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 *من جدول األعمال املؤقت) د (٥البند 

   إحصاءات اإلعاقة: اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية
 تقرير فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة  

 
 مذكرة من األمني العام  

 
، **حصــائية يف دورهتــا اخلامســة والــثالثني وفقــا للطلــب الــذي تقــدمت بــه اللجنــة اإل  

يتشرف األمني العام بـأن حييـل إىل اللجنـة اإلحصـائية تقريـر فريـق واشـنطن املعـين بإحصـاءات                   
). املركـز الـوطين لإلحصـاءات الصـحية، الواليـات املتحـدة األمريكيـة             : األمانـة العامـة   (اإلعاقة  

 .يقّدم هذا التقرير إىل اللجنة اإلحصائية للعلم

 

 * E/CN.3/2005/1. 
، الفصـل  (E/2004/24) ٤، امللحـــق رقـــم ٢٠٠٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصـــادي واالجتمـــاعي،      انظر   ** 

 . ألف- أوال
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 تقرير فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة  
 

 اهلدف  
يـز وتنسـيق   يتمثل اهلـدف األساسـي لفريـق واشـنطن املعـين بإحصـاءات اإلعاقـة يف تعز                - ١

التعاون على الصـعيد الـدويل يف جمـال اإلحصـاءات الصـحية مـن خـالل التركيـز علـى مقـاييس             
لإلعاقة تكون مناسبة للتعدادات وإلجـراء دراسـات استقصـائية علـى الصـعيد الـوطين، ممـا مـن                   

ويهـدف  . شأنه أن يوفر املعلومات األساسية الالزمـة عـن مسـألة اإلعاقـة يف مجيـع أحنـاء العـامل                   
ــة وضــع جمموعــة أو جمموعــات صــغرية مــن      فر ــه عملي يــق واشــنطن، علــى األخــص، إىل توجي

املقــاييس العامــة لإلعاقــة ميكــن اســتخدامها يف التعــدادات، أو الدراســات االستقصــائية القائمــة  
على العينات، أو أشكال إحصائية أخرى لتحقيق الغرض الرئيسي من سياسات التعريف مببـدأ              

ولويـة الثانيـة لفريـق واشـنطن يف التوصـية بوضـع جمموعـة موسـعة أو            وتتمثل األ . تكافؤ الفرص 
أكثــر مــن بنـــود الدراســات االستقصــائية مـــن أجــل قيــاس اإلعاقـــة، أو املبــادئ املعتمـــدة يف        
تصــميمها، بقصــد اســتخدامها كمقومــات الدراســات االستقصــائية الســكانية أو كملحقــات    

 مــن اجملموعــات املوســعة مــن بنــود     والغــرض. للدراســات االستقصــائية املتصــلة باخلصــائص   
وقــد اعتمــد التصــنيف . الدراســات االستقصــائية يتمثــل يف أن تكــون متصــلة باملقــاييس العامــة 

ــة كإطــار أساســي لوضــع هــذه       الــدويل بشــأن األداء واإلعاقــة والصــحة ملنظمــة الصــحة العاملي
 .اجملموعات

 كانـت عامـة أو موسـعة،        وستكون مجيع مقاييس اإلعاقة اليت أوصى هبا الفريق، سواء         - ٢
مصحوبة بوصف للخاصـيات التقنيـة، وسـيوفر التوجيـه املنـهجي عـن تنفيـذها وانطباقهـا علـى                    

وسينشر فريق واشنطن مـا نـتج عـن األعمـال علـى الصـعيد العـاملي                 . مجيع القطاعات السكانية  
 .من خالل الشبكة العاملية

 
 املشتركون  

ممثلــون عــن املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة     شــارك يف االجتماعــات األربعــة األخــرية     - ٣
 .واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية

إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل،  : وتشــمل قائمــة البلــدان املمثلــة حاليــا مــا يلــي   - ٤
أوغندا، أيرلندا، إيطاليا، الربازيل، بلجيكا، بولندا، بريو، تركيا، اجلمهورية التشـيكية، جنـوب             

ــا، ســانت لوســيا، ســلوفينيا، الســويد، ســرياليون، الصــني، فرنســا،      أفريق ــدامنرك، روماني ــا، ال ي
الفلبني، فلسطني، فنلنـدا، كنـدا، كولومبيـا، التفيـا، مصـر، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى               
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وأيرلنــدا الشــمالية، النــرويج، النمســا، نيوزيلنــدا، اهلنــد، هنغاريــا، هولنــدا، الواليــات املتحــدة    
 .ريكية، اليوناناألم
ــي      - ٥ ــا يل ــة م ــة احلالي ــة وغــري احلكومي ــة  : وتشــمل قائمــة املنظمــات الدولي ــدى اإلعاق منت

األورويب، واالحتاد الدويل لسـبينا بيفيـدا وهيدروسـيفالوس، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة                 
ــدان االقتصــادي، ووحــدة السياســات الصــحية، والشــراكة الصــحية،       ــة يف املي التعــاون والتنمي
واملكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة، ومؤسســة التأهيــل الدوليــة، والشــعبة اإلحصــائية   
ــادئ،        ــة االقتصــادية آلســيا واحملــيط اهل ــا، واللجن ــة االقتصــادية ألوروب ــاألمم املتحــدة، واللجن ب

 .واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، والبنك الدويل، ومنظمة الصحة العاملية
 

 النواتج الرئيسية/ات السابقةاالجتماع  
 ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٠-١٨واشنطن العاصمة، : االجتماع األول  

من الضروري واملمكن وضع مقاييس عامـة لإلعاقـة مقارنـة دوليـا؛             ) أ (:اتفق على أن   - ٦
ة مــن املقــاييس املترابطــة؛ ــــقصــرية وطويل) اتــــجمموع(مثــة حاجــة إىل وضــع جمموعــة  ) ب( و
منوذج التصنيف الدويل بشأن األداء واإلعاقة والصحة كإطار عمـل يف وضـع             يستخدم  ) ج( و

وأخــريا، وضــعت . أســئلة التعــدادات متثــل األولويــة الكــربى) د(املقــاييس املتصــلة باإلعاقــة؛ و 
 .خطوات مستقبلية

 
 ٢٠٠٣ يناير/ كانون الثاين١٠-٩أوتاوا، : االجتماع الثاين  

ــة   األهــداف مــ/أقــيم رابــط بــني اهلــدف  - ٧ ن وضــع مقيــاس عــام لإلعاقــة وجوانــب عملي
التعـاريف  وصممت مصفوفة نظرية تربط بني اهلدف من وضع مقيـاس عـام لإلعاقـة و              . القياس

ــئلة   ــة وخصــائص األس ــة      . النظري ــاييس العام ــيم خصــائص املق ــة لتقي ووضــعت مصــفوفة جتريبي
ان يف حتديد الفجـوات     وقد سامهت كلتا املصفوفت   . املعتمدة حاليا وفقا ألبعاد املصفوفة النظرية     

 .يف عملية قياس اإلعاقة
 

 ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٠-١٩بروكسل، : االجتماع الثالث  
اتفـق علــى أن اإلعاقــة متعـددة األبعــاد وأنــه، بالتـايل، لــيس مــن املمكـن تأكيــد وجــود      - ٨

وتتصــل أهــداف خمتلفــة بأبعــاد خمتلفــة لإلعاقــة أو .  واحــدة�حقيقيــة�جمموعــة ســكانية معاقــة 
وناقش الفريق ورقة موقف تـوجز األنـواع الرئيسـة مـن     . مات نظرية خمتلفة لنماذج اإلعاقة  مقو

أهــداف وضــع مقيــاس عــام لإلعاقــة مقــارن دوليــا وإعطــاء األولويــة هلــدف حتقيــق التكــافؤ يف    
واتفق على حتقيق التكافؤ يف الفرص ووقع اخليار على هذه املسألة لتكون اهلدف مـن               . الفرص
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 وبـني   .وكانت مرفقـة بالورقـة جمموعـة مـن التـذييالت          . إلعاقة مقارن دوليا  وضع مقياس عام ل   
التــذييل األول مصــطلحات وتعــاريف التصــنيف الــدويل لــألداء والصــحة واإلعاقــة الــيت تتصــل  
مبفاهيم هذا التصنيف؛ وأورد التذييل الثاين املبـادئ التوجيهيـة لتحويـل هـذه املفـاهيم إىل بنـود                   

وعــني فريــق عامــل لوضــع مشــروع جمموعــة مــن األســئلة    . صــائيةقيــاس يف الدراســات االستق
باإلضــافة إىل ذلــك، شــكل فريقــان عــامالن القتــراح منــهجيات لتنفيــذ   . املتصــلة هبــذا اهلــدف 

ــاس موســعة تتصــل بــ        ــراح هنــج لوضــع جمموعــات قي ــة والقت ــام لإلعاق ــاس الع أخــريا، و. هاملقي
 .اعتمدت خطة تتعلق بإدارة فريق واشنطن

 
 النواتج  

ــى إجــراءات    - ٩ ــات (ميكــن اإلطــالع عل ــة األوىل،  ) العــروض والورق االجتماعــات الثالث
والتقـــارير املقدمـــة إىل اللجنـــة اإلحصـــائية بـــاألمم املتحـــدة، وتقـــارير االجتماعـــات النهائيـــة،  
واملعلومات املتعلقة باالجتماعات املقبلـة مـن خـالل زيـارة موقـع فريـق واشـنطن علـى الشـبكة                     

 حاليا يف املركز الوطين لإلحصاءات الصحية، الواليـات املتحـدة األمريكيـة             العاملية الذي يشغل  
)http://www.cdc.govLnchs/citygroup.htm.( 
 

 ٢٠٠٤تقرير عن اجتماع عام   
 الفتـــرة مـــن عقـــد االجتمـــاع الرابـــع لفريـــق واشـــنطن املعـــين بإحصـــاءات اإلعاقـــة يف - ١٠
 يف بـانكوك، تايلنـد واستضـافته اللجنـة          ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشرين األول  ١سبتمرب إىل   /أيلول ٢٩

وحضـر  . االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ واملكتـب اإلحصـائي الـوطين التايلنـدي          
ا، آســيا، أوروبــا، والشــرق األوســط، ومشــال  يــأفريق(  بلــدا٢٣ شخصــا ميثلــون ٤٠االجتمــاع 

ــا  إف ــا، ومنطقــة احملــيط اهلــادئ، وجنــوب أفريقي ــة  ) ريقي األمــم املتحــدة (ومخــس منظمــات دولي
والكيانــات املنتســبة هلــا، والبنــك الــدويل، ومنظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة الصــحة العامليــة،    

ــة   ــل الدولي ــى عــروض    وتشــكل االجتمــاع مــن   ). ومؤسســة التأهي ســبع جلســات تنطــوي عل
ومشلـت نـواتج اجللسـات    . لورقات موقف تليها مناقشة تركـز علـى أهـداف حمـددة للجلسـات         

ومتثلــت أهــداف االجتمــاع الرابــع يف  . التوصــل إىل اتفاقــات هامــة، ومنتجــات، وخطــة عمــل 
 :يلي ما

 ؛)١الفريق العامل  (عرض ألعمال تتعلق بوضع مقياس عام لإلعاقة )أ( 
 ؛)٢الفريق العامل  (قشة اخلطة املقترحة لتنفيذ املقياس العام لإلعاقةمنا )ب( 
 ؛)٣الفريق العامل (ات قياس موسعة مناقشة النهج املقترح لوضع جمموع )ج( 

http://www.cdc.govlnchs/citygroup.htm
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  املتصلة بالتغطية التامة للسكان؛مناقشة املسائل املنهجية )د( 
 .مناقشة املسائل االستراتيجية )هـ( 

مـن الناحيـة   تفـاق  ال، مت اففي املقام األول. ة لالجتماعيدسية عدمثة نواتج رئي وكانت   - ١١
مــن كــان لإلعاقــة، إال أنــه ة علــى مشــروع جمموعــة مـن األســئلة اخلاصــة باملقيــاس العـام   نظريـ ال

. الضـروري إدخــال تنقيحــات علــى العبـارات املســتخدمة قبــل القيــام بتجـارب مــا قبــل التنفيــذ   
صيغة األسـئلة املقترحـة مبسـامهة مـن أعضـاء           ) قاييس العامة املعين بامل  (١وسينقح الفريق العامل    

فريق واشنطن وسيتخذ قرارا بشـأن األسـئلة النهائيـة، مبـا يف ذلـك توضـيح التنقيحـات املدخلـة          
لتجــارب حســية وجتــارب جمموعــة األســئلة خضــع توس. ٢٠٠٤ديســمرب /حبلــول كــانون األول

وسـتقام جتـارب مـا قبـل        . رب بشـأهنا  وحـددت املسـائل الـيت تتطلـب إجـراء جتـا           . التنفيـذ تسبق  
مبقومـات التصـنيف الـدويل لـألداء والصـحة          سـتة تتصـل     التنفيذ لألسـئلة القائمـة علـى جمـاالت          

قــد تكــون مرشــحة أســئلة بوصــفها مــن وظــائف اجلســم والعلــل واألنشــطة والقيــود   واإلعاقــة
ــربت   ــاد؛ واعت ــية  لالعتم ــة جمــاالت أساس ــه ، )كواإلدراوالســمع، املشــي، والبصــر،  ( أربع لكن

وسـيعتمد معيـار    ). العنايـة الذاتيـة والقـدرة علـى االتصـال بـاآلخرين           (جماالن إضافيان   سيبحث  
 .االلتزام بالصرامة بالنسبة لفئات الردود

لوضــع ســتة بروتوكــوالت الزمــة لتنفيــذ  ) يعــىن بالتنفيــذ( وشــكل فريــق عامــل جديــد - ١٢
حتديـد أهـداف وخطـة لتقيـيم        ) أ(: ت الربوتوكـوال  تومشلـ . مقياس العام لإلعاقـة تنفيـذا فعـاال       

وضع خطط لصـياغة التقـارير مبـا يف ذلـك إعـداد         ) ب (و التجربة احلسية والتجربة النموذجية؛   
ــل؛  ــة احلســية؛ و   ) ج (و اجلــداول والتحلي ــدريب ) هـــ (الترمجــة؛ و) د(وضــع خطــط للتجرب ت

ــدادات؛ و  ــائمني بالتع ــات  ) و (الق ــل عــدد األســر املع  ( مســائل تصــميم العين يشــية اخلاضــعة  مث
للتغطية وحتديد أسئلة أخرى تتصل بالتعدادات بغية دجمها يف األسئلة املتصلة باإلعاقـة واملتعلقـة      

وســيتم الرجــوع إىل الربوتوكــوالت املوجــودة، مثــل املبــادئ التوجيهيــة  ).بالتجربــة النموذجيــة
ــق بالترمجــة     ــاد األورويب املتعل ــم املتحــدة وبروتوكــول االحت ــي اال. لألم ــن وضــع   وينبغ ــهاء م نت

وحـــددت البلـــدان الـــيت ترغـــب يف . الربوتوكــوالت يف إطـــار زمـــين ال يفـــوق األربعـــة أشـــهر 
وبالنظر إىل مشولية العمل الذي تنطوي عليـه عمليـة          . املشاركة يف عملية التجربة ما قبل التنفيذ      

 أن عامــلالفريــق الإعــداد تلــك الربوتوكــوالت والصــرامة يف االلتــزام باملواعيــد النهائيــة، اقتــرح 
 .ن مع خبري استشاريواعيعمل الفريق بالت

بوضـع جممـوعيت مقـاييس      ) املعـين مبجموعـات القيـاس املوسـعة       (وسيبدأ الفريق العامـل      - ١٣
تقيـيم  هـو  واتفـق علـى أن اهلـدف مـن جممـوعيت القيـاس املوسـعتني             . اإلعاقة املوسعتني األولـيني   

 الدراســـات ضـــمنت تنـــدرج وحـــدالتكـــون  اجملموعـــات املوســـعة أعـــدتو. تكـــافؤ الفـــرص
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وسيضــع الفريــق العامــل جمموعــة موســعة مــن األســئلة تشــمل   . االستقصــائية الوطنيــة األخــرى
ــاس العــام القصــري    ـــد مــن التفاصـــيل ( اجملــاالت الســتة احملــددة للمقي وأســئلة إضــافية عــن  ) املزي

حـدود  /وستوضع جمموعة موسعة ثانية تشمل أنشـطة      . اجملاالت اليت تبني أنشطة أساسية أخرى     
وسـيحدد  . وسيحدد املربر لوضع اجملموعـة املوسـعة      . قيود وعوامل بيئية أكثر تعقيدا    /ومشاركة

وبالنسـبة لالجتمـاع     .هذا الفريق العامل أيضا املؤشرات اليت ستسـتخدم لتبيـان تكـافؤ الفـرص             
يئـة  املقبل، سيعد أعضاء الفريق العامـل ورقـة تنظـر يف جمـاالت املشـاركة واجملـاالت املتصـلة بالب               

ويف الطريقة الـيت تتصـل هبـا هـذه اجملـاالت باالسـتبيانات املوجـودة يف الدراسـات االستقصـائية                     
 .السكانية الواسعة النطاق

 مســألة األشــخاص غــري املشــمولني بالدراســات     مهيــةووافــق فريــق واشــنطن علــى أ    - ١٤
ان غـري املشـمولني   الفوارق بني القطاعات الفرعية من السكوإمكانية تأثري   االستقصائية الوطنية   

 قابليـــة مقـــاييس اإلعاقـــةيف بالدراســـات االستقصـــائية الوطنيـــة الـــيت جتـــرى يف مجيـــع البلـــدان  
وشكل فريق عامـل جديـد يعـىن باملسـائل املنهجيـة مـن أجـل معاجلـة مسـألة التغطيـة                      . للمقارنة

باشـرة وعـدم   السكانية التامة وغري ذلك من املسائل املنهجيـة، مبـا يف ذلـك أثـار اإلجابـة غـري امل       
اإلجابة، وأثار طريقة إدارة البيانات، وإمكانية حتقيق االتسـاق بـني البيانـات الصـحية وبيانـات                 

التقريـر القطـري املقبـل      يف   أسئلة إضـافية     رجوستد. اإلعاقة من خالل استخدام تقنيات املعايرة     
ــة    ــل، ويف االجتمــا. لتحديــد القطاعــات غــري املشــمولة بالدراســات االستقصــائية الوطني ع املقب

 هنــاك جــدوى مــن تغطيــة هــذه القطاعــات الســكانية  تســينظر الفريــق العامــل يف مــا إذا كانــ 
الفرعيــة ويف مــا إذا كانــت األســئلة املقترحــة بشــأن اإلعاقــة ذات أمهيــة بالنســبة لتلــك الفئــات   

 .السكانية
مــة إىل  اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة علــى حتليــل التقــارير القطريــة املقدشــعبةوســتعمل ال - ١٥

تقدم وسـ . فريق واشـنطن مـن أجـل تعزيـز فهـم التبـاين يف تقـديرات االنتشـار املتعلقـة باإلعاقـة                     
ــرا عــن ذلــك   ــق واشــنطن اخلــامس   تقري ــق واشــنطن  . العمــل خــالل اجتمــاع فري وســيعقد فري

 يف ريـــو دي جـــانريو، ٢٠٠٥ســـبتمرب / أيلـــول٢٣ إىل ٢١اجتماعـــه اخلـــامس يف الفتـــرة مـــن 
 :داف االجتماع اخلامس لفريق واشنطن يف ما يليوستتمثل أه. بالربازيل
عرض العمل املتعلق مبواصـلة عمليـة وضـع مقيـاس عـام لإلعاقـة، مبـا يف ذلـك                     )أ( 

الفريـق العامـل املعـين      ( التنقيحات القائمة على نتائج التجربـة احلسـية والتجربـة مـا قبـل التنفيـذ               
 ؛)باملقياس العام
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ت املكتوبــة وخطــة لتطبيــق املقيــاس العــام  عــرض العمــل املتعلــق بــالربوتوكوال )ب( 
ــذ        ــل التنفي ــا قب ــة م ــن جترب ــدروس املســتفادة م ــك ال ــا يف ذل ــة، مب ــل املعــين   (لإلعاق ــق العام الفري

 ؛)بالتنفيذ
عرض العمل املتعلق بوضع جمموعة قياس موسعة والورقة املرتبطـة هبـا املتعلقـة               )ج( 

 ؛) املوسعةالفريق العامل املعين باملقاييس( باملشاركة والبيئة
ــة         )د(  ــدم اإلجاب ــرة وع ــري املباش ــات غ ــة املتصــلة باإلجاب ــائل املنهجي مناقشــة املس

 ؛)التغطية السكانية التامة(ومواصلة املناقشة بشأن 
 .مناقشة املسائل االستراتيجية )هـ( 

إن مســائل التحيــز اجلنســاين ومصــادر  فــومتشــيا مــع املبــادئ التوجيهيــة لألمــم املتحــدة،   - ١٦
ــز ــنطن       التحيـ ــق واشـ ــال فريـ ــل أعمـ ــر جممـ ــع نظـ ــتكون موضـ ــة سـ ــرى احملتملـ ــر . األخـ وستنشـ
 يف موقــع فريــق واشــنطن علــى الشــبكة العامليــة الســابقة التنفيذيــة لالجتماعــات الــثالث  زيجااملــو

http://www.cdc.gov/nchs/citygroup.htmعــــــن املنبثقــــــة الورقــــــات العروض و مشــــــفوعة بــــــ
 .االجتماعات
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