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في سطور شاركامل:

.1986بكالوريوس إدارة عامة -

.1992تربية خاصة –دبلوم دراسات عليا -

.1994تربية خاصة -ماجستير -

.2013دكتوراة تربية خاصة -

abufarash@hotmail.com
https://about.me/abufarash
Mob. +962 79 523 6660
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:األنشطة املتخصصة بإحصاءات اإلعاقة

.2015-2012عضو اللجنة التوجيهية ملجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة-
.دناألر -إعداد تقرير االختبار املعرفي لقائمة مجموعة واشنطن املختصرة-
.ردناأل -ي لقائمة مجموعة واشنطن املختصرةيدانإعداد تقرير االختبار امل-
.  2015األردن، -عضو اللجنة الفنية للتعداد العام للمساكن والسكان-

mailto:abufarash@hotmail.com
https://about.me/abufarash


:البحوث

.2007التماسك األسري في األردن، : دراسة لجامعة الدول العربية-

.2010الخصائص واملشكالت : األسر التي ترأسها امرأة: دراسة للبنك الدولي-

مجالعلىحيناملانوتأثيراتجندري منظور منومستخدميهاالبياناتمنتجيبينالعالقة:الدوليللبنكدراسة-
.2012تنفيذهايتمالتيالدراسات

.شخيصالتو التربية الخاصة،تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في مجال بناء قدرات العاملين في مجال* 
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.سنة17-5وسنوات،4-2للطفولةواشنطنمجموعةقائمتيإعداد-
.السعوديةيةالعربباململكةاإلعاقةذوي لألشخاصواالجتماعيالطبيالوطنيالسجللتطويركمستشارالعمل-

اإلحصائيةاألجهزةفيالعاملةللكوادر(E-Learning)اإلعاقةإحصاءاتمجالفيالتدريبيةالدورةتنفيذ-
.اإلحصائيةوالبحوثللتدريبالعربياملعهدمعبالتعاون 2015العربية

5ألطفاللالوظيفيةالصعوباتتقرير"وإعدادالسعودية،-لإلحصاءالعامةالهيئةلدىاإلعاقةإحصاءاتخبير-
.2017"الصعوباتذوي السنكبارتقرير"و"فأكثرسنوات

ذيةتنفيخطةوإعداد،"واشنطنمجموعةومنهجيةأدوات:اإلعاقةإحصاءات"حول التدريبيالبرنامجتنفيذ-

.املتحدةالعربيةاإلماراتفياإلعاقةإحصاءاتلتطوير



 
ا
.التجارب السابقة ومخرجاتها: أول

ا .مبررات الحاجة لتطوير منهجية متخصصة إلحصاءات اإلعاقة: ثانيا

ا
ا
.استخدام أدوات ومنهجية مجموعة واشنطن: التجربة األردنية: ثالث

ا .إعتماد البيانات واملؤشرات في رسم السياسات: رابعا

ا .اإلعاقةإحصاءاتو السياساترسمبمرتبطةقضايا:املستفادةالدروس:خامسا

 و اإلعاقةإحصاءاتتطوير فياألردنتجربةعرض:العامالهدف
ا
أدواتقتطبيلصول

:اآلتيةاألهدافعنهوينبثق.واشنطنمجموعةةمنهجيو 
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اإلحصاءات الرسمية 

بحسب التعداد العام

/للمساكن والسكان

2004

مؤشر اإلعاقة 

1.3%

إحصاءات اإلعاقة في األردن: مثال تطبيقي
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2010/ بحسب املسوح

املؤشر

3-5.6%

بحسب مجموعة 
التعداد / واشنطن

العام للمساكن 

2015والسكان 

%11.2املؤشر 



دةالتخطيط بعيًدا عن اإلحصاءات املعتمرسم السياسات و 
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مربرات احلاجة لتطوير منهجية متخصصة إلحصاءات اإلعاقة

:المبررات الحقوقية
.الوطنيةالتشريعات-
.(CRPD)اإلعاقةذوي األشخاصحقوق إتفاقية-

:العمليةالمبررات
.اإلعاقةمجالفيالوطنيةاالستراتيجياتتطوير✓
.اإلعاقةبقضاياالخاصةالسياساترسم✓
.ينهموتمكاإلعاقةذوي األشخاصومتطلباتاحتياجاتتوفير✓
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األعلىالمجلسمهامأنإلى(ح)البند(8)رقمالمادةفيالقانون أشار-
:تتضمناإلعاقةذوي األشخاصلحقوق 

اص إجراء المسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة باألشخ»
تنسيق ذوي اإلعاقة، وتقييم الخدمات المتاحة لهم، ومدى وصولهم إليها، بال

«مع الجهات المعنية

.عاقةاإلقضايامعالتعاملفي(اإلجتماعيالمدخل)الحقوقيالنهجتبني
(20)قمر اإلعاقةذوي األشخاصحقوق قانون إقرارفيتمثلتالنتائجوأبرز
2017لسنة

8

:األردنفيالوطنيةالتشريعات



والخاصة(31)رقمالمادةفياإلعاقةذوي األشخاصحقوق اتفاقيةأشارت-
:إلى«والبياناتاإلحصاءاتجمع»بـ
اتالبيانذلكفيبماالمناسبة،المعلوماتبجمعاألطرافالدولتقوم»

وتنفيذوضعمنلتمكينهاالبحوث،فيالمستخدمةوالبياناتاإلحصائية
:ذلكويتضمن.«االتفاقيةهذهبإنفاذالكفيلةالسياسات

.اإلعاقةذوي األشخاصخصوصيةواحترامالبياناتسريةضمان✓
.استخدامهاو اإلحصائيةالبياناتجمعفيدولًياالمقبولةللقواعداالمتثال✓
بهاتعهدتتيالااللتزاماتتنفيذفيللمساعدةاإلحصائيةالبياناتتستخدم✓

تواجهتيالالعقباتعنالكشفوفياالتفاقية،هذهبموجباألطرافالدول
.تذليلهاعلىوالعملحقوقهمممارسةفياإلعاقةذوي األشخاص

.رهموغياإلعاقةذوي لألشخاصإتاحتهاوضماناإلحصائياتهذهنشر✓
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تمثل املصدر الرئيس للبيانات في( DoS)دائرة اإلحصاءات العامة 
األردن

؟(املبررات)ملاذا التحسن في مخرجات البيانات 

%1.3املؤشر السابق لإلعاقة في األردن 

تم اعتماد هذا املؤشر لعدم وجود بديل آخر
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اإلعاقة/ كل من يعمل في ميدان التربية الخاصة
يعلم ويؤمن بأن الرقم غير موثوق ول يعكس الواقع

ل مفر من اعتماده



:محددة باألردن اعتمدت على( قرى )مسوحات في مناطق 
.املجتمعلكاملاملسح-

.لبيت–بيتمنهجيةاستخدام-
.للباحثيناملكثفالتدريب-

محاوالت التحسين في مخرجات البيانات؟

%5-3.4املؤشر املعدل لإلعاقة في األردن بحسب هذه املسوح 
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:تبني منهجية مجموعة واشنطن وبحسب املراحل اآلتية
تمةاملهالكوادر قدراتلبناءواشنطنمجموعةخبراءمنبرامجتنفيذ-

.(2009عامفياإلنطالقة)األردنفياإلعاقةبإحصاءات
.األردن-عمانفي2013/عشرالثالثواشنطنمجموعةلقاءاستضافة-

(WG-SS)واشنطنمجموعةأسئلةمنالقصيرةاملجموعةتطوير -
Cognitive)املعرفيالختبار تقرير وعرض Testing)اللقاءفي
.عشرالثالث

WG-SS)القصيرةاألسئلةلقائمةامليدانيالختبار تنفيذ- Field
testing).(%13.1)لإلعاقةواقعيبمؤشر الخروجالنتيجةوكانت.

(......يتبع)

النقلة النوعية لتحسين مخرجات البيانات؟
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.(سنة17–5)و(سنوات4-2)الطفولةقائمتيتطوير -
.(WG-ES)واشنطنملجموعةاملطولةالقائمةتطوير -

النقلة النوعية لتحسين مخرجات البيانات؟
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:شملتأخرى عربيةلدول الخبراتنقل-
.السعوديةالعربيةاململكة*
.املتحدةالعربيةاإلمارات*
.اإلحصائيةوالبحوثللتدريبالعربيعهدامل*

العامالتعداداستبانةفيالقصيرةواشنطنمجموعةأسئلةقائمةتضمين-
.%11.2لإلعاقةواقعيمؤشرالنتيجةوكانت.2015/والسكانللمساكن



غايات إحصاءات اإلعاقة/ أهداف
ه ترتبط أهداف قياس اإلعاقة بمن يحتاج لهذه املعلومات؟ وملاذا يحتاجون هذ

املعلومات؟

 
ا
ملاذا يحتاجون هذه املعلومات؟-ثانيا

.التقييم-.التخطيط-
.املدافعة-.السياساتتطوير-

.الخدماتمستوى تحسين-.الوقاية-
.املعاييرتطوير-.املشاركةتعزيز-
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ا
من يحتاج هذه املعلومات؟-أول

(.All the stakeholder)كافة أصحاب املصلحة 



توظيف مؤشرات اإلعاقة في رسم السياسات
التجربة األردنية

:األردنيةالوطنيةالتشريعات

ودخل2017لسنة(20)رقماإلعاقةذوي األشخاصحقوق قانون تطوير
.2017سبتمبر/أيلول مناعتباًراالتنفيذحيز
وجودإلىيشيرالذياإلعاقةمؤشرالقانون إلقراراألساسيةاملبرراتأحد

.األردنفياإلعاقةذوي منشخص(1,000,000)مليون منيقربما
تضمنتوالتياإلعاقةمجالفيالعامةالسياساتالقانون رسم:

.بسببهاأواإلعاقةأساسعلىالتمييزعدم-
.الفرصتكافؤلجنةاستحداث-
.ةاإلعاقذوي األشخاصحقوق تضمنالتيالخططلتنفيذزمنيإطار-

.اإلعاقةذوي األشخاصحقوق لرصدسنوي تقرير-
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توظيف مؤشرات اإلعاقة في رسم السياسات
التجربة األردنية

.(%22.3)بالتعليماإلعاقةذوي التحاقمستوى تدني:التعليممؤشرات

:اآلتيفذةاملناملشاريعوتضمنت،التعليممنطفلأياستثناءعدم:السياسة
 
ً
.الدامجللتعليمالعشريةالخطةتطوير:أوال
.(دامجةمدارسبعبأر البدء)الدامجللتعليمالرياديةالتجربةبتنفيذالبدء:ثانًيا

:الخطةهذهوتتضمن
املدارس،لهذهالوصلإمكانيةتوفير-
املدارس،بهذهالعاملةالكوادرقدراتبناء-
والطلبة،األهاليتستهدفالتيالتوعويةالحمالت-
.املدارسهذهفيللعملالناظمةالتعليماتوتطويراملناهج،تطوير-

ا
ً
.(أخرى مصادرمنمؤشراتعلىاالعتماد).اإليواءمنظمومةبدائل:ثالث
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توظيف مؤشرات اإلعاقة في رسم السياسات
التجربة األردنية

ذوي األشخاصمنعملعنيبحثواليعملالمننسبة:العملمؤشرات

.(%66)اإلعاقة

:اآلتيالعملمجالفيالسياساتتطويرتضمن
 
ً
.التعليمو التربيةوزارةمعبالتعاون الدامجللتعليمعشريةخطةتطوير:أوال
علىل الحصو مناإلعاقةذوي األشخاصلتمكينالفنيالدعمتقديم:ثانًيا

.الوصول إمكانيةفيحقهم
ا
ً
منلهماديةاالقتصاالستقالليةوتحقيقاإلعاقةذوي األشخاصتمكين:ثالث

:خالل
اإلعاقةوي لذتمويلنحمتضمنوالتشغيلالتنميةصندوق و املجلسبينتفاهممذكرةتوقيع•

.الصندوق ينفذهاالتيالبرامجمن%1بنسبةأقلمرابحةبسعر
البرامجممصت  ل.والتشغيلللتدريبالوطنيةوالشركةاملجلسبينتفاهممذكرةتوقيع•

 و التدريبية
ً
التياملنهيبالتدريبرامجفيدمجهمبهدفاإلعاقةذوي شخاصاألملتطلباتفقا

.التدريبيةالرسوممنئهموإعفاالشركة،تنفذها
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ورسم السياساتالقضايا املرتبطة بإحصاءات اإلعاقة

.تعريف اإلعاقة بين املدخل الطبي واملدخل االجتماعي

.املتخصصةالتحليليةالتقارير

.البياناتجامعيتدريب
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الحمايةVSاالقتصاديالتمكينسياسات:مثال)السياساتفيالتضارب
.(االجتماعية

.(اآلخرينالبياناتمنتجي)للبياناتأخرى مصادر

.اإلعاقةمؤشراتفيالجندريةالفجوة

.(WG-SS)القصيرةاألسئلةقائمةبتطبيقاملهمةاكتمال



القضايا املرتبطة بإحصاءات اإلعاقة

.اإلعاقةمؤشرات

املعتمدة؟املؤشراتهيما

منها؟الهدفما
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توظيفها؟كيفية

مصدر املؤشر

(تعداد/ مسح)
املسؤولية كيفية حسابه املؤشرمعنى املؤشر

سجالت/مسح/تعداد)السياساترسمفيتوظيفهايمكنالتيالبياناتمصادرتعدد

.(إدارية



The End

abufarash@hotmail.com
Mob. +962 79 523 6660
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