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  اللجنة اإلحصائية
    الدورة اخلامسة واألربعون  

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *  من جدول األعمال املؤقت) ط (٣البند   

      إحصاءات اإلعاقة: بنود للمناقشة واختاذ القرار
   اإلعاقةفريق واشنطن املعين بإحصاءات    

  
  مذكرة من األمني العام    

، يتـشرف األمـني العـام بـأن       ٢٠١٣/٢٣٥وفقاً لقرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي         
حييل تقرير فريـق واشنطــن املعـين بإحـصاءات اإلعاقـة عـن األنـشطة اجلاريـة واملقـررة لتحـسني                   

سامهات مـن منظمـة     جودة إحصاءات اإلعاقة ومدى توافرها وقابليتها للمقارنة، الـذي أُعـد مبـ            
ويتنـاول هـذا التقريـر عمـل فريـق          . ومنظمة الصحة العاملية  ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    

واشنطن املتعلق بإعداد واختبار وجاهة أسئلة عـن اإلعاقـة لطرحهـا يف التعـدادات والدراسـات                 
ــسيف خبــصوص إ      ــق واشــنطن واليوني ــه فري ــام ب ــذي ق عــداد االستقــصائية، والعمــل املــشترك ال

عنــد األطفــال وإعاقتــهم تأديــة الوظــائف واختبــار وجاهــة جمموعــات مــن األســئلة تركــز علــى  
وعلى العراقيل اليت حتول دون مشاركتهم الكاملة يف نظـام التعلـيم السـتخدامها يف الدراسـات             
االستقصائية العنقودية املتعددة املؤشرات وغريها من الدراسـات االستقـصائية الـيت تركـز علـى                

وُيطلـب  . فال، وإعداد دراسة استقصائية منوذجية عن اإلعاقة بقيادة منظمة الصحة العاملية          األط
إىل اللجنــة اإلحــصائية إبــداء رأيهــا يف مــا هــو جــار ومــا هــو مقــرر مــن أعمــال خبــصوص تلــك 

ويلــتمس فريــق واشــنطن أيــضاً  . املــشاريع وحتديــد اجملــاالت الرئيــسية األخــرى املــراد معاجلتــها 
  .٢٠١٤ على خطة عمله لعام موافقة اللجنة
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  تقرير فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة    
  مقدمة  -أوال   

يف احللقة الدراسية الدوليـة املعنيـة بقيـاس اإلعاقـة، الـيت عقـدت يف نيويـورك يف الفتـرة                       - ١
، أوِصـَي بوضـع مبـادئ ومنـاذج موحـدة ملؤشـرات اإلعاقـة              ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٦ إىل   ٤من  

وكــان مثــة اتفــاق واســع النطــاق علــى ضــرورة وضــع     . يف التعــدادات الــسكانية الســتخدامها 
مقــاييس لإلعاقــة قائمــة علــى العينــات الــسكانية بغــرض اســتخدامها ألغــراض قطريــة وإلجــراء 

وكانت هناك حاجة كبرية هلذا العمـل نظـراً ألن البيانـات عـن اإلعاقـة،          . املقارنات بني البلدان  
وعـالوة علـى ذلـك،      . ، شحيحة ويف أغلب األحيان رديئــة النوعيـة        وال سيما يف البلدان النامية    

ونتيجـةً  . غالباً ما ُيفتقَـر إىل البيانـات القابلـة للمقارنـة دوليـاً، حـىت بـني البلـدان املتقدمـة النمــو               
ولـذلك، فـإن    . لذلك، أُنشئ فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة لتلبية هذه احلاجـة امللحـة          

لفريــق واشــنطن هــو تعزيــز التعــاون الــدويل وتنــسيقه يف جمــال اإلحــصاءات   الغــرض األساســي 
الصحية مـع التركيـز علـى وضـع مقايــيس لإلعاقـة تالئـم التعـدادات والدراسـات االستقـصائية            

وهدفه الرئيسي هو إتاحة معلومات أساسية الزمة عـن اإلعاقـة تكـون قابلـة للمقارنـة                 . الوطنية
ت أخرى أيضاً، من قبيل منظمة الـصحة العامليـة، ومنظمـة األمـم            ولوكاال. يف مجيع أحناء العامل   

، وجلنـة األمـم املتحـدة االقتـصادية ألوروبـا، واللجنـة االقتـصادية        )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلــادئ والبنـك الـدويل، مــصلحة يف االرتقـاء مبـستوى إحــصاءات        

يمت عالقات تعاون مثمـرة مـن أجـل املـضي قـدماً يف حتقيـق                وقد أق . اإلعاقة من حيث النوعية   
وقد أُحرز قدر مهم من التقدم، بيـد أنـه يلـزم بـذل جهـود كـبرية إلدمـاج                    . األهداف املشتركة 

إحصاءات اإلعاقة يف العمليات اجلارية جلمـع البيانـات وحتـسني حـصيلة املعلومـات مـن حيـث                   
ــة   ــها للمقارن ــها وقابليت ــر ال حيت . نوعيت ــذا أم ــات     وه ــن البيان ــأخري نظــراً لالحتياجــات م مــل الت

  .وملتطلبات اإلبالغ احملدَّدة يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وكـــان مقـــرراً أن يقـــدم فريـــق واشـــنطن إىل جلنـــة اإلحـــصاءات يف دورهتـــا اخلامـــسة    - ٢

باإلعاقــة وإحـصاءاهتا، فقــد  ونظـراً الزديــاد االهتمـام   . واألربعـني تقريـراً عــن أنـشطته وإجنازاتــه   
. ُوسِّــع نطــاق هــذا التقريــر ليــشمل األنــشطة الــيت تنفــذها منظمــة الــصحة العامليــة واليونيــسيف  

وباإلضافة إىل ذلـك، يتنـاول التقريـر االنـشغاالت الـيت أعربـت عنـها اللجنـة يف دورهتـا الرابعـة                       
طن يف إعــداد دراســة واألربعــني بــشأن عــدم التنــسيق بــني منظمــة الــصحة العامليــة وفريــق واشــن 

وحثَّـت اللجنـة علـى التنـسيق الوثيـق يف وضـع تلـك الدراسـة                 . استقصائية منوذجية عن اإلعاقـة    
االستقصائية للتأكد من توافق بنود البيانات اليت ُيقترح أن تتوىل منظمة الـصحة العامليـة مجعهـا                 
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ف ذلـك، وبالتـايل     مع تلك اليت وضعها فريق واشنطن، ما مل تكن هناك حجة قوية للقيام خبال             
  ).، الفقرة دال٤٤/١١١انظر مقرر اللجنة (تاليف الغموض واالزدواجية يف اجلهود 

ويتناول هذا التقريـر عمـل فريـق واشـنطن املتعلـق بإعـداد أسـئلٍة عـن اإلعاقـة واختبـار                        - ٣
وجاهتها لطرحها يف التعدادات والدراسات االستقصائية، والعمل املشترك الـذي قـام بـه فريـق           

شنطن واليونيسيف خبصوص إعداد واختبار وجاهة جمموعات من األسئلة تركـز علـى تأديـة               وا
الوظائف عند األطفال وإعاقتهم وعلى العراقيـل الـيت حتـول دون مـشاركتهم الكاملـة يف نظـام                   
ــن         ــا م ــددة املؤشــرات وغريه ــة املتع ــصائية العنقودي ــيم الســتخدامها يف الدراســات االستق التعل

ئية الــيت تركــز علــى األطفــال، وإعــداد دراســة استقــصائية منوذجيــة عــن    الدراســات االستقــصا
  .اإلعاقة بقيادة منظمة الصحة العاملية

    
  املتعلقة بتأدية الوظائف اليت أعدها فريق واشنطنجمموعة األسئلة املوجزة   -ثانيا   

كان أحد اإلجنازات الرئيسية الـيت حققهـا فريـق واشـنطن هـو إعـداد جمموعـة مـوجزة                      - ٤
مــن األســئلة الــيت ميكــن اســتخدامها يف التعــدادات أو الدراســات االستقــصائية الوطنيــة القائمــة 

واختبار وجاهتها وإقرارهـا ابتغـاء حتقيـق اهلـدف           على العيـِّنات أو األشكال اإلحصائية أخرى،     
الرئيــسي املتمثــل يف تنــوير الــسياسات املتعلقــة باإلدمــاج الكامــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف   

 التصنيف الدويل لتأديـة     وعة األسئلة هذه، اسُتخدم إطار أساسي هو      مولوضع جم . تمع املدين اجمل
ــصحة   ــة  الوظــائف والعجــز وال ــصحة العاملي ــذي وضــعته منظمــة ال ــسنوي  . ال ويف االجتمــاع ال

 فريق واشنطن يف كامباال، أُبلـغ عـن نتـائج اختبـار الوجاهـة الـذي أجـري            الذي عقده  السادس
جنتني، وأوغندا، وباراغواي، والربازيل، ومجهورية ترتانيـا املتحـدة، وغامبيـا،           األر( بلداً   ١٥يف  

ــبني، ــام، والفل ــت ن ــشيوس،      وفيي ــصر، واملكــسيك، وموري ــسوتو، وم ــا، ولي ــو، وكيني  والكونغ
 وكـاالت دوليـة حـضرت االجتمـاع جمموعـة األسـئلة املـوجزة               ٥ بلداً و    ٢٣، كما أقر    )واهلند

اإلبـصار،  : علـى أسـئلة عـن سـتة جمـاالت وظيفيـة أساسـية هـي               وتشتمل اجملموعـة    . عن اإلعاقة 
واسـتندت هـذه األسـئلة إىل منـوذج         . والسمع، واملشي، واإلدراك، والعنايـة الذاتيـة، والتواصـل        

اإلعاقة املُدرج يف التصنيف الدويل لتأدية الوظائف والعجز والصحة مـع التركيـز بوجـه خـاص                 
قـد ُوضـعت إجـراءات اختبـار الوجاهـة املـصممة لتقيـيم              و. على قابلية البيانات للمقارنـة دوليـاً      

وتـشمل إجـراءات    . جمموعات األسئلة القابلة للمقارنـة دوليـاً لكـي يـستخدمها فريـق واشـنطن              
وقـد  .  الكميـة علـى حـد سـواء    اتواملنـهجي ) االختبار املعـريف  (اختبار الوجاهة املنهجية النوعية     

يف جمال إجراء االختبـارات الـيت حـددها فريـق           أتيحت فرص التدريب واملساعدة الفنية للبلدان       
وُيرفق مبجموعـة األسـئلة     . أساليب مجع البيانات عن اإلعاقـة     واشنطن، وبصورة أعـم، يف جمال    

املوجزة وصٌف خلصائـصها الفنيـة، كمـا ُيقَـدَّم توجيـٌه منـهجي بـشأن تنفيـذها وقابليـة تطبيقهـا                      
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وبنـاًء علـى املعلومـات املـستمدة مـن التقـارير            . على مجيع الفئات الفرعية من العينات السكانية      
 الثالـث القطرية اليت قدمها املمثلون القطريون الرئيسيون بني اجتماعي فريـق واشـنطن التاسـع و       

 بلداً إىل أهنا قد اسـتخدمت جمموعـة األسـئلة املـوجزة، أو أشـكاالً رديفـةً هلـا،               ٣٥عشر، أشار   
  . اآلونة األخريةيف عمليات التعدادات السكانية اليت أجرهتا يف

    
جمموعــــة األســــئلة املفــــصلة املتعلقــــة بتأديــــة الوظــــائف الــــيت أعــــدها     -ثالثا   

 /اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ        /واشنطن فريق
  بودابست مبادرة

ــة الوظــائف          - ٥ ــة بتأدي ــن األســئلة املتعلق ــصلةً م ــةً مف ــضاً جمموع ــق واشــنطن أي وضــع فري
 للدراســــات كملحــــقاصــــر يف الدراســــات االستقــــصائية الــــسكانية أو    الســــتخدامها كعن

االستقـــصائية أو باعتبارهـــا جـــوهر دراســـة استقـــصائية عـــن اإلعاقـــة ُتـــستخدم يف الدراســـات 
وتـستخدم جمموعـة األسـئلة املفـصلة أيـضاً      . االستقصائية اليت ُتفصِّل ما تناولته اجملموعة املوجزة   

وبالتعــاون مــع . عجــز والــصحة بوصــفه إطــاراً مفاهيميــاً التــصنيف الــدويل لتأديــة الوظــائف وال 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، أجرى فريـق واشـنطن اختبـارات معرفيـة               

جنــوب أفريقيــا، وســري النكــا، والفلــبني، (موحــدة جملموعــة األســئلة املفــصلة يف تــسعة بلــدان 
ــةليـــا، والواليـــات املتحـــدةوكازاخـــستان، وكمبوديـــا، وكنـــدا، وملـــديف، ومنغو  )  األمريكيـ

سـري النكـا، والفلـبني،     (واختبارات ميدانيـة موحـدة جملموعـة األسـئلة املفـصلة يف سـتة بلـدان                 
  ).وكازاخستان، وكمبوديا، وملديف، ومنغوليا

، عقــد أحــد أفرقــة اخلــرباء اجتماعــاً يف بــانكوك الســتعراض ٢٠١١فربايــر /ويف شــباط  - ٦
ن االختبــارات املعرفيــة جملموعــة األســئلة املفــصلة الــيت أعــدها فريــق        نتــائج اجلولــة الثانيــة مــ   

واســـطة اللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ لقيـــاس اإلعاقـــة ب /واشـــنطن
وكانـت األهـداف املتوخـاة مـن االجتمـاع هـي مناقـشة نتـائج اجلولـة          . الدراسات االستقصائية 

ــة جملم   ــارات املعرفي ــن االختب ــة م ــصل     الثاني ــا يت ــة، وال ســيما يف م ــة باإلعاق ــة األســئلة املتعلق وع
من أجل مواصلة تـدريب كبـار     وذلك  مبجاالت االتصال، والسمع، والتأثر، والتأمل واإلجهاد؛       

ــل          ــة لالضــطالع بتحلي ــارات الالزم ــى امله ــادئ عل ــيا واحملــيط اهل ــة آس ــن منطق اإلحــصائيني م
ومناقــشة جمــاالت العمــل يف املــستقبل جلمــع   املقــابالت الــيت جتــرى الختبــار املــدارك املعرفيــة؛   

  .بيانات اإلعاقة وقياسها
 يف الــذي عقــدهوأقــر فريــق واشــنطن جمموعــة األســئلة املفــصلة بعــد اجتماعــه العاشــر     - ٧

ــة،  أُرفقــت و. ٢٠١٠نــوفمرب /لكــسمربغ يف تــشرين الثــاين  اجملموعــة بوصــف خلصائــصها الفني
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ــٌه منــهجي بــشأن تنفيــذها وقا   كمــا ــة مــن    ُيقَــدَّم توجي ــة تطبيقهــا علــى مجيــع الفئــات الفرعي بلي
  .السكانية العينات

حيلــت صــيغة هنائيــة مــن جمموعــة األســئلة املتعلقــة  وبالتعــاون مــع مبــادرة بودابــست، أُ  - ٨
إىل املكتـب   ) وهي جمموعة فرعية من جمموعة األسئلة املتعلقة بتأديـة الوظـائف          (باحلالة الصحية   

اجهــا يف الدراســة االستقــصائية الــصحية األوروبيــة الــيت اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة إلدر
  .ُتجرى عن طريق املقابالت

    
النموذج املتعلق بتأدية الوظائف عند الطفل وإعاقته الذي أعدتـه منظمـة              -رابعا   

  فريق واشنطن /األمم املتحدة للطفولة
الطفـل  ، شـرع فريـق واشـنطن يف إعـداد جمموعـة أسـئلة متعلقـة بإعاقـة           ٢٠٠٩يف عام     - ٩

وتزامن هـذا األمـر مـع خطـط اليونيـسيف الراميـة إىل              . الستخدامها يف الدراسات االستقصائية   
استعراض النمـوذج احلـايل جلمـع البيانـات الـذي ُيـستخدم يف برنـامج الدراسـات االستقـصائية                 

نُ ويـبني االسـتبيا   ). www.childinfo.org/mics : املوقـع التـايل    انظـر (العنقودية املتعدد املؤشـرات     
فريق واشنطن عن تأدية الوظائف عنـد الطفـل وإعاقتـه التـصوَر             /اجلديد الذي أعدته اليونيسيف   
ويـشمل  .  بيانات قابلة للمقارنة دوليـاً      ُتستخلص منه  مكان أن اإلالراهن لإلعاقة عند الطفل، وب    

 ســنةً، ويقــيِّم الكــالم واللغــة،  ١٧االســتبيان األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني ســنتني و   
، والقـدرة علـى احلركـة واملهـارات         )التكوين اإلدراكـي والعقلـي    (والسمع، واإلبصار، والتعلم    

فريــق /ونــوقش مــشروع النمــوذج الــذي اقترحتــه اليونيــسيف . احلركيــة، والعواطــف والــسلوك
واشنطن واسُتعرض خالل مشاورة بني اخلرباء دامـت ثالثـة أيـام وأُجريـت يف مقـر اليونيـسيف           

 خـبرياً   ٣٥ االجتمـاع التـشاوري       ذلـك  شـارك يف  قـد   و. ٢٠١٢يونيـه   /رانيف نيويورك يف حزيـ    
 بتكــوين الطفــل مــن الناحيــة الطبيــة ا تــداولوا بــشأن مواضــيع خمتلفــة بــدءمــن مجيــع أحنــاء العــامل

ومنــذ ذلــك احلــني، خــضع االســتبيان لالختبــار      . وانتــهاءًً بتــصميم الدراســات االستقــصائية   
مجيـع النـاس معـاً،      ”يف إطار مشروع مستقل نفذتـه رابطـة         يف مومباي باهلند، وذلك      )١(املعريف

املعروفــة ســابقاً ) (Able Disable All People Together ،ADAPT (“ُمعـاقيهم وغــري ُمعـاقيهم  
الواليـــات املتحـــدة يف املركـــز الـــوطين يف ؛ و)“الرابطـــة اهلنديـــة لألمـــراض التـــشنُّجية”باســـم 

كتب اليونيـسيف يف بليـز واملكتـب اإلحـصائي          بليز باالشتراك مع م   يف  لإلحصاءات الصحية؛ و  
ــة     ــر ومنظم ــك القط ــوطين يف ذل ــة؛ و“ كــري”ال ــب     يف الدولي ــذه املكت ــوىل تنفي ــث ت ــان حي ُعم

__________ 
يرمي االختبار املعريف إىل تقييم جـودة األسـئلة املطروحـة والتثبـت مـن فهـم املـستجوبني فهمـاً ثقافيـاً للمفـاهيم                           )١(  

 .الكامنة وراءها
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وأجريـت حـىت    ). http://youtu.be/sMcI3jEJaZUانظـر   (اجلبل األسود   يف  اإلحصائي الوطين؛ و  
ر أن ُتجـرى كـذلك يف عـدد     اآلن اختبارات ميدانية يف إيطاليا والكامريون وهـاييت، ومـن املقـر           

وتعمـل اليونيـسيف وفريـق واشـنطن أيـضاً علـى إعـداد دليـل لـدعم                  .  من البلدان األخـرى    آخر
وسيــشمل هــذا الــدليل مجيــع وثــائق املعلومــات األساســية الــالزم إرفاقهــا         . تنفيــذ النمــوذج 

املقـابالت  بالنموذج، مبا يف ذلك خطط اجلدولة، ومناذج اإلبالغ، والتعليمـات املتعلقـة بـإجراء       
ومن املتوقع أن يكون النموذج اجلديد ودليل تنفيذه جاهزين لتطبيقهما فعليـاً            . واملواد التدريبية 

  .٢٠١٤يف مجع البيانات ولَتستخدمهما البلدان، وذلك يف النصف الثاين من عام 
    

النموذج املتعلق بالوسط واملشاركة الدراسية الذي أعدتـه منظمـة األمـم              -خامسا  
  فريق واشنطن االستقصائي / للطفولةاملتحدة

تعمل اليونيسيف وفريق واشنطن على وضع منـوذج استقـصائي يتعلـق بقيـاس الوسـط                   - ١٠
ــشاركة الدراســية  ــل و    . وامل ــاس عراقي ــوخى مــن ذلــك هــو قي ــيم  /واهلــدف املت ــسِّرات تعل أو مَي

بتأديـة الوظـائف    وسيكمل هذا النمـوذُج النمـوذَج املتعلـق         . األطفال، سواء كانوا معاقني أم ال     
وسـيتيح النموذجـان معـاً قياسـاً شـامالً لإلعاقـة، مـع              . عند الطفل وإعاقتـه الـوارد ذكـره أعـاله         

وسيـشمل هـذا    . تقييم احلدود الوظيفية عنـد األطفـال ومـدى تفاعلـهم مـع الوسـط احملـيط هبـم                  
املواقــف مــن اإلعاقــة، وســبل دخــول األمــاكن واخلــروج منــها،  : النمــوذج أربعــة جمــاالت هــي

ومــن املتوقــع أن ُينــاقَش مــشروع  . وســبل الوصــول إىل املــدارس، ومــدى يــسر تكلفــة التعلــيم  
وسيخــضع مــشروع . ٢٠١٤النمــوذج يف اجتمــاع يعقــده أحــد أفرقــة اخلــرباء يف مــستهل عــام 

ومـن املتوقـع أن يكـون       . النموذج، مبجـرد وضـع صـيغته النهائيـة، لالختبـارين املعـريف وامليـداين              
  .٢٠١٥اً يف مجع البيانات ولَتستخدمه البلدان يف مستهل عام جاهزاً لتطبيقه فعلي

    
الــدليل املتعلــق بإنتــاج اإلحــصاءات بــشأن األطفــال ذوي اإلعاقــة الــذي    -سادسا  

  فريق واشنطن /أعدته منظمة األمم املتحدة للطفولة
ــال ذوي          - ١١ ــشأن األطف ــات ب ــزم مجــع البيان ــن يعت ــه مل ــدليل إتاحــة التوجي ــذا ال ــوخى ه يت
وينـــاقش الـــدليل القـــضايا املفاهيميـــة والنظريـــة املتـــصلة بقيـــاس اإلعاقـــة ويـــستعرض  . عاقـــةاإل

ــيم اإلعاقــة عنــد األطفــال، مــع إيــالء اهتمــام خــاص       األســاليب الــيت اعُتمــدت يف الــسابق لتقي
وُتعرض فيه االعتبارات املتعلقة بتـصميم      .  اليت تقل فيها املوارد    الظروفلطرائق املستخدمة يف    ل

وتعمـل اليونيـسيف حاليـاً      . ا وتنفيـذه  ا البيانات عـن إعاقـة األطفـال، والتخطـيط هلـ            مجع أعمال
ومـن املتوقـع أن ُينـاقَش مـشروع         .  خـبرياً دوليـاً    ٢٨على إعداد مشروع الدليل، مبسامهات من       
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 وأن توضـع صـيغته النهائيـة    ٢٠١٤الدليل يف اجتماع يعقده أحـد أفرقـة اخلـرباء يف مطلـع عـام       
  .٢٠١٥متم عام  يف
  

ــدها       -سابعا    ــيت تعــــ ــة الــــ ــة املنهجيــــ ــادئ التوجيهيــــ ــة األدوات واملبــــ جمموعــــ
  فريق واشنطن لتقييم اإلعاقة عند األطفال/اليونيسيف

ف على إعداد جمموعة من املبادئ التوجيهية املنهجية والربوتوكـوالت          يتعكف اليونيس   - ١٢
متعمق لإلعاقـة عنـد األطفـال،      والتعليمات واألدوات واملواد التدريبية لتوظيفها يف إعداد تقييم         

ومـا برحـت   . انطالقاً من الُنُهج القائمة املبنية على أفضل املمارسات يف البلدان القليلة مواردها           
ف ُتعّد هذه املواد مستعينةً باإلسـهامات الـيت تـرد إليهـا مـن شـبكة واسـعة مـن اخلـرباء                       ياليونيس
لتوجيهيــة بالتــصنيف الــدويل لــألداء  ويــستعني القــائمون علــى إعــداد هــذه املبــادئ ا  . الــدوليني

والعجز والصحة يف نسخته املخصـصة لألطفـال والـشباب، باعتبـاره اإلطـار املفـاهيمي املالئـم                  
أو /إلعداد هنج لتقييم اإلعاقة يكون التركيز فيه منصبا على قيـود النـشاط وعوائـق املـشاركة و                 

ستقـصائية ودليـل إرشــادي   وستـشتمل جمموعـة األدوات علــى أدوات للدراسـات اال   . ُميـّسراهتا 
للمقــابالت، ومبــادئ توجيهيــة منهجيــة، وبرنــامج تــدريب ومــواد تدريبيــة وتوجيهــات بــشأن   

وســـُيغطي كـــل مـــن الـــدليل اإلرشـــادي . اســـتقدام املـــوظفني واخلـــدمات اللوجـــستية الـــشاملة
الت للمقابالت وبرنامج التدريب عملية التقييم بكافة عناصرها، مبا يف ذلـك احلـد األدىن ملـؤه               

ــاءه وبعــده      القــائمني بــإجراء املقــابالت؛ واخلطــوات الواجــب اختاذهــا قبــل إجــراء التقيــيم وأثن
ــة البيانــات؛ وتوجيهــات بــشأن اتبــاع مــدونات الــسلوك األخالقــي      لكــي يتــسىن ضــمان نوعي

وسـتحتوي اجملموعـة أيـضاً      . املُلزمة؛ وسبل ضمان املتابعة املالئمة مـىت اقتـضت الـضرورة ذلـك            
ليلـي لتوظيفــه يف عمليـة حتليــل النتــائج، وهـو إطــار يتـضمن اجلــداول واملؤشــرات     علـى إطــار حت 

الرئيسية لإلبالغ، إىل جانب احتوائها على استراتيجية للتحقـق مـن صـحة النتـائج وإخـضاعها                 
ومراعـــاةً ألن بعـــض املنـــاطق ُيحتمـــل أال يتـــوافر فيهـــا مـــا يكفـــي مـــن   . الختبـــارات ميدانيـــة

ــستوى، ف  ــديرها     املتخصــصني رفيعــي امل ــأن ي ــسمح ب ــة ت قــد ُصــممت جمموعــة األدوات بطريق
مهنيــون مــدرَّبون متوســطو املــستوى، مثــل املدرســني واألخــصائيني اجملتمعــيني، ممــا يعــزز قــدرة 

وُينتظـر أن ُيطـرح مـشروع    . اجملتمعات احمللية على اكتـشاف األطفـال املعـاقني وتقيـيم إعاقتـهم         
وستخـضع جمموعـة    . ٢٠١٤اء يف مطلـع عـام       جمموعة األدوات للنقاش يف اجتماع فريـق اخلـرب        

وُينتظــر أن تــصبح اجملموعــة جــاهزة لتــستخدمها  . األدوات بعــد ذلــك لعملــييت اختبــار وحتقــق 
  .٢٠١٤البلدان يف أواخر عام 
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فريـق واشـنطن لبنـاء      /حلقات العمل اإلقليمية الـيت سـتنظمها اليونيـسيف          -ثامنا   
لتقنية اليت ستقدمها يف هـذا      القدرة على قياس إعاقة األطفال واملساعدة ا      

  اجملال
تعتزم اليونيسيف وفريق واشنطن إعداد مواد تدريبية وتنظيم حلقات عمـل عـن قيـاس                 - ١٣

والغرض مـن ذلـك هـو هـذه املـواد التدريبيـة يف حلقـات عمـل تقنيـة ويف تعلـم              . إعاقة األطفال 
ومنطقـة البحـر الكـارييب،      أمريكـا الالتينيـة     (وستعقد يف مجيع مناطق اليونيسيف الـسبعة        . الفرد

وغرب ووسط أفريقيا، وشرق أفريقيا واجلنـوب األفريقـي، والـشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا،                 
أوروبــا الوســطى والــشرقية ورابطــة الــدول املــستقلة، وشــرق آســيا واحملــيط اهلــادئ وجنــوب   و

  بنــاء وتنميــة القــدرة علــى مجــع البيانــات علــى  يوالغايــة مــن حلقــات العمــل هــذه هــ  ). آســيا
وسـيتلقى موظفـو اهليئـات اإلحـصائية الوطنيـة وغريهـم مـن مـوظفي احلكومـة           . املستوى احمللـي  

والباحثني احملليني تدريباً علـى مفـاهيم اإلعاقـة ومناذجهـا وقياسـاهتا، وعلـى تـصميم الدراسـات                   
وُينتظـر أن ُتعقـد حلقـات العمـل     . االستقصائية، وجتهيز البيانات وحتليلها ونشرها واستخدامها   

  .٢٠١٥ يف عام هذه
وتعتزم اليونيـسيف وفريـق واشـنطن أيـضاً إنـشاء آليـة لتقـدمي املـساعدة التقنيـة للبلـدان                       - ١٤
ترغب يف تنفيـذ النمـوذج املتعلـق بتأديـة الوظـائف عنـد الطفـل وإعاقتـه والنمـوذج املتعلـق                       اليت

ــتبيان ومنهج         ــداد االس ــى إع ــدان عل ــذه البل ــساعدة ه ــشمل م ــا ي ــية، مب ــشاركة املدرس يتــه، بامل
وتدريب القائمني باملقـابالت، واإلشـراف علـى العمـل امليـداين، عـالوة علـى دعمهـا يف حتليـل                     

  .البيانات وعرضها
    

تعــاون منظمــة الــصحة العامليــة مــع البنــك الــدويل علــى إعــداد الدراســة      -تاسعا   
  االستقصائية النموذجية لإلعاقة

اســة االستقــصائية النموذجيــة  تعمــل منظمــة الــصحة والبنــك الــدويل علــى إعــداد الدر    - ١٥
ــق واشــنطن      ــة لإلحــصاءات وفري ــة النروجيي ــة، بإســهامات مــن اهليئ ــستعني الدراســة  . لإلعاق وت

االستقصائية باإلطار املفـاهيمي لإلعاقـة املـبين علـى التـصنيف الـدويل لتأديـة الوظـائف والعجـز                    
 أجـل االنتفـاع     وقد وظّف إطار التصنيف الدويل يف هـذه الدراسـة االستقـصائية مـن             . والصحة

وال تكتفـي الدارسـة باالستفـسار مـن املُجيـبني عليهـا             . بكافة اخلربات املتاحـة يف جمـال اإلعاقـة        
عــن قــدراهتم الذاتيــة، وإمنــا تــسأهلم أيــضا عــن الــدور الــذي تؤديــه هــذه القــدرات يف وســطهم   

ــق بالبيئــ     . املعيــشي احلقيقــي  ــإن الدارســة االستقــصائية تستفــسر عــن تفاصــيل تتعل ة كــذلك، ف
املعمورة اليت يعـيش فيـه الـشخص والبيئـة الـسلوكية الـيت تـشكلها مواقـف احملـيطني بـه جتاهـه،                        
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وتستفسر وحدات إضافية عن مـدى االنتفـاع   . وتستفسر كذلك عن األجهزة املُعينة املتاحة له      
وسـتوفر هـذه الدراسـة، هـي ومبـادرات أخـرى            . بالرعاية الصحية، والظروف الصحية والرفـاه     

يانــات الالزمــة لــصياغة الــسياسات االجتماعيــة والــصحية وغريهــا مــن الــسياسات،    مماثلــة، الب
.  مـن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      ٣١وبالتايل فإهنا ستدعم البلدان يف تنفيذ املـادة         

وجيري تصميم الدراسة على هيئة وحدات لكي يتسىن للبلدان إجراء دراسة استقصائية وطنيـة              
ــات شــاملة عــن   ــن وحــدات الدراســة وتدجمــه      جلمــع معلوم ــا م ــا يالئمه ــار م ــة أو اختي  اإلعاق

وُيتوقــع، بعــد أن ختــضع هــذه الدراســة االستقــصائية   . آليــات مجــع البيانــات القائمــة لــديها  يف
الختبـارات أوليـة يف بعـض البلـدان، أن ُتـصمم نــسخة مـوجزة منـها يف صـورة جمموعـة فرعيــة          

ــة لإلدمــاج يف غريهــا مــن الدراســات االستقــص    ــة قابل ــة أو دون الوطني ــد انتقــى  . ائية الوطني وق
ــة مــن أفــضل أســئلة الدراســات االستقــصائية الــيت أُجريــت لقيــاس اإلعاقــة منــذ       االســتبيان خنب

ومن مثّ، فإنه يـستند علـى مـا هـو قـائم مـن عمـل يف جمـال                    .  دراسة ١٧٩ وعددها   ٢٠٠٠ عام
علــى موقعهــا اإللكتــروين وتتــيح منظمــة الــصحة . مجــع بيانــات اإلعاقــة يف خمتلــف أحنــاء العــامل

قاعــدة بيانــات تــضم مجيــع تلــك الدراســات، الــيت حــصرها التــصنيف الــدويل لــألداء والعجــز     
  .والصحة بأسلوب منهجي

وقد قدم فريق واشنطن مـشورة متخصـصة بـشأن تـصميم هيكـل االسـتبيان، وصـياغة             - ١٦
للخـرباء ُعقـدت بـشأن    وشارك الفريـق يف مـشاورة      . أسئلته وترتيبها، وإجراء الختبار معريف له     

وأعـّدت منظمـة الـصحة والبنـك الـدويل      . ٢٠١٢ديـسمرب  /مشروع االستبيان يف كانون األول 
 /مــشروعاً منقحــاً استعرضــه فريــق واشــنطن مــع جمموعــة فرعيــة مــن فريــق اخلــرباء يف أيــار          

  .٢٠١٣ مايو
لالختبـار  وخيضع اسـتبيان الدراسـة االستقـصائية النموذجيـة لإلعاقـة يف الوقـت احلـايل                   - ١٧

وقـــد أجــرى فريـــق واشــنطن، بالتعـــاون مــع املركـــز الــوطين لإلحـــصاءات الـــصحية     . املعــريف 
وقـد أجـرت اهليئـة      . ليزيـة كالواليات املتحدة، اجلولة األوىل مـن االختبـار املعـريف باللغـة اإلن             يف

وجيــري معهــد البحــوث  . النروجييــة لإلحــصاءات أيــضا االختبــار املعــريف يف مــالوي والنــرويج  
ويعتـزم فريـق   . ليزيـة أيـضاً يف الفتـرة احلاليـة     كشيغن هـذا االختبـار باللغـة اإلن       تـ تماعية يف مي  االج

. واشــنطن إجــراء اختبــار معــريف ثــاين ألجــزاء معينــة مــن الدراســة ولنــسختها املتكاملــة كــذلك 
ــن ــن          وم ــدعم م ــق التجــرييب للدراســة ب ــة والتطبي ــارات املعرفي ــن االختب ــد م ــرر إجــراء مزي املق

وسـُينقّح االسـتبيان يف ضـوء نتـائج عمليـات االسـتعراض             . اليا وأملانيا والنـرويج   حكومات أستر 
وســـُينفّذ االختبـــار التجـــرييب يف بلـــدان خمتـــارة . وذلـــك بالتـــشاور مـــع املـــسامهني األساســـيني

ــة    ٢٠١٤ عــام يف ، وُيحتمــل كــذلك أن يكتمــل إعــداد بعــض الدراســات االستقــصائية الوطني
  .٢٠١٤عام  يف
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بعد ترتيب األسئلة يف الدراسة االستقصائية النموذجيـة لإلعاقـة ومل توضـع     ومل يتحدد     - ١٨
األسئلة يف صيغتها النهائية، خباصـٍة أسـئلة فريـق واشـنطن، رغـم أمهيـة هـاتني املـسألتني يف ظـل                       
ــدويل وتفــادي الغمــوض علــى املــستوى        ــة علــى املــستوى ال ــة للمقارن ــة يف تعظــيم القابلي الرغب

ة املوجزة املكونة من ستة أسـئلة قـد أُدرجـت بالفعـل، فقـد تغّيـرت                 ورغم أن اجملموع  . القطري
ومل تتـضمن  . يف الوقت احلايل جوانـب رئيـسية تتعلـق بـصياغة رؤوس األسـئلة وفئـات اإلجابـة           

ــالغني       ــد الب ــة الوظــائف عن ــاس تأدي الدراســة االستقــصائية أســئلة اجملموعــة املفــصلة املتعلقــة بقي
فريــق واشــنطن لقيــاس تأديــة الوظــائف عنــد      /ا اليونيــسيفاجملموعــة املتعلقــة الــيت أعــدهت    وال

وقـد أعـّد فريـق واشـنطن نـسخة بديلـة مـن االسـتبيان تعتـزم منظمـة الـصحة والبنـك                    . األطفال
وعند وضع الصيغة النهائية للدراسـة، ُسـتراعى مـسألة قابليـة املقارنـة الدوليـة                . الدويل اختبارها 

  .حدى االعتبارات اهلامةبني أدوات مجع البيانات القائمة بوصفها إ
    

ــدرات         -عاشراً    ــاء القـ ــشطة بنـ ــنطن وأنـ ــق واشـ ــدها فريـ ــيت عقـ ــات الـ االجتماعـ
  والتدريب اليت اضطلع هبا

:  اجتماعـــاً ســـنوياً منـــذ إنـــشائه، وهـــي علـــى النحـــو اآليت ١٣عقـــد فريـــق واشـــنطن   - ١٩
 يــومي ويف) ب(، يف واشــنطن العاصــمة؛ ٢٠٠٢فربايــر / شــباط٢٠ إىل ١٨الفتــرة مــن  يف )أ(
 / شــــباط٢٠ و ١٩ويف يــــومي ) ج(، يف أوتــــاوا؛ ٢٠٠٣ينــــاير / كــــانون الثــــاين ١٠و  ٩

 تــــشرين  ١ســــبتمرب إىل / أيلــــول٢٩ويف الفتــــرة مــــن  ) د(، يف بروكــــسل؛ ٢٠٠٤ فربايــــر
، ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٢٣ إىل ٢١ويف الفتــرة مــن ) هـــ( يف بــانكوك؛ ٢٠٠٤أكتــوبر /األول
، ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٣ إىل   ١٠ ويف الفترة مـن      )و(ريو دي جانريو، الربازيل؛      يف

ويف الفتـرة  ) ح( يف دبلـن؛   ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢١ إىل   ١٩ويف الفتـرة مـن      ) ز(يف كمباال؛   
ــوبر / تــــشرين األول٣١ إىل ٢٩مــــن  ــانيال؛ ٢٠٠٨أكتــ ــرة مــــن ) ط(، يف مــ  إىل ٧ويف الفتــ

ويف الفترة مـن    ) ي(انيا املتحدة؛   ، يف دار السالم، مجهورية ترت     ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ٩
 إىل ١٤ويف الفتـــــرة مـــــن ) ك(، يف لكـــــسمربغ؛ ٢٠١٠نـــــوفمرب / كـــــانون الثـــــاين٥إىل  ٣

 إىل ٢٣ويف الفتــرة مــن ) ل(، يف ســاوثامبنت بــاريش، برمــودا؛ ٢٠١١ينــاير/كــانون الثــاين ١٦
 تــــشرين ٣١  إىل٢٩ويف الفتــــرة مــــن ) م( يف بــــانكوك، ٢٠١٢أكتــــوبر/ تــــشرين األول٢٥
وتتنـــاوب املنـــاطق اجلغرافيـــة الرئيـــسية علـــى استـــضافة      . ، يف عمـــان٢٠١٣أكتـــوبر /ألولا

  .االجتماعات السنوية تسهيال ملشاركة البلدان فيها، وال سيما البلدان النامية
وقد حرص فريق واشنطن على تشجيـع التعـاون الـدويل، وحـرص بوجـه خـاص علـى                   - ٢٠

ــاطق العــامل   أن تــستند جهــوده إىل قاعــدة عريــضة وأن متُ  ــة مــن شــىت من ــه البلــدان النامي . ثّــل في
مث، فإن الفريق يشارك فيه ممثلون عـن اهليئـات اإلحـصائية الوطنيـة ومنظمـات األشـخاص                   ومن
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ومنــذ إنــشاء الفريـــق، شــارك فيــه ممثلــون عــن املكاتـــب       . ذوي اإلعاقــة واملنظمــات الدوليــة   
اً اجتماعـاً واحـداً علـى األقـل مـن       بلـد ٨٩وقـد حـضر ممثلـو     .  بلداًً ١٢٣اإلحصائية الوطنية يف    

ويف الوقــت احلاضــر، .  بلــداً أكثــر مــن اجتمــاع ســنوي٥٨اجتماعاتــه الــسنوية، وحــضر ممثلــو 
ــن     ــثلني ع ــضويته مم ــق يف ع ــضم الفري ــة و   ١٠٩ي ــب إحــصائية وطني ــة  ٧ مكات ــات دولي  منظم

ى منظمات متثل األشخاص ذوي إعاقة، وشعبة إحصاءات األمـم املتحـدة، وهيئـات أخـر               ٦ و
  ).انظر املرفق األول(تابعة ملنظومة األمم املتحدة 

، يـّسر فريـق واشـنطن عـدة حلقـات عمـل             ٢٠١٣ و   ٢٠٠٨ويف الفترة ما بني عـامي         - ٢١
تدريبية عرضت فيها منتجاتـه أو شـارك يف تلـك احللقـات، وسـاعد يف بنـاء القـدرة علـى فهـم                        

يـف هـذه القـدرة يف التعـدادات       اإلعاقة وقياسها على الـصعيدين احمللـي والـوطين مـن أجـل توظ             
  ).انظر املرفق الثاين(والدراسات االستقصائية 

    
  نتائج االجتماع السنوي الثالث عشر لفريق واشنطن -حادي عشر 

مــا فتــئ فريــق واشــنطن يرصــد عمليــات مجــع بيانــات اإلعاقــة علــى الــصعيد الــدويل،      - ٢٢
توافيـه مبعلومـات مفـصلة بـشأن معـدل          ويطلب سنوياً من ممثلي املكاتب اإلحصائية الوطنية أن         

إجــراء الدراســات االستقــصائية، وحجــم العينــات وإطارهــا، وطريقــة مجــع البيانــات، واللغــات 
املــستخدمة، والعبــارات احملــددة املــستخدمة يف صــياغة األســئلة وخيــارات اإلجابــة وتقــديرات   

يانـات املقدمـة مـن      وُعرضـت نتـائج عمليـات التحليـل اإلضـافية الـيت خـضعت هلـا الب                . االنتشار
ــرة مــن        إىل ٢٩الــدول خــالل االجتمــاع الثالــث عــشر الــذي عقــده الفريــق يف عمــان يف الفت

  .٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول ٣١
وبينمــا ال تــزال البلــدان، فيمــا عــدا القليــل منــها، تقــدم معــدالت متباينــة عــن انتــشار      - ٢٣

حـو املتـوخى أبلغـت مبعـدالت     اإلعاقة، فإن تلـك الـيت تـستخدم مـوارد فريـق واشـنطن علـى الن            
 إجـراء إخـضاع   ٢٠١٤وقد أدرج الفريق خطـة يف عملـه لعـام         . قابلة للمقارنة النتشار اإلعاقة   

  .هذه البيانات لعمليات حتليل إضافية وإعداد ورقة على أساس نتائجها
ــة        - ٢٤ ويواصــل فريــق واشــنطن العمــل إلعــداد جمموعــة األســئلة املفــصلة الــيت تقــيس تأدي

ــام     . الوظــائف ــاراً مــن ع ــة اعتب ــذه اجملموع ــد أضــيفت ه ــصائية  ٢٠١٠وق  إىل الدراســة االستق
وأُجريــت عمليــات . الــصحية الوطنيــة الــيت ُتجــرى عــن طريــق املقــابالت يف الواليــات املتحــدة 

ــة الــسكانية علــى حــدة باســتخدام البيانــات املستخلــصة مــن       ــة مــن العين حتليــل لكــل فئــة فرعي
ـــ   ــيت أجري ــصائية الـ ــات االستقـ ــامي الدراسـ ــا يف  ٢٠١١ و ٢٠١٠ت يف عـ  وُعرضـــت نتائجهـ

وتناولت عمليات التحليل هذه أفضل طريقة لتجميع املعلومات مـن عـدة أسـئلة يف           . االجتماع
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وقـد اسـتدعى األمـر إخـضاع بعـض      . كل جمموعة فرعية ووضع معايري لتحديد النقاط الفاصلة  
عمليـات التحليـل وتعـرض يف       وستجّمع نتائج كـل     . اجملموعات الفرعية لعمليات حتليل إضافية    

وسيستمر الفريـق العامـل يف      . وثيقة تتضمن وصفاً خلصائص جماالت تأدية الوظائف عند الفرد        
إعداد خطة حتليل وسيواصل حتليل البيانات اخلاصة باجملموعـة املفـصلة مـن األسـئلة الـيت تقـيس             

ستقـصائية الـصحية   القدرة على تأدية الوظائف، وهي البيانات اليت ُجمعـت خـالل الدراسـة اال           
، وذلـك يف إطـار      ٢٠١١الوطنية اليت أجريت يف الواليات املتحدة عن طريق املقابالت يف عام            

  .٢٠١٤خطة عمله لعام 
واسـتعرض الفريـق العامـل املعـين بوضـع جمموعـة مفـصلة لقيـاس اإلعاقـة بـني األطفــال             - ٢٥

وقـدم ممثلـون عـن      .  اليونيـسيف  والشباب العمل الذي أجنزه يف العام السابق يف إطار تعاونه مع          
ــوطين اإليطــايل لإلحــصاءات،        ــال، برئاســة أعــضاء مــن املعهــد ال ــق العامــل املعــين باألطف الفري

. استعراضاً لإلطار املفاهيمي املستخدم يف إعداد األسـئلة وطـرح جمموعـة مقترحـة مـن األسـئلة       
ز واجلبــل األســود وقُــدمت عــروض بــشأن نتــائج االختبــار املعــريف الــذي انتــهى إجــراءه يف بليــ  

وعمان واهلند والواليات املتحدة، وبناء على تلك النتائج، جرى إعداد وعـرض منـوذج متعلـق                
وسيخـضع النمـوذج املـنقح الختبـار معـريف يف الواليـات             . بتأدية الوظائف عند الطفـل وإعاقتـه      

. ٢٠١٤املتحــدة قبــل إخــضاعه لالختبــار امليــداين، وهــو مــا ُينتظــر أن يبــدأ يف أوائــل عــام           
ونوقشت خطط إجراء االختبار امليداين للنموذج، إىل جانب نتائج بعض االختبـارات امليدانيـة               

وأُجري اختبار ميـداين    . الذي أجرهتا إيطاليا بشكل خمصص على النسخة قبل النهائية للنموذج         
أيضاً بـشكل مـستقل يف الكـامريون علـى أيـدي فريـق منتـسب ملدرسـة لنـدن للنظافـة الـصحية                        

  .ونوقشت تلك النتائج كذلك. داريوالطب امل
واستعرض ممثل اليونيسيف ما بدأ مـن عمـل بـشأن قيـاس العوامـل امليـسِّرة للمـشاركة                     - ٢٦

ــها   ــيت تعرقل ــل ال ــس . املدرســية والعوام ــدمت اليوني ــادئ    يوق ــصياغة املب ــها ل ــضاً خطــة عمل ف أي
  .ق املصاحبة هلاالتوجيهية للنماذج اليت وضعت بالتعاون مع فريق واشنطن وإلعداد الوثائ

وُشــّجع الفريــق العامــل علــى مواصــلة تعاونــه مــع اليونيــسيف مــن أجــل إعــداد منــوذج    - ٢٧
 مهمـة   ٢٠١٤وأدرج الفريـق يف خطـة عملـه لعـام           . متعلق بتأدية الوظائف عند الطفل وإعاقتـه      

إجراء اختبار ميداين جملموعة أسـئلة هـذا النمـوذج ومهمـة وضـع دليـل لتنفيـذ جمموعـة األسـئلة                     
  .ملفصلة اليت تقيس اإلعاقة بني األطفال والشبابا
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  ٢٠١٤خطة عمل فريق واشنطن لعام  -ثاين عشر 
وتـنص  . ٢٠١٤وافق فريق واشنطن يف اجتماعه الثالـث عـشر علـى خطـة عملـه لعـام           - ٢٨

اخلطــة يف مجلــة مــا تــنص عليــه بنودهــا، علــى إســناد مــسؤوليات حمــددة إىل اللجنــة التوجيهيــة    
لة اليت تعقد اجتماعاهتـا علـى مـدار الـسنة، مـستعينة يف ذلـك بالربيـد اإللكتـروين                    واألفرقة العام 

  :وتشمل اخلطوات املقبلة للجنة التوجيهية واألفرقة العاملة ما يلي. وباهلاتف
  

  :العمل لوضع اجملموعة املوجزة من األسئلة  )أ(  
يــراً  ســيتوىل فريــق عامــل وضــع الــصيغة النهائيــة لورقــة للنــشر تتــضمن تقر          ‘١’  

االستعانة باجملموعة املوجزة من أسئلة فريق واشنطُن وبغريها من مقـاييس            عن
إحــصاءات اإلعاقــة، وعــن األثــر املترتــب يف البيانــات علــى التغــيريات املدخلــة 

  على صياغة اجملموعة النموذجية من األسئلة؛
نـات  سيتوىل فريق عامل عرض التقرير النهائي لتحليـل نتـائج عمليـة مجـع البيا                ‘٢’  

القطرية اليت اسُتعني فيها باجملموعة املوجزة مـن أسـئلة فريـق واشـنطن املتعلقـة                
بتأدية الوظائف وسيعرض الفريق العامل علـى االجتمـاع الرابـع عـشر الورقـة               

  اليت نشرت له يف هذا الصدد؛
  :العمل املتعلق بوضع اجملموعة املفصلة من األسئلة املتعلقة بتأدية الوظائف  )ب(  
واصل أعضاء فريق واشنطن املعنيون حتليل البيانات املـستمدة مـن الدراسـة             سي  ‘١’  

االستقصائية الصحية الوطنية الستقاء البيانات عـن طريـق املقـابالت، وإعـداد             
  ورقة للنشر عن نتائج حتليل البيانات؛

سيتوىل فريق عامل مراجعة وإقرار املبادئ التوجيهية لتحليل البيانات املـستقاة             ‘٢’  
ستعانة باجملموعة املفصلة من أسئلة فريق واشنطن املتعلقة بتأديـة الوظـائف            باال

  وعرض هذه املبادئ على االجتماع الرابع عشر؛
  :األطفال العمل املتعلق بوضع اجملموعات املفصلة من األسئلة عن اإلعاقة لدى  )ج(  
 اخلـاص   سيواصل الفريق العامل املعين باإلعاقة لـدى األطفـال بلـورة النمـوذج              ‘١’  

ــداين،     ــار امليـ ــال وإعاقتـــهم مـــن خـــالل االختبـ ــائف عنـــد األطفـ ــة الوظـ بتأديـ
  وسُيعرض على االجتماع الرابع عشر نتائج هذا االختبار؛

ــذ اجملموعــة       ‘٢’     ســيتعاون الفريــق العامــل مــع اليونيــسيف علــى وضــع دليــل لتنفي
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 وســُيعرض علــى. املفــصلة مــن أســئلة قيــاس اإلعاقــة لــدى األطفــال والــشباب     
  االجتماع الرابع عشر مشروع هلذا الدليل؛

ــة        ‘٣’   ــاييس اإلعاقــ ــتحداث مقــ ــة باســ ــائق املتعلقــ ــل الوثــ ــق العامــ ــيعّد الفريــ ســ
  األطفال وستعرض هذه الوثائق على االجتماع الرابع عشر؛ لدى

العمـــل املتعلـــق بوضـــع اجملموعـــات املفـــصلة مـــن األســـئلة املتعلقـــة بالعوامـــل    )د(  
  :واملشاركة البيئية

سيواصــل فريــق عامــل العمــل املتعلــق باســتحداث إطــار مفــاهيمي ووضــع           ‘١’  
  جمموعة أو جمموعات مقترحة من األسئلة؛

سيستعرض فريق عامل التقـدم احملـرز يف اسـتحداث مقـاييس للعوامـل امليـسِّرة           ‘٢’  
إللتحــاق األطفــال باملدرســة والعوامــل الــيت تعطــل إلتحــاقهم هبــا، وســُيعرض   

  .لرابع عشر مشروع منوذج لدراسة استقصائيةالفريق على االجتماع ا
ــق واشــنطن، يف تــشرين األول       - ٢٩ ــع عــشر لفري ــدئيا عقــد االجتمــاع الراب  /وقــد تقــرر مب

  . يف األرجنتني٢٠١٤أكتوبر 
ــبكة           - ٣٠ ــن خــالل ش ــامل م ــاء الع ــع أحن ــه يف مجي ــق واشــنطن حــصيلة أعمال ــصدر فري وسي

  .ويف املنشورات العلمية) www.cdc.gov/NCHS/washington_group.htmانظر (اإلنترنت 
    
   النقاط املعروضة على اللجنة اإلحصائية لتتخذ بشأهنا إجراء- ثالث عشر

  :يرجى من اللجنة اإلحصائية القيام مبا يلي  - ٣١
ــة          )أ(   ــه املبينـ ــنطن ومنجزاتـ ــق واشـ ــشطة فريـ ــشأن أنـ ــا بـ ــن آرائهـ ــبري عـ التعـ

  املرحلي؛ التقرير يف
ــة    )ب(   ــشروع خطـ ــر يف مـ ــام   النظـ ــنطن لعـ ــق واشـ ــل فريـ ــة ٢٠١٤عمـ ، املبينـ

  وإقرارها؛ آنفا
احلث على القيام من خالل مكاتب األمم املتحدة اإلقليمية بتقـدمي الـدعم       )ج(  

جمال التدريب وإجـراء االختبـارات املعرفيـة وامليدانيـة، وتقـدمي املـساعدة التقنيـة وعقـد               يف
  حلقات العمل اإلقليمية؛

 بشأن الوضع الـراهن جلهـود التعـاون يف سـبيل      التعبري عن وجهات نظرها     )د(  
  .حتسني نوعية إحصاءات اإلعاقة وبشأن تقدمي توصيات بشأن سبل تعزيز هذه اجلهود
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  املرفق األول 
  عضوية فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة    

تـــشمل اهليئـــات اإلحـــصائية الوطنيـــة املوفـــدة ملمـــثلني للمـــشاركة يف فريـــق واشـــنطن   - ١
ــايل   ١١٩ن ســلطات مــ  ــي كالت ــاً، ه ــداً وإقليم ــبانيا،   :  بل ــا، وإس ــتني، واألردن، وأرميني األرجن

ــسيا،       ــدة، وإندونيــ ــة املتحــ ــارات العربيــ ــا، واإلمــ ــرائيل، وأملانيــ ــتونيا، وإســ ــتراليا، وإســ وأســ
ــران    ــدا، وإي ــواي، وأوغن ــة (وأوروغ ــاراغواي،   أ، و) اإلســالمية-مجهوري ــا، وب ــدا، وإيطالي يرلن

وبربـــادوس، والربتغـــال، وبلجيكـــا، وبلغاريـــا، وبـــنغالديش، وبنمـــا،  وباكـــستان، والربازيـــل، 
ــا    ــدا، وبوليفي ــدي، وبولن ــسوانا، وبورون ــة (وبوت ــات -دول ــد،  ) املتعــددة القومي ــريو، وتايلن ، وب

ــة      ــود، واجلمهوريـ ــا، واجلبـــل األسـ ــا، وجامايكـ ــونس، وتونغـ ــالو، وتـ ــشاد، وتوفـ ــا، وتـ وتركيـ
مهوريـة الدومينيكيـة، واجلمهوريـة العربيـة الـسورية،          التشيكية، ومجهورية ترتانيا املتحـدة، واجل     

ــا،       ــوب أفريقيـ ــشعبية، وجنـ ــة الـ ــة الو الدميقراطيـ ــة، ومجهوريـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ومجهوريـ
ــا،        ــري النكـ ــيا، وسـ ــانت لوسـ ــابوي، وسـ ــا، وزمبـ ــا، وزامبيـ ــدا، ورومانيـ ــدامنرك، وروانـ والـ

يلي، وصــــــربيا، وســــــلوفاكيا، وســــــلوفينيا، وســــــنغافورة، والــــــسويد، وســــــرياليون، وشــــــ 
والعـــراق، وعمـــان، وغامبيـــا، وغانـــا، وغواتيمـــاال، وفرنـــسا، والفلـــبني، وفرتويـــال    والـــصني،

ــة ( ــة-مجهوري ــربص، وقطــر، وقريغيزســتان،      ) البوليفاري ــام، وق ــت ن ــدا، وفيجــي، وفيي ، وفنلن
ــتاريكا،     ــوار، وكوسـ ــا، وكـــوت ديفـ ــدا، وكوبـ ــا، وكنـ ــا، وكمبوديـ ــستان، وكرواتيـ وكازاخـ

ويـت، وكينيـا، والتفيـا، ولبنـان، ولكـسمربغ، وليتوانيـا، وليـسوتو، ومالطـة،          وكولومبيا، والك 
ــسعودية، واململكــة      ــة ال ومــصر، واملغــرب، واملكــسيك، ومــالوي، وملــديف، واململكــة العربي

يرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموريشيوس، وموزامبيق، وميكرونيزيـا       أاملتحدة لربيطانيا العظمى و   
نرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، واهلند، وهنغاريا، وهولندا، والواليـات        ، وال ) املوحدة -واليات  (

املتحدة األمريكية، واليابان، واليونان؛ وأَروبا، وبرمـودا، وكوراسـاو، وهونـغ كونـغ بالـصني،               
وشـــاركت أيـــضاً يف عـــضوية الفريـــق . وماكـــاو بالـــصني، وســـانت مـــارتن، ودولـــة فلـــسطني

  .مس وجزر تركس وكايكوس وجزر القمر ونيجرييااملاضي كل من إكوادور وجزر البها يف
ومــن بــني ممثلــي املنظمــات الدوليــة الــيت مثلــت يف الــسابق أو متثــل حاليــاً األشــخاص       - ٢

ــد        ذوي ــل، ومعه ــادة التأهي ــة إلع ــة الدولي ــة، واجلمعي ــدى األورويب لإلعاق ــاك املنت ــة، هن اإلعاق
لتأهيـل، واالحتـاد الـدويل الستـسقاء الـرأس      البلدان األمريكية املعين باإلعاقة، واملعهد األفريقي ل   

ومــن بــني ممثلــي املنظمــات الوطنيــة الــيت مثلــت يف الــسابق أو متثــل حاليــاً  . والسنــسنة املــشقوقة
يرلنـدا، ومكتـب التنـسيق املعـين بإدمـاج          أأشخاصا ذوي إعاقة، هناك اهليئة الوطنيـة لإلعاقـة يف           

 االجتماعي لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف بنمـا،          املشردين يف الربازيل، واألمانة الوطنية لإلدماج     
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ومنظمـــة املعـــوقني للـــشؤون القانونيـــة والتنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة يف ترتانيـــا، ورابطـــة 
األشخاص املصابني بالشلل الدماغي يف املكسيك، وجملس بورتوريكو املعين بالعجز يف النمـو،             

ملعهــد الــوطين املعــين ببحــوث اإلعاقــة ومكتــب أمــني املظــامل لــذوي اإلعاقــة يف بورتوريكــو، وا
. وإعــادة التأهيــل يف الواليــات املتحــدة، واالحتــاد الــوطين لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف أوغنــدا  

ومــن بــني ممثلــي املنظمــات الــيت مثلــت يف الــسابق أو متثــل حاليــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف    
ا للنـهوض باألطفـال     ، ومنظمـة تـسخري مـوارد برمـود        “أيدج كونسرين ”برمودا، هناك منظمة    

ذوي االحتياجات اخلاصة، ومجعية برمودا لدعم املصابني بالتوحـد وتعلـيمهم، ومجعيـة برمـودا               
للمكفوفني، وجملس مستشفيات برمودا، بينما تشمل املؤسسات احلكومية يف برمـودا مؤسـسة            

ــي    ــل اجملتمع ــادة التأهي ــوط     -إع ــب ال ــي، واملكت ــالج الطبيع ــة وخــدمات الع ين  اخلــدمات املهني
ــة      ــسان، وإدارة املراقبــ ــوق اإلنــ ــة حقــ ــة، وجلنــ ــة البدنيــ ــخاص ذوي اإلعاقــ ــسنني واألشــ للمــ

  .لألدوية الوطنية
وتــشمل املنظمــات الدوليــة األخــرى الــيت شــاركت ســابقاً أو تــشارك حاليــاً يف فريــق     - ٣

ــشراكة الــصحية لالحتــاد األورويب،    : واشــنطن ــة، وال املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي
لعمــل الدوليــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، ومــصرف التنميــة   ومنظمــة ا

ــة،         ــصحة العاملي ــة ال ــدويل، ومنظم ــك ال ــدويل، والبن ــائي ال ــشروع اإلمن ــة، وامل ــدان األمريكي للبل
واملركز التعاوين التابع ملنظمة الصحة العاملية املعين بأسرة التصنيفات الصحية الدولية، ومنظمـة             

، واللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،            )اليونيسيف(ملتحدة للطفولة   األمم ا 
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، واللجنة االقتصادية ألوروبا، والـشعبة اإلحـصائية            

  .التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
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  املرفق الثاين
  اء القدرات والتدريبحلقات العمل يف جمايل بن    

يف ما يلي حلقـات العمـل الـيت شـارك فيهـا فريـق واشـنطن املعـين بإحـصاءات اإلعاقـة                         - ١
  :اليت قام فيها بدور امليسِّر أو

ــة    ٢٠١٣أغــسطس /يف آب  •   ، قــام فريــق واشــنطن بــدور امليــسِّر يف حلقــة عمــل تدريبي
رة الوطنيــــة ُنظمــــت يف بوغوتــــا برعايــــة صــــندوق األمــــم املتحــــدة للــــسكان واإلدا 

وكان اهلدف املتوخى من هذه احللقة اليت عقدت يف إطـار           . لإلحصاءات يف كولومبيا  
، التعريف بفريق واشـنطن وباجملموعـة       ٢٠١٤االستعدادات املتخذة إلجراء تعداد عام      

املــوجزة مــن أســئلته الــستة الــيت صــيغت الســتخدامها يف التعــدادات الوطنيــة ألغــراض  
ــة ولتــدريب املــ  ــة   قيــاس اإلعاق شاركني يف احللقــة علــى صــياغة األســئلة وعلــى منهجي

ــة عـــن  ــتقاء البيانـــات املعرفيـ ــتحدثها    اسـ ــة الـــيت اسـ ــابالت، وهـــي املنهجيـ طريـــق املقـ
املركــز الــوطين لإلحــصاءات الــصحية يف   البحــوث املتعلقــة بــصياغة األســئلة يف  خمتــرب

  ؛الواليات املتحدة
مليسِّر يف حلقـة عمـل تدريبيـة ُنظمـت          ، قام فريق واشنطن بدور ا     ٢٠١٣يوليه  /يف متوز   •  

ــة      ــم املتحــدة للطفول ــة صــندوق األم ــل األســود برعاي ــسا يف اجلب وكــان . يف بودغوريت
اهلــدف املتــوخى منــها هــو التعريــف بــالنموذج اخلــاص بتأديــة الوظــائف عنــد األطفــال 

فريق واشنطن وتدريب املـشاركني يف احللقـة علـى          /وإعاقتهم الذي وضعته اليونيسيف   
األسئلة، وعلـى منهجيـة اسـتقاء البيانـات املعرفيـة عـن طريـق املقـابالت، وهـي                   صياغة  

ــوطين       ــصياغة األســئلة يف املركــز ال ــة الــيت اســتحدثها خمتــرب البحــوث املتعلقــة ب املنهجي
  ؛لإلحصاءات الصحية يف الواليات املتحدة

 عمـان  ، شارك فريق واشـنطن يف حلقـة عمـل تدريبيـة ُنظمـت يف              ٢٠١٣مايو  /يف أيار   •  
برعايــة اجمللــس األعلــى لــشؤون األشــخاص ذوي اإلعاقــة ودائــرة اإلحــصاءات العامــة   

وكان اهلدف املتوخى منها هو التعريف بفريق واشـنطن وباجملموعـة املـوجزة             . األردنية
ــاس       ــة ألغــراض قي ــيت صــيغت الســتخدامها يف التعــدادات الوطني ــستة ال مــن أســئلته ال

لـى صـياغة األسـئلة، وعلـى منهجيـة اسـتقاء       اإلعاقـة ولتـدريب املـشاركني يف احللقـة ع    
البيانات املعرفية عـن طريـق املقـابالت، وهـي املنهجيـة الـيت اسـتحدثها خمتـرب البحـوث                    

  ؛املتعلقة بصياغة األسئلة يف املركز الوطين لإلحصاءات الصحية يف الواليات املتحدة
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دت يف ، شــارك فريــق واشــنطن يف حلقــة عمــل تدريبيــة عقــ  ٢٠١٣أبريــل /يف نيــسان  •  
وكان اهلدف املتـوخى منـها هـو التعريـف      . مسقط برعاية مكتب اليونيسيف يف عمان     

ــعته       ــذي وضــ ــهم الــ ــال وإعاقتــ ــد األطفــ ــائف عنــ ــة الوظــ ــاص بتأديــ ــالنموذج اخلــ بــ
فريق واشنطن وتدريب املشاركني يف احللقة علـى صـياغة األسـئلة، وعلـى              /اليونيسيف

ابالت، وهـي املنهجيـة الـيت اسـتحدثها         منهجية استقاء البيانات املعرفية عـن طريـق املقـ         
خمتــرب البحــوث املتعلقــة بــصياغة األســئلة يف املركــز الــوطين لإلحــصاءات الــصحية يف     

  ؛الواليات املتحدة
، شارك فريق واشنطن يف حلقة عمل تدريبية عقـدت يف           ٢٠١٣يناير  /يف كانون الثاين    •  

تـوخى منـها هـو التعريـف     وكـان اهلـدف امل  . بِلموبان برعاية مكتب اليونيسيف يف بليز    
ــعته       ــذي وضــ ــهم الــ ــال وإعاقتــ ــد األطفــ ــائف عنــ ــة الوظــ ــاص بتأديــ ــالنموذج اخلــ بــ

فريق واشنطن وتدريب املشاركني يف احللقة علـى صـياغة األسـئلة، وعلـى              /اليونيسيف
منهجية استقاء البيانات املعرفية عـن طريـق املقـابالت، وهـي املنهجيـة الـيت اسـتحدثها                  

بــصياغة األســئلة يف املركــز الــوطين لإلحــصاءات الــصحية يف   خمتــرب البحــوث املتعلقــة  
  ؛الواليات املتحدة

عقــدت يف  ، شــارك فريــق واشــنطن يف حلقــة عمــل تدريبيــة ٢٠١٢ســبتمرب /يف أيلــول  •  
ــة     ــة رابطـ ــد، برعايـ ــاي باهلنـ ــاقيهم    ”مومبـ ــري ُمعـ ــاقيهم وغـ ــاً، ُمعـ ــاس معـ ــع النـ    “مجيـ

)Able Disable All People Together ADAPT, .(ان اهلــدف املتــوخى منــها   وكــ
فريــق واشــنطن املعــين بــاألداء واإلعاقــة /التعريــف بــالنموذج الــذي وضــعته اليونيــسيف

لــدى األطفــال وتــدريب املــشاركني يف احللقــة علــى صــياغة األســئلة، وعلــى منهجيــة   
اســتقاء البيانــات املعرفيــة عــن طرييــق املقــابالت، وهــي املنهجيــة الــيت اســتحدثها خمتــرب  

املركـــز الــــوطين لإلحـــصاءات الــــصحية يف    لقـــة بــــصياغة األســـئلة يف  البحـــوث املتع 
  ؛املتحدة الواليات

، شارك فريق واشنطن يف حلقة عمل تدريبية ُنظمـت يف بوغوتـا             ٢٠١٢يوليه  /يف متوز   •  
. برعايــة صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان واإلدارة الوطنيــة لإلحــصاءات يف كولومبيــا

فريـق  /يـف بـالنموذج الـذي وضـعته اليونيـسيف         وكان اهلـدف املتـوخى منـها هـو التعر         
واشــنطن املعــين بــاألداء واإلعاقــة لــدى األطفــال وتــدريب املــشاركني يف احللقــة علــى   
صياغة األسئلة، وعلـى منهجيـة اسـتقاء البيانـات املعرفيـة عـن طريـق املقـابالت، وهـي                    

ــصياغة األســئلة يف املركــز     ــة الــيت اســتحدثها خمتــرب البحــوث املتعلقــة ب ــوطين املنهجي  ال
  ؛لإلحصاءات الصحية يف الواليات املتحدة
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الـشارقة   ، شارك فريق واشنطن يف حلقة عمل تدريبية عقـدت يف          ٢٠١١مايو  /يف أيار   •  
ــدريب والبحــوث اإلحــصائية      ــة املعهــد العــريب للت ــة املتحــدة، برعاي . باإلمــارات العربي

 الوطنيــة يف وكــان اهلــدف املتــوخى منــها هــو تــدريب ممــثلني مــن املكاتــب اإلحــصائية 
البلدان العربية على فهم وتفعيل املقاييس اليت وضعها فريق واشنطن إلحـصاء حـاالت              

 ممثال عـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة مـن            ٣٥وحضر حلقة العمل التدريبية     . اإلعاقة
هـــي األردن، واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، والبحـــرين، وتـــونس، ( دولـــة عربيـــة ١٥

ورية، وجيبــويت، والــسودان، والــصومال، والعــراق، وعمــان، واجلمهوريــة العربيــة الــس
، ووكالــة األمــم )والكويــت، ولبنــان، ومــصر، واملغــرب، واململكــة العربيــة الــسعودية  

  ؛املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
ائية ، موَّل املعهد العـريب للتـدريب والبحـوث اإلحـص          ٢٠١٠ديسمرب  /يف كانون األول    •  

وكان اهلدف احملدد منها هـو تبـادل املعـارف مـع            . ندوة عن اإلعاقة عقدت يف دمشق     
. ممثلي املكاتب اإلحصائية الوطنيـة يف البلـدان العربيـة بـشأن تعريـف اإلعاقـة وقياسـها                 

هــي ( دولــة عربيــة ١٢ ممــثال مــن املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة يف  ٢٢وحــضر النــدوة 
ــونس، واجل  ــرين، وتـ ــا،    األردن، والبحـ ــسودان، وليبيـ ــسورية، والـ ــة الـ ــة العربيـ مهوريـ

  ؛)والعراق، وعمان، ومصر، واملغرب، واليمن، ودولة فلسطني
، ُنظمــت يف مــسقط برعايــة حكومــة ســلطنة عمــان  ٢٠١٠أكتــوبر /يف تــشرين األول  •  

حلقة عمل تدريبية عن تقييم األسئلة ومنـهجيات اسـتقاء البيانـات املعرفيـة عـن طريـق                  
نــت األهــداف املتوخــاة تتمثــل يف إطــالع وتــدريب البــاحثني علــى        وكا. املقــابالت

املنهجية احلالية السـتقاء البيانـات املعرفيـة عـن طريـق املقـابالت، وعلـى تقنيـات تقيـيم                 
. األســـئلة يف حالـــة اجملموعـــة املفـــصلة مـــن أســـئلة فريـــق واشـــنطن املتعلقـــة باإلعاقـــة   

 ممـثال مـن     ١٥عماين وحـضرها    واستضافت حلقة العمل هذه وزارة االقتصاد الوطين ال       
هـي األردن، وتـونس، واجلمهوريـة       (املكاتب اإلحصائية الوطنية من تـسع دول عربيـة          

  ؛)العربية السورية، والسودان، وعمان، ومصر، واملغرب، واليمن، ودولة فلسطني
، وبناء على طلب من البنك الـدويل،        ٢٠٠٩سبتمرب  /أغسطس وأيلول /بآيف شهري     •  

ن املكتـب اإلحــصائي يف بـنغالديش عــن طريـق عقــد حلقـة عمــل     سـاعد فريـق واشــنط  
تدريبية هتدف إىل التعريف مبفهومي اإلعاقة وتأدية الوظـائف باالسـتعانة بالنـهج املتبـع               
مــن فريــق واشــنطن والقــائم علــى أســاس التــصنيف الــدويل لــألداء واإلعاقــة والــصحة، 

اسـة استقـصائية وطنيـة عـن     وتنفيذ اجملموعة املوجزة من أسئلة هذا الفريق يف وضـع در          



E/CN.3/2014/10
 

20/20 13-62620 
 

إيرادات ونفقـات األسـر املعيـشية تنـدرج ضـمن االسـتعدادات املتخـذة إلجـراء تعـداد                   
  ؛٢٠١٠عام 

، شارك فريق واشنطن يف حلقـة عمـل تدريبيـة إقليميـة        ٢٠٠٨نوفمرب  /يف تشرين الثاين    •  
بشأن تعدادات السكان واملساكن لبلدان جنوب شـرق أوروبـا، برعايـة مـشتركة بـني                

لجنة االقتصادية ألوروبا وصندوق األمم املتحدة للسكان عقـدت يف مدينـة أوهريـد              ال
ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقاً   ــار    . جبمهوري ــدة كب وُنظمــت حلقــة العمــل هــذه لفائ

املهنـــيني واخلـــرباء مـــن املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة يف ألبانيـــا، وبلغاريـــا، والبوســـنة 
مقـــدونيا اليوغوســـالفية ســـابقاً، ورومانيـــا، واهلرســـك، واجلبـــل األســـود، ومجهوريـــة 

ــوفو   ــا، وكوس ــيم دورة     . وصــربيا، وكرواتي ــن تنظ ــسؤوال ع ــنطن م ــق واش وكــان فري
تدريبيـة تواصــلت يومـاً كــامال وتناولـت قيــاس اإلعاقـة يف التعــدادات وتفـسري اإلعاقــة      

  .وفهمها وفقاً للمقاييس املستعان فيها باجملموعة املوجزة من أسئلة فريق واشنطن
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	تقرير فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة
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	1 - في الحلقة الدراسية الدولية المعنية بقياس الإعاقة، التي عقدت في نيويورك في الفترة من 4 إلى 6 حزيران/يونيه 2011، أوصِيَ بوضع مبادئ ونماذج موحدة لمؤشرات الإعاقة لاستخدامها في التعدادات السكانية. وكان ثمة اتفاق واسع النطاق على ضرورة وضع مقاييس للإعاقة قائمة على العينات السكانية بغرض استخدامها لأغراض قطرية ولإجراء المقارنات بين البلدان. وكانت هناك حاجة كبيرة لهذا العمل نظراً لأن البيانات عن الإعاقة، ولا سيما في البلدان النامية، شحيحة وفي أغلب الأحيان رديئـة النوعية. وعلاوة على ذلك، غالباً ما يُفتقَـر إلى البيانات القابلة للمقارنة دولياً، حتى بين البلدان المتقدمة النمـو. ونتيجةً لذلك، أُنشئ فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة لتلبية هذه الحاجـة الملحـة. ولذلك، فإن الغرض الأساسي لفريق واشنطن هو تعزيز التعاون الدولي وتنسيقه في مجال الإحصاءات الصحية مع التركيز على وضع مقايـيس للإعاقة تلائم التعدادات والدراسات الاستقصائية الوطنية. وهدفه الرئيسي هو إتاحة معلومات أساسية لازمة عن الإعاقة تكون قابلة للمقارنة في جميع أنحاء العالم. ولوكالات أخرى أيضاً، من قبيل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ والبنك الدولي، مصلحة في الارتقاء بمستوى إحصاءات الإعاقة من حيث النوعية. وقد أقيمت علاقات تعاون مثمرة من أجل المضي قدماً في تحقيق الأهداف المشتركة. وقد أُحرز قدر مهم من التقدم، بيد أنه يلزم بذل جهود كبيرة لإدماج إحصاءات الإعاقة في العمليات الجارية لجمع البيانات وتحسين حصيلة المعلومات من حيث نوعيتها وقابليتها للمقارنة. وهذا أمر لا يحتمل التأخير نظراً للاحتياجات من البيانات ولمتطلبات الإبلاغ المحدَّدة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
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	ثانيا - مجموعة الأسئلة الموجزة المتعلقة بتأدية الوظائف التي أعدها فريق واشنطن
	4 - كان أحد الإنجازات الرئيسية التي حققها فريق واشنطن هو إعداد مجموعة موجزة من الأسئلة التي يمكن استخدامها في التعدادات أو الدراسات الاستقصائية الوطنية القائمة على العيـِّنات أو الأشكال الإحصائية أخرى، واختبار وجاهتها وإقرارها ابتغاء تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تنوير السياسات المتعلقة بالإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المدني. ولوضع مجموعة الأسئلة هذه، استُخدم إطار أساسي هو التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة الذي وضعته منظمة الصحة العالمية. وفي الاجتماع السنوي السادس الذي عقده فريق واشنطن في كامبالا، أُبلغ عن نتائج اختبار الوجاهة الذي أجري في 15 بلداً (الأرجنتين، وأوغندا، وباراغواي، والبرازيل، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وغامبيا، والفلبين، وفييت نام، والكونغو، وكينيا، وليسوتو، ومصر، والمكسيك، وموريشيوس، والهند)، كما أقر 23 بلداً و 5 وكالات دولية حضرت الاجتماع مجموعة الأسئلة الموجزة عن الإعاقة. وتشتمل المجموعة على أسئلة عن ستة مجالات وظيفية أساسية هي: الإبصار، والسمع، والمشي، والإدراك، والعناية الذاتية، والتواصل. واستندت هذه الأسئلة إلى نموذج الإعاقة المُدرج في التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة مع التركيز بوجه خاص على قابلية البيانات للمقارنة دولياً. وقد وُضعت إجراءات اختبار الوجاهة المصممة لتقييم مجموعات الأسئلة القابلة للمقارنة دولياً لكي يستخدمها فريق واشنطن. وتشمل إجراءات اختبار الوجاهة المنهجية النوعية (الاختبار المعرفي) والمنهجيات الكمية على حد سواء. وقد أتيحت فرص التدريب والمساعدة الفنية للبلدان في مجال إجراء الاختبارات التي حددها فريق واشنطن، وبصورة أعـم، في مجال أساليب جمع البيانات عن الإعاقـة. ويُرفق بمجموعة الأسئلة الموجزة وصفٌ لخصائصها الفنية، كما يُقَدَّم توجيهٌ منهجي بشأن تنفيذها وقابلية تطبيقها على جميع الفئات الفرعية من العينات السكانية. وبناءً على المعلومات المستمدة من التقارير القطرية التي قدمها الممثلون القطريون الرئيسيون بين اجتماعي فريق واشنطن التاسع والثالث عشر، أشار 35 بلداً إلى أنها قد استخدمت مجموعة الأسئلة الموجزة، أو أشكالاً رديفةً لها، في عمليات التعدادات السكانية التي أجرتها في الآونة الأخيرة.
	ثالثا - مجموعة الأسئلة المفصلة المتعلقة بتأدية الوظائف التي أعدها فريق واشنطن/اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ/ مبادرة بودابست
	5 - وضع فريق واشنطن أيضاً مجموعةً مفصلةً من الأسئلة المتعلقة بتأدية الوظائف لاستخدامها كعناصر في الدراسات الاستقصائية السكانية أو كملحق للدراسات الاستقصائية أو باعتبارها جوهر دراسة استقصائية عن الإعاقة تُستخدم في الدراسات الاستقصائية التي تُفصِّل ما تناولته المجموعة الموجزة. وتستخدم مجموعة الأسئلة المفصلة أيضاً التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة بوصفه إطاراً مفاهيمياً. وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، أجرى فريق واشنطن اختبارات معرفية موحدة لمجموعة الأسئلة المفصلة في تسعة بلدان (جنوب أفريقيا، وسري لانكا، والفلبين، وكازاخستان، وكمبوديا، وكندا، وملديف، ومنغوليا، والولايات المتحدة الأمريكية) واختبارات ميدانية موحدة لمجموعة الأسئلة المفصلة في ستة بلدان (سري لانكا، والفلبين، وكازاخستان، وكمبوديا، وملديف، ومنغوليا).
	6 - وفي شباط/فبراير 2011، عقد أحد أفرقة الخبراء اجتماعاً في بانكوك لاستعراض نتائج الجولة الثانية من الاختبارات المعرفية لمجموعة الأسئلة المفصلة التي أعدها فريق واشنطن/اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ لقياس الإعاقة بواسطة الدراسات الاستقصائية. وكانت الأهداف المتوخاة من الاجتماع هي مناقشة نتائج الجولة الثانية من الاختبارات المعرفية لمجموعة الأسئلة المتعلقة بالإعاقة، ولا سيما في ما يتصل بمجالات الاتصال، والسمع، والتأثر، والتألم والإجهاد؛ وذلك من أجل مواصلة 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.
	7 - وأقر فريق واشنطن مجموعة الأسئلة المفصلة بعد اجتماعه العاشر الذي عقده في لكسمبرغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وأُرفقت المجموعة بوصف لخصائصها الفنية، كما يُقَدَّم توجيهٌ منهجي بشأن تنفيذها وقابلية تطبيقها على جميع الفئات الفرعية من العينات السكانية.
	8 - وبالتعاون مع مبادرة بودابست، أُحيلت صيغة نهائية من مجموعة الأسئلة المتعلقة بالحالة الصحية (وهي مجموعة فرعية من مجموعة الأسئلة المتعلقة بتأدية الوظائف) إلى المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية لإدراجها في الدراسة الاستقصائية الصحية الأوروبية التي تُجرى عن طريق المقابلات.
	رابعا - النموذج المتعلق بتأدية الوظائف عند الطفل وإعاقته الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة/فريق واشنطن 
	9 - في عام 2009، شرع فريق واشنطن في إعداد مجموعة أسئلة متعلقة بإعاقة الطفل لاستخدامها في الدراسات الاستقصائية. وتزامن هذا الأمر مع خطط اليونيسيف الرامية إلى استعراض النموذج الحالي لجمع البيانات الذي يُستخدم في برنامج الدراسات الاستقصائية العنقودية المتعدد المؤشرات (انظر الموقع التالي: www.childinfo.org/mics). ويبين الاستبيانُ الجديد الذي أعدته اليونيسيف/فريق واشنطن عن تأدية الوظائف عند الطفل وإعاقته التصورَ الراهن للإعاقة عند الطفل، وبالإمكان أن تُستخلص منه بيانات قابلة للمقارنة دولياً. ويشمل الاستبيان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و 17 سنةً، ويقيِّم الكلام واللغة، والسمع، والإبصار، والتعلم (التكوين الإدراكي والعقلي)، والقدرة على الحركة والمهارات الحركية، والعواطف والسلوك. ونوقش مشروع النموذج الذي اقترحته اليونيسيف/فريق واشنطن واستُعرض خلال مشاورة بين الخبراء دامت ثلاثة أيام وأُجريت في مقر اليونيسيف في نيويورك في حزيران/يونيه 2012. وقد شارك في ذلك الاجتماع التشاوري 35 خبيراً من جميع أنحاء العالم تداولوا بشأن مواضيع مختلفة بدءا بتكوين الطفل من الناحية الطبية وانتهاءًً بتصميم الدراسات الاستقصائية. ومنذ ذلك الحين، خضع الاستبيان للاختبار المعرفي() في مومباي بالهند، وذلك في إطار مشروع مستقل نفذته رابطة ”جميع الناس معاً، مُعاقيهم وغير مُعاقيهم“ (Able Disable All People Together، ADAPT) (المعروفة سابقاً باسم ”الرابطة الهندية للأمراض التشنُّجية“)؛ وفي الولايات المتحدة في المركز الوطني للإحصاءات الصحية؛ وفي بليز بالاشتراك مع مكتب اليونيسيف في بليز والمكتب الإحصائي الوطني في ذلك القطر ومنظمة ”كير“ الدولية؛ وفي عُمان حيث تولى تنفيذه المكتب الإحصائي الوطني؛ وفي الجبل الأسود (انظر http://youtu.be/sMcI3jEJaZU). وأجريت حتى الآن اختبارات ميدانية في إيطاليا والكاميرون وهايتي، ومن المقرر أن تُجرى كذلك في عدد آخر من البلدان الأخرى. وتعمل اليونيسيف وفريق واشنطن أيضاً على إعداد دليل لدعم تنفيذ النموذج. وسيشمل هذا الدليل جميع وثائق المعلومات الأساسية اللازم إرفاقها بالنموذج، بما في ذلك خطط الجدولة، ونماذج الإبلاغ، والتعليمات المتعلقة بإجراء المقابلات والمواد التدريبية. ومن المتوقع أن يكون النموذج الجديد ودليل تنفيذه جاهزين لتطبيقهما فعلياً في جمع البيانات ولتَستخدمهما البلدان، وذلك في النصف الثاني من عام 2014.
	خامسا - النموذج المتعلق بالوسط والمشاركة الدراسية الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة/فريق واشنطن الاستقصائي 
	10 - تعمل اليونيسيف وفريق واشنطن على وضع نموذج استقصائي يتعلق بقياس الوسط والمشاركة الدراسية. والهدف المتوخى من ذلك هو قياس عراقيل و/أو ميَسِّرات تعليم الأطفال، سواء كانوا معاقين أم لا. وسيكمل هذا النموذجُ النموذجَ المتعلق بتأدية الوظائف عند الطفل وإعاقته الوارد ذكره أعلاه. وسيتيح النموذجان معاً قياساً شاملاً للإعاقة، مع تقييم الحدود الوظيفية عند الأطفال ومدى تفاعلهم مع الوسط المحيط بهم. وسيشمل هذا النموذج أربعة مجالات هي: المواقف من الإعاقة، وسبل دخول الأماكن والخروج منها، وسبل الوصول إلى المدارس، ومدى يسر تكلفة التعليم. ومن المتوقع أن يُناقَش مشروع النموذج في اجتماع يعقده أحد أفرقة الخبراء في مستهل عام 2014. وسيخضع مشروع النموذج، بمجرد وضع صيغته النهائية، للاختبارين المعرفي والميداني. ومن المتوقع أن يكون جاهزاً لتطبيقه فعلياً في جمع البيانات ولتَستخدمه البلدان في مستهل عام 2015.
	سادسا - الدليل المتعلق بإنتاج الإحصاءات بشأن الأطفال ذوي الإعاقة الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة/فريق واشنطن 
	11 - يتوخى هذا الدليل إتاحة التوجيه لمن يعتزم جمع البيانات بشأن الأطفال ذوي الإعاقة. ويناقش الدليل القضايا المفاهيمية والنظرية المتصلة بقياس الإعاقة ويستعرض الأساليب التي اعتُمدت في السابق لتقييم الإعاقة عند الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للطرائق المستخدمة في الظروف التي تقل فيها الموارد. وتُعرض فيه الاعتبارات المتعلقة بتصميم أعمال جمع البيانات عن إعاقة الأطفال، والتخطيط لها وتنفيذها. وتعمل اليونيسيف حالياً على إعداد مشروع الدليل، بمساهمات من 28 خبيراً دولياً. ومن المتوقع أن يُناقَش مشروع الدليل في اجتماع يعقده أحد أفرقة الخبراء في مطلع عام 2014 وأن توضع صيغته النهائية في متم عام 2015.
	سابعا - مجموعة الأدوات والمبادئ التوجيهية المنهجية التي تعدها اليونيسيف/فريق واشنطن لتقييم الإعاقة عند الأطفال
	12 - تعكف اليونيسيف على إعداد مجموعة من المبادئ التوجيهية المنهجية والبروتوكولات والتعليمات والأدوات والمواد التدريبية لتوظيفها في إعداد تقييم متعمق للإعاقة عند الأطفال، انطلاقاً من النُهُج القائمة المبنية على أفضل الممارسات في البلدان القليلة مواردها. وما برحت اليونيسيف تُعدّ هذه المواد مستعينةً بالإسهامات التي ترد إليها من شبكة واسعة من الخبراء الدوليين. ويستعين القائمون على إعداد هذه المبادئ التوجيهية بالتصنيف الدولي للأداء والعجز والصحة في نسخته المخصصة للأطفال والشباب، باعتباره الإطار المفاهيمي الملائم لإعداد نهج لتقييم الإعاقة يكون التركيز فيه منصبا على قيود النشاط وعوائق المشاركة و/أو مُيسّراتها. وستشتمل مجموعة الأدوات على أدوات للدراسات الاستقصائية ودليل إرشادي للمقابلات، ومبادئ توجيهية منهجية، وبرنامج تدريب ومواد تدريبية وتوجيهات بشأن استقدام الموظفين والخدمات اللوجستية الشاملة. وسيُغطي كل من الدليل الإرشادي للمقابلات وبرنامج التدريب عملية التقييم بكافة عناصرها، بما في ذلك الحد الأدنى لمؤهلات القائمين بإجراء المقابلات؛ والخطوات الواجب اتخاذها قبل إجراء التقييم وأثناءه وبعده لكي يتسنى ضمان نوعية البيانات؛ وتوجيهات بشأن اتباع مدونات السلوك الأخلاقي المُلزمة؛ وسبل ضمان المتابعة الملائمة متى اقتضت الضرورة ذلك. وستحتوي المجموعة أيضاً على إطار تحليلي لتوظيفه في عملية تحليل النتائج، وهو إطار يتضمن الجداول والمؤشرات الرئيسية للإبلاغ، إلى جانب احتوائها على استراتيجية للتحقق من صحة النتائج وإخضاعها لاختبارات ميدانية. ومراعاةً لأن بعض المناطق يُحتمل ألا يتوافر فيها ما يكفي من المتخصصين رفيعي المستوى، فقد صُممت مجموعة الأدوات بطريقة تسمح بأن يديرها مهنيون مدرَّبون متوسطو المستوى، مثل المدرسين والأخصائيين المجتمعيين، مما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على اكتشاف الأطفال المعاقين وتقييم إعاقتهم. ويُنتظر أن يُطرح مشروع مجموعة الأدوات للنقاش في اجتماع فريق الخبراء في مطلع عام 2014. وستخضع مجموعة الأدوات بعد ذلك لعمليتي اختبار وتحقق. ويُنتظر أن تصبح المجموعة جاهزة لتستخدمها البلدان في أواخر عام 2014.
	ثامنا - حلقات العمل الإقليمية التي ستنظمها اليونيسيف/فريق واشنطن لبناء القدرة على قياس إعاقة الأطفال والمساعدة التقنية التي ستقدمها في هذا المجال
	13 - تعتزم اليونيسيف وفريق واشنطن إعداد مواد تدريبية وتنظيم حلقات عمل عن قياس إعاقة الأطفال. والغرض من ذلك هو هذه المواد التدريبية في حلقات عمل تقنية وفي تعلم الفرد. وستعقد في جميع مناطق اليونيسيف السبعة (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وغرب ووسط أفريقيا، وشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، وشرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا). والغاية من حلقات العمل هذه هي بناء وتنمية القدرة على جمع البيانات على المستوى المحلي. وسيتلقى موظفو الهيئات الإحصائية الوطنية وغيرهم من موظفي الحكومة والباحثين المحليين تدريباً على مفاهيم الإعاقة ونماذجها وقياساتها، وعلى تصميم الدراسات الاستقصائية، وتجهيز البيانات وتحليلها ونشرها واستخدامها. ويُنتظر أن تُعقد حلقات العمل هذه في عام 2015.
	14 - وتعتزم اليونيسيف وفريق واشنطن أيضاً إنشاء آلية لتقديم المساعدة التقنية للبلدان التي ترغب في تنفيذ النموذج المتعلق بتأدية الوظائف عند الطفل وإعاقته والنموذج المتعلق بالمشاركة المدرسية، بما يشمل مساعدة هذه البلدان على إعداد الاستبيان ومنهجيته، وتدريب القائمين بالمقابلات، والإشراف على العمل الميداني، علاوة على دعمها في تحليل البيانات وعرضها.
	تاسعا - تعاون منظمة الصحة العالمية مع البنك الدولي على إعداد الدراسة الاستقصائية النموذجية للإعاقة
	15 - تعمل منظمة الصحة والبنك الدولي على إعداد الدراسة الاستقصائية النموذجية للإعاقة، بإسهامات من الهيئة النرويجية للإحصاءات وفريق واشنطن. وتستعين الدراسة الاستقصائية بالإطار المفاهيمي للإعاقة المبني على التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة. وقد وظّف إطار التصنيف الدولي في هذه الدراسة الاستقصائية من أجل الانتفاع بكافة الخبرات المتاحة في مجال الإعاقة. ولا تكتفي الدارسة بالاستفسار من المُجيبين عليها عن قدراتهم الذاتية، وإنما تسألهم أيضا عن الدور الذي تؤديه هذه القدرات في وسطهم المعيشي الحقيقي. كذلك، فإن الدارسة الاستقصائية تستفسر عن تفاصيل تتعلق بالبيئة المعمورة التي يعيش فيه الشخص والبيئة السلوكية التي تشكلها مواقف المحيطين به تجاهه، وتستفسر كذلك عن الأجهزة المُعينة المتاحة له. وتستفسر وحدات إضافية عن مدى الانتفاع بالرعاية الصحية، والظروف الصحية والرفاه. وستوفر هذه الدراسة، هي ومبادرات أخرى مماثلة، البيانات اللازمة لصياغة السياسات الاجتماعية والصحية وغيرها من السياسات، وبالتالي فإنها ستدعم البلدان في تنفيذ المادة 31 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجري تصميم الدراسة على هيئة وحدات لكي يتسنى للبلدان إجراء دراسة استقصائية وطنية لجمع معلومات شاملة عن الإعاقة أو اختيار ما يلائمها من وحدات الدراسة وتدمجه في آليات جمع البيانات القائمة لديها. ويُتوقع، بعد أن تخضع هذه الدراسة الاستقصائية لاختبارات أولية في بعض البلدان، أن تُصمم نسخة موجزة منها في صورة مجموعة فرعية قابلة للإدماج في غيرها من الدراسات الاستقصائية الوطنية أو دون الوطنية. وقد انتقى الاستبيان نخبة من أفضل أسئلة الدراسات الاستقصائية التي أُجريت لقياس الإعاقة منذ عام 2000 وعددها 179 دراسة. ومن ثمّ، فإنه يستند على ما هو قائم من عمل في مجال جمع بيانات الإعاقة في مختلف أنحاء العالم. وتتيح منظمة الصحة على موقعها الإلكتروني قاعدة بيانات تضم جميع تلك الدراسات، التي حصرها التصنيف الدولي للأداء والعجز والصحة بأسلوب منهجي.
	16 - وقد قدم فريق واشنطن مشورة متخصصة بشأن تصميم هيكل الاستبيان، وصياغة أسئلته وترتيبها، وإجراء لاختبار معرفي له. وشارك الفريق في مشاورة للخبراء عُقدت بشأن مشروع الاستبيان في كانون الأول/ديسمبر 2012. وأعدّت منظمة الصحة والبنك الدولي مشروعاً منقحاً استعرضه فريق واشنطن مع مجموعة فرعية من فريق الخبراء في أيار/ مايو 2013.
	17 - ويخضع استبيان الدراسة الاستقصائية النموذجية للإعاقة في الوقت الحالي للاختبار المعرفي. وقد أجرى فريق واشنطن، بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاءات الصحية في الولايات المتحدة، الجولة الأولى من الاختبار المعرفي باللغة الإنكليزية. وقد أجرت الهيئة النرويجية للإحصاءات أيضا الاختبار المعرفي في ملاوي والنرويج. ويجري معهد البحوث الاجتماعية في ميتشيغن هذا الاختبار باللغة الإنكليزية أيضاً في الفترة الحالية. ويعتزم فريق واشنطن إجراء اختبار معرفي ثاني لأجزاء معينة من الدراسة ولنسختها المتكاملة كذلك. ومن المقرر إجراء مزيد من الاختبارات المعرفية والتطبيق التجريبي للدراسة بدعم من حكومات أستراليا وألمانيا والنرويج. وسيُنقّح الاستبيان في ضوء نتائج عمليات الاستعراض وذلك بالتشاور مع المساهمين الأساسيين. وسيُنفّذ الاختبار التجريبي في بلدان مختارة في عام 2014، ويُحتمل كذلك أن يكتمل إعداد بعض الدراسات الاستقصائية الوطنية في عام 2014.
	18 - ولم يتحدد بعد ترتيب الأسئلة في الدراسة الاستقصائية النموذجية للإعاقة ولم توضع الأسئلة في صيغتها النهائية، بخاصةٍ أسئلة فريق واشنطن، رغم أهمية هاتين المسألتين في ظل الرغبة في تعظيم القابلية للمقارنة على المستوى الدولي وتفادي الغموض على المستوى القطري. ورغم أن المجموعة الموجزة المكونة من ستة أسئلة قد أُدرجت بالفعل، فقد تغيّرت في الوقت الحالي جوانب رئيسية تتعلق بصياغة رؤوس الأسئلة وفئات الإجابة. ولم تتضمن الدراسة الاستقصائية أسئلة المجموعة المفصلة المتعلقة بقياس تأدية الوظائف عند البالغين ولا المجموعة المتعلقة التي أعدتها اليونيسيف/فريق واشنطن لقياس تأدية الوظائف عند الأطفال. وقد أعدّ فريق واشنطن نسخة بديلة من الاستبيان تعتزم منظمة الصحة والبنك الدولي اختبارها. وعند وضع الصيغة النهائية للدراسة، سُتراعى مسألة قابلية المقارنة الدولية بين أدوات جمع البيانات القائمة بوصفها إحدى الاعتبارات الهامة.
	عاشراً - الاجتماعات التي عقدها فريق واشنطن وأنشطة بناء القدرات والتدريب التي اضطلع بها
	19 - عقد فريق واشنطن 13 اجتماعاً سنوياً منذ إنشائه، وهي على النحو الآتي: (أ) في الفترة من 18 إلى 20 شباط/فبراير 2002، في واشنطن العاصمة؛ (ب) وفي يومي 9 و 10 كانون الثاني/يناير 2003، في أوتاوا؛ (ج) وفي يومي 19 و 20 شباط/ فبراير 2004، في بروكسل؛ (د) وفي الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 في بانكوك؛ (هـ) وفي الفترة من 21 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2005، في ريو دي جانيرو، البرازيل؛ (و) وفي الفترة من 10 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2006، في كمبالا؛ (ز) وفي الفترة من 19 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2007 في دبلن؛ (ح) وفي الفترة من 29 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008، في مانيلا؛ (ط) وفي الفترة من 7 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009، في دار السلام، جمهورية تنزانيا المتحدة؛ (ي) وفي الفترة من 3 إلى 5 كانون الثاني/نوفمبر 2010، في لكسمبرغ؛ (ك) وفي الفترة من 14 إلى 16 كانون الثاني/يناير2011، في ساوثامبتن باريش، برمودا؛ (ل) وفي الفترة من 23 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر2012 في بانكوك، (م) وفي الفترة من 29 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013، في عمان. وتتناوب المناطق الجغرافية الرئيسية على استضافة الاجتماعات السنوية تسهيلا لمشاركة البلدان فيها، ولا سيما البلدان النامية.
	20 - وقد حرص فريق واشنطن على تشجيـع التعاون الدولي، وحرص بوجه خاص على أن تستند جهوده إلى قاعدة عريضة وأن تمُثّل فيه البلدان النامية من شتى مناطق العالم. ومن ثم، فإن الفريق يشارك فيه ممثلون عن الهيئات الإحصائية الوطنية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الدولية. ومنذ إنشاء الفريق، شارك فيه ممثلون عن المكاتب الإحصائية الوطنية في 123 بلداًً. وقد حضر ممثلو 89 بلداً اجتماعاً واحداً على الأقل من اجتماعاته السنوية، وحضر ممثلو 58 بلداً أكثر من اجتماع سنوي. وفي الوقت الحاضر، يضم الفريق في عضويته ممثلين عن 109 مكاتب إحصائية وطنية و 7 منظمات دولية و 6 منظمات تمثل الأشخاص ذوي إعاقة، وشعبة إحصاءات الأمم المتحدة، وهيئات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة (انظر المرفق الأول).
	21 - وفي الفترة ما بين عامي 2008 و 2013، يسّر فريق واشنطن عدة حلقات عمل تدريبية عرضت فيها منتجاته أو شارك في تلك الحلقات، وساعد في بناء القدرة على فهم الإعاقة وقياسها على الصعيدين المحلي والوطني من أجل توظيف هذه القدرة في التعدادات والدراسات الاستقصائية (انظر المرفق الثاني).
	حادي عشر - نتائج الاجتماع السنوي الثالث عشر لفريق واشنطن
	22 - ما فتئ فريق واشنطن يرصد عمليات جمع بيانات الإعاقة على الصعيد الدولي، ويطلب سنوياً من ممثلي المكاتب الإحصائية الوطنية أن توافيه بمعلومات مفصلة بشأن معدل إجراء الدراسات الاستقصائية، وحجم العينات وإطارها، وطريقة جمع البيانات، واللغات المستخدمة، والعبارات المحددة المستخدمة في صياغة الأسئلة وخيارات الإجابة وتقديرات الانتشار. وعُرضت نتائج عمليات التحليل الإضافية التي خضعت لها البيانات المقدمة من الدول خلال الاجتماع الثالث عشر الذي عقده الفريق في عمان في الفترة من 29 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013.
	23 - وبينما لا تزال البلدان، فيما عدا القليل منها، تقدم معدلات متباينة عن انتشار الإعاقة، فإن تلك التي تستخدم موارد فريق واشنطن على النحو المتوخى أبلغت بمعدلات قابلة للمقارنة لانتشار الإعاقة. وقد أدرج الفريق خطة في عمله لعام 2014 إجراء إخضاع هذه البيانات لعمليات تحليل إضافية وإعداد ورقة على أساس نتائجها.
	24 - ويواصل فريق واشنطن العمل لإعداد مجموعة الأسئلة المفصلة التي تقيس تأدية الوظائف. وقد أضيفت هذه المجموعة اعتباراً من عام 2010 إلى الدراسة الاستقصائية الصحية الوطنية التي تُجرى عن طريق المقابلات في الولايات المتحدة. وأُجريت عمليات تحليل لكل فئة فرعية من العينة السكانية على حدة باستخدام البيانات المستخلصة من الدراسات الاستقصائية التي أجريت في عامي 2010 و 2011 وعُرضت نتائجها في الاجتماع. وتناولت عمليات التحليل هذه أفضل طريقة لتجميع المعلومات من عدة أسئلة في كل مجموعة فرعية ووضع معايير لتحديد النقاط الفاصلة. وقد استدعى الأمر إخضاع بعض المجموعات الفرعية لعمليات تحليل إضافية. وستجمّع نتائج كل عمليات التحليل وتعرض في وثيقة تتضمن وصفاً لخصائص مجالات تأدية الوظائف عند الفرد. وسيستمر الفريق العامل في إعداد خطة تحليل وسيواصل تحليل البيانات الخاصة بالمجموعة المفصلة من الأسئلة التي تقيس القدرة على تأدية الوظائف، وهي البيانات التي جُمعت خلال الدراسة الاستقصائية الصحية الوطنية التي أجريت في الولايات المتحدة عن طريق المقابلات في عام 2011، وذلك في إطار خطة عمله لعام 2014.
	25 - واستعرض الفريق العامل المعني بوضع مجموعة مفصلة لقياس الإعاقة بين الأطفال والشباب العمل الذي أنجزه في العام السابق في إطار تعاونه مع اليونيسيف. وقدم ممثلون عن الفريق العامل المعني بالأطفال، برئاسة أعضاء من المعهد الوطني الإيطالي للإحصاءات، استعراضاً للإطار المفاهيمي المستخدم في إعداد الأسئلة وطرح مجموعة مقترحة من الأسئلة. وقُدمت عروض بشأن نتائج الاختبار المعرفي الذي انتهى إجراءه في بليز والجبل الأسود وعمان والهند والولايات المتحدة، وبناء على تلك النتائج، جرى إعداد وعرض نموذج متعلق بتأدية الوظائف عند الطفل وإعاقته. وسيخضع النموذج المنقح لاختبار معرفي في الولايات المتحدة قبل إخضاعه للاختبار الميداني، وهو ما يُنتظر أن يبدأ في أوائل عام 2014. ونوقشت خطط إجراء الاختبار الميداني للنموذج، إلى جانب نتائج بعض الاختبارات الميدانية الذي أجرتها إيطاليا بشكل مخصص على النسخة قبل النهائية للنموذج. وأُجري اختبار ميداني أيضاً بشكل مستقل في الكاميرون على أيدي فريق منتسب لمدرسة لندن للنظافة الصحية والطب المداري. ونوقشت تلك النتائج كذلك.
	26 - واستعرض ممثل اليونيسيف ما بدأ من عمل بشأن قياس العوامل الميسِّرة للمشاركة المدرسية والعوامل التي تعرقلها. وقدمت اليونيسيف أيضاً خطة عملها لصياغة المبادئ التوجيهية للنماذج التي وضعت بالتعاون مع فريق واشنطن ولإعداد الوثائق المصاحبة لها.
	27 - وشُجّع الفريق العامل على مواصلة تعاونه مع اليونيسيف من أجل إعداد نموذج متعلق بتأدية الوظائف عند الطفل وإعاقته. وأدرج الفريق في خطة عمله لعام 2014 مهمة إجراء اختبار ميداني لمجموعة أسئلة هذا النموذج ومهمة وضع دليل لتنفيذ مجموعة الأسئلة المفصلة التي تقيس الإعاقة بين الأطفال والشباب.
	ثاني عشر - خطة عمل فريق واشنطن لعام 2014
	28 - وافق فريق واشنطن في اجتماعه الثالث عشر على خطة عمله لعام 2014. وتنص الخطة في جملة ما تنص عليه بنودها، على إسناد مسؤوليات محددة إلى اللجنة التوجيهية والأفرقة العاملة التي تعقد اجتماعاتها على مدار السنة، مستعينة في ذلك بالبريد الإلكتروني وبالهاتف. وتشمل الخطوات المقبلة للجنة التوجيهية والأفرقة العاملة ما يلي:
	(أ) العمل لوضع المجموعة الموجزة من الأسئلة:
	’1‘ سيتولى فريق عامل وضع الصيغة النهائية لورقة للنشر تتضمن تقريراً عن الاستعانة بالمجموعة الموجزة من أسئلة فريق واشنطُن وبغيرها من مقاييس إحصاءات الإعاقة، وعن الأثر المترتب في البيانات على التغييرات المدخلة على صياغة المجموعة النموذجية من الأسئلة؛
	’2‘ سيتولى فريق عامل عرض التقرير النهائي لتحليل نتائج عملية جمع البيانات القطرية التي استُعين فيها بالمجموعة الموجزة من أسئلة فريق واشنطن المتعلقة بتأدية الوظائف وسيعرض الفريق العامل على الاجتماع الرابع عشر الورقة التي نشرت له في هذا الصدد؛
	(ب) العمل المتعلق بوضع المجموعة المفصلة من الأسئلة المتعلقة بتأدية الوظائف:
	’1‘ سيواصل أعضاء فريق واشنطن المعنيون تحليل البيانات المستمدة من الدراسة الاستقصائية الصحية الوطنية لاستقاء البيانات عن طريق المقابلات، وإعداد ورقة للنشر عن نتائج تحليل البيانات؛
	’2‘ سيتولى فريق عامل مراجعة وإقرار المبادئ التوجيهية لتحليل البيانات المستقاة بالاستعانة بالمجموعة المفصلة من أسئلة فريق واشنطن المتعلقة بتأدية الوظائف وعرض هذه المبادئ على الاجتماع الرابع عشر؛
	(ج) العمل المتعلق بوضع المجموعات المفصلة من الأسئلة عن الإعاقة لدى الأطفال:
	’1‘ سيواصل الفريق العامل المعني بالإعاقة لدى الأطفال بلورة النموذج الخاص بتأدية الوظائف عند الأطفال وإعاقتهم من خلال الاختبار الميداني، وسيُعرض على الاجتماع الرابع عشر نتائج هذا الاختبار؛
	’2‘ سيتعاون الفريق العامل مع اليونيسيف على وضع دليل لتنفيذ المجموعة
	المفصلة من أسئلة قياس الإعاقة لدى الأطفال والشباب. وسيُعرض على الاجتماع الرابع عشر مشروع لهذا الدليل؛
	’3‘ سيعدّ الفريق العامل الوثائق المتعلقة باستحداث مقاييس الإعاقة لدى الأطفال وستعرض هذه الوثائق على الاجتماع الرابع عشر؛
	(د) العمل المتعلق بوضع المجموعات المفصلة من الأسئلة المتعلقة بالعوامل البيئية والمشاركة:
	’1‘ سيواصل فريق عامل العمل المتعلق باستحداث إطار مفاهيمي ووضع مجموعة أو مجموعات مقترحة من الأسئلة؛
	’2‘ سيستعرض فريق عامل التقدم المحرز في استحداث مقاييس للعوامل الميسِّرة لإلتحاق الأطفال بالمدرسة والعوامل التي تعطل إلتحاقهم بها، وسيُعرض الفريق على الاجتماع الرابع عشر مشروع نموذج لدراسة استقصائية.
	29 - وقد تقرر مبدئيا عقد الاجتماع الرابع عشر لفريق واشنطن، في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 في الأرجنتين.
	30 - وسيصدر فريق واشنطن حصيلة أعماله في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة الإنترنت (انظر www.cdc.gov/NCHS/washington_group.htm) وفي المنشورات العلمية.
	ثالث عشر - النقاط المعروضة على اللجنة الإحصائية لتتخذ بشأنها إجراء
	31 - يرجى من اللجنة الإحصائية القيام بما يلي:
	(أ) التعبير عن آرائها بشأن أنشطة فريق واشنطن ومنجزاته المبينة في التقرير المرحلي؛
	(ب) النظر في مشروع خطة عمل فريق واشنطن لعام 2014، المبينة آنفا وإقرارها؛
	(ج) الحث على القيام من خلال مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية بتقديم الدعم في مجال التدريب وإجراء الاختبارات المعرفية والميدانية، وتقديم المساعدة التقنية وعقد حلقات العمل الإقليمية؛
	(د) التعبير عن وجهات نظرها بشأن الوضع الراهن لجهود التعاون في سبيل تحسين نوعية إحصاءات الإعاقة وبشأن تقديم توصيات بشأن سبل تعزيز هذه الجهود.
	المرفق الأول 
	عضوية فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة
	1 - تشمل الهيئات الإحصائية الوطنية الموفدة لممثلين للمشاركة في فريق واشنطن سلطات من 119 بلداً وإقليماً، هي كالتالي: الأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوغندا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وأيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وباكستان، والبرازيل، وبربادوس، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبنما، وبوتسوانا، وبوروندي، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وتايلند، وتركيا، وتشاد، وتوفالو، وتونس، وتونغا، وجامايكا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، ورواندا، ورومانيا، وزامبيا، وزمبابوي، وسانت لوسيا، وسري لانكا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسويد، وسيراليون، وشيلي، وصربيا، 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 وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموريشيوس، وموزامبيق، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، والهند، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان؛ وأَروبا، وبرمودا، وكوراساو، وهونغ كونغ بالصين، وماكاو بالصين، وسانت مارتن، ودولة فلسطين. وشاركت أيضاً في عضوية الفريق في الماضي كل من إكوادور وجزر البهامس وجزر تركس وكايكوس وجزر القمر ونيجيريا.
	2 - ومن بين ممثلي المنظمات الدولية التي مثلت في السابق أو تمثل حالياً الأشخاص ذوي الإعاقة، هناك 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 أشخاصا ذوي إعاقة، هناك الهيئة الوطنية للإعاقة في أيرلندا، ومكتب التنسيق المعني بإدماج المشردين في البرازيل، والأمانة الوطنية للإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في بنما، ومنظمة المعوقين للشؤون القانونية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تنزانيا، 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 حاليا الأشخاص ذوي الإعاقة في برمودا، هناك منظمة ”أيدج كونسيرن“، 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 التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
	المرفق الثاني
	حلقات العمل في مجالي بناء القدرات والتدريب
	1 - في ما يلي حلقات العمل التي شارك فيها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة أو التي قام فيها بدور الميسِّر:
	• في آب/أغسطس 2013، قام فريق واشنطن بدور الميسِّر في حلقة عمل تدريبية نُظمت في بوغوتا برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان والإدارة الوطنية للإحصاءات في كولومبيا. وكان الهدف المتوخى من هذه الحلقة التي عقدت في إطار الاستعدادات المتخذة لإجراء تعداد عام 2014، التعريف بفريق واشنطن وبالمجموعة الموجزة من أسئلته الستة التي صيغت لاستخدامها في التعدادات الوطنية لأغراض قياس الإعاقة ولتدريب المشاركين في الحلقة على صياغة الأسئلة وعلى منهجية استقاء البيانات المعرفية عن طريق المقابلات، وهي المنهجية التي استحدثها مختبر البحوث المتعلقة بصياغة الأسئلة في المركز الوطني للإحصاءات الصحية في الولايات المتحدة؛
	• في تموز/يوليه 2013، قام فريق واشنطن بدور الميسِّر في حلقة عمل تدريبية نُظمت في بودغوريتسا في الجبل الأسود برعاية صندوق الأمم المتحدة للطفولة. وكان الهدف المتوخى منها هو التعريف بالنموذج الخاص بتأدية الوظائف عند الأطفال وإعاقتهم الذي وضعته اليونيسيف/فريق واشنطن وتدريب المشاركين في الحلقة على صياغة الأسئلة، وعلى منهجية استقاء البيانات المعرفية عن طريق المقابلات، وهي المنهجية التي استحدثها مختبر البحوث المتعلقة بصياغة الأسئلة في المركز الوطني للإحصاءات الصحية في الولايات المتحدة؛
	• في أيار/مايو 2013، شارك فريق واشنطن في حلقة عمل تدريبية نُظمت في عمان برعاية المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ودائرة الإحصاءات العامة الأردنية. وكان الهدف المتوخى منها هو التعريف بفريق واشنطن وبالمجموعة الموجزة من أسئلته الستة التي صيغت لاستخدامها في التعدادات الوطنية لأغراض قياس الإعاقة ولتدريب المشاركين في الحلقة على صياغة الأسئلة، وعلى منهجية استقاء البيانات المعرفية عن طريق المقابلات، وهي المنهجية التي استحدثها مختبر البحوث المتعلقة بصياغة الأسئلة في المركز الوطني للإحصاءات الصحية في الولايات المتحدة؛
	• في نيسان/أبريل 2013، شارك فريق واشنطن في حلقة عمل تدريبية عقدت في مسقط برعاية مكتب اليونيسيف في عمان. وكان الهدف المتوخى منها هو التعريف بالنموذج الخاص بتأدية الوظائف عند الأطفال وإعاقتهم الذي وضعته اليونيسيف/فريق واشنطن وتدريب المشاركين في الحلقة على صياغة الأسئلة، وعلى منهجية استقاء البيانات المعرفية عن طريق المقابلات، وهي المنهجية التي استحدثها مختبر البحوث المتعلقة بصياغة الأسئلة في المركز الوطني للإحصاءات الصحية في الولايات المتحدة؛
	• في كانون الثاني/يناير 2013، شارك فريق واشنطن في حلقة عمل تدريبية عقدت في بِلموبان برعاية مكتب اليونيسيف في بليز. وكان الهدف المتوخى منها هو التعريف بالنموذج الخاص بتأدية الوظائف عند الأطفال وإعاقتهم الذي وضعته اليونيسيف/فريق واشنطن وتدريب المشاركين في الحلقة على صياغة الأسئلة، وعلى منهجية استقاء البيانات المعرفية عن طريق المقابلات، وهي المنهجية التي استحدثها مختبر البحوث المتعلقة بصياغة الأسئلة في المركز الوطني للإحصاءات الصحية في الولايات المتحدة؛
	• في أيلول/سبتمبر 2012، شارك فريق واشنطن في حلقة عمل تدريبية عقدت في مومباي بالهند، برعاية رابطة ”جميع الناس معاً، مُعاقيهم وغير مُعاقيهم“ (Able Disable All People Together ADAPT,). وكان الهدف المتوخى منها التعريف بالنموذج الذي وضعته اليونيسيف/فريق واشنطن المعني بالأداء والإعاقة لدى الأطفال وتدريب المشاركين في الحلقة على صياغة الأسئلة، وعلى منهجية استقاء البيانات المعرفية عن طرييق المقابلات، وهي المنهجية التي استحدثها مختبر البحوث المتعلقة بصياغة الأسئلة في المركز الوطني للإحصاءات الصحية في الولايات المتحدة؛
	• في تموز/يوليه 2012، شارك فريق واشنطن في حلقة عمل تدريبية نُظمت في بوغوتا برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان والإدارة الوطنية للإحصاءات في كولومبيا. وكان الهدف المتوخى منها هو التعريف بالنموذج الذي وضعته اليونيسيف/فريق واشنطن المعني بالأداء والإعاقة لدى الأطفال وتدريب المشاركين في الحلقة على صياغة الأسئلة، وعلى منهجية استقاء البيانات المعرفية عن طريق المقابلات، وهي المنهجية التي استحدثها مختبر البحوث المتعلقة بصياغة الأسئلة في المركز الوطني للإحصاءات الصحية في الولايات المتحدة؛
	• في أيار/مايو 2011، شارك فريق واشنطن في حلقة عمل تدريبية عقدت في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، برعاية المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية. وكان الهدف المتوخى منها هو تدريب ممثلين من المكاتب الإحصائية الوطنية في البلدان العربية على فهم وتفعيل المقاييس التي وضعها فريق واشنطن لإحصاء حالات الإعاقة. وحضر حلقة العمل التدريبية 35 ممثلا عن المكاتب الإحصائية الوطنية من 15 دولة عربية (هي الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والعراق، وعمان، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى؛
	• في كانون الأول/ديسمبر 2010، موَّل المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية ندوة عن الإعاقة عقدت في دمشق. وكان الهدف المحدد منها هو تبادل المعارف مع ممثلي المكاتب الإحصائية الوطنية في البلدان العربية بشأن تعريف الإعاقة وقياسها. وحضر الندوة 22 ممثلا من المكاتب الإحصائية الوطنية في 12 دولة عربية (هي الأردن، والبحرين، وتونس، والجمهورية العربية السورية، والسودان، وليبيا، والعراق، وعمان، ومصر، والمغرب، واليمن، ودولة فلسطين)؛
	• في تشرين الأول/أكتوبر 2010، نُظمت في مسقط برعاية حكومة سلطنة عمان حلقة عمل تدريبية عن تقييم الأسئلة ومنهجيات استقاء البيانات المعرفية عن طريق المقابلات. وكانت الأهداف المتوخاة تتمثل في إطلاع وتدريب الباحثين على المنهجية الحالية لاستقاء البيانات المعرفية عن طريق المقابلات، وعلى تقنيات تقييم الأسئلة في حالة المجموعة المفصلة من أسئلة فريق واشنطن المتعلقة بالإعاقة. واستضافت حلقة العمل هذه وزارة الاقتصاد الوطني العماني وحضرها 15 ممثلا من المكاتب الإحصائية الوطنية من تسع دول عربية (هي الأردن، وتونس، والجمهورية العربية السورية، والسودان، وعمان، ومصر، والمغرب، واليمن، ودولة فلسطين)؛
	• في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2009، وبناء على طلب من البنك الدولي، ساعد فريق واشنطن المكتب الإحصائي في بنغلاديش عن طريق عقد حلقة عمل تدريبية تهدف إلى التعريف بمفهومي الإعاقة وتأدية الوظائف بالاستعانة بالنهج المتبع من فريق واشنطن والقائم على أساس التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة، وتنفيذ المجموعة الموجزة من أسئلة هذا الفريق في وضع دراسة استقصائية وطنية عن إيرادات ونفقات الأسر المعيشية تندرج ضمن الاستعدادات المتخذة لإجراء تعداد عام 2010؛
	• في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، شارك فريق واشنطن في حلقة عمل تدريبية إقليمية بشأن تعدادات السكان والمساكن لبلدان جنوب شرق أوروبا، برعاية مشتركة بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا وصندوق الأمم المتحدة للسكان عقدت في مدينة أوهريد بجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً. ونُظمت حلقة العمل هذه لفائدة كبار المهنيين والخبراء من المكاتب الإحصائية الوطنية في ألبانيا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، ورومانيا، وصربيا، وكرواتيا، وكوسوفو. وكان فريق واشنطن مسؤولا عن تنظيم دورة تدريبية تواصلت يوماً كاملا وتناولت قياس الإعاقة في التعدادات وتفسير الإعاقة وفهمها وفقاً للمقاييس المستعان فيها بالمجموعة الموجزة من أسئلة فريق واشنطن.

