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المحتويات

مبادئ توجيهية حول استعمال مصطلحات اإلعاقة•
استخدام إحصاءات اإلعاقة لوضع السياسات. 1الفصل •
مفاهيم اإلعاقة واستراتيجية جمع البيانات.2الفصل •
أدوات جمع البيانات لفريق واشنطن المعني بإحصاءات اإلعاقة. 3الفصل •
أفضل الممارسات في جمع البيانات. 4الفصل •
قياس انتشار اإلعاقة. 5الفصل •
االستنتاج والتوصيات. 6الفصل •



أفضل الممارسات في جمع البيانات.4الفصل 



العناصر األساسية لتطبيق 
المجموعة القصيرة بشكل صحيح

1

2

3

المحلية اللغة إلى مناسب بشكل األسئلة ترجمة

سئلةفي أي بيان تمهيدي أو استهاللي قبل طرح األ" إعاقة"يجوز ذكر مصطلح  ال

ال يجب استخدام سؤال الفرز

سؤال طرح األسئلة تماماً كما هي مكتوبة بما في ذلك فئات اإلجابة األربع لكل4



اختالف ترجمة مجاالت اإلعاقة بين البلدان العربية: مثال

السمعالنظر

التنقل 
المشي أو (

صعود 
)الساللم

اإلدراك 
التذكر أو (

)التركيز
االعتناء 
التواصلبالنفس

الفهم الحركةالسمعالنظرالعراق
واإلدراك

التواصلغير متوفر

الرؤيا حتى قطر
أثناء ارتداء 

النظارة

السمع حتى 
ام أثناء استخد

سماعات أذن

الحركة 
والتنقل

التذكر 
والتركيز

االعتناء 
بالنفس

الفهم 
 والتواصل مع

النطق/اآلخرين

المشي أو السمعالرؤيةالمغرب
صعود 
األدراج

التذكر أو 
التركيز

االعتناء 
بالذات 

كاالستحمام 
أو ارتداء 
المالبس

التواصل 
ه باستخدام لغت
المعتادة

المملكة 
العربية 

السعودية

العناية التذكرالحركةالسمعالنظر
الشخصية

التخاطب 
والتواصل



وضع 
 النموذج في
االستبيان سح في بداية استبيان الم

أو التعداد 

 في بداية القسم الذي
يتناول المعلومات 

الصحية

ج ال ينبغي إضافة النموذ
في نهاية االستبيان

 ال يجب أن تأتي األسئلة
مباشرة بعد أي أسئلة 

تتعلق باإلعاقة



الممارسات الوطنية المحددة لوضع أسئلة اإلعاقة
/الخصائص التعليميةالخصائص الديموغرافيةالعام+ التعداد / اسم المسحالبلد

اللغات/ األمية
الخصائص االقتصادية

  X  2015تعداد، األردن
X     2014مسح القوى العاملة،)يأبو ظب(اإلمارات العربية المتحدة 

X     2015تعداد،)ةالشارق(اإلمارات العربية المتحدة 

    X 2010تعداد،البحرين
X     2014تعداد،تونس

X    2007مسح لمحددات الدخل، الجمهورية العربية السورية

    2008Xتعداد، السودان
، مسح خارطة الفقر ووفيات األمهاتالعراق

2013X    

X    2010تعداد، ُعمان
    2007Xتعداد، فلسطين

    2010Xتعداد، قطر
المسح الوطني لميزانية األسرة، لبنان

2011    X

المسح الوطني لصحة األسرة، ليبيا
2014    X

X    2016مسح القوى العاملة، مصر
    2014Xتعداد، المغرب

X    2016المسح الديموغرافي، المملكة العربية السعودية

    2013Xتعداد، موريتانيا
المسح الوطني لميزانية األسرة، اليمن

2014 X  



سؤال الفرز
يرة ال يجب استخدام سؤال الفرز قبل طرح المجموعة القص1.

.  لفريق واشنطن

.اشنطنيؤثر سؤال الفرز بالتالي سلباً على نهج فريق و2.

، "هل لديك إعاقة؟"أسئلة الفرز هي على الشكل التالي 3.
.ال/نعم: وتتضمن األجوبة عنها فئتين

ب من خالل اإلجابة عن السؤال بنعم أو ال، يُضطر المجي4.
إلى تحديد ما إذا كان يواجه صعوبة أم ال، ويطرح 

.إشكالية" اإلعاقة"مصطلح 



البيان التمهيدي

هيدي من المستحسن إضافة بيان تم
لالنتقال من موضوع المسح 

.السابق إلى موضوع آخر
التمهيدي يجب أن يكون السؤال 
  ًقصيرا
 ً بسيطا
ي يشير فقط إلى الصعوبة ف

قة تأدية بعض األنشطة المتعل
:بمشكلة صحية مثالً 

إلى  تتطرق األسئلة التالية" 
 الصعوبات التي قد تعاني

منها عند القيام ببعض 
النشاطات بسبب مشكلة 

."صحية



يجب عدم استبدال فئات اإلجابة االربعة بنعم أو ال

أو (عوبات ليس األداء البشري متغيراً ثنائياً بل ينطوي على مجموعة من الص•
ال /موال يسمح جمع البيانات من خالل استخدام فئات اإلجابة نع). اإلعاقات

.بتحليل استمرارية األداء

ال تصل إلى  قد يكون لبعض األشخاص، الذين يجيبون بنعم، صعوبات طفيفة•
.حد اإلعاقة، ما قد يؤدي إلى أجوبة إيجابية غير صحيحة

جتماعية تختلف إجابة األشخاص بنعم أو ال حسب خلفياتهم الثقافية واالقد •
راً لقلة وال ينطبق ذلك كثيراً على فئات اإلجابة األربع نظ. واالقتصادية

.التدرجات بينها



مهيدي في البيان الت" إعاقة"استخدام كلمة  تجنب
شهيراً أو ت يعتبَرألنه  ،أو حتى في عنوان المسح
. وصمةً في بعض الثقافات

مصطلح 
 بدالً " الصعوبة"

"اإلعاقة"من 



مناقشة \تمرين 
.اختاري الجواب الصحيح/ أختر 

 

   القسم الذي يتناول المعلومات الصحية ......في  نموذج اإلعاقةيقع . 1
oبداية
oنهاية
oوسط

على نهج فريق واشنطن سؤال الفرزيؤثر . 2
oإيجابيا
oسلبا
oال يؤثر

دي التاليعند االنتقال من موضوع المسح السابق إلى الجاري يجب استخدام البيان التمهي .3
oالنشاطات  تتطرق األسئلة التالية إلى الصعوبات التي قد تعاني منها عند القيام ببعض

.االعاقةبسبب 
oالنشاطات  تتطرق األسئلة التالية إلى الصعوبات التي قد تعاني منها عند القيام ببعض

.بسبب مشكلة صحية
oال يجب استخدام البيان التمهيدي.



مثال جيد عن تطبيق المجموعة القصيرة لفريق واشنطن في نموذج حول اإلعاقة

تتطرق 
األسئلة 

التالية إلى 
الصعوبات 

التي قد 
تعاني منها 
عند القيام 

ببعض 
النشاطات 
لةبسبب مشك

صحية

هل تواجه صعوبة 
في النظر حتى 

وأنت تضع نظارات
طبية؟

هل تواجه صعوبة في 
 السمع حتى مع استخدام

معينات سمعية؟

يهل تواجه صعوبة في المش
أو صعود الساللم؟

كر هل تواجه صعوبة في التذ
أو التركيز؟

هل تواجه صعوبة في 
 االعتناء بنفسك عند

ند االستحمام مثالً، أو ع
ارتداء مالبسك؟

تادة،باستخدام لغتك المع
 هل تواجه صعوبة في
، التواصل مع اآلخرين
أي التفاهم مع الغير؟

.ال صعوبة.1.ال صعوبة.1.ال صعوبة.1.ال صعوبة.1.ال صعوبة.1.ال صعوبة .1

.بعض الصعوبة.2.بعض الصعوبة.2.بعض الصعوبة.2.بعض الصعوبة.2.بعض الصعوبة.2.ةبعض الصعوب.  2

.صعوبة كبيرة.3.صعوبة كبيرة.3.صعوبة كبيرة.3.صعوبة كبيرة.3.صعوبة كبيرة.3.صعوبة كبيرة.  3

.ال أستطيع أبداً .4.ال أستطيع أبداً .4.ال أستطيع أبداً .4.ال أستطيع أبداً .4.ال أستطيع أبداً .4.ال أستطيع أبداً  .4



إضافة أو حذف المجاالت

الحفاظ على من األفضل 
ي بما فجميع المجاالت الستة 

" االعتناء بالنفس"ذلك 
وإضافة أسئلة موسعة حول 

"  الذراعين"أداء وظائف 
كل لكي تعكس بش "اليدين"و

أفضل انتشار األشخاص 
ر الذين لديهم إعاقة وتفسي

ياق في س" االعتناء بالنفس"
.مقبول



، "صعوبة أخرى"
صعوبات "

أو " متعددة
"ةصعوبة رئيسي"

استخدام مجاالت تجنب 
غير محددة



األسباب

التواصل الفهم واإلدراك التنقل السمع النظر

السبب الصعوبة السبب الصعوبة السبب الصعوبة السبب الصعوبة السبب الصعوبة

إدراج األسباب  تجنب
بعد كل مجال



الفئة العمرية المناسبة

 من المستحسن طرح المجموعة القصيرة
 أو الموسعة لفريق واشنطن على جميع

المجيبين الذين تبلغ أعمارهم

.أعوام وما فوق 5 



الفئة العمرية البلدان
جميع السكان  ،نفلسطي ،ُعمان ،المغرب ،العراق

 ،ةالمملكة العربية السعودي ،قطر
اليمن ،تونس ،لبنان

ان سؤول اإلعاقة موجه لجميع ( +6
 2016السكان حسب استبان المسح 
)وما فوق 6ولكن سئل للسكان من عمر 

مصر

5+ األردن
2‐9

10+
أبو (اإلمارات العربية المتحدة 

)ظبي

ةالفئة العمري



اإلجابة من قبل الوكيل

اإلجابة عن أسئلة 
االعاقة 

/  المجموعة القصيرة
 الموسعة لفريق واشنطن

حول أداء الوظائف

اإلبالغ (الفرد المعني 
)الذاتي

للفرد ( مجيب وكيل 
)الذي يعاني من إعاقة

نموذج أداء الوظائف 
لدى األطفال

والدة الطفل أو ولي 
أمره



أعوام 4-2نموذج أداء الوظائف لدى األطفال من الفئة العمرية 

ً 17-5نموذج أداء الوظائف لدى األطفال من الفئة العمرية  عاما

2015تعداد، : األردن



Country practice in age selection give few 
diverse and explain multicode and single code



مناقشة \ 1تمرين 
صح أم خطأ؟ 

  تحديد مدة اإلصابة بالصعوبة مهم في تعريف اإلعاقة
oصح
oخطأ

 تعددةصعوبات م"أو " صعوبة أخرى"يمكن اإلشارة الى الصعوبات غير المعرفة باستخدام  "
"صعوبة رئيسية"أو 

oصح
oخطأ

يمكن إضافة األسباب بعد كل نوع صعوبة للتعرف على كيفية حدوث الصعوبة
oصح
oخطأ



مناقشة \ 2تمرين
واشنطن  أي من المقترحات التالية تمثل مثال جيد عن تطبيق المجموعة القصيرة لفريق

في نموذج حول اإلعاقة؟

التواصل الفهم واإلدراك التنقل السمع النظر

السبب ةالصعوب السبب ةالصعوب السبب ةالصعوب السبب ةالصعوب السبب ةالصعوب

تتطرق األسئلة 
باتالتالية إلى الصعو
ا التي قد تعاني منه
عند القيام ببعض 
النشاطات بسبب 

مشكلة صحية

هل تواجه صعوبة 
 في النظر حتى وأنت
؟تضع نظارات طبية

هل تواجه صعوبة 
 في السمع حتى مع

استخدام معينات 
سمعية؟

هل تواجه صعوبة 
في المشي أو 

صعود الساللم؟

هل تواجه صعوبة في 
التذكر أو التركيز؟

هل تواجه صعوبة في 
االعتناء بنفسك عند 

د االستحمام مثالً، أو عن
ارتداء مالبسك؟

ادة، باستخدام لغتك المعت
هل تواجه صعوبة في 
التواصل مع اآلخرين، 

أي التفاهم مع الغير؟
.ال صعوبة.1.ال صعوبة.1.ال صعوبة.1.ال صعوبة.1.ال صعوبة.1.ال صعوبة. 1
.بعض الصعوبة.2.بعض الصعوبة.2.بعض الصعوبة.2.بعض الصعوبة.2.بعض الصعوبة.2.بعض الصعوبة. 2
.صعوبة كبيرة.3.صعوبة كبيرة.3.صعوبة كبيرة.3.صعوبة كبيرة.3.صعوبة كبيرة.3.صعوبة كبيرة. 3
.ال أستطيع أبداً .4.ال أستطيع أبداً .4.ال أستطيع أبداً .4.ال أستطيع أبداً .4.ال أستطيع أبداً .4.ال أستطيع أبداً  .4

أشهر على األقل بسبب مشكلة صحية 6الصعوبات التي قد تعاني منها لمدة 
درجة الصعوبةهل لديك صعوبة في

ى هل تواجه صعوبة في النظر حت1.
وأنت تضع نظارات طبية؟

ال صعوبة. 1

ى هل تواجه صعوبة في السمع حت1.
مع استخدام معينات سمعية؟

.بعض الصعوبة. 2

هل تواجه صعوبة في المشي أو  1.
صعود الساللم؟

.صعوبة كبيرة. 3

هل تواجه صعوبة في التذكر أو 1.
التركيز؟

.ال أستطيع أبداً  .4

هل تواجه صعوبة في االعتناء 1.
و عندبنفسك عند االستحمام مثالً، أ

ارتداء مالبسك؟
اجه باستخدام لغتك المعتادة، هل تو1.

ن، صعوبة في التواصل مع اآلخري
أي التفاهم مع الغير؟

1

2

3



أدوات  إدراج المجموعة القصيرة لفريق واشنطن في جميعمكن ي
البيانات 

المسوح حول دخل األسر المعيشية ونفقاتها

المسوح الديمغرافية والصحية

مسوح القوى العاملة إلخ.

مصادر بيانات اإلعاقة



:تعميم جمع البيانات حول اإلعاقة يتميز بالعديد من المزايا المهمةان 

يسمح بتصنيف المؤشرات القائمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛‐

ألدوات ا إلى يخفّض بالفعل تكلفة جمع البيانات حول اإلعاقة من خالل إضافة نموذج واحد متعلق باإلعاقة‐
القائمة؛

 من أن يشير إلى أن مراعاة األشخاص ذوي اإلعاقة تشكل قضية أساسية متعلقة بالسياسات العامة بدالً ‐
تكون ثانوية ومناسبة فقط لمسوح خاصة



:المصدر الرسمي للبيانات

والفئة ) أعوام كحد أقصى 3(تواتر المسح أو التعداد مراعة •
).أعوام وما فوق 5(العمرية المستهدفة 

.العينة المواطنين وغير المواطنينتشمل  تغطية السكانية•
ان البدو أو المهاجرين أو الالجئين، أو السكباإلضافة الى •

.المقيمين في مؤسسات الرعاية

م األسئلة استخدا -: مثل استخدام مصدرين مختلفين بالتناوب •
داد كل القصيرة في مسح األسر المعيشية كل عام أو في التع

.عشرة أعوام

م المجموعة الموسعة لفريق واشنطن أو النسخة استخدا -
ر المصغرة للمجموعة الموسعة كل ثالثة أعوام في مسح األس

.المعيشية



مناقشة \ 3تمرين 
مسوح األسر المعيشية في ليبيا وتعداد السكان



مناقشة \ 4تمرين 



مناقشة \ 5تمرين 


