
كيف  �كنني جمع أو الوصول إىل البيانات حول األشخاص ذوي اإلعاقة يف السياق اإلنسا�

 قبل التعرف أك� عىل استخدام أسئلة مجموعة واشنطن يف العمل اإلنسا� من املهم التفك� حول كيفية الوصول إىل البيانات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة. �كن أن تتوفر البيانات، أو قد ال تكون متوفرة وفق السياق
الذي تعمل ضمنه وعليك أن تقوم بإبالغ املعني¨ عن عملية جمع البيانات عن هذا. استخدم هذا الشكل املتسلسل عند قيامك يف جمع البيانات يف حال كانت أسئلة مجموعة واشنطن هي القا�ة املناسبة لك

عند قيامك بجمع بيانات جديدة، اخذ بع� اعتبار العنارص التالية: ماهي أنواع البيانات التي تود أن تجمعها؟

بإمكا� جمع بيانات جديدة ليس بإمكا� جمع بيانات جديدة

 أحياناً يكون الحصول عىل بيانات
 جديدة مستحيالً. ال تقلق – راجع
 الخطوات التالية لرتى كيف �كنك

الترصف

 حسب السياق الذي تعمل ضمنه،
 في¾ ييل أمثلة عن املصادر التي
  قد تحتوي عىل البيانات املتعلقة

باألشخاص ذوي اإلعاقة

مثال
بيانات التعداد الوطني

بيانات املسح الد�وغرايف والصحي
تقرير مجموعة املؤرشات املتعددة

نظام املعلومات الوطني

 حسب السياق الذي تعمل ضمنه،
 في¾ ييل أمثلة عن املصادر التي قد

 تحتوي عىل البيانات املتعلقة
باألشخاص ذوي اإلعاقة

مثال
 نظرة عامة لالحتياجات اإلنسانية

خطة االستجابة األولية

 تقييم وتحليل االحتياجاتجاهزية اإلستجابة للطوارىء

هل من املمكن أن تكون هناك بيانات قا�ة ومتوفرة حول األشخاص ذوي اإلعاقة؟ 

هل �كنك جمع بيانات جديدة حول األشخاص ذوي اإلعاقة؟ أين هو موقعك يف دورة الربامج اإلنسانية؟

ال نعم

نعم

 البيانات التي تحدد من هم بحاجة
 إىل خدمات طبية وما هي أنواع هذه

 الخدمات

 البيانات التي تحدد املعيقات التي
يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة

 البيانات التي تحدد هؤالء الذين
 يواجهون خطر اإلقصاء أو تقييد

املشاركة
 يف حال عدم إمكانية جمع 

 البيانات بسبب الحالة امللحة او
 الطارئة أو محدودية الوقت املتاح

 عليك االهت¾م بتصميم األنشطة
 مبكراً و منذ البداية بحيث تكون
 يف سهلة الوصول (تصميم عاملي)

 حتى ال تخلق معيقات أمام
 األشخاص ذوي اإلعاقة

 يصعب جمع هذه البيانات يف حال 
 عدم توفر موظف¨ مختص¨ أو

 اختبارات محددة. ال �كن استخدام
 أسئلة مجموعة واشنطن يف جمع

 هذا النوع من البيانات

 هناك بعض األدوات واألسئلة املتوفرة
 مع عدم توفر املنهجيات املوحدة ما

 يقيد ويحد من عملية وإمكانية
املقارنة

 تم التحقق واملصادقة عىل أسئلة مجموعة واشنطن وصالحيتها كأداة تم تطويرها لجمع البيانات حول صعوبات األداء
 الوظيفية لشخص ما

ال



 حسب السياق الذي تعمل ضمنه،
 في¾ ييل أمثلة عن املصادر التي قد

 تحتوي عىل البيانات املتعلقة
باألشخاص ذوي اإلعاقة

مثال
تقارير الرصد الدورية

تقارير الحالة
تقارير املانح¨

 السياق الذي تعمل ضمنه، في¾ ييل
 أمثلة عن املصادر التي قد تحتوي
 عىل البيانات املتعلقة باألشخاص

ذوي اإلعاقة

مثال
تقيي¾ت  الوقت الحقيقي

التقيي¾ت املشرتكة ب¨ الوكاالت

 الربط مع املعلومات املحليةالتقييمالتنفيذ والرصد
 الرئيسية مثل  منظ¾ت األشخاص

 للحصول (DPOs) ذوي اإلعاقة
عىل مزيد من املعلومات

 الرصد مقابل التقديرات العاملية
 لإلعاقة لتتمكن من الكشف عن

 تد� التمثيل /الغ� فعيل ب¨
مجموعات محددة

 تنويه (2): عند استخدام البيانات التي يتم تجميعها خارجياً عليك الحذر
 وفهم كيف تم جمع البيانات وباستخدام أية أسئلة ومدى شدة أو حدة

النقاط املفصلية/العتبات حيث أن ذلك سيؤثر عىل قابلية البيانات للمقارنة

 تنويه (1): بغض النظر عن الحالة التي قد تكون قا�ة قبل األزمة ستظهر
 تغ�ات ناتجة عن الكارثة أو النزاع األمر الذي يتطلب إجراء تقيي¾ت أولية

يف أقرب وقت ويف حال توفرت اإلمكانية

 �كنك النظر يف خيار
 القا�ة القص�ة

 �كنك النظر يف خيار Ýوذج
 القدرات الوظيفية للطفل
ملن هم تحت سن 18

 �كنك النظر يف خيار القا�ة
القص�ة املعززة

 �كنك النظر يف خيار القا�ة
املوسعة

 ما هو هدفك من جمع هذه البيانات؟

  هل ترغب يف االستمرار لرتى ما هي قا�ة األسئلة التي عليك استخدامهاا؟ يف حال اإلجابة بنعم، قم باختيار أحد
الخصائص التالية التي تنطبق عىل عملية جمع البيانات الخاصة بك

 اآلن أصبحت قادراً عىل معرفة متى �كنك استخدام أسئلة مجموعة واشنطن وما هي قوائم األسئلة التي
�كنك استخدامها ونأمل أن نكون نجحنا يف اإلجابة عن عدد كب� من أسئلتك

 إذاً، أصبح لديك اآلن معرفة بأسئلة مجموعة واشنطن وإمكانية استخدامها. لنبدأ يف التخطيط الستخدامها يف بعض برامجك املختارة

 العينة السكانية غالبيتها
من البالغي¨

 أريد تحديد األطفال ذوي
اإلعاقة

 أريد ايضاً تحديد األشخاص
 ذوي الصعوبات

النفسية-االجت¾عية

 أريد جمع معلومات مفصلة
حول األشخاص ذوي اإلعاقة

ال أعرفرصد وتقييم األنشطةتصميم أنشطة املرشوع

 عىل سبيل املثال، عند تصميم أنشطة
 املرشوع �كنك استخدام أسئلة مجموعة

واشنطن لتتمكن من

 فهم مدى/معدل انتشار األشخاص
ذوي اإلعاقة يف املنطقة املستهدفة

إلبالغ الربنامج وإيصال الخدمات

لتضم¨ وتعميم أنشطة الح¾ية

 عىل سبيل املثال، عند قيامك برصد أو
 تقييم األنشطة، �كنك استخدام أسئلة

مجموعة واشنطن لتتمكن من

 معرفة إن كان األشخاص ذوي
 اإلعاقة قادرين عىل الوصول إىل

الربنامج أو الخدمات

 إلعداد التقارير مقابل املؤرشات
 املختارة للربنامج

 قد يكون من املبكر أن تعرف لكنك قد
 تتمكن من التأمل والتفك� إن كانت
 أسئلة مجموعة واشنطن هي األسئلة

املناسبة لك


