
التوجيهــي الدليــل 

إرشادات بشأن استخدام األسئلة القصرية ملجموعة واشنط 
لجمع بيانات تخص االعاقة يف العراق 

يف تموز 2018، تعهدت املنظمة الدولية للهجرة بالزتام مؤسيس يف مؤتمر 
جمعها  يتم  اليت  البيانات  "تصنيف  لضمان  االعاقة،  لذوي  العاملي  القمة 
لإلبالغ عن املستفيدين من ذوي اإلعاقة وحيثما أمكن، باستخدام األسئلة 

القصرية ملجموعة واشنطن.

تهدف هذه املبادئ التوجيهية إىل تمكني موظفي املنظمة الدولية للهجرة 
ملجموعة  القصرية  األسئلة  استخدام  من  املنفذين  والرشكاء  العراق  يف 
واشنطن لضمان تحديد األشخاص ذوي اإلعاقة بدقة أكرب، وإبالغ التخطيط 
للهجرة تصل اىل األشخاص  الدولية  املنظمة  برامج  إذا كانت  وتحديد ما 

ذوي اإلعاقة ويستفيدون منها عىل قدم املساواة مع اآلخرين.

إن املجموعة القصرية املتكونة من ستة أسئلة طرحتها مجموعة واشنطن 
إحصاءات  تتناول  واليت  املتحدة  لألمم  التابعة  اإلحصائية  للجنة  التابعة 

االعاقة، الستخدامها يف التعدادات الوطنية واملسوحات السكانية الضخمة. وهي أيضاً الطريقة املعرتف بها دولياً لطرح األسئلة 
حول اإلعاقة يف البيئة اإلنسانية. تسأل االسئلة القصرية السئلة مجموعة واشنطن عن ستة مجاالت أساسية للوظيفة؛ أي 
أنهم يسعون إىل تحديد مدى الصعوبة اليت يواجهها الشخص يف أداء الوظائف األساسية )امليش والرؤية والسمع واإلدراك 

والرعاية الذاتية والتواصل( بدالً من اإلعاقة مبارشة.

أمام املشاركة من  العوائق  تم تصميم اسئلة مجموعة واشنطن لتحديد أكرب عدد من األشخاص املعرضني لخطر مواجهة 
التقارير  / املسح. وتعتمد األسئلة عىل طريقة إلعداد  التعداد  أقل عدد من األسئلة، مما يسمح بدمجهم بسهولة يف  خالل 
الذاتية بدالً من التقييم الرسيري، ويمكن إدارتها من ِقَبل جامعي البيانات الذين ال يحتاجون إىل خلفية طبية. إَن هذه االسئلة 
مصممة خصيصاً لتجنب اإلشارة إىل "اإلعاقة"، وهو ما يمكن فهمه بشكل مختلف عرب الثقافات واملجتمعات، وهو املصطلح 

الذي كثرياً ما ُيوصم بالعار.

ذلك  يف  بما  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بعض  تفتقد  أنك  تجد  فقد  القيود،  بعض  عىل  واشنطن  مجموعة  اسئلة  تحتوي 
السئلة  القصرية  االسئلة  تصميم  يتم  لم  البيانات.  جمع  جهود  اثناء  واالجتماعية  النفسية  اإلعاقات  ذوي  األفراد  بعض 
اعتبارات  هذه  كانت  إذا  سنوات(.   5 عن  أعمارهم  تقل  الذين  أولئك  )وبالتحديد  لألطفال  الستخدامها  واشنطن  مجموعة 
املوقع هذا  عنها  بدال  استخدم  أو  محسنة،  أسئلة   – قصرية  مجموعة  استخدام  املستحسن  فمن  برنامجك،  يف   رئيسية 
The Washington Group/UNICEF Module on Child Functioning. و أذا كنت بحاجة إىل معلومات تفصيلية أكرث عن 

.The Washington Group Extended Set on Functioning األشخاص ذوي اإلعاقة فكر يف استخدام موقع

تنقسـم هـذه الوثيقـة إىل ثالثـة أجـزاء:

الجزء أ: االعتبارات الرئيسية عند استخدام أسئلة مجموعة واشنطن القصرية

الجزء ب: االسئلة القصرية السئلة مجموعة واشنطن باللغات :اإلنجلزيية والعربية الكالسيكية واللهجة العراقية العامية و 
الكوردية الكورمانجية والسورانية 

الجزء ج: مصادر أخرى 

تنص اتفاقية األمم املتحدة لحقوق 
االشخاص ذوي اإلعاقة بأن 
االشخاص ذوي اإلعاقة هم:

أولئـــك  هـم  اإلعاقـــة  ذوي  “األشـــخاص 
الذيــن لديهــم إعتالالت جســدية أو عقليــة 
أو ذهنيـــة أو حســـية طويلـــة األمـــد والـيت 
تحـول  املختلفـــة  املعوقـات  بتفاعلهـا مـع 
والفعالـــة يف  الكاملـــة  مشـــاركتهم  دون 
املجتمــع عــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن.”
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https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__2_-_WG_Extended_Set_on_Functioning.pdf
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 )WGSSQS( الجزء أ: االعتبارات الرئيسية عند استخدام اسئلة مجموعة واشنطن القصرية

1. فهـم اسـئلة مجموعـة واشـنطن القصـرية

تحدث وتعلم من اآلخرين الذين استخدموا األسئلة حيثما أمكن. باإلضافة إىل ذلك، أكمل جمع البيانات إلدراج األشخاص 
ذوي اإلعاقة يف العمل اإلنساين عرب اإلنرتنت )ساعتان تقريبا – متوفرة باللغتني العربية واإلنجلزيية(. التعلم األلكرتوين متوفر 

عىل: disasterready.org تحتاج اوال التسجيل للحصول عىل حساب(. 

مالحظة: تقوم املنظمة الدولية للهجرة بتطوير عرض تقديمي حول فهم و إستخدام اسئلة مجموعة واشنطن لفرق املراقبة و 
التقييم و املسائلة و التعلم وفرق البحوث و الفرق العاملة عىل تتبع بيانات الزنوح. ملعلومات اكرث تواصل عرب الربيد االلكرتوين 

.iraqmeal@iom.int

2. التخطيـط السـتخدام اسـئلة مجموعـة واشـنطن القصـرية

قبل استخدام اسئلة مجموعة و اشنطن من املهم الوصول اىل البيانات املوجودة عن االعاقة، اذا وجدت، واقامة مجموعة 
بيانات اضافية عليها. يمكن العثور عىل بيانات اإلعاقة املوجودة حاليا من بيانات التعداد الوطين وبيانات املسوحات الديموغرافية 
والصحية ونظم املعلومات الوطنية وربما يف عمليات تقييم االحتياجات وتحليلها، وتسجيل الالجئني والنازحني داخليا واملهاجرين 
 IASC Guidelines on the inclusion of persons with disabilities in humanitarian action ووضع نبذة عامة عنهم. أُنظر

الصفحة 192 ملزيد من املعلومات حول املصادر املحتملة للبيانات الثانوية.

 IASC وهناك عدة فرص يف إطار دورة الربنامج اإلنساين، بما يف ذلك تصميم وتقييم عملية جمع البيانات عن اإلعاقة. أُنظر
Guidelines on the inclusion of persons with disabilities in humanitarian action الصفحة 25-31 ملزيد من املعلومات 

حول البيانات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة عرب دورة الربنامج اإلنساين.

قبل استخدام اسئلة مجموعة واشنطن من املهم أن تكون واضحاً بشأن الغرض من استخدام األسئلة )عىل سبيل املثال، 
إذا لم يكن ممكناً استخدام اسئلة مجموعة واشنطن لتشخيص اإلعاقة. إذا كان هذا هو الغرض من جمع البيانات، فيجب 
استخدام أدوات أخرى(. استخدم املخطط االنسيايب التايل للحصول عىل مزيد من املعلومات حول جمع بيانات اإلعاقة يف دورة 

الربنامج وقائمة مراجعة التخطيط:

 	.HI Flow chart – Planning to use the WGQs in English and in Arabic as a PDF

 	.HI Planning checklist – Using the WGQs in English and in Arabic as a PDF

البيانات: جمع  لتخطيط  إضافية  اعتبارات 

الحظ أنه عىل الرغم من أن مجموعات اسئلة مجموعة واشنطن القصرية مفيدة يف تحديد األشخاص ذوي اإلعاقة وتصنيف 
البيانـات، إال أن هنـاك حاجـة ألسـاليب إضافيـة لجمـع البيانـات مثـل األسـاليب النوعيـة بمـا يف ذلـك مناقشـات مجموعـات 
الرتكزي ومقابالت اهم مقدمي املعلومات لفهم العقبات اليت تحول دون الوصول أو املشاركة اليت يواجهها األشخاص ذوي 
اإلعاقـة ووضـع اسـرتاتيجيات للتغلـب عليهـا. للحصـول عـىل ملخـص عـن األسـاليب واألدوات املختلفـة لجمـع بيانـات اإلعاقة 

أُنظر Practice note: Collecting and using disability data to inform inclusive development صفحة 12. 

تضمـن األشـخاص ذوي االعاقـة يف جمـع البيانـات لـه فائـدة للمجتمعـات املحليـة وأصحـاب املصلحـة اآلخريـن ولكنـه 
يحتـاج اىل املـوارد املناسـبة. تشـمل الفوائـد تحـدي املواقـف السـلبية للمجتمـع وبنـاء شـبكات وعالقـات جديـدة يمكـن 
أن تكـون مفيـدة يف تطويـر االسـرتاتيجيات للتغلـب عـىل الحواجـز الـيت تمنـع املشـاركة وزيـادة جـودة جمـع البيانـات. تعـد 

الرشاكـة مـع منظمـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف تخطيـط جمـع البيانـات وتنفيذهـا طريقـة عمليـة لتحقيـق ذلـك.
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https://ready.csod.com/client/disasterready/default3.aspx?ReturnUrl=https%3a%2f%2fready.csod.com%2fLMS%2fLoDetails%2fDetailsLo.aspx%3floid%3d5e9dc02f-b284-42be-a12c-304c4d32e94f
mailto:iraqmeal%40iom.int?subject=
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2019-11/IASC%20Guidelines%20on%20the%20Inclusion%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20in%20Humanitarian%20Action%2C%202019.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2019-11/IASC%20Guidelines%20on%20the%20Inclusion%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20in%20Humanitarian%20Action%2C%202019.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/flowchart/
https://humanity-inclusion.org.uk/flowchart/documents/Planning_the_use_of_the_WGQs_in_humanitarian_action_Flowchart-Arabic.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2018-Planning-checklist-using-the-WGQs-leaflet-Final.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-03-wgqs-planning-checklist-Arabic.pdf
http://www.cswashfund.com/sites/default/files/Plan-CBM-Nossal_Disability-Data-Collection-Practice-Note_0.pdf


إرشادات بشأن استخدام األسئلة القصرية ملجموعة واشنطن لجمع بيانات تخص االعاقة يف العراق  

3. اسـتخدام اسـئلة مجموعـة واشـنطن القصـرية يف أدوات جمـع البيانـات الخاصـة بـك

يتوجب تكييف ادوات جمع البيانات لتشمل اسئلة مجموعة واشنطن. فقد أظهرت التجربة أن الطريقة اليت يتم بها طرح 
األسئلة يمكن أن تؤثر عىل دقة النتائج. وتتضمن بعض االعتبارات:

الواجـب واملحظـور فيمـا يتعلـق بأسـئلة مجموعـة واشـنطن القصـرية

الخاص 	  األسئلة  قسم  يف  األسئلة  بتضمن  يوىص  املقدمة،  الفوائد  أو  بالخدمات  املتعلقة  التطلعات  زيادة  لتجنب 
بالديموغرافية.

من املهم أن نستخدم هذه األسئلة كما وردت يف الكتابات، بما يف ذلك املقدمة الرسمية اليت تشري إىل مشكلة صحية 	 
)مع تجنب اإلشارة بشكل خاص إىل كلمة "اإلعاقة"(.

اقرأ كل سؤال عىل حدة كما هو مكتوب تماما ثم قدم مجموعة اإلجابة كما هو مكتوب. وقم كذلك بنفس اليشء بالنسبة لالجابات.	 

ال تفرتض أنك تعرف اإلجابة عىل سؤال من خالل مالحظة هيئة الشخص فقط )عىل سبيل املثال، ألن الشخص هو مستخدم 	 
كريس متحرك( أو تتخطى أي أسئلة. ال تضع افرتاضات بشأن الصعوبات اليت يواجهها األشخاص وتأكد من تسجيل االجابات 

عىل النحو املنصوص عليه بالضبط.

إذا كان املستجيبون غري متأكدين مما يعنيه السؤال حينئٍذ يمكنك رشحه بإيجاز اكرث أو تقديم صورة للمساعدة. 	 

تجنب التوضيحات اليت قد يكون لها دالالت سلبية، أو تشري اىل اإلعاقة أو تغيري معىن السؤال. يجب وضع اجابات قياسية  	
بخصوص االسئلة واملساعدات )مثل الصور( الدارة االسئلة قبل اجراء اي مقابلة.

ال تستخدم كلمة "اإلعاقة" يف االستطالع يف أي وقت.	 

ال تستخدم سؤال له عالقة باالعاقة قبل بالبدء بمجموعة أسئلة مجموعة و اشنطن القصرية )مثال: ال تقل "االسئلة التالية 	 
تسأل عن اإلعاقة" أو هل من شخص ذو إعاقة يف هذا املزنل ليك اسأل اسئلة حول اإلعاقة"(.

ال ترتجم بشكل ارتجايل أثناء قيامك بنشاطك. تأكد من وجود نسخة مرتجمة مسبقا يمكن استخدامها عند الحاجة.	 

جمـع بيانـات األرسة

تم تصميم أسئلة مجموعة واشنطن القصرية ليتم طرحها عىل املستوى الفردي، ولكن غالبا ما يتم جمع بيانات العمل اإلنساين 
عىل مستوى األرسة. ويف الوقت الذي يمكن استخدام اسئلة مجموعة واشنطن القصرية بهذه الطريقة، فإن الفرصة قائمة 

يف عدم العثور عىل أشخاص ذوي االعاقة. ولتقليل ذلك، فإن النهج املفضل هو:

طرح أسئلة جميع أفراد األرسة عىل انفراد؛ ولكن إذا لم يكن هناك وقت كاف.. 1

أن تسأل رب األرسة نفسه / نفسها ثم بقية األرسة بالنيابة عن االخرين ) التأكد من االشارة اىل اسم/ عمر/ جنس كل . 2
فرد ُيَبِلغ عن "الكثري من الصعوبات" أو "ال يستطيع أن يفعل عىل االطالق" من أجل تجنب العد املزدوج(. ومن الناحية 
املثالية، وخصوصا إذا كانت املسوحات ُتستخدم لتقييم األهلية لالرس، فإذا حدد رب األرسة شخصاً ما بأنه "لديه صعوبات 
كبرية" أو "ال يستطيع القيام بذلك عىل اإلطالق" يف أحدى املجاالت، ستكون هناك متابعة لطرح اسئلة مجموعة واشنطن 

القصرية مبارشة عىل ذلك الشخص للتأكد من دقتها.

املثال: هل لديك أشخاص من ذوي االعاقة  بـ نعم و ال )عىل سبيل  أرباب األرس تكون االجابة عيلها  املهم أال ُيطرح عىل  من 
ضمن ارستك؟( ألنه معروف أن طرح مثل هذا السؤال يؤدي اىل نتائج غري دقيقة. ملزيد من املعلومات حول استخدام اسئلة 
 HI Factsheet #2: Collecting data in humanitarian action using the انظر ،sمجموعة واشنطن عىل مستوى األرسة

.WGQ at household level also in Arabic
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https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-01-Factsheet-2-Collecting-data-using-the-WGQs-at-household-level.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-01-Factsheet-2-Collecting-data-using-the-WGQs-at-household-level.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-01-Factsheet-2-Collecting-data-using-the-WGQs-at-household-level.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-04-Factsheet-2-Collecting-data-using-the-WGQs-at-household-level-Arabic.pdf
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جمـع البيانـات الكميـة والنوعيـة

تم تصميم أسئلة مجموعة واشنطن لجمع البيانات الكمية )مثل املسح( ويمكن استخدامها أحياًنا يف جمع البيانات النوعية 
)مثل املقابلة(: 

جمع البيانات الكمية: يجب دمجها يف القسم الديموغرايف ألي أداة لجمع البيانات الكمية.

جمع البيانات النوعية: يمكن استخدامه عند جمع معلومات عن املستجيبن. عىل سبيل املثال: يف بداية مقابلة املخرب الرئييس 
عندما تسأل املستفىت عن الرتكيبة السكانية األخرى بما يف ذلك الجنس والعمر.

أسـتخدام اسـئلة مجموعـة واشـنطن القصـرية يف املسـوحات الهاتفيـة واالنرتنـت

عل اطلع  واالنرتنت،  الهاتفية  املسوحات  صيغ  يف  مناسبا  القصرية  واشنطن  مجموعة  اسئلة  استخدام   وتعترب 
Using the Washington Group Tools to Assess the Impact of COVID-19 on Persons with Disability ملزيد من 

.COVID-19 املعلومات حول طرق جمع البيانات )بما يف ذلك مسوحات الهاتف واإلنرتنت( يف ضوء

4. توفـري تدريـب لالشـخاص الذيـن يطرحـون اسـئلة مجموعـة واشـنطن القصـرية

يتمثل أحد التحديات الرئيسية الستخدام أسئلة مجموعة واشنطن القصرية يف أن العدادين ال يطرحون األسئلة بشكل صحيح 
مما يؤدي إىل بيانات غري دقيقة وغري قابلة لالستخدام.

قبل استخدام اسئلة مجموعة واشنطن القصرية يف املسوحات، ينبغي عىل املنظمة الدولية للهجرة أن تضمن تلقي العدادين 
املفاهيم  أو فهم  الرتجمة  العمل عىل حل مشاكل  اإلعاقة وطرح األسئلة وإجراء االستقصاء. يجب  إدراج  بشأن  تدريباً جيداً 
واالتفاق عليها خالل أسبوع التدريب، لتجنب اتخاذ العدادين قرارات الرتجمة او القيام بالرتجمة الفورية أثناء املسوحات. تشمل 

املفاهيم الرئيسية اليت يجب تغطيتها يف التدريب ما ييل:

مقدمة لدمج اإلعاقة، بما يف ذلك النهج القائم عىل الحقوق وفهم العوائق.	 

طرح األسئلة باحرتام	 

الواجب واملحظور فيما يتعلق بأسئلة مجموعة واشنطن القصرية	 

كيفية طرح األسئلة عىل وكيل ينوب عن الشخص ذو اإلعاقة	 

نصائح حول كيفية مقابلة األشخاص ذوي اإلعاقة	 

يمكن العثور عىل مزيد من املعلومات حول هذه املفاهيم األساسية يف For Enumerators – how to ask WGQs وباللغة 
.in Arabic العربية

الحظ أن هناك حزمة تدريب للعدادين عرب اإلنرتنت توفر التوجيه وخطط الدورة وأالنشطة لتقديم التدريب للعدادين عىل 
استخدام أسئلة مجموعة واشنطن القصرية يف العمل اإلنساين. تم تصميم الحزمة لتتالئم مع املستفيدين حسب الرضورة 

 ويمكن العثور عليها عىل صفحة الويب التالية:
https://humanity-inclusion.org.uk/en/projects/disability-data-in-humanitarian-action

لقد قامت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق بتطوير عرض تقديمي باللغة العربية حول استخدام اسئلة مجموعة واشنطن 
االتصال ب  املعلومات  ملزيد من  املنفذين.  الرشكاء  و  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابعني  البيانات  القصرية من قبل جامعي 

.iraqmeal@iom.int
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5. تحليـل واسـتخدام اسـئلة مجموعـة واشـنطن القصـرية لتصنيـف البيانـات حسـب االعاقـة

التحليل القيايس السئلة مجموعة واشنطن هو تسجيل شخص ما لديه إعاقة اذا كانت االجابة "نعم - الكثري من الصعوبة" أو 
"ال استطيع مطلقا" لعىل األقل واحد من األسئلة الستة. يف حاالت أخرى )عىل سبيل املثال استطالعات الرأي األساسية حيث 
تتطلع إىل توفري معلومات لتصميم الربنامج(، يمكنك اختيار تسجيل شخص ما عىل أنه شخص من ذوي اإلعاقة إذا أجاب "نعم 
– بعض الصعوبة" أو "نعم – الكثري من الصعوبة" أو "ال يمكنين فعل ذلك عىل اإلطالق "لواحد عىل األقل من األسئلة الستة.

نصيحة: أثناء تحليل البيانات، من املفيد إنشاء متغري ثنايئ جديد )نعم / ال( يشري إىل ما إذا تم تسجيل الفرد عىل أنه لديه إعاقة.
حيث سيسمح لك ذلك بحساب عدد املستطلعني الذين تم تصنيفهم عىل انهم من االشخاص ذوي اإلعاقة وسيسمح أيضا 
بتصنيف اإلعاقة يف جميع البيانات األخرى. انظر املثال أدناه ملتغري ثنايئ جديد )نعم / ال(، عندما يصنف االستطالع شخًصا ما 
عىل أنه من األشخاص ذوي اإلعاقة إذا أجاب "نعم – الكثري من الصعوبة" أو "ال يمكن القيام به عىل اإلطالق" عىل واحد عىل 

األقل من األسئلة الستة:

املستجيب

اسئلة 
مجموعة 
واشنطن 
القصرية 

Q1

اسئلة 
مجموعة 
واشنطن 
القصرية 

Q2

اسئلة 
مجموعة 
واشنطن 
القصرية 

Q3

اسئلة 
مجموعة 
واشنطن 
القصرية 

Q4

اسئلة 
مجموعة 
واشنطن 
القصرية 

Q5

اسئلة 
مجموعة 
واشنطن 
القصرية 

Q6

 االعاقة 
– نعم 

 االعاقة 
– ال

01الالالال الال0045

ال0046
ال – 

يستطيع 
مطلقا

 نعم – الالال 
10كثريا

01الال الالالنعم قليال0047

 نعم – الال 0048
10الال الكثريا

22الكيل

عند إجراء تحليل لبيانات املسوحات الخاصة بك، يمكن استخدام حالة اإلعاقة لتصنيف نتائج املسح األخرى )بطريقة مشابهة 
البيانات حسب الجنس أو املوقع الجغرايف(. عىل سبيل املثال، يمكن أن تساعدك عىل فهم ما إذا كان األشخاص  لتصنيف 
ذوي اإلعاقة يعانون من البطالة بمعدل أعىل من األشخاصغري ذوي اإلعاقة أو يواجهون معوقات يف الوصول إىل الخدمات 
الصحية من خالل برنامجك بمعدل مماثل لألشخاص من غري ذوي اإلعاقة وعليه يمكن تعديل أنشطة الربنامج وفقا لذلك

باإلضافة إىل ذلك، يتم استخدام اسئلة مجموعة واشنطن القصرية لجمع بيانات الوكيل حول اإلعاقة مما يؤدي إىل االبالغ 
عن النسبة املئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف عينتك. يمكن استخدام هذه البيانات للتأكد من ان املتطلبات العامة والخاصة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة يف السكان تم اخذها يف االعتبار وتوفر املوارد املناسبة لتلبية تلك املتطلبات.

6. اسـتخدام بيانـات اإلعاقـة و اإلبـالغ عنهـا

يف التقارير، يجب تضمني معدل انتشار اإلعاقة يف قسم الخصائص الديموغرافية من التقرير بدالً من قسم منفصل إضايف 
يسمى اإلعاقة )مثال قسم منفصل إضايف يف عمود التجنب أدناه(.

باإلضافة إىل ذلك، يف كثري من الحاالت، ال يوىص بتقديم بيانات من كل مجال من مجاالت املثال الوظيفي الوارد يف عمود التجنب 
أدناه(، ما لم يكن تصنيف نوعالصعوبة جزًءا رئيسًيا من املسح )املثال الوارد يف عمود التجنب أدناه. استخدام البيانات املسجلة 

يف أعمدة املتغري الثنايئ، قم باإلبالغ عن أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص غري ذوي اإلعاقة يف القسم الديموغرايف.
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 ينصح به  تجنب

مثال عىل البيانات الديموغرافية لإلعاقة 
مصنفة حسب نوع الصعوبة ومقدمة يف قسم 

منفصل لبقية املعلومات الديموغرافية. 

1. الديموغرايف 

1.1 الجنس

• ذكر: 68 • انىث: 46 • اخرى: 4

1.2 العمر

• 18-25 سنة: 38

• 25-60 سنة: 61

• +60 سنة: 19

مثال عىل بيانات انتشار اإلعاقة املقدمة يف 
القسم الديموغرايف بشكل صحيح.

1. الديموغرايف 

1.1 الجنس

• ذكر: 68 • انثى: 46 • اخرى: 4

1.2 العمر

• 18-25 سنة: 38

• 25-60 سنة: 61

• +60 سنة: 19

1.3 اإلعاقة مصنفة حسب الجنس

 •  ذكور ذوو إعاقة: 24
ذكور من غري إعاقة: 44

 •  ذوات اإلعاقة: 6 
ذوات اإلعاقة: 40

 •  آخر من ذوي اإلعاقة: 1
آخر من دون إعاقة: 3

2. االعاقة 

2.1 صعوبة الرؤية

 • نعم: 8 • ال: 110

2.2. صعوبة السمع

• نعم:4 • ال: 114

2.3. صعوبة امليش 

• نعم: 14 • ال: 104

2.4 صعوبة التذكر

• نعم: 3 • ال: 115

2.5 صعوبة العناية بالنفس

• نعم: 10 • ال: 108

2.6 صعوبة التواصل 

• نعم: 4 • ال: 114

2. قسم التايل

3. قسم التايل
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نصيحة: إذا كانت لديك مجموعة بيانات كبرية، فيمكنك أيًضا تصنيف جميع البيانات حسب الجنس والعمر واإلعاقة مجتمعة 
للرتكيبة السكانية والنتائج.ويفضل أن تكون النتائج األخرى مصنفة حسب اإلعاقة. 

انظر أدناه للحصول عىل مثال عىل تصنيف العوائق أمام نتائج سبل العيش حسب اإلعاقة.

 ينصح به  تجنب

مثال عىل البيانات اليت لم يتم تفصيلها:

عــدد االشــخاص

العيــش  ســبل  لربامــج  املعوقــات 

020406080

آخر

نقــص مهــارات
التدريــب

قلــة فــرص العمــل

نقــص الدعــم املــايل

نقــص األدوات 
الالزمــة لدعــم 
الوظائــف الجديــدة

مثال عىل البيانات املصنفة حسب اإلعاقة: 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة
األشــخاص غــري ذوي اإلعاقــة

العيــش  ســبل  لربامــج  املعوقــات 

020406080

نقــص الدعــم املايل

قلــة فــرص العمل

نقــص مهارات
 التدريــب

نقــص األدوات 
الالزمــة لدعــم 
الوظائــف الجديــدة

يشري االستطالع إىل أنه باملقارنة مع أقرانهم من 
غري ذوي اإلعاقة، فإن البالغني ذوي اإلعاقة لديهم

الحاجة امللحوظة اليت لم تتم تلبيتها لجميع مجاالت 
دعم سبل العيش، وال سيما فرص العمل.

نصيحة: من الناحية املثالية، ُتصنف البيانات 
أيًضا حسب الجنس و / أو العمر.

نصيحة: ال تربط  نوع السؤال )الرؤية، السمع وامليش وما إىل ذلك( بإعاقة أو نوع من اإلعاقة )مثل صعوبة الرؤية = ضعف 
برصي / إعاقة(. لن يؤدي هذا إىل بيانات صحيحة أو موثوقة، حيث يمكن أن توجد صعوبات متعددة يف جميع حاالت الضعف 

عىل سبيل املثال غالًبا ما يبلغ األشخاص الذين ال يستطيعون الرؤية عن صعوبات يف امليش.
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الجزء ب: اسئلة مجموعة واشنطن القصرية 
يف اللغة اإلنكلزيية ومرتجمة للغة العربية و اللهجة العراقية و اللغة الكوردية السورانية و الكرمانجية 

الرتجمات التالية اجرتها املنظمة الدولية لإلعاقة يف العراق واليت يمكن استخدامها عىل مستوى الفرد يف املسوحات/ الرصد 
وادوات التقييم.

ENGLISH

The next questions ask about difficulties you may have doing certain activities because of a health problem.

1. Do you have difficulty seeing, even if wearing glasses? 

□ □ NO – no difficulty  □ □ YES – some difficulty  □ □ YES – a lot of difficulty  □ □ Cannot do at all

2. Do you have difficulty hearing, even if using a hearing aid? 

□ □ NO – no difficulty  □ □ YES – some difficulty  □ □ YES – a lot of difficulty  □ □ Cannot do at all

3. Do you have difficulty walking or climbing steps? 

□ □ NO – no difficulty  □ □ YES – some difficulty  □ □ YES – a lot of difficulty  □ □ Cannot do at all

4. Do you have difficulty remembering or concentrating? 

□ □ NO – no difficulty  □ □ YES – some difficulty  □ □ YES – a lot of difficulty  □ □ Cannot do at all

5. Do you have difficulty (with self-care such as) washing all over or dressing? 

□ □ NO – no difficulty  □ □ YES – some difficulty  □ □ YES – a lot of difficulty  □ □ Cannot do at all

6. Using your usual (customary) language, do you have difficulty communicating,  
for example understanding or being understood by others? 

□ □ NO – no difficulty  □ □ YES – some difficulty  □ □ YES – a lot of difficulty  □ □ Cannot do at all
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CLASSIC ARABIC – FUSEHA: الفصحة  العربية 

األسئلة التالية تسأل عن أية صعوبات يمكن أن تواجهها يف القيام ببعض األنشطة املعنية بسبب مشكلة صحية:

 هل تجد صعوبة يف الرؤية، حىت مع استعمال النظارات؟. 1

□ □ ال – ال توجد صعوبة □ □ نعم – بعض الصعوبة  نعم – صعوبة كبرية  □ □ ال استطيع مطلقا

 هل تجد صعوبة يف السمع، حىت مع استعمال سماعات؟. 2

□ □ ال – ال توجد صعوبة □ □ نعم – بعض الصعوبة  نعم – صعوبة كبرية  □ □ ال استطيع مطلقا

 هل تجد صعوبة يف امليش أو صعود الدرج؟. 3

□ □ ال – ال توجد صعوبة □ □ نعم – بعض الصعوبة  نعم – صعوبة كبرية  □ □ ال استطيع مطلقا

 هل تجد صعوبة يف التذكر أو الرتكزي؟. 4

□ □ ال – ال توجد صعوبة □ □ نعم – بعض الصعوبة  نعم – صعوبة كبرية  □ □ ال استطيع مطلقا

 هل تجد صعوبة يف )رعاية الذات مثل( االغتسال أو ارتداء املالبس؟. 5

□ □ ال – ال توجد صعوبة □ □ نعم – بعض الصعوبة  نعم – صعوبة كبرية  □ □ ال استطيع مطلقا

 هل تجد صعوبة يف التواصل باستخدام لغتك املعتادة )املألوفة(، مثال يف أن تفهم عىل اآلخرين أو أن يفهمك اآلخرون؟. 6

□ □ ال – ال توجد صعوبة □ □ نعم – بعض الصعوبة  نعم – صعوبة كبرية  □ □ ال استطيع مطلقا

 ARABIC – IRAQI DIALECT : العراقية(  العامية  )اللهجة  العربية  اللغة 

األسئلة الجاية تسأل عن الصعوبات اليل ممكن  تواجهها من تسوي ببعض النشاطات اليومية بسبب مشكلة صحية:

 عندك صعوبة بالنظر حىت بأستخدام النظارات؟. 1

□ □ ال – ماعندي صعوبة □ □ نعم – صعوبات قليلة)بعض الصعوبات(     □ □ نعم – صعوبة كبرية  □ □ ابداً مااكدر

 عندك صعوبة بالسمع حىت بأستخدام السماعات؟. 2

□ □ ال – ماعندي صعوبة □ □ نعم – صعوبات قليلة)بعض الصعوبات(     □ □ نعم – صعوبة كبرية  □ □ ابداً مااكدر

 عندك صعوبة بامليش او صعود الدرج؟. 3

□ □ ال – ماعندي صعوبة □ □ نعم – صعوبات قليلة)بعض الصعوبات(     □ □ نعم – صعوبة كبرية  □ □ ابداً مااكدر

 عندك صعوبة بالذاكرة أو الرتكزي؟. 4

□ □ ال – ماعندي صعوبة □ □ نعم – صعوبات قليلة)بعض الصعوبات(     □ □ نعم – صعوبة كبرية  □ □ ابداً مااكد

 عندك صعوبة باالعتناء بنفسك مثل السبح و لبس الهدوم )املالبس(؟. 5

□ □ ال – ماعندي صعوبة □ □ نعم – صعوبات قليلة)بعض الصعوبات(     □ □ نعم – صعوبة كبرية  □ □ ابداً مااكدر

 عندك صعوبة بالتواصل وية االخرين بحيث تكدر تفهم الناس و يفتهمون عليك بأستخدام لغتك املعتادة؟. 6

□ □ ال – ماعندي صعوبة     □ □ نعم – صعوبات قليلة)بعض الصعوبات(     □ □ نعم – صعوبة كبرية  □ □ ابداً مااكدر
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KURMANJI

روونکرن: ئەڤ پرسیارێن ل خوارێ لەگەڵ سەر ئەوان موشکلێت جێدبیت ل دەف تە هەبن ژ ئەگەرا هندەک موشکلێت تەندروستی 
دەمێ تو ڕادبی ب ئەنجامدانا هندەک ژ چاالکیێت خوە:

 تە چ موشکیلە ل دیتنێ )بینینێ( هەنە، خو ئەگەر بەرچافکژی )منظره( ل بەرتە بن؟. 1

□ □ نەخرێ – چ موشکیلە نینە □ □ بەلێ – هندەک موشکیلە هەنە □ □ بەلێ – موشکیلەک مەزن هەیە □ □ ئەز ب ئێکجاری نابینم

 تە چ موشکیلە ل بهیستنێ )گوهداریکرنێ( هەنە، خو ئەگەر ئامرێێ ئالیکارێ بهیستنێ ژی بکار بینی؟. 2

□ □ نەخرێ – چ موشکیلە نینە □ □ بەلێ – هندەک موشکیلە هەنە □ □ بەلێ – موشکیلەک مەزن هەیە □ □ ئەز ب ئێکجاری نابینم

 تە چ موشکیلەک ل برێڤەچوونێ یان ل ب سەرکتنا پێلەکان )دەرەجا( هەیە؟. 3

□ □ نەخرێ – چ موشکیلە نینە □ □ بەلێ – هندەک موشکیلە هەنە □ □ بەلێ – موشکیلەک مەزن هەیە □ □ ئەز ب ئێکجاری نابینم

 تە چ موشکیلەک ل فۆکەس کرن )تەرکیزکرن( یان بیرهاتنێ هەیە؟. 4

□ □ نەخرێ – چ موشکیلە نینە □ □ بەلێ – هندەک موشکیلە هەنە □ □ بەلێ – موشکیلەک مەزن هەیە □ □ ئەز ب ئێکجاری نابینم

 تە چ موشکیلەک هەیە کو رێگر بیت ل خزمەتکرنا خوە ددەمێ چوونە سەر دەستاڤێ یان ددەمێ بەرکرنا جلوبەرگا؟. 5

□ □ نەخرێ – چ موشکیلە نینە □ □ بەلێ – هندەک موشکیلە هەنە □ □ بەلێ – موشکیلەک مەزن هەیە □ □ ئەز ب ئێکجاری نابینم

 دەمێ تو زمانێ خوە بکار دینی تە چ موشکیلەک هەنە د بوارێ پەیوەندیکرنێدا کو رێگر بیت ل فامکرنێ یان خەلک ژ تەرا فام نەکەن؟. 6

□ □ نەخرێ – چ موشکیلە نینە □ □ بەلێ – هندەک موشکیلە هەنە □ □ بەلێ – موشکیلەک مەزن هەیە □ □ ئەز ب ئێکجاری نابینم

SORANI

روونکرندنەوە: ئەو پرسیارانەی خوارەوە دەربارەی ئەو بەربەستانەی لەوانەیە لە الی تۆ هەبن لە ئەگەری چەند کێشەیەکی تەندروستی 
لە کاتی ئەنجامدانی چاڵاکیەکانت:

 هیچ کێشەیەکت هەیە لە بینین، تەنانەت ئەگەر عەینەکش لە چاو بکەی؟. 1

□ □ نەخرێ – هیچ کێشەیەکم نیە □ □ بەڵێ –کێشەیەکی بچووکم هەیە □ □ بەڵێ – کێشەیەکی گەورەم هەیە □ □ بە یەکجاری توانای بینینم نیە

 هیچ کێشەیەکت هەیە لە بیسنت، تەنانەت ئەگەر ئامرێی یارمەتیدەری بیستنش بەکاربێنی؟. 2

□□  نەخرێ – هیچ کێشەیەکم نیە □ □ بەڵێ –کێشەیەکی بچووکم هەیە □ □ بەڵێ – کێشەیەکی گەورەم هەیە □ □ بە یەکجاری توانای بینینم نیە

 هیچ کێشەیەکت هەیە لە ڕۆیشنت یان لە بەسەرکەوتنی قادرمە؟. 3

□□  نەخرێ – هیچ کێشەیەکم نیە □ □ بەڵێ –کێشەیەکی بچووکم هەیە □ □ بەڵێ – کێشەیەکی گەورەم هەیە □ □ بە یەکجاری توانای بینینم نیە

 هیچ کێشەیەکت هەیە لە فۆکەس کردن )تەرکیز کردن( یان لە بیرهاتن؟. 4

□□  نەخرێ – هیچ کێشەیەکم نیە □ □ بەڵێ –کێشەیەکی بچووکم هەیە □ □ بەڵێ – کێشەیەکی گەورەم هەیە □ □ بە یەکجاری توانای بینینم نیە

 هیچ رێگرێک هەیە لە بەردەم خزمەتکردنی خۆت لە سەرشۆ یان لە کاتی جلوبەرگ لەبەرکردن؟. 5

□□  نەخرێ – هیچ کێشەیەکم نیە □ □ بەڵێ –کێشەیەکی بچووکم هەیە □ □ بەڵێ – کێشەیەکی گەورەم هەیە □ □ بە یەکجاری توانای بینینم نیە

کاتێک بەکارهێنانی زمانی خۆت ئایە هیچ رێگرێک هەیە لەبەردەم پەیوەندیکردنت لەگەڵ خەڵک کە ببێتە هۆکاری ئەوەی لە . 6
 خەڵک تێنەگەی یان توانای تێگەیاندنی خەڵکت نەبێت؟

□□  نەخرێ – هیچ کێشەیەکم نیە □ □ بەڵێ –کێشەیەکی بچووکم هەیە □ □ بەڵێ – کێشەیەکی گەورەم هەیە □ □ بە یەکجاری توانای بینینم نیە
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الجزء ج: مصادر اخرى

ملزيـد مـن املعلومـات العامـة حـول اسـئلة مجموعـة واشـنطن

 HI Factsheet #1: Collecting data in humanitarian action using the Washington Group Questions and in Arabic

WGQs – Frequently asked questions in English and also in Arabic

The Washington Group Short Set on Functioning: Question Specifications

Washington Group on Disability Statistics website

مجموعـة اخـرى مـن أسـئلة مجموعـة واشـنطن

The Washington Group/UNICEF Module on Child Functioning يشمل األطفال بني سن 2 و 17 سنة. يحتوي هذا 
الرابط عىل نسختني باللغتني اإلنجلزيية والعربية لألعمار 2-4 و17-5. 

 .Analytic Guidelines التحليلية  التوجيهية  املبادئ  توجد مجموعة محسنة من أسئلة مجموعة واشنطن لإلعاقة ضمن 
تتضمن هذه املجموعة أسئلة إضافية حول عمل الجزء العلوي من الجسم والقلق واالكتئاب.

األداء The Washington Group Extended Set on Functioning هي مصفوفة من  املوسعة حول  مجموعة واشنطن 
املجاالت االختيارية اإلضافية اليت يمكن إضافتها إىل اسئلة مجموعة واشنطن القصرية )تشمل املجاالت الرؤية والسمع والتنقل  
واإلدراك  والتأثري )القلق واالكتئاب( واأللم  والتعب  وتيسري تواصل الجزء العلوي من الجسم(. وهذه املجموعة يندر استخدامها 

يف العمل اإلنساين نظرا لطولها عىل الرغم من أنها توفر معلومات أكرث تفصيالً عن اإلعاقة.. 

COVID-19  فايـروس كرونـا املسـتجد

إن استخدام أدوات مجموعة واشنطن لتقييم تأثري COVID-19 عىل األشخاص ذوي اإلعاقة يوضح كيفية استخدام اسئلة 
WGSSQ للمساعدة يف تقييم تأثري كوفيد 19، باإلضافة إىل اعتبارات جمع البيانات ضمن سياق  االغالق التام  والبعد االجتماعي 
 Using the Washington Group Tools to Assess the Impact of COVID-19 وقيود السفر للحد من انتشار الفايروس

 .on Persons with Disability

الصحـة النفسـية واإلعاقـة النفسـية االجتماعيـة 

صحيفة وقائع منظمة الصحة العاملية رقم 3: جمع البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية واإلعاقة النفسية اإلجتماعية 
 HI Factsheet #3: Collecting data on persons يف العمل اإلنساين باستخدام أسئلة مجموعات العمل  باللغة العربية أيضا

.with mental health and pyschosocial disabilities in humanitarian action using the WGQs, also in Arabic

اإلصابـات املؤقتـة والسـببية

العمل  العمل اإلنساين باستخدام اسئلة مجموعات  البيانات يف  الزمانية والسببية عند جمع  4: فهم  الوقائع رقم  صحيفة 
 HI Factsheet #4: Understanding temporality and causality when collecting data in humanitarian وباللغة العربية

.action using the WGQs  and in Arabic
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https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-01-Factsheet-1-Collecting-data-in-humanitarian-action-using-the-WGQs.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-04-Factsheet-1-Collecting-data-in-humanitarian-action-using-the-WGQs-Arabic.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-01-WGQs-Frequently-Asked-Questions-final.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-03-wgqs-frequently-asked-questions-Arabic.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Events/17/WG-Document-4-The-Washington-Group-Short-Set-on-Functioning-Question-Specifications.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Events/17/WG-Document-4-The-Washington-Group-Short-Set-on-Functioning-Question-Specifications.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__2_-_WG_Extended_Set_on_Functioning.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Questions/Washington_Group_Questionnaire__2_-_WG_Extended_Set_on_Functioning.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Using-the-Washington-Group-Tools-to-Assess-the-Impact-of-COVID-19-on-Persons-with-Disability.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Using-the-Washington-Group-Tools-to-Assess-the-Impact-of-COVID-19-on-Persons-with-Disability.pdf
https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Using-the-Washington-Group-Tools-to-Assess-the-Impact-of-COVID-19-on-Persons-with-Disability.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-01-Factsheet-3-Collecting-data-on-persons-with-mental-health-difficulties-with-the-WGQs.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-01-Factsheet-3-Collecting-data-on-persons-with-mental-health-difficulties-with-the-WGQs.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-01-Factsheet-3-Collecting-data-on-persons-with-mental-health-difficulties-with-the-WGQs.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-04-Factsheet-3-Collecting-data-on-persons-with-mental-health-difficulties-with-the-WGQs-Arabic.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-01-Factsheet-4-Understanding-temporality-and-causality-when-using-the-WGQs.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-01-Factsheet-4-Understanding-temporality-and-causality-when-using-the-WGQs.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-01-Factsheet-4-Understanding-temporality-and-causality-when-using-the-WGQs.pdf
https://humanity-inclusion.org.uk/sn_uploads/document/2019-04-Factsheet-4-Understanding-temporality-and-causality-when-using-the-_WGQs-Arabic.pdf
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مصفوفـة تتبـع الـزوح

تجريبية لجمع  واليونيسيف منهجية  الالجئني  املتحدة لشؤون  السامية لألمم  واملفوضية  للهجرة  الدولية  املنظمة  وضعت 
املعلومات حول العوائق اليت يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة عند الوصول إىل الخدمات اإلنسانية. ملزيد من املعلومات اتصل بـ 

.Daunia Pavone Dpavone@iom.int

مصـادر أخـرى حـول اسـتخدام بيانـات اإلعاقة

يحتوي عىل معلومات حول جمع واستخدام  بيانات اإلعاقة يف الصفحات 23-31 و 198-192 
.IASC Guidelines on the inclusion of persons with disabilities in humanitarian action and Arabic

يحدد املبادئ واملمارسات واألساليب لتوجيه الوكاالت يف جمع وتحليل البيانات املتعلقة باإلعاقة بشكل فعال واستخدام ذلك 
.Practice note: Collecting and using disability data to inform inclusive development لتعزيز إدراج اإلعاقة يف الربامج

املشورة والخطوات العملية للممارسني والباحثني وواضعي السياسات ؛ يوفر التوجيه لدراسات الحالة وقوائم املراجعة واألدوات 
.Research for All: Making Research Inclusive of People with Disabilities لضمان املمارسات الشاملة يف دورة البحث

 يتضمن معلومات عن تصنيف البيانات حسب اإلعاقة.
     .Guidance on strengthening disability inclusion in Humanitarian .Response Plans

 Handicap International مالحظة: تستخدم هذه الوثيقة ترجمات عربية وعربية – لهجة عراقية، كورمانجي وسورانية مقدمة من
يف العراق وتستخدم إرشادات CBM Australia: استخدام مجموعة واشنطن القصرية من األسئلة حول اإلعاقة، مذكرة املمارسة: 
الويب اإلنسانية  الوقائع من صفحة  الشاملة واملعلومات واألدوات / صحائف  التنمية  إبالغ  بيانات اإلعاقة  جمع واستخدام 
والدمج للمملكة املتحدة حول بيانات اإلعاقة يف العمل اإلنساين وموقع فريق واشنطن إلحصاءات اإلعاقة و إرشادات لجنة 
اإلنقاذ الدولية حول جمع بيانات اإلعاقة. تمت مراجعة هذه الوثيقة من قبل مجموعة CBM االستشارية لالدماج من خالل 

.DFAT التابع لـ DID4 مكتب املساعدة
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mailto:Dpavone%40iom.int?subject=
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2019-11/IASC Guidelines on the Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action%2C 2019.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-07/IASC Guidelines on the Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action %28Arabic%29.pdf
http://www.cswashfund.com/sites/default/files/Plan-CBM-Nossal_Disability-Data-Collection-Practice-Note_0.pdf
https://rdinetwork.org.au/wp-content/uploads/2020/06/RDI-Network-R4All-Accessible-PDF-1.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/Guidance_on_strengthening_disability_inclusion_in_Humanitarian_Response_Plans_2019.pdf

