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  اللجنة اإلحصائية
    ة واألربعونلثاالدورة الث  

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ - فرباير/ شباط٢٨
    *من جدول األعمال املؤقت) ب (٤البند   

   اإلعاقةبإحصاءاتفريق واشنطن املعين : بنود للعلم
      

     اإلعاقةبإحصاءاتفريق واشنطن املعين     
    مذكرة من األمني العام    

انظـــر (األربعـــني، الثانيـــة و لطلـــب تقدمــــت بــــه اللجنـــة اإلحـــصائية يف دورهتـــا وفقـــاً  
E/2011/24ــق      ) ألــف - ، الفــصل أوال ــر فري ــة تقري ــل إىل اللجن ــأن حيي ــام ب ــشرف األمــني الع يت

ويعـرض هـذا التقريـر العمـل الـذي أجنـزه فريـق واشـنطن                . واشنطـن املعـين بإحـصاءات اإلعاقـة      
 تعــرب عــن وجهــات نظرهــا بــشأن النتــائج   أن اللجنــة  إىلطلــبُيو .٢٠١٢وخطــة عملــه لعــام  

 .واملقترحــات املتعلقــة بعملــه يف املــستقبل   واالســتنتاجات الــيت توصــل إليهــا فريــق واشــنطن      
  .٢٠١٢س فريق واشنطن على وجه اخلصوص موافقة اللجنة على خطة عمله لعام لتميو
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  تقرير فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة    
  مقدمة  -ال أو  

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

 لإلعاقــة يةوكــان هنــاك إمجــاع واســع النطــاق علــى ضــرورة وضــع قياســات ســكان  . الــسكانية
وكانــت هنــاك .  الــدويلها علــى الــصعيد القطــري ومقارنتــ علــى الــصعيداهســتخدامأجــل ا مــن

شـحيحة ويف أغلـب األحيـان رديئــة          حاجة كـبرية هلـذا العمـل نظـراً ألن البيانـات عـن اإلعاقـة               
البيانــات إىل تلــك وعــالوة علــى ذلــك، غالبــاً مــا تفتقـــر  . ، وخاصــة يف البلــدان الناميــةالنوعيــة

فريـق واشـنطن   أُنـشئ  ونتيجـة لـذلك،    . ، حىت بني البلدان املتقدمة النمــو      اًلمقارنة دولي القابلية ل 
  .لتلبية تلك احلاجـة امللحـة) فريق واشنطن(املعين بإحصاءات اإلعاقة 

 تعزيــز وتنــسيق التعــاون الــدويل  هــو الغــرض األساســي لفريــق واشــنطن  ولــذلك فــإن  - ٢
ــزجمـــال اإلحـــصاءات الـــصحية   يف ـــيس لإلمـــع التركيـ ــة تناســـب  علـــى مقايـ ــدادات وعاقـ التعـ

واهلــدف األساســي هــو تــوفري معلومــات أساســية الزمــة عــن اإلعاقــة . واالستقــصاءات الوطنيــة
جمموعـة  وضـع   ويهـدف الفريـق علـى األخـص إىل          .  يف مجيـع أحنـاء العـامل       تكون قابلة للمقارنـة   

 قائمـة   قصرية من مقايــيس اإلعاقـة، مناسـبة لالسـتخدام يف التعـدادات، أو استقـصاءات وطنيـة                 
وهـو وضـع     أال ،، وذلـك لتحقيـق الغـرض الرئيـسي         أخـرى  على العيـِّنات، أو أشكال إحـصائية     

وتتمثـل األولويـة الثانيـة يف التوصـية مبجموعـة موسـعة             . تكافؤ الفرص مستنرية بشأن   سياسات  
تـصميمها،  لغـرض   أو أكثر من البنود االستقصائية لقيـاس اإلعاقـة، أو مببـادئ توجيهيـة               واحدة  
وُيعَتــزم .  أو كمالحـق لالستقــصاءات املتخصـصة  ة الــسكانيتقـصاءات سم كعناصــر لاللتـستخد 

أن تكــون هــذه اجملموعــات املوســعة مــن البنــود االستقــصائية مرتبطــة باجملموعــة القــصرية مــن     
منظمـة  الـذي وضـعته   وقد اعُتِمَد التـصنيف الـدويل لـألداء واإلعاقـة والـصحة        . مقاييس اإلعاقة 

وسـُيرفَق جبميـع مقـاييس اإلعاقـة        .  هـذه اجملموعـات    أساسي السـتحداث  طار  الصحة العاملية كإ  
واصـها التقنيـة، وسـُيقدَّم توجيـه     بيـان خل اليت يوصي هبا الفريق، سواء كانت قصرية أو موسعة،        

ق ـــــــَينـــُشر فريو. الفرعيـــة يةلـــسكاناات وانطباقهـــا علـــى مجيـــع الفئـــمنـــهجي بـــشأن تنفيـــذها 
ـــواش ـــد العـــــاملي مـــــن خـــــالل ش ـلـــــصعيعلـــــى انواتــــــــج عملـــــه نطن ــــــ نترنـــــت بكة اإلـــــ

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

 إىل ١٨يف الفتـــرة مـــن  : نـــشـائـه اجتماعـــاً ســـنوياً منـــذ إ  ١١عقـــد فريـــق واشنطــــن     - ٣
ــر /طشــبا ٢٠ ــا  ٢٠٠٢فرباي ــاين ١٠ و ٩ يف واشــنطن العاصــمة؛ ويوم ــاي/ كــانون الث  ٢٠٠٣ر ين
ــا  يف ــاوا؛ ويومــــــ ــباط٢٠ و ١٩أوتــــــ ــر / شــــــ ــرة  يف بروكــــــــسل؛ و٢٠٠٤فربايــــــ يف الفتــــــ
 إىل  ٢١ يف بـانكوك؛ ويف الفتـرة مـن          ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين األول   ١سبتمرب إىل   /أيلول ٢٩ من
أكتوبر /تشرين األول  ١٣ إىل   ١٠ الفترة من     يف ريو دي جانريو؛ ويف     ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٣

يف الفتــرة  يف دبلــن؛ و٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٢١ إىل ١٩ يف كمبــاال؛ ويف الفتــرة مــن   ٢٠٠٥
ــوبر / تـــشرين األول٣١ إىل ٢٩ مـــن ــرة مـــن  ٢٠٠٨أكتـ ــانيال؛ ويف الفتـ ــشرين ٩ إىل ٧ يف مـ  تـ
 تـشرين   ٥ إىل   ٣ الفتـرة مـن       يف دار السالم، مجهورية ترتانيـا املتحـدة؛ ويف         ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
 ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٦ إىل   ١٤ يف لكـسمربغ؛ ويف الفتـرة مـن          ٢٠١٠نـوفمرب   /الثاين
وُتعقــد االجتماعــات الــسنوية يف املنــاطق اجلغرافيــة الكــربى لتــسهيل       . ســاوثامبُتن، برمــودا  يف

  .املشاركة فيها، وخباصة مشاركة الدول النامية
 إىل تشجيـع التعاون الـدويل، وبـاألخص إىل ضـمان أن تقـوم        سعى فريق واشنطن  وقد    - ٤

 البلــدان الناميــة مــن كــل منطقــة    أصــواتاً مــنتــشملجهــود الفريــق علــى قاعــدة عريــضة وأن   
املمثلـة  ملنظمـات    وا وطنيـة الحـصائية   اإلهليئات  ا  عن ومن مث، يشارك يف الفريق ممثلون     . العامل يف
ممثلـو  فيه  ومنذ إنشاء فريق واشنطن، اشترك      .  أخرى منظمات دولية ذوي اإلعاقة و  ألشخاص  ل

 بلـداً اجتماعـاً سـنوياً واحـداً       ٨٩وقد حضر ممثلون من     .  بلداً ١٢٣مكاتب إحصائية وطنية يف     
أعـضاء  ويـضم   .  واحـد   بلـداً أكثـر مـن اجتمـاع سـنوي          ٥٨على األقل، كما حضر ممثلون من       

ــالي  ــق احلـ ــن امل  ١١٨ن والفريـ ــاً مـ ــب مكتبـ ــصائية اإلكاتـ ــةالحـ ــة،  ٧ ، ووطنيـ ــات دوليـ  منظمـ
  يف األمـم املتحـدة، وهيئـات       ئيةشعبة اإلحـصا  الـ ، و ذوي اإلعاقـة  شخاص  األمنظمات متثل    ٦ و

  ). األولرفقاملانظر ( منتسبة لألمم املتحدة أخرى
 واللجنــة ، ومنظمــة الــصحة العامليــةالــشعبة اإلحــصائية،وقــد عمــل فريــق واشــنطن مــع   - ٥

يط اهلـادئ، واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا،             االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمل   
  يف امليــدانمنظمــة التعــاون والتنميــة وواللجنــة االقتــصادية ألوروبــا، ومنظمــة العمــل الدوليــة،   

واملكتـــب اإلحـــصائي ، االقتـــصادي، ومـــصرف التنميـــة للبلـــدان األمريكيـــة، والبنـــك الـــدويل 
ــة  ــا النروجيــي،   مؤســسة البحــث العلمــي  ، وللجماعــات األوروبي ــصناعي مبعهــد التكنولوجي وال

وقـد تـأثرت عـدة أدوات       .  هنـج موحـد لقيـاس اإلعاقـة         على اتباع  عشجيتل ل ت أخرى امؤسسو
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من أدوات البيانات بالبنك الدويل إىل حد كـبري بعمـل فريـق واشـنطن يف أوزبكـستان واهلنـد،                    
ي تعمـل يف أفريقيــا  ومـا فتئـت مؤســسة البحـث العلمـي والــصناعي مبعهـد التكنولوجيـا النروجيــ      

جمموعـة األسـئلة الـيت      بلـغ فريـق واشـنطن بـأن         كمـا أُ  . إلجراء اختبارات مستقلة ألسئلة الفريـق     
واصـل فريـق   وي.  بلـداً ٣٠ات يف أكثـر مـن       قـصاء  أو إضـافتها إىل االست     اختبارهـا  مت   وضعها قـد  

ىل إ ت الراميـة  يف احملـاوال  واشنطن العمل مع البنك الدويل يف املـسائل ذات االهتمـام املـشترك و             
التمويل ملزيد من األنشطة يف جمـال اختبـار اجملموعـة املوسَّـعة مـن األسـئلة بـشأن اإلعاقـة                     تأمني  

  .وتطويرها يف مناطق أخرى

ــا، ومنظمــة الــصحة       - ٦ ــة االقتــصادية ألوروب ويواصــل فريــق واشــنطن التعــاون مــع اللجن
ن مبــادرة بودابــست املتعلقــة العامليــة، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة، وذلــك بــشأ

 لقـة تعامل مبـادرة بودابـست      ت الصيغة النهائيـة جملموعـة أسـئلة       مداعُتوقد  . بقياس احلالة الصحية  
ــصحية يف  ب ــة ال ــاين احلال ــشرين الث ــوفمرب /ت ــا يف االجتمــاع املــشترك  ٢٠١٠ن ــق ذي عقــده ل فري

اإلحــصائي املكتــب  الحــق إىل  يف وقــتدمتواشــنطن ومبــادرة بودابــست يف لكــسمربغ، وقُــ
ــات األوروبيـــة  ــادرة بودابـــست    - للجماعـ ــزء مـــن مبـ ــا يف اجلولـــة املقبلـــة   - كجـ  إلدراجهـ

  .الدراسة االستقصائية الصحية األوروبية عن طريق املقابالت من
 لبحـث   اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ       واستمرت املناقشات مع      - ٧

ــدعم   ريــق وويواصــل ف. ســبل اســتحداث مــشروع تنفيــذي  اشــنطن الــسعي للحــصول علــى ال
وقــد جــرت مناقــشات مــع إدارة . البنــك الــدويل يف جمــال مواصــلة وضــع مقايــيس اإلعاقــة  مـن 

الشؤون االجتماعيـة واالقتـصادية بـشأن اسـتخدام أسـئلة فريـق واشـنطن لغـرض رصـد اتفاقيـة                     
املعهــد وأُقيمــت اتــصاالت جديــدة يف الــشرق األوســط مــع . حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة

 .العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية

ــنطن، ا    - ٨ ــادي عـــشر لفريـــق واشـ ــة مزيـــد  ويف االجتمـــاع احلـ تُّخـــذت الترتيبـــات إلقامـ
بــشأن ) اليونيــسيف(التعــاون الرمســي بــني فريــق واشــنطن ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  مــن

 .وضع اجملموعات املوسَّعة من األسئلة املتعلقة بإعاقة الطفل

 التقرير العاملي بشأن اإلعاقـة    اقترح كل من منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، يف          و  - ٩
ــران   ــذي أصــدره يف حزي ــه /ال ــة      ٢٠١١يوني ــات املتعلق ــوافر البيان ــز ت ــة لتعزي ، التوصــيات التالي

باإلعاقة وقابليتها للمقارنة ونوعيتها، وهي التوصـيات الـيت تـنعكس بـشكل مباشـر علـى عمـل           
 :فريق واشنطن

إدراج اإلحصاءات الوطنية احملـسَّنة عـن اإلعاقـة يف الـربامج الوطنيـة مـن خـالل اجلمـع                      •  
 االعتيادي لبيانات اإلعاقة



E/CN.3/2012/21  
 

11-62544 5 
 

 لتحــسني عمليــة مجــع - املنــهجيات الكميــة والنوعيــة -اســتحداث األدوات املناســبة   •  
 بيانات اإلعاقة وتوسيع نطاقها

 لتوصـــيات فريـــق واشـــنطن املعـــين مجـــع بيانـــات التعـــدادات الـــسكانية الوطنيـــة وفقـــاً  •  
 بإحصاءات اإلعاقة واللجنة اإلحصائية

ــة         •   ــست إلجيــاد جمموع ــادرة بوداب ــق واشــنطن ومب ــيت وضــعها فري اســتخدام األســئلة ال
 أساسية ميكن توسيعها لتلبية احتياجات البلدان

وضــع مقــاييس اإلعاقــة املوسَّــعة واختبارهــا الســتخدامها يف االستقــصاءات الــسكانية     •  
الختاذهـا جـوهر دراسـة استقـصائية عـن اإلعاقـة، كمـا بـادر بـذلك فريـق واشـنطن             وأ

 ومبادرة بودابست

تشجيع املكاتب اإلحصائية الوطنية على املشاركة بنـشاط يف فريـق واشـنطن كوسـيلة                 •  
  للمقارنة وزيادة توافرها لتحسني نوعية البيانات وقابليتها

  
شر التقريـر علـى الـصعيد العـاملي يف مقـر األمـم         شارك ممثـلٌ عـن فريـق واشـنطن يف نـ           و  - ١٠

 ويف نشر التقرير يف الواليات املتحدة األمريكيـة         ،٢٠١١يونيه  /املتحدة يف نيويورك يف حزيران    
ــول   ــق واشــنطن مبعاجلــة التوصــيات    . ٢٠١١ســبتمرب /يف واشــنطن العاصــمة يف أيل ــزم فري ويلت

 تتـضمن البنـود الـيت تتنـاول        ٢٠١٢ لعام   كر أدناه، فإن خطة العمل    وكما ذُ . الواردة يف التقرير  
  .استخدام جمموعة األسئلة القصرية جلمع البيانات وحتليل البيانات الناجتة عن ذلك

  
  األنشطة املنفذة مؤخراً واإلجنازات الرئيسية  -باء   

 وضع األسئلة  -  ١  

كان أحد اإلجنـازات الرئيـسية الـيت حققهـا فريـق واشـنطن هـو وضـع جمموعـة قـصرية                        - ١١
. األسئلة اليت ميكن استخدامها يف التعدادات واالستقصاءات السكانية واختبارها وإقرارهـا           من

ــائج          ــغ عــن نت ــاال، أُبل ــق واشــنطن يف كمب ــده فري ــذي عق ــسادس ال ــسنوي ال ــاع ال ويف االجتم
ــراه    ــذي أج ــار ال ــداً ١٥االختب ــاين  ( بل ــق الث ــر املرف ــر ) انظ ــداً و ٢٣وأق ــة  ٥ بل  وكــاالت دولي

وتــضم اجملموعــة أســئلة عــن ســتة  . قــصرية عــن اإلعاقــة الجمموعــة األســئلةحــضرت االجتمــاع 
ــية هـــي  ــة،  : جمـــاالت وظيفيـــة أساسـ اإلبـــصار، والـــسمع، واملـــشي، واإلدراك، والعنايـــة الذاتيـ

ــألداء      . والتواصــل ــدويل ل ــصنيف ال ــدرج يف الت ــة املُ واســتندت هــذه األســئلة إىل منــوذج اإلعاق
وبنـاًء علـى    .  الـدويل   علـى الـصعيد    ى قابليـة املقارنـة     التركيز بوجه خاص عل    تواإلعاقة وتضمن 

ــات املــستمدة مــن التقــارير القطريــة الــيت قــدمها املمثلــون القطريــون الرئيــسيون بــني           املعلوم
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ــق واشــنطن التاســع واحلــادي عــشر، أشــار      ــداً إىل أن اجملموعــة القــصرية   ب٣١اجتمــاعي فري ل
وقـد وضـعت    . ة مـن التعـدادات الـسكانية      األسئلة، أو بديل عنها، أُدرجا يف اجلولـة األخـري          من

إجراءات االختبار املصممة لتقييم جمموعـات األسـئلة القابلـة للمقارنـة دوليـاً لكـي يـستخدمها                  
 والكميـة   - يفرعـ ختبـار امل  ال ا -وتشمل إجـراءات االختبـار املنـهجيتني النوعيـة          . فريق واشنطن 
بلــدان علــى إجــراء اختبــارات فريــق وقــد مت تقــدمي التــدريب واملــساعدة الفنيــة لل. علــى الــسواء

  .واشنطن، وبصورة أعـم، على أساليب مجع البيانات عن اإلعاقـة
ووضع فريق واشنطن أيضا جمموعـة موسـعة مـن األسـئلة املتعلقـة بـاألداء السـتخدامها               - ١٢

كعناصر يف االستقصاءات السكانية أو مالحق االستقـصاءات أو باعتبارهـا جـوهر االستقـصاء               
وبالتعـاون  .  اجملموعـة القـصرية    تتوسـع يف تنـاول    ة الستخدامها يف االستقصاءات اليت      عن اإلعاق 

، أجــرى فريــق واشــنطن اختبــارات اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئمــع 
ــة موحــدة جملموعــة األســئلة املوســعة يف تــسعة بلــدان     ــا، وســري النكــا،  (معرفي جنــوب أفريقي

).  وكمبوديـــا، وكنـــدا، وملـــديف، ومنغوليـــا، والواليـــات املتحـــدةوالفلـــبني، وكازاخـــستان،
ســري النكــا، (وأجريــت اختبــارات ميدانيــة موحــدة جملموعــة األســئلة املوســعة يف ســتة بلــدان  

  ).والفلبني، وكازاخستان، وكمبوديا، وملديف، ومنغوليا
نتــائج ، عقــد فريــق خــرباء اجتماعــاً يف بــانكوك الســتعراض ٢٠١١فربايــر /ويف شــباط  - ١٣

اللجنـــة /اجلولـــة الثانيـــة مـــن االختبـــارات املعرفيـــة جملموعـــة األســـئلة املوســـعة لفريـــق واشـــنطن 
ــادئ    ــيا واحملــيط اهل ــة آلس ــصادية واالجتماعي ــصاءات   االقت ــن خــالل االستق ــة م ــاس اإلعاق .  لقي

 هــي مناقــشة نتــائج اجلولــة الثانيــة مــن االختبــارات   االجتمــاعوكانــت األهــداف املتوخــاة مــن
؛ وملواصـلة   جهـاد  ال سيما يف ما يتعلق مبجاالت االتـصال والـسمع والتـأثر والتـأمل واإل               املعرفية،

تدريب كبار اإلحصائيني من منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ علـى املهـارات الالزمـة لالضـطالع             
بتحليــل املقــابالت الــيت جتــرى الختبــار املــدارك املعرفيــة؛ ومناقــشة جمــاالت العمــل يف املــستقبل 

  .ت اإلعاقة وقياسهاجلمع بيانا
وبالتعاون مع مبادرة بودابست، قُدمت إىل املكتب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة               - ١٤

 وهـي جمموعـة فرعيـة مـن اجملموعـة املوسـعة             -صيغة هنائية جملموعـة أسـئلة عـن احلالـة الـصحية             
  .املقابالت إلدراجها يف الدراسة االستقصائية الصحية األوروبية عن طريق -املتعلقة باألداء 

  
  حلقات العمل واملساعدة التقنية  -  ٢  

، وبناًء على طلب البنك الـدويل، قـدَّم    ٢٠٠٩سبتمرب  /أغسطس وأيلول /يف شهري آب    - ١٥
فريق واشنطن املساعدة ملكتب اإلحصاءات يف بنغالديش من خـالل عقـد حلقـة عمـل تدريبيـة                   

 فريق واشنطن املـبين علـى التـصنيف    اهلدف منها فهم اإلعاقة والقدرة على األداء باستخدام هنج     
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الدويل لألداء واإلعاقة والصحة، وتطبيق جمموعة األسئلة القصرية للفريق يف االستقـصاء الـوطين         
  .٢٠١٠ املتعلق بدخل األسر املعيشية ونفقاهتا، ويف التحضري للتعداد السكاين لعام

ــع     وُع  - ١٦ ــاون م ــة بالتع ــة عمــل إقليمي ــصادية  قــدت حلق ــة االقت ــة آلســيا  اللجن واالجتماعي
وكـان اهلـدف منـها هـو زيـادة      .  يف بـانكوك ٢٠٠٩ديـسمرب  / يف كـانون األول واحملـيط اهلـادئ  

معرفــة املــشاركني بتنفيــذ االختبــارات املعرفيــة والتجريبيــة لتــصميم االســتبيان عــن طريــق نــشر   
جنـة االقتـصادية    الل/نتائج االختبارات املعرفية وامليدانية جملموعة األسئلة املوسعة لفريق واشـنطن         

 لقياس اإلعاقة مـن خـالل االستقـصاءات، ومواصـلة الـدعوة             واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ   
جلمـع بيانـات اإلعاقـة    التصنيف الـدويل لـألداء واإلعاقـة والـصحة      إىل اعتماد النهج القائم على      

  .من خالل التدريب على مجع بيانات التعدادات واالستقصاءات
اللجنـــة ، عقـــد فريـــق واشـــنطن حلقـــة عمـــل بالتعـــاون مـــع  ٢٠١٠يـــه يول/ويف متـــوز  - ١٧

 ركـزت علـى تـدريب املـشاركني مـن البلـدان           ،االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ        
على أساليب االستقصاء املعريف وعرضت نتائج االختبـارات التجريبيـة واملعرفيـة الـيت تتـضمنها                

ــة  ــة اإلعاقـ ــذه مم   . دراسـ ــل هـ ــة العمـ ــضر حلقـ ــن ا وحـ ــون عـ ــة   ثلـ ــصائية الوطنيـ ــب اإلحـ ملكاتـ
  .النكا، والفلبني، وكازاخستان، وكمبوديا، وملديف، ومنغوليا سري يف
ــيم    وُع  - ١٨ ــهجيات تقي ــشأن من ــة ب ــة عمــل تدريبي ــة   قــدت حلق ــابالت املعرفي  األســئلة واملق
ــشرين األول  يف ــوبر /مــسقط يف ت ــها هــي إطــالع    . ٢٠١٠أكت وكانــت األهــداف املتوخــاة من

يف املنهجيــة املتبعــة حاليــا يف املقــابالت املعرفيــة وتقنيــات تقيــيم األســئلة يف مــا يتعلــق   البــاحثني 
واستـضافت حلقـة    . مبجموعة األسئلة املوسعة لفريـق واشـنطن، وتدريبـهم علـى تلـك املنهجيـة              

ــذهالعمــل ــوطين وحــضرها    ه ــصاد ال ــثال ١٥ وزارةُ االقت ــة    مم ــب اإلحــصائية الوطني عــن املكات
ــة الــسورية، والــسودان، وعمــان، ومــصر، واملغــرب،    األردن، وتــونس، يف ــة العربي  واجلمهوري

  .وفلسطني واليمن،
ــانون األول  - ١٩ ــسمرب /ويف كـ ــوث    ٢٠١٠ديـ ــدريب والبحـ ــريب للتـ ــد العـ ــرف املعهـ ، أشـ

وكـان اهلـدف احملـدد املتـوخى        . اإلحصائية على رعاية حلقـة دراسـية بـشأن اإلعاقـة يف دمـشق             
ني عــن املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة يف البلــدان العربيــة بــشأن  منــها هــو تبــادل املعرفــة مــع ممــثل

 ممـثال عـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة      ٢٢وحـضر احللقـة الدراسـية     . تعريف اإلعاقة وقياسـها   
يف األردن، والبحرين، وتونس، واجلمهوريـة العربيـة الـسورية، والـسودان، والعـراق، وعمـان،                

  .نيوليبيا، ومصر، واملغرب، واليمن، وفلسط
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، شارك ممثلون من أمانة فريـق واشـنطن يف حلقـة عمـل تدريبيـة                ٢٠١١مايو  /ويف أيار   - ٢٠
ُنظمت برعاية املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية يف إمـارة الـشارقة بدولـة اإلمـارات                

 وكان هدفها هو تدريب ممثلي املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة يف البلـدان العربيـة              . العربية املتحدة 
وقــد حــضر حلقــة العمــل  . علــى فهــم وتفعيــل مقــاييس اإلعاقــة الــيت وضــعها فريــق واشــنطن    

ــذه   ــة ه ــة    ٣٥التدريبي ــم املتحــدة إلغاث ــة األم ــن وكال ــثال م ــسطينيني    مم ــشغيل الالجــئني الفل  وت
ــة املتحــدة،     يف ــة يف األردن، واإلمــارات العربي الــشرق األدىن ومــن املكاتــب اإلحــصائية الوطني

والبحرين، وتونس، واجلمهورية العربية السورية، وجيبويت، والسودان، والـصومال، والعـراق،           
  .وعمان، والكويت، ولبنان، ومصر، واملغرب، واململكة العربية السعودية

  
  جتماع السنوي احلادي عشر الذي ُعقد يف برمودااألنشطة احلالية واال  -  ٣  

. ٢٠١٠يرصد فريـق واشـنطن اسـتخدام اجملموعـة القـصرية يف جولـة التعـدادات لعـام                     - ٢١
طُلبت إىل فريق واشـنطن معلومـات بـشأن األسـئلة املـستخدمة وتقـديرات اإلعاقـة الناجتـة                   قد  و

وكـان  . جتمـاع احلـادي عـشر     عن ذلـك، وعرضـت التحلـيالت األوليـة للنتـائج القطريـة يف اال              
موضــع اهتمــام خــاص تــأثري التعــديالت الــيت كانــت قــد أدخلتــها بعــض البلــدان علــى جمموعــة  

وتركز النقاش على كيفية استخدام هذه النتائج إلطـالع البلـدان بـشكل أفـضل علـى                 . األسئلة
 هـذا اجملـال     والعمـل يف  . ألسـئلة سبل مجع املعلومـات املتعلقـة باإلعاقـة واألثـر احملتمـل لـصياغة ا              

  .٢٠١٢جزء من خطة الفريق لعام  هو
ويواصــل فريــق واشــنطن العمــل علــى إعــداد جمموعــة أســئلة اإلعاقــة املوســعة املتعلقــة      - ٢٢

ة االستقـــصائية الـــصحية الوطنيـــة وقـــد أضـــيفت جمموعـــة األســـئلة هـــذه إىل الدراســـ . بـــاألداء
ــا     عــن ــات املتحــدة وغــدت بيان ــيت جتريهــا الوالي ــق املقــابالت ال ــها طري . ت متاحــة اآلن لتحليل

وتركز النقاش على السبل اليت ميكن هبـا اسـتخدام هـذه    . وُعرضت النتائج األولية يف االجتماع   
وقـد اعتمـد    . لتحليلغراض ا البيانات لفهم جمموعة األسئلة بشكل أفضل وتوفري التوجيهات أل        

  .٢٠١٢هذا املشروع كجزء من خطة العمل لعام 
 أحـدمها معـين بوضـع جمموعـة موسـعة لقيـاس اإلعاقـة بـني                 -وعرض فريقـان عـامالن        - ٢٣

 األعمـال الـيت أجنـزت       -األطفال والشباب واآلخر معين بقياس البيئة من حيث صـلتها بـاألداء             
وهكذا قدم الفريق العامل املعين بقياس اإلعاقة بني األطفال والـشباب، الـذي             . يف العام السابق  

 القــى استحــسانا لوضــع حــصاء يف إيطاليــا، اقتراحــاًكــان يرأســه أعــضاء مــن املعهــد الــوطين لإل
وحــضر .  وأمثلــة علــى ســبل تفعيلــها مفاهيميــاًاجملموعــة املوســعة لألطفــال الــيت تتــضمن إطــاراً 

ود االستقـــصاء املـــستخدمة بنـــاالجتمـــاع منـــدوب مـــن اليونيـــسيف وقـــدم معلومـــات بـــشأن  
 إلقامـة تعـاون     اتخـذت الترتيبـ   تُّوقد ا . الدراسات االستقصائية العنقودية املتعددة املؤشرات     يف
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رمسي بني فريق واشنطن واليونيسيف للعمـل علـى وضـع جمموعـة موسـعة مـن األسـئلة املتعلقـة           
كمـا عـرض الفريـق العامـل املعـين بـالتحقيق يف العوامـل البيئيـة، الـذي              . باإلعاقة لدى األطفـال   

أعمالــه الــيت ضــمت كــان يرأســه املركــز الــوطين لإلحــصاءات الــصحية يف الواليــات املتحــدة،  
قدت جلسة بـشأن الـسبل      وباإلضافة إىل ذلك، عُ   .  وجمموعات أسئلة ذات صلة     مفاهيمياً إطاراً

وُشـجع الفريـق العامـل      . اليت ميكن هبا معاجلة مسألة املـشاركة بـصورة مباشـرة علـى حنـو أكـرب                
  .على مواصلة العمل يف كال اجملالني

  
  ٢٠١٢خطة العمل لعام   -ثالثا   

ــه لعــام      يف اال  - ٢٤ . ٢٠١٢جتمــاع احلــادي عــشر، وافــق فريــق واشــنطن علــى خطــة عمل
 اللجنــة التوجيهيــة واألفرقــة  بنــود أخــرى، مــسؤوليات حمــدَّدة إىل ضــمنوتفــوِّض اخلطــة، مــن 

وتتـضمن  .  واملـؤمترات اهلاتفيـة    الربيـد اإللكتـروين   باسـتخدام   على مدار العـام     العاملة اليت جتتمع    
  :هية واألفرقة العاملة ما يليللجنة التوجياخلطوات املقبلة 

  :العمل على إعداد جمموعة األسئلة القصرية  )أ(  
ــيت         ‘١’   ــة ال ــراً عــن الكيفي ــضمن تقري ــشر تت ــة للن ــق عامــل بإعــداد ورق ســيقوم فري

 ومقــاييس أخــرى  -يــستخدم هبــا فريــق واشــنطن جمموعــة األســئلة القــصرية    
ها من التغـيريات الـيت       وتأثري ذلك على البيانات اليت مت احلصول علي        -لإلعاقة  

  دخلت على صياغة اجملموعة املوحدة؛أُ
  الثاين عشر؛ سيقوم فريق عامل بإعداد عرض عن التحليل لتقدميه يف االجتماع  ‘٢’  
  :العمل على إعداد اجملموعات املوسَّعة من األسئلة املتعلقة باألداء  )ب(  
ملستمدة من الدراسـة    سيواصل أعضاء فريق واشنطن املهتمون حتليل البيانات ا         ‘١’  

االستقــصائية الــصحية الوطنيــة عــن طريــق املقــابالت وســيعّدون ورقــة للنــشر   
  تتعلق بتحليل البيانات املستمدة هذه من الدراسة؛

  سيعمل األعضاء على إعداد عرض عن التحليل لتقدميه يف االجتماع الثاين عشر؛  ‘٢’  
ــئلة       )ج(   ــن األسـ ــعة مـ ــات املوسـ ــداد اجملموعـ ــى إعـ ــل علـ ــة  العمـ ــة باإلعاقـ  املتعلقـ

  :األطفال لدى
سيواصل الفريق العامـل املعـين باإلعاقـة الطفـل إعـداد اقتراحـه بـشأن جمموعـة                   ‘١’  

  األسئلة املتعلقة باألطفال وإعداد جمموعة أسئلة مقترحة؛
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ـــ    ‘٢’   ــع اليوني ــل مـ ــق العامـ ــيتعاون الفريـ ــعة   سـ ــة املوسـ ــع اجملموعـ ــى وضـ سيف علـ
  مقاييس اإلعاقة لدى األطفال؛ من

ســيقوم الفريــق العامــل بإعــداد وثــائق عــن اســتحداث مقــاييس اإلعاقــة لــدى     ‘٣’  
  األطفال لعرضها يف االجتماع الثاين عشر؛

العمـــل علـــى وضـــع جمموعـــات موســـعة مـــن األســـئلة املتعلقـــة بالعوامـــل           )د(  
  :واملشاركة البيئية

ــى      ‘١’   ــل علـ ــل العمـ ــق عامـ ــل فريـ ــة   سيواصـ ــاهيمي وجمموعـ ــار املفـ ــع اإلطـ وضـ
  عات مقترحة من األسئلة؛جممو أو

ســـيقوم فريـــق عامـــل بإعـــداد وثـــائق بـــشأن وضـــع مقـــاييس العوامـــل البيئيـــة   ‘٢’  
  .واملشاركة لعرضها يف االجتماع الثاين عشر

  
أكتـوبر  / عقد االجتماع الثاين عشر لفريق واشنطن يف تـشرين األول       ومن املقرر مبدئياً    - ٢٥

  . يف بيجني٢٠١٢
  

  جنة اختاذ إجراءات بشأهنانقاط تقتضي من الل  -رابعا   
التعــبري عــن آرائهــا بــشأن أنــشطة فريــق واشــنطن   ) أ: (قــد ترغــب اللجنــة يف مــا يلــي   - ٢٦

واحلـث علـى تقـدمي الـدعم مـن خـالل            ) ب(وإجنازاته كما هـي موضـحة يف التقريـر املرحلـي؛            
ميــة املكاتــب اإلقليميــة لألمــم املتحــدة مــن أجــل تــوفري التــدريب وتنظــيم حلقــات العمــل اإلقلي 

والنظــر يف مــشروع ) ج(وتقــدمي املــساعدة التقنيــة يف جمــاالت االختبــارات املعرفيــة وامليدانيــة؛  
  . يف الفرع الثالثبّينة واملوافقة عليها، كما هي م٢٠١٢خطة عمل فريق واشنطن لعام 
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 املرفق األول
 أعضاء فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة    

ــن     - ١ ــون احلـــاليون مـ ــشمل املمثلـ ــات اإلحـــصائية ال يـ ــة  اهليئـ ــداً وإقليمـــاً  ١١٨وطنيـ  بلـ
 ؛إســـتونياو ؛أســـترالياو ؛ســـبانياوإ ؛ وأروبـــا؛أرمينيـــاو ؛األردنو ؛ األرجنـــتني:يلـــي كمـــا هـــي
إيــران و ؛أوغنــداو ؛أوروغــوايو ؛إندونيــسياو ؛اإلمــارات العربيــة املتحــدةو ؛أملانيــاو ؛إســرائيلو
؛ بربـادوس و ؛الربازيـل و ؛باكـستان و ؛بـاراغواي و ؛إيطاليـا و ؛يرلندا؛ وآ ) اإلسالمية -مجهورية  (
ــا؛ وبرمـــودا؛ والربتغـــالو ــا؛ وبلجيكـ ؛ بورونـــدي؛ وبوتـــسوانا؛ وبنمـــا؛ وبـــنغالديش؛ وبلغاريـ
؛ تـشاد ؛ وترينيـداد؛ و تركيـا ؛ و تايلنـد ؛ و بـريو ؛ و ) املتعـددة القوميـات    -دولة  (بوليفيا  ؛ و بولنداو
؛ اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة؛ وشيكيةاجلمهوريـــة التـــ؛ وجامايكـــا؛ وتونغـــا؛ وتـــونس؛ وتوفـــالوو
ــسورية  و ــة ال ــة العربي ــة  ؛ واجلمهوري ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا املتحــدة  ؛ ومجهوري ــة ترتاني ؛ مجهوري
؛ زامبيـا ؛ و رومانيـا ؛ و روانـدا ؛ و الـدامنرك ؛ و جنوب أفريقيا ؛ و مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   و
؛ الــسويد؛ وســنغافورة؛ وياســلوفين؛ وســلوفاكيا؛ وســري النكــا؛ وســانت لوســيا؛ وزمبــابويو
؛ غانــا؛ وغامبيــا؛ وعمــان؛ والعــراق؛ والــصني؛ وصــربيا واجلبــل األســود؛ وشــيلي؛ وســرياليونو
فييـت  ؛ و فيجـي ؛ و فنلنـدا ؛ و ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (فرتويـال   ؛ و الفلبني؛ و فرنسا؛ و غواتيماالو

؛ كوبــا؛ وداكنــ؛ وكمبوديــا؛ وكرواتيــا؛ وكازاخــستان؛ وقريغيزســتان؛ وقطــر؛ وقــربص؛ ونــام
؛ لكـسمربغ ؛ ولبنـان ؛ والتفيـا ؛ وكينيا؛ والكويت؛ و كولومبيا؛ و كوستاريكا؛ و كوت ديفوار و
اململكــة ؛ وملــديف؛ ومــالوي؛ واملكــسيك؛ واملغــرب؛ ومــصر؛ ومالطــة؛ وليــسوتو؛ وليتوانيــاو

؛ منغوليـــا؛ ويرلنـــدا الـــشمالية آاململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى و   ؛ والعربيـــة الـــسعودية 
ــا ؛ وموزامبيــــق؛ ويوسموريــــشو ؛ النمــــسا؛ والنــــرويج؛ و) املوحــــدة-واليــــات (ميكرونيزيــ
دة األمريكيــة؛ واليابــان؛ واليونــان؛ الواليــات املتحــ؛ وهولنــدا؛ وهنغاريــا؛ واهلنــد؛ ونيوزيلنــداو

وكوراســاو؛ وهونــغ كونــغ، الــصني؛ وماكــاو، الــصني؛ واألرض الفلــسطينية احملتلــة؛ وســانت   
 وجــزر البــهاما، وجــزر تــركس وكــايكوس، إكــوادور،  أيــضا ويف املاضــي، شــاركت. مــارتن

 .وجزر القمر، ونيجرييا

ــاً       - ٢ ــسابق أو متثــل حالي ــة الــيت مثلــت يف ال  األشــخاص ومــن بــني ممثلــي املنظمــات الدولي
ــة ذوي ــدان     : اإلعاق ــل، ومعهــد البل ــة إلعــادة التأهي ــة الدولي ــة، واجلمعي املنتــدى األورويب لإلعاق

اقة، واملعهد األفريقي للتأهيل، واالحتاد الدويل الستسقاء الرأس والسنـسنة          األمريكية املعين باإلع  
اهليئـة  : ومن بني ممثلي املنظمات الوطنية اليت مثلت يف الـسابق أو متثـل حاليـاً املعـوَّقني                . املشقوقة

ــدا، ومكتــب التنــسيق املعــين بإدمــاج املــشردين     ــة لإلعاقــة يف آيرلن ــة  يفالوطني الربازيــل، واألمان
طنيــة املعنيــة باإلدمــاج االجتمــاعي للمعــوقني يف بنمــا، ومنظمــة املعــوقني للــشؤون القانونيــة     الو
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ــصابني        ــا املتحــدة، ورابطــة األشــخاص امل ــة ترتاني ــة يف مجهوري ــصادية واالجتماعي ــة االقت والتنمي
بالشلل الدماغي يف املكسيك، وجملس بورتوريكو املعين بالعجز يف النمو، ومكتب أمني املظـامل              

ــذو ــين   لـ ــوطين املعـ ــد الـ ــو، واملعهـ ــة يف بورتوريكـ ــل   ي اإلعاقـ ــادة التأهيـ ــة وإعـ ــوث اإلعاقـ ببحـ
ومــن بــني ممثلــي . الواليــات املتحــدة، واالحتــاد الــوطين لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف أوغنــدا   يف

ــاً      ــل حالي ــسابق أو متث ــت يف ال ــيت مثل ــة يف املنظمــات ال ــة   األشــخاص ذوي اإلعاق ــودا منظم برم
ـــ اهتمامـــــات التقـــــدُّم يف وارد برمـــــودا للنـــــهوض باألطفـــــال  الـــــسن، ومنظمـــــة تـــــسخري مــ

االحتياجات اخلاصة، ومجعية برمودا لـدعم املـصابني بالتوحـد وتعلـيمهم، ومجعيـة برمـودا            ذوي
للمكفوفني، وجملس مستشفيات برمودا، بينما تشمل املؤسسات احلكوميـة يف برمـودا مؤسـسة              

مات العالج الطبيعي، واملكتب الوطين للمـسنني        اخلدمات املهنية وخد   -إعادة التأهيل اجملتمعي    
 .لألدوية واألشخاص ذوي اإلعاقة البدنية، وجلنة حقوق اإلنسان، وإدارة املراقبة الوطنية

وتــشمل املنظمــات الدوليــة األخــرى الــيت شــاركت ســابقاً أو تــشارك حاليــاً يف فريــق      - ٣
ــشراكة ا   : واشــنطن ــة، وال ــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــصحية لالحتــاد األورويب،  املكت ل

ــة      ــة يف امليــدان االقتــصادي، ومــصرف التنمي ــة، ومنظمــة التعــاون والتنمي ومنظمــة العمــل الدولي
للبلدان األمريكية، واملشروع اإلمنائي الدويل، والبنك الدويل، ومنظمة الصحة العامليـة، واملركـز             

ت الـصحية الدوليـة، ومنظمـة األمـم         التعاوين التابع ملنظمة الصحة العاملية املعـين بأسـرة التـصنيفا          
، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ، واللجنـة       )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

  .اإلحصائية االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، واللجنة االقتصادية ألوروبا، والشعبة
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 املرفق الثاين
 ٢٠٠٩ واشنطن حىت عام اإلجنازات اإلضافية اليت حققها فريق    
 اختبار األسئلة    

ــق واشــنطن، أُ        - ١ ــست وفري ــادرة بوداب ــن أجــل مب ــئلة م ــيم األس ــد تقي ــالث  عن ــت ث جري
 تقيـيم جملموعـة فريـق واشـنطن      مبثابـة وكانـت أول دراسـة منـها   . دراسات تقييم واسعة النطـاق  

 رك مخـسة عـشر بلـداً   وقـد شـا  . القصرية اليت تضم ست أسئلة تتعلق باإلعاقة املعـدَّة للتعـدادات      
ــذه الدراســة  ــي،يف ه ــو     :  ه ــة الكونغ ــل، ومجهوري ــاراغواي، والربازي ــدا، وب ــتني، وأوغن األرجن

الدميقراطيــة، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، وغامبيــا، والفلــبني، وفييــت نــام، وكينيــا، وليــسوتو،    
ومت حتليـل  . ) أ(وقد ُنـشرت نتـائج هـذا التقيـيم األول    . ومصر، واملكسيك، وموريشيوس، واهلند  

عة املتعلقـة بـاألداء الـيت وضـعها فريـق واشـنطن وجمموعـة األسـئلة                 جمموعة أسـئلة اإلعاقـة املوسَّـ      
الدراسـة الـيت قامـت هبـا        :  مهـا  ،املتعلقة باحلالة الصحية ملبادرة بودابست يف دراستني منفـصلتني        
 :التـــايل املوقـــع الـــشبكي  انظـــر(اللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ      

www.unescap.org/stat/disability/analysis (والدراسة اليت قام هبا فريق غرناطة. 

وبــدعم مــن اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، مت اختبــار جمموعــة   -  ٢
ســري النكــا، : موسـعة مــن األسـئلة معرفيــا وميـدانيا يف ســتة بلـدان يف جنــوب شـرق آســيا هـي      

قــد اجتمــاع مــشترك بــني مبــادرة وُع. كازاخــستان، وكمبوديــا، وملــديف، ومنغوليــاوالفلــبني، و
 مـايو /بودابست وفريق واشنطن واللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف أيـار                 

رضــــت  مت فيــــه حتليــــل البيانــــات ونتــــائج االختبــــارات املعرفيــــة وامليدانيــــة األوليــــة وُع٢٠٠٩
. ٢٠٠٩ريـق واشـنطن يف دار الـسالم، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، يف عـام        االجتماع التاسع لف   يف

 وُعرضت اجلهود املبذولـة لوضـع الـصيغة النهائيـة جملموعـة موسـعة مـن األسـئلة املتعلقـة باإلعاقـة                     
 .٢٠١٠نوفمرب /االجتماع العاشر لفريق واشنطن، الذي عقد يف لكسمربغ يف تشرين الثاين يف

الــذي يتــألف مــن إســبانيا وأملانيــا وإيطاليــا والربتغــال وسويــسرا واختــذ فريــق غرناطــة،   - ٣
 بعـض الـشيء يف النظـر إىل نفـس اجملموعـة              خمتلفـاً  وفرنسا والواليات املتحدة األمريكيـة، هنجـاً      

ففي حني أن الفريـق مجـع بيانـات معرفيـة مـن املقـابالت النوعيـة وحلَّلـها                   . املوسعة من األسئلة  
قتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، فـإن هنـج الفريـق                على منوال مـشروع اللجنـة اال      

  .ركز على مواصلة تطوير منهجية تقييم األسئلة وأفضل املمارسات يف منهجية البحث املعريف
__________ 

 Kristen Miller et al, “Results of a cross-national structures cognitive interviewing protocol to test  ) أ(  

measures of disability”, Quality & Quantity, vol. 45, No. 4) ٢٠١١يونيه /حزيران(. 
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 حلقات العمل اإلقليمية    

 يف أفريقيــا ٢٠٠٥عــام يف قــام فريــق واشــنطن بتنظــيم وعقــد حلقــيت عمــل إقليميــتني     - ٤
ــةوأمريكــا الالتين ــان  وكانــت . ي ــان احللقت ــان هات ــة اهتمــت   موجهت ــدان يف املنطق أساســاً إىل بل

وقـد عرَّفَـت احللقتـان البلـدان يف املنطقـة مبجموعـة             . بإدراج أسئلة اإلعاقة يف تعـداداهتا الوطنيـة       
األسئلة القصرية لفريق واشنطن املتعلقة باإلعاقة، وما يرافقها من أساس منطقـي، واإلجـراءات               

 علــى بنــاء القــدرات علــى مجــع اتنيوقــد ســاعدت حلقتــا العمــل هــ. ختبــار األســئلةايف املتبعــة 
 .من البلدان الناميةالكثري البيانات عن اإلعاقة يف 

 :وقد شارك فريق واشنطن يف حلقات العمل اإلقليمية اإلضافية التالية  - ٥

ج اخلـاص   بـشأن إحـصاءات اإلعاقـة يف البلـدان األعـضاء يف الربنـام             حلقة عمل تدريبية      •  
 يف الفتــرة بــشكيكنظمتــها اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا يف   ،القتــصادات وســط آســيا 

وكـــان اهلـــدف مـــن حلقـــة العمـــل . ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول١٥ إىل ١٣ مـــن
التدريبية تعريـف املـشاركني بأفـضل املمارسـات املتعلقـة بإحـصاءات اإلعاقـة، وتطـوير                 

وقـد ُنظِّمـت لفائـدة مـديري       . الـصحية للـسكان   اخلربة الفنية يف منهجيات قياس احلالـة        
ومــوظفي اإلحــصاءات الــصحية العــاملني يف جمــال قيــاس حــاالت اإلعاقــة يف املكاتــب   

 .اإلحصائية الوطنية ووزارات الصحة يف آسيا الوسطى وأذربيجان

األمم املتحدة للـسكان    حلقة عمل تدريبية مشتركة بني اللجنة االقتصادية ألوروبا وصندوق          •  
 .٢٠٠٨فرباير /شباط ٢٢ إىل ١٨أن إدارة التعداد، عقدت يف سراييفو يف الفترة من بش

حلقة عمل عن تعزيز القدرة على قياس حاالت اإلعاقة يف مجيع أرجاء جنوب آسـيا برعايـة                   •  
البنك الدويل، وحلقـة عمـل إقليميـة عـن تـشجيع مجـع بيانـات اإلعاقـة مـن خـالل تعـدادات                  

 .٢٠٠٨أبريل / برعاية األمم املتحدة يف بانكوك يف نيسان٢٠١٠السكان واملساكن لعام 

لجنـة االقتـصادية ألوروبـا وصـندوق األمـم          الحلقة عمل تدريبية إقليمية مـشتركة بـني           •  
ــا،        ــوب شــرق أوروب ــدان جن ــساكن لبل ــسكان وامل ــدادات ال ــسكان عــن تع املتحــدة لل

نـوفمرب  /تـشرين الثـاين     اليوغوسـالفية الـسابقة يف    مقـدونيا   مجهورية  ُعِقدت يف أوهريد،    
اخلـرباء مـن املكاتـب    املوظفني الفنـيني و  كبار  لفائدة  وقد ُنظَِّمت حلقة العمل     . ٢٠٠٨

ألبانيـــا، وبلغاريـــا، والبوســـنة واهلرســـك، واجلبـــل األســـود،  كـــل مـــن اإلحـــصائية يف 
. اليوغوسـالفية الـسابقة  مقـدونيا  ومجهوريـة  ، وورومانيا، وصربيا، وكرواتيا، وكوسوف 

يــوم كامــل اشــتملت علــى قيــاس لدورة تدريبيــة عــن سؤولية املــيــق واشــنطن وتــوىل فر
اإلعاقــة يف التعــدادات، وتفــسري اإلعاقــة وفهمهــا مقاســة باســتخدام جمموعــة األســئلة    

  . اليت وضعها فريق واشنطنالقصرية
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	فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة
	مذكرة من الأمين العام
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	تقرير فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة
	أولا - مقدمة
	1 - في حزيران/يونيه 2001، أوصت الحلقة الدراسية الدولية المعنية بقياس الإعاقة التابعة للأمم المتحدة بوضع مبادئ ونماذج موحدة لمؤشرات الإعاقة لاستخدامها في التعدادات السكانية. وكان هناك إجماع واسع النطاق على ضرورة وضع قياسات سكانية للإعاقة من أجل استخدامها على الصعيد القطري ومقارنتها على الصعيد الدولي. وكانت هناك حاجة كبيرة لهذا العمل نظراً لأن البيانات عن الإعاقة شحيحة وفي أغلب الأحيان رديئـة النوعية، وخاصة في البلدان النامية. وعلاوة على ذلك، غالباً ما تفتقـر تلك البيانات إلى القابلية للمقارنة دولياً، حتى بين البلدان المتقدمة النمـو. ونتيجة لذلك، أُنشئ فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة (فريق واشنطن) لتلبية تلك الحاجـة الملحـة.
	2 - ولذلك فإن الغرض الأساسي لفريق واشنطن هو تعزيز وتنسيق التعاون الدولي في مجال الإحصاءات الصحية مع التركيز على مقايـيس للإعاقة تناسب والتعدادات والاستقصاءات الوطنية. والهدف الأساسي هو توفير معلومات أساسية لازمة عن الإعاقة تكون قابلة للمقارنة في جميع أنحاء العالم. ويهدف الفريق على الأخص إلى وضع مجموعة قصيرة من مقايـيس الإعاقة، مناسبة للاستخدام في التعدادات، أو استقصاءات وطنية قائمة على العيـِّنات، أو أشكال إحصائية أخرى، وذلك لتحقيق الغرض الرئيسي، ألا وهو وضع سياسات مستنيرة بشأن تكافؤ الفرص. وتتمثل الأولوية الثانية في التوصية بمجموعة موسعة واحدة أو أكثر من البنود الاستقصائية لقياس الإعاقة، أو بمبادئ توجيهية لغرض تصميمها، لتستخدم كعناصر للاستقصاءات السكانية أو كملاحق للاستقصاءات المتخصصة. ويُعتَزم أن تكون هذه المجموعات الموسعة من البنود الاستقصائية مرتبطة بالمجموعة القصيرة من مقاييس الإعاقة. وقد اعتُمِدَ التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة الذي وضعته منظمة الصحة العالمية كإطار أساسي لاستحداث هذه المجموعات. وسيُرفَق بجميع مقاييس الإعاقة التي يوصي بها الفريق، سواء كانت قصيرة أو موسعة، بيان لخواصها التقنية، وسيُقدَّم توجيه منهجي بشأن تنفيذها وانطباقها على جميع الفئات السكانية الفرعية. ويَنشُر فريــــق واشــــنطن نواتـــج عمله على الصعيـد العالمي من خلال شـــبكة الإنترنت (www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm) والمنشورات العلمية.
	ثانيا - تقرير مرحلي عن الأعمال المنجـزة
	ألف - الاجتماعات وأوجه التعاون
	3 - عقد فريق واشنطـن 11 اجتماعاً سنوياً منذ إنشـائـه: في الفترة من 18 إلى 20 شباط/فبراير 2002 في واشنطن العاصمة؛ ويوما 9 و 10 كانون الثاني/يناير 2003 في أوتاوا؛ ويوما 19 و 20 شباط/فبراير 2004 في بروكسل؛ وفي الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 في بانكوك؛ وفي الفترة من 21 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2005 في ريو دي جانيرو؛ وفي الفترة من 10 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2005 في كمبالا؛ وفي الفترة من 19 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2007 في دبلن؛ وفي الفترة من 29 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 في مانيلا؛ وفي الفترة من 7 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009 في دار السلام، جمهورية تنزانيا المتحدة؛ وفي الفترة من 3 إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في لكسمبرغ؛ وفي الفترة من 14 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في ساوثامبتُن، برمودا. وتُعقد الاجتماعات السنوية في المناطق الجغرافية الكبرى لتسهيل المشاركة فيها، وبخاصة مشاركة الدول النامية.
	4 - وقد سعى فريق واشنطن إلى تشجيـع التعاون الدولي، وبالأخص إلى ضمان أن تقوم جهود الفريق على قاعدة عريضة وأن تشمل أصواتاً من البلدان النامية من كل منطقة في العالم. ومن ثم، يشارك في الفريق ممثلون عن الهيئات الإحصائية الوطنية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات دولية أخرى. ومنذ إنشاء فريق واشنطن، اشترك فيه ممثلو مكاتب إحصائية وطنية في 123 بلداً. وقد حضر ممثلون من 89 بلداً اجتماعاً سنوياً واحداً على الأقل، كما حضر ممثلون من 58 بلداً أكثر من اجتماع سنوي واحد. ويضم أعضاء الفريق الحاليون 118 مكتباً من المكاتب الإحصائية الوطنية، و 7 منظمات دولية، و 6 منظمات تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، وهيئات أخرى منتسبة للأمم المتحدة (انظر المرفق الأول).
	5 - وقد عمل فريق واشنطن مع الشعبة الإحصائية، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الدولي، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، ومؤسسة البحث العلمي والصناعي بمعهد التكنولوجيا النرويجي، ومؤسسات أخرى للتشجيع على اتباع نهج موحد لقياس الإعاقة. وقد تأثرت عدة أدوات من أدوات البيانات بالبنك الدولي إلى حد كبير بعمل فريق واشنطن في أوزبكستان والهند، وما فتئت مؤسسة البحث العلمي والصناعي بمعهد التكنولوجيا النرويجي تعمل في أفريقيا لإجراء اختبارات مستقلة لأسئلة الفريق. كما أُبلغ فريق واشنطن بأن مجموعة الأسئلة التي وضعها قد تم اختبارها أو إضافتها إلى الاستقصاءات في أكثر من 30 بلداً. ويواصل فريق واشنطن العمل مع البنك الدولي في المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي المحاولات الرامية إلى تأمين التمويل لمزيد من الأنشطة في مجال اختبار المجموعة الموسَّعة من الأسئلة بشأن الإعاقة وتطويرها في مناطق أخرى.
	6 - ويواصل فريق واشنطن التعاون مع اللجنة الاقتصادية لأوروبا، ومنظمة الصحة العالمية، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، وذلك بشأن مبادرة بودابست المتعلقة بقياس الحالة الصحية. وقد اعتُمدت الصيغة النهائية لمجموعة أسئلة مبادرة بودابست المتعلقة بالحالة الصحية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في الاجتماع المشترك الذي عقده فريق واشنطن ومبادرة بودابست في لكسمبرغ، وقُدمت في وقت لاحق إلى المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية - كجزء من مبادرة بودابست - لإدراجها في الجولة المقبلة من الدراسة الاستقصائية الصحية الأوروبية عن طريق المقابلات.
	7 - واستمرت المناقشات مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ لبحث سبل استحداث مشروع تنفيذي. ويواصل فريق واشنطن السعي للحصول على الدعم من البنك الدولي في مجال مواصلة وضع مقايـيس الإعاقة. وقد جرت مناقشات مع إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بشأن استخدام أسئلة فريق واشنطن لغرض رصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأُقيمت اتصالات جديدة في الشرق الأوسط مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.
	8 - وفي الاجتماع الحادي عشر لفريق واشنطن، اتُّخذت الترتيبات لإقامة مزيد من التعاون الرسمي بين فريق واشنطن ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بشأن وضع المجموعات الموسَّعة من الأسئلة المتعلقة بإعاقة الطفل.
	9 - واقترح كل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، في التقرير العالمي بشأن الإعاقة الذي أصدره في حزيران/يونيه 2011، التوصيات التالية لتعزيز توافر البيانات المتعلقة بالإعاقة وقابليتها للمقارنة ونوعيتها، وهي التوصيات التي تنعكس بشكل مباشر على عمل فريق واشنطن:
	• إدراج الإحصاءات الوطنية المحسَّنة عن الإعاقة في البرامج الوطنية من خلال الجمع الاعتيادي لبيانات الإعاقة
	• استحداث الأدوات المناسبة - المنهجيات الكمية والنوعية - لتحسين عملية جمع بيانات الإعاقة وتوسيع نطاقها
	• جمع بيانات التعدادات السكانية الوطنية وفقاً لتوصيات فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة واللجنة الإحصائية
	• استخدام الأسئلة التي وضعها فريق واشنطن ومبادرة بودابست لإيجاد مجموعة أساسية يمكن توسيعها لتلبية احتياجات البلدان
	• وضع مقاييس الإعاقة الموسَّعة واختبارها لاستخدامها في الاستقصاءات السكانية أو لاتخاذها جوهر دراسة استقصائية عن الإعاقة، كما بادر بذلك فريق واشنطن ومبادرة بودابست
	• تشجيع المكاتب الإحصائية الوطنية على المشاركة بنشاط في فريق واشنطن كوسيلة لتحسين نوعية البيانات وقابليتها للمقارنة وزيادة توافرها
	10 - وشارك ممثلٌ عن فريق واشنطن في نشر التقرير على الصعيد العالمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في حزيران/يونيه 2011، وفي نشر التقرير في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن العاصمة في أيلول/سبتمبر 2011. ويلتزم فريق واشنطن بمعالجة التوصيات الواردة في التقرير. وكما ذُكر أدناه، فإن خطة العمل لعام 2012 تتضمن البنود التي تتناول استخدام مجموعة الأسئلة القصيرة لجمع البيانات وتحليل البيانات الناتجة عن ذلك.
	باء - الأنشطة المنفذة مؤخراً والإنجازات الرئيسية
	1 - وضع الأسئلة

	11 - كان أحد الإنجازات الرئيسية التي حققها فريق واشنطن هو وضع مجموعة قصيرة من الأسئلة التي يمكن استخدامها في التعدادات والاستقصاءات السكانية واختبارها وإقرارها. وفي الاجتماع السنوي السادس الذي عقده فريق واشنطن في كمبالا، أُبلغ عن نتائج الاختبار الذي أجراه 15 بلداً (انظر المرفق الثاني) وأقر 23 بلداً و 5 وكالات دولية حضرت الاجتماع مجموعة الأسئلة القصيرة عن الإعاقة. وتضم المجموعة أسئلة عن ستة مجالات وظيفية أساسية هي: الإبصار، والسمع، والمشي، والإدراك، والعناية الذاتية، والتواصل. واستندت هذه الأسئلة إلى نموذج الإعاقة المُدرج في التصنيف الدولي للأداء والإعاقة وتضمنت التركيز بوجه خاص على قابلية المقارنة على الصعيد الدولي. وبناءً على المعلومات المستمدة من التقارير القطرية التي قدمها الممثلون القطريون الرئيسيون بين اجتماعي فريق واشنطن التاسع والحادي عشر، أشار 31 بلداً إلى أن المجموعة القصيرة من الأسئلة، أو بديل عنها، أُدرجا في الجولة الأخيرة من التعدادات السكانية. وقد وضعت إجراءات الاختبار المصممة لتقييم مجموعات الأسئلة القابلة للمقارنة دولياً لكي يستخدمها فريق واشنطن. وتشمل إجراءات الاختبار المنهجيتين النوعية - الاختبار المعرفي - والكمية على السواء. وقد تم تقديم التدريب والمساعدة الفنية للبلدان على إجراء اختبارات فريق واشنطن، وبصورة أعـم، على أساليب جمع البيانات عن الإعاقـة.
	12 - ووضع فريق واشنطن أيضا مجموعة موسعة من الأسئلة المتعلقة بالأداء لاستخدامها كعناصر في الاستقصاءات السكانية أو ملاحق الاستقصاءات أو باعتبارها جوهر الاستقصاء عن الإعاقة لاستخدامها في الاستقصاءات التي تتوسع في تناول المجموعة القصيرة. وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، أجرى فريق واشنطن اختبارات معرفية موحدة لمجموعة الأسئلة الموسعة في تسعة بلدان (جنوب أفريقيا، وسري لانكا، والفلبين، وكازاخستان، وكمبوديا، وكندا، وملديف، ومنغوليا، والولايات المتحدة). وأجريت اختبارات ميدانية موحدة لمجموعة الأسئلة الموسعة في ستة بلدان (سري لانكا، والفلبين، وكازاخستان، وكمبوديا، وملديف، ومنغوليا).
	13 - وفي شباط/فبراير 2011، عقد فريق خبراء اجتماعاً في بانكوك لاستعراض نتائج الجولة الثانية من الاختبارات المعرفية لمجموعة الأسئلة الموسعة لفريق واشنطن/اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ لقياس الإعاقة من خلال الاستقصاءات. وكانت الأهداف المتوخاة من الاجتماع هي مناقشة نتائج الجولة الثانية من الاختبارات المعرفية، لا سيما في ما يتعلق بمجالات الاتصال والسمع والتأثر والتألم والإجهاد؛ ولمواصلة تدريب كبار الإحصائيين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على المهارات اللازمة للاضطلاع بتحليل المقابلات التي تجرى لاختبار المدارك المعرفية؛ ومناقشة مجالات العمل في المستقبل لجمع بيانات الإعاقة وقياسها.
	14 - وبالتعاون مع مبادرة بودابست، قُدمت إلى المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية صيغة نهائية لمجموعة أسئلة عن الحالة الصحية - وهي مجموعة فرعية من المجموعة الموسعة المتعلقة بالأداء - لإدراجها في الدراسة الاستقصائية الصحية الأوروبية عن طريق المقابلات.
	2 - حلقات العمل والمساعدة التقنية

	15 - في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2009، وبناءً على طلب البنك الدولي، قدَّم فريق واشنطن المساعدة لمكتب الإحصاءات في بنغلاديش من خلال عقد حلقة عمل تدريبية الهدف منها فهم الإعاقة والقدرة على الأداء باستخدام نهج فريق واشنطن المبني على التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة، وتطبيق مجموعة الأسئلة القصيرة للفريق في الاستقصاء الوطني المتعلق بدخل الأسر المعيشية ونفقاتها، وفي التحضير للتعداد السكاني لعام ٢٠١٠.
	16 - وعُقدت حلقة عمل إقليمية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في كانون الأول/ديسمبر 2009 في بانكوك. وكان الهدف منها هو زيادة معرفة المشاركين بتنفيذ الاختبارات المعرفية والتجريبية لتصميم الاستبيان عن طريق نشر نتائج الاختبارات المعرفية والميدانية لمجموعة الأسئلة الموسعة لفريق واشنطن/اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ لقياس الإعاقة من خلال الاستقصاءات، ومواصلة الدعوة إلى اعتماد النهج القائم على التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة لجمع بيانات الإعاقة من خلال التدريب على جمع بيانات التعدادات والاستقصاءات.
	17 - وفي تموز/يوليه 2010، عقد فريق واشنطن حلقة عمل بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ركزت على تدريب المشاركين من البلدان على أساليب الاستقصاء المعرفي وعرضت نتائج الاختبارات التجريبية والمعرفية التي تتضمنها دراسة الإعاقة. وحضر حلقة العمل هذه ممثلون عن المكاتب الإحصائية الوطنية في سري لانكا، والفلبين، وكازاخستان، وكمبوديا، وملديف، ومنغوليا.
	18 - وعُقدت حلقة عمل تدريبية بشأن منهجيات تقييم الأسئلة والمقابلات المعرفية في مسقط في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وكانت الأهداف المتوخاة منها هي إطلاع الباحثين في المنهجية المتبعة حاليا في المقابلات المعرفية وتقنيات تقييم الأسئلة في ما يتعلق بمجموعة الأسئلة الموسعة لفريق واشنطن، وتدريبهم على تلك المنهجية. واستضافت حلقة العمل هذه وزارةُ الاقتصاد الوطني وحضرها 15 ممثلا عن المكاتب الإحصائية الوطنية في الأردن، وتونس، والجمهورية العربية السورية، والسودان، وعمان، ومصر، والمغرب، واليمن، وفلسطين.
	19 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، أشرف المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية على رعاية حلقة دراسية بشأن الإعاقة في دمشق. وكان الهدف المحدد المتوخى منها هو تبادل المعرفة مع ممثلين عن المكاتب الإحصائية الوطنية في البلدان العربية بشأن تعريف الإعاقة وقياسها. وحضر الحلقة الدراسية 22 ممثلا عن المكاتب الإحصائية الوطنية في الأردن، والبحرين، وتونس، والجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، وعمان، وليبيا، ومصر، والمغرب، واليمن، وفلسطين.
	20 - وفي أيار/مايو 2011، شارك ممثلون من أمانة فريق واشنطن في حلقة عمل تدريبية نُظمت برعاية المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان هدفها هو تدريب ممثلي المكاتب الإحصائية الوطنية في البلدان العربية على فهم وتفعيل مقاييس الإعاقة التي وضعها فريق واشنطن. وقد حضر حلقة العمل التدريبية هذه 35 ممثلا من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ومن المكاتب الإحصائية الوطنية في الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والعراق، وعمان، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية.
	3 - الأنشطة الحالية والاجتماع السنوي الحادي عشر الذي عُقد في برمودا

	21 - يرصد فريق واشنطن استخدام المجموعة القصيرة في جولة التعدادات لعام 2010. وقد طُلبت إلى فريق واشنطن معلومات بشأن الأسئلة المستخدمة وتقديرات الإعاقة الناتجة عن ذلك، وعرضت التحليلات الأولية للنتائج القطرية في الاجتماع الحادي عشر. وكان موضع اهتمام خاص تأثير التعديلات التي كانت قد أدخلتها بعض البلدان على مجموعة الأسئلة. وتركز النقاش على كيفية استخدام هذه النتائج لإطلاع البلدان بشكل أفضل على سبل جمع المعلومات المتعلقة بالإعاقة والأثر المحتمل لصياغة الأسئلة. والعمل في هذا المجال هو جزء من خطة الفريق لعام 2012.
	22 - ويواصل فريق واشنطن العمل على إعداد مجموعة أسئلة الإعاقة الموسعة المتعلقة بالأداء. وقد أضيفت مجموعة الأسئلة هذه إلى الدراسة الاستقصائية الصحية الوطنية عن طريق المقابلات التي تجريها الولايات المتحدة وغدت بيانات متاحة الآن لتحليلها. وعُرضت النتائج الأولية في الاجتماع. وتركز النقاش على السبل التي يمكن بها استخدام هذه البيانات لفهم مجموعة الأسئلة بشكل أفضل وتوفير التوجيهات لأغراض التحليل. وقد اعتمد هذا المشروع كجزء من خطة العمل لعام 2012.
	23 - وعرض فريقان عاملان - أحدهما معني بوضع مجموعة موسعة لقياس الإعاقة بين الأطفال والشباب والآخر معني بقياس البيئة من حيث صلتها بالأداء - الأعمال التي أنجزت في العام السابق. وهكذا قدم الفريق العامل المعني بقياس الإعاقة بين الأطفال والشباب، الذي كان يرأسه أعضاء من المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا، اقتراحاً لاقى استحسانا لوضع المجموعة الموسعة للأطفال التي تتضمن إطاراً مفاهيمياً وأمثلة على سبل تفعيلها. وحضر الاجتماع مندوب من اليونيسيف وقدم معلومات بشأن بنود الاستقصاء المستخدمة في الدراسات الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات. وقد اتُّخذت الترتيبات لإقامة تعاون رسمي بين فريق واشنطن واليونيسيف للعمل على وضع مجموعة موسعة من الأسئلة المتعلقة بالإعاقة لدى الأطفال. كما عرض الفريق العامل المعني بالتحقيق في العوامل البيئية، الذي كان يرأسه المركز الوطني للإحصاءات الصحية في الولايات المتحدة، أعماله التي ضمت إطاراً مفاهيمياً ومجموعات أسئلة ذات صلة. وبالإضافة إلى ذلك، عُقدت جلسة بشأن السبل التي يمكن بها معالجة مسألة المشاركة بصورة مباشرة على نحو أكبر. وشُجع الفريق العامل على مواصلة العمل في كلا المجالين.
	ثالثا - خطة العمل لعام 2012
	24 - في الاجتماع الحادي عشر، وافق فريق واشنطن على خطة عمله لعام 2012. وتفوِّض الخطة، من ضمن بنود أخرى، مسؤوليات محدَّدة إلى اللجنة التوجيهية والأفرقة العاملة التي تجتمع على مدار العام باستخدام البريد الإلكتروني والمؤتمرات الهاتفية. وتتضمن الخطوات المقبلة للجنة التوجيهية والأفرقة العاملة ما يلي:
	(أ) العمل على إعداد مجموعة الأسئلة القصيرة:
	’1‘ سيقوم فريق عامل بإعداد ورقة للنشر تتضمن تقريراً عن الكيفية التي يستخدم بها فريق واشنطن مجموعة الأسئلة القصيرة - ومقاييس أخرى للإعاقة - وتأثير ذلك على البيانات التي تم الحصول عليها من التغييرات التي أُدخلت على صياغة المجموعة الموحدة؛
	’2‘ سيقوم فريق عامل بإعداد عرض عن التحليل لتقديمه في الاجتماع الثاني عشر؛
	(ب) العمل على إعداد المجموعات الموسَّعة من الأسئلة المتعلقة بالأداء:
	’1‘ سيواصل أعضاء فريق واشنطن المهتمون تحليل البيانات المستمدة من الدراسة الاستقصائية الصحية الوطنية عن طريق المقابلات وسيعدّون ورقة للنشر تتعلق بتحليل البيانات المستمدة هذه من الدراسة؛
	’2‘ سيعمل الأعضاء على إعداد عرض عن التحليل لتقديمه في الاجتماع الثاني عشر؛
	(ج) العمل على إعداد المجموعات الموسعة من الأسئلة المتعلقة بالإعاقة لدى الأطفال:
	’1‘ سيواصل الفريق العامل المعني بالإعاقة الطفل إعداد اقتراحه بشأن مجموعة الأسئلة المتعلقة بالأطفال وإعداد مجموعة أسئلة مقترحة؛
	’2‘ سيتعاون الفريق العامل مع اليونيسيف على وضع المجموعة الموسعة من مقاييس الإعاقة لدى الأطفال؛
	’3‘ سيقوم الفريق العامل بإعداد وثائق عن استحداث مقاييس الإعاقة لدى الأطفال لعرضها في الاجتماع الثاني عشر؛
	(د) العمل على وضع مجموعات موسعة من الأسئلة المتعلقة بالعوامل البيئية والمشاركة:
	’1‘ سيواصل فريق عامل العمل على وضع الإطار المفاهيمي ومجموعة أو مجموعات مقترحة من الأسئلة؛
	’2‘ سيقوم فريق عامل بإعداد وثائق بشأن وضع مقاييس العوامل البيئية والمشاركة لعرضها في الاجتماع الثاني عشر.
	25 - ومن المقرر مبدئياً عقد الاجتماع الثاني عشر لفريق واشنطن في تشرين الأول/أكتوبر 2012 في بيجين.
	رابعا - نقاط تقتضي من اللجنة اتخاذ إجراءات بشأنها
	26 - قد ترغب اللجنة في ما يلي: (أ) التعبير عن آرائها بشأن أنشطة فريق واشنطن وإنجازاته كما هي موضحة في التقرير المرحلي؛ (ب) والحث على تقديم الدعم من خلال المكاتب الإقليمية للأمم المتحدة من أجل توفير التدريب وتنظيم حلقات العمل الإقليمية وتقديم المساعدة التقنية في مجالات الاختبارات المعرفية والميدانية؛ (ج) والنظر في مشروع خطة عمل فريق واشنطن لعام 2012 والموافقة عليها، كما هي مبيّنة في الفرع الثالث.
	المرفق الأول
	أعضاء فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة
	1 - يشمل الممثلون الحاليون من الهيئات الإحصائية الوطنية 118 بلداً وإقليماً هي كما يلي: الأرجنتين؛ والأردن؛ وأرمينيا؛ وأروبا؛ وإسبانيا؛ وأستراليا؛ وإستونيا؛ وإسرائيل؛ وألمانيا؛ والإمارات العربية المتحدة؛ وإندونيسيا؛ وأوروغواي؛ وأوغندا؛ وإيران (جمهورية - الإسلامية)؛ وآيرلندا؛ وإيطاليا؛ وباراغواي؛ وباكستان؛ والبرازيل؛ وبربادوس؛ والبرتغال؛ وبرمودا؛ وبلجيكا؛ وبلغاريا؛ وبنغلاديش؛ وبنما؛ وبوتسوانا؛ وبوروندي؛ وبولندا؛ وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)؛ وبيرو؛ وتايلند؛ وتركيا؛ وترينيداد؛ وتشاد؛ وتوفالو؛ وتونس؛ وتونغا؛ وجامايكا؛ والجمهورية التشيكية؛ والجمهورية الدومينيكية؛ والجمهورية العربية السورية؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وجمهورية تنزانيا المتحدة؛ وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛ وجنوب أفريقيا؛ والدانمرك؛ ورواندا؛ ورومانيا؛ وزامبيا؛ وزمبابوي؛ وسانت لوسيا؛ وسري لانكا؛ وسلوفاكيا؛ وسلوفينيا؛ وسنغافورة؛ والسويد؛ وسيراليون؛ وشيلي؛ وصربيا والجبل الأسود؛ والصين؛ والعراق؛ وعمان؛ وغامبيا؛ وغانا؛ وغواتيمالا؛ وفرنسا؛ والفلبين؛ وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)؛ وفنلندا؛ وفيجي؛ وفييت نام؛ وقبرص؛ وقطر؛ وقيرغيزستان؛ وكازاخستان؛ وكرواتيا؛ وكمبوديا؛ وكندا؛ وكوبا؛ وكوت ديفوار؛ وكوستاريكا؛ وكولومبيا؛ والكويت؛ وكينيا؛ ولاتفيا؛ ولبنان؛ ولكسمبرغ؛ وليتوانيا؛ وليسوتو؛ ومالطة؛ ومصر؛ والمغرب؛ والمكسيك؛ وملاوي؛ وملديف؛ والمملكة العربية السعودية؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛ ومنغوليا؛ وموريشيوس؛ وموزامبيق؛ وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)؛ والنرويج؛ والنمسا؛ ونيوزيلندا؛ والهند؛ وهنغاريا؛ وهولندا؛ والولايات المتحدة الأمريكية؛ واليابان؛ واليونان؛ وكوراساو؛ وهونغ كونغ، الصين؛ وماكاو، الصين؛ والأرض الفلسطينية المحتلة؛ وسانت مارتن. وفي الماضي، شاركت أيضا إكوادور، وجزر تركس وكايكوس، وجزر البهاما، وجزر القمر، ونيجيريا.
	2 - ومن بين ممثلي المنظمات الدولية التي مثلت في السابق أو تمثل حالياً الأشخاص ذوي الإعاقة: المنتدى الأوروبي للإعاقة، والجمعية الدولية لإعادة التأهيل، ومعهد البلدان الأمريكية المعني بالإعاقة، والمعهد الأفريقي للتأهيل، والاتحاد الدولي لاستسقاء الرأس والسنسنة المشقوقة. ومن بين ممثلي المنظمات الوطنية التي مثلت في السابق أو تمثل حالياً المعوَّقين: الهيئة الوطنية للإعاقة في آيرلندا، ومكتب التنسيق المعني بإدماج المشردين في البرازيل، والأمانة الوطنية المعنية بالإدماج الاجتماعي للمعوقين في بنما، ومنظمة المعوقين للشؤون القانونية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية تنزانيا المتحدة، ورابطة الأشخاص المصابين بالشلل الدماغي في المكسيك، ومجلس بورتوريكو المعني بالعجز في النمو، ومكتب أمين المظالم لذوي الإعاقة في بورتوريكو، والمعهد الوطني المعني ببحوث الإعاقة وإعادة التأهيل في الولايات المتحدة، والاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة في أوغندا. ومن بين ممثلي المنظمات التي مثلت في السابق أو تمثل حالياً الأشخاص ذوي الإعاقة في برمودا منظمة اهتمامات التقدُّم في السن، ومنظمة تسخير موارد برمودا للنهوض بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية برمودا لدعم المصابين بالتوحد وتعليمهم، وجمعية برمودا للمكفوفين، ومجلس مستشفيات برمودا، بينما تشمل المؤسسات الحكومية في برمودا مؤسسة إعادة التأهيل المجتمعي - الخدمات المهنية وخدمات العلاج الطبيعي، والمكتب الوطني للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة البدنية، ولجنة حقوق الإنسان، وإدارة المراقبة الوطنية للأدوية.
	3 - وتشمل المنظمات الدولية الأخرى التي شاركت سابقاً أو تشارك حالياً في فريق واشنطن: المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، والشراكة الصحية للاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والمشروع الإنمائي الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والمركز التعاوني التابع لمنظمة الصحة العالمية المعني بأسرة التصنيفات الصحية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، والشعبة الإحصائية.
	المرفق الثاني
	الإنجازات الإضافية التي حققها فريق واشنطن حتى عام 2009
	اختبار الأسئلة

	1 - عند تقييم الأسئلة من أجل مبادرة بودابست وفريق واشنطن، أُجريت ثلاث دراسات تقييم واسعة النطاق. وكانت أول دراسة منها بمثابة تقييم لمجموعة فريق واشنطن القصيرة التي تضم ست أسئلة تتعلق بالإعاقة المعدَّة للتعدادات. وقد شارك خمسة عشر بلداً في هذه الدراسة، هي: الأرجنتين، وأوغندا، وباراغواي، والبرازيل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وغامبيا، والفلبين، وفييت نام، وكينيا، وليسوتو، ومصر، والمكسيك، وموريشيوس، والهند. وقد نُشرت نتائج هذا التقييم الأول(). وتم تحليل مجموعة أسئلة الإعاقة الموسَّعة المتعلقة بالأداء التي وضعها فريق واشنطن ومجموعة الأسئلة المتعلقة بالحالة الصحية لمبادرة بودابست في دراستين منفصلتين، هما: الدراسة التي قامت بها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (انظر الموقع الشبكي التالي: www.unescap.org/stat/disability/analysis) والدراسة التي قام بها فريق غرناطة.
	2 - وبدعم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، تم اختبار مجموعة موسعة من الأسئلة معرفيا وميدانيا في ستة بلدان في جنوب شرق آسيا هي: سري لانكا، والفلبين، وكازاخستان، وكمبوديا، وملديف، ومنغوليا. وعُقد اجتماع مشترك بين مبادرة بودابست وفريق واشنطن واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في أيار/مايو 2009 تم فيه تحليل البيانات ونتائج الاختبارات المعرفية والميدانية الأولية وعُرضت في الاجتماع التاسع لفريق واشنطن في دار السلام، جمهورية تنزانيا المتحدة، في عام 2009. وعُرضت الجهود المبذولة لوضع الصيغة النهائية لمجموعة موسعة من الأسئلة المتعلقة بالإعاقة في الاجتماع العاشر لفريق واشنطن، الذي عقد في لكسمبرغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
	3 - واتخذ فريق غرناطة، الذي يتألف من إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، نهجاً مختلفاً بعض الشيء في النظر إلى نفس المجموعة الموسعة من الأسئلة. ففي حين أن الفريق جمع بيانات معرفية من المقابلات النوعية وحلَّلها على منوال مشروع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، فإن نهج الفريق ركز على مواصلة تطوير منهجية تقييم الأسئلة وأفضل الممارسات في منهجية البحث المعرفي.
	حلقات العمل الإقليمية

	4 - قام فريق واشنطن بتنظيم وعقد حلقتي عمل إقليميتين في عام 2005 في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وكانت هاتان الحلقتان موجهتان أساساً إلى بلدان في المنطقة اهتمت بإدراج أسئلة الإعاقة في تعداداتها الوطنية. وقد عرَّفَت الحلقتان البلدان في المنطقة بمجموعة الأسئلة القصيرة لفريق واشنطن المتعلقة بالإعاقة، وما يرافقها من أساس منطقي، والإجراءات المتبعة في اختبار الأسئلة. وقد ساعدت حلقتا العمل هاتين على بناء القدرات على جمع البيانات عن الإعاقة في الكثير من البلدان النامية.
	5 - وقد شارك فريق واشنطن في حلقات العمل الإقليمية الإضافية التالية:
	• حلقة عمل تدريبية بشأن إحصاءات الإعاقة في البلدان الأعضاء في البرنامج الخاص لاقتصادات وسط آسيا، نظمتها اللجنة الاقتصادية لأوروبا في بشكيك في الفترة من 13 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2006. وكان الهدف من حلقة العمل التدريبية تعريف المشاركين بأفضل الممارسات المتعلقة بإحصاءات الإعاقة، وتطوير الخبرة الفنية في منهجيات قياس الحالة الصحية للسكان. وقد نُظِّمت لفائدة مديري وموظفي الإحصاءات الصحية العاملين في مجال قياس حالات الإعاقة في المكاتب الإحصائية الوطنية ووزارات الصحة في آسيا الوسطى وأذربيجان.
	• حلقة عمل تدريبية مشتركة بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن إدارة التعداد، عقدت في سراييفو في الفترة من 18 إلى 22 شباط/فبراير 2008.
	• حلقة عمل عن تعزيز القدرة على قياس حالات الإعاقة في جميع أرجاء جنوب آسيا برعاية البنك الدولي، وحلقة عمل إقليمية عن تشجيع جمع بيانات الإعاقة من خلال تعدادات السكان والمساكن لعام 2010 برعاية الأمم المتحدة في بانكوك في نيسان/أبريل 2008.
	• حلقة عمل تدريبية إقليمية مشتركة بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا وصندوق الأمم المتحدة للسكان عن تعدادات السكان والمساكن لبلدان جنوب شرق أوروبا، عُقِدت في أوهريد، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وقد نُظِّمَت حلقة العمل لفائدة كبار الموظفين الفنيين والخبراء من المكاتب الإحصائية في كل من ألبانيا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، ورومانيا، وصربيا، وكرواتيا، وكوسوفو، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وتولى فريق واشنطن المسؤولية عن دورة تدريبية ليوم كامل اشتملت على قياس الإعاقة في التعدادات، وتفسير الإعاقة وفهمها مقاسة باستخدام مجموعة الأسئلة القصيرة التي وضعها فريق واشنطن.

