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إحصاءات اإلعاقة
تقرير األمني العام وفريق واشنطن
موجز
يتضـــمن هـــقا التقريـــرع الـــقي رعـــد عمـــد قـــرر اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي
٢١٦/٢٠١5ع ووفقا للممارسات السابقةع استعراضا لألنشطة والتطـورات األريـ ة جم لـال
إحصــاءات اإلعاقــة رجرتــت الدــات الدوليــة املعنيــة العاملــة جم هــقا اجملــال ويعــر التقريــر
املشـــروجل الديـــد الـــقي بـــدرت شـــعبة اإلحصـــاءات التابعـــة إلدارة الشـــؤون االقتصـــادية
واالجتماعية جم األمانة العامة تنفيقه جم عام  ٢٠١5من رجل تعزيز إحصاءات اإلعاقـةع بـدعم
مــام مــن و ارة الشــؤون ا ارجيــة والتجــارة جم حلومــة رســتراليا ويقــدم التقريــر ريضــا ــة
موجزة عن عمل فريق واشنطن املعين بإحصـاءات اإلعاقـةع ال سـيما فيمـا يتعلـق باالريتبـارات
الاريــة مللتلــن النمــاذة ا ااــة بقيــاس اإلعاقــة والدــود الـ يبــقنا الفريــق جم التعــاون مـ
منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـين) وو ارة ا ارجيـة والتجـارة جم حلومـة رســتراليا
وإدارة التنمية الدولية جم حلومة اململلة املتحدة لربيطانيا العظمى وريرلندا الشـمالية واللجنـة
مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير وبربامج العمل املستقبلية الواردة فيت
*
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روال  -مقدمة
 - ١يصــن هــقا التقريــر العمــل الــقي تقــوم بــت شــعبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة الشــؤون
االقتصــادية واالجتماعيــة جم األمانــة العامــة وفريــق واشــنطن مــن رجــل النــدو بإحصــاءات
اإلعاقة ويعر التقرير املشروجل الديد القي بدرت الشـعبة تنفيـقه جم ريار/مـايو  ٢٠١5مـن
رجــل تعزيــز إحصــاءات اإلعاقــة مــن منظــور دومع وذلــو بــدعم مــام مــن و ارة الشــؤون
ا ارجيــة والتجــارة جم حلومــة رســتراليا ويصــن التقريــر ريضــا رعمــال فريــق واشــنطن املعــين
بإحصــاءات اإلعاقــة مــن رجــل ةســني نوعيــة إحصــاءات اإلعاقــة و يــادة إتاحتــدا وقابليتــدا
للمقارنة ويبني التقرير على وجت ا صوص عمل الفريق فيما يتعلق بصـياةة واريتبـار األسـ لة
املتعلقــة باإلعاقــة الســتلدامدا جم التعــدادات والدراســات االستقصــائيةع امــا يــبني األعمــال
املش تراة م اليونيسـين مـن رجـل اـياةة واريتبـار لموعـات األسـ لة الـ تراـز علـى ت ديـة
الوظائن واإلعاقة لدى الطفل

ثانيا  -رنشطة شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
 - ٢شـــعبة اإلحصـــاءات مســـؤولة علـــى الصـــعيد الـــدوم عـــن وضـ ـ املعـــاي املندجيـــة
لإلحصاءاتع وجتمي ونشر البيانات الوطنيـة وتقـدا املسـاعدة التقنيـة إىل البلـدان وجم سـيا
ريطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠3٠والربنامج العاملي لتعـداد السـلان واملسـاان لعـام ٢٠٢٠ع
بــدرت الشــعبةع بتمويــل مــن و ارة ا ارجيــة والتجــارة جم حلومــة رســترالياع تنفيــق مشــروجل
لتحســني قــدرات امللاتــل اإلحصــائية الوطنيــة علــى إنتــاة ونشــر إحصــاءات جيــدة النوعيــة
ومدئمة للغر بش ن اإلعاقةع الستلدامدا ألةرا التلطيط والراد الشاملني للتنميـةع مـ
مراعاة حالة األشلاص ذوي اإلعاقـة وقـد بـدر هـقا املشـروجل جم ريار/مـايو ٢٠١5ع ويسـتمر
حىت آذار /مارس ٢٠١9ع وتتوىل تنفيقه شعبة اإلحصاءات
 - 3ويددف املشروجل إىل ةقيـق إاـا ين متـوقعني ـا( :ر) وضـ مبـاده توجيديـة دوليـة
لقيـــاس اإلعاقـــةع آريـــقا جم اعتبـــاره ردوات القيـــاس ا اليـــة واملمارســـات الوطنيـــة الرشـــيدة
والتجــارا القطريــة) (ا) تعزيــز قــدرات الــنظم اإلحصــائية الوطنيــة علــى ـ واســتحدا
إحصاءات عن اإلعاقة تتسم باملدءمة والودةع استنادا إىل املباده التوجيديـة الدوليـة وةقيقـا
لتلو الغايةع سـتنفق الشـعبة مـن ريـدل املشـروجل طائفـة متنوعـة مـن األنشـطةع هـي( :ر) ـ
واستعرا وةليل وتصـنين البيانـات ومرعرفـات البيانـات بشـ ن املمارسـات الوطنيـة جم لـال
ـ ـ بيانـــات اإلعاقـــةع وإتاحـــة تلـــو املعلومـــات شـــبليا وجم شـــلل مطبـــوجل) (ا) تنظـــيم
اجتماعــات لللــرباء وــدف وض ـ مبــاده توجيديــة دوليــة متعلقــة بقيــاس اإلعاقــة اســتنادا إىل
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اســتعرا للممارســات الوطنيــةع فضــد عــن القياســات ا اليــة لإلعاقــة) (ة) تنظــيم حلقــات
عمــل تدريبيــة وتــوف املســاعدة التقنيــة بنــاء علــى طلــل البلــدان) (د) وضــ مــواد للــتعلم
اإلللتــرويف جم لــال قيــاس اإلعاقــة) (ه ــ) دعــم التعــاون فيمــا بــني بلــدان النــوا مــن ريــدل
الزيارات الدراسية
 - 4ويسعى املشروجل إىل ةقيق عدة رهدافع مندا رهـداف علـى الصـعيد الـوطين ورريـرى
علــى الصــعيد الــدومع وتشــارس جم اــل مســتوى ف ــة تلفـة مــن راــحاا املصــلحة وبالتــام
فســتعمل الشــعبة بتعــاون وثيــق مـ لــان األمــم املتحــدة اإلقليميــةع وفريــق واشــنطنع ومنظمــة
الصـــحة العامليـــةع واليونيســـينع والبنـــو الـــدومع وشـــعبة السياســـات والتنميـــة جم امليـــدان
االجتماعي التابعة إلدارة الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة جم األمانـة العامـةع وةـ ذلـو مـن
راحاا املصلحة املعنيني العاملني جم لال سياسات اإلعاقة وقياسدا لصاحل البلدانع مـن رجـل
متلــني البلــدان مــن ا صــول علــى إحصــاءات تتميــز باملوثوقيــة والدقــة الســتلدامدا ألةــرا
التلطيط للتنمية ورادها ب سلوا يشمل المي
 - 5وتقــوم الشــعبة حاليــا بتعــيني مــوظفي املشــروجلع ومــن املقــرر رن تبــدر مرحلــة تنفيــقه
الرئيســية جم عــام  ٢٠١٦والشــعبة بصــدد وض ـ اســتبيان إلرســالت إىل امللاتــل اإلحصــائية
بيانات عـن اإلعاقـةع فضـد عـن الوثـائق الداعمـة مـن قبيـل االسـتبيانات
الوطنية من رجل
املســتلدمة جم جولــة التعــداد لعــام  ٢٠١٠رو جم االستقصــاءات بالعينــات الــ اضــطل وــا
مـؤريرا وتسـتند هـقه األنشـطة إىل التجربـة اللريـة للشـعبةع الـ تولـت قيـادة الربنـامج العـاملي
لتعدادات السلان واملساان على مدى عقود من الزمن (انظـر  )E/CN.3/2016/19وستشـلل
املعلومــات ال ـ يــتم عدــا رساســا لتحليــل املمارســات الوطنيــة جم لــال قيــاس اإلعاقــةع ال ـ
سيرستند إليدا جزئيا جم وض املباده التوجيدية الدوليـةع امـا ستشـلل رساسـا لتجميـ ونشـر
البيانات عن مدى انتشار اإلعاقة وريصائص األشلاص ذوي اإلعاقة
 - ٦وقــد ســا ت شــعبة اإلحصــاءات جم عمــل فريــق واشــنطن شــاراتدا جم االجتمــاجل
ا ــامس عشــر للفريــقع املعقــود جم اوبنــداةن جم تشــرين األول/راتــوبر  ٢٠١5وستســاهم
ريضا عن طريق املشاراة جم األفرقة العاملة اللدثة التابعة لفريق واشنطن املللفة باألعمال الـ
سترقدم عندا تقارير ريدل االجتماجل املقبل للفريق

ثاللا  -رنشطة فريق واشنطن املعين بإحصاءات اإلعاقة
 - ٧شرلل فريـق واشـنطن املعـين بإحصـاءات اإلعاقـةع وهـو فريـق مـن رفرقـة املـدن املنشـ ة
ةت إشراف اللجنة اإلحصائيةع لتلبية ا اجـة املاسـة إىل قياسـات سرـلانية لإلعاقـة عـن طريـق
15-22526

3/10

E/CN.3/2016/22

تعزيـز وتنسـيق التعـاون الـدوم جم لـال اإلحصــاءات الصـحيةع مـ الترايـز علـى ردوات ـ
بيانات اإلعاقة املناسبة للتعدادات والدراسات االستقصـائية الوطنيـة ويتملـل انـدف الرئيسـي
جم توف معلومات رساسـية ضـرورية عـن اإلعاقـة تلـون قابلـة للمقارنـة جم يـ رملـاء العـا
ويراز الزء التام من التقرير على عمل فريق واشنطن منق تقدا آرير تقرير لـت إىل اللجنـة جم
عام ٢٠١3

رلن  -لموعـــــة األســــ لة القصــــ ة لفريـــــق واشـــــنطن املتعلقـــــة بت ديـــــة الوظـــــائن:
الراد والتفليو
 - 8مــن ضــمن اإلاــا ات الرئيســية ال ـ حققدــا فريــق واشــنطن وض ـ واريتبــار وإقــرار
لموعة قص ة من األس لة ميلـن اسـتلدامدا جم التعـدادات واالستقصـاءات الوطنيـة بالعينـات
رو ة ها من نظم ـ البيانـاتع نـدف رئيسـي هـو إرشـاد السياسـات فيمـا يتعلـق باإلدمـاة
اللامل لقوي اإلعاقة جم اجملتم املديف وتشمل اجملموعة رس لة مت اريتبارهـا علـى نطـا واسـ
جم يــ منــاطق العــا ع جم ســتة لــاالت وظيفيــة رئيســية هــي :اإلبصــار والســم واملشــي
واإلدراس والعناية بالقات واالتصال
 - 9وقد رازت املبادرات الدولية األريـ ة علـى إملانيـة تطبيـق لموعـة األسـ لة القصـ ة
ال وضعدا فريق واشـنطن جم راـد تنفيـق اتفاقيـة حقـو األشـلاص ذوي اإلعاقـة ورهـداف
التنميــة ملــا بعــد عــام ٢٠١5ع ال ســيما فيمــا يتعلــق بتفليــو مؤشــرات النت ـائج حســل حالــة
اإلعاقة وقد رسدمت ريضا برامجر املعونـة الدوليـةع وإدارة التنميـة الدوليـة جم حلومـة اململلـة
املتحـدة لربيطانيـا العظمــى وريرلنـدا الشـماليةع وإدارة الشــؤون ا ارجيـة والتجـارة جم حلومــة
رسترالياع جم الترويج جملموعة األسـ لة القصـ ة بواـفدا وسـيلة لمـ بيانـات اإلعاقـة جم يـ
الربامج واملشاري ووضعت واالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحـدة ووذجـا استقصـائيا
لإلعاقـــة سيســـمخ باســـتلدام لموعـــة األســـ لة القصـــ ة لفريـــق واشـــنطن جم الدراســـات
االستقصــائية الســلانية والصــحية للواالــة ورري ـ اع فقــد ردلــت شــعبة اإلحصــاءات واللجنــة
االقتصــــادية ألوروبــــا لموعــــة األســـ لة القصـــ ة جم تواــــيا ما املتعلقــــة ولــــة تعــــدادات
عام ٢٠٢٠

باء  -لموعة األس لة املوسعة لفريق واشنطن بش ن ت دية الوظائن
 - ١٠وض ـ فريــق واشــنطن ريضــا لموعــة موســعة مــن األس ـ لة املتعلقــة بت ديــة الوظــائنع
باالستناد إىل اجملموعـة القصـ ةع السـتلدامدا اعنااـر جم الدراسـات االستقصـائية السـلانيةع
باعتبارها مدحق للدارسات االستقصائية رو انواة لدراسة استقصائية بش ن اإلعاقـة وتشـمل
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اجملموعة املوسعة لاالت ال ميلن تناونا جم تعـدادات السـلان وللـن ميلـن معالتـدا جم إطـار
الدراسات االستقصائية وباإلضـافة إىل اجملـاالت السـتة للمجموعـة القصـ ةع تشـمل اجملموعـة
املوســعة ت ديــة الوظــائن للجــزء العلــوي مــن الســم والعواطــن واأل واإلرهــا وميلــن
اســـتلدام هـــقه اجملـــاالت إلعطـــاء اـــورة رظـــل عـــن ت ديـــة الوظـــائنع باالســـتفادة مـــن
اجملموعة القص ة
 - ١١وبعــد إجــراء اريتبــارات مللفــة جم بلــدان متعــددة بالتعــاون مــ اللجنــة االقتصــادية
واالجتماعية آلسيا وا يط انـاده ومبـادرة بودابسـتع اعترمـدت لموعـة األسـ لة املوسـعة جم
تشــــرين اللــــايف/نوفمرب  ٢٠١٠وجم بدايــــة عــــام ٢٠١٠ع رضــــيفت اجملموعــــة إىل الدراســــة
االستقصـائية الوطنيـة للواليـات املتحــدة الـ ترجـرى عـن طريــق املقـابدت وريـدل الســنوات
القليلة املاضيةع رجريت ةليدت باستلدام بيانات من عام  ٢٠١٠و  ٢٠١3مـن رجـل وضـ
ريوار ميــات للجمـ بــني رسـ لة مــن لــاالت متعــددة لتشــليل مؤشــرات موحــدة للمجــاالت
تسمخ برسم اورة شاملة عن ت دية الوظائن جم اجملـال املعـينع وبوضـ معـاي لتحديـد نقـا
فاالة لتصن ين حاالت اإلعاقة ألةـرا املقارنـة الدوليـة وسـيقوم فريـق عامـل اـغ بوضـ
رجم يـ التحلـيدت جم وثيقـة واحـدة تـبني
الصيغة الندائية للتحليل جم اجملاالت املتبقية وست َّ
ريصائص ال لال من لـاالت ت ديـة الوظـائن وستشـمل هـقه الوثيقـة ريضـا رمللـة مللتلـن
النقا الفااـلة الـ ميلـن اسـتلدامدا لتقـدير معـدالت انتشـار اإلعاقـة وتقـدا تواـية بشـ ن
النقا الفاالة املقرر استلدامدا لتقدا تقارير قابلة للمقارنة دوليا

جيم  -ووذة اليونيسين/فريق واشنطن املتعلق بت دية الوظائن لدى الطفل
 - ١٢بــدر فريــق واشــنطن جم عــام  ٢٠٠9العمــل علــى وض ـ لموعــة مــن األس ـ لة املتعلقــة
باإلعاقــة لــدى الطفــل الســتلدامدا جم الدراســات االستقصــائية وتــزامن ذلــو مــ ريطــط
اليونيسين لتنقيخ النموذة ا ام لم البيانات املستلدم جم برنامج املسـخ العنقـودي متعـدد
املؤشــــرات (انظــــر  )http://www.unicef.org/statistics/index_24302.htmlويعلــــس اســــتبيان
اليونيسين/فريق واشنطن املتعلق بت ديـة الوظـائن لـدى الطفـل الـرري السـائد حاليـا صـوص
إعاقــة الطفــلع ومــن شـ نت رن يرنــتج بيانــات قابلــة للمقارنــة دوليــا ويغطــي االســتبيان األطفــال
القين تتراوح رعمارهم بني سنتني و  ١٧سنةع ويقيِّم اللـدم واللغـة والسـم والر يـة والـتعلم
(اإلدراس والنمو الفلري) والقدرة على التنقل واملدارات ا راية والعواطن وروـا السـلوسع
فضد عن القدرة على االعتناء بالقات واللعل وإقامة العدقات وقد مت اريتبـار االسـتبيان مـن
الناحيــة اإلدراايــة جم مومبـــاي باننــد) وجم الواليــات املتحـــدة األمريليــة جم املراــز الـــوطين
لإلحصاءات الصحية) وجم بليز باالشتراس م ملتل اليونيسـين جم بليـز ومعدـد اإلحصـاء جم
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بليز ومنظمة ”ا “ الدولية) وجم عرمان جم املراز الوطين لإلحصاء) وجم البـل األسـود وقـد
رجريــت اريتبــارات ميدانيــة جم إيطاليــا وســاموا والســلفادور واللــام ون وامللســيو وهــاي
وا ننــد ومــن املقــرر إجــراء االريتبــارات امليدانيــة الندائيــة جم اــربياع ومــن املتوق ـ رن يرنجــز
النموذة ودليل التنفيق ا اص بت ورن يبدر العمل وما جم روائل عام ٢٠١٦

دال  -النموذة االستقصائي لليونيسن/فريق واشنطن املتعلق بالتعليم الشامل للجمي
 - ١3دربت اليونيسـين وفريـق واشـنطن علـى العمـل علـى وضـ وـوذة استقصـائي يتعلـق
بقياس ا واجز البي ية رمام التحا األطفال ذوي اإلعاقة واألسوياء باملدرسـة وسيشـلل هـقا
النموذة تلملـة للنمـوذة املشـار إليـت آنفـا واملتعلـق بت ديـة الوظـائن لـدى الطفـل والنمـوذة
عبــارة عــن نقطــة انطــد لتقيــيم نتــائج التفاعــل بــني القصــور الــوظيفي والبي ــة فيمــا يتعلــق
بااللتحــا باملدرســة ويغطــي ثدثــة لــاالت هــي املواقــن وإملانيــة الواــول إىل املدرســة
والقدرة على ةمل التلالين ويراز قسم منفصل من النموذة على األسـباا الـ قـد ةـول
دون انتظـــام الطفـــل جم املدرســـة وقـــد بـــدر االريتبـــار اإلدرااـــي جم الواليـــات املتحـــدة جم
عــام ٢٠١5ع وسيســتمر جم مواقــ دوليــة رريــرى جم عــام  ٢٠١٦وســيتب ذلــو االريتبـــار
امليــدايفع ومــن املتوق ـ رن تنجــز الصــيغة الندائيــة للنمــوذة جم رواريــر عــام  ٢٠١٦رو روائــل
عام ٢٠١٧

هاء  -النموذة االستقصائي لإلعاقة جم القوى العاملة
 - ١4بدر فريـق واشـنطن جم عـام  ٢٠١5التعـاون مـ منظمـة العمـل الدوليـة وجامعـة لنـدن
بش ن وض ووذة استقصائي لإلعاقة صص لدسـتلدام جم الدراسـات االستقصـائية للقـوى
العاملة وقد رعد مشروجل وـوذة سيشـمل رقسـاما ريااـة بـا واجز رمـام املشـاراة جم القـوى
العاملة والتسديدت جم رماان العمل واملواقن االجتماعيـة وا مايـة االجتماعيـة ومـن املقـرر
رن يرجــري تــرب البحــو املتعلقــة بصــياةة األس ـ لة جم املراــز الــوطين لإلحصــاءات الصــحية
بالواليـــات املتحـــدة اريتبـــارات إدراايـــة للنمـــوذة جم الواليـــات املتحـــدة جم عـــام ٢٠١٦
وسـتردريل تنقيحـات عليـت اسـتنادا إىل نتـائج االريتبـارات اإلدراايـةع تليدـا اريتبـارات إدراايــة
وميدانية جم بلدان رريرى

واو  -الصحة العقلية
 - ١5قام الفريق العامل املللن بدراسة وض قياسات حمـددة للصـحة العقليـة بوضـ ريطـة
إلجــراء اســتعرا منــدجي لألســ لة املســتلدمة حاليــا فيمــا يتعلــق بقيــود النشــا وعوائــق
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املشــاراة وا ــواجز البي يــة فيمــا صــتص باالضــطرابات العقليــة العاديــة والشــديدة وســيفحص
الفريـق العامــل ريضــا رسـ لة فريـق واشــنطن ا اليــة لتحديــد مـدى معالتــدا ملسـ لة قيــاس قيــود
النشا وعوائق املشاراة ال ترعترب عموما مرتبطة باالضطرابات العقلية العادية والشديدة

اي  -العوامل البي ية واملشاراة
 - ١٦نوقشت األعمال الارية بش ن وض رس لة متعلقة بالعوامـل البي يـة واملشـاراة ريـدل
اجتماجل فريق واشـنطن املعقـود جم اوبنـداةن جم عـام  ٢٠١5وعـر الفريـق العامـل جـني
املعلومات مباشرة عـن طريـق قيـاس البي ـة بصـرف النظـر
لم املعلومات عن البي ةع ا:
عن الشلص املعين ) و عدا بطريقـة ةـ مباشـرة بقيـاس البي ـة مـن ريـدل مشـاراة الشـلص
جم رنشطة تارة وقد طلل إىل الفريق العامل وض مقترح رالر ةديدا ريـدل السـنة التاليـةع
باســتلدام ــج القيــاس البي ــي ة ـ املباشــر عــن طريــق مشــاراة الشــلص جم رنشــطة تــارةع
ووض مشروجل جملموعة رس لة ختص لاال واحدا من رجل توضيخ الندج املقترح

حاء  -حلقات العمل اإلقليمية لبنـاء القـدرات الـ تنظمدـا اليونيسـين/فريق واشـنطن
واملساعدة التقنية ال يقدما ا جم لال قياس اإلعاقة لدى الطفل
 - ١٧شــرعت اليونيســين وفريــق واشــنطن جم تطــوير مــواد تدريبيــةع ونظمــا حلقــة العمــل
األوىل من سلسلة حلقات العمل املقررة جم لال قياس اإلعاقـة لـدى الطفـل واملـواد التدريبيـة
صصـة لدســتلدام جم حلقــات العمـل التقنيــة وجم تقــدا املســاعدة التقنيـة ومــن املقــرر عقــد
حلقـات العمـل جم يـ املنـاطق السـب الـ تغطيدـا ملاتـل اليونيسـين اإلقليميـة وســيلون
الغر من حلقات العمل بناء وتعزيز القـدرات ا ليـة علـى ـ البيانـات وسـيروفر التـدريل
للملاتــل اإلحصــائية الوطنيــة وســائر املــوظفني ا لــوميني والبــاحلني ا لــيني بش ـ ن املفــاهيم
والنمــاذة والقياســات املتعلقــة باإلعاقــةع وتصــميم الدراســات االستقصــائيةع وجتديــز البيانــات
وةليلـــــدا ونشـــ ـرها واســـــتلدامدا وقـــــد عرقـــــدت حلقـــــة عمـــــل وطنيـــــة جم تـــــونس جم
شــبا /فرباير ٢٠١5ع امــا عرقــدت حلقــة عمــل إقليميــة جم جنيــن بسويســرا جم متو /يوليــت
 ٢٠١5لفائدة دول روروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول املستقلة

طاء  -اجتماعات فريق واشنطن ورنشطتت جم لال بناء القدرات والتدريل
 - ١8عقد فريق واشـنطن  ١5اجتماعـا منـق إنشـائتع علـى النحـو التـام :٢٠٠٢ :واشـنطن
العاامة)  :٢٠٠3روتـاوا)  :٢٠٠4برواسـل)  :٢٠٠4بـانلوس)  :٢٠٠5ريـو دي جـان و
بالربا يل)  :٢٠٠٦امبـاال)  :٢٠٠٧دبلـن)  :٢٠٠8مـانيد)  :٢٠٠9دار السـدم مدوريـة
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تزنانيــا املتحــدة)  :٢٠١٠للســمرب )  :٢٠١١ســاو هــامبتون بربمــودا)  :٢٠١٢بــانلوس)
 :٢٠١3عمــان)  :٢٠١4بــوينس آيــرس)  :٢٠١5اوبنــداةن وترعقــد االجتماعــات الســنوية
بالتنــاوا جم املنــاطق الغرافيــة الرئيســية مــن رجــل تيسـ املشــاراةع وعلــى األريــص مشــاراة
البلدان النامية
 - ١9وقــد ســعى فريــق واشــنطن إىل تشــجي التعــاون الــدومع ريااــة للفالــة اــون جدــود
الفريـق ذات قاعــدة عريضـة ورن تشــمل راـوات البلــدان الناميـة جم يـ منـاطق العــا ولــقا
يشارس جم فريق واشنطن ممللو اني ات اإلحصائية الوطنية ومنظمـات األشـلاص ذوي اإلعاقـة
وة ها من املنظمات الدولية ومنق إنشاء الفريق شـارس ممللـو امللاتـل اإلحصـائية الوطنيـة جم
 ١33بلــدا جم واحــد مــن اجتماعاتــت الســنوية علــى األقــل وباإلضــافة إىل امللاتــل اإلحصــائية
الوطنيةع يشمل الفريق ريضا ممللني عن سب منظمات دوليةع وست منظمات متلـل األشـلاص
ذوي اإلعاقةع وشعبة اإلحصاءات وة ها من الدات املنتسبة إىل األمم املتحدة
 - ٢٠وريــدل الفتــرة بــني عــامي  ٢٠٠8و  ٢٠١5شــارس فريــق واشــنطن جم حلقــات عمــل
تدريبية لعر منتجاتت رو يسَّر تلو ا لقات (لموعة األس لة القص ة لفريق واشنطنع لموعـة
األس لة املوسعة لفريق واشنطنع ووذة اليونيسين/فريق واشـنطن املتعلـق بت ديـة الوظـائن لـدى
الطفل) ودف بناء القدرات على الصعيدين ا لي والوطين جم لال بيانات اإلعاقة جم إطـار
التعدادات والدراسات االستقصائية (انظر )www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm

ياء  -الدعم املقدم إىل فريق واشنطن
 - ٢١قدمت إدارة الشؤون ا ارجية والتجارة جم حلومة رستراليا التمويل للفريق مـن رجـل
وةليل إحصاءات اإلعاقة على الصـعيد العـامليع عـن طريـق تعزيـز قـدرات الفريـق
ةسني
علــى نشــر املعلومــات علــى نطــا واس ـ وتقــدا املســاعدة التقنيــة لــدعم االســتلدام املنســق
ألدوات الفريــق ا اليــة ا ااــة مـ البيانــاتع واالضــطدجل ب عمــال جديــدة جم لــال قيــاس
املشاراة وما تسببت مشاال الصحة العقلية من عوائق رمام ت دية الوظائن

ااف  -منشور فريق واشنطن
 - ٢٢ستشلل رعمال فريق واشنطن ريدل السنوات ا مس عشرة املاضية موضوجل اتـاا
جديــد عنوانــت ”International Measurement of Disability: Purpose, Method and Application
(قيـاس اإلعاقــة علـى الصــعيد الــدوم :الغـر والطريقــة والتطبيــق)“ وتغطـي رجــزاء اللتــاا
بيانات اإلعاقة) وةـر األسـ لة املصـممة للتعـدادات
األربعة نش ة فريق واشنطن وقضايا
وعمليــة إعــدادها واريتبارهــا) ولموعــات األس ـ لة املوســعة والتقــدم جم املنــدجيات) والنتــائج
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ودور القياسات ال وضعدا الفريق جم العمليات الدولية لم البيانات ومن املتوقـ رن يرنشـر
اللتاا جم مطل عام ٢٠١٦

الم  -ريطة عمل فريق واشنطن لعام ٢٠١٦
 - ٢3فيما يلي ريطة عمل فريق واشنطن لعام :٢٠١٦
• وض ـ التوجيدــات الندائيــة لتحليــل وعــر
املوسعة املتعلقة بت دية الوظائن

البيانــات املســتمدة مــن لموعــة األس ـ لة

• وض ـ الصــيغة الندائيــة لنمــوذة اليونيســين/فريق واشــنطن املتعلــق بت ديــة الوظــائن
لدى الطفل
• ةليل بيانات االريتبار امليدايف
• اعتماد لموعة األس لة الندائية
• وض دليل للتنفيق
• مواالة تطوير النموذة املتعلق بالتعليم الشامل للجمي
• إاا مشروجل النموذة
• ةليل بيانات االريتبار اإلدرااي واقتراح إدريال تنقيحات استنادا إىل نتائج االريتبار
• مواالة تطوير النموذة االستقصـائي لإلعاقـة السـتلدامت جم الدراسـات االستقصـائية
للقوى العاملة
• مواالة تطوير القياسات ا ااة بالصحة العقلية
• موااــــلة تطــــوير لموعــــة األســ ـ لة املوســــعة لفريــــق واشــــنطن املتعلقــــة بالعوامــــل
البي ية واملشاراة
• تنظــيم سلســلة مــن حلقــات العمــل اإلقليميــة بغــر تيس ـ إدراة لموعــة األس ـ لة
القص ـ ة لفريــق واشــنطن ضــمن التعــدادات والدراســات االستقصــائية املســتلدمة جم
راد تنفيق اتفاقية حقو األشلاص ذوي اإلعاقة ورهداف التنمية املسـتدامة ملـا بعـد
عام ٢٠١5
• التعاون م الشرااء بش ن املشاري ذات االهتمام املشترس
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قيــــام فريــــق واشــــنطن بنشــــر منتجاتــــت علــــى الصــــعيد العــــاملي عــــن طريــــق اإلنترنــــت
(  )http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htmوبإادار املنشورات العلمية

سادسا  -املوجز واالستنتاجات
 - ٢4يتضمن هقا التقرير استعراضا لألنشـطة الـ يضـطل وـا اـل مـن شـعبة اإلحصـاءات
وفريق واشنطن جم لال إحصاءات اإلعاقةع واقلو األنشطة ال صططـان لتنفيـقها واللجنـة
مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير
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