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 الخلفية - أوال

م الصندوق ثالثة التزامات متكاملة فيما قد  خالل المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق،  -1

 في المشروعات الممولة من الصندوق.يتعلق بتعامله مع األشخاص ذوي اإلعاقة 

تنقيح المبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن االستهداف، والنظر في أفضل سبل ضمان التزم الصندوق ب (1)

المتمثل ة التنمية المستدامة طخل للتعهد الرئيسياج األشخاص ذوي اإلعاقة وتلبية احتياجاتهم، وفقا مإد

 ".عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب" في

 األشخاص ذوي اإلعاقة وتدخالت الصندوق.تقرير يحلل الصلة بين  إعدادكما التزم ب (2)

ي اإلعاقة في مشروعات اقتراح لتصنيف البيانات عن األشخاص ذوبتقديم  الصندوق وأخيرا، التزم (3)

فريق واشنطن  تم تجربته في خمسة مشروعات على األقل، باتباع طرق مستخدمة من قبلتالصندوق، ل

 .جملة األسئلة الموجزة عن اإلعاقة، مثل التابع لألمم المتحدة حصاءات اإلعاقةالمعني بإ

للجنة التنفيذية لألمين العام لألمم المتحدة، الذي سلط الضوء  20/2018وتتماشى هذه االلتزامات مع القرار -2

المبادئ التوجيهية وقد نفذ الصندوق بالفعل االلتزامين األولين. فقد تم تحديث  1اإلعاقة. إدماجعلى أهمية تعزيز 

التي تحدد بوضوح األشخاص ذوي اإلعاقة كإحدى المجموعات  2019التشغيلية بشأن االستهداف في عام 

ي المبادئ التوجيهية نظم استهداف متباينة لتحديد األشخاص ذو الضعيفة المستهدفة من الصندوق. كما تضع

 اإلعاقة على مستوى برامج الفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات.

األنشطة االقتصادية لألشخاص ذوي اإلعاقة في المناطق الريفية: براهين وفرص جديدة النخراط  قدم تقرير -3

األشخاص أدلة على الصالت بين  ،2019الذي ناقشه المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  2الصندوق،

ذوي اإلعاقة والعمالة في المناطق الريفية للمساعدة في تحديد ما إذا كان يمكن لتدخالت الصندوق أن تخدم 

المتمثل في كمسار للخروج من دائرة الفقر بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة. وتطرق التقرير لاللتزام الثالث، 

 .الصندوق ر حافظةسائلجمع بيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة في  مقترح وضع

جمع البيانات، ونتائج الدراسة،  مقترحوتصف األقسام التالية النهج المنهجي الذي اعتمده الصندوق لوضع  -4

في جملة األسئلة الموجزة عن اإلعاقة والدروس المستفادة من البيانات المجمعة، وكيفية المضي قدما لتبسيط 

 لشاملة.في سائر الحافظة ا جميع مراحل تنفيذ المشروعات

 النهج المنهجي –ثانيا 

تعزيز وحماية وكفالة تمتع األشخاص ذوي من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى " 1تهدف المادة  -5

اإلعاقة تمتعا كامال على قدم المساواة مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وتعزيز احترام 

فرص  ىعلى الحصول عل األشخاص ذوي اإلعاقة على تأمين لقمة العيشكرامتهم المتأصلة". وتعتمد قدرة 

قابليتهم للتوظيف(، وعلى تلقي الدعم العام الكافي لضمان عيش متساوية في الوظائف التي يمكنهم القيام بها )

كريم. وباختصار، تُحدد قابلية األشخاص ذوي اإلعاقة للتوظيف بنوع ودرجة إعاقتهم، وبخصائص الوظائف 

  دورا رئيسيا في توسيع الخيارات.متاحة، مع لعب التكنولوجيا ال

                                                      
1-content/uploads/sites/15/2019/03/UNDIS_20-https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp 

HLCM.P.pdf-2019_for-March . 
، األنشطة االقتصادية لألشخاص ذوي اإلعاقة في المناطق الريفية: براهين وفرص جديدة النخراط EB 2019/128/R.7انظر الوثيقة  2

 ( من أجل استعراض األدلة بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة ونتائج التقرير المكلف إعداده.2019الصندوق، الصندوق )روما: 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/03/UNDIS_20-March-2019_for-HLCM.P.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/03/UNDIS_20-March-2019_for-HLCM.P.pdf
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الخطوة األولى عند وضع البرامج واألنشطة التي تستهدف األشخاص ذوي  ورجة اإلعاقة هإن تحديد نوع ود -6

لجنة اإلحصائية لألمم المتحدة، التابع ل 3اإلعاقة. وقد وضع فريق واشنطن المعني بإحصاءات اإلعاقة،

ة، لتحديد موجزال جملةعرف بالالمعيار لجمع بيانات اإلعاقة. وهي قائمة من األسئلة، تُ مؤشرات تحدد 

، واستخدام التصنيف الدولي لألداء واإلعاقة التقدم في تصور اإلعاقة شخاص ذوي اإلعاقة. وتعكس األسئلةاأل

لة تعالج مسألة ما كإطار مفاهيمي. واختار فريق واشنطن وضع أسئ والصحة الخاص بمنظمة الصحة العالمية

إذا كان األشخاص ذوو اإلعاقة يشاركون بنفس القدر كاألشخاص الذين ال يعانون من اإلعاقة في أنشطة مثل 

رئيسي وراء هذا االختيار هو األهمية المحورية لقضية السبب الالمدنية. وو التعليم، والعمل، والحياة األسرية

حقوق األمم المتحدة لاتفاقية  توضحها، كما نظور السياساتيالمشاركة االجتماعية وتكافؤ الحقوق من الم

 للتنمية المستدامة. 2030والمتطلبات المنصوص عليها في خطة عام  4األشخاص ذوي اإلعاقة،

ة من األسئلة موجزال جملةن األشخاص ذوي اإلعاقة، اعتمد الصندوق العوفي وضعه لنهجه في جمع البيانات  -7

الجملة األسئلة المتضمنة في  1الخاصة بفريق واشنطن، متوائما بعمله هذا مع المعيار الدولي. ويسرد اإلطار 

ستخدم هذه معا لتحديد أنواع اإلعاقة العريضة: البدنية فئات االستجابة لها. وتُ ، باإلضافة إلى الموجزة

 ،عتناء بالذات، بينما يشمل الثاني التذكر، واالمشيوال ،معوالس ،رؤيةواإلدراكية. ويشمل النوع األول ضعف ال

. وبدورها، فإن هذه المعلومات مفيدة من أجل قياس األثر المحتمل لهذه الحاالت على القدرات والتواصل

 5الوظيفية.

 1اإلطار 

 ة عن اإلعاقةموجزاألسئلة ال جملة

 هي:الخاصة بفريق واشنطن ة عن اإلعاقة موجزاألسئلة ال جملة

  نظارة؟ال مع ارتداءصعوبة في الرؤية، حتى  لديكهل  .1

 سمع؟ال الوسائل المساعدة علىستخدام ا مع، حتى سمعصعوبة في ال لديكهل  .2

 م؟لالسال ارتقاءأو  مشيصعوبة في ال لديكهل  .3

 تذكر أو التركيز؟صعوبة في ال لديكهل  .4

 مثل االستحمام أو ارتداء المالبس؟ (بنفسك عتناءفي اال)صعوبة  لديكهل  .5

في فهم  ، على سبيل المثال صعوبةصعوبة في التواصل لديكهل ، اللغة التي تستخدمها عادةباستخدام  .6

 ؟كمونفهفي جعل اآلخرين ياآلخرين أو 

 قرأ بعد كل سؤال.، تُ من اإلجابةلكل سؤال أربع فئات و

  صعوبة عاني منال، ال أ (أ)

 الصعوبةبعض أعاني من نعم،  (ب)

 صعوبة كبيرةأعاني من نعم،  (ج)

 على اإلطالقذلك ب يمكنني القيام ال (د)

 

                                                      
الغرض الرئيسي لفريق واشنطن هو تعزيز وتنسيق التعاون الدولي في مجال اإلحصاءات الصحية، التي تركز على مقاييس اإلعاقة المناسبة  3

سي هو توفير معلومات ضرورية أساسية عن اإلعاقة قابلة للمقارنة في جميع أنحاء العالم. للتعدادات والمسوحات الوطنية. وهدفه الرئي

/disability.com-http://www.washingtongroup. 
4 -with-ersonsp-of-rights-the-on-https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention

2.html-disabilities-with-persons-of-rights-the-on-disabilities/convention. 
 .oup general measure on disabilityStatement of rationale for the Washington Grفريق واشنطن،  5

http://www.washingtongroup-disability.com/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/01/Rationale_WG_Short-1.pdf
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فيما مجموعه  ة عن اإلعاقةموجزاألسئلة ال جملةتطبيق  جرب الصندوق وكجزء من هذه العملية المنهجية، -8

من خالل عمليتين مختلفتين  ة عن اإلعاقةموجزاألسئلة ال جملةتسعة من مشروعات الصندوق. وجرى تجريب 

لجمع البيانات: استخدمت األولى بيانات نظم الرصد والتقييم في مشروعات إفرادية؛ واعتمدت الثانية على 

لموارد حادي عشر التقييم األثر لفترة التجديد في  شعبة البحوث وتقييم األثري اعتمدته ذالبرنامج جمع البيانات 

 عة.هذين النهجين لجمع البيانات هو في عمق وثراء المعلومات المجم  والفرق الرئيسي بين  6.الصندوق

اإلقليمي والتركيز على عمليات  عدم التجانسوفي كال الحالتين، تم استهداف خمسة مشروعات لتغطية  -9

تقييم األثر لفترة التجديد وبالنسبة لعملية تقييم األثر، تم استخدام البيانات المتاحة بالفعل لتحليل الصندوق. 

 الصندوق التجديد العاشر لمواردلفترة ثر األباإلضافة إلى بيانات من تقييم  الصندوق، الحادي عشر لموارد

المشروعات التي أُجري فيها اختبار  1الجدول  يسردو. ة عن اإلعاقةموجزاألسئلة ال جملةالتي استخدمت 

 فية مبد من تعليق أنشطة البحوث المتعلقة بمشروع التنمية المستدا، كان ال 19-لجمع البيانات. وبسبب كوفيد

 في البرازيل، وبالتالي كان المجموع النهائي لعدد المشروعات تسعة. كاريري وسيريدو يبلديت

 1الجدول 

 ، بحسب مصدر البياناتجملة األسئلة الموجزة عن اإلعاقةالمشروعات التجريبية لجمع 

 من المشروعات التجريبيةبيانات الرصد والتقييم 

 ت الصغيرة في مناطق التاللازمشروع التكيف لصالح أصحاب الحيا نيبال آسيا والمحيط الهادي

 برنامج تنمية الري الريفي مالوي أفريقيا الشرقية والجنوبية

 مشروع التنمية المستدامة في بلديتي كاريري وسيريدو زيلاالبر أمريكا الالتينية والكاريبي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 وأوروبا
 مشروع تحديث األلبان والوصول إلى األسواق جورجيا

 مشروع اإلرشاد الخاص بالمحاصيل الشجرية ليبريا أفريقيا الغربية والوسطى

 تقييم األثر لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بيانات

 تنمية زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةمشروع  ليسوتو أفريقيا الشرقية والجنوبية

 برنامج تنمية سالسل القيمة نيجيريا أفريقيا الغربية والوسطى

 برنامج التمويل الريفي الصغري مالي أفريقيا الغربية والوسطى

 بيرو أمريكا الالتينية والكاريبي
مشروع تعزيز التنمية المحلية في مناطق المرتفعات والغابات المطيرة عالية 

 االرتفاع

 أفريقيا الغربية والوسطى
سان تومي 

 وبرينسيبي

برنامج التنمية التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة 

ة التجديد العاشر لموارد جمعت مع تقييم األثر لفتر ؛ومصايد األسماك الحرفية

 الصندوق

بيانات الرصد والتقييم هي من أربعة من مشروعات الصندوق الموافق عليها خالل التجديد التاسع والتجديد  -10

العاشر لموارد الصندوق. وقد تم الحصول على البيانات باالقتران مع مسوحات الرصد والتقييم للمشروعات 

البيانات عن األشخاص ذوي  ؛ كما تم جمع المزيد من2020ومارس/آذار  2019بين ديسمبر/كانون األول 

خاصة به،  استراتيجية أخذ عيناتاإلعاقة من قبل وحدات إدارة المشروعات اإلفرادية. وقد اتبع كل مشروع 

. وقد وفرت ة عن اإلعاقةموجزاألسئلة ال جملةباتباع  األشخاص ذوي اإلعاقةص البيانات عن وجمع ولخ  

 اتمجموعوغطت  في الملحق. بياننماذج للمساعدة في جمع البيانات. ويرد االست شعبة البحوث وتقييم األثر

شخص.  24 000أسرة، أو حوالي  5 400من المشروعات التجريبية األربعة للرصد والتقييم حوالي  البيانات

في جورجيا.  في المائة 20في المائة في نيبال إلى  2وتباينت نسبة األسر التي ترأسها النساء بحسب البلد، من 

في المائة من األسر  40 نسبة سنة. وأبلغت 8.25هم تعليمسنة، ومتوسط  51وكان متوسط عمر أرباب األسر 

                                                      
جملة األسئلة الموجزة عن اإلعاقة )سان تومي وبرينسيبي(، نظرا إلى أن أحد المشروعات من فترة التجديد العاشر للموارد شمل بالفعل  6

 فقد أُدرج ضمن بيانات شعبة البحوث وتقييم األثر.
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في المائة  14في العينة عن معاناة واحد من أفراد األسرة على األقل من نوع من اإلعاقة على األقل، بما يعادل 

 من جميع األفراد في المشروعات األربعة.

البيانات من تقييم األثر في فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق من العمل البحثي المنتظم وجاءت  -11

 اتمجموعوغطت . 2020وفبراير/شباط  2019. وجمعت البيانات بين مايو/أيار شعبة البحوث وتقييم األثرل

وكانت  شخص. 35 000حوالي أسرة، أو  8 000حوالي  شعبة البحوث وتقييم األثرلالخمسة تقييم األثر  بيانات

سنة،  49في المائة في المتوسط(. وكان متوسط عمر أرباب األسر  4نسبة األسر التي ترأسها النساء أقل هنا )

في المائة من األسر عن معاناة واحد من أفراد األسرة على  40سنة. وأبلغت نسبة  4.62هم تعليمومتوسط 

الذين تغطيهم تقييمات األثر التي في المائة من جميع األفراد  14األقل من شكل من أشكال اإلعاقة، بما يعادل 

 .شعبة البحوث وتقييم األثرتقوم بها 

 نتائج التحليل –ثالثا 

تتعلق األولى بجدوى النهج المنهجي الذي تم اختباره، حليلية إلى مجموعتين مختلفتين من النتائج. أدت العملية الت -12

والثانية بنتائج التحليل. وقد كانت عملية جمع البيانات التي قامت بها وحدات إدارة المشروعات التجريبية 

تكلفة العملية والقدرة القائمة. فجمع األربعة للرصد والتقييم ناجحة ولكنها شكلت تحديات. وتعلقت التحديات ب

دمج جمع بيانات جملة األسئلة  تطلبيالبيانات الدقيقة عن األشخاص ذوي اإلعاقة على مدار دورة المشروع 

وجزة عن اإلعاقة مع نظام الرصد والتقييم للمشروع. وقد تتطلب وحدات إدارة المشروعات دعما متخصصا مال

وجزة عن اإلعاقة جمع البيانات من جميع أفراد مى ذلك، تتطلب جملة األسئلة الإضافيا للقيام بذلك. وعالوة عل

ما فوق. وهذا يضيف إلى المعلومات التي تم جمعها بالفعل من واألسر الذين يبلغون من العمر خمس سنوات 

نهج إضافية. وبالنتيجة، فإن تطبيق  موارد مخصصةخالل نظم الرصد والتقييم للمشروعات، ويتطلب استثمار 

على األشخاص ذوي اإلعاقة يمكن تنفيذه، ولكنه يتطلب المزيد من التمويل وجزة عن اإلعاقة مجملة األسئلة ال

 والقدرات.

 مجموعات بيانات سائر فيتسق شكل مبفيما يتعلق بنتائج التحليل، وجد التحليل بالنسبة لجميع المشروعات و -13

ن اإلعاقة أكثر انتشارا في المجموعة األكبر سنا، بين األشخاص الذين تزيد أعمارهم ع كلتا العينتين أن

 ومن األرجح أن يعاني. وال توجد اختالفات كبيرة بين الذكور واإلناث، أو بين أنواع اإلعاقة. اعام 60

اإلعاقات البدنية منهم باإلعاقات اإلدراكية، مع انتشار النوع األول من ن من المشروعات بشكل أكبر والمستفيد

تم جمعها )حجم المعلومات العامة التي  2بالنسبة لجميع الفئات العمرية. ويلخص الجدول  أكثر منهجيةبشكل 

 األسرة، والتكوين الجنساني، إلخ.(.
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 2الجدول 

 خصائص األسر: المشروعات التجريبية للرصد والتقييم

 البلد

  -جورجيا
مشروع تحديث األلبان 

 األسواقوالوصول إلى 

  -ليبريا
مشروع اإلرشاد الخاص 
 بالمحاصيل الشجرية

 -مالوي
برنامج تنمية 
 الري الريفي

 -نيبال
مشروع التكيف لصالح أصحاب 
 الحيازات الصغيرة في مناطق التالل

جميع 
 المشروعات

  عدد األسر
1600 1514 1809 472 5395 

 23916 2251 8071 7841 5753 األفرادعدد 

       خصائص األسر

 7.99 1.87 5.98 3.02 19.99 نسبة األسر التي ترأسها نساء

 51.34 48.03 45.46 47.24 62.77 عمر رب األسرة

 8.94 3.08 9.69 8.76 10.06 تعليم رب األسرة )بالسنوات(

 8.79 5 9.7 8.71 9.22 متوسط سنوات التعليم في األسرة

 5.89 5.97 5.94 6.68 4.72 متوسط حجم األسرة

 لديها نوع واحد من اإلعاقة على األقل

 40.35 89.83 31.31 7.79 78.03 نسبة األسر

 13.86 22.83 7.94 1.4 35.62 نسبة األفراد

 التجريبيةالمشروعات حساب بيانات المصدر: 

 المجمعة من هذه المشروعات األربعة هي كالتالي:نتائج المحددة المستقاة من تحليل البيانات ال -14

يتباين مدى تغطية مشروعات الصندوق لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل كبير، مما يعكس ربما تصميم  (1)

أساسا ألنه يشمل  برنامج تنمية الري الريفي، في حالة مالوي، تم اختيار في الواقعو -المشروع 

 المستهدفة.ضمن المجموعات  ألشخاص ذوي اإلعاقةا

جد أن اإلعاقة البدنية أكثر انتشارا بكثير من اإلعاقة اإلدراكية، وأن األفراد يعانون في الغالب من وُ  (2)

طفيفة، على أنه قد يكون لديهم أكثر من مصدر إعاقة واحد. وبين األفراد الذين يعانون من إعاقة 

في  32، وتليها صعوبة الرؤية )في المائة( 51شيوعا ) اإلعاقة البدنية، صعوبة المشي هي األكثر

شابهة في سائر المشروعات فيما يتعلق بالتذكر، تالمائة(. وبالنسبة لإلعاقة اإلدراكية، النسبة م

 في المائة. 30و 26حيث تتراوح بين  –واالعتناء بالذات، والتواصل 

 تمادا على الظروف.عتتباين المصادر المحددة للضعف ا (3)

 .في سائر الفئات العمريةليس هناك اختالفات كبيرة، من حيث النسبة، بين الذكور واإلناث  (4)
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 1الشكل 

مشروع  -األشخاص ذوو اإلعاقة بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس في المشروعات التجريبية في جورجيا

 -، ومالويالشجريةمشروع اإلرشاد الخاص بالمحاصيل  -، وليبريااألسواقتحديث األلبان والوصول إلى 

 مشروع التكيف لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في مناطق التالل -، ونيبالبرنامج تنمية الري الريفي

في المائة من مجموع حاالت  50يبدو أن الفئات العمرية األكبر سنا في العينة تظهر شكال ما من اإلعاقة. و -15

-50في المائة من السكان في الفئة العمرية  30ليها نسبة وتوما فوق(، عاما  60) إلى كبار السن عودتاإلعاقة 

 سنة. وال يبدو أن هناك اختالفات كبيرة في انتشار اإلعاقة بين الذكور واإلناث في نفس الفئة العمرية. 59
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 2الشكل 

األشخاص ذوو اإلعاقة حسب الفئة العمرية  - مالوي، ونيبالوليبريا، و ،المشروعات التجريبية في جورجيا

 الجنسونوع 

نتشار اإلعاقة يكاد يكون متساويا في سائر الفئات العمرية بالنسبة للرجال والنساء في جورجيا. واالختالفات ا -16

في نيبال، ولكنها كبيرة في ليبريا ومالوي. ففي مالوي، على سبيل المثال، انتشار اإلعاقة أكثر  أقل وضوحا

في  39في المائة مقابل  48ن الذكور المسنين )بي هعاما وما فوق( من انتشار 60اإلناث المسنات )بين ارتفاعا 

 المائة(.
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 3الشكل 

 نوع األشخاص ذوو اإلعاقة بحسب -ونيبال  المشروعات التجريبية في جورجيا، وليبريا، ومالوي،

 )المتوسط( ونوع الجنساإلعاقة 

من انتشار اإلعاقة اإلدراكية بالنسبة لجميع الفئات العمرية.  بشكل منهجينتشار اإلعاقة البدنية أكثر ارتفاعا ا -17

 كما أن انتشار كل من نوعي اإلعاقة يزداد مع تقدم العمر.

 3 الجدول

 نوع اإلعاقة وشدتها

 البلد

  -جورجيا
مشروع تحديث 
األلبان والوصول 

 األسواقإلى 

  -ليبريا
مشروع اإلرشاد 

الخاص 
بالمحاصيل 
 الشجرية

 -مالوي
برنامج 

تنمية الري 
 الريفي

 -نيبال
مشروع التكيف 
لصالح أصحاب 
الحيازات الصغيرة 
 في مناطق التالل

 المجموع

 6.96 22.83 7.94 1.40 35.61 نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة )%(

 بدنية

 )الرؤية، والسمع، والمشي(
96.14 94.55 87.36 79.18 84.66 

 إدراكية

 )التذكر، واالعتناء بالذات، والتواصل(
33.28 54.55 26.05 77.82 49.57 

       شدة اإلعاقة

 60.55 37.55 78.00 66.36 79.70 خفيفة

 24.82 31.91 18.41 29.09 18.69 معتدلة

 14.62 30.54 3.59 4.55 1.61 شديدة

 44.74 67.51 24.18 58.18 54.27 لدى الفرد أكثر من إعاقة واحدة

 التجريبيةالمشروعات حساب بيانات المصدر: 
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في المائة منهم  50في المائة منهم عن تعرضهم إلعاقة بدنية، ويبلغ  85يظهرون إعاقة، يُبلغ  بين األفراد الذين -18

في المائة(، وتليها ليبريا  78عن ضعف في اإلدراك. وانتشار اإلعاقة اإلدراكية مرتفع بشكل خاص في نيبال )

 في المائة(. 55)

مجموع حاالت اإلعاقة، وتليها اإلعاقة المعتدلة في المائة من  61فيفة خومن حيث الشدة، تشكل اإلعاقة ال -19

بلدان مشروعات الرصد والتقييم، في المائة في ثالثة من  5أقل من  شديدةالعاقة في المائة. وتشكل اإل 25بنسبة 

في المائة من األسر في جميع المشروعات التجريبية  45في المائة في نيبال. وأبلغ حوالي  31 ها تشكلولكن

 وجود أكثر من فرد يعاني من قدر من اإلعاقة.األربعة عن 

 4الجدول 

 الضعف حسب الشخص ذي اإلعاقة )نسب مئوية(نوع 

 البلد

  -جورجيا
مشروع تحديث 
األلبان والوصول 

 األسواقإلى 

  -ليبريا
مشروع اإلرشاد 
الخاص بالمحاصيل 

 الشجرية

 -مالوي
برنامج تنمية 
 الري الريفي

 -نيبال
مشروع التكيف لصالح 

أصحاب الحيازات الصغيرة 
 في مناطق التالل

 المجموع

 84.66 79.18 87.36 94.55 96.14 بدنية

 32.09 19.84 41.50 34.55 74.23 الرؤية

 25.61 19.26 28.86 36.36 26.99 السمع

 50.75 66.15 36.66 60.91 55.34 المشي

 49.57 77.82 26.05 54.55 33.28 إدراكية

 26.56 37.94 16.54 31.82 26.06 التذكر

 30.36 57.20 9.05 29.09 14.45 االعتناء بالذات

 26.09 42.80 11.08 35.45 5.66 التواصل

 التجريبيةالمشروعات حساب بيانات المصدر: 

في المائة(، وتليها  51بة في المشي هي األكثر شيوعا )والذين يعانون من إعاقة بدنية، الصعوبين األفراد  -20

حدوث حاالت اإلعاقة البدنية المختلفة بحسب بلد المشروع. يختلف في المائة(. و 32الرؤية )الصعوبة في 

في المائة  60في المائة عن صعوبة في الرؤية في جورجيا، ويشير حوالي  74 نسبة بلغتُ على سبيل المثال، 

  إلى مشاكل في المشي في ليبريا ونيبال.

 –بالنسبة لإلعاقة اإلدراكية، النسبة متشابهة فيما يتعلق بصعوبات التذكر، واالعتناء بالذات، والتواصل  -21

حيث في المائة. وجميع أنواع اإلعاقة اإلدراكية الثالثة شائعة نسبيا في نيبال،  30و 26وتتراوح األعداد بين 

بالذات. وتأتي ليبريا ثانيا بالنسبة لإلعاقة اإلدراكية في المائة من األفراد عن مشاكل في االعتناء  57 نسبة بلغتُ 

في المائة، فاالعتناء بالذات بنسبة  32في المائة بالنسبة لصعوبة التواصل، وتليها صعوبة التذكر بنسبة  35 –

 في المائة. 29

ألثر لفترة عن األشخاص ذوي اإلعاقة خالل تقييم ا البحوث وتقييم األثروتوفر البيانات التي جمعتها شعبة  -22

وقد ُجمعت البيانات بين  7اتهم وسبل عيشهم.يالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق تفاصيل أغنى عن ح

لمشروعات فترة المؤسسي  الصندوق كجزء من مسح أوسع يغذي تقييم 2020وفبراير/شباط  2019مايو/أيار 

شاملة عن المنتجين الزراعيين في كل بلد. التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وتغطي البيانات معلومات 

وتشمل العينة معلومات عن المستفيدين من الصندوق ومجموعة غير مستفيدة قابلة للمقارنة على كل من 

 مستوى األسرة واألفراد.

                                                      
عها من المشروعات المعتمدة في فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق التي شملت عند الكتابة، كانت هذه البيانات األولى التي تم جم 7

 وحدة معيارية لجملة األسئلة الموجزة عن األشخاص ذوي اإلعاقة.
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ويحتوي كل مسح على معلومات عن هيكل األسرة وخصائص األفراد، واإلنتاج الزراعي والمبيعات  -23

األجور والتحويالت المالية، وملكية األصول  الزراعة والمصادر األخرى، بما في ذلك الزراعية، والدخل من

الزراعية وغير الزراعية، والمشاركة في األسواق، باإلضافة إلى التقييم الذاتي للصدمات. وستستخدم هذه 

 .المعلومات الشاملة لتوفير المزيد من تحديد خصائص األشخاص ذوي اإلعاقة في القسم التالي

ومن المثير لالهتمام مقارنة النتائج األولية المستقاة من هذه البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة في األسر  -24

 بق.اتلك الواردة في القسم الفرعي الس ( مع7، و6، و5المستفيدة )الجداول 

 وي اإلعاقة في األسر المستفيدة.مرة أخرى، هناك تباين كبير في انتشار األشخاص ذ (1)

 مع النتائج السابقة، اإلعاقة البدنية أكثر انتشارا بكثير من اإلعاقة اإلدراكية. وباالتساق (2)

فيفة، ولكنهم قد يعانون من أكثر من خوبالمثل، من األرجح في األسر المستفيدة أن تكون إعاقة األفراد  (3)

 عات.يختلف بحسب المشرومصدر واحد لإلعاقة. ويبدو أن المصادر المحددة للضعف وترتيبها النسبي 

 5الجدول 

 تقييم األثر الخاص بشعبة البحوث وتقييم األثر –خصائص األسر 

 البلد

 -ليسوتو
مشروع تنمية 
زراعة 
أصحاب 
الحيازات 
 الصغيرة

 -مالي
برنامج 
التمويل 
الريفي 
 الصغري

 -نيجيريا 
برنامج تنمية 
سالسل 
 القيمة

مشروع  -بيرو 
تعزيز التنمية 

المحلية في مناطق 
المرتفعات 

والغابات المطيرة 
 عالية االرتفاع

 -سان تومي وبرينسيبي 
برنامج التنمية التشاركية 

للقطاع الزراعي 
ألصحاب الحيازات 
الصغيرة ومصايد 
 األسماك الحرفية

جميع 
 المشروعات

 

 7191 1340 1943 1784 1161 963  عدد األسر

 31571 5093 6355 10717 5313 4093 عدد األشخاص

        خصائص األسر

 6.98 6.7 10.28 7.18 2.97 6.89 نسبة األسر التي ترأسها نساء

 49.24 46.69 48.75 49.07 49.13 55.8 متوسط عمر رب األسرة

 7.36 5.45 7.7 11.22 1.66 10.12 متوسط تعليم رب األسرة

متوسط عدد سنوات التعليم في 

 األسرة
9.85 2.7 8.41 7.04 5.65 6.81 

 6.31 5.33 4.23 8.47 5.97 5.53 متوسط حجم األسرة

 وجود نوع واحد من اإلعاقة على األقل

 41.03 55.82 42.34 26.63 33.62 67.95 نسبة األسر

 13.8 20.4 19.01 5.61 9.03 25.12 نسبة األشخاص

 .بشعبة البحوث وتقييم األثر ةالخاصتقييم األثر بيانات  ة إلىسبوحالمصدر: تستند ال

أسرة  8 000قد غطت مجموعات البيانات الخمس لتقييم األثر الخاصة بشعبة البحوث وتقييم األثر حوالي ل -25

البحوث وتقييم فرد. وكانت نسبة األسر التي ترأسها نساء أقل في بيانات شعبة  35 000تتألف من حوالي 

سنة. وأبلغت  4.62م تعليمهسط سنة، ومتو 49وكان متوسط عمر أرباب األسر ط(. سفي المائة بالمتو 4) األثر

في المائة من األسر عن معاناة واحد من أفرادها على األقل من شكل من أشكال اإلعاقة، بما يعادل  40نسبة 

 .شعبة البحوث وتقييم األثرفي المائة من جميع األفراد الذين تغطيهم تقييمات األثر التي تقوم بها  14
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 4الشكل 

 بيانات تقييم األثر )المتوسط( - بحسب الفئة العمرية ونوع الجنساألشخاص ذوو اإلعاقة 

في المائة من مجموع حاالت  45اإلعاقة يزداد مع تقدم العمر لكل من الذكور واإلناث. وحوالي وانتشار  -26

في  25سنة بنسبة  59-50عاما وما فوق(، وتليها الفئة العمرية  60اإلعاقة تتعلق بشريحة السكان المسنين )

 ر واإلناث في نفس الفئة العمرية.شابه بالنسبة للذكوتائة. وانتشار اإلعاقة مالم
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 5الشكل 

 األثر( بيانات تقييم)األشخاص ذوو اإلعاقة بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس 

عدد  عانييونمط اإلعاقة بحسب العمر ونوع الجنس متشابه في الغالب في سائر العينة باستثناء نيجيريا، حيث  -27

عاما وما فوق( من اإلعاقة مما هو الحال بالنسبة للذكور في نفس الفئة العمرية  60) المسنات اإلناث أكبر من

 في المائة(. 45في المائة مقابل  54)

برنامج التنمية التشاركية للقطاع الزراعي  -سان تومي وبرينسيبي 

 ألصحاب الحيازات الصغيرة ومصايد األسماك الحرفية
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 6الشكل 

 بيانات تقييم األثر - ونوع الجنس نوع اإلعاقةاألشخاص ذوو اإلعاقة بحسب 

 اإلعاقة البدنية أكبر من الضعف اإلدراكي، مع أن كالهما يزداد مع تقدم العمر.وانتشار  -28

 6الجدول 

 بيانات تقييم األثر –)نسبة مئوية(  نوع اإلعاقة وشدتها

 البلد

 -ليسوتو
مشروع تنمية 
زراعة 
أصحاب 
الحيازات 
 الصغيرة

 -مالي
برنامج 
التمويل 
الريفي 
 الصغري

 -نيجيريا 
برنامج 
تنمية 
 سالسل
 القيمة

مشروع  -بيرو 
تعزيز التنمية المحلية 
في مناطق المرتفعات 
والغابات المطيرة 
 عالية االرتفاع

 -سان تومي وبرينسيبي 
برنامج التنمية التشاركية 
للقطاع الزراعي ألصحاب 

الصغيرة الحيازات 
 ومصايد األسماك الحرفية

 المجموع

 بدنية

)الرؤية، والسمع، 

 والمشي(

81.03 85.83 76.87 83.86 82.77 82.19 

  إدراكية

ر، واالعتناء ك)التذ

 بالذات، والتواصل(

43.77 33.75 41.1 47.68 37.82 41.97 

 82.39 82.19 83.86 82.7 75.63 83.85 بض الصعوبةلديه 

 14.55 15.3 12.17 13.98 19.38 14.69 كبيرةلديه صعوبة 

ال يمكنه القيام بذلك 

 على اإلطالق
1.46 5 3.33 3.97 2.5 3.05 

لديه أكثر من إعاقة 

 واحدة
38.23 35.21 30.12 44.78 36.28 38.13 

 بشعبة البحوث وتقييم األثر ةالخاصتقييم األثر بيانات  ة إلىسبوحالمصدر: تستند ال

في المائة  42في المائة منهم عن ضعف بدني، ونسبة  82بلغ نسبة الذين يعانون من اإلعاقة، تُ وبين األفراد  -29

 اإلعاقات البدنية واإلدراكية متشابهة في سائر البلدان.عن مشاكل إدراكية. ونسبة األفراد الذين يعانون من 
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في  15في المائة من جميع حاالت اإلعاقة، وتليها اإلعاقة المعتدلة بنسبة  82نسبة  اإلعاقة الخفيفةوتشكل  -30

في  5النسبة  تَبلغ في المائة في جميع البلدان باستثناء مالي حيث 4أقل من  شديدةالعاقة المائة. وتشكل اإل

في المائة من جميع األسر أبلغت عن وجود أكثر من فرد واحد يعاني من شكل ما من  38المائة. وحوالي 

 في المائة(. 30في المائة(، واألقل في نيجيريا ) 45اإلعاقة، مع الرقم األعلى في بيرو )

 7الجدول 

 ضعف الشخص ذي اإلعاقة )نسبة مئوية(نوع 

 البلد

 -ليسوتو
مشروع تنمية 
زراعة 
أصحاب 
الحيازات 
 الصغيرة

 -مالي
برنامج 
التمويل 
الريفي 
 الصغري

 -نيجيريا 
برنامج 
تنمية 
 سالسل
 القيمة

مشروع  -بيرو 
تعزيز التنمية 

المحلية في مناطق 
المرتفعات 

والغابات المطيرة 
 عالية االرتفاع

 -سان تومي وبرينسيبي 
برنامج التنمية التشاركية 
للقطاع الزراعي ألصحاب 

حيازات الصغيرة ال
 ومصايد األسماك الحرفية

 المجموع

 82.19 82.77 83.86 76.87 85.83 81.03 بدنية

 52.46 55.53 56.62 37.44 39.79 59.14 الرؤية

 23.69 19.54 27.81 19.63 25.63 24.51 السمع

 37.44 31.95 44.12 36.61 51.04 29.28 المشي

 41.97 37.82 47.68 41.1 33.75 43.77 إدراكية

 30.51 28.3 36.34 30.12 20.21 30.93 التذكر 

 14.9 10.88 18.46 14.14 11.04 17.02 االعتناء بالذات 

 14.78 17.52 15.73 14.98 11.88 12.16 التواصل 

 بشعبة البحوث وتقييم األثر ةالخاصتقييم األثر بيانات  ة إلىسبوحالمصدر: تستند ال

في المائة(، وتليها  52من إعاقة بدنية، الصعوبة في الرؤية هي األكثر شيوعا )وبين األفراد الذين يعانون  -31

حدوث حاالت اإلعاقة البدنية المختلفة بحسب البلد. وعلى سبيل يختلف في المائة(. و 37الصعوبة في المشي )

في المائة  51وحوالي في المائة من المستجيبين عن صعوبة في الرؤية في ليسوتو،  59 ت نسبةالمثال، أبلغ

 عن مشاكل في المشي في مالي.

في المائة(. وتسجل الصعوبات في  31وبالنسبة لإلعاقة اإلدراكية، الصعوبة في التذكر هي األكثر شيوعا ) -32

 في المائة لكل منهما. 15صل نسبة االعتناء بالذات والتوا

كل من الرصد والتقييم وتقييم األثر إلى أنه في حين يمكن استخالص استنتاجات عامة بشأن وتشير بيانات  -33

خصائص األشخاص ذوي اإلعاقة في منطقة مشروع معين، يتعين إجراء تحليالت محددة لتحديد نوع النشاط 

يد واستهداف ينبغي تحداالقتصادي الذي يلبي احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة بالشكل األفضل. وبالتالي، 

األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن منطقة المشروع. وينبغي رصد كيفية تطور األنشطة المختارة، ومدى نجاحها 

ات إذا دعت منتصف الدورفي إلجراء تصحيحات في تحقيق النتائج من خالل دورات حياة المشروعات 

األشخاص ذوي يق إمكانات الضرورة، واإلبالغ عن النتائج التي تم تحقيقها. وهذا ضروري من أجل تحق

 ولرسم مسار منتج للخروج من دائرة الفقر.اإلعاقة لتوليد الدخل 

منهجية تصنيف البيانات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة في مشروعات  –رابعا 

 الصندوق

أحد يتخلف عن  أي مع تعهد الخطة العالمية بعدم ترك بشكل متزايد بارزين اإلعاقة وقد أصبح األشخاص ذول -34

الركب. والعملية المنهجية الموضحة هنا كانت خطوة أولى في مساعدة الصندوق على تحديد كيفية ضمان 

في األنشطة االقتصادية التي يدعمها. وتطبيق جملة األسئلة الموجزة عن  إدماج أكبر لألشخاص ذوي اإلعاقة

فة لألشخاص ذوي اإلعاقة والحواجز المختلفة اإلعاقة تمكن الصندوق من فهم االحتياجات والقدرات المختل

على تحديد العقبات التي تعترض سبيل األشخاص الذين يعانون من أنواع يساعد  هالتي يواجهونها. كما أن
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. وإدراك تلك االختالفات مجموعة غير متجانسة للغايةمحددة من اإلعاقة، نظرا إلى أن األشخاص ذوي اإلعاقة 

 8ستهداف فعاال.هام جدا من أجل جعل اال

سيبدأ الصندوق بشكل منهجي في جمع البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة للمشروعات المعتمدة في فترة  -35

التجديد الثاني عشر للموارد. وبالبناء على الدروس المستفادة من هذه العملية المنهجية، سوف يدمج الصندوق 

في سائر مراحل دورات حياة المشروعات. وسوف توفر برامج منهجية جملة األسئلة الموجزة عن اإلعاقة 

 األشخاص ذويالفرص االستراتيجية القطرية المصممة في فترة التجديد الثاني عشر للموارد اإلطار لدمج 

اإلعاقة في المشروعات التي سيمولها الصندوق في أي بلد معين، وسوف تحددهم كمجموعة مستهدفة محددة 

 ات النظيرة.بالتنسيق مع الحكوم

المشروعات المعتمدة في فترة التجديد الثاني عشر للموارد، عند االقتضاء، برصد  وسوف تقوم جميع -36

جملة وللقيام بذلك، سوف يدمج الصندوق تطبيق واإلبالغ عن البيانات الخاصة بهم.  األشخاص ذوي اإلعاقة

حديد المجموعات المستهدفة من األسئلة الموجزة عن اإلعاقة في مسوحات خط األساس التي تُجرى لت

الصندوق. وخالل تنفيذ المشروعات، سوف تصنف جميع البيانات التي يتم جمعها بحسب األشخاص ذوي 

اإلفرادي للمشروعات. ويشمل ذلك  ماإلعاقة في جميع المشروعات ذات الصلة من خالل نظام الرصد والتقيي

ت على مستوى النواتج، سيتم تضمين كين من جمع البياناجمع البيانات على مستوى المخرجات والنواتج. وللتم

التي وضع لنواتج ل الرئيسيةمؤشرات اللمسح جملة األسئلة الموجزة عن اإلعاقة في المبادئ التوجيهية 

األشخاص ذلك، سوف تتوفر بيانات كثيرة عن من خالل القيام بالصندوق اللمسات األخيرة عليها مؤخرا. و

 .مواردلفترة التجديد الرابع عشر لذوي اإلعاقة من مشروعات الصندوق بحلول 

وقبل فترة التجديد الثاني عشر للموارد، سيقوم الصندوق بالتحديثات الضرورية للسياسات والمبادئ التوجيهية  -37

ضع سياسة القائمة لضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة كمجموعة مستهدفة صريحة للصندوق. وسيتم و

جديدة لالستهداف قبل فترة التجديد الثاني عشر للموارد لتوضيح التحليل الالزم في مرحلة تصميم برامج 

لضمان االستهداف المناسب. وقبل فترة التجديد الثاني عشر  الفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات

للموارد، سيقوم الصندوق أيضا بالتحديثات الضرورية للمبادئ التوجيهية القائمة لتصميم، وتنفيذ، وإنجاز 

للتمكين من تخزين البيانات  التشغيليةالمشروعات، باإلضافة إلى إدخال تغييرات على نظام إدارة النتائج 

بحسب األشخاص ذوي اإلعاقة. وأخيرا، سيتم في فترة التجديد الثاني عشر للموارد وضع استراتيجية  المصنفة

 بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة لتكون بمثابة إطار إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في عمليات الصندوق.
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 اقة في مشروعات الصندوقلجمع البيانات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلع استبيان

 

 

الرقم

اسم المشروع

اسم القائم بالمقابلة:البلد:

رقم القائم بالمقابلة

المجموعة اإلثنية/رمز رب األسرة:اسم المستجيب:

المركز في األسرة؟نوع الجنس؟

مجموعة القرية/رمزها:رقم المنزل:رقم الوحدة:

اسم/رمز القسم: اسم/رمز القرية:
 

رقم الهاتف:اسم/رمز المقاطعة:

نتائج: ال

زيارة األسرة

9102

هل لديك أو لدى أي من أفراد أسرتك أي نوع من أنواع اإلعاقة؟ )سؤال موجه للمستجيب(س 1-1

1.…………نعم

2.…………ال

إذا  كان الجواب نعم، كم فرد من أفراد أسرتك يعانون من اإلعاقة؟س 2-1

مالحظة للقائمين بالتعداد:

األسرة هي مجموعة من األفراد الذين يعيشون معا ويأكلون معا، بما في ذلك الخدم، والمستأجرون، والعاملون الزراعيون.

مسح المشروع )أدخل السنة(

جمع بيانات األشخاص ذوي اإلعاقة

السنةالشهراليوم
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الوحدة المعيارية ]2[:  قائمة األرسة

الوحدة المعيارية ]2-1[: المعلومات الديموغرافية

المعلومات الديموغرافية

2)7(2)6(2)5(2)4(2)3(2)2(2 )1()ب(2)1()أ(

رمز هوية فرد هوية األرسة

األرسة

من هو  رب أرستك؟

ال يمكن أن يكون هناك 

سوى رب أرسة واحد

ما هو نوع جنس 

فرد األرسة؟

ذكر ... 1

2 ... أنثى

ن فرد األرسة ورب  ما هي العالقة بي 

األرسة؟

زوج/زوجة ......................... 2

ابن/ابنة .............................3

حفيد/حفيدة ...................... 4

ابن/بنت األخ/األخت ............. 5

والد/والدة .......................... 6

أخو/أخت ......................... 7

زوج االبنة/زوجة االبن ........... 8

زوج األخت/زوجة األخ .......... 9

جد/ جدة ......................... 10

حمو/حماة ...................... 11

أقرباء آخرون .................... 12

آخرون من غي  األقرباء .......... 13

د ... 99
ّ
آخرون، حد

كم عمر فرد األرسة؟

العمر  بالسنوات

ما هو الوضع العائلي الحالي 

لفرد األرسة؟

عالقة زواج أحادية رسمية أو 

غي  رسمية ... 1                  

     

عالقة زواج متعددة الزوجات 

رسمية أو غي  رسمية ... 2

منفصل/منفصلة ... 3

مطلق/مطلقة ... 4

أرمل أو أرملة ... 5

وج عل اإلطالق ... 6 ن لم يي 

ما هو أعل مؤهل دراسي حصل عليه 

فرد األرسة؟

                                                        

               ال يوجد ... 1 

ي ... 2
ابتدائ 

إعدادي ... 3

ثانوي ... 4

مستوى بكالوريوس ... 5

مستوى ماجستي  أو أعل ... 6

درجة مهنية ... 7

ي ... 8
تعليم مهثن

السنواتاسم العائلة االسم األول

1

2

3

4

5

6

7

8

الرجاء تقديم قائمة كاملة )االسم األول واسم العائلة( بجميع من هم جزء من 

هذه األرسة. ويجب أن ُيمأل كل صف من قبل فرد  من أفراد األرسة ]ابتداء من 

المستجيب[ 

ي ذلك 
ن
]األرسة هي مجموعة من األفراد الذين يعيشون معا ويأكلون معا، بما ف

الخدم ، والمستأجرون، والعاملون الزراعيون.[
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القسم ]2-2[ اإلعاقة

اإلعاقة

)8(2)9(2)10(2)11(2)12(2)13(2

ي 
ن
هل لدى فرد األرسة صعوبة ف

الرؤية، حث  مع ارتداء النظارة؟ 

ال، ال  صعوبة.....1

نعم، بعض الصعوبة.....2

ة......3 نعم، صعوبة كبي 

 ال يمكنه القيام بذلك عل 

اإلطالق....4

ي 
ن
هل لدى فرد األرسة صعوبة ف

السمع، حث  مع استخدام الوسائل 

المساعدة عل السمع؟

ال، ال  صعوبة.....1

نعم، بعض الصعوبة.....2

ة......3 نعم، صعوبة كبي 

 ال يمكنه القيام بذلك عل 

اإلطالق....4

ي 
ن
هل لدى فرد األرسة صعوبة ف

ي أو ارتقاء الساللم؟
المش 

ال، ال  صعوبة.....1

نعم، بعض الصعوبة.....2

ة......3 نعم، صعوبة كبي 

 ال يمكنه القيام بذلك عل 

اإلطالق.....4

ي 
ن
هل لدى فرد األرسة صعوبة ف

؟ ن كي 
التذكر أو الي 

ال، ال  صعوبة.....1

نعم، بعض الصعوبة.....2

ة......3 نعم، صعوبة كبي 

 ال يمكنه القيام بذلك عل 

اإلطالق.....4

ي االعتناء 
ن
هل لدى فرد األرسة صعوبة )ف

بنفسه( مثل االستحمام أو ارتداء 

المالبس؟

ال، ال  صعوبة.....1

نعم، بعض الصعوبة.....2

ة......3 نعم، صعوبة كبي 

 ال يمكنه القيام بذلك عل اإلطالق.....4

ي يستخدمها عادة، 
باستخدام اللغة الث 

ي 
ن
هل لدى فرد األرسة صعوبة ف

ي 
ن
التواصل، )عل سبيل المثال صعوبة ف

ي جعل اآلخرين 
ن
فهم اآلخرين أو ف

يفهمون(؟ 

ال، ال  صعوبة.....1

نعم، بعض الصعوبة.....2

ة......3 نعم، صعوبة كبي 

 ال يمكنه القيام بذلك عل اإلطالق...4


