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:توصية فريق واشنطن
الحد الفاصل الذي يُحدَّد األشخاص ذوو اإلعاقة 

اص بأنهم األشخاألشخاص ذوو اإلعاقة الحد الفاصل الذي يُحدَّد 

في " بيرةصعوبة ك": الذين يجيبون عن أسئلة فريق واشنطن بما يلي

.القيام بها" ال أستطيع أبداً "تأدية أنشطة معينة أو 



  
مع إعاقة بدون إعاقة

ال أستطيع أبداً  صعوبة كبيرة بعض الصعوبة ال صعوبة

تصنيف اإلعاقة حسب فريق واشنطن



تصنيف اإلعاقة

نسبة األشخاص العاملين  ذوي اإلعاقة واألشخاص 
الذين  ليس لديهم إعاقة
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.تحديد انتشار اإلعاقة :الخطوة األولى

عاقة تحديد ما إذا كانت نتائج األشخاص ذوي اإل :الخطوة التالية
.مختلفة عن نظرائهم ممن ليس لديهم إعاقة

مالة عند تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة يمكن مقارنة معدالت الع
.بين األشخاص ذوي اإلعاقة والذين ليس لديهم إعاقة

قة بما أن فجوة اإلعاقة قد تختلف بحسب الجنس والعمر ومنط
الفجوة  اإلقامة، فمن المهم أال ننظر فقط في الفجوة العامة، بل في

.لمختلف فئات السكان



مناقشة \ 1تمرين 
اإلعاقة؟ ذوويمن هم السكان 

Population by residence (numbers)
السكان حسب مكان اإلقامة

الجنس
Total

المجموع
Urban
الحضر

Rural
الريف

16,923,843  11,833,783  5,090,060  إناث
 17,281,194مجموع السكان 12,057,155  5,224,039  ذكور 

34,205,037  23,890,938  10,314,099  المجموع
72,362  51,975  20,387  إناث

 ً  83,128ال يستطيع كليا 59,164  23,964  ذكور 
155,489  111,138  44,351  المجموع
239,180  181,394  57,786  إناث

 282,823صعوبة كبيرة 209,905  72,917  ذكور 
522,003  391,300  130,703  المجموع
553,645  438,642  115,003  إناث

 592,783بعض الصعوبة 461,351  131,432  ذكور 
1,146,428  899,993  246,435  المجموع

16,058,657  11,161,772  4,896,885  إناث
 16,322,461بدون صعوبة 11,326,735  4,995,726  ذكور 

32,381,117  22,488,507  9,892,611  المجموع



اإلعاقة ذوويالسكان 

Total
المجموع

Urban
الحضر

Rural
الريف الجنس حالة اإلعاقة 

1.8  2.0  1.5  إناث

مجموع السكان 
 2.1ذوو اإلعاقة   2.2  1.9  ذكور 

2.0  2.1  1.7  المجموع

98.2  98.0  98.5  إناث

مجموع السكان الذين
 97.9ليس لديهم إعاقة  97.8  98.1  ذكور 

98.0  97.9  98.3  المجموع



الجداول المتعددة المداخل

:أن تتبععلى البلدان
.التصنيفات والمعايير الدولية في تعريف المتغيرات •

  :  مثالً، مؤشرات التنمية العالمية•
من أهداف التنمية  6.1.1الهدف (مياه الشرب المأمونة السكان الذين يستخدمون •

)  المستدامة
)من أهداف التنمية المستدامة 6.2.1الهدف (خدمات الصرف الصحي •

في معظم البلدان وفقاً للتعاريف الدوليةهذه المؤشرات ال ال تُجَمع 



:السكان الذين يستخدمون مصدر مياه الشرب األساسي

ضالمياه موصولة باألنابيب إلى مسكن أو ساحة أو قطعة أر•
الصنابير العامة•
حفر آبار أو اآلبار األنبوبية•
اآلبار المحفورة المحمية•
الينابيع المحمية•
مياه األمطار المحمية•

.متاحة عند الحاجة وخالية من تلوث والمواد الكيميائية

االلتزام بالمعايير الدولية



.حول المهنة الرئيسية أو النشاط االقتصادي،)ICSE(لمركز العمالة   النسخة المحدثة للتصنيف الدولي•

.  النسخة المحدثة للتصنيف الدولي الموحد للتعليم•
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مناقشة \ 1تمرين 

 2013مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات، : العراق

أذكر الخطأ في السؤال التالي

:الجواب



مناقشة \ 2تمرين 
أذكر الخطأ في السؤال التالي

:الجواب



مؤشرات اإلعاقة لتحليل السياسات

الديموغرافيا

التعليم واإللمام بالقراءة والكتابة

العمالة والعمل

الفقر

العنف

الوصول الى الخدمات

االستحقاقات



الديموغرافيا
ب انتشار اإلعاقة لدى السكان حس•

الجنس والمنطقة الجغرافية
ة، نسبة السكان حسب نوع اإلعاق•

والجنس والمنطقة الجغرافية
حصة اإلناث من السكان حسب •

نوع اإلعاقة، والعمر والمنطقة 
الجغرافية

عاماً وما  18(نسبة السكان •
حسب حالة اإلعاقة، ) فوق

نس والترتيبات المعيشية، والج
والمنطقة الجغرافية

نسبة السكان في عمر محدد •
حسب حالة اإلعاقة، والوضع 

العائلي، والجنس والمنطقة 
الجغرافية

التعليم واإللمام 
بالقراءة والكتابة

أعوام وما فوق،  5(نسبة السكان •
عاماً وما  25عاماً وما فوق و 15
حسب حالة اإلعاقة، ) فوق

والتحصيل العلمي، والجنس 
والمنطقة الجغرافية

 29إلى  5من (نسبة السكان •
 ً حسب نوع اإلعاقة، ) عاما

 وااللتحاق في الدراسة، والجنس
والمنطقة الجغرافية

عاماً وما  15(معدل إلمام السكان •
عاماً ومن  24إلى  15فوق، من 

ً  64إلى  15 بالقراءة ) عاما
والكتابة حسب حالة اإلعاقة، 
والجنس والمنطقة الجغرافية

ة معدل المشاركة في القوى العامل•
للسكان حسب حالة اإلعاقة، 

والتحصيل العلمي، والجنس، 
والعمر والمنطقة الجغرافية

الة نسبة السكان العاملين حسب ح•
الصناعة (اإلعاقة، والقطاع 

ت التحويلية، والزراعة، واإلنشاءا
، والجنس، والعمر )والخدمات

والمنطقة الجغرافية
 معدل البطالة للسكان حسب نوع•

اإلعاقة، والجنس، والعمر 
والمنطقة الجغرافية

 نسبة الشباب غير الملتحقين•
باب الش(بوظيفة، تعليم أو تدريب 

)  ملالمحتمل أن يلتحقوا بسوق الع
حسب حالة اإلعاقة، والجنس 

والمنطقة الجغرافية

العمالة والعمل



الفقر
نسبة األشخاص الذين •

في  50يعيشون دون 
 المائة من متوسط الدخل

حسب حالة اإلعاقة، 
والعمالة، والتحصيل 

العلمي، والجنس، 
والعمر والمنطقة 

الجغرافية

نسبة األشخاص ذوي •
 اإلعاقة الذين يعيشون
ي تحت خط الفقر الوطن

حسب الجنس والمنطقة 
الجغرافية

 15( نسبة النساء والفتيات•
)  عاماً وما فوق

المعّرضات للعنف 
 الجنسي من قبل أشخاص

آخرين غير الشريك 
الحميم، في األشهر الـ 

 الماضية، حسب حالة 12
اإلعاقة، ومكان حدوث 
 العنف، والعمر والمنطقة

الجغرافية
ات نسبة النساء المعّرض•

للتحرش الجنسي أو 
 12البدني، في األشهر الـ 
الماضية، حسب حالة 

اإلعاقة، والفاعل، ومكان 
حدوث العنف، والعمر 

والمنطقة الجغرافية

نسبة األفراد الذين •
 يملكون هاتفاً محموالً 
حسب حالة اإلعاقة، 

والجنس، والعمر 
.والمنطقة الجغرافية

نسبة األفراد الذين •
 يستخدمون اإلنترنت
حسب حالة اإلعاقة، 

والجنس، والعمر 
والمنطقة الجغرافية

نسبة السكان الذين •
 يستخدمون خدمات مياه
الشرب المأمونة حسب 
حالة اإلعاقة، والجنس 

والمنطقة الجغرافية

ن نسبة السكان المشمولي•
باالستحقاقات أو نظم 

الحماية االجتماعية، من 
خالل الفصل بين 

األطفال، واألشخاص 
العاطلين عن العمل، 

 وكبار السن، والحوامل أو
المواليد الجدد، وضحايا 
ء إصابات العمل، والفقرا

والضعفاء، وحسب حالة 
اإلعاقة، والجنس 

والمنطقة الجغرافية

االستحقاقاتالوصول الى الخدماتالعنف
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البيانات الوصفية لمؤشرات اإلعاقة 




