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2018لسنة  MICS 6المسح العنقودي المتعدد المؤشرات  

ة الصحة نفذ الجھاز المركزي لإلحصاء وبالتعاون مع منظمة الیونیسف وھیئة إحصاء إقلیم كردستان ووزار
بحجم عینة بلغت  MICS 6العراقیة ووزارة الصحة في إقلیم كردستان المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 

فرد وتم تنفیذ المسح میدانیاً في ربیع128284أسرة موزعة على انحاء العراق كافة وبواقع 20214
2018

طفال وفّر المسح كم ھائل من المؤشرات التي تخص األسرة والطفل والمرأة إضافة الى مؤشرات تخص األ
سنة ) 17-5(الذین تتراوح أعمارھم 

النساء بعمر (ُیشمل كل األفراد بالعینة لكنھ شمل فئات معیة وھيالمسح،لمكان لقسم الصعوبات نصیب من 
)سنوات4-2األطفال بعمر / سنة 17-5واألطفال بعمر / سنة  18-49











2019لسنة   NYSالمسح الوطني للفتوة والشباب في العراق 
ردستان نفذ الجھاز المركزي لإلحصاء وبالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان وھیئة إحصاء إقلیم ك

باب بعمر ووزارة الثقافة والشباب في العراق وفي الھیئة مسحاً شمل محافظات العراق كافة أستھدف الش
العراقيللشباب استراتیجیة سنة الغرض منھ وضع 10-30

فعالً شاب وشابة تمت مقابلتھم ) 32940(أسرة تمت فیھا المقابلة و ) 11863(بلغت حجم العینة 

:من األقساماالستمارة تكونت 
جنسیاً، الصحة اإلنجابیة للذكور، األمراض المنقولة الصحة،العمل،المؤشرات الدیموغرافیة، التعلیم، (

االجتماعي ، الصحة النفسیة واالجتماعیة وأوقات الفراغ، النوعالتغذویةالصحة اإلنجابیة لإلناث، الحالة 
معلومات والعنف ودور الشباب، االعالم والثقافة والفنون، الشباب والریاضة، الشباب وتكنولوجیا ال

)  ، الشباب واألمنالمشاركة،اإلعاقةوالتواصل االجتماعي، 





ویحدد معدل انتشار اإلعاقة باالستناد الى الجواب

ال یستطیع كلیاً 
صعوبة كبیرة

بعض الصعوبة
صعوبةال توجد 



الخطط المستقبلیة

داد العام نحن اآلن في المراحل األولى من االستعدادات لتنفیذ التع
ة وقد ُشملت أسئلة الصعوبات في استمار2020للسكان لسنة 

)  WG(واشنطن التعداد العام للسكان وحسب تعاریف مجموعة 
:األسئلة التي تضمنتھا االستمارة ھي اما 

صعوبة السبب الرئیس لل–درجة حدة الصعوبة –نوع الصعوبة ( 
)العمر عند بدء الصعوبة –





الخطط المستقبلیة

ي من المؤمل تنفیذ المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة ف
وھناك مشروع أولي وھو عملیة 2020لسنة  IHSES_3العراق 

ان التعداد العام للسكوبیانات   IHSES_3ربط ما بین بیانات مسح  
.لتحدید بؤر الفقر المادي وعلى ادنى مستوى اداري



حسب عدد ونوع الصعوباتالمسوحاتمقارنة بین 



شكراً ألصغائكم
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