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مقدمة حول المسح                 



یر كانت ألسئلة اإلعاقة التي شملتھا االستمارة أھمیة في توف
ذو الصعوبات التي / قاعدة بیانات  لألشخاص المعاقین 

تساعد الباحثین والدراسین ومتخذي القرار لرسم سیاسات
الخاصة بھذه الشریحة وأیضا لتوفیر بعض من المؤشرات 

صعوبات لوضع الدراسات / لألفراد الذین لدیھم إعاقة 
والبرامج للنھوض بھذه الفئة والتي تخص مؤشرات العمل 
والبطالة والبحث عن عمل وتوفیر بیانات الخاصة بالحالة

العملیة والظروف المعیشیة واالقتصادیة للمعاقین

أھمیة أسئلة االعاقة



سنة 15تم تصمیم العینة الخاصة بالمسح للسكان بعمر 
فاكثر ، اما فیما یخص مؤشرات اإلعاقة فقد تم شمول 

كان العدد االجمالي حیث.فاكثرسنوات 5االفراد بعمر 
، ومن كل 1368للبلوكات المختارة للعینات في المسح ھو 

اسرة عشوائیا ، لیكون اجمالي االسر 12بلوك تم اختیار 
16416

تم اختیار عدد محدد من المناطق بشكل منھجي مع احتمال 
عشوائي ولضمان احتمالیة ظھور متساو لكافة االسر فقد تم 

تحدیث قائمة االسر بشكل كامل داخل مناطق البلوكات 
یوما ورسم عینة منھجیة 20المختارة حیث استمر لمدة 

اسرة في كل منطقة عد 12من 
)                          عینة(

منھجیة تصمیم العینة        



تم تصمیم استمارة المسح وفقا لما تبنتھ مقررات ومقاییس
وقد .2013مؤتمر خبراء إحصاءات القوى العاملة لسنة

احتوت االستمارة على األسئلة التي تخص كل من 
خصائص االسرة المعیشیة،التعلیم،الھجرة الدولیة، اإلعاقة(

،العاملین والعاطلین والغائبین عن العمل ،العمل الرئیسي 
والثانوي ،استخدام الوقت ،البحث عن عمل ، االنضمام 

للنقابات واالتحادات ،المساعدات والھبات وأخیرا األسئلة 
)حول كورونا 

االستمارة



03. نعم، ال�ث�� من الصع��ة 01. �ال، ال صع��ة

04. ال �مكنه النظر إطالقا� 02. نعم، �عض الصع��ة

05.  إرهاب 01. والدة/خل���
06. نزاعات 02. حادث

07.  عنف جسدي، نف�� أو ج��� 03. حادث عمل
04. حرب

03. نعم، ال�ث�� من الصع��ة 01. �ال، ال صع��ة
04. ال �مكنه السمع إطالقا� 02. نعم، �عض الصع��ة

05.  إرهاب 01. والدة/خل���
06. نزاعات 02. حادث

07.  عنف جسدي، نف�� أو ج��� 03. حادث عمل
04. حرب

03. نعم، ال�ث�� من الصع��ة 01. �ال، ال صع��ة
04. ال �مكنه الم��� إطالقا� 02. نعم، �عض الصع��ة

ما ھو سبب الصعوبة الرئیسي؟

كم كان عمر الفرد عند بدء الصعوبة؟
ما ھو سبب الصعوبة الرئیسي؟

ھل یعاني(الفرد) من صعوبة في الرؤیة حتى ولو كان یرتدي نظارات؟

ھل یعاني (الفرد) من صعوبة في المشي أو صعود الدرج؟ If answer is 01, move 
to question 4.4

Ask if DEM_AGE is 
>=5
If answer is 01, move 
to question 4.2

ھل یعاني (الفرد) من صعوبة في السمع حتى ولو كان یرتدي أدوات السمع المساعدة؟ If answer is 01, move 
to question 4.3

كم كان عمر الفرد عند بدء الصعوبة؟

األسئلة التي تخص اإلعاقة في االستمارة



05.  إرهاب 01. والدة/خل���
06. نزاعات 02. حادث

07.  عنف جسدي، نف�� أو ج��� 03. حادث عمل
04. حرب

03. نعم، ال�ث�� من الصع��ة 01. �ال، ال صع��ة
04. ال �مكنه التذكر إطالقا� 02. نعم، �عض الصع��ة

05.  إرهاب 01. والدة/خل���
06. نزاعات 02. حادث

07.  عنف جسدي، نف�� أو ج��� 03. حادث عمل
04. حرب

03. نعم، ال�ث�� من الصع��ة 01. �ال، ال صع��ة
04. ال �مكنه  إطالقا� 02. نعم، �عض الصع��ة

05.  إرهاب 01. والدة/خل���
06. نزاعات 02. حادث

07.  عنف جسدي، نف�� أو ج��� 03. حادث عمل
04. حرب

ما ھو سبب الصعوبة الرئیسي؟

كم كان عمر الفرد عند بدء الصعوبة؟
ما ھو سبب الصعوبة الرئیسي؟

كم كان عمر الفرد عند بدء الصعوبة؟
ما ھو سبب الصعوبة الرئیسي؟

كم كان عمر الفرد عند بدء الصعوبة؟

If answer is 01, move 
to question 4.5

ھل یعاني (الفرد) من صعوبة في التذكر أو التركیز؟

If answer is 01, move 
to question 4.6

ھل یعاني (الفرد) من صعوبة في الرعایة الذاتیة كاالستحمام أو ارتداء المالبس ؟

األسئلة التي تخص اإلعاقة في االستمارة



03. نعم، ال�ث�� من الصع��ة 01. �ال، ال صع��ة
04. ال �مكنه التواصل  إطالقا� 02. نعم، �عض الصع��ة

05.  إرهاب 01. والدة/خل���
06. نزاعات 02. حادث

07.  عنف جسدي، نف�� أو ج��� 03. حادث عمل
04. حرب

03. نعم، ال�ث�� من الصع��ة 01. �ال، ال صع��ة
04. ال �مكنه التواصل  إطالقا� 02. نعم، �عض الصع��ة

05.  إرهاب 01. والدة/خل���
06. نزاعات 02. حادث

07.  عنف جسدي، نف�� أو ج��� 03. حادث عمل
04. حرب

03. رفض اإلجا�ة 01. نعم
04. ال أعرف 02. �ال

ھل تمّ تسجیل صعوبة  %()get_you_name% في الرعایة االجتماعیة (وزارة العمل والشؤون ا الجتماعیة)؟ Ask only if the 
individual has at least 
1 disability

كم كان عمر الفرد عند بدء الصعوبة؟
ما ھو سبب الصعوبة الرئیسي؟ Ask if answer on any 

previous question is 
02 or 03 or 04

ھل یعاني الفرد من في صعوبة الجزء العلوى (االطراف العلیا)؟

If answer is 01, move 
to question 4.7ھل یعاني (الفرد) من صعوبة في التواصل بلغتھ األم؟

كم كان عمر الفرد عند بدء الصعوبة؟
ما ھو سبب الصعوبة الرئیسي؟

األسئلة التي تخص اإلعاقة في االستمارة



ین لقد تم عمل العدید من الدورات لتدریب الباحثین المیدان
ولین على كیفیة استیفاء البیانات من االسر واالفراد المشم

بالمسح وتمت عن طریق المقابالت الشخصیة مع االسر 
واالفراد وتوضیح األسئلة بشكل مبسط لألفراد واما في
ما یخص أسئلة اإلعاقة فقد تم تدریبھم على عدم ذكر 
مفھوم اإلعاقة لحساسیة المصطلح للفرد المقابل وتم 

في أي مجال )ھل یوجد لدى الفرد صعوبة ( استبدالھ ب 
.من المجاالت المحددة في االستمارة

تدریب الباحثین



تم عمل اختبار تجریبي میداني على الجھاز اللوحي 
أیام في محافظة بغداد وذلك الختبار 4لمدة التابلت

االستمارة والبرنامج وكیفیة استجابة االسر للمسح
ودراسة المعوقات والصعوبات. واالسئلة المتعلقة بھ

التي واجھھا الباحثین المیدانین في ملئ االستبانة

االختبار التجریبي



100یقارب تم تنفیذ العمل المیداني للمسح باستخدام ما
ل ، وتم استیفاء البیانات من خال) tablet(جھاز لوحي 

سح المقابالت الفردیة لألسر واالفراد المشمولین بالم
الخصائص الدیموغرافیة لألسربعضوتم التعرف على

واالفراد ، ومن ضمن ھذه الخصائص تتضمنھا 
.مؤشرات حول االعاقة 

العمل المیداني 



على الرغم من التحدیات الكبیرة التي واجھت 
نا الباحثین المیدانیین المتمثلة بتفشي جائحة كورو

وارتفاع درجات الحرارة ، قامت فرق العمل المیداني 
بزیارات وجمع البیانات من خالل المقابالت الفردیة 

المباشرة لألسر واالفراد المشمولین من جمیع 
مناطق العینة المختارة خالل فترة العمل 

المیداني             

التحدیات والمعوقات        



یجدر باالشارة ان ھذا المسح متخصص بالقوى العاملة 
والبطالة والعمالة الناقصة و النشاط االقتصادي بصورة 
خاصة ولیس حول اإلعاقة ولكن شملت بعض مؤشراتھ 

.حول اإلعاقة
. 2016ونفذ العراق مسح وطني خاص باالعاقة  سنة 

وباشرنا بتنفیذ مسح وطني خاص باالعاقة من قبل مدیریة
2022احصاءات السكان والقوى العاملة سنة 

.حسب آلیة ومنھجیة جدیدة باختیار العینة



Sex                                الجنس

 Male Female Totalوضع اإلعاقة

ذكور  اناث  المجموع 

63.3 36.7 100.0 شخص عنده إعاقة

50.3 49.7 100.0 شخص بدون إعاقة

50.5 49.5 100.0 المجموع

بعض المؤشرات حول اإلعاقة من مسح القوى 
العاملة

بحسب وضع اإلعاقة والجنس) سنوات وأكثر5بعمر (توزع االفراد 



Sex                                الجنس
 Male Female Totalنوع االعاقة 

ذكور اناث المجموع
64.9 35.1 100.0 اعاقة في الرؤیة
56.4 43.6 100.0 اعاقة في السمع
60.0 40.0 100.0 اعاقة في المشي
63.8 36.2 100.0 اعاقة في التذكر أو التركیز
63.5 36.5 100.0 اعاقة في الرعایة الذاتیة

62.8 37.2 100.0
اعاقة في التواصل بلغتھ األم

65.6 34.4 100.0 اعاقة في الجزء العلوى
63.3 36.7 100.0 المجموع

بعض المؤشرات حول اإلعاقة من مسح القوى 
العاملة

الذین لدیھم اعاقة بحسب الجنس ونوع االعاقة) سنوات وأكثر5بعمر (توزع االفراد 



Sex                                الجنس
 Male Female Totalوضع اإلعاقة

ذكور اناث المجموع

13.8 0.5 12.7 شخص عنده إعاقة

14.7 28.3 16.6 شخص بدون إعاقة

14.7 28.2 16.5 المجموع

بعض المؤشرات حول اإلعاقة من مسح القوى 
العاملة

معدل البطالة بحسب الجنس ووضع االعاقة
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