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متهيد

الدكتور فالدمري كوك املدير التنفيذي للتحالف الدويل لإلعاقة

أجندة 2030 للتنمية املستدامة: الفقرة 48، والفقرة 57، والهدف 18.17؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 31، وقرار   1
الجمعية العامة لألمم املتحدة 313/71.

يتمثل الهدف من مجموعة األدوات هذه يف 

املساهمة يف الحوار الدويل املتنامي بشأن 

أهمية البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة، 

وتحديداً لجهة توفري عمليات جمع البيانات 

وتحليلها واستخدامها ألغراض املنارصة/

املدافعة املرتكزة عىل األدلة والرباهني.

بعض املعلومات األساسية عن البيانات   الدول ملزمة 
بتحمل مسؤوليتها لجهة جمع البيانات وتفصيلها متاشياً 

مع اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة،1 مبوجب املادتني 4 و 31. يتعزز هذا أكرث بفضل 

االلتزامات والتعهدات السياسية ل193 دولة تعهدت بجمع 
البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة وتفصيلها عىل أساس 
اإلعاقة عرب تبني أجندة 2030 ألهداف التنمية املستدامة 

وإطار املؤرشات الدولية، الذي يؤمن دليالً عن البيانات 
التي متس إليها الحاجة لقياس تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة. مع ذلك، ال يبلغ مجمل البيانات الرسمية 
عن اإلعاقة املستوى الدويل لقياس أهداف التنمية 

املستدامة، ومن الواجب القيام بقياس ذلك.

تعترب البيانات هامة بل وحاسمة لتحقيق أحكام اتفاقية 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل الصعيد الوطني، وال 

سيام أن نقص البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة يزيد 
التمييز ويخفق يف التصّدي للوضع والتمييز الذي يواجهه 

هؤالء األشخاص. نتيجة لذلك، عانت عمليات التخطيط 
ورصد املوازنات للتتيبات التيسريية املعقولة مع رسم 
السياسات وتطبيقها الفّعال، مام أسقط األشخاص ذوي 

اإلعاقة من “الخارطة” اإلحصائية.

كام تَُعدُّ البيانات املرتكزة عىل األدلة والرباهني عن 
األشخاص ذوي اإلعاقة، عىل الصعيدين الوطني 

والدويل، مساهمة يف تحديد الثغرات والفجوات 
والصعوبات أمام األشخاص ذوي اإلعاقة املحتمل أن 

تؤيد صانعي السياسة حتى للفجوات ويصلحوا أو يعدلوا 
القامئة املعتمدة. أو األنظمة  السياسات والقيود 

كام سجل يف األعوام القليلة املاضية بذل جهود هامة عىل 
صعيد املنارصة واملدافعة بخصوص البيانات واألشخاص ذوي 

اإلعاقة. تشمل هذه الجهود اإلنجازات التالية:

يف العام 2017، قام التحالف الدويل لإلعاقة مع التجمع 	 
القضية  أصحاب  ومجموعة  واإلعاقة  للتنمية  الدويل 
األمم  وبالتشاور مع وكاالت  اإلعاقة،  األشخاص ذوي  من 
بالغ  مؤرشاً   32 بتحديد  الفرعية،  ومنظامته  املتحدة 
عىل  للحصول  اإلعاقة  حسب  تفصيلها  ينبغي  األهمية 

بيانات عن وضع األشخاص ذوي اإلعاقة حول العامل.

يف العام 2018، واستجابة لطلب من دائرة اإلحصاء يف األمم 	 
املتحدة، حددت مجموعة أصحاب القضية من األشخاص ذوي 
اإلعاقة مجاالت األولوية يف السياسات الرئيسية لألشخاص 
ذوي اإلعاقة: القضاء عىل الفقر، والتعليم، والتشغيل أو 

التوظيف، والصحة وإمكانية الوصول.

أغنس روكُمبو، من زمبابوي
حق النرش وامللكية الفكرية دانيال هايُدك 2019
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إليها، قامت 	  واستناداً  آنفاً  الجهود املذكورة  انطالقاً من 
تدرس  وثيقة  الوكاالت  بني  العاملني  الخرباء  مجموعة 
الخلفيات إىل الدورة الخمسني ملفوضية األمم املتحدة 
البيانات  تفصيل  تتناول  وهي  باإلحصاءات،  املختصة 
ومؤرشات أهداف التنمية املستدامة: أولويات السياسات 
الوثيقة  وتتضمن  واملستقبلية.  الحالية  التفصيل  وخطط 
ذلك  يف  مبا  ومؤثر،  قوي  نحو  عىل  اإلعاقة  بيانات 
تفصل  التي  واملستقبلية  الحالية  املؤرشات  توفرتوفر 

البيانات حسب اإلعاقة )15 مؤرش إضايف(.

أصحاب 	  مجموعة  أطلقت   ،2019 الثاين/يناير  كانون  يف 
القضية من األشخاص ذوي اإلعاقة فريق العمل ملنارصة 
لتشارك  منصة  توفري  بهدف  وذلك  اإلعاقة،  بيانات 
الجيدة  واملامرسات  والحوار،  والتعلم،  املعلومات، 
والتعاون بخصوص جمع بيانات اإلعاقة وتفصيلها وتحليلها.

من الحتمي البناء عىل املساعي املذكورة سابقاً لسد 
الفجوات يف السياسات املتعلقة باإلدماج التام لألشخاص 

ذوي اإلعاقة يف املجتمع. ونأمل أن تكون مجموعة 
األدوات هذه هي إحدى الطرق للقيام بهذه املهمة 

عن طريق بناء قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة وجمعياتهم 
ومعرفتهم بالبيانات لصالحهم ، وال سيام أولئك ضعيفي 

التمثيل واملقيمني يف مناطق العامل الفقرية.
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مقدمة

لتسليط  مصممة  هذه  األدوات  مجموعة 

فيام  الساعة  حتى  الرحلة  عىل  الضوء 

وكذلك  اإلعاقة،  عن  بالبيانات  يتعلق 

والجمعيات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لتزويد 

األساسية  املعلومات  ببعض  عنهم  املمثلة 

واستخدام  وتحليلها  البيانات  جمع  عن 

واملدافعة  املنارصة  ألعامل  البيانات 

والرباهني.لجمعيات/ األدلة  عىل  املرتكزة 

منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة أدوار عدة 

البيانات  توليد  يف  التأثري  لجهة  تؤديها 

واملساهمة  تتوفرتوفر،  عندما  واستخدامها 

وتطويرها. البيانات  تنمية  يف 

ميكن  بحيث  البيانات  إىل  الحاجة  من  الرحلة  تنطلق 
األدلة  للمنارصة واملدافعة  عىل أساس  استخدامها 

بّد من  . وال  للدالئل والرباهني  البيانات  والرباهني ولتأمني 
بجمع  املعنيني  قيام  لضامن  املنارصة  بأعامل  القيام 

أن  البيانات بهذه املهمة. هذا هو املتوقع حيث يفتض 
الوطني  الصعيدين  عىل  الهام  املنارصة  نشاط  إنجاز  يتم 

أولئك املطلوب منهم  للتأثري يف  والدويل، وذلك 
لجميع  بداية، وهو يؤسس  البيانات. هذا هو مجرد  إيجاد 

األخرى. الجهود 

أما الجانب  الثاين، فهو أنه مبجرد وجود البيانات، من 
الثقة فيها  املهم  فهم طريقة تحليلها واستخدامها 

إلطالق رسائل املنارصة/املدافعة. وهذا يوجه نزاهة 
التغيري املنشود  ارتكاز  املنارصين / املدافعني ويضمن 

عىل فهم لحقيقة الوضع وملا هو قابل للعمل والنجاح.

الجوانب  وتهدف إىل  تتأمل مجموعة األدوات هذه 
العاملني  أولئك  إرشاد املنارصين/ املدافعني، وال سيام 

يستوعبوا  حتى  الجامهريية،  القاعدة  مستوى  عىل 
أنشطة   يف  البيانات  استخدام  طريقة  أفضل  بصورة 

البيانات  تعلم  لِمفاهيم  فهامً  توفر  وهي  منارصتهم. 
البيانات إىل رسائل   تحويل  األساسية واإلرشاد بشأن 

تستخدم  التي  الحالة  دراسات  بعض  مشاركة  مع  فّعالة 
مختلفة. البيانات  أنواع 

التأييد للبيانات األفضل 

ومنارصتها

 املساهمة يف سد

الفجوات يف البيانات

 استخدام البيانات يف

املنارصة واملدافعة

ساريتا من النيبال،

حق النرش وامللكية الفكرية، يس يب إم
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تتألف مجموعة األدوات من ثالثة أقسام ميكن تأمل كل 
منها بصورة مستقلة. إال أننا نقتح عليكم مطالعة جميع 
األقسام لتكونوا عىل دراية باملَعامل املختلفة املتصلة 

بأنشطة املنارصة الخاصة باإلعاقة والبيانات.

فنحن نحتاج البيانات: منارصة البيانات واملدافعة 
عنها. يسلط هذا القسم الضوء عىل سبب اعتبار 

منارصة البيانات الشاملة لإلعاقة مهمة باعتبارها 
الخطوة األوىل عىل طريق إيجاد البيانات.

أين أجد البيانات املجموعة رسمياً وكيف ميكنني أن 
أتحقق من أنها صحيحة؟  ما الذي يجدر يب أن أفكر 

فيه؟ يُبَنيِّ هذا القسم النقاط املختلفة التي ينبغي 
دراستها عند استخدام البيانات الرسمية.

عندما ال توجد البيانات، أو تبيت محدودة، ما الذي 
ميكننا فعله؟ يرُِبز هذا القسم أمثلة عن كيف ميكن 

للبيانات غري الرسمية والبيانات النوعية ورواية 
األخبار أن تساعد يف حال وجود فجوات يف البيانات.

أما ما ال تفعله مجموعة األدوات هذه، فهو: 

إنها ال تدخل يف تحليل معمق ألدوات جمع البيانات	 

مجموعة 	  أسئلة  حول  بخطوة  خطوة  إرشاداً  توفر  ال  إنها 
واشنطن، عىل سبيل املثال: فإذا كنت تبحث عن معلومات 
محددة حول أسئلة مجموعة واشنطن، ميكن لك أن تعرث 

عليها عىل الرابط التايل:
https://www.washingtongroup-disability.com

©Christian Tasso
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منارصة/مدافعة لتحسني البيانات عن 

األشخاص ذوي اإلعاقة

يجوز لنقص البيانات أن يشكل عقبة كبرية يف رسم 
الشاملة والدامجة لإلعاقة. كذلك  السياسات والربمجة 

يزيد نقص بيانات اإلعاقة اإلقصاء والفشل يف التصدي 
للصعوبات والتحديات أمام األشخاص ذوي اإلعاقة 

والتمييز بحقهم. فدون بيانات، ال ميكننا أن نعلم أين 
تقف البلدان بالنسبة إىل إحقاق  حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة. إننا بذلك غري قادرين عىل إظهار أين ميكن 
تحقيق التقدم، ونحن غري قادرين  أيضاً عىل  إبراز مواقع 

وجود الفجوات والثغرات. فدون وجود بيانات ال نستطيع 
مقارنة البلدان والدول مع بعضها، أو املقاطعات 

التقدم لجهة  بينها ملعاينة كيف تحرز  املختلفة فيام 
تأمني الحقوق وإعاملها. فإذا كان األشخاص ذوو اإلعاقة 

ال يُحصون أو يُعدون، فإنه لن يُحسب لهم حساب. نتيجة 
الفّعالة والُكفء ويسقط  السياسة  تتأثر عملية صنع  لذلك 

األشخاص ذوو اإلعاقة من “الخارطة” اإلحصائية. تعترب 
البيانات املرتكزة عىل األدلة والرباهني  عن األشخاص ذوي 

اإلعاقة عىل الصعيدين الوطني والدويل مفيدة يف 
تحديد الفجوات يف السياسة والصعوبات والتحديات التي 

تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي ميكن لها أن تؤازر 
صانعي السياسة وتساعدهم يف تصديهم لهذه الثغرات 

والفجوات وتعديل السياسات والقيود واألنظمة القامئة.

جمع البيانات الوطنية والدولية الدقيقة واملالمئة عن 
األشخاص ذوي اإلعاقة:

يساعد يف تحديد الفجوات والتصدي لها وإيجاد الحلول،  	 
األدلة  عىل  قامئة  تنمية  وبرامج  ِبسياسات  يسمح  كام 

والرباهني، 

ويعني يف التخطيط ورصد املوازنات للتتيبات التيسريية 	 
يف  أن  تؤكد  التي  الفّعالة  السياسات  وصنع  املعقولة 
وسع األشخاص ذوي اإلعاقة املشاركة يف املجتمع عىل 

أساس املساواة مع اآلخرين.

من جهتها، كانت اتفاقية األمم املتحدة لِحقوق 
2030 قد  األشخاص ذوي اإلعاقة مع أجندة 

أنشأت  قانون  وسياسية لتوفري بيانات أفضل عن 
األشخاص ذوي اإلعاقة.
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ماذا تقول اتفاقية األمم املتحدة لحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة عن بيانات اإلعاقة

مبجرد أن تصادق إحدى الدول األطراف عىل اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، يبيت التزاماً عليها أن تجمع البيانات 
عن األشخاص ذوي اإلعاقة. وتلخص املادة 31 من االتفاقية 

االلتزامات التالية لجهة جمع البيانات.

كام أنها تدعو إىل جمع كل أنواع البيانات من البيانات 	 
البحثية. كذلك توضح بكل رصاحة  البيانات  الرسمية إىل 

أن من الواجب استخدام البيانات إلعالم صانعي 
اتفاقية  السياسات حتى يؤيدوا ويساندوا تطبيق أحكام 

31 من  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وتطلب املادة 
الوطنية إلجراء األبحاث من  البيانات  الحكومات استخدام 
بالدولة تعزيز السياسات وتقويتها  أجل فهم أين يجدر 
لتطبيق أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

من هنا نطرح سؤاالً حتى تفكروا فيه: هل هذا ما يحدث 
يف بالدكم؟

البيانات. كام تصف الضامنات 	  إنها تتضمن مبادئ جمع 
البيانات  التي ينبغي للدول األطراف أن تعتمدها لجمع 

واإلحصاءات. وتحدد رشط الترشيع الخاص بحامية 
البيانات ورسيتها، واحتامها لخصوصية األشخاص 
ذوي اإلعاقة. كذلك تستدعي استخدام املبادئ 

األخالقية واملعايري املقبولة لحامية حقوق اإلنسان 
بالنسبة  والحريات األساسية. وهذا يف منتهى األهمية 

إىل األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يواجهون التمييز 
والوصمة، عىل أن إساءة استخدام البيانات قد يتُُك 

تأثرياً سلبياً عىل حياتهم.

وهي تطلب من الدول األطراف أن تحدد عرب جمع البيانات 	 
والتي  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يواجهها  التي  املعيقات 
تؤثر يف مشاركتهم يف املجتمع عىل أساس املساواة 
مع اآلخرين. معنى هذا أنها تطالب الدول األطراف أن تجري 
وضع  مع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لوضع  كمية  مقارنة 
واإلجراءات  التدابري  واتخاذ  اإلعاقة  ذوي  غري  األشخاص 
للقضاء عىل أي تباينات. وهنا سؤال ال بّد من التفكري فيه: 
األشخاص  بني  مقارنة  إحصاءات  بالدكم  حكومة  توفر  هل 

ذوي اإلعاقة واألشخاص غري ذوي اإلعاقة؟

البيانات 	  إتاحة  تضمن  حتى  األطراف  الدول  تدعو  كام 
ألولئك  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بوضع  املتعلقة  الهامة 
إذا  أنه  ذلك  معنى  متثلهم.  التي  والجمعيات  األشخاص 
اتفاقية حقوق األشخاص  كانت دولتكم قد صادقت عىل 
ذوي اإلعاقة، يصبح يف وسعك إذا كنت شخصاً ذا إعاقة 
أو ممثالً إلحدى جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة أن تطلب 
بالدكم،  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وضع  عن  بيانات 
دولتكم  يف  اإلحصاء  دائرة/مركز  عىل  التزاماً  ويبيت 

املعلومات. بتلك  تزويدك 

كام تعلمون أن ليس يف كل دولة دائرة/مركز 
وطني لإلحصاء. لِيتبني ما إذا كان يف دولتكم 

دائرة/مركز  وطني لإلحصاء، طَوَّرَِت األمم 
املتحدة أرشيفاً مركزياً الستعراض أحوال األنظمة 

اإلحصائية يف البلدان املختلفة. ويشمل عرض 
وضع البالد جملة أمور منها تاريخ موجز لنظام 

العد واإلحصاء يف الدولة املعنية، واألساس 
القانوين، والربنامج اإلحصايئ وغري ذلك الكثري 

من املعلومات. للبحث  يف مختلف معطيات 
وضع الدول املختلفة يف قاعدة البيانات.

 الرجاء الضغط عىل:
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كيف ميكنني أن أجد اإلجراءات واألنشطة التي تقوم بها حكومة بلدي 

لجمع البيانات كام تلزمها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؟

اتصل بدائرة/مركز اإلحصاء الوطني واطلب منه بيانات عن وضع األشخاص ذوي اإلعاقة. استفرس عن نوع البيانات التي يتم جمعها 	 
أو تفصيلها عن وضع األشخاص ذوي اإلعاقة متاشياً مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإطار 

املؤرشات الدويل ألهداف التنمية املستدامة.

راجع مؤسسات البحث املمولة من قبل الحكومة لتعاين ما إذا كانت تنرش تقاريراً تتضمن بيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة	 

تحّقق مام إذا كان التقرير الذي ترفعه حكومة بالدكم إىل لجنة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يتضمن بيانات.	 

تابع مناقشات لجنة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بخصوص تقرير بالدكم، وتبني مام إذا كانت تشمل توصية لتوفري بيانات 	 
أفضل عن اإلعاقة.

تظهر توصيات اللجنة عىل موقعها هنا استخدم التوصية لصياغة الرسائل ألنشطة منارصتك ومدافعتك للبيانات.	 

بركة/تربيكة من أوغندا
حق النرش وامللكية الفكرية ليِس يب إم.
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كيف ميكن ترجمة توصيات لجنة اتفاقية األمم املتحدة لحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة إىل منارصة/مدافعة لبيانات أفضل؟

بعض األمثلة عىل توصيات لجنة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن تحسني عملية جمع البيانات

أسرتاليا: “ رداً عىل غياب البيانات الوطنية املفصلة حسب اإلعاقة يف جميع مراحل عمل القضاء الجنايئ، مبا 

يف ذلك البيانات عن عدد األشخاص غري املؤهلني للدفاع عمن هم قيد االحتجاز يف السجون أو منشآت الحجز”.

توصية لجنة اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: اجمع البيانات املفصلة عىل أساس 

اإلعاقة، والعمر، والجنس، واملوقع واالنتامء العرقي  يف جميع مراحل عمل منظومة القضاء الجنايئ، مبا يف 
ذلك عدد األشخاص غري املؤهلني للدفاع عمن هم رهن االحتجاز يف السجون وغريها من منشآت الحجز.

رسالة املنارصة: تعترب البيانات املفصلة حسب اإلعاقة والعمر والجنس واملوقع واالنتامء العرقي هامة لفهم 

السكان من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين هم قيد االحتجاز.

كينيا: “ ينتاب اللجنة القلق بشأن األشكال املتعددة للتمييز الذي تتعرض له النساء ذوات اإلعاقة، وغياب التدابري، 

واإلجراءات ملنع ومكافحة أشكال التمييز املتعددة بحقهن. كام أنها تقلق بشأن نقص املعلومات عن السياسات 
والربامج العامة حول املساواة الجندرية التي تتضمن حقوق الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة”.

تويص لجنة اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: القيام منهجياً بجمع البيانات واإلحصاءات 

عن وضع الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة ممن يعشن يف مناطق الريف واملدينة، وينتمني إىل األقليات العرقية 
والجامعات الرعوية.

رسالة املنارصة: إننا نحث حكومتنا يك تضمن جمع البيانات واإلحصاءات عن النساء ذوات اإلعاقة بحيث ميكن 

استخدامها لغرض تطوير برامج أفضل.
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إسبانيا: عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء )املادة 16(

بخصوص حاالت العنف واالعتداء املرتكبة: “عدم توفرتوفر بيانات قوية مفصلة حسب اإلعاقة والعمر والجنس    يف 

املستشفيات، وال سيام املستشفيات الخاصة باألمراض النفسية ومراكز االحتجاز؛ ونقص السجالت والبيانات الرسمية 
عن العنف والتمييز اللذين يتعرض لهام األشخاص ذوو اإلعاقة، وال سيام النساء يف املجالني العام والخاص، مبا يف 

ذلك أماكن العمل واملؤسسات املتخصصة بالصحة العقلية.

واللجنة تويص ِب: جمع البيانات عن العنف والتمييز بحق األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيام النساء ذوات اإلعاقة، يف 

املجالني العام والخاص، مبا يف ذلك أماكن العمل ومؤسسات الصحة العقلية.

رسالة املنارصة: البيانات املفصلة عن اإلعاقة مهمة بحيث ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يتلقوا الحامية من 

االستغالل والعنف واالعتداء. ونحن نطلب من حكوماتنا كفالة جمع بيانات اإلعاقة ومراقبتها لضامن اشتامل البيانات 
عىل األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيام النساء ذوات اإلعاقة.
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البيانات الشاملة لإلعاقة وأجندة 2030

األجندة  اإلعاقة يف  2015 تضمينتضمني األشخاص ذوي  للتنمية املستدامة يف   2030 أجندة  تتبنى  
الدولية  اإلعاقة  حركة  ونفذتها  نظمتها  ناجحة  منارصة  لحملة  نتيجة  املستدامة  للتنمية  وأهدافها 
بذلت جمعيات/منظامت األشخاص ذوي  2030، حتى  أجندة  تبني  إن جرى  بالتعاون مع حلفائها. ما 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تضمينتضمني  لضامن  معنى  ذات  ومطالبة  منارصة  مساعي  وحلفائها  اإلعاقة 
1 كرونولجيا تفصيل  النجاح يف ذلك. ويوفر امللحق  الدويل، وقد حالفها  إطار املؤرشات  يف 

التقدم  الضوء عىل  الدويل، مام يسلط  إطار املؤرشات  للدخول يف  ألنشطة املنارصة/املدافعة 
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ما هو هيكل إطار املؤرشات الدويل؟

جرى تطوير إطار املؤرشات الدويل ملراقبة تنفيذ أهداف 
التنمية املستدامة، وكان فريق الخرباء والعاملني يف 

الوكاالت عىل ضوء أهداف التنمية املستدامة قد أُنشئ 
مع تفويٍض إلقامة إطار املؤرشات الدويل. وقد دعا 

فريق الخرباء والعاملني يف الحكومات وجميع أصحاب 
املصلحة والشأن لتوفري املعلومات والبيانات املفصلة 

عىل نحو كاٍف للتخطيط القائم علىاألدلة والرباهني وصياغة 
السياسات التي تكفل وضع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

يف الحسبان.

أما املؤرشات الدولية، فجرى تطويرها بواسطة الدول 
األعضاء وكذلك بواسطة خرباء اإلحصاء العاملني عىل 

الصعيد الوطني. وهذه املؤرشات البالغ مجموعها 231 
مصممة لقياس كل هدف مبفرده. والجدير بالذكر أن بعض 
األهداف تعتمد عدداً من املؤرشات املربوطة أو املرفقة 

بها. وقد عنى تبني إطار املؤرشات الدويل أن الدول 
األعضاء قد وافقت عىل إدماج تلك املؤرشات يف أطرها أو 

سياقاتها اإلحصائية الوطنية، وسوف تجمع البيانات وتعيد 
إبالغها إىل املنظامت التي تتوىل التنسيق عىل الصعيد 

الدويل. وكنتجة من هذا االتفاق  فمن املمكن   من الجائز 
قياس مدى التقدم وضامن عدم ترك احد خلف ركب التنمية 

املستدامة عىل الصعيد الدويل. ويبقى فريق الخرباء 
متحمالً إرشاد وتوجيه أنشطة املراقبة الدولية وتفصيل 

البيانات.

ما الذي يعنيه هيكل إطار املؤرشات 

الدويل ألنشطة املنارصة/املدافعة 

التي تنظمها وتنفذها جمعيات/

منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة؟

يتسم إطار املؤرشات الدويل بجانبني  هامني ميكن لهام 
أن يساعدا جمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

ابتكار رسائل منارصة/مدافعة:

إنه يطالب الحكومات بتفصيل بيانات أي من أهداف التنمية 	 
املستدامة عىل أساس اإلعاقة؛

إنه يفرز ويفصل أحد عرش مؤرشاً شامالً لإلعاقة يقيس كل 	 
منها أهداف التنمية املستدامة.

يذكر إطار املؤرشات الدويل بوضوح أن مؤرشات أهداف 
التنمية املستدامة ينبغي أن تخضع للتفصيل حيثام كان ذلك 

مناسباً، وذلك حسب الدخل أو الجنس، أو العمر، أو العرق، 
أو االنتامء العرقي ، أو وضع الهجرة، أو اإلعاقة أو املوقع 

الجغرايف، أو الخصائص األخرى وفقاً للمبادئ األساسية 
الجوهرية لإلحصاءات الرسمية.

بركة/تربيكة من أوغندا

سان من الكامريون، حق النرش وامللكية 
الفكرية لكومفرت َمصا.
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تتبع املؤرشات األحد عرش الشاملة والدامجة لإلعاقة مسار التقدم عىل صعيد أهداف التنمية 

التالية: املستدامة 

1: القضاء عىل الفقر: الهدف 

املؤرش 1.3.1  نسبة السّكان الذين تغطيهم أنظمة الحامية االجتامعية، حسب الجنس، مع متييز األطفال، 
واألشخاص العاطلني عن العمل، واألشخاص كبار السن  السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والنساء 

الحوامل، واملولودين الجدد،، وضحايا إصابات العمل والفقراء واملجموعات األشد عرضة لالنتهاك.

الجيد:  التعليم   :4 الهدف 

املؤرش 4.5.1 = قابلية/إمكانية الوصول إىل جميع املستويات التعليمية والتدريب املهني، مبا يف 
ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة

4.أ.1 نسبة املدارس التي تتمتع ببنى تحتية ومواد وتجهيزات ُمكيَّفة للطالب ذوي اإلعاقة

8: العمل الالئق والنمو االقتصادي الهدف 

املؤرش 8.5.1 املعّدل الوسطي لألجر يف الساعة للعاملني/املوظفني، حسب الجنس، والعمر، 
واملهنة، و اإلعاقة

املؤرش 8.5.2 معدل البطالة، حسب الجنس، والعمر واإلعاقة

10: الحد من حاالت انعدام املساواة الهدف 

املؤرش 10.2.1 نسبة األشخاص الذين يعيشون مستوى %50 من الدخل املتوسط، حسب الجنس، والعمر 
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11: املدن واملجتمعات املحلية املستدامة الهدف 

املؤرش 11.2.1 نسبة السكان الذين يتمتعون بإمكانية الوصول املناسبة حسب الجنس، والعمر و اإلعاقة

املؤرش 11.7.1 املعّدل الوسطي للقسم من املنطقة املبنية يف املدن املعتربة حيزاً مفتوحاً أمام 
استخدام كل الجامهري حسب الجنس، والسن و اإلعاقة

 نسبة األشخاص ضحايا التحرش الجسدي والجنيس، حسب الجنس، والعمر، ووضع اإلعاقة، 11.7.2املؤرش 
ومكان الحدوث خالل األشهر اإلثني عرش السابقة

16: السالم والعدالة واملؤسسات القوية الهدف 

املؤرش 16.7.1  نسب املواقع يف املؤسسات الوطنية واملحلية، مبا يف ذلك )أ( الهيئات الترشيعية؛ 
)ب( الخدمة العامة؛ و)ج( القضاء، باملقارنة مع التوزيعات املحلية حسب الجنس، والعمر، وااإلعاقة 

واملجموعات السّكانية

املؤرش 16.7.2 نسبة السكان الذين يؤمنون أن صناعة القرارات شاملة ودامجة ومتجاوبة حسب الجنس، 
والعمر، واإلعاقة واملجموعات السّكانية
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أمثلة عىل منارصة/مدافعة جمعيات/

منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة

لجمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة دور مهم تؤديه عىل األصعدة الوطنية واإلقليمية 
والدولية بالنسبة إىل منارصة توفري البيانات عن وضع األشخاص ذوي اإلعاقة، سواًء كان ذلك لتقييم 

طريقة تنفيذ أحكام االتفاقية األممية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أو كيف يتم تضمني األشخاص 
ذوي اإلعاقة يف أهداف التنمية املستدامة.

http://www.pacificdisability.org/About-Us/What-we-do/KRA-3-Increased- انظر استاتيجية منتدى الباسيفييك لإلعاقة  2
Research,-Data-and- Inclusive-Pract.aspx

فيام ييل أدناه تفصيل لبعض األمثل عىل 

ذلك عىل الصعيدين الدويل والوطني

عىل الصعيد الدويل:تشجيع الحوار من أجل بيانات أفضل
فريق عمل املنارصة/املدافعة لبيانات اإلعاقة: يف عام 
2019 أنشأت مجموعة أصحاب القضية من األشخاص ذوي 

اإلعاقة فريق عمل ملنارصة/مدافعة بيانات اإلعاقة بهدف 
توفري منصٍة دولية لتبادل املعلومات، وللتعلم وللحوار، 

وملشاركة املامرسات الجيدة، وللتعاون عىل جمع بيانات 
اإلعاقة، وتفصيلها، وتحليلها. وكان فريق العمل قد أُنشأ 

بعد  تقييم  لبيانات اإلعاقة عىل الصعيد الوطني يف 
عام 2018. لقد بيّنت النتائج أن إرشاك  جمعيات/منظامت 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف جهود جمع البيانات وتفصيلها 
أمر حيوي وحاسم، لكنه مفقود. وملعالجة هذه الثغرة 

تحتاج جمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة إىل دعم 
تقني و فني، وتوجيهاً / إرشاداً بشأن املنارصة/املدافعة، 

والفرصة للتبادل الدوري للمعلومات وللتعلم، ونتيجة لذلك 
جرى تكوين فريق العمل.

اإلجراء: كن جزءاً من فريق العمل ملنارصة بيانات 
اإلعاقة، واطلب مدخالت أو مساهامت من الخرباء 

التقنيّني والفنيّني، وتعلم من أقرانك/نظراءك.

للمزيد من املعلومات عن فريق عمل املنارصة 
لبيانات اإلعاقة، اضغط هنا ملزيد من املعلومات جول 

مجموعة العمل ملنارصة/مدافعة بيانات اإلعاقة

Click here for more information on the Disability 
Data Advocacy Working Group and click here for 
information on how to join the listserv.

الوطني  الصعيد  عىل 

1املنارصة/املدافعة من أجل  دراسة الحالة 

الباسيفييك بيانات جيدة يف منطقة 

املنتدى الباسيفييك لإلعاقة هو النقطة اإلقليمية 
املحورية يف قضية اإلعاقة يف دول الباسيفييك، 

ويوفر الدعم واملؤازرة لجمعيات وطنية عّدة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة واملانحني/الداعمني ورشكاء التنمية، عالوة 

عىل املجتمع املدين والقطاع الخاص، يف السعي 
إىل ضامن متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بالقدرة عىل 

املشاركة يف جميع نواحي الحياة عرب دول ومقاطعات 
املحيط الباسيفييك الجزرية. وتعتف املنظمة بأهمية 

البيانات واألدلة والرباهني للتأثري يف السياسات والربامج 
عرب املنطقة،2 وُحددت هذه املنطقة باعتبارها أولوية 

استاتيجية يف عملها.

ويُعترب هذا االلتزام هام لتقوية تم بيانات اإلعاقة وأدلتها 
عن طريق برنامج عمل متواصل يتعلق بتقوية عملية جمع 
بيانات اإلعاقة واستخدامها يف منطقة املحيط الهادي .  

وطاملا كان منتدى منطقة املحيط الهادي  لإلعاقة يعمل 
مع جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة الوطنية عرب مجموعة 

من الدول للمطالبة بتضمني تضمني املجموعة القصرية 
من أسئلة مجموعة واشنطن يف املسوح وعمليات إحصاء 

السكان أو تعدادهم اعتباراً من عام 2015 فصاعداً. وكانت 
األسئلة يف ذلك الوقت جديدة ومل يتم تبنيها عىل نطاق 

واسع يف املنطقة.
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2015، عندما عمل املنتدى  ُسجِّل النجاح األول يف عام 
عن كثب مع جمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة 
بنجاح عن تضمني تضمني األسئلة  للدفاع  يف كرييبايت 
غري أنهم وجدوا أن  التالية.  يف عملية تعداد السكان 

جمع البيانات عن اإلعاقة مل يكن سوى جزء من املسألة، 
البيانات ولكن دون تحليلها  والخطر هو يف أن يتم جمع 

التقى املنتدى  أو تشاركها. ملعالجة هذه املسألة، 
البيانات املفصلة  تحليل  للدفاع عن  اإلحصاءات  مبفوض 

التقارير عرب مجموعة مخرجات  باإلعاقة، ورفع  املتعلقة 
الصحة والتعليم واملياه والسكن  ونتائج مبا يف ذلك 

والرصف الصحي. ورسعان ما أدرك املعنيون وجود نقص 
التحليالت.  النوع من  يف الخربة والتجربة يف اعتامد هذا 

ونتيجة اإلدراك بأن هذه الخربة والتجربة مل تكونا 
موجودتني داخل الدوائر أو املراكز الوطنية لإلحصاء، وال 

يف جمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة، ما كان من 
أن يشارك مع املكتب  إال  الباسيفييك لإلعاقة  املنتدى 

باملجموعة  الخاصة  واألمانة  لليونيسيف،  اإلقليمي 
اإلحصاء  للتنمية وديوان  اإلحصاءات  الباسيفيكية، وديوان 

التحليل وتطوير  لتويل عملية  الوطني يف دولة كرييبايت 
باستخدام  التحليلية يف كرييبايت، وذلك  اإلعاقة  دراسة 
الخارجية والتجارة األستالية.  الشؤون  التمويل من وزارة 

التحليل  إنتاج دراسة كرييبايت، تم اعتامد  تاريخ  واعتباراً من 
املفصل ألربع دول هي ساماوا،وباالو، وتونغا مع فيجي 

وتوفالو )النرش يف وقت الحق قريب(.

وكان أحد الجوانب  األساسية للعمل عىل دراسة اإلعاقة 
الحكومات ومساندتها يف تعهد إقامة  التحليلية مؤازرة 

بالبالد مبشاركة دوائر/مراكز  ورش عمل تحليلية خاصة 
اإلحصاء الوطنية والوكاالت واإلدارات الحكومية حتى 

البيانات املفصلة ورفع توصيات. بعد ذلك،  تتوىل تفسري 
الحكومية املعنية مسؤولية كتابة  الدوائر  تحمل كل من 
الفصل يف مجال اختصاصها )عىل سبيل املثال الصحة، 
والتعليم، والتشغيل واالستخدام واألوضاع املعيشية، 

واملياه والسكن والرصف الصحي( مع استخدام الجداول 
التي توفرها مراكز/دوائر اإلحصاء الوطنية. هذا يعني 

أنه حني تقوم جمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة 
التغيريات واملطالبة بها، ترتكز املطالب عىل  بتأييد حدوث 

توصيات الحكومة بدل من مقتحات وكالة خارجية أجنبية.

من الجوانب  األخرى الهامة يف عمل منتدى منطقة 
املحيط الهادي  لإلعاقة املنارصة/املدافعة عن البيانات  

يف مساندة جمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة يف 
تطوير إدراكها  ألسئلة مجموعة واشنطن، وذلك بهدف 

دفع املنارصة/املدافعة عىل املستوى الوطني ودعم 
التنفيذ أو التطبيق املحيل. فاملنتدى الباسيفييك لإلعاقة 

أدرك باكراً أن املنتدى وجمعيات/منظامت األشخاص ذوي 
اإلعاقة ينبغي أوالً أن يطوروا قدراتهم الفنية والتقنية 

حتى يصبح باإلمكان نجاح أنشطة املنارصة مع الهيئات 
والوكاالت الحكومية. لذا طلب املنتدى أوالً التدريب من 

مجموعة واشنطن مبارشة، وبعد ذلك عرض التدريب عىل 
أصحاب الشأن واملصلحة القطريني/الوطنيني )مبا يف 

ذلك جمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة، والرشكاء 
من الجمعيات األهلية غري الحكومية، والدواوين الوطنية 

لإلحصاء، وممثيل الحكومة( عىل املَعامل والنواحي الفنية 
ألسئلة مجموعة واشنطن، وذلك إىل جانب تدريب ثاٍن مركز 

مخصص لجمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة بحيث 
ميكن لها املشاركة يف عمليات تعداد السكان بصفة 

إحصائيني؛ واستخدام مقاربة تدريب املدربني  حتى يقوموا 
بتدريب اإلحصائيني اآلخر ينفي طرح مجموعة األسئلة القصرية 

من مجموعة واشنطن يف إطار التعداد الوطني للسكان.

اكتسب منتدى منطقة املحيط الهادي  لإلعاقة الكثري من 
العرب والدروس نتيجة لهذا الجهد، مبا يف ذلك:

اإلعاقة 	  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  إطاري  استخدام 
وأهداف التنمية املستدامة للدفع برسائل املنارصة بشأن 

السبب وراء اكتساب بيانات اإلعاقة املفصلة هامة.:

االلتزام 	  التي تقوي  التحليلية املشتكة  العمليات  أهمية 
بإدماج اإلعاقة من قبل أصحاب الشأن الحكوميني. تستدعي 
هذه الخطوة اعتامد موارد إضافية ولكن يجب تضمينها حيث 

أمكن؛

مع 	  جيدة  رشاكات  تشكيل  إىل  بالحاجة  املفتض  من 
ذلك  يف  مبا  العمل،  تتطلب  أن  واملنظامت  الجمعيات 

السعي عن طريق إقامة الرشاكات ثالثية األطراف؛

.اعتامد نظرة طويلة املدى—يف بعض األطر أو السياقات، 	 
عامني  ملدة  منارصة  وجهود  مساٍع  بذل  األمر  استدعى 
للنجاح يف تضمني تضمني أسئلة مجموعة واشنطن يف 

عمليات تعداد السكان وإحصائهم؛

األخرى 	  املعلومات  لجمع  املنارصة/املدافعة  استمرار 
يف املسوح السّكانية، التي ال توفرها املجموعة القصرية 
من أسئلة مجموعة واشنطن، كاملعيقات والحواجز أمام 

املشاركة والدعم املطلوب أو الذي متس إليه الحاجة.
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البيانات: أين ميكنني العثور عىل البيانات 

التي تم جمعها  رسمياً؟

يركز هذا القسم عىل البيانات الكمية وعىل استخدام البيانات الرسمية، مع تسليط الضوء عىل 
النقاط املختلفة الواجب أخذها بعني االعتبار والتفكري فيها عند استخدام البيانات.

البيانات أنواع 

البيانات هي مجموعة  من املعلومات عن أعضاء مجموعة 
من الناس أو األمور ، وعند الحصول عليها وتحليلها معاً 

تصف خصائص وصفات هذه املجموعة.

أوالً( البيانات الكّمية تعرّب عن كمية معينة أو مقدار محدد أو 	 
حتى نطاق يسجل بصورة أرقام. وتتعاطى البيانات الكمية 
حساب  عىل  وتنطوي  للقياس  القابلة  املعلومات  مع 
البيانات، كالنسبة املئوية لألطفال  التي تلخص  اإلحصاءات 

ذوي اإلعاقة امللتحقني باملدرسة.

عن 	  الخصائص  أو  الصفات  عن  تعرّب  النوعية  البيانات  ثانياً( 
طريق الروايات الوصفية عادًة، كام هي الحال مع تجارب 
والبيانات  باملدارس.  امللتحقني  اإلعاقة  ذوي  األطفال 
خالل  من  جمعها  يتم  ما  وغالباً  رقمية  غري  هي  النوعية 
مجموعات  و  واملقابالت،  املراقبة،  وعمليات  املالحظات 

مركّزة أو غريها من الطرق املشابهة.

تعترب البيانات الكّمية والنوعية  قيمة يف تكريس أدلة 
املنارصة/مدافعة  لدعم حجة أو وضع أو موقف، وغالباً 

كمية كمية ونوعية” تكون مجتمعًة تم لتوفري صورة 
كاملة.توفر البيانات الكمية مدى حجمها وقياسها؛ يف 
املقابل توفر البيانات النوعية غنى بتفاصيل حياة الناس. 

يف  تكراراً  املستخدمة  املصطلحات 

الكّمية البيانات 

غالباً ما تستخدم البيانات لفهم املعطيات الكّمية وتضمني 	 

تضمني مامرسة التحليل البيانات الرقمية وعرضها. ويجوز 
لإلحصاءات الفردية أن تكون مجرد أعداد تُظِهر معلومات عن 
أمر معني. عىل سبيل املثال، عدد األشخاص ذوي اإلعاقة 
يف أحد البلدان أو لوصف العالقات بني عدد من الكيانات، 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لعدد  يحتمل  املثال،  سبيل  عىل 
يف مجموعة ما أن يكون أكرب من عددهم يف مجموعة 
اكتشافات  لتحقيق  اإلحصاءات  استخدام  ويجري  أخرى. 
يف األبحاث، واتخاذ القرارات يف رسم السياسات وعملها 

والتوقعات أو التنبؤات بشأن املستقبل.

أو 	  األمور  أحد  أوضاع  يقتح  أو  يظِهر  مقياس  املؤرش 

معني،  وضع  لِتَتبُّعِ  املؤرشات  تُستخَدم  ما  غالباً  وجودها. 
ويف صنع السياسات تُستخَدم لِتَتبُّعِ التقدم نحو األهداف 
التعبري عن املؤرشات عىل شكل  والغايات. ويجري أحياناً 
إحصاءات، عىل سبيل املثال، ميكن لنسبة السكان من ذوي 
اإلعاقة الذين يحصلون عىل الحامية االجتامعية أن يشكلوا 
مؤرشاً عىل التمسك بهدف التنمية املستدامة القايض 
بإلغاء حال الفقر. من املحتمل أن يتآلف هذا املؤرش مع 
ذوي  السكان  نسبة  مع  الحال  هو  كام  أخرى،  مؤرشات 
اإلعاقة الذين يعيشون تحت خط الفقر، وذلك لتوفري صورة 
يكون  ما  وغالباً  املهيمن.  الكبري  الهدف  عن  اكتامالً  أكرث 
رضورياً اعتامد أكرث من مؤرش لقضية معقدة. ومن الجائز 
كان  إذا  ما  إلظهار  املؤرشات  استعامل  الوقت  مرور  مع 
الوضع قد تحسن أم ال، مع توفري دالئل كبرية القيمة لغرض 

التأييد واملنارصة/املدافعة.
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من أجل تتبع  التقدم وتتبع مساره مع مرور الزمن ، فإن 
التدبري األفضل هو يف االنطالق يف الحياة العملية من خط 

أسايس أو من نقطة البداية الدنيا أو من املقياس/السلم 
الذي ميكن بواسطته عقد مقارنة مع القيم األخرى. كثرياً ما 

تُستخَدم الخطوط األساسية يف بداية الربامج بقصد إرساء 
نقطة انطالق. وللتوصل إىل استنتاجات بخصوص تطور الربامج. 

كذلك يحتمل رسم الخطوط األساسية بصورة مصطنعة، 
استناداً إىل تاريخ معني أو حدث محدد عىل سبيل املثال: كام 

هو الحال مع العام الذي صادقت فيه البالد عىل اتفاقية 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. من الجائز لجمعيات/منظامت 

األشخاص ذوي اإلعاقة إقامة خطوط أساسية حيث ال توَجد، 
وذلك بقصد تتبع التقدم يف قضية معينة مع مرور الزمن.

التي تخص جميع  البيانات املألوفة  البيانات اإلجاملية هي 
نتيجة لذلك مقياس  أعضاء مجموعة مصالح معينة، وهي 

النسبة املئوية ملجمل سكان أحد  مخترص للمجموع. تشكل 
البلدان الذين يعيشون يف حالة الفقر مثاالً عىل املؤرش 

املرتكز عىل جمع إجاميل املعلومات التي مُتَثُِّل جميع 
الناس يف البالد. 

أما البيانات املفصلة، فهي البيانات املقسمة فئات فرعية 
من املجموع العام. والتفصيل أمٌر شائع جداً، وكثرياً ما 

تشيع تقارير عن اإلحصاءات عن فئات عمرية محددة أو عن 
الرجال والنساء بصورة منفصلة. تعترب نسبة إكامل جميع 

األطفال ملرحلة التعليم االبتدايئ من األمثلة عىل البيانات 
ل  اإلجاملية، لكن هذه املعطيات اإلحصائية قد تَُوزَُّع أو تَُفصَّ

حسب فئات متنوعة شتى، كالجنس/الجندر، أو اإلعاقة 
واالنتامء العرقي ومناطق انتشار املدارس وما إىل ذلك. 
وتسمح البيانات املفصلة حسب اإلعاقة بعقد مقارنات مع 
األشخاص غري ذوي اإلعاقة، األمر الذي ميكن له أن يساعد 

يف إقامة النطاق العام للمشكلة ويكشف عن مظاهر 
عدم املساواة. كذلك ميكن تحديد الفئات الفرعية املفصلة 

البيانات واملوزعة عليها بأكرث من ميزة أو خاصية واحدة. 
عىل سبيل املثال: يجوز تفصيل نسبة أو معدل إمتام 

املرحلة االبتدائية من التعليم حسب اإلعاقة والجنس، وذلك 
ملقارنة الفتيات ذوات اإلعاقة مع الصبيان ذوي اإلعاقة، 

وملقارنة الفتيات والصبيان ذوي اإلعاقة مع الفتيات 
والصبيان غري ذوي اإلعاقة. ومن األهمية تسليط الضوء 

عىل أنه عند جمع بيانات اإلعاقة، وتفصيلها وتحليلها، 
ينبغي لفئات اإلعاقة أن تتبع اإلرشادات التي تحددها 

جمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة.

غالباً ما يتم استخدام االنتشار ونسبة الحدوث فيام يتعلق 
باإلعاقة واألوضاع الصحية. االنتشار يعني مدى شيوع أمر 
ما يف أوساط كتلة سّكانية محددة، ويف اإلحصاءات يعرّب 
عنها عىل شكل نسبة أو نسبة مئوية من السّكان  محددة 

يف نقطة معينة من الزمن. متمعدل الحدوث باملعدل 
الوسطي ملدة استمرار املرض، فإن النتيجة  تعرّب عن 

االنتشار. عىل سبيل املثال: تنترش تقارير عن عدد الحاالت 
الجديدة من كوفيد19- يومياً، واالنتشار هو مجموع حاالت 

كوفيد19- املسجلة يف تاريخ معني. وميكن رفع تقارير عن 
االنتشار ومعدل/نسبة الحدوث يف أوساط جميع السّكان، 
أو تفصيلهام حسب الخصائص الهامة أو املثرية لالهتامم.

أما البيانات الوصفية، فهي معلومات تصف البيانات 
األخرى، مبا يف ذلك املعلومات عن موقع وتاريخ جمع 

البيانات، واملجموعة التي جمعت البيانات، أو التفاصيل 
املتعلقة بالبيانات، عىل سبيل املثال: العملة املستخدمة 

يف األسئلة عن مستويات الدخل. ويحتمل أن تتسم 
البيانات الوصفية بالفائدة والنفع يف فهم قوة البيانات 

املجموعة وضعفها.

1، املادة  تحفيز: عفّكر مرة أخرى يف  القسم 
31 من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص 

البيانات  ذوي اإلعاقة ورشوطها لتفصيل 
املتعلقة باإلعاقة، وإطار املؤرشات الدويل، إذ 
أن جميعها أمثلة عىل املكان حيث ميكن العثور 

عىل كل هذه املصطلحات والتعابري.
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أين أبحث عن مصادر البيانات الرسمية؟

من املمكن للبيانات أن تأيت من عدد من املصادر املختلفة، 
مبا يف ذلك الحكومة، والقطاع الخاص، ووكاالت األمم 

املتحدة، واملجتمع املدين أو األهيل، واألوساط األكادميية، 
ومؤسسات البحث ومراكزه وغريها. ويجوز للبيانات أن تكون 

رسمية وغري رسمية. ومن املهم أن نتذكر أيضاً أن بعض 
البيانات أكرث مصداقية من غريها. عند استخدام البيانات 

للمنارصة واملدافعة، َوفِّر عىل الدوام ذكراً ملصدر البيانات أو 
استشهاداً به إلظهار مصداقية البيانات. يضم امللحق 2 مصادر 

وبوابات تفيد  يف العثور عىل بيانات عن اإلعاقة.

مصادر البيانات الحكومية )أو الرسمية(

مصدر البيانات الرسمية هو تعبري آخر للحديث عن مصدر 
البيانات الحكومية. وأنواع البيانات التي ميكن لك العثور 

عليها تشمل:

أوالً( التعداد أو اإلحصاء الوطني/القومي للسّكان: يجري 

عادًة كل عرشة أعوام لتعداد السّكان، وكثرياً ما يحتوي 
عىل معلومات أساسية عن التعليم، والسكن، والتشغيل، 

واملهن، والدخل، والجندر/النوع االجتامعي، والعمر، 
والصحة، واإلعاقة، والوضع االجتامعي، واللغة، والبنية 
األرسية، والهجرة، والعرق/االنتامء العرقي، والديانة، 

والكثري غري ذلك. املعلومات أساسية وكثرياً ما ال يتم 
جمعها، ولكنها تستخَدم أساساً لصنع القرارات. من الفوائد 

الكربى لبيانات تعداد السّكان إمكان استخدامها الختبار بعض 
املجموعات السّكانية املَُعرَّفَة بأكرث من خاصية أو ميزة، 

مثل: معلومات التشغيل للنساء ذوات اإلعاقة، يف األعامر 
25-44 سنة، من سّكان املناطق الريفية.

ثانياً( املسوح: املسوح هي استبيانات تستخدم عينات 

عشوائية مختارة يف حاالت كثرية، وذلك للحصول عىل 
معلومات عن نسبة من السّكان بهدف استخالص استنتاجات 

عن مجمل السّكان بخصوص مجموعة من املواضيع، عىل 
سبيل املثال: ُمسوح القوى العاملة، وُمسوح دخل األرس 

إلخ. واملُسوح فّعالة من حيث التكلفة وقد تستهدف 
مجموعة معينة أو مسألة محددة، ولكن قد تظهر مشكالت 

يف مسألة اختيار العينة أو حجمها، األمر الذي قد يؤدي 
إىل انحراف يف النتائج. )للمزيد من املعلومات عن اختيار 
العينات، انظر القسم الخاص ب “اختيار العينات وتركيبها”(.

للمزيد من املعلومات عن طرق استخدام البيانات اإلدارية لجمع البيانات عن اإلعاقة، انظر املقالة عىل   3
http://www.washingtongroup-disability.com/:موقع اإلنتنت ملجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة

/can-administrative-data-used-collecting-data-disability

https://dataportals.or4 ميكن العثور عىل قامئة بوابات البيانات العلنية/املفتوحة عىل

ثالثاً( البيانات اإلدارية: تجمعها الوزارات أو اإلدارات 

أو السلطات املحلية  العامة عىل الصعيد الوطني 
ألغراض تشغيلية أو تنظيمية، عىل سبيل املثال: الوالدات 
والوفيات، وحاالت الزواج وحاالت الطالق، وسجالت الحامية 

االجتامعية، والسجالت املالية، إلخ. يصار بالفعل إىل 
البيانات، مام يجعلها فّعالة من حيث  التكلفة  جمع هذه 

ومحّدثة دورياً وسهلة الوصول، ولو أنها قد ال تكون 
دقيقة التمثيل والتعبري يف حال اقترصت عىل أولئك الذين 

يستخدمون  الخدمة، علامً أنها قد ال تصلح للمقارنة يف 
حال اعتامد طرق مختلفة يف البالد.

ثالثاً( التقارير الحكومية: قد تحتوي التقارير الحكومية 

املرفوعة إىل لجنة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
أو املنتدى السيايس الرفيع املستوى بيانات مستقاة 

عادًة من املصادر املذكورة أعاله. واألفضل استخدام 
املصادر األصلية، ولكن هذه التقارير قد تحتوي عىل 

معلومات عن املصادر األصلية للبيانات.3

رابعاً( البيانات العلنية/املكشوفة: تشري البيانات العلنية/

املكشوفة أو املفتوحة إىل البيانات املتاحة علناً للجمهور 
من خالل األدوات والتطبيقات عىل شبكة اإلنتنت، وهي 
التي ال تتميز بوجود قيود عليها كحق امللكية الفكرية 

وحق النرش. ويف حني يجوز للبيانات العلنية أن تأيت 
من املصادر الخاصة أو األهلية غري الحكومية. كام قامت 
حكومات كثرية كالربيطانية والربازيلية والكينية4 باعتامد 

البيانات العلنية/املفتوحة. بوابات 
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مبجرد العثور عىل البيانات، ما هي 

التالية؟ الخطوة 

فَكِّر يف نطاق البيانات وحدودها والقيود املفروضة 
عليها. مثّة بعض الحدود والقيود الواجب أخذها يف عني 
االعتبار مبجرد تحديد مصدر البيانات أو مصادرها، مبا يف 

ذلك نوعية البيانات وما إذا كانت مالمئة )أي النوع الصحيح 
من البيانات(. تقدم األقسام أدناه ملحة عن مجال البيانات 

والقيود املفروضة عليها. لالنطالق، يجدر بكم التفكري يف 
األسئلة والتساؤالت التالية:

البيانات؟	  أي سّكان تصفهم 

وهل هم السّكان موضع االهتامم؟	 

البيانات مفصلة حسب اإلعاقة والعوامل األخرى؟	  هل 

كيف يتم تعريف اإلعاقة )أو غريها من التعابري كالبطالة(؟	 

موعد أو تاريخ جمع البيانات؟	 

من جمع البيانات؟ وكيف فرسوا اإلجابات؟	 

ما هي املعلومات املتوفرتوفرة عن طريق جمع البيانات 	 
ونوعية البيانات، مبا يف ذلك معدل االستجابة واإلجابات 

)للمسوح(؟

كم كان كبرياً حجم العينة )للمسوح(؟	 

هل مثّة املزيد من البيانات عن املوضوع نفسه؟	 

يجري تفصيل كل من هذه األسئلة أدناه.

السكان موضع االهتامم

 هم الجامعة أو الكتلة السّكانية التي يستخلص الباحث منها 
وعنها االستنتاجات، ورمبا كانت مجموعة فرعية من السكان. 
إال أن من املهم تعريف السّكان موضع االهتامم قبل البحث 
عن البيانات. لعّل ذلك يشكل مجموعة أكرب، مثال عىل ذلك: 
األشخاص ذوو اإلعاقة يف أوغندا، أو مجموعة محددة جداً 

كاإلناث ذوات اإلعاقة يف مقاطعة واكيسو، األمر الذي 
يتوقف عىل هدف املنارصة/ املدافعة.

بالسّكان  التي تتعلق  البيانات  من األهمية مبكان استخدام 
موضع االهتامم. وبالنسبة إىل منارصة اإلعاقة والدفاع 

عنها، يعترب السّكان موضع االهتامم هم السّكان ذوو 
اإلعاقة، مام يسمح مبقارنة هذه املجموعة من السّكان 

بالسّكان من غري ذوي اإلعاقة )أي اعتامد التفصيل(. 
من األمثلة التي تسلط الضوء عىل ذلك معدالت وفيات 

األمهات عند الوضع غري املفصلة حسب اإلعاقة، التي 
ال تعطي فكرة أو صورة دقيقة عن عدد األمهات ذوات 
اإلعاقة اللوايت يتوفني يف أثناء وضع مواليدهن، وال 

تظِهر كيف تتأثر النساء ذوات اإلعاقة، حتى ولو كان 
املعدل مرتفعاً يف البالد.

البيانات تفصيل 

البيانات املقسمة/املوزعة عىل  البيانات املفصلة هي 
فئات أو مجموعات فرعية كالجنس، والعمر، واإلعاقة، 

إلخ. وهي  الجغرافية،  العرقي، واملنطقة  واالنتامء 
للمنارصة ألنها متَّكن جمعيات/منظامت  رضورية وجوهرية 

األشخاص ذوي اإلعاقة من عقد مقارنات بني األشخاص 
ذوي اإلعاقة واألشخاص غري ذوي اإلعاقة، وتحدد بذلك 

مظاهر عدم املساواة.
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للبيانات املفصلة حسب اإلعاقة يحتمل أيضاً للمزيد من 
التفصيل حسب الخصائص األخرى، عىل سبيل املثال: العمر، 

والجنس، واملنطقة الجغرافية إلخ، أن تساعد يف رشح كيفية 
تأثر املجموعات األخرى من األشخاص ذوي اإلعاقة بإحدى 
القضايا. عىل سبيل املثال: رمبا تأثرت النساء ذوات اإلعاقة 

بالبطالة أكرث من الرجال ذوي اإلعاقة، وقد يتأثر الشبان ذوو 
اإلعاقة أكرث من األشخاص ذوي اإلعاقة املتوسطي العمر. 
عىل أن البيانات املفصلة حسب محددات عدة تقدم صورة 

أفضل عن طريقة تأثر املجموعات املختلفة بإحدى القضايا 
ومن الواجب وضعها يف الحسبان.

يتطلب التفصيل تحديد السّكان ذوي اإلعاقة. وأسئلة 
مجموعة واشنطن تؤمن طريقة متامسكة وثابتة لتحديد 

السّكان وتفصيل البيانات حسب اإلعاقة، علامً أن حتى 
هذه األسئلة ميكن تفسريها بطرق مختلفة باالعتامد 

عىل مجموعة األسئلة املستخدمة، عىل سبيل املثال: 
املجموعة القصرية من ست أسئلة، واملجموعة املعززة 
من اثني عرش سؤاالً، واملجموعة املطولة/املمتدة من 

تسعة وثالثني سؤاالً. كذلك يحتمل أن يتفاوت الحال مع نقاط 
التحديد، عىل سبيل املثال: بعض الصعوبة، مقدار كبري من 
الصعوبة، أو ال أستطيع أبداً القيام بذلك، إلحصاء أو حساب 

املجيبني من األشخاص ذوي إعاقة. وتعتمد مجموعة 
واشنطن طريقة الستخدام أدواتها لتعريف/تحديد السّكان 

ذوي اإلعاقة بطريقة متامسكة عند عقد املقارنات الدولية. 
مع تزايد استخدام أسئلة مجموعة واشنطن من الجائز 

توسيع التحليالت ملعالجة تجارب األشخاص ذوي اإلعاقات 
البسيطة واملعتدلة/املتوسطة يف مقابل األشخاص ذوي 

اإلعاقات الشديدة عىل أساس نقاط التحديد.

كذلك سوف مييس جائزاً فحص طريقة تأثر األنواع املختلفة 
من الصعوبات الوظيفية بإحدى املسائل أو القضايا. 

لتعلّم املزيد عن الطرق املختلفة لتحليل أسئلة مجموعة 
واشنطن، راجع اإلرشادات التحليلية عىل موقع املجموعة 

عىل الشبكة العنكبوتية الخاص مبجموعة واشنطن 
إلحصاءات اإلعاقة. واألمر األهم هو اختيار التعريف الذي 

يعرّب عن السؤال املثري لالهتامم واملصلحة حتى يكون 
واضحاً يف طريقة تحديد مجموعة األشخاص ذوي اإلعاقة.

التعريفات

كام سبقت اإلشارة أعاله. من الجائز تعريف اإلعاقة بطرق 
البيانات املختلفة  مختلفة، وسوف تستخدم مصادر 

لتتحقق كيف تطور تعريف اإلعاقة  انظر  تعريفات متنوعة. 
من أجل البيانات. يف حال جمع البيانات من خالل مسح 

يسأل املستهدفني ما إذا كانوا ذوي إعاقة عن طريق 

سؤال نعم/ال، فإن من املرجح أن تتوفرتوفر تقارير ناقصة 
عن اإلعاقة. إذا استخدم أحد املسوح أسئلة مجموعة 
واشنطن، فلعلّه سوف يتصف بالدقة ولكن من املهم 

التحقق مام إذا كانت األسئلة قد عدلت أو تم ترجمتها إىل 
لغات أخرى، إذ إن هذا قد يؤثر يف النتائج. ولَو تم تعريف 

اإلعاقة مبا إذا كان الناس يحملون بطاقة شخص ذي 
إعاقة شخصية، أو ما إذا كانوا يتلقون مستحقات  وخدمات 

اإلعاقة، فإن هذا يحتمل أن يُنِقص أيضاً من عدد األفراد 
ذوي اإلعاقة، أو رمبا حذفت البيانات أنواعاً محددة من 

األشخاص ذوي اإلعاقة ممن ال ميلكون بطاقة إعاقة أو ال 
يشاركون يف برامج الخدمات واملساعدات.

كذلك يحتمل للتعابري األخرى املتصلة بالبيانات أن تَُعرَّف 
عىل نطاق ضيق، األمر الذي قد يؤثر يف نتائج البيانات. 

عىل سبيل املثال: غالباً ما يتم تعريف االستخدام أو 
التوظيف بالعمل املأجور املنتظم، أو يف الغالب مع 

حذف التوظيف أو االستخدام غري املنتظم )أو الظريف(، 
والتشغيل من خالل االقتصاد غري الرسمي )كالباعة 

املتجولني مثالً( أو العمل غري املأجور )عىل سبيل املثال: 
العمل الطوعي أو عمل الرعاية والعناية(.

والبيانات التي تستخدم التعريفات غري املثالية يحتمل أن 
تظل قابلة لالستخدام ولكنها قد تستدعي بعض التفسري 

والرشح بحيث ميكن فهم القيود املتصلة بالبيانات.

التكرار والتوقيت املناسب

لعل البيانات القدمية جداً تعترب غري صالحة، ولذلك قد ال 
تعترب مفيدة. وأحد التحديات أمام استخدام البيانات من أحد 
اإلحصاءات )عمليات تعداد السكان( الوطنية يكمن يف كون 
البيانات تجمع كل عرشة أعوام أو يزيد. من األهمية مبكان 

مالحظة تاريخ جمع البيانات، األمر الذي قد يختلف عن موعد 
تحليلها أو نرشها. عىل سبيل املثال: يف حال تم جمع 

البيانات األولية من مسح وتم استخدامها الحقاً يف تقرير 
نرش بعد سنوات عدة. ويف بعض الحاالت، رمبا كانت البيانات 
املتاحة هي البيانات التي يبلغ عمرها عرشة أعوام أو يزيد. 

فليس مثّة قواعد بشأن التاريخ املحدد الواجب اعتامده 
الستخدام البيانات ونرشها يف شكل أدلة وبراهني؛ مع 

ذلك، يوىص بجمع بيانات تعداد السّكان كل عرشة أعوام.
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لذلك ال يُنصح استخدام البيانات التي يزيد عمرها عىل 
عرشة أعوام، ولو أن ذلك يتوقف عىل نوع البيانات 

والتوفرتوفر اإلجاميل للبيانات يف البالد. فالبيانات القدمية 
ميكن استخدامها مع البيانات الحديثة للنظر إىل التوجهات 

عرب الزمن، وهذه أداة منارصة هامة لتحديد ما إذا كانت 
التغيريات الرضورية قد تحققت.

التكرار والتوقيت املناسب نصائح بخصوص 

تاريخ 	  الذي قد يختلف عن  البيانات،  تاريخ جمع  تحقق من 
نرشها.

تم 	  إذا كان قد  الوقت طويالً، راجع وتحقق مام  إذا كان   .
جمع بيانات إضافية، عىل سبيل املثال: إذا تم جمع بيانات 
الكبرية  املسوح  أو  السّكان  تعداد  عمليات  بني  للمسوح 

بهدف سد الفجوات.

التغيري 	  ومقدار  انقىض  الذي  الوقت  طول  يف  تأمل   .
التغيريات  املثال:  سبيل  عىل  السياق،  عىل  طرأ  الذي 
والوضع  واالقتصاد  الدميوغرافية،  السّكان/األوضاع  يف 
إلخ. يف حال طرأت تغيريات جذرية، فإن هذا  السيايس، 
يجعل البيانات أقل فائدة، فعىل سبيل املثال: لو كان قد 

نشب نزاع يف البالد.

 قرر ما إذا كنت ستستخدم البيانات أم ال. إذا كانت البيانات 	 
انتظار  لك  األفضل  من  لعّل  دورياً،  جمعها  ويتم  قدمية 

البيانات املقبلة. دفعة 

إذا كانت البيانات القدمية هي التي ستُستخَدم، فّكر كيف 	 
لصانعي  ميكن  بحيث  عنها  اإلبالغ  ويتم  تُتجم  أن  ينتظر 
تكون  أن  البيانات تفرس وتوضح دون  أن  يدركوا  أن  القرار 

راهنة عرصية.

البيانات جامعا 

غالبا ما تُجَمُع البيانات بأيدي من يحصون ويعدون أو يجرون 
املقابالت. فإذا مل يكن اإلحصائيني مدرَّبني بصورة مناسبة، 

فإن ذلك قد يؤثر يف طريقة جمع البيانات. عىل سبيل 
املثال: لو شعر بعدم االرتياح إىل طرح أسئلة عن اإلعاقة أو 
أداء املهام الحياتية اليومية. وتشمل بعض الطرق األخرى 

التي يحتمل لإلحصائيني أن يؤثروا يف البيانات:

اختيار رب أرسة حتى يكون املستهدف يف املقابلة الذي 	 
ال يستطيع التكلم باسم كل أفراد األرسة، واختيار املجيب 
بسبب  املجيبني  أو  املستهدفني  بعض  استثناء  أو  الخطأ، 
اإلعاقة أو نقص التسهيالت واملالمئات كام هو الحال مع 

عدم وجود متجم لغة إشارة.

عدم طرح األسئلة ومجموعات األجوبة كام هي مكتوبة، أو 	 
باستخدام اللغة التقنية )املتخصصة( أو أي لغة ال ترد يف 

األسئلة بحيث ال يفهمها املجيبون.

تغيري أو تجاوز بعض األسئلة أو طرح األسئلة األولية الرئيسية 	 
بقصد توليد استجابة خاصة محددة

أو 	  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إجابات  تجاه  بسلبية  الترصف 
املجيبني من األشخاص ذوي اإلعاقة

استخدام تعابري غري مناسبة أو لغة تنطوي عىل التمييز، 	 
األمر الذي قد يؤثر يف مشاركة املجيبني عىل االستبيان.

لتقييم عمصداقية   البيانات  طرح أسئلة عن عملية جمع 
البيانات وحيادها وتجردها. رمبا يتوفرتوفرتوفر لدى 

الوكالة الرئيسية املزيد من املعلومات عن ذلك، أو لعلها 
تلجأ إىل نرش مالحظات محدودة عن املنهجيات. عالوًة 

عىل ذلك، قد تتوفرتوفر لدى جمعيات/منظامت األشخاص 
ذوي اإلعاقة العاملة يف منطقة جمع البيانات، وهي 
ُجمعت  من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتحدثون عن 

املستخدمة. األساليب 
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العينة واالستجابة العينة وأحجام  اختيار  طرق 

تعتمد املسوح عىل العينات املركبة بصورة عشوائية 
أو بطرق أكرث تعقيداً لتمثيل نسبة أو رشيحة من السّكان، 

واستخالص استنتاجات عن مجمل السّكان فيام يختص 
مبجموعة من املواضيع واملسائل. من الجائز استخدام 

الطرق غري العشوائية، لكن البيانات الناتجة قد ال تكون 
صالحة للتعميم عىل املجموعة السكانية املستهدفة 

موضع االهتامم. فمن األهمية مبكان اختبار العامل الذي 
تم استخراج العينة منه، وكذلك طرق تركيب العينة وأسباب 

اعتامد تلك الطرق بغية تحديد قابلية استخدام نتائج 
املسح. إذا كان تعريف العامل الذي يتم اختيار العينة منه 
ينطوي عىل انحياز، )عىل سبيل املثال: استثناء األشخاص 

ذوي اإلعاقة من املسح بسبب إعاقتهم(، فإن االحتامل 
األكرب هو أن تتأثر النتائج. من املهم تحديد ما إذا كانت 

الطرق املعتمدة لتكيب العينة/العينات تؤثر يف طريقة 
تفسري النتائج ألغراض املنارصة/املطالبة واملدافعة. 

فطريقة تركيب العينة أو اختيارها تتوقف عىل املعلومات 
املجموعة والسّكان املستهدفني ومجموعة من القضايا 

اللوجستية واملتعلقة باملوارد.

أما إذا استهدف املسح جمع املعلومات من مجمل 
السّكان، ولكن مع تفصيل البيانات حسب خصائص السكان، 

فإن حجم العينة ينبغي أن يكون كبرياً لتوليد إحصاءات 
تتعلق باملجموعات الفرعية موضع االهتامم، ويجب 

أال تستثني أياً من املجموعات. أضف أن بعض املسوح 
قد تستهدف رشائح سّكانية محددة، كاألشخاص الذين 

يستخدمون خدمات اإلعاقة.

من الشائع أن تنطوي املسوح عىل أخطاء يف تركيب 
العينة وتأويلها، األمر الذي يتم رشحه عادًة يف حوايش 

نتائج املسح، )عىل سبيل املثال +/- %2(. ومن الواجب 
اإلقرار بأن نتائج املسح تحمل هامشاً معيناً من الخطأ، الذي 
قد يؤثر يف االستنتاجات التي ميكن استخالصها من العينة. 

عىل سبيل املثال: إذا كان حجم الخطأ يف تركيب العينة 
كبرياً بسبب صغر حجم العينة، فإنه من غري املمكن تحديد 
الفوارق واالختالفات بني املجموعات من األشخاص ذوي 

أو غري ذوي اإلعاقة حتى ولو كانت موجودة بالفعل. كذلك 
من املهم للمسوح تقييم معدل االستجابة، أي النسبة 

املئوية من العينة املختارة التي شاركت يف املسح. 

عندما يسجل معدل استجابة عاٍل، فإن العينة عموماً 
سوف تعرّب عن السّكان املستهدفني الذين تم تركيب 

العينة منهم، لكن، حني تنخفض معدالت االستجابة، فإن من 
املحتمل للعينة أن تعطي نتائج منحازة يف حال اختالف 

املجيبني عن أولئك الذين يرفضون اإلجابة. ومثّة طرق 
لتحديد وجود انحياز ناتج من عدم االستجابة، وكذلك لوصف 

تأثري ذلك االنحياز عىل طريقة تفسري البيانات. من واجب 
منتجي البيانات توفري معلومات عن جودة البيانات بحيث ال 
يعود رضورياً التمتع مبهارات تقنية لتقييم جودة البيانات. 

مع ذلك، يف حال وجود مخاوف بشأن دقة البيانات وتركيب 
العينة، لعلُّه من املفيد التحدث إىل الخرباء، عىل سبيل 

املثال: املوظفني العاملني يف مراكز أو دوائر/مكاتب 
اإلحصاء الوطنية أو املستشارين أو الباحثني الجامعيني 

لإلجابة عىل األسئلة عن نوعية البيانات وجودتها.
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البيانات مالءمة 

ليس من الشائع أن توفر  البيانات املفصلة حسب اإلعاقة. 
لذلك من املهم التحقق مام إذا كانت البيانات محددة 

املصدر هي النوع الصحيح من البيانات للغرض املقصود. 
عىل سبيل املثال: ال تكشف معدالت إكامل الدراسة حسب 

اإلعاقة عن عدد األطفال ذوي اإلعاقة الذين هم خارج 
املدرسة. مع ذلك، مثة يف املقابل بيانات موازية عن 
معدالت االلتحاق باملدارس مفصلة حسب اإلعاقة، مام 

يعني إمكان حساب معدل ترسب األطفال ذوي اإلعاقة، 
وهذا يشكل نسبة من هؤالء األطفال غري امللتحقني 

باملدارس. فَكِّر فيام تقوله البيانات وما ال تقوله. إذا مل 
توفر البيانات النوع الصحيح من املعلومات، راجع وتحقق 

ملعرفة ما إذا كانت مثة بيانات أخرى تتناول املوضوع 
الواسع نفسه، عىل أن يكون باإلمكان استخدامها أو 

مؤالفتها إلجراء تحليل إضايف.

البيانات تحليل 

ال داعي ألن تتمتع  جمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة 
مبهارات تقنية فنية. فإذا كانت تتمتع بفهم أسايس للبيانات 

ولكيفية وألسباب استخدامها فهذه بداية جيدة.

املقارنات والتوجهات

مبجرد تحديد مصدر البيانات، تكون النوعية والجودة قد 
خضعت للتقييم مع دراسة املالءمة. عندئٍذ ينبغي تحليل 

البيانات بهدف استخالص االستنتاجات. وينطوي تحليل 
البيانات عىل إجراء حسابات أو تركيب املعلومات إلظهار 

التوجهات واألمناط، األمر الذي يساعد يف استخالص 
االستنتاجات. وتساعد املقارنات يف بناء التوجهات واألمناط. 

لكن، لتحليل البيانات واستخالص االستنتاجات، تحقق مام إذا 
كانت البيانات املختارة:

متوفرتوفرة عن األشخاص ذوي اإلعاقة وغري ذوي اإلعاقة، 	 
مام يعِقد مقارنة ويرِبز تأثري الحواجز بنتيجة اإلعاقة.

كالعمر 	  إضايف  تفصيل  استخدام  مع  للتحليل  صالحة 
مجموعات  تتأثر  كيف  يكشف  مام  وغريها،  والجنس 
األشخاص ذوي اإلعاقة املختلفة ويبني القيمة املضافة 

للحلول املتقاطعة.

متوفرة خالل السنوات املختلفة، عىل سبيل املثال: إذا كانت 	 
البيانات تُجَمع سنوياً، األمر الذي ميكن من إجراء املقارنات 
عرب الزمن وميكن لها أن تظِهر نسبة التقدم، وما إذا كان قد 

تم اعتامد خطوات تراجعية إىل الخلف.

يسمح 	  مام  الجغرايف،  املوقع  حسب  للتقسيم  قابلة 
مبقارنات حسب املناطق. وقد يكشف الثغرات يف توزيع 
املناطق  إحدى  يف  الخدمات  تقديم  طريقة  أو  املوارد 
والبلدان،  الدول  بني  املقارنات  تُعَقد  كذلك  غريها.  مقابل 

األمر الذي يُكرِه الحكومات عىل اتخاذ التدابري.

وجود بواعث قلق بشأن جودة البيانات التي يحتمل أن تؤثر 	 
يف االستنتاجات املستخلصة من البيانات.
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لتثليث ا

بياناتك ومراجعتها  الجيدة ضبط مصادر  من املامرسات 
مع مصادر معلومات إضافية، وهذا التتيب يسمى 

بيانات  التثليث عىل االستعانة مبصادر  التثليث. ينطوي 
مختلفة بخصوص املوضوع نفسه لتقديم صورة أوضح 

وأفضل عن الوضع، والتغلب عىل نقاط الضعف يف 
البيانات. ويف حال كانت البيانات رديئة النوعية، أو ناقصة 

أو ال تعرّب عن السّكان املستهدفني، ينبغي التفكري يف 
مؤالفة مصادر البيانات إذا كان ذلك مناسباً. عىل سبيل 
املثال: تثبيتاً ملعدالت انتشار اإلعاقة، فإن ائتالف بيانات 
البيانات   القدمية وأرقام تسجيل  السّكان  عمليات تعداد 

قد تساعد يف توفري صورة متكاملة. ويُحتَمل أال تكون 
األرقام دقيقة بصورة تامة، لكن باعتامد مصدر بيانات 

إضايف، ميكن استخدام معلومات جديدة لتحسني الفهم 
املتعلق باالنتشار. من الواجب، مع ذلك، تََذكُّر أن مؤالفة 

مصدري بيانات غري جيدة النوعية لن يحسن الجودة أو 
النوعية اإلجاملية ما مل يكن بإمكان أحد املصدرين تصحيح 

البيانات  نقائص اآلخر. ومن املهم وصف كيفية مؤالفة 
بوضوح وطبيعة تأثري ذلك عىل نوعية البيانات. يف 

املثال السابق، يف حال حذفت دائرة التسجيل )أو السجل 
البيانات سوف  الرسمي( بعض مجموعات اإلعاقة، فإن 
البيانات املدمجة   تحذف هذه املجموعات أيضاً، ولكن 
للمجموعة املستهدفة أفضل من أي  قد توفر وصفاً 

بيانات مبفردها. مجموعة 

النَِّسب واملعدالت املنخفضة 

لتسليط  الكمية  البيانات  استخدام  صعوبات  إحدى  تتمثل 
التعامل مع  الضوء عىل وضع األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

هي  كام  نسبياً،  املنخفض  التفيش  أو  االنتشار  معدالت 
لديهم   الذين  أو  الصم املكفوفني  الحال مع األشخاص 

املعدل  أو  النسبة  انخفاض  يجعل  قد  الصم/املكفوفني. 
بالحاجة  القرارات  صانعي  إقناع  مبكان  الصعوبة  من 

التدابري.  واتخاذ  بالخطوات  للقيام  أو  املوارد  لرصد  امللحة 
املتأثرين  لألشخاص  اإلجاميل  للعدد  تقديراً  استخدم 

بدالً من اعتامد املعدالت والنسب املئوية نظراً إىل أن 
يبدو هاماً. عىل سبيل املثال:  العام اإلجاميل  الرقم 

البالد  أما لو كان مجموع سّكان  %1,5 صغرية.  تبدو نسبة 
 270000 النسبة تشكل ما مجموعه  18 مليوناً، فإن هذه 

العاّمة  املدمجة مع  الناس  شخصاً، وهو رقم هام من 
أن تكون  الحاالت والقصص   النوعية  ودراسات  البيانات 

تدبرياً  الحكومة  اتخذت  التفكري يف وقت  . عليك  فّعالة 
بشأن أرقام مامثلة إلبراز منط املامرسة. من ذلك مثالً 

الحكومة  لكن   270000 الحصبة سنوياً  تتجاوز حاالت  إذا مل 
أن يكشف  الخطوات، ميكن لذلك  مع ذلك قامت بعدد من 

كانت نسبة  لو  للتدابري واإلجراءات حتى  الحكومة  اتخاذ  عن 
منخفضة. املصابني  السّكان 
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البيانات املحدودة، أو الثغرات يف البيانات 

– ما الذي ميكن عمله؟

مثّة الكثري من األسباب وراء محدودية البيانات، أو وراء 
وجود ثغرات وفجوات فيها. ويجوز لبعض هذه األسباب أن 

يكون:

 هيكلياً وتقنياً  كمحدودية املوارد لجمع البيانات، أو انخفاض 	 
املقدرة عىل الصعيد الحكومي أو الوطني لجمع البيانات 

وتحليلها وتأويلها.

نقص الظهور والرؤية كقضية يف السياسات؛ ففي الغالب 	 
ما مل تكن القضية قضية سياسة/سياسية تم جمع البيانات 

بخصوصها، فإن البيانات لن تأيت بسهولة وبكرثة.

أوقات  األزمات واالضطرابات ؛ يف أوضاع األزمات الوطنية 	 
إىل  الحاجة  توِجد   ،2020 عام  كجائحة  الدولية،  حتى  أو 
البيانات الفورية التي ميكن لها يف املراحل األوىل من 
جمع البيانات أن تُسِقَط البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة 

واملجموعات األخرى.

املجاالت الناشئة، فاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 	 
وأهداف التنمية املستدامة تبحث عن بيانات عرب عدد من 
بيانات  عن  أيضاً  وتبحث  الحياة،  يف  وامليادين  املجاالت 
ميكن لها أن تسلط الضوء مثالً عىل مظاهر عدم املساواة 

املتقاطعة.

يسلط هذا القسم الضوء عىل دراسات حالة مع أمثلة 
إيجابية عن كيف ميكن للمنظامت غري الحكومية الدولية 

وجمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة توليد البيانات 
حيث تظهر ثغرات وفجوات وقيود متصلة بالبيانات.

املواطن— يولدها  التي  البيانات 

ما هي؟

بيانات ينتجها  التي يولدها املواطن هي  البيانات 
أو  املواطنون واملجتمعات املحلية ومنظامتهم 

أو توجيهه  التغيري أو طلبه  جمعياتهم بقصد مراقبة 
بصورة مبارشة بالنسبة إىل قضايا تؤثر فيهم – عىل 

سبيل املثال: توفري الدعم ملتابعة التقدم يف تحقيق 
الحالة “عدم  التنمية املستدامة. وتسلط دراسة  أهداف 

ترك احد خلف ركب التنمية املستدامة” الضوء عىل طريقة 
الدولية لتشجيع االعتاف  الحكومية  عمل املنظامت غري 
بالبيانات املوجهة من املجتمعات املحلية يف مراقبة 

التغيري اإليجايب والتأثري فيه.

دراسة الحالة 2: رشاكة “عدم ترك 

التنمية املستدامة” احد خلف ركب 

تم إطالق رشاكة “عدم ترك احد خلف ركب التنمية 
2017 باعتبارها  املستدامة” يف وقت متقدم من العام 
12 منظمة مجتمع مدين أهيل بينها جمعية  رشاكة بني 

2018، أنشأت الرشاكة ائتالفات  يس يب إم. يف عام 
وطنية يف خمس دول عىل صعيد التجربة لتجمع 

الحكومية واملنتديات املدنية وكذلك  الجمعيات غري 
التي لها قواعد يف املجتمعات املحلية. املنظامت 

أما الهدف الرئييس للرشاكة، فجعل تحقيق أهداف 
للمساءلة  التنمية املستدامة شامالً دامجاً وخاضعاً 

تجاه أولئك األشد تراجعاً إىل الخلف وبعيداً عن الركب 
يف املجتمع. والغاية تحديداً هي الحصول عىل اعتاف 

بالبيانات املوجهة من املجتمع عند مراقبة أهداف 
الوطنية  القرارات  التنمية املستدامة يف عمليات صنع 

الوطنية، وبخاصة  السياسات  والدولية والتأثري يف 
تتعرض النتهاكات مبا فيها  التي  املتعلقة باملجموعات 

األشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، والشباب، والنساء 
العرقية، واألشخاص،  الفتيات، واألقليات  أو  والبنات 
واملرشدين/املقيمني يف الشوارع وغريهم من 

تتعرض النتهاكات.  التي  املجموعات 

عمل املرشوع التجريبي من العام 2018 حتى آذار/مارس 
2019 يف خمس دول هي بنغالدش، وفيتنام، وكينيا، 

والنبال والهند.
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هدف املرشوع إىل:

يعالج 	  املستدامة  التنمية  ألهداف  دامج  تحقيق  تأمني 
احتياجات املجموعات التي تواجه انتهاكات بفعالية؛

املجتمع 	  من  أشخاصاً  تشمل  تشاركية  مقاربة  استخدام 
يف عمليات توليد  البيانات واستخالص تغذية راجعة مبارشة 

أو استجاعها.

السياسات 	  تغيري  عملية  بشأن  السلطات  مع  حوار  إقامة 
يوجهها  التي  الراجعة  والتغذية  بالبيانات  املستشد 

املجتمع املحيل.

حددت كل دولة الثغرات والفجوات يف البيانات وجمعت 
بيانات عن املجموعات األشد تعرضاً لالنتهاك. وقد ُجِمَعت 

البيانات عن أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة يف كل دولة. 
ويف الهند، عىل سبيل املثال: قادت جمعيات/منظامت 

األشخاص ذوي اإلعاقة عملية جمع البيانات املتعلقة 
باإلعاقة وقامت باملهمة. كام نشطت يس يب إم مع 

رشكائها يف االئتالف من جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة 
يف فيتنام عرب البالد. من أشد املخرجات أو النتائج الفّعالة  
كون معظم البيانات تأيت من املعدالت الوسطية الوطنية 

)من املسوح امليدانية اإلحصائية(، علامً أن املرشوع 
يتصدى لهذه الفجوة بجمعه البيانات من املجموعات 

األشد عرضًة لالنتهاكات التي غالباً ما تُتَك منفردة.

تؤدي جمعيات/منظامت املجتمع املدين األهلية دوراً 
هاماً يف جمع البيانات، مبا يف ذلك:

التنمية 	  أهداف  مراقبة  يف  املعرفية  الفجوات  سد 
يوجهها  التي  البيانات  استخدام  طريق  عن  املستدامة 
املجتمع املحيل باعتبارها مصدر معلومات محيل “متمم( 

وأصوات الناس خلفوا عن الركب )وتراجعاً إىل الوراء(؛

املحيل 	  املجتمع  يوجهها  التي  البيانات  تزويد  جواز 
األشد  املجموعات  دمج  لضامن  باملعلومات  للسياسات 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  فيها  مبا  لالنتهاك،  عرضًة 
اإلثنية، والشباب، وكبار السن وغريهم، مع َعد  واألقليات 
كل فرد، مام يعني تعهد وتعزيز التنفيذ الوطني الدامج 

التنمية املستدامة. ألهداف 

املنهجية:

مراقبة 	  أدوات  استخدام  إىل  الخمسة  البلدان  عرب  صار 
يوجهها املجتمع املحيل، وقد شملت مزيجاً من بطاقات 
، وإجراء مقابالت مع مصادر املعلومات األساسية،  األداء 
مركّزة،  مجموعات  و  للعائالت،  ميدانية  إحصائية  ومسوح 
وتدقيق الحسابات املجتمعية، واملسوح امليدانية العادية.

مصادر 	  مع  املقابالت  أن  مالحظة  مبكان  األهمية  من 
املستهدفة  املجموعات  تناولت  األساسية  املعلومات 
)املجموعات األشد عرضًة لالنتهاك( عالوًة عىل مقدمي 

الخدمات املحلِّيّني وصانعي القرارات.

الحكومات 	  قبل  من  املعتمدة  املؤرشات  استخدام  جرى 
كلام كان ذلك ممكناً لتصبح بعد ذلك البيانات التي يوجهها 
البيانات  تكمل  أو  لتتم  تعمقاً  أشد  املحيل  املجتمع 
الوطنية الرسمية، التي متيزت بالشح والندرة فيام يتصل 

باملجموعات موضع التكيز.

العينة: حجم 

اشتك ما يزيد عىل ألفي مندوب عن الجامعات املحلية 	 
األشد عرضًة لالنتهاك )يف جميع البلدان الخمسة( بصورة 
األقاليم  عرب  املنفذة  البيانات  إنتاج  عملية  يف  مبارشة 

واملقاطعات واألحياء يف املدن املختلفة.

املستعمل 	  الخلوي  الهاتف  تطبيق  تطوير  املمكن  من 
البيانات. يف الهند وقيامه بجمع مقادير كبرية من 

من املهم تسليط الضوء والتشديد عىل أن هذا كان مجرد 	 
اآلخر  للعمل  الجانبية  الخطوط  تجريبي عىل طول  مرشوع 
الذي تقوم به الجمعيات واملنظامت دون اعتامد أي متويل.

30



نتجت توصيات شتى متصلة بالسياسة يف حصيلة 
املناقشات مع السلطات والجهات املقدمة للخدمات 

العامة عىل الصعيدين الوطني واملحيل. وبعد النظر إىل 
نتائج املرشوع املحيل هذه، استنتج الرشكاء عىل الصعيد 

الدويل دعوات املنارصة واملدافعة العامة التالية:

تعهد البحث التعاوين املؤتلف لسد الثغرات والفجوات يف 	 
البيانات.

تقوية صناعة القرارات الدامجة وتعزيزها.	 

تحسني إعداد التقارير واملساءلة.	 

والتزامات 	  املوازنة  أبواب  لرصد  واملدافعة   املنارصة 
ألهداف  الدامج  التحقيق  لضامن  وتعهداتها  الحكومات 

التنمية املستدامة ومراقبة العملية.

منصة بيانات عدم ترك أحد )يف الوراء( خلف 

التنمية املستدامة: ركب 

يف أيلول/سبتمرب 2020 جرى إطالق منصة بيانات رشاكات 	 
خلف ركب التنمية املستدامة.

مع 	  املستدامة  للتنمية  الدويل  املعهد  يساهم  سوف 
املبادرات األخرى يف هذا العمل.

ينتظر أن تنشئ املنصة سلسلة من منصات البيانات ملدة 	 
ستة أشهر يف ثالثة بلدان.

حيث أن كل دولة تعتمد جمعاً مختلفا للبيانات، ترمي املنصة 	 
إىل جعل البيانات التي يتم جمعها صالحة للمقارنة.

يقيض الهدف أيضاً بزيادة االعتاف ببيانات املجتمع املدين 	 
األهيل يف العمليات الرسمية ووضعها قيد االستخدام 

الرسمي.

سوف يتم يف نهاية املطاف إنشاء منصة لجميع البيانات.	 

كام ستتاح املنصة أمام األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

التالية: الخطوات 

سوف يتم استخدام  النتائج من التجربة الرائدة لتطوير 
املقاربة دولياً بهدف تنفيذ املرشوع يف عرش دول مع 

عام 2022. وسوف تبدأ املرحلة الثانية يف عام 2021 مع 
احتامل  إضافة كندا والدمنارك واملالوي والفيليبني عىل 

شكل دول سوف يتم تنفيذ فيها التجربة. وكان التمويل قد 
توفر  من مؤسسة روبرت بوش يف منتصف عام 2020، 
واملتوقع توفري متويل للمتابعة من الوكالة السويدية 
للتعاون اإلمنايئ الدويل لعام 2021. سوف يسمح هذا 

للمرشوع بأن يتطور ويتقدم هادفاً إىل بلوغ مئة ألف 
ممثل أو مندوب عن املجموعات األشد عرضًة لالنتهاك مع 

نهاية العام 2022.

عىل الصعيد الدويل، دخلت الرشاكة يف تعاون استاتيجي 
مع الرشكاء للمراجعة، ومع املعهد الدمناريك لحقوق 

اإلنسان. ومع نهاية عام 2020 سوف يتم إطالق مرشوع 
مشتك مع وحدات التنسيق الوطنية ألهداف التنمية 

املستدامة، ووكاالت اإلحصاء، واملعاهد الوطنية لحقوق 
اإلنسان ومنصات املجتمع املدين من ستة بلدان لرسم 

خارطة للممرات واملسالك املحتملة نحو رشاكات عرب 
القطاعات لبيانات أهداف التنمية املستدامة. سوف 

توفر دائرة اإلحصاء يف األمم املتحدة الدعم ملرشوع 
التبادل والتعلم الدويل، الذي يهدف إىل بناء الثقة بني 
“مستخدمي البيانات” و”منتجيها” من مختلف القطاعات.

كام ترمي املرحلة الجديدة من املرشوع إىل تحديث 
وتطوير االستخدام النشط لبيانات املجتمع املدين 

واستخدامها  يف عدد متزايد من البلدان، وسوف يستخدم 
تسمية “جعل األصوات تُسَمع وتَُعد”. للعثور عىل املزيد 

من املعلومات عن الرشاكة ولالستفسار عن احتامالت 
املشاركة، الرجاء االتصال ِب: طليع الرشاكة الدولية السيد 

بيت كبلوفسيك عىل:
.Pkoblwski@icsentre.org

من املامرسات الجيدة توفري املعلومات الرضورية سواًء 
تم جمعها من قبل الحكومات أو توليدها وإنتاجها من جانب 
املواطنني حتى يدرك  املستخدمون كيف تم جمع البيانات 
ونوعيتها وجودتها. يضيف هذا إىل مصداقية  االستنتاجات 
املستخلصة من البيانات املستخدمة للمنارصة واملدافعة.
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جمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة تجمع 

البيانات ألنشطة املنارصة/املدافعة املرتكزة 

عىل األدلة والرباهني بخصوص جائحة كوفيد-19

سيطرت جائحة كوفيد19- عىل العامل يف أوائل العام 
2020، وهي تواصل االضطرابات  والتخريب وإيجاد الفوىض 

يف العديد من بلدان العامل، وال سيام يف اقتصاداتها 
ومنظوماتها الصحية. وقد ركز الوصول إىل البيانات 

الحديثة والحصول عىل املعلومات الصحية من املنظومات 
الرسمية، لكن مع مواصلة تطور الجائحة، بدأ جمع البيانات 

عن تأثري كوفيد19- عىل الجامعات املختلفة يف املجتمع 
يربز باعتباره قضية، وال سيام بالنسبة إىل األشخاص الذين 

يعيشون عرضًة للخطر املتزايد وعىل هوامش املجتمع 
أو أطرافه. يشمل هذا األشخاص ذوي اإلعاقة، وقد اتصلت 

جمعيات/منظامت كثرية من جمعيات األشخاص ذوي 
اإلعاقة بأعضائها لجمع البيانات عن تأثري كوفيد19-.

تصف دراستا الحالة 3 و4 أمثلة عن طريقة انخراط جمعيات/
منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمع البيانات من 

شبكاتها وأعضائها.

دراسة الحالة 3: مجموعة أصحاب 

القضية من األشخاص ذوي اإلعاقة 

دعوة لبيانات دولية معتمدة عىل 

األدلة والرباهني.

مقدمة

عندما أعلن عن كوفيد-19 جائحة يف آذار/مارس عام 2020، 
أدركت جمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة حول 

العامل أن التأثري سوف يكون شديداً عىل األشخاص ذوي 
اإلعاقة. استجاب التحالف الدويل لإلعاقة فوراً مبشاركة 
التوصيات األساسية الستجابة لكوفيد19- دامجة لإلعاقة 

وبإقامة بوابة لكوفيد19- ومجموعات العمل مع التجمع 
الدويل لإلعاقة والتنمية. وكان قد بث رسائل منارصة تتناول 

التمييز وعدم املساواة بحق األشخاص ذوي اإلعاقة 
حاسمة لجهة ضامن دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

االستجابة للجائحة.

بهدف إكامل هذا العمل الذي قام به التحالف الدويل 
لإلعاقة والتجمع الدويل لإلعاقة والتنمية، أجرت مجموعة 

أصحاب القضية من األشخاص ذوي اإلعاقة دراسة بحثية 
نوعية لجمع معلومات إضافية وجديدة عن تأثري جائحة 

كوفيد19- عىل األشخاص ذوي اإلعاقة حول العامل. 
والبيانات املجموعة تم جمعها حول وحدات موضوعية  

عىل صلة بالجائحة العاملية وأهداف التنمية املستدامة. 
وشملت هذه املواضيع املحورية السبعة الوضع 

املعييش، ومشاكل  السالمة واألمن، والحياة العائلية 
وأحوال السكن، والعناية الصحية، والحامية االجتامعية، 

والتشغيل وبيانات اإلعاقة املتصلة بكوفيد19-. تغيري أسامء 
جميع املشاركني يف البحث وجنسياتهم وخصائصهم 

املميزة أو املحددة لحاميتهم وللحفاظ عىل الرسية. 
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البيانات للتقرير؟ كيف تم تم جمع 

مل يكن ممكناً اعتامد الطرق التقليدية لجمع البيانات 
يف لقاءات شخصية مبارشة، لقد حظر كوفيد19- السفر 

واالتصال املبارش القريب مع األشخاص، وكذلك األطر 
الزمنية لجمع البيانات الرضورية لإلنجاز برسعة. هكذا جمعت 

مجموعة أصحاب القضية من األشخاص ذوي اإلعاقة البيانات 
عن طريق استخدام املنصات االفتاضية بواسطة:

اإلعاقة 	  حركة  من  قادة  مع  اإلنتنت  عرب  مبارشة  مقابالت 

لجمع املعلومات. وقد تم  إجراء تلك املقابالت عرب طرق 
مختلفة باالعتامد عىل السياق، وسهولة استخدام  اإلنتنت 
وجودة الصورة )رضورية للمقابالت املعتمدة عىل التجمة 
إىل لغة اإلشارة(. وشملت املنصات املستخدمة السكايب 
مقابالت  إجراء  جداً  املفيد  من  وكان  املصورة.  والرسائل 
فردية لجمع معلومات أو معرفة معمقة، ولكن الصعوبة 
ثم  املهام  هذه  لتنفيذ  الوقت  يف  االستثامر  يف  كانت 

ترجمة اإلجابات وتحليلها.

 جلسات مجموعات مركّزة االفرتاضية عرب االنتنت للحصول 	 

عىل شهادات من الجامعات املختلفة ضمن حركة اإلعاقة. 
عىل  باالعتامد  مركّزة  مجموعات  عمل  تنظيم  جرى  وقد 
مركّزة  مجموعات  وشكلت  االفتاضية.  اإلنتنت  جلسات 
الكثري من األشخاص  للوصول إىل  اإلقليمية طريقة جيدة 
محدود،  زمني  إطار  يف  واألقاليم  املناطق  مختلف  يف 
لكنه ينطوي عىل الصعوبة والتحدي لجهة جمع الكثري من 

القصص املغرية يف جلسة واحدة فقط؛ 

العمل مع جمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة يف 	 

يف  بتعمق  الوضع  لتقييم  وغواتيامال  وكوملبيا  بوليفيا، 
إحدى مناطق العامل.

الوصول  عىل  القدرة  يعني  الطريقة  بهذه  املهمة  إنجاز 
إىل املزيد من األشخاص ذوي اإلعاقة يف مناطق 

املختلفة. العامل 

أجِريَت مقابالت مع 28 شخصاً ذا إعاقة بست لغات 
هي العربية، واإلنكليزية، واإلسبانية، والروسية، 

واملجرية ولغة اإلشارة. وتم تم تنظيم أربع 
مناقشات ملجموعات مركّزة اإلقليمية عرب 

اإلنرتنت باللغتني اإلسبانية واإلنكليزية، وقد 
استخدمت املنصة املعتمدة عىل العرض يف 
الوقت الحقيقي الرتجمة بلغة اإلشارة وكتابة 

العناوين أو الخالصات. وكان املشاركون من جميع 
املناطق مام يزيد عىل 54 دولة وقد مثلوا جميع 
65 شخصاً ذا  أنواع اإلعاقة وفئاتها. شارك تحديداً 

إعاقة من 13 دولة يف أفريقيا، و16 دولة يف 
آسيا ومنطقة املحيط الهادي ، و9 دول يف 

أوروبا وأمريكا الشاملية، و12 دولة يف أمريكا 
الالتينية و8 دول يف الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا. وسجلت مشاركة متساوية بني النساء 
والرجال يف جميع املناطق.
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متى ُجِمعت البيانات؟ ملاذا كان هذا التوقيت هاماً؟

تم تم جمع البيانات يف أيار/مايو وأصبح التقرير جاهزاً 
يف حزيران/يونيو 2020، مام يعني أن عملية اإلنتاج 

اتسمت برسعة كبرية. وقد شملت عمليات جمع البيانات  
الطرق التجريبية املحققة لجمع البيانات، مبا يف ذلك 
استامرة مقابلة شبه مركبة مع أسئلة مفتوحة طُرحت 

عىل األشخاص ذوي اإلعاقة، وجمع البيانات املحققة من 
مناقشات مجموعات مركّزة من األشخاص ذوي اإلعاقة، 

وتحليل الوثائق واملستندات. كام جرى تطبيق تقنيات 
اختزال البيانات النوعية أو الكيفية ملوامئة  وتنظيم البيانات 
األولية  من املقابالت ومناقشات مجموعات مركّزة والوثائق 

العامة باستخدام تحليل املحتوى .

ما هي الدروس املستفادة ؟

أثبتت األبحاث أن األشخاص ذوي اإلعاقة تأثروا بصورة خاصة 
من جراء الجائحة، وقد ظهرت معوقات جديدة فاقمت أثر 

املعوقات القامئة. كذلك متس الحاجة إىل املزيد من 
البحث لفهم وضع األشخاص ذوي اإلعاقة مبزيد من العمق 

ولتقديم الحلول بطريقة تؤمن الدعم لألشخاص ذوي 
اإلعاقة. أضف أن مثّة حاجة إىل تأمل املعيقات  يف مراحل 

االستجابة والتعايف.

برزت قيود يف هذا البحث بتأثري سياق الوقت القصري لجمع 
البيانات وتحليلها وتركيب النتائج، عالوًة عىل عدم القدرة 
عىل إجراء مقابالت شخصية مبارشة. وبفعل الجائحة، طرأ 
تحسن عىل املنصات الرقمية بإيقاع رسيع، مبا يف ذلك 

جوانب  إمكانية الوصول أو اإلتاحة. هذا ما يجعل العمل 
املستقبيل عرب اإلنتنت أكرث سهولة وأكرث جدوى عملياً.
من جهتها، شاركت مجموعة واشنطن الخاصة بإحصاءات 

اإلعاقة املعنيني اقتاحات مفيدة بشأن استخدام 
املجموعة القصرية من أسئلتها يف مسح يَجرى عرب 

الهاتف، واستخدام أدوات مجموعة واشنطن لتقييم أثر 
كوفيد19- عىل األشخاص ذوي اإلعاقة.

عالوًة عىل كل ما سبق، أنججزت هذه الدراسة دون أي 
موارد إضافية مع نقص يف القدرات البرشية. وللتخطيط 

مستقبالً يف ظل حاالت الطوارئ، ال بّد من تحويل مسار 
خطط العمل لتنفيذ األنشطة  امللحة كام يف جمع البيانات.

النتائج األساسية؟ ماذا كانت 

جرى تأطري النتائج حول أهداف التنمية املستدامة ذات 
الصلة، وتحديداً األهداف واملؤرشات لتسليط الضوء عىل  

وضع األشخاص ذوي اإلعاقة يف ظل جائحة   كوفيد19-.

يجد التقرير أن غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة حول العامل 
تأثروا بطريقة سلبية بطريقة أو بأخرى من جراء الجائحة، مع 
التعرض ملعيقات  وحواجز إضافية أو مستجدة، مبا يف ذلك 
معيقات  وحواجز جديدة يف مرحلة إعادة الفتح أو استئناف 

النشاط املعتاد. أما أكرث املعيقات شيوعاً التي ظهرت، 
فتشمل: )1( نقص إمكانية وصول جميع األشخاص ذوي 

اإلعاقة إىل املعلومات املتعلقة بكوفيد19-، )2( املعيقات 
يف الحصول عىل تدابري الحامية االجتامعية والعمل، 

)النظامي وغري النظامي، وفقدان الوظائف أوالً، ومعيقات  
إمكانية الوصول يف بيئة العمل االفتاضية(، و )3( نقص 

إدماج اإلعاقة يف مساعي وجهود االستجابة لكوفيد19- 
عىل جميع املستويات الحكومية، مام يوِجد عدم اتصال  

بني اإلجراءات  املحلية والوطنية.

تشمل بعض املسائل واملواضيع املحورية الرئيسية التي 
ظهرت من البحث نقص أو عدم وجود مدخل أو إمكانية 

وصول إىل املعلومات، ودور جمعيات/منظامت األشخاص 
ذوي اإلعاقة، ونقص إمكانية الوصول إىل منشآت الرعاية 

الصحية ونقص البيانات املتعلقة باإلعاقة.
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نقص إمكانية الوصول إىل املعلومات

َل بصورة طاغية عدم وجود إمكانية الوصول إىل  ُسجِّ
املعلومات املتعلقة بكوفيد19- أمام األشخاص ذوي 

اإلعاقة. اشتمل ذلك عىل نقص يف املعلومات بلغات 
اإلشارة املحلية، وبطريقة برايل، واألشكال والنامذج سهلة 

القراءة وغريها. ففي بعض األماكن، مل تبلغ املعلومات 
الجامعات واملجتمعات املحلية يف املناطق الريفية 

والنائية، مام ترك أثره يف الناس من السكان املحليِّني أو 
األصليني، والالجئني، واألشخاص املقيمني يف املؤسسات، 

مع التأثري عىل األشخاص كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة 
ضمن هذه الجامعات.

دور جمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة

النقائص األخرى  أو  للتصدي لنقص املعلومات والفجوات 
الحكومية، تدخلت جمعيات/منظامت  الخدمات  يف 

األشخاص ذوي اإلعاقة وأدت دوراً عىل صعيد معالجة 
الفجوات يف خدمات الحكومة. هكذا باتت جمعيات/

منظامت كثرية من جمعيات/منظامت األشخاص ذوي 
بتوعية أعضائها  بينام قامت  للمعلومات،  اإلعاقة مصادر 

َوِبتوفري مواد سهلة املنال وميسورة القراءة يف أشكال 
مختلفة. متنوعة 

يف العديد من الدول، أّمنت الحكومة خدمات التجمة بلغة 
اإلشارة مع كتابة العناوين التي تخترص اإليجازات اإلخبارية 

عن كوفيد19-، ولكن بصورة غري ثابتة ومتامسكة عىل 
الدوام. وغالباً ما كانت هذه الخدمات تقدم نتيجة وجود 

األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية وأنشطة  املنارصة/
املدافعة التي تقودها جمعيات/منظامت األشخاص ذوي 

اإلعاقة، وأحياناً بدعم من املنظامت الدولية.

نقص إمكانية الوصول إىل مرافق ومراكز 

الصحية  الرعاية  خدمات 

أشار املشاركون يف جميع املناطق إىل معيقات  وحواجز 
أو قيود بالنسبة إىل إمكانية الوصول إىل مراكز أو مرافق  

الرعاية الصحية، مبا يف ذلك املستشفيات. وعموماً رّصح 
الكثريون من األشخاص ذوي اإلعاقة بشعورهم أن قيمة 

حياتهم أقل شأناً من حياة أولئك األشخاص غري ذوي 
اإلعاقة. ويف بعض الحاالت الخطرة ُحرِم

األشخاص ذوو اإلعاقة من فرصة الدخول إىل املستشفيات 
وعادوا إىل منازلهم دون مساندة ودعم. كذلك استثنى 

نظام تحديد درجات الخطورة الخاص بجائحة كوفيد19- 
وعند التعامل مع بعض الحاالت شديدة الصعوبة والقسوة، 
األشخاص ذوي اإلعاقة من توفري املعالجة املناسبة. ومل 

يكن االستثناء وال الحرمان من املعالجة أمراً مستنداً إىل 
حالة طبية، ولكنه ناجم عن فعل التمييز.

أما املعيقات والحواجز األخرى، فشملت النقص يف 
الوعي بخصوص اإلعاقة يف أوساط العاملني واملوظفني، 

ومعيقات االتصال بني األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية 
وضعاف السمع من جهة وموظفي  الرعاية  الصحية  الذين 

يرتدون األجهزة الشخصية الواقية، والنقص يف الوصول 
إىل املعلومات يف لغة اإلشارة، والنقص يف وسائل النقل 

املهيئة لألشخاص ذوي اإلعاقة   التي توصل إىل مراكز 
الرعاية الصحية ومنها، وتعذر مرافقة عامل املساندة 
والدعم ومتجمي لغة اإلشارة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
السمعية إىل املستشفيات ومرافق أو مراكز  الرعاية 

الصحية، مام أدى إىل نشوء أوضاع خطرة يف بعض الحاالت.

البيانات املتعلقة باإلعاقة نقص يف 

بالبيانات، طلبنا إىل املشاركني مشاركتنا أي  فيام يتصل 
تتناول األشخاص  الوطني  الصعيد  للبيانات عىل  مصادر 

ذوي اإلعاقة وجائحة كوفيد19-. فاملشاركون يف 
الغالبية العظمى  من الحاالت متكنوا من  الوصول إىل 

باألعداد  الخاصة  الحكومية األساسية  البيانات  مصادر 
اليومية للحاالت املصابة والوفيات وحاالت الشفاء. ويف 

بعض الحاالت، توفرتوفرت أو توفر  لهم مصادر للبيانات 
السابقة  الصحية  الجنس، والعمر، والحاالت  املفصلة حسب 

للوضع الراهن، ومكان السكن ولكن ليس حسب اإلعاقة. 
أشار املشاركون باإلجامل إىل أن الحكومات ال تفصل 

البيانات حسب اإلعاقة، أو إذا كانت تفعل فإنها ال تشارك 
البيانات مع أي جهة.

للتصدي لهذه الفجوة ومعالجتها، تقوم جمعيات/منظامت 
األشخاص ذوي اإلعاقة وغريها من الجمعيات حول العامل 

بإجراء الكثري من املسوح امليدانية بهدف جمع املعلومات 
من األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد َعلِمنا  خرب مسوح تَجرى 

يف الفيليبني وجمهورية الدومينيكان عالوًة عىل العديد 
من املنظامت وجمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة الدولية.
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جرى عرض وتقديم هذه البيانات يف املنتدى السيايس 
الرفيع املستوى لعام 2020 ويف أحداث ومناسبات أخرى 

ذات صلة بالبيانات.

النتائج يف صياغة التوصيات؟ كيف ساعدت 

بناء عىل الجهود واملساعي القيمة  التي بذلها ويبذلها 
التحالف الدويل لإلعاقة والتجمع الدويل لإلعاقة والتنمية، 

وتم  تم التوصية باعتامد التدابري األساسية التالية:

التحالف الدويل لإلعاقة عىل 	  بزيارة موقع  القيام دورياً 
واتباع  اإلنتنت.  أو شبكة  الشاملة  األساسية  التوصيات 

الدامجة لإلعاقة الخاصة بكوفيد19-

للعمل 	  األساسية  واألدوات  املصادر  إىل  التأشري/اإلحالة 
واالستشهاد بها بهدف دمج األشخاص ذوي اإلعاقة.

واألحداث 	  واملناسبات  االجتامعات  جميع  تكون  أن  ضامن 
واألنشطة االفتاضية دامجة لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وميكنك الرجوع  إىل أدلة إمكانية الوصول املحدثة دورياً.

العمل عىل زيادة الوعي عرب مشاركة األخبار عن األشخاص 	 
ذوي اإلعاقة يف أثناء تفيش كوفيد19-

نرش وتوزيع املعلومات عن األشخاص ذوي اإلعاقة يف 	 
لجذب   واملعروفة  الكربى  والدوريات  واملجالت  الصحف 

انتباه جامهريي واسع عن دمج اإلعاقة.

الدروس 	  عىل  يرتكز  اإلعاقة  بدمج  خاص  دليل  تطوير 
املستخلصة من الجائحة لتقدم إىل الحكومات والسلطات 
املحلية. ميكن لهذا أن ينقذ األرواح ويضمن حصول األشخاص 

ذوي اإلعاقة عىل اللقاح أوال.

إطالق حملة تتناول اللطف باعتباره جزء ال يتجزأ من املساواة 	 
وعدم التمييز بهدف تذكري الناس بأهمية اللطف وقيمته 

يف املجتمع.

كيف تم تم استخدام  النتائج ألغراض املنارصة/

املدافعة؟

أتت نتائج البحث يف الوقت املناسب، وشكلت جزءاً ال يتجزأ 
من تقديم أخبار وقصص وأدلة  عن وضع األشخاص ذوي 

اإلعاقة يف أثناء تفيش الجائحة )أيار/مايو وحزيران/يونيو 
2020(. وقد جرى استخدام األدلة والرباهني مبجموعة 

متنوعة من الطرق. أما النتائج املرفقة بتوصيات، فقد تم ما 
ييل تم:

اإلعاقة 	  ذوي  األشخاص  جمعيات/منظامت  عىل  عرضها 
وأصحاب الشأن واملصلحة اآلخرين للتشارك والتعلم وجمع 

الشهادات عن الوضع حول العامل؛

كاملنتدى 	  املستوى  رفيعة  اجتامعات  يف  مشاركتها 
السيايس الرفيع املستوى، ومع الحكومات ووكاالت األمم 
املتحدة واملجتمع املدين األهيل، واألوساط األكادميية 

وغريهم من أصحاب املصلحة؛

عرضها عىل خرباء اإلحصاء وصانعي السياسات لسد الفجوة 	 
وكذلك  الجائحة  أثناء  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تجربة  حول 

استجابة لجهود التعايف؛

اإلسبانية 	  باللغتني  ومتنوعة  متعددة  بأشكال  نرشها 
واإلنكليزية بهدف الوصول إىل جمهور واسع.

الخالصة/االستنتاج

تعترب البيانات املجموعة واملعلومات املتصلة هامة 
لتحديد املعيقات  والحواجز الجديدة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة يف الجائحة العاملية. ومن الجائز استخدام النتائج 
من هذه الدراسة يف جهود املنارصة/املدافعة للتأثري 

يف الحكومات والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف حتى 
تقيس بإلحاح وضع األشخاص ذوي اإلعاقة حول العامل 

ضمن إطار كوفيد19-. يجوز لهذا أن يؤيد تحقيق السياسات 
والربامج الشاملة أو الدامجة لإلعاقة إلقامة مجتمعات 

سليمة وجيدة وآمنة ومرنة وشاملة دامجة حول العامل.
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4: جمعية دولية  دراسة الحالة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة تنخرط مع 

البيانات أعضائها يف جمع 

العاملي للمكفوفني، وهو منظمة دولية  االتحاد  اتخذ 
2020 يقيض  لألشخاص ذوي اإلعاقة، قرارا يف آذار/مارس 

250 عضو وطني  باالتصال والتفاعل مع األعضاء )حوايل 
من جمعيات املكفوفني أو جمعيات تعمل نيابة عن 

األشخاص املكفوفني( الكتشاف ما ميكن لهم القيام به 
كجمعيات من أجل تعزيز حق األشخاص ذوي اإلعاقة بهدف 

ضامن إدماج جامعتهم بصورة كاملة يف سياق التعامل 
مع كوفيد19-. ودراسة الحالة هذه تسلط الضوء عىل 

لتنفيذ  للمكفوفني  العاملي  االتحاد  اتخذها  التي  الخطوات 
الخاصة باملنارصة  البيانات وبنائه رسائله  عملية جمعه 

التأييد. واملدافعة/كسب 

1 : إيجاد أسئلة لطرحها  الخطوة 

لقد أراد االتحاد العاملي للمكفوفني أن يكتشف أمرين: 
أوالً( كيف واجه األشخاص املكفوفون وضعاف البرص أو 

يواجهون ويختربون الحجر واإلغالق  الشامل. ثانياً( ما 
الذي حاولت الجمعيات األعضاء يف االتحاد العاملي 

للمكفوفني وجمعيات األشخاص املكفوفني أن تقوم به 
من أجل مساندة األفراد ودعمهم. ومن أوىل الخطوات 
االتحاد لفصل هذين السؤالني ومعالجتهام  اتخذها  التي 

اإلدراك بأنه بحاجة إىل معرفة حقيقة السكان وواقعهم 
البيانات الدميغرافية الواجب جمعها من أجل الخروج  ونوع 

بتقرير يستند إىل األدلة والرباهني، يجدر بنا تفصيل 
. لَوال ذلك لكان مستحيالً علينا أن نحدد ما  بياناتنا. تفصيل 

الذي أردناه ونريده فيام يتعلق باستاتيجيات املنارصة/
املدافعة والتكيفات أو املواءمات والتدابري وهلم جراً. 
هكذا بدا أن تدفق أو جريان العمل األول هو الذي يقرر 
إليه/إليها،  األداة األفضل لفهم هوية من كنا سنستمع 

ويف نفس الوقت هوية من كنا سوف نقدم له/لها 

اإلجابات والردود. أما العنرص اآلخر، فكان هو أننا احتجنا حقاً 
ألن نعرف حقيقة ما الذي كان يقوم به أعضاؤنا من األفراد 

والجمعيات/املنظامت األشخاص املكفوفني وضعاف 
البرص بشأن كوفيد19-. لقد أردنا أن نقيم متييزاً واضحاً 

بني الجمعيات واألفراد ألن التقرير هو أحد مخرجاتنا. وهَو 
باستاتيجيات املنارصة/ خاصاً  تقرير يحوي كتاباً/خطاباً 

املدافعة موجهاً إىل الجمعيات. لكن ويف الوقت نفسه 
نافعاً، أمراً   وحتى يجعل املعنيون من هذا التقرير أمراً 
يكتسب املرشوعية كونه صادر عن األفراد، كان ال بّد من 

أن نسمع ما الذي أراد األفراد قوله، وهذا شمل طريقة 
تأثر حقوق األفراد من جراء الصعوبات والتحديات املتصلة 

الوصول إىل  بقابلية  انتهاًء  بالحركة والسالمة الشخصية 
الرقمية وغريها. التكنولوجيا والتحول إىل املنصات 

التفصيلية  املرغوب  البيانات  2: تخطيط  الخطوة 

يف جمعها

أراد االتحاد العاملي للمكفوفني من خالل أسئلة 
املسح ضامن متتع محليّل املسح بفهم جيد للصورة 

الدميوغرافية لألشخاص املستهدفني يف االستبيان  الذين 
يجيبون عىل األسئلة. لذا طرحوا عدداً من األسئلة األساسية 

املتصلة بالواقع الدميوغرايف: ما هو جنسك/نوعك 
االجتامعي )الجندر(، أين تقيم )يف الريف أم املدينة(، يف 

أي دولة تقيم؛ يف أي مدى عمري أو مجموعة عمرية 
أنت؟ لقد وفر لنا الرد عىل هذه األسئلة العدد الدقيق 

للرجال والنساء ممن أجابوا، وكم عدد من يقيمون يف 
مناطق الريف واملدينة، وأعامرهم وكذلك البالد التي 
يقيمون فيها. كام علموا ما إذا كان املجيبون أشخاص 

مكفوفني أو مبرصين جزئياً، كذلك أدركوا  أن أحد أكرب 
الهموم أو املخاوف يتعلق مبا حدث ألولئك الذين هم من 

األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية املتافقة مع نوع آخر من 
اإلعاقة، كالصحة أو الصحة  العقلية عىل سبيل املثال. كام 

أتاح استخدام  أسئلة مجموعة واشنطن الفرصة أمامنا حتى 
نكتشف االئتالفات املختلفة.

37



3: طرح مسح متاح ودامج الخطوة 

الوصول: 	  إمكانية  أو  لإلتاحة  التخطيط 

للمكفوفني  العاملي  االتحاد  بذل  بالعينة،  يتعلق  فيام 
قصارى جهده لجعل استامرة املسح دامجاً وبسيطاً إىل 
يف  طويالً  وقتاً  االتحاد  قىض  ولهذا  ممكن.  حد  أقىص 
لجمع  وصوالً  واأليرس  استخداماً  األسهل  املنصة  اختيار 
استخدام  إىل  باالتحاد  املطاف  انتهى  وقد  البيانات. 
واستبانة  جوجل(  )استامرة  فورم  جوجل  هام  منصتني 
االتحاد  يتحدث  عندما   .) مونيك  )موقع  منيك  موقع  
قابلية  حسابه  من  يسقط  ما  غالباً  الوصول،  إمكانية  عن 
االستخدام ومدى صداقة أو سهولة استخدام املنصات 
املعنية. أما التحدي األكرب الذي يواصل االتحاد مجابهته، 
إلثبات  الدخول  عند  إليها  تحتاج  التي  التحقق  كلمة  فهو 
عندما  صعباً  يزال  ال  فاألمر  آلياً.  إنساناً  أو  رابط  لست  أنك 
أن  عليك  يجب  حيث  أو   ،3 يب  إم  ملف  سامع  إىل  تضطر 
تضمني  تضمني  بك  يفتض  التي  املواقع  فهم  تحاول 
الكلامت أو األحرف أو أي يشء آخر فيها. وال تزال كلمة 
العاملي  االتحاد  بشأنها  يقلق  التي  األمور  من  التحقق 
للمكفوفني فيام يتعلق بإمكانية الوصول أو اإلتاحة. من 
جهته، يتمنى االتحاد العاملي للمكفوفني أن توفر هذه 
املنصات خدمة الناطق الصويت  مبارشة عند إمتام هذه 
املسوح. َهكذا، ورمبا بدالً عن الطباعة أو اختيار النص أو 
املهمة  ينجزوا  أن  للناس  يسمح  نظاماً  يفضل  األرقام، 
عرب التحدث إىل املنظومة أو أي يشء من هذا القبيل. 

للمجيبني	  الرقمية  املعرفة  يف  التفكري 

الدرجة  يف  للمكفوفني  العاملي  باالتحاد  الحاجة  مّست 
الثانية إىل التفكري يف معرفة املجيبني الرقمية، وهذه 
مسألة أخرى كبرية وهامة عند تأمل األدوات التي سوف 
البيانات. ونوع  تجد نفسك مضطراً إىل استخدامها لجمع 
املسؤولية  كامل  يلقي  املستخدمة  املسح  منصة 
لتوفري البيانات عىل املجيبني، ألن االفتاض هو أن لدى 
املجيب أداة ميكن له استخدامها.  وقد الحظ االتحاد أدلة 
من  ذلك  معاينة  وسعك  يف  املجيبني.  عند  ذلك  عىل 
َجّراء تدين معدل  الدميغرافية، وال سيام من  املعطيات 
التي  التتيبات،  مبوجب  ُصنفوا  الذين  األشخاص  إجابة 
املعرضة  الرئيسية  املجموعات  إحدى  الجائحة،  فرضتها 
انخفضت  الذين  تنّي  السِّ سن  فوق  هم  من  أي  للخطر، 
معدالت إجاباتهم. ما مل تتوفر  لديكم طرق أخرى لدعم 

ذلك  فإن  بياناتهم،  يقدموا  حتى  املجيبني  ومساندة 
والبيانات  املسح  عىل  املفروضة  القيود  أحد  يشكل  قد 
تعترب  العامة،  التي تقومون بجمعها. ووفق املقاييس 
أكرث  االستثامر  ينبغي علينا قطعاً  أمراً  الرقمية  املعرفة 
فأكرث فيه أمام هذا النوع من الجوائح. فالواضح يف هذا 
عامل  إىل  برسعة  جميعاً  تحولنا  حيث  الجوائح،  من  النوع 
يف  أن  للمكفوفني  العاملي  االتحاد  افتض  افتايض، 
التحول واالنتقال إىل هذا  اإلعاقة  وسع األشخاص ذوي 

العامل االفتايض، علامً أن هذا ليس هو الواقع.

التفكري يف توفر  إمكانية االتصال باإلنرتنت	 

ال ميكن للجميع الوصول إىل اإلنتنت يف منازلهم أو عىل 
أجهزتهم لإلجابة عىل االستبيان. أعضاء WBU الذين يحتاجون 

عموًما إىل مزيد من املساعدة / أو الذين ليس لديهم اتصال 
باإلنتنت ، عادًة ما يأتون إىل رشكاء أو مؤسسات يعمل فيها 

WBU عىل املستوى الوطني. نظرًا لكون األشخاص ذوي 
اإلعاقة من الفئات املعرضة للخطر ، وبسبب إغالق العديد من 
املؤسسات بسبب الوباء ، فإن هذا يعني أن الدعم املعتاد ، 
والوصول إىل أجهزة الكمبيوتر واتصاالت اإلنتنت مل يكن من 
املمكن إكامل املسح. مرة أخرى هذا هو قيد لجمع البيانات.
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بلغات 	  املسح  بإجراء  البيانات  جمع  زيادة  عىل  العمل 

مختلفة

تنترش عضوية اتحاد املكفوفني الدويل، وبوصفه منظمة 
واملناطق.  البلدان  من  واسعة  مجموعة  عرب  دولية، 
وكان إجراء املسح باللغة اإلنكليزية فقط قد حّد من عدد 
االتحاد عىل اعتامد  الذي حمل  األمر  الردود،  أو  اإلجابات 
مع  التتيب،  هذا  كان  أيضاً.  واإلسبانية  الفرنسية  اللغتني 
الردود  عدد  زيادة  يف  ساعد  ولو  حتى  مقيداً  ذلك، 

املحتملة. واإلجابات 

الوصول باملسح إىل الناس خلفوا عن الركب	 

واملساندة  الدعم  بعض  الدويل  املكفوفني  اتحاد  وفّر 
االتصال  لجهة  املحلية  وفروعه  الوطنيني  ألعضائه 
عرب  النصية  الرسائل  بواسطة  أو  الهاتف  عرب  باألشخاص 
عرب  التواصل  مجموعات  بعض  االتحاد  وأوجد  الواتساب. 
هذا التطبيق بقصد مساندة األفراد الذين كانوا يحاولون 
الرد عىل األسئلة. ومن املهم تسليط الضوء عىل طريقة 
بالناس  االتصال  أجل  من  القاعدة  إىل  القمة  من  التوجه 
لهذه  العضو  الوطنية  الجمعيات  فروع  تسهيل  بسبب 
العملية عرب أشكال متنوعة من املنصات، كام هي الحال 
حتى  لألفراد  املخصصة  الواتساب  مجموعات  مع  مثالً 

يجيبوا عىل املسح.

البيانات وصياغة رسائلنا  4: تحليل  الخطوة 

للمنارصة/املدافعة

وضع اتحاد املكفوفني الدويل مسودة االستبيان األوىل 
يف األسبوع الثاين من آذار/مارس، ونرش التقرير النهايئ 
يف األسبوع األول من أيلول/سبتمرب 2020. وقد استغرق 

إنجاز العمل خمسة أشهر يف املجموع، مشتمالً عىل 
الدعم من األعضاء الوطنيني مبساندتهم لنرش املسح 

والرد عليه، وتوجب عىل االتحاد إبرام عقود مع أصحاب 
الخربة الفنية لتحليل البيانات وصياغة التقرير. وتضمن جزء 

من الخربة التقنية نقل املعرفة إىل عضوين من أعضاء 
االتحاد بخصوص العملية، ولكن الحاجة متس بالتأكيد إىل 

بناء املزيد من القدرة لجمعيات/منظامت األشخاص ذوي 
اإلعاقة ولألشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم إذا كانوا من 

الحركة حتى يقوموا بهذا النوع من العمل واملهام.

أن رسائل املنارصة/املدافعة واملطالبة  بالذكر  جدير 
لتحديد األنشطة واإلنجازات عىل  توجه بصورة رئيسية 

اتحاد  الصعيد الوطني، ألن هذا هو املستوى الذي يعتقد 
أن يحدث ويتحقق  ينبغي  التغيري  أن  الدويل  املكفوفني 

اتحاد املكفوفني  بالنسبة إىل  إذاً، فالفكرة  عليه أو عنده. 
باألدوات  الوطنيني  أعضائنا  تتعلق بطريقة تجهيزنا  الدويل 

العملية إلنجاز مساعي  الحسية امللموسة واإلرشادات 
النتائج  الجائحة. وتخترص  أثناء  املنارصة/املدافعة يف 
للمسح فعلياً يف محاولة تحديد ما  الهامة  األساسية 

الذي ينبغي لألعضاء أن يفعلوه، أو ما الذي ميكن لهم 
الفردية املرتبطة بهم  الجهات  القيام به ملساندة ودعم 

التابعة لهم. أو 
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مالحظات ختامية: دور جمعيات/منظامت 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف الجمع غري الرسمي 

الجاهزة الرسائل  للبيانات، وبعض 

القوية 	  .األدلة والبيانات تدفع املنارصة/املدافعة 

عملية  يستخدم  أن  حقاً  الدويل  املكفوفني  اتحاد  أراد 
طريقة  باعتبارها  البيانات  جزئية  ومجمل  البيانات،  جمع 
يكون  فعندما  أفضل.  بصورة  الوطنيني  األعضاء  إلرشاك 
التوجهات االستاتيجية التي ميكن  بالبيانات بعض  للعمل 
بأن  يُقرون  الوطنيني استخدامها، نجدهم  االتحاد  ألعضاء 
القاعدة  من  يأيت  ال  أمر  بالبيانات  املدفوعة  املنارصة 
إىل القمة وإمنا ينبغي أن يأيت من القمة إىل القاعدة.

يرجع ذلك إىل أن املسألة هي عىل الصعيد الدويل، حيث 
يسهل الحصول عىل املوارد للوصول إىل هذه األنواع من 
املعرفة. ويعتقد االتحاد أنه نظراً إىل تعامله وأعضائه مع 
أمور أخرى كثرية عىل غرار اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة وأجندة 2030، فإن املنارصة املدفوعة من القمة 
إىل القاعدة تغري كثرياً األعضاء الوطنيني عىل األقل لجهة 
الحصول عىل جزء من العمل املنجز عىل الصعيد الدويل.

جمعيات/منظامت 	  أدوار  يف  الوضوح  إىل  الحاجة 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف الجمع غري الرسمي للبيانات

واضحاً  ليس  أن  الدويل  املكفوفني  اتحاد  يعتقد  كذلك 
لجمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة ما هي األدوار املختلفة 
فهي  البيانات.  جمع  ميدان  يف  بها  تقوم  أن  املحتمل 
من جهة قد تراوح من عمل املنارصة البحتة، التي تعني 
البيانات  الوطنية ملطالبتها بجمع  الحكومات  التوجه إىل 
حقوق  اتفاقية  قبل  من  مطلوب  هو  )كام  وتفصيلها 
املستدامة(.  التنمية  وأهداف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
جمع  يف  أدوار  أداء  تستطيع  نفسه  الوقت  يف  لكنها 
بيانات محددة للغاية ال تقوم أي وكالة حكومية بجمعها 
بخصوص األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيام يف هذا النوع 

الجائحة. التي تشهد  الفتات  من 

لقيام 	  والواهبني  املانحني  دعم  إىل  املاسة  الحاجة 

جمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة بجمع البيانات

الرئيسية التي يجب عىل املانح/ يتعلق أحد األسئلة 
للتمويل  التصدي لها عند تعريف استاتيجيته  الواهب 
وتحديدها ببناء القدرات، وباألدوار املنتظر أن تؤديها 

جمعيات/منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة، ومباهية نوع 
اتحاد املكفوفني الدويل مع  الرشاكات التي يريدها حقاً 

املانحني املحتملني. هل يفتض بذلك أن يكون حرصاً الدعم 
املايل، أو يفتض به أن يكون ائتالفاً من الدعم مع املوارد 

الذين  بأولئك املانحني  التقنية؟ وفيام يتعلق خصوصاً 
لهم مكاتب وطنية يف الدول املختلفة، رمبا أمكن لتلك 
املكاتب أيضاً أن تساعد جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة 

التدريب لعمليات جمع  البيانات، وتوفري  يف جمع تلك 
البيانات عىل الصعيد الوطني أو القومي. أخرياً، يفتض 

باعتبار آخر أن يتمحور حول كيفية استخدام جمعيات/
منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة للبيانات التي يتم جمعها. 

يف وسع املانحني استخدام تقرير اتحاد املكفوفني 
الدويل لبعض اإلرشاد يف العثور عىل مسارات أو مجاري 

للعمل املستقبيل من قبل املانحني املحتملني.  متويل 
عىل سبيل املثال: تعد املعرفة الرقمية أمراً من الواجب 
زيادة االستثامر فيه يف ظل هذا النوع من الجوائح بحيث 

يتم تم دمج األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة تامة ضمن 
الراهن للفرص االفتاضية. النمو 
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امللحق 1: الجدول الزمني  املفصل ألنشطة 

املنارصة/املدافعة يف األمم املتحدة 

لتنفيذ  أهداف التنمية املستدامة

الجدول الزمني املفصل  الخاصة مبنارصة/

مدافعة بيانات اإلعاقة يف األمم املتحدة

غرض الوثيقة: تم تم تجميع هذا امللحق لتوفري تاريخ 

)البيانات عن اإلعاقة(،  موثق ألنشطة منارصة بيانات اإلعاقة 
مبا يف ذلك اإليجازات الخاصة بأعامل املنارصة واملدافعة 

واملشاركات والنتائج واملخرجات املسجلة يف األمم 
.2014 املتحدة منذ العام 

ملخص املنارصة/املدافعة بخصوص مؤرشات مجموعة 
العاملني يف الوكاالت الدولية والخرباء يف أهداف التنمية 

املستدامة

2015، ويف دورتها السادسة  6 آذار/مارس  بتاريخ 
واألربعني، أوجدت مفوضية اإلحصاءات يف األمم املتحدة 

الدولية والخرباء املختصة  الوكاالت  مجموعة عاميل 
مبؤرشات أهداف التنمية، التي تتكون من الدول األعضاء 

والوكاالت اإلقليمية والدولية بصفة مراقبني. وأوكِلت إىل 
الدولية وتطبيقه  املجموعة مهمة تطوير إطار املؤرشات 

2030 وغاياتها. وطورت  عىل صعيد أهداف أجندة 
مجموعة عاميل الوكاالت الدولية والخرباء إطار املؤرشات 

الدولية ووافقت عىل عمليات صقل وتطوير للعديد 
من املؤرشات يف الدورة الثامنة واألربعني ملفوضية 

اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة، واملنعقدة يف آذار/
2017. وتم  الحقاً إىل تبني إطار املؤرشات الدولية  مارس 

 ،2017 6 متوز/يوليو  بتاريخ  من قبل الجمعية العمومية 
وهو متضمن يف نص القرار الذي تبنته الجمعية العامة  

 2030 بخصوص عمل مفوضية اإلحصاءات فيام يتصل بأجندة 
.)313/A/RES/71( للتنمية املستدامة 

من ناحيتها، طاملا كانت يس يب إم بالرشاكة مع التحالف 
الدويل لإلعاقة، وبفعل عضويتها يف التجمع الدويل 
لإلعاقة والتنمية والحقاً بفعل عضويتها يف مجموعة 

أصحاب الشأن/املصلحة من األشخاص ذوي اإلعاقة، تؤيد 
وتنارص منذ عام 2014 بدمج بيانات اإلعاقة.

أيد منارصو قضية اإلعاقة وحركتها )وشكل هذا العمل يف 
هذا الوقت مساٍع منسقة بني التحالف الدويل لإلعاقة 

والتجمع الدويل لإلعاقة والتنمية( دمج األشخاص ذوي 
اإلعاقة كجزء من عملية التفاوض بعد عام 2015، الذي متّكنا 
)نحن املنظامت( من التأثري يف تطوير إطار مؤرشات أهداف 

التنمية املستدامة. ودافعنا عن قيام املجتمع املدين بدور 
نشط وفاعل، وليس االكتفاء بوضع املراقب عىل املجموعة، 

التي سوف تتوىل عمل موظفي وقادة الوكاالت الدولية 
والخرباء املختصني بأهداف التنمية املستدامة.

طلباً للتفاصيل والجدول الزمني  )أو التسلسل الزمني( 
ألنشطة منارصة البيانات املتعلقة باإلعاقة يف األمم 

املتحدة وعىل الصعيد الدويل، واصل القراءة.

الدولية  الوكاالت  قبل تشكيل مجموعة عاميل 

التنمية املستدامة والخرباء املختصني بأهداف 

قبل تشكيل مجموعة عاميل الوكاالت الدولية والخرباء 
بخصوص أهداف التنمية املستدامة، أخذت املفاوضات 
املنتظمة تجري إليجاد ما كان يفتض أن مييس أجندة 

2030 للتنمية املستدامة مع أهداف تلك التنمية. كذلك 
تضافر وتعاون كل من التحالف الدويل لإلعاقة والتجمع 

الدويل لإلعاقة والتنمية وغريهام من أصحاب الشأن 
واملصلحة يف قضية اإلعاقة وحركتها للمنارصة الجامعية 

إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف عمليات التنمية الالحقة 
للعام 2015 وإقرار األمم املتحدة ألجندة 2030.

قىض تركيز عمليات املنارصة/املدافعة التي نظمها 
التحالف الدويل لإلعاقة والتجمع الدويل لإلعاقة والتنمية 

بضامن إرشاك أهداف التنمية املستدامة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، وال سيام أن أهداف األلفية للتنمية مل ترشكهم 
مع ما ترتب عىل ذلك من تبعات ومضاعفات مريعة. وقد 

انطلقت يف أثناء تلك املفاوضات مناقشات بشأن إطار 
املؤرشات، وقد انهمكنا فيها عن قرب سعياً لضامن إدماج 

اإلعاقة فيام بات إطار املؤرشات الدولية. وتندرج أدناه 
صورة لحظات املنارصة بخصوص البيانات الباكرة.
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2014

2014، أصدرت املجموعة  6 ترشين الثاين/نوفمرب  بتاريخ 
البيانات  بثورة  الخاصة  الخرباء املستقلني  االستشارية من 

“العامل  العام لألمم املتحدة، تقرير  التابعة لألمني  للتنمية 
للتنمية املستدامة”،  البيانات  الذي يعترب: تسخري ثورة 

املستدامة  وقد شمل إشارات إىل األشخاص ذوي 
اإلعاقة. وكانت اإلحاالت أو اإلشارات عىل صلة بالنقص 

اإلجاميل يف بيانات اإلعاقة، ونقص البيانات عن األطفال 
ذوي اإلعاقة يف املدارس، ونقص البيانات عن األشخاص 

ذوي اإلعاقة يف األرس واملنازل ويف القوى العاملة، 
مع دعوة إىل تفصيل البيانات حسب اإلعاقة واألبعاد 

التقرير العمليات واملسارات  تناول  والجوانب األخرى. وقد 
.2015 بني اإلدارات الحكومية والحكومات بعد عام 

2014 كانون األول/ديسمرب 

أما الحلول التي طرحتها مسودة العمل عىل مؤرشات 

أهداف التنمية املستدامة “املؤرشات وإطار مراقبة 

أهداف التنمية املستدامة: إطالق ثورة البيانات ألهداف 

التنمية املستدامة”، الصادرة عن شبكة حلول التنمية 
املستدامة التابعة ألمني عام األمم املتحدة، فتضمنت عرش 

مراجع  إىل أشخاص ذوي إعاقة )مع مرفق  واحد(. وكانت 
املراجع أو اإلحاالت عىل صلة بتفصيل البيانات حسب اإلعاقة.

مشاركتنا ومنارصتنا: قدمنا نحن التحالف الدويل لإلعاقة 

والتجمع الدويل لإلعاقة والتنمية مساهامت مؤثرة وهامة 
ملسودة الوثيقة هذه.

2015 الثاين/يناير  كانون 

بتاريخ  متتع األشخاص ذوو اإلعاقة بحضور قوي ومؤثر 
16 كانون الثاين/يناير، يف منتدى األمم املتحدة 

الخاص مبفاوضات  الشأن واملصلحة  التحضريي ألصحاب 
2015. متيزت هذه الدورة  أجندة التنمية ملا بعد العام 

بأهمية خاصة ألن املجتمع املدين والدول األعضاء حرضوا 
للجولة األوىل من املفاوضات بني  وشاركوا استعدادا 

21 كانون الثاين/ 19 إىل  الحكومات التي كانت ستُعَقد أيام 
يناير نفسه. واتسمت تلك املفاوضات بأهمية قصوى 

 2015 ألنها مهدت الطريق أمام مخرجات ما بعد عام 
2015, التي أفضت يف  النهائية املعلنة يف أيلول/سبتمرب 

2030 للتنمية املستدامة  نهاية املطاف إىل تبني أجندة 
11 إشارة رصيحة إىل اإلعاقة. وإلدراج 

اجتامع مجموعة الخرباء يومي 25 إىل 26 شباط/فرباير 

2015 لبحث إطار املؤرشات ألجندة التنمية بعد العام 

2015—STAT 441/2/58A

ومنارصتنا/مدافعتنا: مشاركتنا 

حرضنا هذا االجتامع لجمع املعلومات والتأثري. وقد أيد 
كل من التحالف الدويل لإلعاقة والتجمع الدويل لإلعاقة 

والتنمية يف خالل الفتة تحديداً طلب متتع املجتمع 
املدين بدور ووضع نشط وفاعل وليس فقط دور املراقب 
يف هذه املجموعة )التي سوف تضحي مجموعة عاميل 

الوكاالت الدولية والخرباء املختصني بأهداف التنمية 
املستدامة. طالع املزيد هنا عن تشكيل املجموعة(

3 إىل 6 آذار/مارس 2015، الدورة السادسة واألربعني 
ملفوضية اإلحصاء التابعة لألمم املتحدة

جدير بالذكر أن مفوضية اإلحصاء يف دورتها السادسة 
واألربعني )من 3 إىل 6 آذار/مارس 2015( أُسست مجموعة 

عاميل الوكاالت الدولية والخرباء املختصني بأهداف التنمية 
املستدامة، وذلك من أجل تطوير إطار املؤرشات ملراقبة 

أهداف أجندة 2030 للتنمية املستدامة وغاياتها عىل 
الصعيد الدويل، ولتوفري التأييد لتحقيقها.
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ومنارصتنا/مدافعتنا: مشاركتنا 

إيجاز املنارصة من قبل التحالف الدويل لإلعاقة والتجمع 
الدويل لإلعاقة والتنمية، إيجازات منارصة املؤرشات الدولية

النتيجة: وقد قام  مساعد األمني العام بتضمني األشخاص 

ذوي اإلعاقة يف مداخلته يف دورة مفوضية اإلحصاء.

6 آذار/مارس 2015، اجتامع الخرباء يف األمم 
املتحدة: مقاربة أممية واحدة إىل اإلحصاءات 

املتعلقة باإلعاقة

ومنارصتنا: مشاركتنا 

الدويل 	  والتجمع  لإلعاقة  الدويل  التحالف  من  كل  شارك 
أثناء  االجتامع  هذا  يف  عرضاً  وقدما  واإلعاقة  للتنمية 

الدورة الخاصة.

املدين 	  املجتمع  يكون  بأن  لتفيض  النتائج  إحدى  أتت 
املجموعة التي تدفع باتجاه تفصيل البيانات حسب اإلعاقة.

2015: املفاوضات بني الحكومات حول  أيار/مايو 

2015 أجندة التنمية ملا بعد العام 

جرت املفاوضات بني الحكومات بخصوص أجندة التنمية ملا 
بعد عام 2015 يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك أيام 
18 إىل 22 أيار/مايو 2015، مع التكيز عىل متابعة األجندة 

ومراجعتها، مبا يف ذلك تحديث إطار املؤرشات.

االجتامع األول ملجموعة عاميل الوكاالت املختلفة 
والخرباء املعنيني بأهداف التنمية املستدامة يومي  

1 و2 حزيران/يونيو 2015 يف مقر عام األمم املتحدة 

يف نيويورك

ومنارصتنا/مدافعتنا: مشاركتنا 

املشاركون: إليزابث لوكُود عن يس يب إم؛ أورسوليا بارثا، 
التحالف الدويل لإلعاقة

إيجازات املنارصة/املدافعة:

التحالف الدويل لإلعاقة والتجمع الدويل لإلعاقة والتنمية: 	 
أهداف التنمية املستدامة ومؤرشاتها

بخصوص 	  املشتكة  سياستنا  ورقة  والتجمع  التحالف  نرش 
املؤرشات الشاملة والدامجة لإلعاقة مع التوصيات التالية:

إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن عمل مجموعة عاميل الوكاالت . 1
واملنظامت والخرباء املختصني بأهداف التنمية املستدامة.

تفصيل البيانات حتى تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم أولوية.. 2

تضمني تضمني مؤرشات محددة لتتبع القضايا األساسية التي تؤثر يف . 3
األشخاص ذوي اإلعاقة.

بتاريخ 7 متوز/يوليو 2015 أصدرت دائرة اإلحصاء يف 
األمم املتحدة وثيقة تتضمن جدوالً زمنياً مؤقتاً أو تجريبياً، 

مع خطة عمل وتنظيم لعمل مجموعة عاميل الوكاالت 
والخرباء املختصني بأهداف التنمية املستدامة. ميكن 

الحصول عىل التفاصيل والقامئة الجديدة من املؤرشات 
)بتاريخ 7 متوز/يوليو 2015(.

2015 أيلول/سبتمرب 

استضافت جمهورية كوريا طوعياً حدثاً جانبياً ركز عىل 
مؤرشات اإلعاقة بتاريخ 22 أيلول/سبتمرب 2015. أىت الحدث 

يف الوقت املناسب من أجل التأثري يف إدماج األشخاص 
ذوي اإلعاقة يف االجتامع الثاين لعاميل الوكاالت والخرباء 

املختصني بأهداف التنمية املستدامة، الذي عقد يف 
بنكوك أيام 26 إىل 28 ترشين األول/أكتوبر 2015، وقد هدف 

إىل مناقشة إطار املؤرشات ملراقبة

أهداف أجندة 2030 وغاياتها للتنمية املستدامة عىل 
الصعيد الدويل، وتأييداً لتحقيقها. وقد نظم الحدث بصورة 

تعاونية بدعم وتنظيم من قبل التحالف الدويل لإلعاقة 
والتجمع الدويل لإلعاقة والتنمية، ووكاالت األمم املتحدة 

ومنظامتها والكثري من بعثات األمم املتحدة.
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2015 25 أيلول/سبتمرب 

تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة أجندة 2030 للتنمية 
املستدامة يوم 25 أيلول/سبتمرب 2015 يف مقر عام 

املنظمة الدولية، لكن خارطة الطريق للمتابعة واملراجعة 
الدولية واصلت الخضوع لعملية التطوير. وكان تطوير مؤرشات 

أهداف التنمية املستدامة الدولية تحديداً عملية متواصلة.

االجتامع الثاين ملجموعة عاميل الوكاالت الدولية 
والخرباء املختصني بأهداف التنمية املستدامة أيام 
26 إىل 28 ترشين األول/أكتوبر 2015، يف العاصمة 

التايلندية بنكوك، الذي استضافته اللجنة االقتصادية 
االجتامعية آلسيا ومنطقة املحيط الهادي 

تم  هذا االجتامع إىل تشارك افتتاحية التقرير النهايئ 
الوكاالت والخرباء املختصني بأهداف  ملجموعة عاميل 
البيانات، مبا  يتناول تفصيل  بيان  التنمية املستدامة مع 

يف ذلك اإلعاقة.

مشاركتنا:

املشاركون: إليزابث لوكُود، يس يب إم؛ أورسوليا بارثا، 
التحالف الدويل لإلعاقة؛ مرشف حسني، منظمة )العمل 

لإلعاقة والتنمية(

أنشطة املنارصة/املدافعة ومخرجاتها: وضع التحالف 

الدويل لإلعاقة والتجمع الدويل لإلعاقة والتنمية إيجازاً 
للمنارصة/املدافعة وقاموا مبشاركته مع خطاب يؤيد 

الدمج واملشاركة يف إطار املؤرشات الدولية. ويف أثناء 
االجتامع، قدم أصحاب الشأن واملصلحة عروضاً موجزة إىل 

مجموعة عاميل الوكاالت والخرباء املختصني بأهداف 
التنمية املستدامة، وقد تم إيراد األشخاص ذوي اإلعاقة 

مرتني يف البيانات املتعلقة بالتعليم والصحة، والقضاء 
عىل الفقر  أو التشغيل، ويف ورقة بحثت املبادئ العامة 

)التفاصيل أدناه(.

إيجازات املنارصة/املدافعة:

إيجاز املنارصة الصادر عن التحالف الدويل لإلعاقة والتجمع 	 
الدويل لإلعاقة والتنمية

الدويل لإلعاقة 	  الدويل لإلعاقة والتجمع  التحالف  خطاب 
والتنمية

األشخاص  تتضمن  التي  واملصلحة  الشأن  أصحاب  بيانات 
اإلعاقة: ذوي 

البيان االفتتاحي	 

املؤرشات الدولية التابعة للهدفني 1 و2	 

املؤرشات الدولية التابعة للهدفني 3 و4	 

املؤرشات الدولية الخاصة بالهدفني 8 و10	 

املؤرشات الدولية التابعة للهدف 16	 

املؤرشات الدولية التابعة للهدف 17	 

 	 ،13  ,12  ،7 7 حامية الكوكب )األهداف  املوضوع املحوري 
14 و15(

2015 كانون األول/ديسمرب 

موضوع عام 2015، وتحديداً ليوم اإلعاقة العاملي بتاريخ 
3 كانون األّول/ديسمرب “اإلدماج هام: الوصول والتمكني 

للناس من مختلف القدرات”، مع موضوع فرعي واحد 
يتناول “تحسني البيانات واإلحصاءات املتعلقة باإلعاقة”. 
نتيجة لذلك استضاف مقر عام األمم املتحدة مناقشات 

بخصوص تحسني ونرش جمع بيانات اإلعاقة الدقيقة، 
وتحديد الصعوبات أو التحديات األساسية، ورسم تفاصيل 

استاتيجيات إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة والجمعيات 
التي متثلهم يف هذه العمليات الهامة.

2016 الثاين/يناير  كانون 

 6 أصدرت دائرة اإلحصاء التابعة لألمم املتحدة يوم 
2016 تقرير مجموعة عاميل الوكاالت  الثاين/يناير  كانون 

التنمية  الخاصة بأهداف  والخرباء املختصني باملؤرشات 
التقرير تسعة مؤرشات  يحوي  ناحيته،  املستدامة. من 
دولية مع إشارات واضحة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة 

باعتبار  للبيانات حسب اإلعاقة  التفصيل املعلن  عالوة عىل 
ذلك من املبادئ الجوهرية األساسية. طالع املدونة 

الدولية وإدماج  التفاصيل: املؤرشات  التالية للمزيد من 
األشخاص ذوي اإلعاقة
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استجابة املنارصة/املدافعة:

بتاريخ 26 كانون الثاين/يناير 2016 توىل التحالف الدويل 
لإلعاقة والتجمع الدويل لإلعاقة والتنمية ومنظمة الرؤية 

العاملية بالتعاون مع تحالف 2030 وصندوق الطفولة، 
رعاية حدث جانبي أو فرعي عقد يف مقر عام األمم 

املتحدة يف نيويورك تحت عنوان “رؤى او تصورات، 
او وجهات نظر املجتمع املدين بخصوص تطوير إطار 

املؤرشات الدولية ألهداف التنمية املستدامة: تقديم 
اإليجازات وتبادل املعلومات مع الدول األعضاء”. وتم 

تم عرض إيجاز مشتك من منظامت وجمعيات املجتمع 
املدين وأصحاب الشأن واملصلحة بخصوص املؤرشات 

الدولية يف رد فعل عىل التقرير الثاين ملجموعة عاميل 
الوكاالت والخرباء املختصني بأهداف التنمية املستدامة 

عن املؤرشات الدولية، الذي كان قد صدر بتاريخ 6 كانون 
الثاين/يناير، وكان مدير التحالف الدويل لإلعاقة، فالدمري 

كوك، أحد أعضاء لجنة املناقشة.

بتاريخ 28 كانون الثاين/يناير 2016 عقد رئيس الجمعية 
العامة اجتامعاً غري رسمي لبحث املؤرشات الدولية ألهداف 

التنمية املستدامة ضم الدول األعضاء وأصحاب الشأن 
واملصلحة. وانصب التكيز عىل تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة، وتفصيل البيانات والطريق إىل األمام. من 
جهته، أشار تقرير مجموعة عاميل الوكاالت واملنظامت 

والخرباء املختصني بأهداف التنمية املستدامة إىل التزامها 
بتضمني املبدأ الشامل الخاص بتفصيل البيانات لضامن 

تغطية املؤرشات الخاصة مبجموعة سكانية محددة مع 
عنارص التفصيل األخرى املحددة يف الغايات. وسوف 

يتحقق تنفيذ أو تطبيق إطار املؤرشات الدولية ألهداف 
التنمية املستدامة بواسطة: )1( تفويض األمني العام لألمم 

املتحدة إلصدار تقرير سنوي عن تقدم تحقيق أهداف 
التنمية املستدامة لدعم املتابعة واملراجعة يف املنتدى 

السيايس الرفيع املستوى. )2( كام ينتظر إنتاج امللكية 
الوطنية للبيانات من قبل املنظومات اإلحصائية الوطنية 

وسوف يتم تجميع املعلومات عىل األصعدة شبه اإلقليمية 
واإلقليمية والدولية. )3( بناء القدرة اإلحصائية الرضورية 

للمنظومات اإلحصائية الوطنية لتلبية متطلبات أجندة 2030. 
للمزيد من التفاصيل، طالع املدونة التالية: إطار مؤرشات 

األمم املتحدة الدولية ألهداف التنمية املستدامة.

2016 شباط/فرباير 

تم تم إصدار التقرير املنقح ملجموعة عاميل الوكاالت 
والخرباء املختصني باملؤرشات الدولية بأهداف التنمية 

املستدامة مع “قامئة نهائية منقحة للمؤرشات املقتحة 
ألهداف التنمية املستدامة” )امللحق 4(. يف النسخة 

املحدثة، أدرجت إشارتان رصيحتان آخران إىل األشخاص ذوي 
اإلعاقة )11.7.2 و16.7.2( مع مجموع 11 إشارة رصيحة إىل 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف املؤرشات الدولية املقتحة 
ألهداف التنمية املستدامة.

للمزيد من املعلومات، طالع املدونة: مؤرشات أهداف 
التنمية املستدامة املقتحة وإدماج أو تضمني  األشخاص 

ذوي اإلعاقة.

الدورة السابعة واألربعني ملفوضية اإلحصاء، 

أيام 8 إىل 11 آذار/مارس 2016

انعقدت الدورة السابعة واألربعون ملفوضية اإلحصاء 
التابعة لألمم املتحدة أيام 8 إىل 11 آذار/مارس يف املقر 

العام للجمعية العامة  يف نيويورك، وفيها وافقت 
املفوضية عىل أن من املفتض بإطار املؤرشات الدولية 

ألهداف التنمية املستدامة أن يشكل نقطة انطالق تطبيقية 
لعمليات املتابعة واملراجعة الدولية ألجندة 2030 للتنمية 

املستدامة تخضع للتنقيح  التقني املستقبيل. شكل ذلك 
“قراراً وليس تبنياً “ للقرار القايض مبصاحبة تقرير مجموعة 
عاميل الوكاالت الدولية والخرباء املختصني بأهداف التنمية 

املستدامة عن مؤرشات أهداف التنمية املستدامة. طالع 
هذه املدونة لالطالع علىالتفاصيل.

االجتامع الثالث ملجموعة عاميل الوكاالت والخرباء 
املختصني بأهداف التنمية املستدامة عىل مدى األيام 
30 آذار/مارس إىل 1 نيسان/أبريل يف مدينة املكسيكو 

،عاصمة دولة املكسيك يف ضيافة وزارة الخارجية 
املكسيكية.
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حدد اجتامع مجموعة عاميل الوكاالت واملنظامت الدولية 
والخرباء املختصني بأهداف التنمية املستدامة املؤرشات 

التي ميكن قياسها عىل أساس املنهجية وتوفر  البيانات. 
ويف هذا االجتامع، وفيام يتصل بالخطوات التالية، تقرر 

أن تحدد مجموعة عاميل الوكاالت الدولية والخرباء 
املختصني بأهداف التنمية املستدامة مسار العمل عىل 

تفصيل البيانات، وثالث مجموعات تُعنى بالبيانات اإلحصائية 
وتبادل البيانات الوصفية، واملعلومات الجغرافية املكانية 

والفضائية، وحلقات الوصل البينية.

منارصتنا/مدافعتنا: وأنشطة  مشاركتنا 

املشاركون: فالدمري كُك عن التحالف الدويل لإلعاقة؛ 
وماديجا سيبيدا، وموساس إنسبريادوراس دي كامبيوس 

ممثالً إحدى جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة يف البريو.

إيجازات املنارصة/املدافعة وكسب التأييد:

اقتاحات املنارصة	 

اقتاحات املنارصة باإلسبانية	 

النتيجة: متتم تسمية فالدمري كُك من التحالف الدويل 

لإلعاقة من قبل جمعيات املجتمع املدين إللقاء البيان 
الختامي.

بيانات أصحاب القضية من األشخاص ذوي اإلعاقة:

البيان الختامي	 

البيان الخاص بتفصيل البيانات	 

البيان الخاص مبؤرشات األهداف 1، و2، و10 )يتضمن إشارة 	 
إىل مجموعة واشنطن(

البيان الخاص مبؤرشات الهدفني 11 و17 )يتضمن إشارة إىل 	 
مجموعة واشنطن(

البيان الخاص مبؤرشات الهدف 16	 

االجتامع الرابع ملجموعة عاميل الوكاالت واملنظامت الدولية 
والخرباء املختصني بأهداف التنمية املستدامة أيام 15 إىل 

18 ترشين الثاين/نوفمرب، يف مدينة جنيف السويرسية، 
وقد استضافته لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا )وقد 

أُعيدت برمجة موعده باملقارنة مع االجتامع األسايس الذي 
كان مقرراً انعقاده يف العاصمة اإلثيوبية، أديس أبابا، ولكنه 

أُلغي نتيجة مسائل وشؤون أمنية(.

هذا هو الوقت الذي طرأ فيه تغيري عىل الصيغة التنظيمية 
مع عقد اجتامع مغلق ألعضاء مجموعة العاملني والخرباء 

يف اليومني األولني، ودورة لكامل املشاركني يف اليومني 
األخريين ضمت جميع الدول والوكاالت واملنظامت والكيانات 

الدولية واإلقليمية، وغريها من أصحاب الشأن واملصلحة. 
)لقد طالبنا وأَيَّْدنا تغيري صيغة التنظيم يف االجتامع 

السادس، وتم تغيريها يف االجتامع السابع وما تاله(.

ومنارصتنا/مدافعتنا: مشاركتنا 

املشاركون: كتالينا ِدفَنداس، مقرر األمم املتحدة الخاص 

بخصوص حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ فاكُندو شافيز من 
مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان؛ أالركوس سييزا 

من منظمة الصحة العاملية؛ ألكساندر كوت من التحالف 
الدويل لإلعاقة؛ ستيفان ترومل من منظمة العمل الدولية؛ 

وُمرَشَّف حسني من منظمة العمل عىل اإلعاقة والتنمية 
)ADD International( الدولية

إيجازات املنارصة/املدافعة:

 املدخالت السابقة لالجتامع: مدخالت كل من التحالف الدويل 	 
التشاور  يف  والتنمية  لإلعاقة  الدويل  والتجمع  لإلعاقة 
الخاص بعمليات الصقل املحتملة ملؤرشات أهداف التنمية 

)من 19 إىل 28 أيلول/سبتمرب، 2016(

يف االجتامع: البيان املشتك الخاص بتفصيل بيانات اإلعاقة 	 
الصادر عن قطاع اإلعاقة.

بيانات أصحاب القضية التي تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة:

بيان املجتمع املدين/األهيل صباح يوم الخميس الواقع 	 
فيه 17 ترشين الثاين/نوفمرب، الرقم 1

 	 17 بيان املجتمع املدين صباح يوم الخميس، الواقع فيه 
ترشين الثاين/نوفمرب 2016، الرقم 2

يوم 	  املدين  املجتمع  عن  الصادر  التفصيل  بشأن  البيان 
)يعتمد  الثاين/نوفمرب  ترشين   18 فيه  الواقع  الجمعة، 

إحاالت إىل مجموعة واشنطن الخاصة بإحصاءات اإلعاقة(:
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منتدى األمم املتحدة األول الخاص بالبيانات، من 15 إىل 
18 كانون الثاين/يناير 2017، كايب تاون يف دولة جنوب 

أفريقيا، وقد استضافته دولة جنوب أفريقيا وإدارة 

إحصائيات جنوب أفريقيا

للبيانات العاملية األول  جرى تنظيم منتدى األمم املتحدة 
18 كانون الثاين/ 15 إىل  يف كايب تاون عىل مدى األيام 

2017، وذلك يف ضيافة حكومة جنوب  يناير من العام 
أفريقيا وإدارة اإلحصائيات يف الدولة. وقد جمع املنتدى 

خرباء أساسيني هامني من الحكومات وقطاع األعامل 
العلمية واألكادميية، وذلك  واملجتمع املدين والدوائر 

االبتكارات  الفرص والتحديات واستعراض أحدث  ملناقشة 
للتنمية   2030 البيانات واإلحصاءات ألجندة  لتحسني 

املستدامة.

إدماج اإلعاقة يف املنتدى 

متتع األشخاص ذوو اإلعاقة بحضور قوي يف املنتدى. 
وقد شمل حضورهم التحالف الدويل لإلعاقة والتجمع 

الدويل لإلعاقة  والتنمية؛ كام شهد الحدث املركز عىل 

اإلعاقة قيام املشاركني يف عضوية اللجان )من البنك 
الدويل، ووزارة الخارجية والتنمية الدولية الربيطانية 

ومنظمة الصحة العاملية عىل سبيل املثال( بتسليط الضوء 
عىل اإلعاقة عرب جلسات املنتدى وأعامله، وذلك مع الكثري 

من الحلفاء وممثيل جمعيات/منظامت األشخاص ذوي 
اإلعاقة: كذلك تضم خطة عمل كايب تاون الدولية إشارة 
إىل بيانات التنمية املستدامة التي تم تم إطالقها يف 

املنتدى العاملي للبيانات.

املدونات:

مدونة التحالف الدويل لإلعاقة والتجمع الدويل لإلعاقة 	 
بلغة  للبيانات  العاملي  للمنتدى  املشتكة  والتنمية 

الدولية اإلشارة 

املنتدى العاملي للبيانات، املادة الخاصة باألشخاص ذوي 	 
اإلعاقة.

املتحدة 	  األمم  منتدى  يف  اإلعاقة  إدماج  املدونات: 
العاملي للبيانات.

االجتامع الخامس ملجموعة العاملني والخرباء من 28 إىل 
31 آذار/مارس 2017، يف أوتاوا، كندا، الذي استضافته 

إدارة اإلحصاء الكندية

ومنارصتنا: مشاركتنا 

املشاركون: غلن مارتن من الفدرالية العاملية لألشخاص 
ضعاف السمع؛ وِبني هارتِن من االتحاد العاملي للمكفوفني

سجل الكثري من اإلشارات إىل التفصيل حسب اإلعاقة يف 
خالل االجتامع. وأُدِرج البيان عن استخدام  املجموعة 

القصرية من أسئلة مجموعة واشنطن يف بيان مشتك 
عن التفصيل. عالوًة عىل ذلك، أيد عضو املجموعة من 

القصرية من أسئلة مجموعة  دولة املكسيك املجموعة 
بالتفصيل  البيان املشتك املعني  واشنطن وجرى توزيع 
التابعة  عىل جميع الدول األعضاء والوكاالت واملنظامت 

لألمم املتحدة يف االجتامع.

إيجازات املنارصة/املدافعة:

البيان املشتك عن تفصيل بيانات اإلعاقة الصادر عن قطاع 	 
اإلعاقة.

بيانات أصحاب القضية التي تضم األشخاص ذوي اإلعاقة.	 

بيان املجتمع املدين عن تفصيل البيانات.	 

البيان الجامعي الذي أصدرته نيوزيلندا يف الدورة العارشة 
ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة، املنعقد من 13 إىل 15 حزيران/يونيو 2017 للتوصية 
باستخدام املجموعة القصرية من أسئلة مجموعة واشنطن 

كأداة لتفصيل البيانات حسب اإلعاقة. وضمت البلدان 
املوقعة: األرجنتني، واألردن، وإسبانيا، وأستاليا، أنتيغوا 
وباربودا، وآيسلندا، والربازيل، وبريطانيا، وبلغاريا، وبنام، 

وبولندا، وتركيا، وتونس، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، 
وزامبيا، وفنلندا، وكندا، وكوستا ريكا، واملغرب، واملكسيك، 

والرنوج، والنمسا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة.
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االجتامع السادس ملجموعة العاملني والخرباء من 11 إىل 
14 ترشين الثاين/نوفمرب/2017، يف العاصمة البحرينية 

املنامة، الذي استضافه مركز دراسات، أي املركز البحريني 
للدراسات الدولية واالسرتاتيجية واملتعلقة بالطاقة 

ومنارصتنا: مشاركتنا 

املشاركون: إليزابث لوكُود من يس يب إم؛ وأورسوليا بارثا، 
من التحالف الدويل لإلعاقة

دافع التحالف الدويل لإلعاقة والتجمع الدويل لإلعاقة 
والتنمية عن تفصيل البيانات حسب اإلعاقة يف الجلسات 

العامة، وكذلك مع مساعدين الرؤساء  لتفصيل مسار العمل 
. وأطلق تفصيل مسار العمل  وثيقته األوىل حول التفصيل 

املعنون “نظرة إىل معايري تفصيل البيانات”. يف وسعك أن 
You can read more here  .تطالع املزيد هنا

وقد وجدنا نحن كجزء من مجموعة أصحاب القضية الكبرية 
الفرصة ممتازة لالجتامع برئييس مجموعة العاملني 

والخرباء )املكسيك وتانزانيا( القتاح توصيات لجعل العملية 
أكرث شموالً ودمجاً. وقد أحسن تلقي تغذيتنا الراجعة 

باإلجامل مع فتح املجال أمام املجتمع املدين للمشاركة  
بطريقة ذات معنى يف عملية املؤرشات. وقىض أحد 

الطلبات بالتأكد من إمكانة حضور جميع أصحاب القضية كل 
اجتامعات مجموعة العاملني والخرباء.

النتيجة: لقد أحرزت منارصتنا النجاح واجتامع مجموعة 

العاملني والخرباء التايل )السابع( كان مفتوحاً أمام جميع 
أصحاب القضية طوال الوقت، مبا يف ذلك وكاالت األمم 

املتحدة واملجتمع املدين.

Read here for additional information  طالع هنا للمزيد 
من املعلومات واملدونة: جمع البيانات واألشخاص ذوي 

اإلعاقة.

إيجازات املنارصة:

إيجاز املنارصة: التفصيل حسب اإلعاقة )النسخة القصرية(	 

إيجاز املنارصة: التفصيل حسب اإلعاقة )النسخة الطويلة(	 

بيانات أصحاب القضية التي تتضمن األشخاص ذوي اإلعاقة:

بيان أصحاب الشأن واملصلحة بخصوص البند 10 من األجندة: 	 
تفصيل البيانات )تقديم أورسوليا بارثا، وقد تم تنسيق البيان 

من قبل إليزابث لوكُود(.

عرض أصحاب القضية بشأن البند 8 من األجندة: تحقيق أهداف 	 
التنمية املستدامة ورفع التقارير عىل األصعدة الوطنية 
واإلقليمية والدولية واملوضوعية املحورية؛ مرصد البيانات 
التنمية  وأهداف  الجندرية  املفتوحة—البيانات  العلنية 

املستدامة.

عرض أصحاب القضية عن البند 8 من األجندة: تحقيق أهداف 	 
التنمية املستدامة ورفع التقارير عىل األصعدة الوطنية 
واإلقليمية والدولية واملوضوعية املحورية؛ تحقيق هدف 

التنمية املستدامة ومجموعة النساء الرئيسية.

اجتامع الخرباء بخصوص اإلحصاءات املفصلة حسب اإلعاقة 
ملراقبة أهداف التنمية املستدامة، يومي 26 إىل 27 آذار/

مارس 2018، يف املركز الكنيس يف مدينة نيويورك، من 
تنظيم اليونيسيف والتحالف الدويل لإلعاقة ومجموعة 

واشنطن. قدم التحالف الدويل لإلعاقة والتجمع الدويل 
لإلعاقة والتنمية بصورة مشتكة يف االجتامع.

االجتامع السابع ملجموعة العاملني والخرباء من 9 إىل 12 
نيسان/أبريل 2018، يف العاصمة النمساوية فيينا يف 

مقر منظمة التنمية الصناعية األممية

ومنارصتنا: مشاركتنا 

املشاركون: إليزابث لوكُود، يس يب إم؛ أورسوليا بارثا، 
التحالف الدويل لإلعاقة؛ سارة مشنمورس من يس يب إم 

أملانيا، وأندرو غريفيثس من سايتسايفرز.

ركز االجتامع عىل عدد من املواضيع. أما املسائل األوثق 
صلة باألشخاص ذوي اإلعاقة ومنارصتنا، فكانت  )1( مناقشة 

التقدم املحقق بخصوص مجرى العمل عىل تفصيل البيانات 
و)2( تجارب تنفيذ مراقبة أهداف التنمية املستدامة. كذلك 

متت مشاركة الوثائق الجديدة واملحدثة، ونظراً إىل أهمية 
ذلك بالنسبة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة، من دواعي الرسور 

أن تكون وثيقة العمل.“نظرة عامة عىل املعايري لتفصيل 
 Overview of standards for data disaggregation ”البيانات

قد تضمنت جميع املدخالت من مجموعة األشخاص ذوي 
اإلعاقة أصحاب القضية، التي تتضمن قامئة املؤرشات ذات 

األولوية الواجب تفصيلها حسب اإلعاقة.
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إيجازات املنارصة:

يجب تفصيل قامئة أولويات مجموعة األشخاص ذوي 
    Priority List of.اإلعاقة أصحاب القضية حسب اإلعاقة

Indicators that should be Disaggregated by Disability

النتائج واملخرجات:

إيجاز أصحاب القضية: التقينا برئييس مجموعة العاملني 
والخرباء وعقدنا اجتامعاً جيداً وشامالً. بدورها كانت 

الدورة الخاصة بتفصيل البيانات شاملة ودامجة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة. وعرض مكتب املفوض السامي لحقوق 

اإلنسان خالل الدورة، وضمن العرض التفصيل حسب اإلعاقة 
واستشهد باملادة 31 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، أي املادة املتعلقة بجمع البيانات واإلحصاءات. 

 Click here for.باإلمكان طلب العرض الكامل عرب اإلنتنت
the full presentation. إىل ذلك، ذكرت منظمة املرأة 

التابعة لألمم املتحدة أن مجموعة واشنطن تشكل أداة 
جيدة لجمع البيانات. أما أكرث ما يلفت فتقديم اليونيسيف 

العرض تحديداً عىل التفصيل حسب اإلعاقة مع التكيز 
بشدة عىل االجتامع األخري الخاص بتفصيل البيانات حسب 

اإلعاقة يف نيويورك مع وكاالت ومنظامت األمم املتحدة 
والتجمع الدويل لإلعاقة والتنمية والتحالف الدويل 

لإلعاقة وغريهام. يف وسعك مشاهدة بعض رشائح العرض 
هنا. وتم  مجدداً  تضمني قامئة األولويات بني مؤرشات 

أهداف التنمية املستدامة. باإلمكان طلب العرض الكامل 
عرب اإلنتنت. وتم تم ذكر البيانات حسب اإلعاقة مجدداً يف 
وقت الحق من االجتامع من قبل منظمة املرأة يف األمم 

املتحدة، ومن مركز/دائرة  اإلحصاء القومي يف مرص عند 
الحديث عن بيانات أهداف التنمية املستدامة التي يقوم 

الديوان بجمعها.

أُقيمت ورشة عمل تتناول قياسات اإلعاقة لجمعيات/

منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة بتاريخ 10 حزيران/يونيو 

2018، وذلك بتنظيم من قبل التجمع الدويل لإلعاقة 
والتنمية والتحالف الدويل لإلعاقة واليونيسيف ومجموعة 

واشنطن عىل هامش مؤمتر الدول األطراف. وقد مول 
صندوق الطفولة )اليونيسيف( الورشة، ونسق التحالف 

الدويل لإلعاقة والتجمع الدويل لإلعاقة والتنمية اختيار 
جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة والتتيبات اللوجستية. وقد 

أُقيم النشاط يف املركز الكنيس يف مدينة نيويورك. 
وقدمنا العرض من قبل التحالف الدويل لإلعاقة والتجمع 

الدويل لإلعاقة والتنمية، ووفرنا الدعم ملمثيل جمعيات 
األشخاص ذوي اإلعاقة والجمعيات/املنظامت غري 

الحكومية، علامً أن الكثري منهم كانوا من الجمعيات األعضاء 
يف كل من التحالف والتجمع.

للبيانات، من  الثاين  منتدى األمم املتحدة العاملي 
22 إىل 24 ترشين األول/أكتوبر 2018، ديب، اإلمارات 

املتحدة العربية 

املنارصة/املدافعة:

استضاف التحالف الدويل لإلعاقة والتجمع الدويل لإلعاقة 
والتنمية حدثاً جانبياً عن بيانات اإلعاقة وجرى تشارك البيان 

املشتك عن البيانات املفصلة حسب اإلعاقة مع شبكة 
العمل الدويل عىل اإلعاقة.

النتيجة:

إذاعة إعالن ديب املؤيد لتنفيذ خطة العمل الدولية لبيانات 
التنمية املستدامة، املقرة يف كايب تاون، يف منتدى 

األمم املتحدة العاملي للبيانات. وكان قد أُعد من قبل ... 
ومتت املصادقة عليه يف الدورة الخمسني ملفوضية 

األمم املتحدة لإلحصاء يف آذار/مارس 2019. وهو يتضمن 
إشارة إىل اإلعاقة “لضامن البيانات الجيدة وذات الصلة، 
والعلنية املكشوفة، واملفصلة حسب الدخل، والجنس، 

والعمر، والعرق، واالنتامء العرقي، ووضع الهجرة، 
واإلعاقة، واملوقع الجغرايف، والخصائص األخرى الهامة 

يف األطر الوطنية املتوفرة  واملتاحة، املمكن الوصول 
إليها أمام جميع املستخدمني”. )الفقرة 13(.

االجتامع الثامن ملجموعة العاملني والخرباء، من 5 إىل 

8 ترشين الثاين/نوفمرب 2018، العاصمة السويدية، 

ستوكهومل

يف الوكالة السويدية للتنمية الدولية كانت هذه هي 
املرة األوىل التي يشكل األشخاص ذوو اإلعاقة جزءاً من 
لجنة إدارة رسمية يف أحد اجتامعات مجموعة العاملني 

والخرباء، الذي قدم فيها العرض املدير التنفيذي للتحالف 
الدويل لإلعاقة، فالدمري كُك، نيابة عن مجموعة األشخاص 

ذوي اإلعاقة أصحاب القضية.

ومنارصتنا: مشاركتنا 

املشاركون: إليزابث لوكُود، يس يب إم؛ أورسوليا بارثا، 
التحالف الدويل لإلعاقة؛ فالدميري كُك، التحالف الدويل 

لإلعاقة.
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العروض:

املستدامة 	  التنمية  أهداف  تحقيق  األجندة:  من   8 البند 
ومراقبتها—تفصيل البيانات ودراسات الحالة واملامرسات 

الفضىل

. معلومات إضافية	 

املخرجات والنتائج:

كان االجتامع إجامالً إيجابياً وشامالً دامجاً. إضافة إىل القيام 
بدور املتحدث، من نتائج اجتامع العاملني والخرباء اإليجابية 
األخرى، متت مراجعة ثالثة من املؤرشات الدامجة لإلعاقة 

ليتم اإلعالن أنها قابلة للقياس. وُعِقدت لجنة رسمية بخصوص 
تفصيل البيانات سجل فيها دعم قوي لبيانات اإلعاقة:

اجتامع التفصيل )يف أعقاب اجتامع العاملني 
والخرباء(

كانت هذه هي املرة األوىل التي تُوجَّه فيها الدعوة إىل 
مجموعة األشخاص ذوي اإلعاقة من أصحاب القضية إىل 

اجتامع يعنى بالتفصيل. ومن اإليجابيات مناقشة تفصيل 
البيانات حسب اإلعاقة عىل مدى االجتامع.

املخرج/النتيجة: من جراء املناقشات يف االجتامع الخاص 

بالتفصيل، تم  إدراج دراسة عن أولويات السياسة الخاصة 
بالبيانات املفصلة للمجموعات ضعيفة التمثيل، واعتربت 

وثيقة رسمية يف الدورة الخمسني ملفوضية اإلحصاء.
 Data Disaggregation and SDG :الدراسة/الورقة

 Indicators: Policy Priorities and Current and Future
 Disaggregation Plans. Refer to the section on the 50th

 .session of the UN Statistical Commission for details
تفصيل البيانات ومؤرشات أهداف التنمية املستدامة: 

أولويات السياسة وخطط التفصيل الحالية واملستقبلية. 
ارجع إىل القسم يف الدورة الخمسني ملفوضية اإلحصاء 

يف األمم املتحدة طلبا للتفاصيل.

مجموعة العمل ملنارصة بيانات اإلعاقة التابعة 
ملجموعة األشخاص ذوي اإلعاقة، وقد تأسست يف 

كانون الثاين/يناير 2019.

أنشأت مجموعة أصحاب القضية من األشخاص ذوي 
 7 اإلعاقة مجموعة عمل ملنارصة بيانات اإلعاقة يوم 

2019 من أجل توفري منصة دولية لتبادل  كانون الثاين/يناير 
الجيدة  املعلومات، وللتعلم والحوار، ولتشارك املامرسات 

بيانات اإلعاقة وتفصيلها  الحميدة وللتعاون يف جمع 
وإجراء األبحاث والتحليالت. ميكن لك الضغط هنا للمزيد من 

أمانة املنتدى السيايس  ناحيتها، تنسق  املعلومات. من 
اللوجستية والندوات االفتاضية  الرفيع املستوى الشؤون 

اإللكتونية. اإلخبارية  والرسائل 

لقاء اللجنة اإلحصائية الخمسون، أيام 5 إىل 8 آذار/
مارس 2019، يف مقر األمم املتحدة العام

اتسم هذا الحدث بأهمية خاصة ألنه ميز الدورة الخمسني 
لِلّجنة اإلحصاء.

النتيجة: يف حصيلة مثمرة لعمليات املنارصة طويلة 

األجل، تم تشارك وثيقة رسمية تسلط الضوء عىل تجارب 
اللجنة اإلحصائية بشأن  املايض وخلفية العمل يف 

التنمية املستدامة:  البيانات ومؤرشات أهداف  تفاصيل 
الراهنة واملستقبلية. التفصيل  السياسة وخطط  أولويات 

يتم تضمني بيانات اإلعاقة بصورة وثيقة يف النص، كام 
هو الحال مع توفر  املؤرشات الحالية واملستقبلية التي 

تفصل البيانات حسب اإلعاقة )15 مؤرش إضايف(، يف 
للتفاصيل. وسعك مطالعة املزيد هنا طلباً 

الحدث الجانبي: إبراز اإلعاقة يف اإلحصاءات، 6 آذار/
مارس 2019

عقدت اللجنة اإلحصائية للمرة األوىل حدثاً جانبياً شاركت 
يف رعايته مجموعة أصحاب الشأن واملصلحة من األشخاص 

ذوي اإلعاقة مع التحالف الدويل لإلعاقة ومنظمة يس 
يب إم ومجموعة واشنطن، ووزارة التنمية الدولية 

الربيطانية. ركز الحدث عىل سد الفجوة  بني وصناع السياسة 
واملجتمع املدين/األهيل وخرباء اإلحصاء. اضغط هنا طلباً 

للمزيد من التفاصيل عن الحدث الجانبي.
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االجتامع التاسع ملجموعة العاملني والخرباء أيام 25 إىل 

28 آذار/مارس 2019، يف العاصمة اللبنانية بريوت، يف 

مقر اللجنة االقتصادية االجتامعية لغرب آسيا )إسكوا(

ومنارصتنا: مشاركتنا 

املشاركون: إليزابث لوكُود، يس يب إم؛ أورسوليا بارثا، 
التحالف الدويل لإلعاقة.

نقل التحالف الدويل لإلعاقة ويس يب إم يف خالل االجتامع 
رسائل منارصة أساسية هامة، مبا يف ذلك أهمية استخدام 

مجموعة األسئلة القصرية الصادرة عن مجموعة واشنطن، 
والوحدة الوظيفية للطفل الصادرة عن مجموعة واشنطن/

اليونيسيف، وأهمية استدعاء  املجتمع املدين وخرباء 
اإلحصاء وصانعي السياسة معاً لرسم السياسة املرتكزة 

عىل  واألدلة والرباهني. وتم تم إعادة تعزيز الرسالة األخرية 
من قبل العديد من الجهات الفاعلة   يف االجتامع )عىل 

سبيل املثال: دائرة التنمية االجتامعية يف األمم املتحدة، 
وغانا، ومنظمة العمل الدويل، وبريطانيا، وكمبوديا(. قّدم 

التحالف الدويل لإلعاقة ويس يب إم عرضني رسميني: )1( عن 
مجموعة العمل ملنارصة بيانات اإلعاقة )التي نتشارك يف 

تيسري أعاملها مع التحالف الدويل لإلعاقة(، و)2( وجهات نظر  
مستخدمي البيانات. كام أن  عدد من الدول ووكاالت األمم 

املتحدة قاموا بإدراج تصنيف  حسب اإلعاقة يف تدخالتهم ، 
عالوًة عىل أهمية استخدام املجموعة القصرية من أسئلة 

مجموعة واشنطن، لكن املتداخلني أشاروا أيضاً إىل صعوبات 
جمع البيانات. للتفاصيل، طالع املدونة: تغيري السياسة لتصبح 

دامجة لإلعاقة عن طريق البيانات.

املخرجات والنتائج:

أدخل عدد من الدول ووكاالت األمم املتحدة ومنظامتها 	 
املرأة  )منظمة  مداخالتها  يف  اإلعاقة  حسب  التفصيل 
يف األمم املتحدة عىل سبيل املثال( إىل جانب أهمية 
استخدام املجموعة القصرية من أسئلة مجموعة واشنطن.

عىل 	  الضوء  املتحدة  األمم  يف  اإلحصاء  دائرة  سلّطت 
األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم أحد املثالني الجيدين عىل 
األولويات السياسة للبيانات املفصلة املدرجة يف إحدى 
للجنة  الخمسني  الدورة  يف  األساسية  الرسمية  الوثائق 
اإلحصاء والتفصيل ومؤرشات أهداف التنمية املستدامة: 

)أولويات السياسة وخطط التفصيل الحالية واملستقبلية(

باألشخاص 	  صلة  ذات  إضافية  مستويات  تصنيف  إعادة  تم   
ذوي اإلعاقة  )16.6.2، 16.7.1ب، 16.7.1ج،16.7.2، 4.2.1*( وأيضاً 
املستوى  إىل  الثالث  املستوى  من  تصنيفها  إعادة  تم 

الثاين باعتبارها قابلة للقياس. 

العرض:

عرض مجموعة العمل ملنارصة بيانات اإلعاقة	 

مراجعة مجموعة العاملني والخرباء لعام 2020 

الشاملة للمؤرشات الدولية، 3 حزيران/يونيو 2019

القضية من األشخاص  استضافت مجموعة أصحاب 
ذوي اإلعاقة لقاءاً بدعوة مفتوحة جنباً إىل جنب مع 

الرئيسية الكربى وغريها من أصحاب الشأن  املجموعات 
2020 الشاملة  3 حزيران/يونيو ملراجعة  واملصلحة يوم 

من إعداد مجموعة العاملني والخرباء. يف أعقاب 
الدعوة، قدمت مجموعة أصحاب القضية من األشخاص 

2019 تغذية راجعة يف  ذوي اإلعاقة يف آب/أغسطس 
الشاملة، وتشاركت  املشاورات املفتوحة بشأن املراجعة 

ورقة منارصة/مدافعة مع دائرة اإلحصاء يف األمم 
العاملية. الصحة  املتحدة ومنظمة 

املؤمتر الثاين عرش للدول األطراف يف 

11 إىل  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 

2019 13 حزيران )يونيو( 

يف مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية، نظمنا وشاركنا 
يف األحداث الخاصة بالبيانات.

نظمت مجموعة أصحاب القضية من األشخاص ذوي اإلعاقة، 
يوم 10 حزيران/يونيو 2019، وبالتعاون مع البعثات  الدامئة 

إليطاليا وأستاليا وزامبيا يف األمم املتحدة والتحالف 
الدويل لإلعاقة، واملنظمة الدولية لألشخاص ذوي 

اإلعاقة، واالتحاد العاملي للمكفوفني ويس يب إم ودائرة 
اإلحصاء يف األمم املتحدة ومجموعة واشنطن املختصة 

بإحصاءات اإلعاقة، حدثها الجانبي األول يف مؤمتر 
الدول األطراف بعنوان “عدم ترك احد خلف ركب التنمية 

املستدامة: مجموعة العمل عىل منارصة بيانات اإلعاقة”. 
 Including the :باإلمكان الحصول عىل املعلومات هنا عىل

furthest left behind: Disability  Data Advocacy“عدم 
ترك احد خلف ركب التنمية املستدامة: مجموعة العمل 

عىل منارصة بيانات اإلعاقة”.
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بتاريخ 11 حزيران/يونيو نظمت جامعة الدول العربية بالتنسيق 
مع مجموعة أصحاب القضية من األشخاص ذوي اإلعاقة 

والتحالف الدويل لإلعاقة ويس يب إم، وليونارد تِششاير 
ومجموعة واشنطن املختصة بإحصاءات اإلعاقة نقاشاً مع 

لجنة مختصني ساهمت يف الحوار الخاص بتحسني جمع 
البيانات وتفصيلها فيام يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، 

وذلك مبشاركة التجارب الناتجة من األنشطة الحالية التي 
يفوض القيام بها إطار املؤرشات الدويل ألهداف التنمية 
املستدامة. باإلمكان الحصول عىل املزيد من املعلومات 

من: جعل اإلعاقة منظورة يف إحصاءات اإلعاقة.

ورشة عمل لجمعيات/منظامت األشخاص 

ذوي اإلعاقة حول قياس اإلعاقة، من تنظيم 

القضية من  اليونيسيف ومجموعة أصحاب 

األشخاص ذوي اإلعاقة ويس يب إم، يوم 14 

2019 حزيران/يونيو 

بالتعاون  اليونيسيف  نظمت   ،2019 حزيران/يونيو،   14 يوم 
من  القضية  أصحاب  ومجموعة  واشنطن  مجموعة  مع 

الدويل لإلعاقة ويس  اإلعاقة والتحالف  األشخاص ذوي 
ليوم كامل  تدريباً  الحدث(  بالكامل  )التي مولت  إم  يب 
الدول  بيانات اإلعاقة، وذلك عىل هامش مؤمتر  عىل 

 read.العمل باإلمكان مطالعة املزيد عن ورشة  األطراف. 
.more about the workshop here

مخترب املراجعة الوطنية التطوعية: سد الفجوة  

يف اإلحصاءات السياسية، تعزيز  استخدام 

البيانات للمعطيات  الوطنية التطوعية املرتكزة 

عىل األدلة والرباهني، بتاريخ 17 متوز/يوليو، 

يف مقر عام األمم املتحدة، من تنظيم دائرة 

اإلحصاء يف األمم املتحدة خالل أعامل املنتدى 

السيايس الرفيع املستوى لعام 2019

قدمت إليزابث لوكُود ممثلة اليس يب إم العرض باسم 
مركز املجتمع املدين الدويل املكلف بالتقديم يف مخترب 
املراجعات الوطنية الطوعية املنظم من قبل إدارة التنمية 
االجتامعية يف األمم املتحدة “سد الفجوة  يف اإلحصاءات 

السياسية : تعزيز  استخدام البيانات للمراجعات الوطنية 
الطوعية املرتكزة عىل األدلة والرباهني “ مع مكاتب 

وإدارات اإلحصاء الوطنية ومنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، ومرصد البيانات العلنية املفتوحة.

العاملني والخرباء  االجتامع العارش ملجموعة 

أيام 21 إىل 24 ترشين األول/اكتوبر 2019، يف 

العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا يف مقر اللجنة 

ألفريقيا االقتصادية 

اتسم هذا االجتامع بأهمية كبرية، ألن مجموعة العاملني 
والخرباء ناقشت فيه مقتحات تتضمن عمليات حذف أو 

تبديل أو تعديل وإضافات محتملة للمؤرشات مع الوكاالت 
املسؤولة أو الوصية وغريها من الخرباء استعداداً للمقتح 

النهايئ ملراجعة 2020. وقد ُوِضعت اللَّمسات النهائية 
عىل هذا املقتح يف آخر ترشين الثاين/نوفمرب 2019 ليك 

يُقدم إىل اللجنة لدراسته يف الدورة الحادية والخمسني 
للجنة األمم املتحدة لإلحصاء يف آذار/مارس 2020.وقد 
شاركا  عىل نطاق واسع وشامل يف هذا املسار وهذه 

 Measuring:العملية. طالع املدونة للحصول عىل التفاصيل
   the implementation of the  Sustainable Development

Goalsقياس تحقيق أهداف التنمية املستدامة

ومنارصتنا: مشاركتنا 

املشاركون: إليزابث لوكُود، يس يب إم؛ محمد لطفي، 
املنظمة الدولية للمعاقني ومجموعة أصحاب القضية من 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

العروض:

قمنا نحن اليس يب إم ومجموعة أصحاب القضية من 
األشخاص ذوي اإلعاقة بنشاط كبري وعرضنا يف املجموعة 

أربع مرات )منها اثنتان ونحن أعضاء رسميون يف لجان 
التوجيه واملناقشة(، مبا يف ذلك:

يف إيجاز أصحاب الشأن واملصلحة نيابًة عن أصحاب الشأن 	 
مع الدعوة إىل حدث جانبي ألصحاب الشأن واملصلحة يف 

الدورة الحادية والخمسني للجنة اإلحصاء؛

مامرستني، 	  أفضل  عن  الجانبي  البيانات  تفصيل  حدث  يف 
البيانات  بشأن  واشنطن  مجموعة  مراجعة  ذلك  يف  مبا 
املتعلقة مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة املتوفرة  
رؤية  مع  اإلعاقة  وضع  حسب  تفصيلها  ميكن  التي  حالياً 
الرباغواي  مرشوع  والفونداسيوين،  إم  يب  اليس 
إحدى  يف  اإلعاقة  حسب  املفصلة  البيانات  جمع  بشأن 

مستشفيات العيون يف الرباغواي؛
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بصفة عضو رسمي يف اللجنة املمثل ملجموعة العمل 	 
إنتاج  صعيد  عىل  التقدم  وحاالت  اإلعاقة  بيانات  ملنارصة 

البيانات املفصلة حسب اإلعاقة؛ و

عضو رسمي ممثل ملنظمة يس يب إم يف لجنة الخرباء 	 
التنمية  املناقشني باسم رشاكة عدم ترك احد خلف ركب 
املستدامة التي يعتمدها مركز املجتمع املدين الدويل 
بخصوص التحقيق الدامج ألهداف التنمية املستدامة، الذي 
يتصدى الحتياجات املجموعات األشد عرضة لالنتهاك  بكفاية 

وفاعلية، مبن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة.

نظمت وكالة األمم املتحدة للمرأة   ودائرة 

اإلحصاء يف األمم املتحدة مؤمتراً دولياً “ُمحىًص 

ومنظوراً” يومي 26 و27 شباط/فرباير 2020

ُعِقد مؤمتر دويل من تنظيم مكتب املرأة ودائرة اإلحصاء 
يف األمم املتحدة، وذلك بعنوان “ُمحىًص ومنظوراً” 
تناول قياس مظاهر النوع االجتامعي )الجندر( و أوجه 

عدم املساواة املتقاطعة ، يومي 26 و27 شباط/فرباير 
2020 يف مقر األمم املتحدة العام. وجرى الحدث عىل 

هامش الدورة الحادية والخمسني ملفوضية األمم املتحدة 
لإلحصاءات، ولكن مع تركيز خاص عىل حقيقة التقاطع الذي 

يزداد  أهمية يف العمليات واملسارات الدولية وكذلك يف 
جمع البيانات. وقد ُسلَِّط الضوء عىل اإلعاقة خالل الحدث 

باعتبارها أحد امليادين األساسية التي ينبغي التكيز عليها، 
مام يشري حقاً إىل مدى ما قطعنا من أشواط لزيادة بروز 
بيانات اإلعاقة وظهورها عىل الصعيد الدويل. كام جرى 

تخصيص إحدى الجلسات تحديداً للبيانات والنساء والفتيات 
ذوات اإلعاقة مع تقديم عروض من دولتي تشييل 

والسنيغال، واللجنة االجتامعية االقتصادية لغرب آسيا 
)اإلسكوا(، واليونيسيف واليس يب إم ومجموعة أصحاب 

القضية  من األشخاص ذوي اإلعاقة. وقدمت إليزابث لوكُود 
عرضاً من منظور املجتمع املدين، متأملة بصورة خاصة 
بيانات اإلعاقة التي يولدها املواطنون مع تقديم ثالثة 

أمثلة عىل  املستوى أو الصعيد املحيل. باإلمكان قراءة 
املزيد عن الحدث.

الحادية والخمسني ملفوضية األمم  الدورة 

2020 6 آذار/مارس  3 إىل  املتحدة لإلحصاءات، 

ُعِقدت الدورة الحادية والخمسون ملفوضية األمم املتحدة 
لإلحصاءات أيام 3 إىل 6 آذار/مارس يف مقر األمم املتحدة 
يف نيويورك. ومتت مشاركة تقرير مشتك صادر عن األمني 

العام ومجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة والوكاالت 
الدولية باعتباره وثيقة رسمية. ويحوي التقرير توليفاً 

جيداً للعمل عىل إحصاءات اإلعاقة املنجز من قبل الوكاالت 
والهيئات الدولية املختلفة: اللجنة االقتصادية االجتامعية 

آلسيا والباسيفييك، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسكو، 
واللجنة االقتصادية االجتامعية لغرب آسيا، واليونيسيف، 
والبنك الدويل، ومجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة. 

عالوًة عىل ذلك، يعمل مكتب املرأة يف األمم املتحدة 
عىل بيانات اإلعاقة، لكنه ليس مشموالً يف التقرير، علامً أن 
ممثليه أدخلوا بيانات اإلعاقة يف مداخلتهم. ومن اإليجايب 

جداً رؤية املجتمع املدين مشموالً يف هذا التقرير 
باعتباره من الرشكاء الرئيسيني يف هذا العمل، مبا يف 

ذلك منظمة يس يب إم. وأذاعت مجموعة واشنطن بياناً 
رسمياً يوم 6 آذار/مارس، 2020 رداً عىل التقرير الذي سلط 
الضوء عىل دور املجتمع املدين يف العمل الخاص ببيانات 

اإلعاقة. كذلك سلط مكتب املرأة األممي ودولة كينيا 
الضوء عىل بيانات اإلعاقة يف مداخلتيهام يف االجتامع.

العمل عىل بيانات اإلعاقة يف جائحة كوفيد19 برعاية 

مجموعة أصحاب الشأن واملصلحة من األشخاص ذوي 

اإلعاقة، أيار/مايو إىل حزيران/يونيو 2020

نرشت مجموعة أصحاب القضية  من األشخاص ذوي اإلعاقة 
تقريراً عن “تجرب األشخاص ذوي اإلعاقة مع كوفيد19- 

باللغة اإلسبانية. وكانت وحدة اإلدماج الدولية يف يس يب 
إم والتحالف الدويل لإلعاقة قد نسقا وكتبا تقرير مجموعة 

أصحاب الشأن واملصلحة عن األشخاص ذوي اإلعاقة 
وتجاربهم مع كوفيد19-. ويف التقرير فصل هام عن بيانات 

كوفيد19 واإلعاقة التي تم جمعها من املشاركني.
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العاملني  العلني ملجموعة  االجتامع االفرتايض 

والخرباء بتنظيم دائرة اإلحصاء يف األمم 

2020 2 حزيران/يونيو  املتحدة، 

قدمت إليزابث لوكُود باسم يس يب إم الدولية ومجموعة 
أصحاب القضية من األشخاص ذوي اإلعاقة يف الندوة 
االفتاضية ملجموعة العاملني والخرباء عرضاً عن “آثار 

كوفيد19- واستجاباته عىل جمع البيانات ومراقبة أهداف 
التنمية املستدامة لألشخاص ذوي اإلعاقة”. لخالصة العرض، 

طالع املدونة وكامل العرض هنا.

مجموعة واشنطن يف الندوة االفرتاضية 

الخاصة بإحصاءات اإلعاقة أوالً، املنعقدة يوم 

2020 25آب/أغسطس 

قدمت مجموعة أصحاب القضية  من األشخاص ذوي اإلعاقة 
عرضاً يف الندوة االفتاضية األوىل ملجموعة واشنطن 

إلحصاءات اإلعاقة، وقد تناولت يف عرضها “استخدام 
أدوات مجموعة واشنطن لتقييم وقع كوفيد19- وأثره 

عىل األشخاص ذوي اإلعاقة”. كام قدمت مجموعة أصحاب 
القضية من األشخاص ذوي اإلعاقة عرضاً تناول أهمية جمع 
البيانات عن كوفيد19- واألشخاص ذوي اإلعاقة. هنا ميكنك 

مطالعة العرض كامالً.

ملجموعة  السنوي  االفرتايض  االجتامع 

 24 22 إىل  واشنطن إلحصاءات اإلعاقة، من 

2020 أيلول/سبتمرب 

ُوجِّهت الدعوة إىل مجموعة أصحاب القضية من األشخاص 
ذوي اإلعاقة لتقديم عرض مرتني يتناول أهمية جمع 

البيانات عن كوفيد19 واألشخاص ذوي اإلعاقة. باإلمكان 
مطالعة كامل نص العرض.

منتدى األمم املتحدة العاملي للبيانات 

االفرتايض، من 19 إىل 21 ترشين األول/أكتوبر 2020

 تم تنظيم حدث يبحث “األشخاص ذوي اإلعاقة وكوفيد19- 
ومساعي جمع البيانات وتفصيلها” من قبل مجموعة 

أصحاب القضية من األشخاص ذوي اإلعاقة والتحالف الدويل 
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لإلعاقة واالتحاد العاملي للمكفوفني ومنظمة يس يب إم.

ساريتا، من النبال، حق امللكية الفكرية والنرش 
ليس يب إم.

https://www.linkedin.com/pulse/covid-19-data-collection-persons-disabilities-elizabeth-lockwood-phd/?trackingId=xsqVJ51gT4q37Shudost2A%3D%3D
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https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/sgpwd_presentation_22_september_2020.docx
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امللحق 2: مصادر بيانات اإلعاقة

الوصفالرابطاسم املصدر

بوابة إحصاءات اإلعاقة 
يف دائرة األمم 
املتحدة لإلحصاء

https://unstats.un.org/
unsd/ demographic-
 social/sconcerns/
disability/statistics/#/
countries

حفظت وصانت مستودع شامل إلحصاءات اإلعاقة من 
ذ العام 1988. وهو يحوي بيانات وبيانات وصفية عن 

اإلعاقة مستقاة من اإلحصاءات الرسمية التي تم 
جمعها من عمليات اإلحصاء الوطني للسكان والعائالت، 

ومسوح األرس وبعض البيانات اإلدارية. تُظِهر البيانات 
بصورة رئيسية انتشار اإلعاقة يف بعض البلدان، وترمي 

إىل رشح الخصائص االجتامعية االقتصادية واألحوال 
املعيشية لألشخاص ذوي اإلعاقة باملقارنة مع 

األشخاص غري ذوي اإلعاقة.

بوابة إحصاءات اإلعاقة 
بإدارة ليونارد تِششاير 

https://www.disabilitydat-
/aportal. com

ركزت إحدى الجمعيات غري الحكومية الربيطانية عىل 
اإلعاقة. هذه البوابة ممولة من قبل وزارة التنمية 

الدولية الربيطانية. تحوي بوابة بيانات اإلعاقة إحصاءات 
خاصة بالبلدان تتناول خمسة مواضيع رئيسية كربى: 

نسبة حدوث اإلعاقة أو انتشارها، اإلدماج يف التعليم 
والتبية، والتمكني االقتصادي، والتكنولوجيا واالبتكار، 

والوصمة والتمييز.

شبكات املسح الدويل 
/http://www.ihsn.orgللعائالت واألرس

محور بيانات أهداف 
التنمية املستدامة

http://www.sdg.org/ ميكن تنزيل بيانات عن جميع مؤرشات أهداف التنمية
املستدامة

تقرير أهداف التنمية 
املستدامة

https://www.un.org/ 
sustainabledevelopment/ 
progress-report/

تراجع سنوياً التقدم يف تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة ورسم الخرائط اإلحصائية املرافقة. ويف 
حني تعد موقعاً تفاعلياً حسن التصميم عىل الشبكة 

العنكبوتية، نجد أنه ال يحوي الكثري عن اإلعاقة، ويبدو 
مفتقراً إىل تسهيل عمليات البحث.
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الوصفالرابطاسم املصدر

إدارة/دائرة اإلحصاء يف 
األمم املتحدة

https://unstats.un.org/
/sdgs

إال أن جميع51  تقارير التقدم عن الفتة من العام 
2016 إىل العام 2019 متوفرة  عىل موقع اإلنتنت 

الخاص بدائرة اإلحصاء5 يف األمم املتحدة، وهي 
مرفقة مبلحق إحصايئ يوفر معلومات عن 

املؤرشات التي ت توفر عنها بيانات. ومثة بيانات 
دولية للحامية االجتامعية والبطالة، ولكن البيانات 

معروضة حسب األقاليم الفرعية وليس حسب 
البلدان. والبيانات عىل املستوى الوطني للدول 

ميكن العثور عليها عىل موقع اإلنتنت الخاص 
بالوكالة املتولية الوصاية، أي منظمة العمل 

الدولية.

متتبع أهداف التنمية 
/https://sdg-tracker.orgاملستدامة

ركزت إحدى الجمعيات غري الحكومية الربيطانية عىل 
اإلعاقة. هذه البوابة ممولة من قبل وزارة التنمية 

الدولية الربيطانية. تحوي بوابة بيانات اإلعاقة 
إحصاءات خاصة بالبلدان تتناول خمسة مواضيع 

رئيسية كربى: نسبة حدوث اإلعاقة أو انتشارها، 
اإلدماج يف التعليم والتبية، والتمكني االقتصادي، 

والتكنولوجيا واالبتكار، والوصمة والتمييز.

بوابة بيانات دائرة اإلحصاء 
يف اللجنة االقتصادية 

االجتامعية آلسيا 
والباسيفييك

http://data.unescap.org/
escap_ stat/#home

بوابة بيانات دائرة اإلحصاء 
يف لجنة األمم املتحدة 

االقتصادية االجتامعية 
ألفريقيا

https://ecastats.uneca.
/org/ data

 https://unstats.un.org/sdgs  .5  1
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الوصفالرابطاسم املصدر

بوابة بيانات مكتب املرأة 
يف األمم املتحدة

https://data.unwomen.
org/ data-portal

األمم  بيانات مكتب املرأة يف  ميتلك موقع 
التالية:  الكربى  املواضيع  عن  معلومات  املتحدة 

واملساواة  والتعليم،  والصحة،  والجوع،  الفقر، 
االقتصادية،  واملجموعة  والعمل  الجندرية، 

ذات  املحددة  اإلحصاءات  والعدالة.تتناول  والسلم 
اإلعاقات  ذوي  السكان  نسبة  لإلعاقة  األهمية 

إعاقة  تقدميات/تعويضات  يتلقون  الذين  الشديدة 
الضعفاء  السكان  ونسبة  الجنس(  )حسب  نقدية 

املعونة  تقدميات  عىل  يحصلون  اذين  املعرضني 
الجنس(. )حسب  النقدية  االجتامعية 

/https://data.unicef.orgبوابة بيانات اليونيسيف

من  الكثري  اليونيسيف  بيانات  بوابة  متتلك 
اإلحصاءات عن وضع األطفال واألرس حول العامل، 
مبا يف ذلك بنغالدش وكينيا. مع ذلك، ليس مثة 

باإلعاقة. بيانات ذات صلة مبارشة  من 

بوابة إحصاءات منظمة 
العمل الدولية

https://ilostat.ilo.org/
/data

املصدر الرئيس لبيانات منظمة العمل الدولية عن 
الحامية االجتامعية هو استفسار املنظمة عن 

الضامن االجتامعي، وهو "جمع املنظمة الدوري 
للبيانات اإلدارية من وزارات العمل وصناديق الضامن 

االجتامعي الوطنية، وبرامج الرفاع واملال وغريها".

املراجع الوطنية 
التطوعية

https://
 sustainabledevelopment.
/un.org/vnrs
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https://unstats.un.org/sdgs/metadata  7

وفقاً للبيانات الوصفية املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة، التي توجد عىل موقع اإلنتنت الخاص ببيانات دائرة الشؤون 
 يعترب املصدر الرئيس لبيانات منظمة العمل الدولية عن الحامية االجتامعية 77االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة،

هو االستقصاء عن عمل الضامن االجتامعي، وهو يعترب “جمع املنظمة الدوري للبيانات اإلدارية من وزارات العمل وإدارات 
الضامن االجتامعي وإدارات الرعاية/الرفاه واملال وغريها يف الدول املختلفة”.

الحكومية البيانات غري  مصادر 

يجوز ملصادر البيانات الحكومية أن تتسم باألهمية. من ناحيتها، متتلك الحكومات واملنظامت الدولية عادًة القسم األكرب من املوارد 
لجمع البيانات عن املجموعات الكبرية من الناس، ولكن البيانات غري الحكومية يجوز لها أن متأل الفراغات أو تسد الفجوات. وتتمثل 
املصادر النموذجية للبيانات غري الحكومية يف املؤسسات واملنظامت/الجمعيات غري الحكومية، ومؤسسات البحث إىل جانب 
األكادمييني الذين يكتبون مبفردهم أو يف مجموعات صغرية. وفيام ييل قامئة مجدولة لبعض مصادر البيانات غري الحكومية.

.www.إخراج: بيت رامزي، تصميم/ ديزاين فاليفور

الوصفالرابطاسم املصدر

منتدى البيانات العاملي 
التابع لألمم املتحدة

 https://unstats.un.org/unsd/
undataforum/index.html

البيانات لخرباء  الدويل  املؤمتر 

جمع بيانات اإلعاقة

 https://reliefweb.int/report/
 world/disability-data-collection-
summary-review-use- washing-
ton-group-questions- devel-
opment

مجموعة  أسئلة  الستخدام   مخترصة  مراجعة 
املجالني  يف  العاملني  قبل  من  واشنطن 

واإلنساين التنموي 

املركز الدويل للرباهني 
واألدلة عىل اإلعاقة

ICED

 https://www.lshtm.ac.uk/
 research/centres/international-
centre-evidence-disability

يرتكز املركز لتبادل البحوث واملعلومات 

العالمات التشخيصية 
املميزة للدولة/البالد

https://www.countrydiag-
nostics.com

تحليل من مجموعات التنمية يرتكز عىل 
البلدان، وهو متاح بسهولة لصناع القرارات 

والباحثني واملجتمع املدين. كام أطلقت 
املؤسسات املالية اإلمنائية الرائدة موقع 

إنتنت مشتكاً جديداً يوفر تحليالً اقتصادياً 
معمقاً للبلدان التي تلقى مساعدتها ويعينها 

يف التصدي للتحديات والصعوبات الرئيسية.

مرشوع عدم ترك احد 
خلف ركب التنمية 

  ICSC  املستدامة

 https://icscentre.org/our-work/
 /leave-no-one-behind

مرشوع يرتكز عىل تبادل البحوث واملعلومات

مجموعة واشنطن 
الخاصة لبيانات اإلعاقة

 http://www.washingtongroup-
 /disability.com

اختار تقرير مجموعة واشنطن الصادر بتاريخ 
30 ترشين األول/أكتوبر 2018 مؤرشات أهداف 

التنمية املستدامة املفصلة حسب وضع 
اإلعاقة، وهو يشمل بيانات 39 دولة.
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إخراج: بيت رامزي، تصميم/ ديزاين فاليفور.

www.designflavour.com

بالوكايل، بنغالدش- 2018 – 08 – 01 - نشاط جامعي دامج يف مركز اإلعاقة يف التنمية / حيز يس يب إم الصديق لألطفال 
بقيادة موهي أوُدن، ميرس التعليم الدامج يف مخيامت الالجئني من أقلية الروهنغا يف بالوكايل، يف إقليم كوكس بزار، 

بنغالدش يوم 1 آب/أغسطس 2018.

حق النرش وامللكية الفكرية، دانيال هايُدك 2018.
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