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  اللجنة اإلحصائية
    الدورة احلادية واألربعون  

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
    *من جدول األعمال املؤقت) د (٤البند   

   اإلعاقة بإحصاءاتفريق واشنطن املعين : بنود للعلم
  

     اإلعاقةبإحصاءاتفريق واشنطن املعين     
  مذكرة من األمني العام    

    

  موجز  
 )E/2009/24انظـر    (وفقا لطلـب تقدمــت بــه اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا األربعـني،                 
. تقريـر فريـق واشنطـــن املعـين بإحـصاءات اإلعاقــة      األمـني العــام بـأن حييـل إىل اللجنــة   يتـشرف 

وقـد ترغـب    . ٢٠١٠خطة عملـه لعـام      وويعرض هذا التقرير العمل الذي أجنزه فريق واشنطن         
 فريـق واشـنطن واملقترحـات       ااً باالستنتاجات والنتائج الـيت توصـل إليهـ        اللجنة يف أن حتيط علم    

  .ويقدَّم التقرير إىل اللجنة اإلحصائية للعلم. املتعلقة بعمله يف املستقبل
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  فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقةتقرير     
  مقدمة  -أوال   

عنية بقياس اإلعاقة التابعـة     ، أوصت احللقة الدراسية الدولية امل     ٢٠٠١يونيه  /يف حزيران   - ١
 ملؤشــرات اإلعاقــة الســتخدامها يف التعــدادات  موحــدةلألمــم املتحــدة بوضــع مبــادئ ومنــاذج  

قائمـة علـى     قياسـات لإلعاقـة    ضـرورة وضـع   وكان هناك إمجاع واسع النطـاق علـى         . السكانية
 هلـذا   وكانـت هنـاك حاجـة كـبرية       . ملقارنـات الدوليـة   االستخدامات القطريـة و   بغرض ا السكان  

 ألن البيانات عن اإلعاقة، وخاصة يف البلدان النامية، شـحيحة ويف أغلـب األحيـان                العمل نظراً 
، اًلمقارنـة دوليـ  ل القابليـة إىل البيانـات  تلـك  تفتقــر   مـا   ذلك، غالبـاً وعالوة على. رديئـة النوعية 

حـصاءات اإلعاقـة    فريق واشنطن املعين بإ    أنشئونتيجة لذلك،   . حىت بني البلدان املتقدمة النمـو    
  .  لتلبية تلك احلاجـة امللحـة) فريق واشنطن(
 تعزيـز وتنـسيق التعـاون الـدويل يف          هـو ،   األساسـي لفريـق واشـنطن      الغـرض  وذلك فإن   - ٢

لتعــــدادات ا تناســــب علــــى مقايـــــيس لإلعاقــــة مــــع التركيــــزجمــــال اإلحــــصاءات الــــصحية 
 أساســية الزمــة عــن اإلعاقــة  األساســي هــو تــوفري معلومــاتواهلــدف. ة الوطنيــواالستقــصاءات

وضــع ويهــدف الفريــق علــى األخــص إىل توجيـــه عمليــة .  يف مجيــع أحنــاء العــاملبلــة للمقارنــةاق
ـــيس  قــصريةجمموعــة  ــة، مناســبة لالســتخدام يف التعــدادات، أو االستقــصا  ا مــن مقاي  ءاتإلعاق

ــى العيـــِّنات، أو    ــة القائمــة عل ــك، األخــرىحــصائيةاإلشــكال األالوطني ــ وذل ق الغــرض  لتحقي
وتتمثـل األولويـة الثانيـة يف       . تكـافؤ الفـرص   مـستنرية بـشأن     سياسـات   وهو وضـع     أال ،الرئيسي
بـادئ  مب أو ، لقيـاس اإلعاقـة    ئيةبنـود االستقـصا   الأو أكثـر مـن      واحـدة   جموعة موسـعة    مبالتوصية  
 لالستقـصاءات  أو كمالحـق     للمـسح الـسكاين    كعناصـر لتـستخدم    تـصميمها، غرض  لتوجيهية  

 مرتبطـــةبنـــود االستقـــصائية ال هـــذه اجملموعـــات املوســـعة مـــن ُيعَتـــزم أن تكـــونو. املتخصـــصة
وقد اعُتِمَد التـصنيف الـدويل لـألداء واإلعاقـة والـصحة      . باجملموعة القصرية من مقاييس اإلعاقة    

وسـُيرفَق جبميـع    .  هـذه اجملموعـات    إلنـشاء منظمة الصحة العاملية كإطـار أساسـي        الذي وضعته   
 التقنيـة،   واصـها بيـان خل   أو موسـعة،     قصرية هبا الفريق، سواء كانت      يوصيمقاييس اإلعاقة اليت    

.  للــسكانموعــات الفرعيــةاجملعلــى مجيــع وانطباقهــا وســُيقدَّم توجيــه منــهجي بــشأن تنفيــذها  
ــــة  بكة العاملي ـــالل الـش  ـــن خ ـــد العاملي م  ـــعلى الصعي ه  ـــج عمل ـــنواتنطن  ــــق واش ــــر فري نُشَيو

 (http://www.cdc.gov/nchs/citygroup.htm)واملنشورات العلمية .    
  تقرير مرحلي عن األعمال املنجـزة   -ثانيا   
  االجتماعات وأوجه التعاون  -ألف   

 إىل  ١٨يف الفتـرة مـن      ) أ( :عقد فريق واشنطـن تسعة اجتماعـات سـنوية منـذ إنـشـائـه             - ٣
ر ينــاي / كــانون الثــاين  ١٠ و ٩ ايومــ ) ب( يف واشــنطن العاصــمة؛   ٢٠٠٢فربايــر  / شــباط ٢٠

ــدا؛  ٢٠٠٣ ــاوا، كن ــ) ج( يف أوت ــر / شــباط٢٠ و ١٩ ايوم يف ) د( يف بروكــسل؛ ٢٠٠٤فرباي
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يف الفتـرة   ) هــ (؛   يف بـانكوك   ٢٠٠٤أكتـوبر   /ين األول  تـشر  ١سبتمرب إىل   / أيلول ٢٩الفترة من   
ــن  ــول٢٣ إىل ٢١مـ ــبتمرب / أيلـ ــانريو؛  ٢٠٠٥سـ ــو دي جـ ــن  ) و( يف ريـ ــرة مـ  إىل ١٠يف الفتـ
ســبتمرب / أيلــول٢١ إىل ١٩يف الفتــرة مــن ) ز(؛  يف كمبــاال٢٠٠٥أكتــوبر /ين األولتــشر ١٣

ــن٢٠٠٧ ــن  ) ح(؛  يف دبل ــرة م ــشر٣١ إىل ٢٩يف الفت ــوبر /ين األول ت ــانيال٢٠٠٨أكت ؛  يف م
ــن  ) ط( ــرة مـ ــشرين األول ٩ إىل ٧يف الفتـ ــوبر /تـ ــسالم٢٠٠٩أكتـ ــد  .  يف دار الـ ــري عقـ وجيـ

 الكـربى لتـسهيل املـشاركة فيهـا، وخباصـة       اجلغرافيـة  املناطقاالجتماعات السنوية بالتناوب بني 
 ٢٠٠٥ عــام  يفت حلقتـا عمـل إقليميتـان   َدقِـ وباإلضـافة إىل ذلــك، عُ . مـشاركة الـدول الناميـة   

 االختبــار املــسبق ألســئلة التعــداد املقترحــة باجملموعــة علــىلتقــدمي املــساعدة والتــدريب التقنــيني 
  .القصرية

، إىل ضمان أن تقـوم      وباألخصن إىل تشجيـع التعاون الدويل،      سعى فريق واشنط  وقد    - ٤
 مـن البلـدان الناميـة مـن كـل منطقـة يف        أصـواتاً تـشمل جهود الفريـق علـى قاعـدة عريـضة وأن       

املمثلـة  منظمـات   ل التابعـة ل   وطنيةالحصائية  اإل لهيئاتل يشارك يف الفريق ممثلون      ومن مث، . العامل
فيـه  ، اشـترك    ء فريـق واشـنطن    ومنـذ إنـشا   . ظمات الدوليـة   املن ذوي اإلعاقة، ولسائر  ألشخاص  ل

 بلـداً اجتماعـاً سـنوياً       ٨٢وقـد حـضر ممثلـون مـن         . اً بلد ١١٦ممثلو مكاتب إحصائية وطنية يف      
أعـضاء  ويـضم   .  بلـداً أكثـر مـن اجتمـاع سـنوي          ٥٤  ممثلون من  واحداً على األقل، كما حضر    

ــق احلــاليني   ــة، و ١٠٩الفري ــة، و   منظ٧  مكاتــب إحــصائية وطني ــل  ٦مــات دولي  منظمــات متث
، وشــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة، وغريهــا مــن اهليئــات املنتــسبة    ذوي إعاقــة اًأشخاصــ

  ). هذا التقريرانظر مرفق(لألمم املتحدة 
ــا اليواصــل فريــق واشــنطن التعــاون مــع   و  - ٥ ــة االقتــصادية ألوروب  ومنظمــة الــصحة ،لجن

فرقــة (األوروبيــة، وذلــك بــشأن مبــادرة بوادبــست  العامليــة، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات  
متّ ،  ٢٠٠٩يونيـه   /ويف اجتماع ُعِقد يف جنيف يف حزيران      ). العمل املعنية بقياس احلالة الصحية    

وضـع  لاملبذولـة  كـل مـن فريـق واشـنطن ومبـادرة بودابـست          اليت يبـذهلا    اجلهود التعاونية   عرض  
ــر      ــتخدامها كعناصـ ــئلة السـ ــن األسـ ــعة مـ ــات موسـ ــلجمموعـ ــق  لمـ ــسكاين، أو كمالحـ سح الـ

وقـد دعمـت اللجنـة االقتـصادية        . اإلعاقةن  أبش الستقصاءل أسئلة أساسية ، أو ك  لالستقصاءات
  .اختبار هذه األسئلة كما يليعملية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 

لالختبـار املعـريف    للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ التمويـل          اقدمت    - ٦
 يف إطـــار التعـــاون بـــني فريـــق    الـــيت ُوِضـــَعت األســـئلة مـــن املوســـعة مجموعـــة للامليـــداين و

االختبـار املعـريف وامليـداين      وجرى التـدريب األويل علـى إجـراءات         . مبادرة بودابست /واشنطن
، وضــم ســتة مــن بلــدان اللجنــة االقتــصادية   ٢٠٠٩فربايــر / يف بــانكوك خــالل شــباط لألســئلة

ــيا واحملـــ  ــة آلسـ ــادئ واالجتماعيـ ــديف(يط اهلـ ــا   و ملـ ــا وكمبوديـ ــبني ومنغوليـ ــريالنكا والفلـ سـ
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لمجموعــة ل امليــداينو  املعــريفواشــتركت هــذه البلــدان بعــد ذلــك يف االختبــار). وكازاخــستان
، وجنـوب أفريقيـا    األمريكيـة وقامـت كـل مـن كنـدا، والواليـات املتحـدة      . األسئلةمن  املوسعة  

  . رفيةالختبار املدارك املعمقابالت بتوفري أيضاً 
تنفيـذ  بلـدان أفريقيـة     سيما من    ، ال وفود طلبت،   واشنطن يف االجتماع التاسع لفريق   و  - ٧

لتلــك الــيت تــدعمها اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ يف   مماثلــة مــشاريع 
  .املنطقة يف مناطق أخرى

  
   واإلجنازات الرئيسية املنفذة مؤخراًاألنشطة   -باء   

وضــع جمموعــة أســئلة قــصرية بغــرض     ) أ: (ا يلــيمبــ الفريــق قــام، ٢٠٠١ام منــذ عــ   - ٨
نطقـي، وبروتوكـوالت تنفيـذ االختبـار؛        املسـاس   مقترنـة باأل  استخدامها يف التعدادات الوطنية،     

ــوفري) ب( ــدريب ت ــارات  ل الت ــدان علــى إجــراء اختب ــق واشــنطن لبل ــصورة أعـــم، علــى   فري ، وب
موعــة املوحــدة جمل اختبــارات فريــق واشنطـــن إجــراء )ج(أســاليب مجــع البيانــات عــن اإلعاقـــة؛ 

ــداً؛ ١٥األســئلة القــصرية يف  ــارات؛ حتليــل) د( بل ــائج االختب د جمموعــة األســئلة ااعتمــ) هـــ( نت
ــصرية  ــة  (القـ ــات طفيفـ ــع تنقيحـ ــدء) و(؛ )مـ ــات  البـ ــع جمموعـ ــن   يف وضـ ــعة مـ ــئلة موسـ األسـ

ــر   ــتخدامها كعناصــ ــالســ ــق  يف املــ ــسكاين، أو كمالحــ ــصاءاتسح الــ ــاس ، أو لالستقــ كأســ
يف املطولـة   ، جملموعـات األسـئلة       موحدة  معرفية اختباراتإجراء  ) ز(اإلعاقة؛  بشأن   الستقصاءل

جنوب أفريقيـا،   (بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ         تسعة بلدان   
املتحــدة ســري النكــا، الفلــبني، كازاخــستان، كمبوديــا، كنــدا، ملــديف، منغوليــا، الواليــات    

  .  الختبارات املعرفية وامليدانية يف حتليل نتائج االبدء) ح(؛ )األمريكية
  

  حلقات العمل اإلقليمية     
 يف أفريقيــا ٢٠٠٥عــام يف قــام فريــق واشــنطن بتنظــيم وعقــد حلقــيت عمــل إقليميــتني     - ٩

ــة  ــان  وكانــت  .وأمريكــا الالتيني ــان احللقت ــان هات ــة  موجهت ــدان يف املنطق  اهتمــتأساســاً إىل بل
جموعـة  مبت احللقتـان البلـدان يف املنطقـة         فَـ وقـد عرَّ   .بإدراج أسئلة اإلعاقة يف تعـداداهتا الوطنيـة       

 جـراءات اإل و ،األسئلة القصرية لفريق واشنطن املتعلقة باإلعاقة، وما يرافقها من أساس منطقـي           
 مجــع  العمــل هــذه علــى بنــاء القــدرات علــى  تــاوقــد ســاعدت حلق. اختبــار األســئلةيف  املتبعــة

 علـى  اًوباإلضافة إىل تلقي تلك البلدان تـدريب . من البلدان النامية الكثري  البيانات عن اإلعاقة يف     
إجراء االختبارات اخلاصة بأسئلة فريق واشنطن، فإهنا تعمل داخلياً على حتسني نــُهجها العامـة               

  .مجع البيانات عن اإلعاقةجمال املتبعة يف 
  :قات العمل اإلقليمية التالية فريق واشنطن يف حلوشارك   - ١٠
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للجنة االقتـصادية ألوروبـا، بـشأن إحـصاءات اإلعاقـة يف البلـدان              احلقة عمل     )أ(  
ــضاء يف  ــاص  الاألعــ ــامج اخلــ ــيا  الربنــ ــط آســ ــصادات وســ ــشكيك،(قتــ ــانون ١٥-١٣ بــ  كــ

حلقـة العمـل التدريبيـة تعريـف املـشاركني بأفـضل            وكان اهلدف مـن     ). ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
ــة باملاملمارســات  ــة،  تعلق ــة      وإحــصاءات اإلعاق ــاس احلال ــهجيات قي ــة يف من ــوير اخلــربة الفني تط

العـاملني يف جمـال   مديري وموظفي اإلحصاءات الـصحية  لفائدة وقد ُنظِّمت . الصحية للسكان 
ــصحة يف آســيا الوســطى       ــة ووزارات ال ــة يف املكاتــب اإلحــصائية الوطني ــاس حــاالت اإلعاق قي

   ؛وأذربيجان
لجنـــــة االقتـــــصادية ألوروبـــــا اللتدريبيـــــة املـــــشتركة بـــــني حلقـــــة العمـــــل ا  )ب(  
ســراييفو، ( وب شــرق أوروبــاــــاألمــم املتحــدة للــسكان بــشأن إدارة التعــداد يف جن  وصــندوق

  ؛)٢٠٠٨فرباير /شباط ٢٢-١٨
 تعزيــز القــدرة علــى قيــاس حــاالت اإلعاقــة يف جنــوب آســيا عــنحلقــة عمــل   )ج(  

عن تشجيع مجع بيانات اإلعاقة من خالل تعـدادات         إقليمية  عمل  برعاية البنك الدويل، وحلقة     
   ؛)٢٠٠٨أبريل /نيسان(  برعاية األمم املتحدة يف بانكوك،٢٠١٠السكان واملساكن لعام 

لجنة االقتصادية ألوروبـا وصـندوق      الحلقة عمل تدريبية إقليمية مشتركة بني         )د(  
 شـرق أوروبـا، ُعِقـدت       األمم املتحدة للسكان عن تعدادات السكان واملساكن لبلـدان جنـوب          

كبـار  لفائـدة   ظَِّمـت حلقـة العمـل        نُ  وقـد  ).٢٠٠٨نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   (يف أوهريد، مقدونيا    
ألبانيـا، وبلغاريـا، والبوسـنة     كل مـن    يف  الوطنية  اخلرباء من املكاتب اإلحصائية     /املوظفني الفنيني 

وتـوىل فريـق    . امقـدوني ، و وواهلرسك، واجلبل األسود، ورومانيا، وصربيا، وكرواتيا، وكوسوف      
يـوم كامـل اشـتملت علـى قيـاس اإلعاقـة يف التعـدادات،               لدورة تدريبيـة    عن  سؤولية  املواشنطن  
   اليت وصفها فريق واشنطن؛ باستخدام جمموعة األسئلة القصريةمقاسةاإلعاقة وفهمها وتفسري 
، وبنــاًء علـى طلــب البنــك الــدويل،  ٢٠٠٩ســبتمرب /أيلــولوغـسطس  أ/يف آب  )هـ(  

ش مـن خـالل حلقـة عمـل تدريبيـة           ياإلحـصاءات يف بـنغالد    ة  كتبمل  املساعدة  فريق واشنطن  مقدَّ
التـصنيف    باستخدام هنج فريق واشنطن املبين على       والقدرة على األداء   فهم اإلعاقة اهلدف منها   

ــة والــصحة،    ــألداء واإلعاق ــدويل ل ــقال ــق يف   وتطبي  االستقــصاء جمموعــة األســئلة القــصرية للفري
  . ٢٠١٠عام لللتعداد السكاين التحضري لق بدخل األسر املعيشية ونفقاهتا، ويف الوطين املتع

  
  االختبار املعريف وامليداين     

 وضـــع فريـــق واشنطـــــن   ):لالســــتخدام يف التعـــدادات (جمموعـــة األســـئلة القـــصرية      - ١١
ــذ بروتوكــوالت  ــارات    لتنفي ــارات جمموعــة األســئلة القــصرية، وأجريــت اختب يف موحــدة اختب
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وكـان الغـرض مـن االختبـار هـو      . منحة من البنـك الـدويل  مموَّلة عن طريق     منها ١٣داً،  بل ١٥
 أظهـرت وقـد  . كيفيـة عملـها يف بيئـات وثقافـات خمتلفـة     فهـم  زيادة والتأكد من صحة األسئلة  

هنــج فريــق باســتخدام هــذه االختبــارات، وكــذلك الدراســات الــيت أجريــت يف بلــدان أخــرى   
 سـبق وأن  بلـدان ناميـة     توصـلت   فقد  . مقارنة بأسئلة التعداد التقليدية    حتسناً يف األداء  واشنطن،  

 ١٥ و   ٨معـدالت تتـراوح بـني       إىل  ،   تقريبـاً   يف املائة  ٢ أو   ١ قدرهاأبلغت عن معدالت إعاقـة     
ستمدة املـ بيانـات   المـع   أكثـر   وتتوافـق هـذه املعـدالت       . استخدام أسئلة فريق واشـنطن    بيف املائة   

  .تخدم ُنهجاً أكثر تعقيداً جلمع بيانات اإلعاقةمن بلدان متقدمة النمو تس
بدأ العمل يف وضع جمموعات موسعة من األسئلة بـشأن        :  من األسئلة  موعة املوسعة اجمل  - ١٢

، أو لالستقــصاءاتحــاالت اإلعاقــة الســتخدامها كعناصــر يف املــسح الــسكاين، أو كمالحــق   
ــشأن الستقــصاء لكأســئلة أساســية   ــة، بوضــع مــصفوفة  ب ــه مــصماإلعاق وضــع تلــك  مة لتوجي

ُعرَِضت املصفوفة أثنـاء االجتمـاع الثـامن لفريـق واشـنطن املعقـود يف               و. اجملموعات من األسئلة  
) جمموعـات ( جمموعة   بوضعقيام الفريق العامل    ) أ: (تقدم سري العمل  مراحل  مانيال، وفيما يلي    

اســـتعراض جمموعـــات األســـئلة القائمـــة واملـــستخدمة بالفعـــل يف  ) ب(مـــن األســـئلة؛ مطولـــة 
فريـق  /عقد اجتماع مـشترك بـني مبـادرة بودابـست     ) ج(؛  )وطنية أو حبثية  ( أخرى   ءاتاستقصا

موسـعة  مناقـشة وضـع جمموعـة    ملواصـلة  ، ٢٠٠٨يوليـه  /واشنطن يف واشنطن العاصـمة يف متـوز     
اللجنـة  مـشتركة بـني     تـدريب   حلقـة   ) هــ (ختبار املعـريف؛    وضع بروتوكول لال  ) د(األسئلة؛  من  

 ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ٢٠-١٦فريـق واشـنطن،     /االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ     
يف بــانكوك، لتــدريب ســتة مــن بلــدان اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ   

علــى إجــراءات االختبــار ) ف، منغوليــا، ملــديكازاختــسان، كمبوديــاســري النكــا، الفلــبني، (
ــداين،   ــار املعــريف واالاملعــريف واملي ــدان ويف   الالحــق ختب ــات املتحــدة  يف تلــك البل ــدا والوالي كن

فريـق  الـيت وضـعها   األسـئلة  املوسعة من موعة اجملحلقة عمل لتحليل  عقد  ) و(جنوب أفريقيا؛   و
بروتوكول لالختبار امليـداين،    وضع  ) ز(؛  ٢٠٠٩مايو  /أياريف  العاصمة،  يف واشنطن    ،واشنطن

اختبـار ميـداين يف بلـدان اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ الـستة                     إجراء  و
عــرض النتــائج الــيت أســفر عنــها االختبــار املعــريف واالختبــار امليــداين األويل علــى  ) ح (؛نفــسها

  . االجتماع التاسع لفريق واشنطن املعقود يف دار السالم
  

  تقدمي املساعدة التقنية    
 اســـتخدم فريـــق، لبلـــدان إلجـــراء االختبـــاراتالـــالزم لتمويـــل تـــوفري ال باإلضـــافة إىل  - ١٣

ينـاير إىل   /تعيني خبري استـشاري يف الفتـرة مـن كـانون الثـاين            ل،   منحة من البنك الدويل    واشنطن
ــتــدريب ال لتقــدمي ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران املنفــذة دعم مكاتــب اإلحــصاءات الوطنيــة  لــتقين وال
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 الوطنيـة   ءاتمـن مكاتـب اإلحـصا     مكتـبني   إىل  شخـصي    دعم تقـين     وقُدِّم. نشطة االختبارات أل
اهلـاتف والربيـد اإللكتـروين إىل بلـدان يف أفريقيـا وأمريكـا              عن طريـق    مساعدة  قّدم  و. األفريقية

  .اجلنوبية وإىل الفلبني وفييت نام واهلند
  

  تعزيز التعاون الدويل     
نطن مع الـشعبة اإلحـصائية بـاألمم املتحـدة، ومنظمـة الـصحة العامليـة،                عمل فريق واش    - ١٤

واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب             
ــة يف     الوآســيا،  ــة، ومنظمــة التعــاون والتنمي ــا، ومنظمــة العمــل الدولي ــصادية ألوروب ــة االقت لجن

مصرف التنمية للبلدان األمريكيـة، والبنـك الـدويل، واملكتـب اإلحـصائي             امليدان االقتصادي، و  
ــست، و   ــادرة بوداب ــة، ومب ــصناعي باملعهــد    للجماعــات األوروبي  مؤســسة البحــث العلمــي وال

وقـد تـأثر عـدد مـن        .  هنـج موحـد لقيـاس اإلعاقـة        تبـاع ا نروجيي، وغريها، لتعزيـز   ال التكنولوجي
، )يف أوزبكـستان واهلنــد ( بعمــل فريـق واشــنطن   كـبري إىل حــدأدوات البيانـات بالبنــك الـدويل   

يف أفريقيـا   تعمـل    النروجيـي    فتئت مؤسسة البحث العلمـي والـصناعي باملعهـد التكنولـوجي           ماو
وباإلضــافة إىل ذلــك، أجــرت اللجنــة االقتــصادية  . إلجــراء اختبــارات مــستقلة ألســئلة الفريــق 

مـع مكتـب اإلحـصاءات    يف شراكة   املية،  واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ومنظمة الصحة الع      
، وجمموعـة األسـئلة      واشـنطن  يف أستراليا، دراسات جتريبية على جمموعة األسئلة القصرية لفريق        

وقـُدمت نتائج الدراسـة ونوقـشت خـالل االجتمـاعني اخلـامس            .  الصحة العاملية  األطول ملنظمة 
أُخـضعت الختبـار أويل   قـد   ألسـئلة    بأن جمموعـة ا     الفريق أيضاً  وأُبِلغ. والسادس لفريق واشنطن  

بدأ فريـق واشـنطن يف عمليـة تعـاون          و.  بلـداً ١١أو أضيفت إىل استقصاءات يف ما ال يقل عن          
ــار املعــريف وامليــداين      ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ بــشأن االختب ــة االقتــصادية واالجتماعي مــع اللجن

ــصا   املوســعة مــن  لمجموعــة ل ــة االقت ــدان اللجن ــة آلســيا  األســئلة يف ســتة مــن بل دية واالجتماعي
ويواصل الفريق احلـوار مـع البنـك الـدويل فيمـا يتعلـق باملـسائل ذات                 . كةواحمليط اهلادئ املشارِ  

موعـة  اجملهتمام املشترك، ويف حمـاوالت لتـأمني التمويـل ملزيـد مـن األنـشطة يف جمـال اختبـار                     اال
  .اإلعاقة وتطويرها يف مناطق أخرىمن األسئلة بشأن املوسعة 

  
  تماد جمموعة من أسئلة التعداد عن اإلعاقـة اع    

أوغنـدا، قُـدِّم تقريـر عـن        يف   يف كمبـاال     املعقـود يف االجتماع السادس لفريـق واشـنطن          - ١٥
جمموعـة األسـئلة القـصرية عـن     حاضـرة  دوليـة  وكـاالت    ٥ و    بلـداً  ٢٣نتائج االختبار، واعتمد    

لى نتائج االختبار األويل الـيت قُـدمت يف          ع واقتـُرحت تعديالت طفيفة يف الصياغة بناءً     . اإلعاقة
اإلبـصار، والـسمع،    : هـي  وتشمل اجملموعة أسئلـة عن ستـة جماالت وظيفية أساسية       . االجتماع

ويف البلــدان الــيت ال تــسمح مواردهــا بــإدراج .  والتواصــل،يــةواملــشي، واإلدراك، والعنايــة الذات
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اإلبــصار، والــسمع، واملــشي،  (ة األوىل ى بــإدراج اجملــاالت األربعــ أسئلـــة يف التعــداد، يوصـَـ  ٦
ــستة    )واإلدراك ــوة اســتخدام األســئلة ال ــد بق ــق واشــنطن يؤي ــد . ؛ إال أن فري هــذه اســتندت وق
منوذج اإلعاقة املُدرج يف التـصنيف الـدويل لـألداء واإلعاقـة والـصحة التـابع ملنظمـة                  إىل  األسئلة  

علومـات  املوبنـاًء علـى     . ة الدوليـة  خـاص علـى قابليـة املقارنـ       بوجـه   تركيـز   الالصحة العاملية، مـع     
ل انعقـاد االجتمـاع     يـ ستمدة من التقارير القطرية اليت قدمها املمثلون القطريـون الرئيـسيون قب           امل

جولـة التعـداد   يف أنـه سـيدرج جمموعـة األسـئلة القـصرية          بلداً   ٢١ذكر  التاسع لفريق واشنطن،    
رِج جمموعـة أسـئلة اإلعاقـة القـصرية يف          بأهنـا لـن ُتـد     ذكـرت    وفيما يتعلق بالبلدان الـيت       .القادمة

  :  بأسباب منهاألسئلةاعدم استخدام بررت جولة التعداد القادمة، فقد 
  ؛ تقرير أسئلة التعدادوقتأسئلة فريق واشنطن مل تكن يف صيغتها النهائية   )أ(  
  ؛استخدام نفس األسئلة اليت استخِدَمت يف جوالت التعداد السابقةشرط   )ب(  
  جداً؛أسئلة إضافية إىل التعداد مكلِّفة إضافة   )ج(  
ــئلة أكثــر ممــا ينبغــي؛       )د(   ــدد األس ــد ع  عــدد أســئلة اإلعاقــة املــسموح هبــا    وتقيي
  التعداد؛ بشأن

  ؛صعوبة يف فهم األسئلة أثناء االختبار األويللقوا اجمليبون   )هـ(  
علــــى اجملموعــــة القــــصرية مــــن  شــــواغل تتعلــــق بفئــــات األجوبــــة  وجــــود   )و(  
  .لفريقل األسئلة

  
  ٢٠١٠خطة العمل لعام   - اًلثثا  

ض وتفــوِّ. ٢٠١٠يف االجتمـاع التاســع، وافــق فريـق واشــنطن علــى خطـة عملــه لعــام      - ١٦
أفرقــة عاملــة جتتمــع علــى مــدار العــام إىل دة  بنــود أخــرى، مــسؤوليات حمــدَّضــمناخلطــة، مــن 

  :ة العاملة ما يليوتتضمن اخلطوات املقبلة لألفرق. واهلاتفالربيد اإللكتروين باستخدام 
  ؛لالستقصاءاتاملُعدة األسئلة املوسعة املَعّدة من موعة اجملالعمل لتطوير   ) أ(  
  ؛٢٠١٠مواصلة حتليل نتائج االختبار امليداين خالل النصف األول من عام   ‘١’  
ليـشمل  األسئلة املوسعة من   لمجموعة  لاالختبار املعريف وامليداين    نطاق  ع  يتوس  ‘٢’  

  ؛وحتديداً أوروبامناطق أخرى، 
  :العمل املتعلق باملسائل املنهجية  )ب(  
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ــيم مــدى    ‘١’   ــاق تقي ــة مــن     انطب ــى جمموعــات فرعي جمموعــة األســئلة القــصرية عل
السكان بعينها مثل األطفـال؛ وحتديـد العمـر الـذي تكـون فيـه األسـئلة جمديـة                 
 عن طريق تقييم بيانات االختبار املستمدة من األطفـال؛ ووضـع منـاذج أسـئلة              

  ؛معينة خاصة باألطفال
األسئلة لقيـاس العوامـل البيئيـة، مبـا فيهـا العوامـل       املوسعة من  موعة  اجملتصميم    ‘٢’  

  ؛السواءحّد املعوِّقة واملَُيسِّرة على 
  .تقييم البيانات غري املباشرة  ‘٣’  

، وخاصــة وفــود البلــدان األفريقيــة، بــأن ُتنــشأ أيــضاً يف منــاطق  بقــوةأوصــت الوفــود و  - ١٧
ى مشاريع مـشاهبة للمـشروع الـذي متولـه اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط                    أخر

م الـشعبة اإلحـصائية بـاألمم       قدِّوحثَّت كذلك على أن تُ    . ئاهلادئ ىف منطقة آسيا واحمليط اهلاد     
ــة اإللجــان الاملتحــدة، أو  ــم املتحــدة األخــرى، أو مــصارف   وكــاالت خــرى، أو األقليمي األم
  .هذا الطلبلتلبية قليمية، املساعدة التمويلية التنمية اإل

ــُيعقد االجتمـــاع العاشـــر لفريـــق واشـــنطن يف تـــشرين الثـــاين  و  - ١٨  يف ٢٠١٠نـــوفمرب /سـ
  : وتتمثـل أهداف االجتماع يف ما يلي. لكسمربغ
  :اجملموعة املوسعةبشأن عرض العمل اإلضايف املُنَجز   )أ(  
  ؛ االختبارات امليدانية املنجزةنتائج حتليالت البيانات املستمدة من  ‘١’  
لمجموعـة  لاالختبار املعـريف وامليـداين   نطاق ع يمعلومات مستكملة بشأن توس   ‘٢’  

  ؛)إن وجدت(مناطق أخرى وعرض النتائج ليشمل األسئلة املوسعة من 
 مـن  موعـة املوسـعة  اجمل علـى  ُتجـرى تنقيحـات    أيعلومـات بـشأن   استكمال امل   ‘٣’  

  األسئلة؛
ــدمي األ  )ب(   ــة  تق ــة العامل ــلفرق ــة رير اتق ــشأناحلال ــة  ب ــاس اإلعاق ــدى  قي ــالل  ،األطف

  ؛ واستخدام الرد عن طريق شخص آخر،والعوامل البيئية
  .ستراتيجيةالاسائل املمناقشة   )ج(  
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  املرفق األول
   املعين بإحصاءات اإلعاقةأعضاء فريق واشنطن    

ــدة ملمــثلني للمــ     - ١ ــة املوف ــسلطات اإلحــصائية الوطني ــشمل ال ــق واشــنطن  ت شاركة يف فري
سبانيا، أسـتراليا،   إاألرجنتني، األردن، أرمينيا، أروبا،     :  بلداً ومنطقة كالتايل   ١١٦من  سلطات  

إيــران إسـتونيا، إســرائيل، ألبانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إندونيــسيا، أوروغــواي، أوغنــدا،  
، الربازيـل، بربـادوس، الربتغـال،    ، أيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان   )اإلسالمية -مجهورية  (

 -دولــة (بوليفيــا برمــودا، بلجيكــا، بلغاريــا، بــنغالديش، بنمــا، بوتــسوانا، بورونــدي، بولنــدا،  
، بـــريو، تايلنـــد، تركيـــا، ترينيـــداد وتوبـــاغو، توفـــالو، تونغـــا، جامايكـــا، )املتعـــددة القوميـــات

ــا املتحــدة،  اجلمهوريــة التــشيكية،  ــة ترتاني ــة الدمجهوري ــة ومينيكيــة، اجلمهوري ــة العربي اجلمهوري
جنــوب أفريقيــا، يــة الــشعبية، مجهوريــة الو الدميقراطمجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، الــسورية، 

الدامنرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سانت لوسيا، سري النكا، سلوفاكيا، سـلوفينيا،            
لـصني، منطقـة ماكـاو الـصينية        سنغافورة، السويد، سرياليون، شيلي، صـربيا واجلبـل األسـود، ا          

اإلدارية اخلاصة، منطقة هونغ كونـغ الـصينية اإلداريـة اخلاصـة، العـراق، عمـان، غامبيـا، غانـا،                    
، )البوليفاريــة -مجهوريــة (فرتويــال  ،األرض الفلــسطينية احملتلــة  غواتيمــاال، فرنــسا، الفلــبني،  

كمبوديـا، كنـدا، كوبـا،      فنلندا، فيجي، فييـت نـام، قـربص، قطـر، قريغيزسـتان، كازاخـستان،               
كــوت ديفــوار، كوراســاو، كولومبيــا، الكويــت، كينيــا، التفيــا، لبنــان، لكــسمربغ، ليتوانيــا،    
ليسوتو، مالطة، مصر، املكسيك، مالوي، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا            

النـــرويج، ، )املتحـــدة -واليـــات (الـــشمالية، منغوليـــا، موريـــشيوس، موزامبيـــق، ميكرونيزيـــا 
ويف . النمسا، نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحـدة األمريكيـة، اليابـان، اليونـان             

املاضــي شــارك أيــضاً يف الفريــق إكــوادور، تــونس، جــزر البــهاما، جــزر القمــر، جــزر تــركس   
  .وكايكوس، كوستاريكا، نيجرييا

 أشخاصـاً ذوي  لـسابق أو متثـل حاليـاً   ومن بني ممثلي املنظمات الدوليـة الـيت مثلـت يف ا         - ٢
 املنتدى األورويب لإلعاقة، واجلمعية الدوليـة إلعـادة التأهيـل، ومعهـد البلـدان األمريكيـة                 :إعاقة

املعـــين باإلعاقـــة، واملعهـــد األفريقـــي للتأهيـــل، واالحتـــاد الـــدويل الستـــسقاء الـــرأس والسنـــسنة 
 اهليئـة   :املعـوَّقني   يف السابق أو متثل حاليـاً      ومن بني ممثلي املنظمات الوطنية اليت مثلت      . املشقوقة

 يف الربازيــل، CORDE املــشردينالوطنيــة لإلعاقــة يف أيرلنــدا، ومكتــب التنــسيق املعــين بإدمــاج  
 يف بنمـا، ومنظمـة املعـوقني        SENADISواألمانة الوطنية املعنية باإلدمـاج االجتمـاعي للمعـوقني          

 يف ترتانيـا، ورابطـة األشـخاص        DOLASEDجتماعية  للشؤون القانونية والتنمية االقتصادية واال    
العجز يف النمــو، ومكتــب بــ املعــيناملــصابني بالــشلل املخــي يف املكــسيك، وجملــس بورتوريكــو 
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ملظــامل لــذوي اإلعاقــة يف بورتوريكــو، واملعهــد الــوطين املعــين ببحــوث اإلعاقــة وإعــادة     اأمــني 
  . يف أوغنداNUDIPUوطين للمعوقني التأهيل يف الواليات املتحدة األمريكية، واالحتاد ال

 يف فريــق حاليــاً أو تــشارك ســابقاًوتــشمل املنظمــات الدوليــة األخــرى الــيت شــاركت    - ٣
ــشراكة الــصحية لالحتــاد األورويب،    :واشــنطن ــة، وال  املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي

صرف التنميــة ومنظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، ومــ  
ــة،         ــصحة العاملي ــة ال ــدويل، ومنظم ــك ال ــدويل، والبن ــائي ال ــشروع اإلمن ــة، وامل ــدان األمريكي للبل

 لجنـة الواملركز التعاوين التابع ملنظمة الصحة العاملية املعين بأسرة التصنيفات الصحية الدوليـة، و        
جتماعيـة لغـرب آسـيا،      االقتـصادية واال   لجنـة الاالقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، و     

  .لجنة االقتصادية ألوروبا، وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدةالو
  


