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عاقة فريق الخبراء لتحسين إحصاءات اإل

ألهداف التنمية المستدامة

تحليل مؤشرات العمل 

لألفراد ذوو اإلعاقة



:تم إحتساب جميع مؤشرات اإلعاقة من 

2013لسنة IPMMمسح خارطة الفقر ووفيات األمهات 

مناألولالربعنهايةحتىوأستمر2012عاممناألخيرالربعفيميدانيا  المسحتنفيذتمحيث

وبالتنسيققرالفمنالتخفيفالستراتيجيةالتنفيذيةاإلدارةقبلمنإستثنائيةوبمبادرة2013عام

:معوبالتعاون

هيئة اإلحصاء في إقليم كوردستانالجهاز المركزي لإلحصاء

:وباستشارة ودعم ومساهمة كل من 

وزارة الصحة العراقية

البرنامج العربي لصحة األسرةمنظمة الصحة العالميةمنظمة األمم المتحدة للطفولةصندوق األمم المتحدة للسكانالبنك الدولي



...فكرة المسح وخلفيته واضافاته

العراقفيدادالتعومؤشراتمعلوماتغياببعدالفقرمنالتخفيفالستراتيجيةالدائمةالفنيةاللجنةلدىالمسحفكرتتبلورت

بعدهامسجلة2007عامفي%23بلغتفقرنسبةأفرزالذيالمجتمعبهمر  الذياالستثنائيالوضععنفضل  طويلةلفترة

اشرمببشكلاالستراتيجيةوأنشطةبرامجلتوجيهوسائلإيجادالىالمعنيينذلكدفع%19الىلتصل2012عامفيانخفاضا  

بهامعترفمنهجياتوباستخداماالستراتيجيةلتنفيذالمخصصةالمواردمحدوديةظلفيالفقراءغيرالىتسربهاوعدمللفقراء

.كبيرمسحتنفيذخللمناللزمةالبياناتلتوفيردوليا  

  راتمؤشآخرإنعلما  ..الوطنيالمستوىوعلىالتعدادعمليةخللمنعادةتوفيرهايتمالتيومؤشراتبياناتالمسحوفر

القرارصناعيحتاجهماوفر  قدالمسحيكون،وبذلك1987عامكانالوطنيالمستوىوعلىالنوعهذامنتوفيرهاتموبيانات

وتحسينلفقرلالجغرافيواإلستهدافللرعايةإستحقاقا  األكثرالفئاتلمساندةاللزمةالمعلوماتيةالفرشةمنالسياساتوراسمي

.فقرا  األكثرالمناطقفيالخدماتنوعية



...فكرة المسح وخلفيته واضافاته

طاتاالسقاإعدادفياألمهاتووفياتالفقرخارطةمسحمنعليهاالحصولتمالتيوالمؤشراتالبياناتمنالكبيرالكمهذايوظف

الدولةاتتوجهتخدموالتيالمسحتناولهاالتيالجوانبمنجانبكلفيالمعمقالتحليلدراساتاعدادفيمنهاواالستفادةالسكانية

علىيرهاتوفتموالبياناتالمؤشراتهذهإنننوهأنوالبد..السكانيةللسياساتاللزمةالمؤشراتالمسحوفر  كماالتنميةمجالفي

.األخرىالمسوحتوفرهالموالتي(الناحية)إداريمستوىأدنى

بمعدللعالمافياألمهاتوفياتمعدلتخفيضيُعدإذ..ودقيقةمباشرةبصورةاألمهاتوفياتلمؤشراتإحتسابهالمسحفيالجديدأما

اهذبتنفيذاإللتزامونتيجةلذالأللفية،اإلنمائيةاألهدافمنالخامسالهدفغاياتإحدى2015-1990بينماالفترةفيأرباعثلثة

فرقنفذتهآخرلمسحإطارالمسحوفر  وعليه..لتحقيقهاللزمةالسياساتبناءتخدموالتيالخاصةالمعلوماتيةالقاعدةتوفيرتمالهدف

لتنفيذاعمليةمعمتزامنةبصورةالصحةوزارةفرقاستوفتها"اللفظيالتشريح"إستمارةهيخاصةإستمارةخللمنالصحةوزارة

نعمعلوماتاإلستمارةضمتأموفاةحالةوجودعنالصحةوزارةفرقإبلغالميدانياإلحصاءفرقتولتأنبعدللمسحالميداني

.المجالهذافيمناسبةصحيةسياساتلبناءالضروريةالمعلوماتوهيأتالوفاةعنومعلوماتالرعايةوعنالمتوفاةاألم



عينة المسح

الىالناحيةفيوريفيةحضريةمنطقةكلتوزيعوتم2009عامنُفذالذيوالمساكنللسكانوالترقيمالحصرعمليةإطارعلىالعينةتصميمأعتمد

ثمناحيةللكوالريفالحضرفيالعينةحجمنحددأنهوالعينةسحبفكرةفياألصلفأنولذلكتقريبا  أسرة(70)معدلهمايضمبلوككلبلوكات

يتمالثانيةالمرحلةوفياالختيارمناألولىالمرحلةفي(PPS)اإلحتماليالتناسببطريقةاختيارهايجريأوليةمعاينةكوحداتالبلوكاتنعتمد

عن(يةالناحريف–ناحيةحضر)طبقةأيفيالخطأنسبةتقل  وال.النظاميالعشوائياإلختياربطريقةأسرة(20)بحدودعشوائيةعينةإختيار

الىتنخفضالخطأنسبةفأنالعراقعنأما..المحافظةمستوىعلى%1عنتقلخطأنسبةالىتصلحتىالعينةحجمأزدادكلماوتنخفض10%

.فقطباأللف2

العراق

محافظة18

قضاء118

ناحية388

طبقة776= 2* ناحية 388

بلوك من حضر وريف الناحية بصورة متناسبة مع الحجم15571

أسرة في عموم العراق311411وبالتالي كان حجم العينة النهائي 



إستمارة المسح
راعتالتيخيرةاألالنسخةعلىالثباتلحينالمستمرالتطويرالىخضعتوقدوالكرديةالعربيةباللغتينالمسحإستمارةُصممت

.المجالهذافيوالمفاهيمالمعايير

:شملترئيسيةأقسامخمسةاإلستمارةضمت

  التعريفيةالبيانات:أوال

  الديموغرافيةالخصائص:ثانيا

  واإلقتصاديةاالجتماعيةالخصائص:ثالثا

  الخدماتوتوفرالسكنخصائص:رابعا

  المعمرةالسلعمناألسرةملكية:خامسا

األمهاتوفياتبضمنهاالوفياتالىإضافة

ئلةألساألسرتجاوبومدىالمسحتنفيذوآليةأسلوبعنودقيقةحقيقيةتصوراتوضعوبهدف

لوبةالمطالتعديلتوإجراءبشأنهاالحلولووضعتواجههاالتيوالمعوقاتالمشاكلودراسةاألستمارة

محافظاتمنمحافظات3شملتأسرة(300)بلغعينةبحجمتجريبيا  مسحا  تنفيذتمالمحدداتلكافة

فيظهرتالتيالملحظاتعلىوبناءا  الريفيةالمناطقفي%40والحضرفي%60وبنسبةالعراق

.الميدانيالعملوخطةوالتعليماتاالستمارةتعديلتمالتجريبيالمسح



البرامج واآلليات المستخدمة في المسح

نظامإستخدامتمOracleالبياناتإدخالمنظومةبناءفي

  الذكيةلقراءةواالضوئيالمسحتقنيةإختيارتملألخطاءوتلفيا  والدقةللسرعةوتوخيا  المسحعينةحجملضخامةونظرا

.البياناتومعالجةادخالفيICRللبيانات

برنامجإستخدامتمSPSSالمؤشراتوإحتسابالبياناتولتحليلاألخطاءوتشخيصلتدقيق.

ينةمعاوحدةكلفياألسرقائمةوتحديثالمسحإطارإعدادفيالجويةالصوريةالخرائطمرةوألولاإلعتمادتمنذكرأنوالبد

تقطةالملالفضائيةوالمرئياتالجغرافيةالبياناتقواعدعلىباالعتمادصوريةخرائطGISالمعلوماتنظممركزأنتجفقدأولية،

للمناطقفيةالجغرابالبياناتالوصفيةالبياناتربطوتموالترقيمالحصروبياناتالصناعيةاألقماربواسطة2010-2009لسنة

عينةمجالضمنعتقالتيللقرىالسكنيةالريفيةالتجمعاتاظهارتمفقدالريفيةالمناطقعينةاماالمسحبعينةالخاصةالحضرية

.A2بحجمالمسحعينةلمجالصوريةخريطةآالفعشرةمنأكثرانتاجوتمالمسح،



ةتحليل بيانات العمالة لألفراد ذوو اإلعاق

(SDG 8.5.2)سنوات فأكثر، حسب حالة اإلعاقة، حالة النشاط الحالية والفئة العمرية15السكان البالغون من العمر :18جدول 

، حسب حالة اإلعاقة، حالة النشاط الحالية والتحصيل التعليمي(سنة64-15)و الكبار ( سنة24-15)الشباب :19جدول 

 (SDG 8.7.1)السكان ذوي اإلعاقة ونوعها ، حالة النشاط الحالية والفئة العمرية:20جدول 

حالة العمل للسكان حسب حالة اإلعاقة:21جدول 

سنة ونوعها + 15حالة العمل للسكان ذوي اإلعاقة :22جدول 

(SDG 8.6.1)الشباب المحتملين في سوق العمل حسب حالة اإلعاقة :23جدول 

السكان حسب حالة اإلعاقة والمهنة:24جدول 

السكان حسب حالة اإلعاقة ونوع القطاع:25جدول 



المتغيرات المطلوبة

The"واشنطنمجموعةتعريفإستخدامتماإلعاقة،ذوواألفراديحددالذياألساسي؛المتغير Washington Group Short Set
(WG-SS)"عينةمشدةلديهاصعوبةولكل(التواصل-واإلدراكالفهم-الحركة-السمع-النظر)صعوباتخمسلديناالمسحمعطياتوحسب

فردكلترتيبيتمسوبالتاليالخمسالصعوباتبينمنالفرديعانيهاالتياألعلىالشدةحسبالصعوبةمنيعانيالذيالفردتحديدتمفقد
:وكاآلتيصعوباتمننهائيا  يعانيالالذيأوالشدةحسبالصعوبةمنيعانيكانسواء

صعوبةتوجدال.4قليلةصعوبة.3كبيرةصعوبة.2كليا  يستطيعال.1

أيفيردالفيؤديهاالتياألنشطةمنعددأونوعأيفيالكليأوالجزئيالقصورتعني

الممكنمنأوأستمرتصحيةمشكلةأوالعقليةأوالنفسيةأوالبدنيةوقدراتهحواسهمن

عملالأووالتأهيلالتعليمإمكانيةمنيحدالذيالمدىالىأكثرأوأشهر6لمدةتستمرأن

منتثنىويسالمعاقينغيرمنامثالهظروففيالعاديةحياتهممارسةيستطيعالبحيث

.ضمراوالساقينكسرمثلطارئةحاالتعنالناجمةاألمدالقصيرةالعجزحاالتذلك

أستخدملوحتىحولهيدورماومالحظةاالبصارعلىالفردقدرةعدم:النظر

طبيةنظارات

حاسةخاللمنحولهيقالماأوصوتأيسماعالشخصاستطاعةعدم:السمع

الطبيةالسماعةباستخداموحتىالسمع

األقدامرعبوالتجولالتنقلفيصحيةإشكاالتمنيعانونالذيناألفرادتشمل:الحركة

اوقصيرةلمسافاتالمشيفيصعوبةوجودمثلاليوميةلألنشطةأدائهممنتحدقدوالتي

أجهزةىعلاالعتماددونالمشييستطيعالاوالساللمعلىوالنزولالصعودفيمشكلة

كرسيىالويحتاجدقيقةمنألكثرالقدمينعلىالوقوفيستطيعالاوالمساعدةالمشي

.للتنقلبعجالت

حولهيدورماوادراكفهمعلىالفردقدرةعدم:واالدراكالفهم

تعاملوالاآلخرينمعواألفكارالمعلوماتتبادلعلىالشخصقدرةعدم:التواصل

التيللمعلوماتالكتابةأوالحركةأواإلشارةأوالنطقاستخدامخاللمنمعهم

.اآلخرينمعبتبادلهايرغبون



متغيرات قسم العمل

سنة12العمرمنيبلغالذيالفردحالةبهايقصد:العملبقوةالعالقة

يةالماضالسبعةاأليامخاللالعملبسوقارتباطهحيثمنفأكثر

المقابلةيوميسبقالذياليومفيوالمنتهية

الفردفيهايعملالتيالمنشأةتبعيةبهيقصد:العملقطاع

فرداليؤديهالذيالرئيسالعملنوعأوطبيعةهي:الرئيسةالمهنة

للمهنيالدولالتصنيفاستخدامتموقدأدائهفيوقتهأغلبويقضي

ASCO-08

(تاجاإلناوالعملنوع)العملطبيعةهو:الرئيساالقتصاديالنشاط
تموقداديةاالقتصالسلعمنالفردفيهايعملالتيالمؤسسةتنتجهالذي

ISIC_4لألنشطةالدوليالتصنيفاستخدام



TABLE 18
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  Population 15 years of age and over, by age group (SDG 8.5.2)

فئة العمرية بالغون من العمر 15 سنوات فأكثر، حسب ال السكان ال

Population 15 years of age and over, by disability status, current activity status, and age group

فئة العمرية حالية وال نشاط ال بالغون من العمر 15 سنوات فأكثر، حسب حالة اإلعاقة، حالة ال السكان ال

d. No difficulty

Total population without disability =  

c+d

Total population 

with disability = a+b

c.Some difficulty

With 

disabilities

a. Unable at all

b. With a lot of 

difficulty

Employed

Total Employed Population= a+b+c+d

Total Population without disability

Total Population= Total Employed Population + Total  

Unemployed Population + Total Not economically 

active Population + e

Total Population with disability

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+

Geographical 

division

Current activity 

status
Disability status Sex



Syntax
compute final=max (F215A, F216A, F217A, F218A, F219A).

recode final (4=1) (3=2) (2=3) (1=4) into severty_final.

recode severty_final (sysmis=4).

val lab severty_final 1'Unable at all' 2'With a lot of difficulty' 3'Some difficulty' 4'No difficulty'.

exe.

if (any (F225,1,2,3,4)) Employ_stutas=1.

if (any(F225,5,6)) Employ_stutas=2.

recode Employ_stutas (sysmis=3).

val lab Employ_stutas 1"Employ" 2"Unemployed" 3"Outlf".

exe.

recode Age (0 thru 4 = 1) (5 thru 9 = 2) (10 thru 14 = 3) (15 thru 19 = 4) (20 thru 24 = 5) (25 thru 29 = 6) 

(30 thru 34 = 7) (35 thru 39 = 8) (40 thru 44 = 9)

(45 thru 49 = 10) (50 thru 54 = 11) (55 thru 59 = 12) (60 thru 64 = 13) (65 thru Highest = 14) into 

AgeGrps.

variable labels AgeGrps 'Age groups'.

val labs AgeGrps 1 '0- 4' 2 '5- 9' 3'10-14' 4'15-19' 5'20- 24' 6'25- 29' 7'30- 34' 8'35- 39' 9'40- 44' 10'45- 49' 

11'50- 54' 12'55- 59' 13'60- 64' 14'65 +'.

exe. recode sex (1=1) (2=0) into gender.

var lab gender "gender".

val lab gender 0"Female" 1"Male".

exe.



**Table 18.
USE ALL.

COMPUTE filter_$= (Age >= 15).

VARIABLE LABELS filter_$ 'Age >= 15 (FILTER)'.

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.

FORMATS filter_$ (f1.0).

FILTER BY filter_$.

EXECUTE.

* Custom Tables.

CTABLES

/VLABELS VARIABLES=XENV Employ_stutas severty_final gender AgeGrps DISPLAY=DEFAULT

/TABLE XENV [C] > Employ_stutas > severty_final [C] > gender [C][COUNT F40.0] BY AgeGrps

/CATEGORIES VARIABLES=XENV gender ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE 

TOTAL=YES POSITION=AFTER

/CATEGORIES VARIABLES=Employ_stutas ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE 

TOTAL=YES POSITION=BEFORE

/CATEGORIES VARIABLES=severty_final [1, 2, SUBTOTAL, 3, 4, OTHERNM] 

EMPTY=INCLUDE TOTAL=YES

POSITION=AFTER

/CATEGORIES VARIABLES=AgeGrps [1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 12.00, 13.00, 14.00] EMPTY=EXCLUDE TOTAL=YES POSITION=AFTER

/TITLES

TITLE='Table 18: Population 15 years of age and over, by disability status, current activity status, and 

age group'.



TABLE 20

SDG 8.7.1 (5-14 & 15-17)
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Population with disability, type of disability, employment and age group

فئة العمرية حالية وال نشاط ال السكان ذوي اإلعاقة ونوعها ، حالة ال

Total not economically 

active population with 

disability= a+b

Not 

economically 

active

a. Unable at all

b. With a lot of difficulty

b. With a lot of difficultyUnemployed

a. Unable at all

Total unemployed 

population with 

disability= a+b

b. With a lot of difficulty

Total employed 

population with 

disability= a+b

a. Unable at all
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Total Population with disability= Total 

Employed Population with disability + 

Total Unemployed Population with 

Employed

Geographical 

division

Current 

activity status
Disability Status Sex

Total

المجموع

Seeing

النظر



**T20.

**seeing.

USE ALL.

COMPUTE filter_$= ((Age >= 12 & Age <= 17) & 

ANY(Sever_seeing,1,2)).

VARIABLE LABELS filter_$ '(Age >= 12 & Age <= 17) & 

ANY(Sever_seeing,1,2) (FILTER)'.

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.

FORMATS filter_$ (f1.0).

FILTER BY filter_$.

EXECUTE.

* Custom Tables.

CTABLES

/VLABELS VARIABLES=XENV Employ_stutas 

Sever_seeing gender age2_g DISPLAY=DEFAULT

/TABLE XENV [C] > Employ_stutas [C] > Sever_seeing [C] 

> gender [C][COUNT F40.0] BY age2_g [C]

/CATEGORIES VARIABLES=XENV ORDER=A 

KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE TOTAL=YES 

POSITION=BEFORE

/CATEGORIES VARIABLES=Employ_stutas gender 

ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE 

TOTAL=YES 

POSITION=AFTER

/CATEGORIES VARIABLES=Sever_seeing [1, 2, 3, 4] 

EMPTY=EXCLUDE TOTAL=YES POSITION=AFTER

/CATEGORIES VARIABLES=age2_g [.00, 1.00, 2.00, 3.00] 

EMPTY=EXCLUDE

/TITLES

TITLE='Table 20: Population with disability, type of 

disability, employment and age group (12-17)'.

**T20.

**seeing.

USE ALL.

COMPUTE filter_$= ((Age >= 15 & Age <= 64) & 

ANY(Sever_seeing,1,2)).

VARIABLE LABELS filter_$ '(Age >= 15 & Age <= 64) & 

ANY(Sever_seeing,1,2) (FILTER)'.

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.

FORMATS filter_$ (f1.0).

FILTER BY filter_$.

EXECUTE.

* Custom Tables.

CTABLES

/VLABELS VARIABLES=XENV Employ_stutas 

Sever_seeing gender age5_g DISPLAY=DEFAULT

/TABLE XENV [C] > Employ_stutas [C] > Sever_seeing 

[C] > gender [C][COUNT F40.0] BY age5_g [C]

/CATEGORIES VARIABLES=XENV ORDER=A 

KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE TOTAL=YES 

POSITION=BEFORE

/CATEGORIES VARIABLES=Employ_stutas gender 

ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE 

TOTAL=YES 

POSITION=AFTER

/CATEGORIES VARIABLES=Sever_seeing [1, 2, 3, 4] 

EMPTY=EXCLUDE TOTAL=YES POSITION=AFTER

/CATEGORIES VARIABLES=age5_g [.00, 1.00, 2.00, 

3.00,4.00,5.00] EMPTY=EXCLUDE

/TITLES

TITLE='Table 20: Population with disability, type of 

disability, employment and age group (15-64)'.



TABLE 23

 (SDG 8.6.1)

 b. Youth  (15-24 years) 

inactive population not 

students

 الشباب )15-24( غير الناشطين

إقتصاديا دون الطالب

(Home maker + income 

recipient + Other + Not 

stated)

 متفرغ للألعمال المنزلية + له ايراد

وال يعمل + أخرى + غير مذكور
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d. No difficulty

b. With a lot of 
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Total youth with 
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Total youth= a+b+c+d

With 

disabilities

a. Unable at all

Youth (15-

24 years) 

students

 (24-15) 

الطالب الشباب

Potential youth labor market 

  الشباب المحتملين في سوق العمل حسب حالة 

Geographical 

division
Disability status Sex

Total 

youth 

15-24

Total a + b

a. Youth (15-

24 years)  

unemployed

 (24-15) الشباب

العاطلين عن العمل

Youth (15-24 

years) inactive 

population

 (24-15) الشباب

 غير الناشطين

إقتصاديا



if (any(F225,5,6)) Potential_youth=1.

if (any(F225,8,9,10,11,12,13)) Potential_youth=2.

if (any(F225,7)) Potential_youth=3.

val lab 1'Youth unemployment' 2'Youth inactive pop' 3'Youth students'

exe.

Syntax

USE ALL.

COMPUTE filter_$= ((Age >= 15 & Age <= 24) & ANY(F225,5,6,7,8,9,10,11,12,13)).

VARIABLE LABELS filter_$ '(Age >= 15 & Age <= 24) & ANY(F225,5,6,7,8,9,10,11,12,13) (FILTER)'.

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.

FORMATS filter_$ (f1.0).

FILTER BY filter_$.

EXECUTE.

* Custom Tables.

CTABLES

/VLABELS VARIABLES=XENV severty_final gender Potential_youth DISPLAY=DEFAULT

/TABLE XENV [C] > severty_final [C] > gender [C] BY Potential_youth [C][COUNT F40.0]

/CATEGORIES VARIABLES=XENV ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE TOTAL=YES 

POSITION=BEFORE

/CATEGORIES VARIABLES=severty_final [1, 2, SUBTOTAL, 3, 4, OTHERNM] EMPTY=INCLUDE 

TOTAL=YES 

POSITION=AFTER

/CATEGORIES VARIABLES=gender ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE TOTAL=YES 

POSITION=AFTER

/CATEGORIES VARIABLES=Potential_youth [1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00] EMPTY=EXCLUDE TOTAL=YES POSITION=AFTER

/TITLES

TITLE='Table 23: Potential youth labour market entrants by disability status'.



شكرا  إلصغائكم


