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 مقدمة 

عاقة بدور أساسي في تخطيط وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج الرامية  إلحصاءات الرسمية المتعلقة بااإلتتميز 
  2030عاقة وحمايتها. ويشمل جدول أعمال خطة التنمية المستدامة لعام  اإلشخاص ذوي  األإلى تعزيز حقوق  

من الهدف السابع    18.17   غايةوتدعو إلى تمكينهم. وفي ال  همشةعاقة كأحد المجموعات الماإلشخاص ذوي  األ

  ،2020عمال بتعزيز دعم بناء القدرات للبلدان النامية، بحلول عام األيلتزم جدول    ألهداف التنمية المستدامة
 .عاقةاإلمن أجل توفير بيانات مفصلة ذات جودة عالية وموثوق بها ومن ضمنها بيانات  

في  أسئلة فريق واشنطن    بإدراج 3التنقيح  تعدادات السكان والمساكن،  ل  األمم المتحدة  مبادئ وتوصيات  وصيت

خدمات  توفير  برامج ووضع  استخدامها في  واإلعاقة  البيانات عن االشخاص ذوي  لجمع وتحليل  التعدادات  

تقييم على المستوى الوطني، باإلضافة الى  الوقاية وإعادة التأهيل، ورصد اتجاهات اإلعاقة  كالتخطيط العام  
   .رامج والخدمات الوطنية المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرصالب

إحصاءات اإلعاقة    حول  الوطنياالجتماع    الجهاز المركزي لإلحصاء في العراق مع عقدت االسكوا بالتعاون  

التعداد  أسئلة اإلعاقة في  وتصميم استمارة  جمع بيانات اإلعاقة    حولالمبادئ التوجيهية  لمناقشة    في العراق 
  بيانات قابلة للمقارنة على المستوى اإلقليمي نتاجإل  2021تنفيذ تعداد السكان    ىالجهاز عل  قدراتتعزيز  و

 .والعالمي

 هدافاأل  -ألف

تقديم إرشادات حول أسئلة اإلعاقة    الىحول إحصاءات اإلعاقة في العراق  الوطني    جتماعاال هدفي -1
ذات  بيانات  تصميم استمارة التعداد إلنتاج  تحسين  و  2021السكان    الموصي بإدراجها في تعداد

 .مع متغيرات أخرى ذات الصلة إلجراءالمناسب    وإجراء التحليل  جودة

 

   التوصيات  -باء

 

 :العراق وطني حول إحصاءات اإلعاقة في  ال  جتماعاال توصياتوفيما يلي   -2

النموذج   وتطبيق عاقة  اإللتحسين إحصاءات  في التعداد  قليمية  اإلتطبيق المبادئ التوجيهية العالمية و -
  الذي   (+AWG-SS)  للمجموعة القصيرة لفريق واشنطن حول أداء الوظائف  سعالعربي المو  
ن ال   والتواصل،  ،اللم(السالمشي أو صعود  )ت الثمانية وهي: النظر، والسمع، والتنقل  المجايتضم 

   .عتناء بالنفساإلو،  واالصابع  اليدين   ، وحركةوحركة الذراعين   ،التركيز(التذكر أو  )دراك  اإلو

عاقة وتحليلها في  اإلقليمي لتحسين جمع بيانات اإلالدليل  تطبيق مجموعة التوصيات الواردة في   -
بيانات اإلعاقة   تحسين جودةل  العربية: تطبيق أسئلة فريق واشنطن حول أداء الوظائف  الدول

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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تخدم واضعي السياسات.  وللمقارنة    قابلةوكذلك تكون لمقارنتها مع متغيرات أخرى ذات الصلة  
وضع نموذج اإلعاقة في بداية استبيان المسح/ التعداد أو في بداية القسم  ومن أهم توصيات الدليل:  

تجنب ذكر مصطلح "اإلعاقة" في البيان ،  إدراج البيان التمهيدي قبل طرح األسئلة،  الصحي
  إدراج فئات،  تجنب استخدام سؤال الفرز،  تجنب تحديد مدة الصعوبات،  التمهيدي أو في األسئلة

 .تجنب إدراج األسباب أو أي أسئلة أخرى بعد كل مجال،  اإلجابة األربعة بعد كل سؤال

رسميًا    املم يتم اختبارهاللذان  "سبب الصعوبة" و"العمر عند بدء الصعوبة"    حين أضافة أسئلة حول -
سؤال "سبب اإلعاقة"  إدراج التالية: شروط  بأتباع الفريق واشنطن يوصيمن قبل فريق واشنطن؛ 

بدء الصعوبة" فريق أسئلة في نهاية نموذج صعوبة  الي عن  فضاإأي سؤال    أو و/أو "العمر عند 
أو "ال  مطرحهو  واشنطن حول أداء الوظائف لديهم "صعوبة كبيرة"  أفادوا بان  فقط على الذين 

و أي سؤال اخر  الن من توصيات فريق واشنطن بعدم إدراج "سبب الصعوبة" ا  وذلك أستطيع أبداً"
بعد كل مجال من مجاالت الصعوبة بل التقيد بطرح أسئلة فريق واشنطن الثمانية مع خيارات اإلجابة  

عرضه في اال وباإلضافة الى ذلك، يجب فقط   جتماعاالربعة تماماً بنفس طريقة الجدول التي تم 
أو ال  طرح هذه االسئلة على االشخاص ذوي اإلعاقة أي الذين أفادوا ان لديهم "صعوبة كبيرة" 

"حادث سيارة" و"إصابة عمل". أما بالنسبة لسؤال   وتم اقتراح الئحة األسباب مثل .يستطيعون ابداً  
الصعوبة"   بدء  استخدام المراي"العمر عند  الوالدة":  للحياة مثلل العمرية  حفضل  خالل  "، "منذ 

عند اإلصابة أو  عمرطرح أسئلة حول تحديد البدل    "تقدم في السن مو"، "سن العمل"في  ،  "الطفولة
 بدقة.  هيكون من الصعب تحديدو ال يتذكر العمر بالضبط الن المبحوث قد    وذلك السنة الخ 

على  االسترشاد ب - يحتوي  االسكوا لإلعاقة الذي  الف  115إطار  لسد  السياسات  مؤشراً  جوة بين 
شخاص  األ اتفاقية حقوق  تلك التي ترصد أهداف التنمية المستدامة وإلنتاج مؤشرات    واإلحصاءات

قاطعات اخرى مثل الجنس والعمر والحالة الزواجية  بيانات االعاقة مع مت يجب تفصيل  وكذلك  .ذوي 
 .تعزيز التحليل الستخدامه في صياغة السياسات القائمة على األدلةوذلك ل  والخ.والتعليم والعمل  

والعمل،  التعليم،  أسئلة حول  في  المحدثة  اتباع التصنيفات والمعايير الدولية  لتزام بمن المهم جداً اال -
  المهمة  والوصول الى المياه والصرف الصحي، واالنترنت، والهاتف الخليوي وغيرها من المتغيرات

اإلعاقة د للتعليم  اتباع. فيجب مثال  وذات الصلة لألشخاص ذوي  الدولي الموح  )إسكد    التصنيف 
البيانات الوصفية  وكذلك تطبيق التعاريف الموجودة في     ( وااللتزام بتطبيق مستوياته الثمانية.2011

 لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

 الحضور  -جيم 

الجهاز المركزي لإلحصاء في  تسعة من المسؤولين والخبراء على عملية التعداد في    االجتماع  حضر -3
  في شعبة اإلحصاء  وحدة إحصاءات السياسات والتنسيق   السيدة ندى جعفر، رئيسةالعراق. وافتتحت  

 االجتماع ورحبت بالمشاركين وقدمت عرض حول موضوع االجتماع.  

 .وترد قائمة المشاركين في المرفق األول بهذا التقرير

 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-115-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-115-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
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 التنظيم   -دال

  11:30الساعة  صباحاً الى    9:30من الساعة   ساعتين،لمدة    MS Teamsعقد االجتماع على منصة   -4
 :المواضيع التالية  جتماعاالنوقش  و

 أهداف التنمية المستدامةاإلعاقة في   -
 أهمية بيانات اإلعاقة -
 تعريف الصعوبات ومجاالتها -
  فئات اإلجابة األربعة تعريف -
  طرح األسئلة في االستمارة -
 األجهزة المساعدةتعريف  -
 االلتزام بالتوصيات   -
 أسئلة اسباب الصعوبة -
 العمر عند بدء الصعوبةأسئلة   -
   تصنيف اإلعاقة حسب فريق واشنطن  -
 حول الصعوبات مع متقاطعات اخرى أسئلة   -
 التصنيفات الدولية ذات العالقة باإلعاقة -

 
 :متاحة على العنوان التالي  جتماعاالجميع وثائق 

https://www.unescwa.org/ar/our-work/260170/events 
 

 

  

https://www.unescwa.org/ar/our-work/260170/events
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 المرفق األول

 

 المشاركينة قائم 
 

 

 االسم الوظيفة موابيل الربيد االلكرتوين

 الجهاز المركزي لإلحصاء في العراق 

elhadisk@yahoo.com 
sameerhadi2013@gmail.com 07701293754 مدير عام اإلدارة التنفيذية للتعداد 

سمير خضير  
 هادي

alalak_mm@yahoo.com 
alak@unfpa.org-al 

 المتحدة للسكانمستشار صندوق األمم  07811661770
مهدي محسن 

 العالق

qusayraof@gmail.com 
qusay_1966@yahoo.com 

07736743390 
مدير عام دائرة الشؤون الفنية/ رئيس 

 قطاع العمل الفني والميداني للتعداد
قصي عبد الفتاح 

 رؤوف

sami_abokuteef@yahoo.com 07712176310 
مدير إحصاءات البيئة / معاون رئيس  

 قطاع العمل الفني والميداني للتعداد
سامي علي أبو 

 كطيف

aghaderh@yahoo.com 07709743613 
مدير إحصاءات البناء والتشييد / 
المساعد الميداني للمدير التنفيذي  

 للتعداد

أغادير فاضل 

 حمزة

alrubei.bushra_70@yahoo.com 07700450611 
مدير إحصاءات السكان والقوى العاملة 

 المساعد الفني للمدير التنفيذي للتعداد /
 بشرى حسين قادر

ammar_kh2004@yahoo,com 07902749098 
مديرية الحسابات القومية / معاون 
رئيس قطاع العمل الفني والميداني  

 للتعداد

عمار حسن 
 محمود

adeljwan1987@gmail.com 07717627118   مدير مكتب المدير التنفيذي للتعداد 
جوان سلمان 

 حسين

anas87kh@yahoo.com 07707878792 
مديرية الحسابات القومية / قطاع 

 العمل الفني والميداني للتعداد
 أنس خليل محمد

 اإلسكوا

jafarn@un.org 009611- 978344 

رئيسة وحدة إحصاءات السياسات  
 والتنسيق

 اإلحصاءشعبة  

 

 ندى جعفرالسيدة 
 

lubbad@un.org 009611- 978358 

 احصائي

 اإلحصاءشعبة  

 
 إسماعيل لبّدالسيد 

 

mailto:elhadisk@yahoo.com
mailto:sameerhadi2013@gmail.com
mailto:alalak_mm@yahoo.com
mailto:qusayraof@gmail.com
mailto:anas87kh@yahoo.com
mailto:jafarn@un.org
mailto:lubbad@un.org
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soussi@un.org 009611- 978767 

 الباحثة المساعدة
 اإلحصاءشعبة  

 

السيدة دانا 
 السوسي

 

sinnoz@un.org 009611- 978357 
 الباحثة المساعدة

 اإلحصاءشعبة  
 و زينة سن

mailto:soussi@un.org
mailto:sinnoz@un.org

