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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٧
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 

   قياس اإلعاقة: بنود للمناقشة واختاذ القرار
 تقرير فريق واشنطـن املعين بإحصاءات اإلعاقـة  
 مذكرة من األمني العام  

  
، )١( اللجنــة اإلحــصائية يف دورــا الــسابعة والــثالثني وفقــا للطلــب الــذي تقدمـــت بـــه  

. يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اللجنــة تقريــر فريــق واشنطـــن املعــين بإحــصاءات اإلعاقــة 
. ٢٠٠٧ويعـرض هـذا التقريـر العمـل الـذي أجنــزه فريـق واشـنطن وكـذلك خطـة عملــه لعـام             

 والنتــائج الــيت توصــل إليــه فريــق واشنطـــن ويـُـــرجى مــن اللجنــة أن تعلـِّـــق علــى االستـنـــتاجات
ويسعـى الفريق بوجـه خاص إىل احلصول علـى موافقـة          . واملقترحات املتعلقة بعمله يف املستقبل    

 .، الواردة يف الفصل الثالث من هذا التقرير٢٠٠٧اللجنـة على خطة عملـه لعام 
 

__________ 
 * E/CN.3/2007/1. 

ــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   انظـــر  )١(  ، الفــصل )E/2006/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٦الوث
 .باء - لاألو
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 تقرير فريق واشنطـن املعين بإحصاءات اإلعاقــة  
 مقدمــة -أوال  

 بوضـع   ٢٠٠١يونيه  /يف حزيران أوصت احللقة الدراسية الدولية املعنية بقياس اإلعاقة،         - ١
وكــان هنــاك . مبــادئ ومنــاذج قياســية ملؤشــرات اإلعاقــة الســتخدامها يف التعــدادات الــسكانية 

إمجــاع واســع النطــاق علــى احلاجــة إىل مقايـيـــس ســكانية لإلعاقــة لالســتخدامات القطريــة         
 اإلعاقـة،   وكانت هناك حاجة كـبرية هلـذا العمـل نظـرا ألن البيانـات عـن               . وللمقارنات الدولية 

وباإلضـافة إىل   . وخاصة يف البلدان النامية، كانت شحيحة ويف أغلـب األحيـان رديئــة النوعيـة              
. ذلك، غالبـا مـا كانـت تفتقــر إىل إمكانيـة املقارنـة الدوليـة، حـىت بـني البلـدان املتقدمـة النمــو                    

اجـــة ونتيجــة لــذلك، جــرى تــشكيل فريــق واشــنطن املعــين بإحــصاءات اإلعاقــة لتلبيــة تلــك احل
 .امللحـة

لذلك، يتمثل اهلدف األساسي لفريق واشنطن يف تعزيز وتنسيق التعاون علـى الـصعيد               - ٢
الدويل يف جمال اإلحصاءات الصحية من خـالل التركيـز علـى مقايــيس لإلعاقـة تكـون مناسـبة                    

والغـرض األساسـي هـو تـوفري        . للتعدادات وإلجراء دراسات استقصائيـة علـى الـصعيد الـوطين         
ويهـدف الفريـق علـى      . ومات األساسـية الالزمـة عـن مـسـألة اإلعاقـة يف مجيـع أحنـاء العـامل                 املعل

 صـغرية مـن املقايــيس العامـة لإلعاقـة،           األخص إىل توجيـه عمليـة وضـع جمموعـة أو جمموعـات           
مناسبة لالستخدام يف التعدادات، أو الدراسـات االستقـصائية الوطنيـة القائمـة علـى العيـِّــنات،                 

إحــصائية أخــرى، لتحقيــق الغــرض الرئيــسي مــن سياســات التعريــف مببـــدأ حتقيــق    أو أشــكال 
وتتمثـل األولويـة الثانيـة يف التوصـية بوضـع جمموعـة موسـعة أو أكثـر مـن بنـود                      . تكافؤ الفرص 

ــود، بقــصد       ــادئ املعتمــدة لتلــك البن ــة، أو املب الدراســات االستقــصائية مــن أجــل قيــاس اإلعاق
ــات ا  ــات للدراســ ــتخدامها كمقومــ ــات   اســ ــات للدراســ ــسكانية أو كملحقــ ــصائية الــ الستقــ

والغــرض مــن اموعــات املوســعة مــن بنــود الدراســات       . االستقــصائية املتــصلة باخلــصائص  
. االستقصائية يتمثل يف أن تكون متصلة باموعة أو اموعات الصغرية مـن مقايــيس اإلعاقـة    

نظمــة الــصحة العامليــة كإطــار وقــد اعتمــد التــصنيف الــدويل بــشـأن األداء واإلعاقــة والــصحة مل 
وستكون مجيع مقاييس اإلعاقـة اليت أوصى ـا الفريـق، سـواء            . أساسي لوضع هذه اموعات   

كانت صغرية أو موسعـة، مصحوبة بوصف للخاصيات التقنية، وسيوفر التوجيه املنهجـي عـن             
تج عن األعمـال    وسينشر فريق واشنطن ما ن    . تنفيذها وانطباقها على مجيع القطاعات السكانية     

) http://www.cdc.gov/nchs/sitygroup.htm(علــى الــصعيد العــاملي مــن خــالل الــشبكة العامليــة  
 .ومن خالل املنشورات العلميـة

 

http://www.cdc.gov/nchs/sitygroup.htm
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 تقرير مرحلي عن األعمال املنجـزة -ثانيا  
 االجتماعات وأوجـه التعاون -ألف  

 إىل ١٨يف الفتـرة مـن   ) أ: (عقد فريق واشنطــن ستــة اجتماعـات سـنوية منـذ إنـشـائـه          - ٣
ــر / شــباط٢٠ ــاير / كــانون الثــاين١٠  و٩يومـــي ) ب( يف واشنطـــن العاصــمة؛ ٢٠٠٢فرباي ين

يف الفتــرة  )د( يف بروكــسل؛ ٢٠٠٤فربايــر / شــباط٢٠  و١٩يومـــي ) ج( يف أوتــاوا؛ ٢٠٠٣
يف الفتــرة مــن  )هـــ( يف بــانكوك؛ ٢٠٠٤أكتــوبر /تــشرين األول ١ســبتمرب إىل / أيلــول٢٩مــن 
 تـشرين   ١٣ إىل   ١٠يف الفترة من    ) و( يف ريو دي جانريو؛      ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٣ إىل   ٢١

وجيــري عقــد االجتماعــات الــسنوية بالتنــاوب بــني املنــاطق  .  يف كمبــاال٢٠٠٥أكتــوبر /األول
ــا عمــل إقليميتــان عــام   وباإلضــافة إىل ذ. الكــربى لتــسهيل املــشاركة فيهـــا  لــك، عقــدت حلقت

 . لتقدمي املساعدة والتدريب التقنيـيـن يف جمال االختبار املسبق ألسئلة التعداد املقترحة٢٠٠٥
ويــسعـى فريــق واشنطـــن إىل تــشجيـع التعــاون الــدويل، وعلــى وجـــه اخلــصوص، إىل      - ٤

لبلـدان الناميـة مـن كـل        ضمان أن تكون جلهود الفريق قاعدة عريضـة وأن تتضمن أصواتا من ا           
وهكــذا، يـشارك يف الفريـق ممثلـون للـهيئات اإلحـصائية الوطنيـة، وملنظمـات                 . منطقة يف العامل  

وقد عينــت املكاتـب اإلحـصائية    . متثل األشخاص ذوي اإلعاقـة، ولغريها من املنظمات الدولية   
ـــة يف  ـــن للمــش   ٨٨الوطني ــق، ممثلي ــشاء الفري ــذ إن ــدا، من ـــه بل ــد حــ . اركة في ــون مــن  وق ضر ممثل

. يزيد على اجتمـاع واحـد       بلدا ما  ٣٥بلدا اجتماعا سنويا واحدا على األقل، كما حضر          ٦٦
 مكتبـا إحـصائيا وطنيـا ضـمن أعـضاء فريـق واشـنطن، وكـذلك                 ٧٩ويوجد حاليـا ممثلـون مـن        

ــة، و  ٧ ــة     ٦ منظمــات دولي ــشعبة اإلحــصائية التابع ــة، وال ــل أشخاصــا ذوي إعاق  منظمــات متث
 ).انظر املرفق األول(ة، وغريها من كيانات األمم املتحدة لألمانة العام

 
 األنشطة األخرية واإلجنازات الرئيسية -باء  

ــذ عــام     - ٥ ــق واشــنطن من ــي ٢٠٠١أجنـــز فري ــا يل ــصرية،   ) أ: ( م ــع جمموعــة أســئلة ق وض
وفـَّــر التـدريب لبلـدان    ) ب(يرافقها من أسـاس منطقـي، وبروتوكـوالت لتنفيـذ االختبـار؛            وما
أجـرى   )ج(ى إجراء اختباراته، وبـصورة أعــم، علـى أسـاليب مجـع البيانـات عـن اإلعاقــة؛                    عل

اعتمــد  )هـــ(حلـــل نتــائج االختبــارات؛ ) د( بلــدا؛ ١٥اختبــارات فريــق واشنطـــن القياســية يف  
 ).الثاينمع تنقيحات طفيفة، انظر املرفق (جمموعة األسئلة القصرية 

 
 حلقات العمل اإلقليمية - ١ 

 يف أفريقيـا وأمريكـا الالتينيـة،        ٢٠٠٥د فريق واشنطـن حلقتـي عمل إقليميتيـن عام        عق - ٦
وكانت هاتان احللقتان موجهتيـن أساسا إىل بلدان يف املنطقة املعنية تــم بـإدراج          . على التوايل 
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ــة   ـــة يف تعــداداا الوطني وقــد عرفــت احللقتــان البلــدان علــى جمموعــة   . األســئلة املتعلقــة باإلعاق
سئلة القصرية لفريق واشنطـن املتعلقة باإلعاقة، ومـا يرافقهـا مـن أسـاس منطقــي وإجـراءات                  األ

اختبار األسئلة، وسـاعدت علـى بنـاء القـدرات علـى مجـع البيانـات عـن اإلعاقـة يف عديـد مـن                         
وباإلضافة إىل تلقـي تلك البلدان التدريب على إجـراء اختبـارات ألسـئلة فريـق               . البلدان النامية 

 .، فـإا تعمل داخليا على حتسني نـُـهـجها العامة حنو مجع البيانات عن اإلعاقــةواشنطـن
 

 االختبار املعريف وامليداين ألسئلـة التعداد - ٢ 
وضـــع الفريـــق بروتوكـــوالت إلجـــراء اختبـــارات ألســـئلة فريـــق واشنطــــن وأجريـــت  - ٧

 فيهــا مبنحــة مــن البنــك   بلــدا جــرى متويــل االختبــار ١٣منــها  بلــدا، ١٥اختبــارات قياســية يف 
وكان الغرض من االختبار هو التأكـد من صحة األسئلة وزيادة فهم كيفيـة عملـها يف                . الدويل

وتبيـن االختبارات، وكذلك الدراسات اليت أجريت يف بلـدان أخـرى           . بيئـات وثقافات خمتلفـة  
كتـشفت بعـض البلـدان      وقـد ا  . تتبـع ج فريق واشنطن، حتسنـا مقارنة بأسئلـة التعداد التقليدية        

 يف املائـة، أن  ٢ أو ١النامية اليت كانت قد أبلغت يف السابق عـن معـدالت إعاقــة تتـراوح بـني           
وتتمـشـى تلـك   .  يف املائة عنـد اسـتخدام أسئلــة فريـق واشنطــن       ١٥ و   ٨املعدالت تتراوح بني    

مـو الـيت تـستخدم      املعدالت بصورة أكرب بكـثري مـع البيانـات املـستمدة مـن البلـدان املتقدمـة الن                 
 .نـُـهجـا أكثر تعقيدا جلمع بيانات اإلعاقــة

 
 تقدمي املساعدة التقنيــة - ٣ 

اســتخدم فريــق واشنطـــن منحــة البنــك الــدويل لتمويــل البلــدان إلجــراء االختبــارات،     - ٨
 لتقــدمي ٢٠٠٦يونيــه /ينــاير إىل حزيــران/وكــذلك لتوظيــف خــبري استــشاري مــن كــانون الثــاين

وجــرى . ساعدة املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة املــشاركة يف أنــشطـة االختبــار تــدريب تقــين وملــ
. تقــدمي دعـــم تقنـــي مــن قـِـــبل أشــخاص إىل اثنيـــن مــن املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة األفريقيــة  

وجرى تقدمي مساعدة باهلاتف والربيد اإللكتروين لبلدان يف أفريقيا وأمريكـا الالتينيـة وكـذلك          
 .ت نام واهلنـدإىل الفلبيـن وفييـ

 
 تعزيز التعاون الدولـي - ٤ 

يعمــل فريــق واشنطـــن مــع البنــك الــدويل، والــشعبة اإلحــصائية التابعــة لألمانــة العامــة،  - ٩
واللجنة االقتصادية ألوروبا، واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، واللجنـة               

لتنمية للبلدان األمريكية، ومبـادرة بودابـست،      االقتصادية واالجتماعية لغربـي آسيا، ومصرف ا     
واملكتـــب اإلحـــصائي التـــابع للجماعـــة األوروبيـــة، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان         
ــة، ومؤســسة البحــث العلمــي         ــة العمــل الدولي ــة، ومنظم ــصحة العاملي ــة ال ــصادي، ومنظم االقت
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وقـد  . وحـد لقيـاس اإلعاقــة     والصناعي باملعهـد التكنولـوجي النروجيــي، وغريهـا، لتعزيـز ـج م             
يف أوزبكــستان (تــأثر عديــد مــن أدوات بيانــات البنــك الــدويل بــشـدة بعمــل فريــق واشنطـــن     

، وظلـت مؤسسة البحــث العلمـي والـصناعي باملعهـد التكنولـوجي النروجيــي تعمـل يف            )واهلند
لجنـــة وباإلضــافة إىل ذلــك، أجـــرت ال   . أفريقيــا إلجــراء اختبــارات مــستقلـة ألســـئلة الفريــق     

االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ومنظمة الـصحة العامليـة، باالشـتراك مـع املكتـب                
اإلحــصائـي االسترالـــي، دراســات جتريبيــة علــى جمموعــة األســئلة القــصرية الــيت وضــعها فريــق    

 وقـُــدمت نتـائج   . واشنطـن واموعة األطول من األسئلة الـيت وضـعتها منظمـة الـصحة العامليـة              
وجــرى إبــالغ . الدراســة ونوقــشـت خــالل االجتمــاعني اخلــامس والــسادس لفريــق واشنطـــن   

الفريق أيضا بـأن جمموعة األسئلــة أُخـضعـت الختبـار أولــي أو أضـيفت إىل االستقـصاءات يف                   
 . بلـدا١١يقل عن  ال ما
 

 اعتماد جمموعة من أسئلة التعداد عن اإلعاقـة - ٥ 
ــسا  - ١٠ ــدا يف    جـــرى، يف االجتمــاع ال ــاال بأوغن ــذي عقــد يف كمب ــق واشنطـــن ال دس لفري

بلـدا   ٢٣كمـا اعتمـد ممثلـو       . ، تقدمي تقرير عن نتائج االختبارات     ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول 
انظــر املرفــق ( منظمــات دوليــة ممـــن حــضرتـه اموعــة القــصرية مــن األســئلة عــن اإلعاقــة   ٥ و

نــاء علـى نتـائج االختبـار األويل الـيت قـُــدمت       واقتـُـرحت تعديالت طفيفة يف الصياغة ب    ). الثاين
ــاع ــية      . يف االجتم ــة أساس ـــة جمــاالت وظيفي ــن ست ـــة ع ــة أسئل ــشمل اموع ـــة،  : وت ــي الرؤي ه

تـسمح مواردهـا    ويف البلدان اليت ال . والسمع، واملشـي، واإلدراك، والعناية بالذات، واالتصال     
ــإدراج  ــإدراج اــ   ٦ب ـــى ب ــداد، يوصـَـ ـــة يف التع ــة األوىل  أسئل ــسمع،  (االت األربع ـــة، وال الرؤي

وتـستند  . إال أن فريق واشنطـن يؤيـد بقـوة استخدام األسئلة الستـة مجيعـا ). واملشـي، واإلدراك 
هذه األسئلـة إىل منوذج لإلعاقـة مالزم للتصنيف الدولـي لألداء، واإلعاقة، والصحة مع تركيـز              

 .ولــيعلى الصعيد الد. خاص على قابلية املقارنــة
 

 ٢٠٠٧خطـة العمل لعــام  -ثالثا  
وتفـوض  . ٢٠٠٧وافـق فريــق واشنطـن، يف اجتماعه السادس، على خطة عمـل لعـام              - ١١

عـن طريـق الربيـد اإللكتـروين        (اخلطة مسؤوليات حمددة ألفرقـة عاملـة جتتمـع علـى مـدار العـام               
 :لعاملة ما يلــيوتتضمـن اخلطوات املقبلة لألفرقة ا). واالجتماعات اهلاتفيــة

 :العمل لتطوير اموعة القصرية من األسئلة للتعدادات، ويشمل ما يلـي )أ( 
النظر يف إجراء تنقيحات إضافية موعة األسئلة القصرية واستخدام اموعـة           ‘١’ 

 القصرية كأداة للتحـري؛
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ــشتركة       ‘٢’  ــيالت امل ــا يف ذلــك التحل ــار، مب ــات االختب ــيالت بيان ــع مواصــلة حتل م
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ومنظمة الصحة العاملية؛

ــصادية       ‘٣’  ــة االقت ــق واشنطـــن واللجن ــستمدة مــن فري ــارات امل ــائج االختب ــشر نت ن
ــارات     ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ ومنظمــة الــصحة العامليــة، واالختب واالجتماعي

 القطرية؛
سعــة مـن األسـئلة لالستقـصاءات، وهـو يـشمل          العمل لتطـوير اموعـات املو      )ب( 

لوضـع اموعـة املوسـعة،      ) مـسـودة (ورقة موقـف توضح املالمح العامة للخطـة والنـهج          إعداد  
ــة       ـــررات للمجموعــة املوســعة وكــذلك مــسألـة قابلي ــضمـن الغــرض واألســاس املنطقــي واملب تت

لية وستضاف جماالت جديـدة     وستوضع أسئلة داخل ااالت احلا    . املقارنة على الصعيد الدويل   
ـــؤ الفــرص     ــق تكاف ـــيم أكمــل لتحقي ــن أجــل تقي ــسـألة    . م ــال، ميكــن إدراج م ــى ســبيل املث فعل

هـل جتـد صـعوبة يف املـشي أو          ”استخدام أدوات احلركة لتوسيع اـال الـذي يـشملـه الـسؤال             
اال وميكن إضـافة أسـئلة عـن األداء النفـساين، علـى سـبيل املثـال، لتـشمل جمـ                   . “صعود الدرج؟ 

 ممثـَّـل حاليا يف جمموعة األسئلة القصرية؛ غري
 :العمل املتعلق باملسائل املنهجية، وهو يشمل ما يلـي )ج( 
 ؛)من أولويات الفريق العامل(تقيـيم البيانات غري املباشرة  ‘١’ 
حتديد كيفية استعمال األسئلة بالنسبة جلماعات فرعية حمددة، مثـل األطفـال،             ‘٢’ 

 الذي تكون فيه األسئلة مفيدة بتقيـيم بيانات االختبار املـستمدة      وحتديد السن 
 من األطفال؛

 .حتديد سهولـة نقل األسئلة بني النظم اإلدارية املختلفة ‘٣’  
 ٢١ إىل ١٩وســـيعقد االجتمـــاع الـــسابع لفريـــق واشنطــــن يف دبلــــن يف الفتـــرة مـــن   - ١٢
 :مي ما يلـيوتتمثـل أهداف االجتماع يف تقد. ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

 :العمل اإلضايف فيما يتعلق باموعة القصيـرة )أ( 
 ؛)إن وجـِـدت(النتائج املتوفرة حديثا  ‘١’ 

نتائج التحلـيالت اإلضـافية الـيت أجراهـا فريـق واشنطــن، واللجنـة االقتـصادية                  ‘٢’  
 واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ وبيانات االختبارات القطريـة؛

 نقيحات لألسئلـة الستـة األصليــة؛أيــة ت ‘٣’  
 العمل املتعلق باستعمال اموعة القصرية كأداة للتحـري؛ ‘٤’  
 .خيارات لقياس أداء اجلزء العلوي من اجلسـم ‘٥’  
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. مقترحــات بوضــع جمموعــة موسعـــة ونتــائج االختبــارات إذا كانــت متــوفرة    )ب( 
 الـيت أضـافت   جتماعية آلسيا واحمليط اهلادئق واشنطن مع اللجنة االقتصادية واال    وسيتعاون فري 

 لالســتفادة مــن نــواتج   ٢٠٠٨-٢٠٠٧وضــع جمموعــات موســعة يف برنــامج عملــها للفتــرة      
وسيقــدم الفريـق العامـل ورقـة موقــف ستتـضمن اخلطــة، والغـرض، والنـهج                  . املشروع احلـايل  

 رص؛املتبـع لوضع اموعة املوسعة املوجهـة خصيصا لقياس حتقيق تكافؤ الفـ
 .مناقشـة املسائل االستراتيجيــة )ج( 

  
 طلوب من اللجنة اختاذهاإلجراء امل -رابعا  

 :اللجنةود قد ت - ١٣
إبــداء آرائها بشــأن االستنتاجــات والنتـائج الـيت خلـص إليهـا فريـق واشـنطن                 )أ( 
 ؛)انظر الفصل الثاين أعاله، املرفق الثاين(اإلعاقة إحصاءات املعين ب

 علـى النحـو الـوارد       ٢٠٠٧ظر يف مشروع خطة عمل فريق واشـنطن لعـام           الن )ب( 
 .وإقراره الثالث أعاله يف الفصل
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 املرفق األول
 أعضاء فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة  

 
يف الوقت احلاضر اهليئات اإلحصائية الوطنيـة الـيت أرسـلت ممـثلني للمـشاركة يف فريـق            - ١

األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا،     :مــا وهــي  بلــدا وإقلي٧٩واشــنطن هيئــات  
، إيطاليـــا، أيرلنـــدا، )اإلســـالمية - مجهوريـــة(إســـرائيل، ألبانيـــا، أوروغـــواي، أوغنـــدا، إيـــران 

بنمـا، بولنـدا، بوليفيـا، بـريو، تايلنـد، تركيـا،            برمـودا،   باراغواي، الربازيل، بربادوس، بلجيكا،     
هوريــة التــشيكية، مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، اجلمهوريــة العربيــة ترينيــداد وتوبــاغو، تونغــا، اجلم

الــسورية، مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، جنــوب أفريقيــا، الــدامنرك، رومانيــا، زامبيــا،   
صربيا، الصني، العراق، غامبيـا،      شيلي، زمبابوي، سانت لوسيا، سلوفينيا، السويد، سرياليون،     

، فنلنـدا، فييـت     )البوليفاريـة  - مجهوريـة ( فرتويـال     فلـسطني،  لـبني، غانا، غواتيمـاال، فرنـسا، الف     
نام، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، كينيا، التفيـا، لبنـان، ليتوانيـا، ليـسوتو،                

منغوليـا، مـصر، املكـسيك، مـالوي، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا              منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة،     
ــداالعظمــى و ــشماليأيرلن ــرويج، النمــسا،     ال ــا املوحــدة، الن ــات ميكرونيزي ــشيوس، والي ة، موري

 الواليــات املتحــدة  منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة، نيوزيلنــدا، اهلنــد، هنغاريــا، هولنــدا،
بلغاريــا وإكــوادور وســتونيا إويف املاضــي شــارك أيــضا يف الفريــق . األمريكيــة، اليابــان، اليونــان

اجلمهوريــة الدومينيكيــة  وجــزر القمــر   وكــايكوس ووجــزر تــركس جــزر البــهاما  وتــونس و
 .نيجريياوكوستاريكا وسلوفاكيا و
ــة  ومــن بــني   - ٢ ــا األشــخاص ذوي    املنظمــات الدولي ــسابق أو متثــل حالي الــيت مثلــت يف ال

االحتاد الدويل لالستسقاء الدماغي وانفتـاح العمـود الفقـري واملعهـد األفريقـي للتأهيـل                اإلعاقة  
. يكيـة املعـين بـاملعوقني واملنتـدى األورويب لإلعاقـة واهليئـة الدوليـة للتأهيـل                ومعهد البلدان األمر  

االحتـاد الـوطين    من بني املنظمات اليت مثلت يف السابق أو متثل حاليا األشخاص ذوي اإلعاقة              و
 )سـناديس، بنمـا   (واألمانـة الوطنيـة املعنيـة باإلدمـاج االجتمـاعي للمعـوقني              )أوغنـدا (للمعوقني  

وجملـس بورتوريكـو بـشأن العجــز يف     )املكـسيك (خاص املـصابني بالـشلل املخــي   ورابطـة األشـ  
الواليـات  (واملعهد الوطين املعين بالبحوث املتعلقة باإلعاقة وإعـادة التأهيـل            )بورتوريكو(النمو  

 ومكتـب أمـني     )كـورد، الربازيـل   (ومكتب التنـسيق املعـين بإدمـاج املعـوقني           )املتحدة األمريكية 
ومنظمــة املعــوقني للــشؤون القانونيــة والتنميــة االقتــصادية  ) بورتوريكــو(عاقــة ملظــامل لــذوي اإل

 .)أيرلندا(اهليئة الوطنية لإلعاقة و )مجهورية ترتانيا املتحدة(واالجتماعية 
ــ - ٣  املنظمــات الدوليــة األخــرى الــيت شــاركت يف الــسابق أو تــشارك يف الوقــت    شملوت

 ئيةشعبة اإلحـصا الـ و اكة الصحية لالحتاد األورويبوالشر الراهن يف فريق واشنطن البنك الدويل 
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واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط   واللجنــة االقتــصادية ألوروبــا التابعــة لألمانــة
نظمــة الــصحة التعــاوين التــابع ملركــز املواللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــرب آســيا و اهلــادئ

ومـصرف التنميـة     الدوليـة واملـشروع اإلمنـائي الـدويل       ة  الـصحي أسـرة التـصنيفات     عـين ب  العاملية امل 
ــة  ــدان األمريكي ــة   للبل ــة يف   واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ومنظمــة التعــاون والتنمي
 .ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية امليدان االقتصادي
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 املرفق الثاين
 اإلعاقةإحصاءات فريق واشنطن املعين ب  
 قصريةالسئلة األجمموعة   
 أساسها املنطقي وسياقها  

 جمموعة األسئلة القصرية اليت وضعها فريق واشنطن - ألف 
 عبارة استهاللية  

األسئلة التالية بالصعوبات اليت ميكـن أن تواجهوهـا أثنـاء قيـامكم بأنـشطة معينـة         تتعلق   
 .مشكلة صحيةبسبب 

 
 األسئلة األساسية  

 وإن استخدمتم نظارات؟هل يصعب عليكم النظر حىت  - ١
  ال يصعب- ال - أ 
  يصعب بعض الشيء- نعم - ب 
 نعم يصعب كثريا - ج 
 ال ميكن على اإلطالق - د 

 هل يصعب عليكم السمع حىت وإن استخدمتم جهازا لتقوية السمع؟ - ٢
  ال يصعب- ال - أ 
  يصعب بعض الشيء- نعم - ب 
 نعم يصعب كثريا - ج 
 القال ميكن على اإلط - د 

 هل يصعب عليكم املشي أو صعود السلم؟ - ٣
  ال يصعب- ال - أ 
  يصعب بعض الشيء - نعم - ب 
 نعم يصعب كثريا - ج 
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 ال ميكن على اإلطالق - د 
 هل يصعب عليكم التذكر أو التركيز؟ - ٤

  ال يصعب- ال - أ 
  يصعب بعض الشيء- نعم - ب 
 نعم يصعب كثريا - ج 
 قال ميكن على اإلطال - د 

 
 أسئلة إضافية  

 االغتسال بالكامل أو ارتداء املالبس؟) العناية بأنفسكم مثل(هل يصعب عليكم  - ٥
  ال يصعب- ال - أ 
  يصعب بعض الشيء- نعم - ب 
 نعم يصعب كثريا - ج 
 ال ميكن على اإلطالق - د 

هـل يـصعب علــيكم بـسبب ظــروف صـحية بدنيــة أو صـحية عقليــة أو صـحية نفــسية        - ٦
 ؟)على سبيل املثال فهم اآلخرين أو فهم اآلخرين لكم(صل مع اآلخرين التوا

  ال يصعب- ال - أ 
  يصعب بعض الشيء- نعم - ب 
 نعم يصعب كثريا - ج 
 ال ميكن على اإلطالق - د 

 
 بيان األساس املنطقي موعة األسئلة القصرية - اءـب 

 الـسلبية اخلاصـة بـاألداء مـن      مصطلح جـامع يـشري بوجـه عـام إىل اجلوانـب        “اإلعاقة” - ١
ومـع أن مـن املهـم       . قبيل مواطن الضعف أو أشـكال القـصور الـيت تكبـل النـشاط أو املـشاركة                

بيـد  .  التعـدادات  يفمجع معلومات بشأن مجيع جوانب عملية اإلعاقة فإنـه يتعـذر القيـام بـذلك                
 .اقةإلعمن اجوانب خمتارة عن التعدادات معلومات هامة من املمكن أن توفر أن 
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 علــى أن قيــاس حــاالت اإلعاقــة مــرتبط  ، يف مداوالتــه اجلاريــة،فــق فريــق واشــنطنتوا - ٢
ــة     مبجموعــة متنوعــة   ــات املفاهيمي ــة أو باملكون ــة لإلعاق ــة باألبعــاد املختلف مــن األهــداف املتعلق

إقامـة صـلة واضـحة    ومن جمـاالت االتفـاق األساسـية للفريـق ضـرورة           . املختلفة لنماذج اإلعاقة  
فـق علـى   وات. مؤشـرات اإلعاقـة  إضـفاء الطـابع العملـي علـى        قياس حاالت اإلعاقة و   بني هدف   

القابلـة للمقارنـة    هدف لوضع جمموعـة قـصرية مـن األسـئلة           هدف حتقيق تكافؤ الفرص واختري      
 :واختري هذا اهلدف للسببني التاليني. على املستوى الدويل

مــا يتعلــق بالــسياسة   كــربى يف خمتلــف البلــدان يف   يكتــسي أمهيــة  (مالءمتــه  )أ( 
 ؛)العامة

مـن  قـصرية   ميكن مجع املعلومات املقترحة باسـتخدام جمموعـة         (إمكانية حتقيقه    )ب( 
 ).ستقصاءاتالتعدادات أو ا الاألسئلة القابلة للمقارنة على املستوى الدويل يف

ولتحقيق هذا اهلدف وضعت أسئلة لتحديد األشخاص األشد تعرضـا مـن غريهـم مـن         - ٣
). مثـل العمـل  (من قبيل أنشطة احلياة اليوميـة أو أداء أدوار  (ء مهام س لتقييدات يف أدا   عامة النا 

األنـشطة  أداء أشـكال القـصور الـيت تكبـل     متثـل اهلـدف يف مجـع معلومـات عـن          وبوجه خاص،   
ــية  ــصر      أي (األساس ــسمع والب ــذكر وال ــشي والت ــل امل ــن قبي ــة م ــشطة الوظيفي ــني  ). األن ــن ب وم

لـديهم أشـكال قـصور      الـذين   شـخاص   األجمموعة األسئلة القـصرية      الذين حتددهم “ املعرضني”
الــذين قــد يعــانون أيــضا أو ال يعــانون مــن قــصور يف أداء أنــشطة  وتكبــل أنــشطتهم األساســية 

أو من تقييدات تكبل مشاركتهم، ويتوقف ذلك يف بعض احلاالت علـى مـا إذا               /وكثر تعقيدا   أ
 .هلم بيئة داعمة أو موارد وافرةوفر كانوا يستخدمون أم ال أجهزة مساعدة أو ت

ــئلة لتقـــدم معلومـــات قابلـــة للمقارنـــة عـــرب احلـــدود الوطنيـــة بـــشأن   صـــممتو - ٤  األسـ
ومتثـل  . متفاوتـة األشخاص الذين يعيشون داخل جمموعة واسعة من الثقافـات مبـوارد اقتـصادية              

اء األنـشطة    أد يف القصور   من ومستويات مماثلة    واع حتديد األشخاص الذين لديهم أن     يفاهلدف  
كن هدفنا التعرف علـى كـل شـخص ذي    ومل ي . األساسية بصرف النظر عن اجلنسية أو الثقافة      

 .إعاقة داخل كل جمتمع حملي
يلـزم  مفـرد   خصص عدد حمـدود مـن األسـئلة ألي إحـصاء            أن ي تعداد  ويقتضي شكل ال   - ٥

ديد أشـكال القـصور      على حت  الختيار وقع ا  ،املقارنةقابلية  وألغراض التبسيط واإلجياز و   . وضعه
باالســـتبعاد املوجـــودة يف كـــل مكـــان واألكثـــر ارتباطـــا  يف جمـــاالت أداء األنـــشطة األساســـية 

ــيت االجتمــاعي و ــواتر أكــرب ال ــستمدة مــن اســتخدام هــذه    يو. حتــدث بت ــع أن املعلومــات امل توق
 :األسئلة
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شطتهم الذين يعانون مـن أشـكال قـصور تكبـل أداء أنـ            ثل أغلبية األشخاص    مت )أ( 
 ساسية يف أي بلد معني ال مجيعهم؛األ

اء األنـشطة األساسـية     تعرب عـن أشـكال القـصور األكثـر شـيوعا الـيت تكبـل أد                )ب( 
 داخل أي بلد؛

 .البلدانمتشاة عرب خمتلف األشخاص الذين لديهم مشكالت حتدد  )ج( 
ن حتـد   أشـكال قـصور يف األداء حيتمـل أ        اموعات اليت لـديها     وحتدد األسئلة املقترحة     - ٦

مقارنـة مـستويات   هو  الغرض من استخدام هذه البيانات      و. ة مشاركتها يف اتمع   من استقاللي 
بـني األشـخاص ذوي اإلعاقـة واألشـخاص الـذين           املشاركة يف العمالة والتعليم واحلياة األسرية       

وإضــافة إىل . االجتمــاعيذوي اإلعاقــة مــن االنــدماج تقيــيم مــدى متكــن و. ليــسوا ذوي إعاقــة
ميكن استخدام البيانات لرصـد االجتاهـات الـسائدة فيمـا خيـص األشـخاص الـذين لـديهم                   ذلك  

 .ددة ألداء األنشطة األساسيةاحملاالت اأشكال قصور يف 
ويسلم فريـق واشـنطن بـأن جمموعـة األسـئلة القـصرية اخلاصـة بالتعـدادات قـد ال تفـي                       - ٧

ييم اموعات على نطاق أوسـع مـن        كرر تق جبميع احتياجات إحصاءات اإلعاقة كما أا لن ت       
تقيـيم أمشـل يف إطـار أشـكال أخـرى جلمـع البيانـات أو يف                 وقد يتـسىن إجـراء      . جماالت اإلعاقة 

جمموعــة األســئلة القــصرية كامــل    حتــددهم ولــن ميثــل األشــخاص الــذين    . البيانــات اإلداريــة 
لــذوي “ حلقيقيـة ا”اموعـة  اموعـات الـيت لـديها أشــكال قـصور كمـا لـن ميثلــوا بالـضرورة        

وضــع جمموعــة أســئلة أوســع وقيــاس القــصور يف مجيــع اــاالت اإلعاقــة، األمــر الــذي يتطلــب 
 .بكثري نطاقا

 
 سياق عمل فريق واشنطن - جيم 

موعة األسئلة القصرية إدراج األسئلة يف جولـة التعـداد          إعداد الصيغة النهائية     سرسيي - ٨
ــة وقــد وضــعت األســئلة وفقــا للم . ٢٠١٠لعــام   وهــي )٢(بــادئ األساســية لإلحــصاءات الرمسي

بيد أن األهم مـن ذلـك هـو أن األسـئلة             )٣(متسقة مع التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة      
اللجنــة ذوي اإلعاقــة الــيت قامــت مــؤخرا  تــدعم مــشروع اتفاقيــة حقــوق األشــخاص  عتمــدة امل

 وكرامتــهم قــوق املعــوقنياملخصــصة لوضــع اتفاقيــة دوليــة شــاملة ومتكاملــة حلمايــة وتعزيــز ح 
ــة   ــة بوضــع صــيغتها النهائي ــاول جمموعــة األســئلة القــصرية حتقيــق تكــافؤ    . يف دورــا الثامن وتتن

__________ 
ــاعي،      )٢(  ــس االقتــصادي واالجتم ــة للمجل ــائق الرمسي ــر الوث ــم  ١٩٩٤انظ ، الفــصل )E/1994/29 (٩، اإلضــافة رق

 .٥٩امس، الفقرة اخل
 )٣( A/AC.265/2006/4 و Add.1. 
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 مـن مـشروع     ٥ وحمور املادة    ٣املبادئ العامة الواردة يف املادة      لذوي اإلعاقة وهو أحد     الفرص  
العامــة املبينــة يف بيانــات ألغــراض الــسياسة العمليــة مجــع لبــصفة خاصــة وهــي مهمــة . االتفاقيــة

 واالســتجمام والعمــل والعمالــة ترفيــهرصــد املــشاركة يف احليــاة الثقافيــة والستيــسر  و٣١املــادة 
 .٣٠  و٢٧املادتان تدعو إليه وهو ما 

 


