
دليــل منظامت األشــخاص ذوي اإلعاقة يف العراق 

يتأثر االشخاص ذوو اإلعاقة يف العراق بشكل غري متناسب وذلك نتيجة الحروب واالزمات و االرهاب والعنف و الصعوبات اإلقتصادية التي مير بها البالد لعقود.1 
2019 افادت لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأن العراق من ضمن الدول التي تضم اعداد كبرية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف العامل. يحث شعار  2يف سنة 

نشطاء األشخاص ذوي اإلعاقة " ال شئ عنا دوننا" الوكالت اإلنسانية و اإلمنائية عىل ضامن املشاركة الفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف جميع خطوات الربامج 
من التخطيط و التنفيذ و التقييم. 

60 منظمة من منظامت  بـ  ، الذي يحتوي عىل معلومات تفصيلية حول منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق عىل بيانات االتصال  يتضمن هذا الدليل 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف  18 محافظة عراقية . يقدر ممثلو هذه املنظامت جمهور منظامتهم ب حوايل 180،000 شخص من األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

جميع أنحاء العراق. يتكون دليل منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة من قسمني:

القسم  أ: الدليل

القسم ب: معلومات اضافية 

املصطلحات ) ورشح حول منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق( 	 

نصائح حول كيفية استشارة األشخاص ذوي اإلعاقة و املنظامت املمثلة لهم. 	 

املنهجية املستخدمة يف جمع املعلومات لدليل منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة 	 

ستقوم املنظمة الدولية للهجرة بتحديث البيانات بشكل دوري و ستحرص عىل نرش النسخة املحدثة للدليل عىل موقعها الرسمي عرب هذا الرابط   

نرجو مساعدة املنظمة الدولية للهجرة عىل مشاركة املعلومات الدقيقة و املحدثة عرب: 

اعالمنا بالتحديثات عن طريق الربيد االلكرتوين  iomiraq@iom.int مع وضع موضوع الرسالة كاأليت " OPD directory"  أو االتصال عىل	 
+964 751 4022811

ملشاركة الدليل مع االخرين ميكن استخدام الرابط األيت  بدال من ارسال الدليل عرب الربيد األلكرتوين 	 

2016a ,بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق ) اليونامي(\مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق األنسان  .1

البيان الصحفي لهيئة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حول تأثري الرصاع املسلح عىل األشخاص ذوي اإلعاقة   .2

القسم  أ: الدليل 

املناطق الجغرافية الت
تغطيها املنظمة رقم الهاتف  اسم الشخص املمثل

عن املنظمة
 اسم املنظمة املعنية
باألشخاص ذوي اإلعاقة املحافظة

الرمادي – الفلوجة 07824984995 حسني مطرود منظمة الشهباء األنبار

محافظة االنبار 07711118113 باسم محمد نوري
تجمع املعوقني يف 

العراق – فرع االنبار
األنبار

محافظة األنبار – الفلوجة 07824889192 احمد عبدالسالم شهاب
جمعية الفلوجة لألشخاص 

املكفوفني
األنبار

محافظة بابل 07822251221 حسني الكرعاوي
جمعية اصدقاء لذوي االعاقة 

وذوي االحتياجات الخاصة
بابل

محافظة بابل  07831338017 حازم الصايف  مركز امليزان لدعم القانون  بابل

بغداد 07835131864 االء حسيب رابطة النساء ذوات اإلعاقة بغداد

بغداد 07709989202 قيص محمد ساهي جمعية بغداد للصم بغداد

النسخة األوىل: ترشين األول 2021                           1

https://iraq.iom.int/publications/directory-organizations-persons-disabilities-opd-iraq
https://iraq.iom.int/resources/directory-organizations-persons-disabilities-opd-iraq
mailto:iomiraq%40iom.int%20?subject=
https://iraq.iom.int/resources/directory-organizations-persons-disabilities-opd-iraq
https://reliefweb.int/report/iraq/committee-rights-persons-disabilities-discusses-impact-armed-conflict-persons 


النسخة األوىل: ترشين األول 2021                           

دليل منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق

املناطق الجغرافية الت
تغطيها املنظمة رقم الهاتف  اسم الشخص املمثل

عن املنظمة
 اسم املنظمة املعنية
باألشخاص ذوي اإلعاقة املحافظة

بغداد – ممثلني يف 
املحافظات االخرى

07702459814 موفق الخفاجي تجمع املعوقني يف العراق بغداد

بغداد
07712368222

07703206005
مصطفى بدر                    

عيل عيدان جبار جمعية قصري العراقية بغداد

بغداد
    07707273285

07903392106
صادق حسني

منظمة برايل لتأهيل املعاقني 
واملكفوفني

بغداد

بغداد 07706207369 احمد محسن صوت املعاق العراقي بغداد

بغداد 07710210284 عيل عبد النايب
جمعية العراقيني للمعاقني وذوي 

االحتياجات الخاصة
بغداد

بغداد 07717636674 فراس فخردين جمعية اإلعاقة الجسدية بغداد

بغداد 07901817900 زيد خلف منظمة إنقاذ املعاق العراقي بغداد

البرصة 07705770274 عبدالرضا جمعية الصم و البكم يف البرصة البرصة

البرصة 07703200670 جاسم مهدي عجيل جمعية التحدي للمكفوفني البرصة

البرصة 07808174058 رسور يوسف جمعية املكفوفني يف البرصة البرصة

ذي قار 07811126703 وائل الجابري
تجمع املعوقني العراق – فرع 

ذي قار
ذي قار

ذي قار 07801171344 وليد عبد زوير جمعية سومر ذي قار

الديوانية 07711040234 حيدر عبدالحسن راهي رابطة معوقي الديوانية الديوانية

دياىل – خانقني 
07702336770
07701929634

رسوى احمد سايه خان منظمة خانقني للمعاقني دياىل

دياىل – بعقوبة  07712635866 ازهار ادغيش علوان جمعية قصار القامة – فرع دياىل دياىل

دياىل – بعقوبة 07707359619 محمد انور عبدالحميد
منظمة اليقني للمكفوفني

 وضعاف البرص
دياىل

دهوك 07505732473 زياد عبدالهادي رجب منظمة زيكو دهوك

دهوك 07504392501 نادر يوسف تاتار منظمة نيمونة لذوي اإلعاقة دهوك

دهوك 07504060118 اري قادر حامد
جمعية الصم و البكم – فرع 

دهوك
دهوك

دهوك 07514307255 خابور محمد
اتحاد كوردستان للمكفوفني 
وضعاف البرص - فرع دهوك

دهوك

دهوك 07504807606 باهزاد فاضل عيل
جمعية حقوق ذوي اإلعاقة 

الذهنية والعقلية – فرع دهوك
دهوك
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النسخة األوىل: ترشين األول 2021                           

دليل منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق

املناطق الجغرافية الت
تغطيها املنظمة رقم الهاتف  اسم الشخص املمثل

عن املنظمة
 اسم املنظمة املعنية
باألشخاص ذوي اإلعاقة املحافظة

دهوك
07504564184
07504576314

وحيد سعيد جمعية قصار القامة – فرع دهوك دهوك

دهوك 07504503844 نرسدين محمد امني  جمعية زين لالعاقة جسدية دهوك

أربيل 07504512732 يادكار كريم
اتحاد كوردستان للمكفوفني 

وضعاف البرص - اربيل
أربيل

أربيل 07504558763 مسعود انور جمعية ژین لإلعاقة الجسدية أربيل

أربيل 07510150855 دلشاد قادر جمعية قصار القامة - اربيل أربيل

أربيل 07504636187 عزيز يوسف عزيز
جمعية حقوق ذوي اإلعاقة 

الذهنية والعقلية –اربيل
أربيل

أربيل 07504494062 أبراهيم عبدالرحمن جمعية الصم و البكم –اربيل أربيل

مركز محافظة 
كربالء و الهندية

07714904564 حيدر الجبوري جمعية كربالء للمعاقني كربالء

كربالء 07801733572 عثامن الكناين جمعية الرساج للمكفوفني كربالء

كربالء 07707370490 عيل عبدالرسول جمعية كربالء للصم كربالء

مركز كركوك و الحويجة 07814934513

بشتوان عزالدين احمد 
)كركوك(

محمد احمد الجبوري 
)حويجة(

منظمة داكوك لحقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة

كركوك

كركوك
07508569008
07501041289
07513484584

هيمن ابوبكر قادر 
رعد جالل غريب 

جمعية روژ - فرع كركوك كركوك

كركوك
07702336770
07701929634

حسني عيل  
نفصح نعامن عمر 

منظمة اليد البيضاء كركوك

مركز كركوك و الحويجة
07701589593
07503931222
07503777090

عيل خالد عيل 
هوار لطيف 
حام غريب 

جمعية قصار القامة - فرع كركوك كركوك

كركوك
07701356388
07706180319

محمد حسن 
محي الدين نامق 

جمعية املعاقني يف كركوك كركوك

كركوك
07701580937
07507123530

عبدالهادي حافظ محمد 
اسامعيل احمد

اتحاد كوردستان للمكفوفني 
وضعاف البرص - فرع كركوك

كركوك
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النسخة األوىل: ترشين األول 2021                           

دليل منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق

املناطق الجغرافية الت
تغطيها املنظمة رقم الهاتف  اسم الشخص املمثل

عن املنظمة
 اسم املنظمة املعنية
باألشخاص ذوي اإلعاقة املحافظة

ميسان 07705552238 اسوان ماجد
تجمع املعوقني يف                

العراق – فرع ميسان
ميسان

ميسان 07707818087 سعد عبدالرحمن
منظمة اسوان لالشخاص ذوي 

اإلعاقة
ميسان

املثنى 07830395007 احمد خالد عيل
تجمع املعوقني يف العراق – فرع 

املثنى
املثنى

املثنى 07801586533 سامي الجيايش
جمعية االطفال ذوي االحتياجات 

الخاصة يف الساموة
املثنى

النجف 07804906671 جاسم عيل منظمة الغدير للصم النجف

نينوى – املوصل 07728465170
محمد مظر                       

ساير عامر
مؤسسة أم ربيعني للمكفوفني 

وضعاف البرص
نينوى

نينوى – املوصل 07703390225 محمد طارق سبعاوي منتدى سالم ثقايف نينوى

نينوى – سنجار 07502116392 نزار برجس
منظمة سنجار لألشخاص ذوي 

اإلعاقة
نينوى

صالح الدين – تكريت 07716889036 ماجدة حسن منظمة بلد لذوي اإلعاقة صالح الدين

صالح الدين – تكريت 07703768070 امجد الجبوري
جمعية صالح الدين لتأهيل 

املعاقني
صالح الدين

السليامنية
533180335

07701527108
07701915215

شيح محمد
احمد يحيى

هاجر اسامعيل ويس
جمعية روژ - السليامنية السليامنية

السليامنية
0533131132

07701572556
سامان حسن محمد  اتحاد املعاقني يف كوردستان السليامنية

السليامنية 07701581831 عمر جبار صالح
جمعية قصار القامة - فرع 

السليامنية
السليامنية

السليامنية
07701589611
07701545625

هاوباش نيعامن              
عمر قاالدزا

اتحاد كوردستان للمكفوفني 
وضعاف البرص - فرع السليامنية

السليامنية

حلبجة
07501119202

07501269095
ماريوان وعدي رشيد منظمة حلبجة لإلعاقة السليامنية

السليامنية 07701908879 بهار محمود محمد
منظمة اشارة لالشخاص ذو اعاقة 

سمعية
السليامنية

السليامنية 07700797640 بيوند شاخوان عيل جمعية الصم السليامنية

واسط 07733717037 جاسم العزاوي سفراء الرحمة واسط
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النسخة األوىل: ترشين األول 2021                           

دليل منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق

 القسم ب: معلومات إضافية 

يستخدم هذا الدليل مصطلح منظامت األشخاص ذوي األعاقة )OPD( , و هناك مصطلحات اخرى مستخدمة ايضا  مثل مصطلح منظامت املعوقني )DPO( او املنضامت املمثلة   .3
لألشخاص ذوي اإلعاقة او حركات اإلعاقة .

2018a 4.  إتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التعليق السابع

a 2018 إتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التعليق السابع  .5

 يعد هذا الجزء حول النصائح مبنيا عىل الدليل التوجيهي حول االستشارات املجتعية الدامجة التابع للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق و الذي أستخدم دليل 
.اسرتاليا حول االجتامعات واللقاءات الدامجة و دليل استشارة االشخاص ذوي اإلعاقة التابع لربنامج الغذاء العاملي يف كوكس بازار كمرجع – CBM منظمة

النصيحة األوىل: تحديد و عدوة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل وجه التحديد:

هناك العديد من األشخاص ذوي االعاقة  غري ظاهرين  يف املجتمعات املحلية. 
لذا ينبغي علينا بذل املزيد من الجهود  للتأكد من الوصول اليهم والحصول عىل 

ارائهم  ومالحظاتهم.  وتتضمن طرق تحديد األشخاص ذوي االعاقة  ما ييل:  

 	 )OPDs( يف خارج املخيامت: تواصل مع منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة
للتعرف و تحديد األشخاص ذوي اإلعاقة . يف حال عدم تواجد منظامت 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف منطقتك, تعرف عىل االشخاص ذوي اإلعاقة 
من خالل قادة املجتمع , اللجان املجتمعية ان وجدت او لجان النساء و 

الشباب يف املنطقة لغرض استشارتهم. 

اإلعاقة 	  ذوي  واألشخاص  املخيامت  إدارة  مع  تحدث  املخيامت:  داخل 
حول  املتعلقة  املعلومات  مشاركة  منهم  واطلب   - رأيتهم  الذين 

األستشارة مع بقية األشخاص ذوي اإلعاقة يف املخيم. 

استخدم  مجموعة متنوعة من طرق االتصال  لتوزيع الدعوات لإلستشارات 	 
ووسائل  الفيديو  ومقاطع  واالعالنات  املنشورات  املثال،  سبيل  عىل 

التواصل االجتامعي والكالم الشفهي

تأكد أن الدعوة لحضور التشاور  تُظهر بوضوح أن األشخاص ذوي االعاقة 	 
مدعوون  للمشاركة يف املشاورات  )مع األشخاص ذوي اإلعاقة(  اثناء 
األستشارات وتأكد من  توفري  أي احتياجات إضافية لألشخاص ذوي االعاقة 
لحضور االجتامع و ذلك عن طريق اضافة الجملة ادناه اىل الدعوات:    " 

نشجع عىل مشاركة االشخاص ذوي اإلعاقة"

النصيحة الثانية : ضامن التنوع داخل مجموعة األشخاص ذوي اإلعاقة:

حيثام  املشاورات،  يف  املختلفة  االعاقات  ذوي  األشخاص  متثيل  ضامن 
أمكن ذلك:

يف املشاورات التي يتواجد فيها أشخاص من ذوي االعاقة واألشخاص 	 
من غري ذوي اإلعاقة تأكد أن يكون لديك امرأة واحدة عىل األقل ورجل 
واحد  من ذوي  اإلعاقة، و يفضل ان يكونوا من ذوي اإلعاقات املختلفة

يف عمليات التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة فقط تأكد من دعوة 	 
الرجال والنساء  من ذوي اإلعاقة  ومن مجموعة متنوعة من اإلعاقات 
مبا يف ذلك اإلعاقة الجسدية والنفسية االجتامعية والذهنية واألشخاص 

الذين لديهم ضعف البرص  واالشخاص الصم.

يف  متثيالً  أقل  اإلعاقة  ذوات  النساء  تكون  ما  غالبًا  مالحظة: 
العراق من الرجال ذوي اإلعاقة )وغالبًا ما يكونون غري مرئيني يف 
ذوات  النساء  من  مبارشًة  االستامع  ضامن  طرق  تتضمن  املجتمع( 
اإلعاقة ما ييل: تواجد األنساء ضمن الفريق ، وتحديًدا التأكيد عىل 
أن تسمع من  تريد  أنك  اإلعاقة والرشكاء  منظامت األشخاص ذوي 
النساء  مع  التواصل  وتجنب   ، مبارش  بشكل  اإلعاقة  ذوات  النساء 
ذوات اإلعاقة من خالل شخص ثالث )الوالدان ، األخوات ، رب األرسى(.

املصطلحات 

يستخدم دليل منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة املصطلحات األتية: 

األشـخاص ذوي اإلعاقة : 

يتم تعريف اإلعاقة بإستخدام النهج املبني عىل الحقوق مسرتشد بإتفاقية 
3 من  األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )CRPD(. تنص املادة 
اإلتفاقية بأن األشخاص ذوي اإلعاقة هم  “أولئك األشخاص ممن لديهم 
والتــي  األمــد  طويلــة  حســية  أو  ذهنيــة  أو  عقلية  أو  جسدية  إعتالالت 
بتفاعلهــا مــع العوائق املختلفة تحول دون مشاركتهم الكاملة والفعالة 

يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين."

منظـامت األشـخاص ذوي اإلعاقة “

يصف التعليق العام رقم 7 التفاقية االمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أنها أي منظامت أو جمعيات 
يقودها ويوجهها ويديرها أشخاص ذوو إعاقات حيث تلتزم وتحرتم بالكامل 
لحقوق  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  بها  املعرتف  والحقوق  املبادئ 
األشخاص ذوي اإلعاقة.3 يتم تأسيسها يف الغالب بهدف العمل الجامعي 
والتعبري عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والرتويج لها ومتابعتها و / أو 

الدفاع عنها وتقديم منظور فريد للتحدث نيابة عنهم.

، واملنظامت  تشمل منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة الشبكات واالئتالفات 
املختصة بأنواع محددة من اإلعاقة ، واملنظامت الرسمية أو املجموعات 
غري الرسمية ، واملنظامت مبا يف ذلك أفراد األرسة و / أو أقارب األشخاص 
ذوي اإلعاقة ، ومجموعات الدعوة الذاتية ، ومنظامت النساء ذوات اإلعاقة 
أو منظامت األطفال و الشباب ذوي اإلعاقة ، واخرى غريها.4  يشري التعليق 
العام رقم 7 التفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل أن 
منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة  "ال تنتمي ، يف معظم الحاالت ، إىل أي 
حزب سيايس وهي مستقلة عن السلطات العامة وأي منظامت غري حكومية 
أخرى قد تكون جزًءا أو أعضاء فيها". ومع ذلك،5  يف العراق ، ترتبط العديد من  

منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة يف األحزاب السياسية والدوائر الحكومية.

مُييز دليل منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة ، وهي املنظامت التي يقودها 
املدين  املجتمع  منظامت  عن  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يديرها  ويوجهها 
، التي تقدم خدمات و / أو تدافع  املهتمة باإلعاقة واملنظامت الدولية 
عن األشخاص ذوي اإلعاقة ، ولكنها ال تدار من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة 

)وبالتايل ال يُنظر إليهم عىل أنهم منظمة اشخاص ذوي اإلعاقة(.

ستة نصائح لتيسري استشارات دامجة و سهلة الوصول من 
قبل االشخاص ذوي اإلعاقة و املجاميع املمثلة لهم6

يغطي هذا القسم نصائح لتسهيل املشاورات الدامجة و سهلة الوصول 
)مبا يف ذلك املقابالت الفردية ، واالجتامعات مع املجتمع ، واالجتامعات 
املفتوحة ، ومناقشات مجموعات الرتكيز ، واالستطالعات ، وتدقيق إمكانية 

الوصول ، والعمليات التشاركية األخرى(

.6
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دليل منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة يف العراق

النصيحـة الثالثة: اسـتعلم اذا تطلب مشـاركة األشـخاص  تقديم 
اي مسـاعدة او دعم لتمكينهم من حضور جلسـات االستشـارة :

القامئني عىل األستشارة بسؤال كل شخص )عن طريق 	 ان  تأكد من 
دعوات مكتوبة أو شفهية(:

هل تحتاج إىل أي دعم إضايف لتمكينك من املشاركة يف التدريب 	
)عىل سبيل املثال، تقديم دعم لشخص  أو توفري وسيلة نقل(؟

، يرجى إعالم املنظمني حتى نتمكن من تلبية 	 إذا كانت اإلجابة نعم 
احتياجاتك عىل أفضل وجه

لدعم 	 جاهزة  و  مدفوعة  التسهيالت  هذه  ان  من  تأكد  ثم  ومن 
املشاركة يف املشاورة 

وفر لألفراد ذوي اإلعاقة الخيار لتقديم  املالحظات بشكل مبارش ، بدالً 	
من حضور املشاورات  الجامعية.

النصيحة الرابعة: قلل من املعوقات الحركية يف مكان األستشارة: 

و  الحركية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بصالح  تصب  الحركية  العوائق  تقليل 
ضعاف البرص و النساء الحوامل و األطفال و كبار السن. 

قد 	 التي  املحتملة  املعوقات  عن  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أسأل 
يواجهونها يف الوصول إىل مكان االستشارة وما هي املساعدة 
التي قد يحتاجون إليها للحضور. ضع خطة إذا كان ال ميكن الوصول إىل 
، وتقليل مدة االستشارة  املكان. تشمل األمثلة املنحدرات املؤقتة 
حتى يتمكن الشخص من العودة إىل املنزل الستخدام املرحاض الخاص 

به ، أو توفري خيارات النقل املجانية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

للتأكد من سهولة الوصول , يجب ان يكون املوقع سهال للوصول و 	
الدخول و الحركة و االستخدام. 

 النصيحة الخامسة: عند البدء باإلستشارة, إعمل عىل: 

إسأل املشاركني عن املكان  الذي يرغبون الجلوس فيه واملساعدة 	
يف الوصول اىل املنطقة وقراءة الشفاه واستخدام مرتجمي لغة 

االشارة أو الرتجمة الشفوية.

اسأل األشخاص ذوي االعاقة عام إذا كانوا يرغبون يف املشاركة مع 	
شخص آخر ميكنه املساعدة يف األنشطة الفردية أو الجامعية. 

لتسهيل 	 ووضوح  ببطء  بالتحدث  املشاركني  مبطالبة  االجتامع  افتتح 
الرتجمة والتفسري  والفهم بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية 

و اؤلئك الذين ال يتحدثون اللغة املستخدمة. 

إذا أحرض الشخص ذو االعاقة معه شخص لتقديم الدعم أو فرد من 	
العائلة ملساعدته عىل املشاركة ، فضع قواعد أساسية حول ما إذا كان 
بإمكان الشخص الداعم املساهمة بتجاربه الخاصة يف ملناقشة أم ال 

وما إذا كانت هناك أي قواعد أساسية إضافية مطلوبة حول الرسية.

النصيحة السادسة: شجع املشاركة الفعالة 

قد يشعر بعض األشخاص - سواء كان لديهم إعاقة  أم  ال -  بعدم 	
االرتياح لللتحدث ضمن مجموعة كبرية ، لذا خصص وقت إلجراء مناقشات 

يف مجموعات أصغر.

إذا تبني عىل الشخص أنه غري مهتم أو هادئ ، شجعه عىل املشاركة	

تعامل مع األفراد باحرتام يف جميع األوقات واسألهم عن آرائهم 	
يف املناقشات.

طرح 	 عىل  والشفويني  التحريريني  واملرتجمني  األفراد  بتشجيع  قم 
األسئلة أثناء سري االجتامع لضامن فهم املناقشات وترجمتها بوضوح. 

أن املكان هادئ ويسمح لألشخاص ممن لديهم صعوبة يف 	 تأكد 
الرؤية أو لديهم  صعوبة يف الرتكيز للمشاركة  يف املناقشة.

النصيحة السابعة: استخدم لغة و طرق تواصل دامجة تحرتم 
الجميع:

اعرض املعلومات بطريق مرئية و سمعية 	

أعد األفكار األساسية عدة مرات و استخدم طرق عملية لتسهيل فهم 	
املعلومة 

استخدم لغة واضحة وغري مسيئة. التشري اىل اإلعاقة او اإلعتالل اال 	
اذا دعى األمر. اذا كان لديك شك إسأل الشخص فيام اذا كان يرغب 

يف ان يتم ذكر إعاقته  

اىل 	 التحدث  من  بدال  اإلعاقة  ذو  الشخص  اىل  مبارش  شكل  تحدث 
االشخاص املساعدين او املرافقني لهم. 

تأكد من ان شخص واحد يتحدث فقط يف كل مرة  	

من 	 كجزء  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تجارب  عن  تتحدث  كنت  إذا 
مجموعة  أو  للفرد  املفضلة  املصطلحات  استخدم  االستشارة: 
األشخاص ذوي اإلعاقة. لقد تشاورت املنظمة الدولية للهجرة يف 
استخدام  من  للتأكد  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظامت  مع  العراق 
اإلنجليزية  باللغة  الستخدامها  الصحيحة  العامة  املصطلحات 

والعربية: والكردية 

English  Arabic Sorani Badnini

Person with 
a disabilities              

 شخص ذو
إعاقة

 که سی
که مئه ندام

  که سین خودان
بيتفني تايبت

Person without 
a disabilities              

 شخص بدون
     اإلعاقة

 که سانی بێ
که مئه ندامی

 که سین نه خودان
بيتفني تايبت
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منهجية انشـاء دليل منظامت األشـخاص ذوي اإلعاقة 

عىل  التعرف  إىل  الحاجة  العراق  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  حددت 
نهجها  من  كجزء   ،  2020 مارس  يف  اإلعاقة   ذوي  األشخاص  منظامت 
الدولية للهجرة يف  التعاون بني املوظفني امليدانيني للمنظمة  لتعزيز 
 ، العراق و منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة املحلية. بعد املسح األويل 
أدركت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق أن املعلومات املحدثة عن 
منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة مل تكن متوفرة بسهولة، وأن توفري دليل 
ملنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة من شأنه أن يساعد منظامت األشخاص 
ذوي اإلعاقة و كذلك الوكاالت اإلنسانية واإلمنائية. فيام ييل نظرة عامة 
عىل النهج الذي استخدمته املنظمة الدولية للهجرة يف العراق لتطوير 

دليل منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة:

تم التعرف و تدقيق سجالت منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة املتاحة من . 	
قبل فريق دمج اإلعاقة يف املنظمة الدولية للهجرة يف العراق لتكون 

كمسودة اولية  ) النسخة األوىل(.7

اتصل املوظفون امليدانيون يف وحدة اإلستقرار . 	  ،  2020 يف نيسان 
مبنظامت  العراق  يف  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابعني  املجتمعي 
اإلجتامعت  من  بدال   ( محافظات  تسع  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
الشخصية بسبب القيود املفروضة بسبب فايروس COVID – 19 ( للتأكد 
من معلومات األتصال مبنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة املذكورة بقامئة 
يف  املنظامت  معلومات  ملشاركة  املوافقة  اخذ  و  األولية   األتصال 
التابع للمنظمة  البيانات من قبل فريق دمج اإلعاقة  الدليل. تم إدخال 
الدولية للهجرة يف جدول يضم معلومات اإلتصال للمنظامت حيث تم 

يف هذه الخطوة االنتهاء من النسخة الثانية من املعلومات. 

يف حزيران 2020 ، اتصل املوظفون امليدانيون التابعني لوحدة اإلستقرار . 	
املجتمعي  يف تسع محافظات عن طريق الهاتف )بسبب قيود الحركة( 
للتحقق من جدول بيانات النسخة  الثانية و تحديث البيانات للتحقق من 
املعلومات األساسية والحصول عىل موافقة منظامت اإلشخاص ذوي 

اإلعاقة عىل استخدام تفاصيل االتصال لتكون جاهزة للدليل. 

من ثم جمع املعلومات و ادخالها يف جداول خاصة لتكون النسخة 	
الثالثة من معلومات األتصال.

يف متوز 2020 ، بدأت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق التخطيط . 	
إلجراء مشاورات رسيعة مع ممثلني عن منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة 
يف 18 محافظة. حيث تم استخدام النسخة الثالثة من معلومات اتصال 
منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة كقاعدة بيانات إلنشاء قامئة لالتصال 

إلجراء مقابالت مع ممثيل املنظامت املذكورة. 

تم مراجعة قامئة منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل تجمع 	
املعوقني يف العراق و التي تم جمعها من قبل مصادر مختلفة. 

، أجرت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق . 	  2020 يف ترشين األول 
53 منظمة من منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة  مشاورات رسيعة مع 

15 منظمة  من منظامت املجتمع املدين وكيانات حكومية مختصة  و 
، استخدم  33 سؤاالً  باإلعاقة. احتوى إستبيان املقابالت الفردية عىل 
16 منها للتحقق من صحة املعلومات لدليل منظامت األشخاص ذوي 
اإلعاقة التي جمعها  والتأكد من إضافة معلومات اخرى تخص منظامت 

اخرى يف املواقع املختلفة. 

التي جمعها من خالل 	 االجابات  إدخال  تم   ،  2020 األول  كانون  يف 
األستبيان و املتعلقة بقامئة معلومات األتصال لتكون النسخة الرابعة 
)والتي ضمت سبعة منظامت لألشخاص ذوي اإلعاقة إضافية حددتها 

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق من خالل االستبيان(

العراق . 	 الدولية للهجرة يف  2021 قامت املنظمة  الثاين  يف كانون 
بإستخدام املعلومات املذكورة يف النسخة الرابعة من  قامئة جهات 
األتصال ليتم من خاللها كتابة املسودة األوىل لدليل منظامت االشخاص 

ذوي اإلعاقة, حيث تم التأكد من املعلومات مرة اخرى. 

تجمع . 	 قبل  من  الدليل  يف  املذكورة  املنظامت  قامئة  مراجعة  تم 
املعوقني يف العراق. 

يف شهر اذار 2021 تم اطالق دليل منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة و نرشه . 	
عىل املوقع االلكرتوين للمنظمة الدولية للهجرة يف العراق.

مبنظامت . 	 االتصال  جهات  قامئة  بيانات  تحديث  تم   2021 حزيران  يف 
االشخاص ذوي اإلعاقة.

يف ترشين االول 2021 تم تحديث دليل منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة . 		
و نرشه عىل موقع املنظمة الدولية للهجرة يف العراق.

العراق معلومات  الدولية للهجرة يف  مالحظة: جمعت املنظمة 
اتصال  أكرث شموالً ملنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة و التي ضمت  
ادناه  البيانات  الدليل حيث تم جمع  أكرث مام هو مذكور يف هذا 

18 محافظة:  50 منظمة يف  الكرث من 

األشخاص 	  منظمة  بها  تقوم  التي  األساسية  النشاطات  طبيعة 
ذوي اإلعاقة 

العدد التقريبي لجمهور منظمة األشخاص ذوي اإلعاقة 	 

كمظمة 	  مسجلة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  منظمة  كانت  اذا  فيام 
مجتمع مدين يف الحكومة املركزية او يف اقليلم كوردستان 

فيام اذا كانت املنظمة عضوا يف تجمع املعوقني العراق 	 

فيام اذا كانت منظمة األشخاص ذوي اإلعاقة تستلم متويال	 

فيام اذا كانت منظمة األشخاص ذوي اإلعاقة تركز عىل نوع معني 	 
من اإلعاقة او فئة معينة من املجتمع

 7. املنظامت الرشيكة لتجمع املعوقني يف العراق, املنظمة الدولة لإلعاقة , قامئة منظامت املجتمع املدين و منظامت االشخاص ذوي اإلعاقة يف محافظة 
نينوى و محافظة كركوك لسنة 2020 يف سنجار و الحويجة – منظمة اإلعاقة الدولية, دليل الخدمة و إعادة التأهيل و الحامية األجتامعية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

يف العراق و محافظات اقليم كوردستان.  
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