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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 
٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

البند ٣ (و) من جدول األعمال املؤقت*  
ـــــة واالجتماعيـــــة:  اإلحصــــاءات الدميغرافي
  فريق واشنطن املعين بقياس حاالت اإلعاقة 

  تقرير فريق واشنطن املعين بقياس حاالت اإلعاقة  
 مذكرة من األمني العام 

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقرير فريق واشنطن املعين بقياس 
حاالت اإلعاقة. وقد تود اللجنة أن:  

تستعرض أهداف الفريق وبرنامج عمله؛   (أ)
تعلق على ما إذا كان برنامج عمله املقترح قابال لإلجناز.  (ب)
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 تقرير فريق واشنطن املعين بقياس حاالت اإلعاقة 
 أوال - مقدمة 

عقـــــــدت بنيويـــــــورك يف الفـــــــترة مــــــــن ١ إىل ٦  - ١
ــــاس  حزيــران/يونيــه ٢٠٠١ حلقــة دراســية دوليــة معنيــة بقي
ــــة زهـــاء ١٠٠  حــاالت اإلعاقــة. وقــد التقــى يف تلــك احللق
شخص من بلدان متقدمة النمو وبلدان نامية وقامت برعايتها 
الشـعبة اإلحصائيـة بــاألمم املتحــدة، ومنظمــة األمــم املتحــدة 
للطفولة، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة، ومراكـز 
مراقبــة األمــراض والوقايــة منــها، التابعــة للواليــات املتحــــدة 
األمريكية. وكان من بني املشـاركني إحصـائيون مـن مكـاتب 
إحصائيـة وطنيـة، وممثلـون للمعوقــني، ومســتخدمون لبيانــات 
اإلعاقة، وخرباء يف ميدان إحصاءات حاالت اإلعاقة، وخــرباء 
يف جمال املنهجيات، وممثلون ملنظمة الصحة العاملية ومنظمـات 
صحية أخرى. وركز املشـاركون يف االجتمـاع، الذيـن مثلـوا 
تشكيلة عريضة مـن اخلـرباء مـن بلـدان متقدمـة النمـو وبلـدان 
ناميـــة يف جمـــال قيـــاس حـــاالت اإلعاقـــــة ألغــــراض وضــــع 

اإلحصاءات، على املسائل التالية:  
ــــة للطرائـــق  اســتعراض وتقييــم احلالــة الراهن (أ)
املســتخدمة يف أنشــطة مجــع البيانــات عــن الســــكان لقيـــاس 
حـاالت اإلعاقـة يف النظـم اإلحصائيـــة الوطنيــة، مــع التشــديد 

بوجه خاص على تصميم االستمارات؛ 
وضـع توصيـات وحتديـد أولويـات مـن أجـــل  (ب)

حتقيق تقدم يف العمل بشأن قياس حاالت اإلعاقة؛  
املســامهة يف إقامــة شــــبكة مـــن املؤسســـات  (ج)
واخلــرباء، تشــمل واضعــي ومســتخدمي اإلحصــاءات بشـــأن 
حاالت اإلعاقة من أجـل تطويـر العمـل يف ميـدان قيـاس تلـك 

احلاالت. 

وفضال عن مالحظات متهيدية أدىل ا وكيـل األمـني  - ٢
العـام للشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة باألمانـة العامـة لألمـم 
املتحـدة، ومديـر الشـعبة اإلحصائيـــة بــاألمم املتحــدة، ومديــر 
شــعبة السياســات االجتماعيــة والتنميــة االجتماعيــة باألمانـــة 
العامة، اشتمل الربنامج على عدة مواضيع هامة متصلة بقيـاس 
حـاالت اإلعاقـة. ومتثلـت أبـــرز عنــاصر الربنــامج يف التجربــة 
الوطنية يف إعداد األدوات لقياس حاالت اإلعاقة؛ واملبـادرات 
الدوليـة يف قيـاس حـاالت اإلعاقـة، والتقنيـات لتحسـني حتليـــل 
البيانات؛ واآلثار املترتبة بالنسبة لقيـاس حـاالت اإلعاقـة علـى 
ـــــة، والصحــــة  التصنيـــف الـــدويل لـــألداء الوظيفـــي، واإلعاق
(التصنيـف الـدويل)، وبصـورة خاصــة العنــاصر اجلديــدة الــيت 
تركــز علــى البيئــة واملشــاركة؛ واملناقشــات بشــــأن تصميـــم 
االستمارات ومكونات الدراسات االستقصائية. ومتثل عنصـر 
هـام آخـر للحلقـة الدراسـية يف التركـــيز علــى قيــاس حــاالت 
اإلعاقـة ضمـــن جمموعــات ســكان خاصــة، مثــل األطفــال أو 

األشخاص املعوقني إدراكيا أو نفسانيا. 
 

 ثانيا - توصيات احللقة الدراسية 
مت حتديد سبعة جماالت عمل ذات أولوية بغية حتسـني  - ٣
قياس حاالت اإلعاقة، واتفـق علـى إنشـاء فريـق مدينـة لتنفيـذ 
توصيات احللقة الدراسية. ووافق املركـز الوطـين لإلحصـاءات 
الصحية التابع ملراكز الواليات املتحـدة ملراقبـة األمـراض علـى 
استفاضة االجتماع األول الذي سيعقد يف واشنطن العاصمة.  

ومشلت توصيات احللقة الدراسية ما يلي:   - ٤
ــــــف الـــــدويل لـــــألداء  أن يســــتخدم التصني (أ)
الوظيفي، واإلعاقة، والصحة، بوصفـه اإلطـار لقيـاس حـاالت 
ـــة  اإلعاقـة يف العمـل مسـتقبال. وينبغـي إعـداد جمموعـات طويل
ـــــك  وقصـــرية مـــن األســـئلة جلمـــع البيانـــات اســـتنادا إىل ذل
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التصنيـف. وجيـــب االعتنــاء علــى حنــو خــاص بوضــع أدوات 
لقياس عنصري البيئة واملشاركة اجلديدين يف التصنيف؛ 

ــــــة  أن يتــــم وضــــع قياســــات وأدوات عاملي (ب)
تستخدم يف إجراء التعــــــدادات والدراسات االستقصائية اليت 

ال تركز أساسا على حاالت اإلعاقة؛ 
أن دراسـة اآلثـار املترتبـة علـى نقـاط الفصـــل  (ج)
ومقاييس الرد املتعددة النقاط، مبا يف ذلـك اسـتخدام العنـاصر 
احملددة للتصنيف الدويل لـألداء الوظيفـي واإلعاقـة، والصحـة، 
الـيت هلـا عالقـــة بالصعوبــة، واملســاعدة، والنطــاق، والرضــى، 

مسائل هامة متعلقة باملنهجية وجيب دراستها؛  
أنه يتعني التشديد على حتسني قابلية البيانات  (د)
املتعلقـة باإلعاقـة للمقارنـة عـرب احلـــدود الوطنيــة، مــع مراعــاة 
الفروق الثقافية واملتعلقة باملوارد فيما بني البلدان، مبا يف ذلـك 
مواءمة املفاهيم والتعاريف، ووضع جمموعة أساسية من البنود 
املرجعيـة، واسـتخدام تقنيـات إحصائيـة مثـل نظريـة الـرد علــى 

البنود؛ 
أن تــوىل عنايــة لتطويــر األدوات وللمســـائل  (هـ)
املرتبطـة بقيـاس حـاالت اإلعاقـة يف جمموعـات سـكان خاصـــة 
مثـــل األطفـــال، وكبـــار الســـن، واألشـــــخاص املقيمــــني يف 
مؤسسات الرعاية، واألشخاص املعوقني إدراكيا أو نفسانيا؛ 

أن جترى دراسة األثـر املـترتب علـى تصميـم  (و)
األسـئلة بالنسـبة لتقديـرات األشـخاص املعوقـني، مبـــا يف ذلــك 
ـــالرد شــخصيا مقــابل  املسـائل ذات الطـابع املنـهجي املتعلقـة ب
الـرد عـن طريـق شـخص آخـر، واألســـئلة املوجهــة إىل األســر 
املعيشية مقابل األسئلة املوجهـة إىل أشـخاص، ونقـاط الفصـل 
علـى مقـاييس متعـددة النقـاط، والصياغـات السـلبية، ومـــا إىل 

ذلك؛ 
أن يتم تعزيز التعاون بشأن املواضيـع املتعلقـة  (ز)
بالبيانـات عـــن حــاالت اإلعاقــة، وذلــك عــن طريــق إشــراك 

أصحــاب املصلحــة ومســتخدمي البيانــات، وإقامــة عالقـــات 
عمل وشبكات فيما بني البلـدان، وتبـادل املعلومـات، ووضـع 

مبادئ توجيهية الستخدام البيانات. 
 

 ثالثا - جلنة التخطيط 
اقــترحت الشــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة أمســـاء  - ٥
ألعضـاء جلنـة تتـوىل ختطيـط االجتمـاع األول لفريـق واشــنطن 

املعين بقياس حاالت اإلعاقة، ومن بينهم:  
أنطونيو إسكوبيدو أغري، املعهد الوطـين لإلحصـاءات 

اجلغرافية واإلعالمية (املكسيك) 
الســـيدة ســـيكابريا، وزارة املســـاواة بـــــني اجلنســــني 
والعمــل والتنميــة االجتماعيــة (شــؤون كبــار الســـن 

وحاالت اإلعاقة) (أوغندا) 
مـارلني دي مسيــدت، اإلحصــاءات املتعلقــة بالصحــة 
والسالمة، املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية 

جوان هيلرمان، مكتب اإلحصاءات األسترايل 
كان بالك، مكتب اإلحصاءات األسترايل 

ــــة  روس مـــادن، املعـــهد األســـترايل للصحـــة والرعاي
االجتماعية 

جانيفر مادانس، املركز الوطين لإلحصـاءات الصحيـة 
(الواليات املتحدة) 

وباإلضافـة إىل السـيدة مـادانس يقـوم موظفــو املركــز  - ٦
الوطـين لإلحصـاءات الصحيـة التـالون بدعـم جلنـــة التخطيــط: 
ـــار، ومــارجوري  بـاربرا ألتمـان، ولينـدا بالنكنبـاكر، ودانـا ك
غرينربغ، وسام نوتزون، وبول بالسك، وبيث راش، ودايـان 
شينربغ. ويتوىل بات دروموند، وبربارا هاتسـلر توفـري الدعـم 

يف جمال السوقيات. 
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ومتثـل الشـعبة اإلحصائيـة بـــاألمم املتحــدة يف الفريــق  - ٧
مارغريت أمبوغوين (جهة التنسيق) وأجنيال مي، ومتثل منظمة 

الصحة العاملي بيدرهان أوستون.  
وقــــد بــــدأ الفريــــق ختطيـــــط أنشـــــطته يف أواخـــــر  - ٨
آب/أغســــطس ٢٠٠١. وعــــن طريــــق مراســــالت الــــــربيد 
اإللكــتروين واالتصــاالت اهلاتفيــة، وضعــت جلنــة التخطيــــط 
جمموعة من األهداف املؤقتة للفريق ومشـروع جـدول أعمـال 
لثالثة اجتماعات مقترحة، مـع مشـروع جـدول أعمـال أكـثر 
تفصيال لالجتماع األول املقرر عقده يف واشنطن العاصمـة يف 
الفترة من ١٨ إىل ٢٠ شباط/فرباير ٢٠٠٢ (انظر املرفق).  

 

 رابعا - أهداف الفريق  
اقـترحت جلنـــة التخطيــط مــا يلــي بوصفــه مشــروع  - ٩
أهـداف للفريـق، رهنـا بـالتعديل واملوافقـة مـن جـانب أعضـــاء 
الفريــق لــدى اجتماعــهم يف شــباط/فــــرباير ٢٠٠٢. وســـيتم 
ختصيـص فـترة مـن الوقـت مناسـبة يف أثنـاء االجتمـاع ملناقشــة 

أهداف الفريق وجدول أعماله. 
وفيما يلي األهداف بصيغتها املقترحة حاليا:   - ١٠

ـــادئ يــهتدى ــا يف وضــع  تقـدمي توصيـة مبب (أ)
قياسـات عامليـــة حلــاالت اإلعاقــة، لكــي تســتخدم يف شــكل 
تعــداد وتكــون متوائمــة ثقافيــــا وتوفـــر املعلومـــات الالزمـــة 

األساسية بشأن حاالت اإلعاقة يف العامل بأسره؛  
تقــــــدمي توصيـة مبجمـــــوعة موسـعة واحـــدة  (ب)
أو أكـثر مـــن بنــود الدراســات االســتقصائية لقيــاس حــاالت 
اإلعاقة أو مبادئ لتصميمـها، تسـتخدم كعنـاصر يف دراسـات 
اســتقصائية للســكان أو كمكمــالت لدراســــات اســـتقصائية 
ـــي هلــذه املبــادئ الــيت حتكــم صياغــة  ـاالت ختصـص. وينبغ
ــــدويل لـــألداء  األســئلة أن ينعكــس فيــها منــوذج التصنيــف ال
الوظيفي، وأن تكون قابلة للمقارنـة ثقافيـا. وميكـن أن تصـاغ 

ـــة علــى حنــو يســمح بتجميعــها لكــي تشــمل  العنـاصر املكون
اجلســـم/اهليكـــل، والنشـــاط/املشـــاركة، واملكونـــات البيئيــــة 

لإلعاقة، حيثما أمكن ذلك؛ 
طـرق املسـائل املتعلقـة باملنهجيـة فيمـا يتصــل  (ج)
بقيـاس حـاالت العجـز الـيت يعتربهـا املشـاركون مســتعجلة إىل 

أقصى حد. 
ومن أجل بلوغ تلك األهداف، سيتعني:  - ١١

اســتعراض وتقييــم الفــــروق املشـــتركة بـــني  (أ)
ـــــة، وأهــــداف مجــــع  الثقافـــات يف تعـــاريف حـــاالت اإلعاق
ــات  املعلومـات بشـأن اإلعاقـة، واحلواجـز الـيت تعـوق مجـع بيان
صحيحة عن اإلعاقة، بوصف ذلك خطوة حنـو تعزيـز القابليـة 
للمقارنة والفائدة للبيانات عن اإلعاقة اموعة إما عن طريـق 

التعدادات أو الدراسات االستقصائية؛ 
اســـتعراض جمموعـــــات القياســــات العامليــــة  (ب)
املسـتخدمة يف التعـدادات وقياسـات الدراســـات االســتقصائية 
املستخدمة حاليا أو املقترح استخدامها يف البلـدان املشـاركة، 
وتطوير املبادئ اليت يستند إليـها ذلـك االسـتخدام والـيت أدت 

إىل جناح عملية القياس؛ 
تقييم املشاكل ذات الطابع املنهجي يف جمـال  (ج)
ـــاس اجلديديــن، أي  وضـع القياسـات، وال سـيما يف جمـايل القي
املشــاركة والبيئــة، وكذلــك يف القيــاس املتعلــق مبجموعــــات 
السكان اخلاصة، بغية تعزيز وضــع قياسـات متوائمـة ثقافيـا يف 

تلك ااالت. 
وباإلضافة إىل ذلك، سيكون من الضـروري مواصلـة  - ١٢
بناء شبكة من املؤسسة واخلرباء تشمل املنتجني واملسـتخدمني 
إلحصـاءات حـاالت اإلعاقـة، بغيـــة حتقيــق التطــور يف ميــدان 
قيــاس تلــك احلــاالت، حبيــث يتســىن اســتخدام أدوات مجـــع 

البيانات لتوفري املعلومات الالزمة. 
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مرفق 
جدول األعمال املؤقـت/برنـامج العمـل املؤقـت لالجتمـاع األول لفريـق 

 واشنطن املعين بقياس حاالت اإلعاقة 
  املوضوع: قابلية قياسات حاالت اإلعاقة عرب احلدود الوطنية للمقارنة 

 اليوم ١ 
صباحا 

مقدمة وحملة عامة  - ١
سـيقدم عـرض للحالـــة الراهنــة لقيــاس حــاالت اإلعاقــة ينطــوي علــى (أ) الــترحيب 
ـــة املعنيــة بقيــاس حــاالت  باملشـاركني، و (ب) اسـتعراض اسـتنتاجات احللقـة الدراسـية الدولي

اإلعاقة، و (ج) حتديد األهداف الجتماعات فريق واشنطن املعين بقياس حاالت اإلعاقة. 
حتديد األهداف وتعديل جدول األعمال  - ٢

ســيطلب مــن املشــاركني أن يوافقــوا علــى األهــداف املقترحــة أو أن يغريوهـــا، وأن 
يعدلوا املواضيع اليت سـيجرى تناوهلـا يف اجتماعـات الحقـة أو أن يقدمـوا مقترحـات مبواضيـع 

إضافية. 
 

بعد الظهر 
الغرض من القياس  - ٣

سـيتوىل مشـاركون خمتـارون، ميثلـون البلـدان املتقدمـة النمـو وكذلـك البلـدان الناميــة، 
ـــام وربطــها باملكونــات املفاهيميــة لنمــوذج  حتديـد أغـراض قيـاس حـاالت اإلعاقـة يف جمتمع
التصنيف الدويل لألداء الوظيفي، واإلعاقة، والصحـة. وسـيمثل ذلـك نـوع التطبيـق املفـاهيمي 

الذي سيتعني النظر فيه والبت بشأنه يف العمل املضطلع به فيما بعد. 
مناقشـة املبـادئ والتوصيـات املتعلقـة بـــالتعدادات الســكانية واإلســكانية، التنقيــح ١،  - ٤

الفرع اخلاص باإلعاقة (الفقرات من ٢ - ٢٥٨ إىل ٢ - ٢٧٦) 
سيستعرض الفريق املفاهيم والتعاريف والتصنيفــات لإلعاقـة، وكذلـك النـهج املوصـى 
به جلمع البيانات عن اإلعاقة يف التوصيات اخلاصة بالتعدادات، وسـيجري تنقيحـات هلـا علـى 
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أساس التصنيف الـدويل لـألداء الوظيفـي، واإلعاقـة، والصحـة. وباإلضافـة إىل ذلـك، سـيناقش 
العملية اليت سيجرى ا رصد تنفيذ تلك التوصيات. 

دراسة لنموذج التصنيف الدويل لألداء الوظيفي، واإلعاقة، والصحة  - ٥
سيتم توفري معلومـات مسـتكملة للفريـق عـن حالـة إعـداد األسـئلة لوضـع مقـاييس يف 
كل واحد من ميادين النموذج. وسيقدم لـه جـرد بـاألدوات القائمـة املتاحـة حاليـا، وذلـك يف 
شكل وثيقة معلومات أساسـية، وسـيناقش الفريـق الطريقـة الـيت تنعكـس ـا أدوات خمتـارة يف 

النموذج. 
 

مساء 
حفل استقبال وعشاء. 

 
 اليوم ٢ 

صباحا 
القياسات العاملية حلاالت اإلعاقة  - ٦

سيناقش الفريق أنواع وأعداد األسـئلة الـيت ميكـن أن يكـون مـن املفيـد اسـتخدامها يف 
استمارات التعدادات. وقد يوىل اهتمام خاص لألثر املترتب على نقطة الفصل املرتبطة بأسـئلة 

حمدودة عن تقديرات اإلعاقة اليت قد يتم استخالصها. 
استكشاف الدور املضلل الستخدام أجهزة معاونة  - ٧

سيستكشف الفريق مسألة حتديـد اإلعاقـة وينظـر فيمـا إذا كـان عـدم التنصيـص علـى 
حاالت استخدام جهاز معاون يؤثر يف تقدمي صورة حقيقية ملـا حيـدث ضمـن جمموعـة مـا مـن 
السكان. هل ينتج عن عدم إيالء اعتبـار صحيـح جلميـع األجـهزة املسـتخدمة مسـاس مبوثوقيـة 

قياساتنا؟ وكيف يؤثر ذلك يف املؤشرات العاملية؟ 
 

بعد الظهر 
ما هي عالقة القياسات العاملية بالتصنيف الدويل؟  - ٨

سيعمل الفريق علـى حتديـد مكونـات التصنيـف الـدويل الـيت يكـون اسـتخدامها أكـثر 
ـــة يف ســياق أكــثر عامليــة بواســطة أســئلة حمــدودة. هــل  فـائدة بالنسـبة لقيـاس حـاالت اإلعاق
باإلمكان وضع قياسات عاملية للبيئة واملشاركة؟ هـل ميكـن وضـع قياسـات موعـات سـكان 

منفصلة؟ 



01-673047

E/CN.3/2002/7

ما هي املمارسات الثقافية الفريدة اليت تؤثـر يف طبيعـة البيئـة أو الـيت تفـرض املشـاركة  - ٩
أو حتظرها؟ 

لـن يكـون مثـة أيـة فـائدة علـى اإلطـالق مـن توجيـه أسـئلة متعلقـة باملشـاركة يف ثقافــة 
حتظر أنواعا معينة من املشاركة على جمموعات معينة من السـكان. ينبغـي أن تتنـاول العـروض 
املواقف الثقافية اليت جيب أن تصاغ األسئلة يف داخل حدودها. هل متثل هذه املشـكلة حـاجزا 

يعوق مجع بيانات قابلة للمقارنة؟ 
ما هي املسائل الثقافية الفريدة اليت تشكل حواجز تعوق مجع البيانات؟  - ١٠
هل توجد حواجز تعوق مجع البيانات وتكون مشتركة بني الثقافات؟ 

تشمل املواضيع املمكنة مسـأليت الوصمـة واحلواجـز اللغويـة يف الثقافـات ذات اللغـات 
املتعددة. ما هو مدى انتشار هذين العاملني عرب الثقافات املختلفة؟ 

ميكـن تقـدمي عـرض عـن الطـرق الـيت يتسـىن ـا إشـراك األشـخاص املعوقـني يف عمليــة 
التخطيط وعما يلزم لتحقيق مشاركتهم الكاملة. 

 
مساء 

أنشطة غري مربجمة 
 

 اليوم ٣ 
صباحا 

مناقشة قابلية املعلومات عرب الوطنية للمقارنة  - ١١
سيستخدم الفريق مـواد مـن اليـوم السـابق وينقسـم إىل فريقـني فرعيـني اثنـني أو أكـثر 
ملناقشة قابلية تعاريف وقوالب وأشكال عمليات مجـع البيانـات للمقارنـة. إىل أي مـدى ميكـن 
أن تفـي املؤشـرات العامليـة بـأغراض بلـدان خمتلفـة؟ وسـوف يتمثـل اهلـدف يف حتديـد اـــاالت 
املنطوية على أقصى فروق واحللول املمكنة لتلك الفروق. وباإلضافـة إىل ذلـك، يتمثـل هـدف 
ممكن آخر هلذه العملية يف تشكيل أفرقة عاملة يحتمل أن تكـون حتالفـات تواصـل العمـل بعـد 
أن يكمـل الفريـق عملـه. ومـن اجللـي أن املكتـب اإلحصـائي للجماعـــات األوروبيــة قــد أجنــز 
ذلك، لكن من احملتمل أن تغتنم عدة بلدان ناميـة هـذه الفرصـة للتواصـل الشـبكي. وسـتجتمع 
األفرقة الفرعية من جديد يف منتصف فترة الصباح ملناقشة الفـروق األكـثر اسـتعصاء. وسـيتيح 

ذلك أيضا فرصة ملواصلة وضع مزيد من بنود جداول األعمال الجتماعات الحقة. 
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صحة املؤشرات العاملية عرب الثقافات  - ١٢
ـــح  هـل ميكـن أن نتفـق علـى تعيـني مؤشـر عـاملي حمـدد – أو جممـوعة مؤشـرات – يصل

لالستخدام عمليا؟ 
 

بعد الظهر 
 

االختتام  - ١٣
بغيـة تيسـري املناقشـة، سـيطلب مـن ممثلـي البلـدان املشـاركة أن يقدمـوا وصفـا ملصــادر 
البيانـات املسـتخدمة جلمـع املعلومـات عـن اإلعاقـــة وأن يبينــوا أيضــا كيــف جيــري اســتخدام 
املعلومات يف ثقافام اسـتنادا إىل املبـادئ التوجيهيـة الـيت وضعتـها جلنـة التخطيـط. وباإلضافـة 
إىل ذلـك، سـيطلب مـن كـل بلـد مشـــارك أن يذكــر الصيــغ القانونيــة املســتخدمة يف جمتمعــه 
لتعريف اإلعاقة. وسيتم مجع املعلومـات عـن هذيـن اجلـانبني قبـل اجللسـة اخلتاميـة لكـي جيـري 

تعميمها يف تلك اجللسة واستخدامها لتيسري مناقشة القابلية للمقارنة. 
 

 جماالت املواضيع املمكنة يف املستقبل 
فيما يلي جماالت مواضيع ممكنة يف املستقبل: 

املسائل املتعلقة بأخذ العينات 
الرد شخصيا أو عن طريق أشخاص آخرين 

تصميم األسئلة 
املصطلحات املستخدمة 

خيارات الردود 
استخدام صيغ التحديد 

مواد لالستخدام: هـــــل ميكن تطوير األسئلة تبعا للمكونـات الـيت سـتؤدي إىل توسـع 
أو تقلص الوحدة املعنية باإلعاقة بقدر ما تسمح به املوارد؟ 

مدى إمكانية اخلطأ يف القياسات 
النطاقات 

التقنيات اإلحصائية اليت تسمح بتعزيز املقارنات 



01-673049

E/CN.3/2002/7

حالة قياسات البيئة واملشاركة 
املكمالت املستخدمة حاليا بنجاح ومشاكلها 

إدراج األشخاص املقيمني يف مؤسسات رعاية يف تقديرات مدى االنتشار 
قياس حاالت اإلعاقة فيما بني األطفال واملراهقني وكبار السن 

املشاكل املرتبطة بالفئات العمرية املختلفة 
املسائل املتعلقة بالرد شخصيا/عن طريق أشخاص آخرين 

قدرات اإلدراك احملدودة 
مشاكل الصحة العقلية 

االختالالت النفسانية واإلدراكية 
احلواجز الثقافية اخلاصة اليت تعوق مجع البيانات 

أوجه استخدام البيانات 
االستخدام البناء لبيانات اإلعاقة يف التدابري الصحية العامة 

احتياجات مستخدمي البيانات: االعتبارات املتعلقة بالسياسات 
 


