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تقديــم
بعد مرور عرش سنوات عىل إنجاز البحث الوطني األول حول اإلعاقة، أنجزت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية البحث الوطني الثاين وفق الرشوط العلمية واملعايري الوطنية والدولية املعمول بها يف هذا النوع من البحوث، 
وذلك بهدف توفري معطيات إحصائية كمية ونوعية محينة حول اإلعاقة ببالدنا ستمكن مختلف الفاعلني يف هذا املجال 
من تحديد وتصنيف احتياجات األشخاص يف وضعية إعاقة، مام سيساهم يف بلورة اسرتاتيجيات جديدة تستجيب لهذه 

االحتياجات، ووضع برامج ومشاريع أكرث فعالية ومردودية. 

ويعرض هذا التقرير نتائج البحث الكمي، الذي أنجز خالل الفرتة الزمنية ما بني فاتح أبريل و30 يونيو 2014، لدى عينة 
تشمل األرس املغربية وطنيا باملجالني القروي والحرضي. كام يعرض أهم نتائج البحث النوعي، الذي أنجز خالل الفرتة 

ما بني 25 يونيو و 15 يوليوز 2014، من خالل إجراء مقابالت مع مختلف الفاعلني املؤسساتيني، ويضم مجموعتي عمل 
شملت الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة. وذلك بهدف فهم أعمق لقضايا اإلعاقة املرتبطة بالتعليم والتكوين والصحة 

والتغطية االجتامعية والولوجيات، وكذا أثر الربامج القطاعية عىل الحياة االجتامعية لألشخاص يف وضعية إعاقة.

هذا، ويأيت إطالق هذا البحث يف إطار الدينامية الحقوقية التي يشهدها املغرب عىل مستوى حقوق االنسان بشكل 
عام، وحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بها بشكل خاص، يف ظل التحوالت االجتامعية واالقتصادية والثقافية 

والسياسية التي عرفها املغرب خالل العرشية األخرية.

تقديــم

تقرير تفصييل 82014



السياق العام والدوافع 
واألهداف
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السياق العام ودوافع وأهداف البحث
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 1. السياق العام 

حظي موضوع النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ببالدنا 

باهتامم كبري، سيام خالل السنوات األخرية، حيث يحيط جاللة امللك 

محمد السادس األشخاص يف وضعية إعاقة بعنايته السامية، فقد صادق 

املغرب، أبريل 2009، عىل االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق بها، وجاء دستور 2011 ليكرس 

انخراط املغرب يف مسلسل حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب 

اإلعاقة، ويضمن متكني األشخاص يف وضعية إعاقة من حقوقهم الشاملة، 

السياسية منها واالقتصادية واالجتامعية.

وتضمن الربنامج الحكومي التزامات واضحة ورصيحة من شأنها 

ضامن املشاركة الكاملة لألشخاص يف وضعية إعاقة، ترجمت مضامينها 

اسرتاتيجية القطب االجتامعي »4+4«، التي أعدتها وزارة التضامن 

واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، والتي شملت إعداد وتنفيذ برامج 

مهيكلة يف مجال اإلعاقة، ويف مقدمتها مرشوع السياسة العمومية 

املندمجة يف مجال النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، ومرشوع 

القانون اإلطار املتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة 

والنهوض بها الذي متت املصادقة عليه مبجلس الوزراء يوم 13 أكتوبر 

2014، ومبجلس املستشارين يف  23  يونيو 2015، وإطالق خدمات 

صندوق دعم التامسك االجتامعي لفائدة األشخاص يف وضعية  إعاقة.

كام تضمنت اسرتاتيجية القطب االجتامعي وضع إطار اسرتاتيجي جديد 

يرتكز عىل معطيات بحث وطني ثاين حول اإلعاقة والذي ستمكن 

نتائجه من توفري األرضية املوضوعاتية والعلمية لرتشيد السياسات 

والربامج يف اتجاه تعزيز النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.

 فلقد بذل املغرب مجهودات كبرية خالل السنوات األخرية يف سبيل 

النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، ساهم فيها كل الفاعلني من 

قطاعات حكومية ومؤسسات ومجتمع مدين. وقد مكنت هذه الجهود 

من تحقيق مكتسبات ومراكمة تجربة مهمة يف التعاطي مع قضايا 

اإلعاقة. إال أن ما تعرفه بالدنا من تحوالت سياسية واقتصادية 

واجتامعية وثقافية تقتيض النهوض بسبل االشتغال ، سواء من حيث 

املقاربات أو االسرتاتيجيات أو آليات الحكامة،حيث التنزيل الصحيح 

للمقتضيات الدستورية وتنفيذ الربنامج الحكومي واإلعامل السليم 

ملقتضيات االتفاقية الدولية يتطلب االعتامد عىل دراسات وأبحاث 

علمية محينةيف مجاالت اإلعاقة. 

كام يتميز سياق إنجاز هذا البحث الوطني بتحوالت اقتصادية 

واجتامعية، مبا فيها التطور الدميغرايف واإلبيدميولوجي )الوبايئ(، حيث 

ارتفاع عدد األشخاص  املسنني الذين  تتجاوز أعامرهم 60 سنة فام 

فوق بوترية سنوية ب%3,4 ما بني 2010 و 2050 ) املندوبية السامية 

للتخطيط – املؤرشات االجتامعية يف املغرب 2010( ،   وهو املعطى 

الذي  دققه البحث الوطني للسكان والصحة األرسية لوزارة الصحة 

لسنة 2011، ذلك أن نسبة األشخاص الذين يتجاوزون 65 سنة وصلت 

%6,9  من الساكنة مقابل %5,5 يف سنة 2004،  كام سجل امتداد 

أمد الحياة ، إذ انتقل من 47 سنة يف  1962 إىل 74.8 سنة يف 2011  

) املندوبية السامية للتخطيط- - البحث الوطني الدميغرايف- -2009

2010(. إضافة إىل هذا االنتقال الدميغرايف ،عرف املغرب يف السنني 

األخرية تحوال إبيديومولوجيا )وبائيا(،  خاصة عند الساكنة   التي  

تتجاوز 65 سنة، إذ وصل   معدل مرض السكري  %28 ، ومعدل 

اإلصابة بالضغط الدموي %14 ) وزارة الصحة – البحث الوطني 

للسكان والصحة األرسية 2011(. 
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3. األهداف 
إن الهدف األسايس من إنجاز البحث الوطني الثاين حول اإلعاقة هو توفري قاعدة جديدة للمعطيات اإلحصائية لإلعاقة باملغرب، تسمح بقياس 

درجة انتشار اإلعاقة عىل الصعيد الوطني و الجهوي، وكذا تحديد األبعاد الكمية والنوعية ألوضاع اإلعاقة ومختلف تجلياتها ببالدنا. 

كام يروم هذا البحث إىل تقييم مدى استفادة األشخاص يف وضعية إعاقة من خدمات الصحة والرتبية والتشغيل وغريها من الخدمات، وتحديد 

أهم املعيقات التي تحول دون ولوجهم واستفادتهم منها. كام ستسمح نتائج البحث بتحديد احتياجات األشخاص يف وضعية إعاقة وانتظاراتهم.

تعود املعطيات اإلحصائية املتعلقة مبجال اإلعاقة يف املغرب إىل سنة 2004، إذ تصل نسبة انتشار اإلعاقة، حسب البحث الوطني األول حول 

اإلعاقة لسنة 2004، إىل 5.12 باملائة، كام أن نتائج اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى توفر معطيات إحصائية عامة ال تتناول بالدراسة 

والتحليل أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة من مختلف جوانبها. إضافة إىل أن بالدنا عرفت، بعد سنة 2004، سلسلة من التحوالت السياسية 

والسوسيو اقتصادية، تحتم علينا اليوم التوفر علی معطيات جديدة ومحينة ملواكبة تطور اإلعاقة باملغرب ملزيد من الفعالية والنجاعة.
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2. الدوافع 

تقرير تفصييل 2014





املرجعيات واإلطار املفاهيمي

املبحث الثاين



1. املرجعية الوطنية و الدولية

1.1 املرجعية الوطنية
- الدستور املغريب 2011 الذي ينص يف ديباجته عىل حظر كل أشكال التمييز املبنية عىل اإلعاقة، وينص كذلك يف الفصل 34 
عىل أن » تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة«؛

- املقتضيات القانونية املتعلقة بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ببالدنا؛
- املقتضيات املتضمنة يف مرشوع القانون اإلطار رقم 97.13 املتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بها، 

والذي متت املصادقة عليه من طرف املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014.

14

يركز البحث الوطني الثاين حول اإلعاقة عىل املرجعية الوطنية  التي يجسدها دستور 2011، واملرجعية الدولية والتي تجسدها االتفاقية 
الدولية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وعىل املستوى املنهجي، فإن البحث الوطني  يتبنى التوصيات األخرية ملجموعات العمل 

.)UNSTATS( التابعة للوحدة اإلحصائية لألمم املتحدة

تقرير تفصييل 2014

2.1 املرجعية الدولية 
تتجىل املرجعية الدولية للبحث الوطني الثاين حول اإلعاقة يف املواثيق واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب، 

والتي تهم مجاالت حقوق اإلنسان وحقوق الطفل، وخاصة :
- االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التي صادق عليهام املغرب بتاريخ 28 أبريل 

2009؛
- االتفاقية الدولية لحقوق الطفل يف 1989 ؛

- ميثاق أوتاوا يف 21 نونرب 1986 الذي يدعو إىل إدماج الصحة يف صلب السياسات العمومية.



2.اإلطار املفاهيمي والتعاريف األساسية

1.2 اإلطار املفاهيمي
يرتكز اإلطار املفاهيمي املعتمد يف البحث الوطني الثاين حول اإلعاقة باملغرب عىل مقاربة متعددة األبعاد والتي تستحرض، 

باإلضافة إىل الجوانب الطبية، مجموع العوامل البيئية والشخصية لألشخاص يف وضعية إعاقة التي ميكنها أن تؤثر إيجابا أو سلبا 
عىل وضعيتهم.

و يستمد هذا اإلطار املفاهيمي مرجعيته من النموذج االجتامعي الذي ال ينظر إىل اإلعاقة كنتيجة وحيدة ملشكل صحي خاص، بل 
كتفاعل ملحدودية القدرات الوظيفية الناجمة عن هذا املشكل الصحي مع العوامل الشخصية والبيئية الخاصة بالشخص يف وضعية 

إعاقة.

ولهذا، فإن املفهوم املعتمد يف هذا البحث هو املفهوم املتعارف عليه دوليا، واملستمد من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، بحيث تتجىل أهميته يف كونه يأيت يف إطار مقاربة نسقية : اإلعاقة هي نتيجة للتفاعل بني العوامل الشخصية )القصور(، 

والعوامل البيئية )الحواجز السلوكية والبيئية( والتي يتعني عىل املجتمع إزالتها.

وفيام ييل تعريف الشخص ذي اإلعاقة حسب االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة :
»يشمل مصطلح األشخاص ذوي اإلعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة األجل حركية أو ذهنية أو إدراكية أو حسية قد متنعهم 

لدى التعامل مع مختلف الحواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين«.

إن تعريف اإلعاقة املعتمد يف هذا البحث ينسجم مع بروتوكول »مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة« )WG( املرجع الدويل 
للدراسات واإلحصاءات يف مجال اإلعاقة؛ حيث تتبنى »مجموعة واشنطن« مقاربة لإلعاقة مبنية عىل أساس التصنيف الدويل لتأدية 

الوظائف واإلعاقة والصحة )CIF(، تتوافق مع مبادئ ومامرسات الوكاالت الوطنية لإلحصاء، عىل الشكل املحدد من قبل اللجنة 
اإلحصائية لألمم املتحدة. 

كام أن هذا التعريف يالئم طريقة االستهداف وجمع املعطيات حول اإلعاقة، واستامرة البحث التي وضعتها »مجموعة واشنطن« 
لتحديد األشخاص يف وضعية إعاقة تشمل ست وظائف رئيسية هي البرص، والسمع، والحركة، والذاكرة، والرتكيز، والرعاية 

الذاتية)soins personnels( والتواصل.

ولتحديد نسبة انتشار اإلعاقة اعتمد هذا البحث استامرة عىل مرحلتني :

• املجموعة األوىل مكونة من ستة أسئلة :
وهي أسئلة للفرز، تخص الوظائف الست املذكورة أعاله، وتوجه إىل كل فرد من أفراد األرسة، وتتحدد فيها مستويات القصور يف 

أربع درجات : قصور بدون صعوبات، قصور مع بعض الصعوبات، قصور مع العديد من الصعوبات، والقصور التام. 

• املجموعة الثانية مكونة من 22 سؤاال تكميليا : 
تسعى هذه األسئلة التكميلية إىل التدقيق يف الترصيحات األولية، حيث يتم إخضاع األشخاص، الذين سبق أن عربوا عن وجود 

صعوبات لديهم يف إحدى الوظائف الست املذكورة أعاله، اإلجابة عىل أسئلة فرز إضافية أكرث دقة، وهكذا يتم إعفاء األشخاص 
الذين رصحوا بعدم وجود صعوبات معينة لديهم يف املجاالت التي تم التدقيق فيها، وعدم إحصائهم كأشخاص يف وضعية إعاقة.
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2.2 التعاريف األساسية
القصور

القصور هو فقدان أو اختالل لبنية أو وظيفة ذهنية أو نفسية أو فزيولوجية أو ترشيحية. وميكن أن يكون نتيجة املرض أو من 
أعراض املرض، وليس مرضا يف حد ذاته.

محدودية النشاط
تبني القدرات الوظيفية ما إذا كان الشخص قادرا أو قادرا جزئيا أو غري قادر متاما عىل القيام بنشاط ما. وهذه األنشطة هي التعلم 

واستخدام املعلومات والتواصل والحركية والتنقل والرعاية الشخصية واألرسية والعالقة مع اآلخرين. 

املشاركة
يعالج هذا املفهوم الجوانب املتعلقة بإمكانية أو صعوبة انخراط األشخاص يف وضعية إعاقة يف الحياة اليومية. وتتجىل هذه 

املشاركة من خالل مامرستهم لكل العادات الحياتية)*(، مبعنى القيام بجميع األنشطة العادية واالضطالع باألدوار االجتامعية املنوطة 
بكل شخص يف إطار سياق سوسيو ثقايف وفقا للمتغريات املرتبطة بالسن أو النوع االجتامعي أو تلك املرتبطة باملحيط الذي يعيش 

فيه.

 ،– Processus de production du handicap PPH . »يف النموذج املعروف ب »سريورة إنتاج اإلعاقة  :Habitudes de vie   »تستعمل عبارة »العادات الحياتية )*(

والذي شكل مرجعا لإلطار املفاهيمي للتعريفات الدولية. ومتثل »العادات الحياتية« كل نشاط  أو دور اجتامعي الذي مينح  للشخص االندماج  داخل مجتمعه. مثل: 

الرعاية الذاتية-التنقل لقضاء املآرب الشخصية...
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املنهجية ومراحل اإلعداد

املبحث الثالث



1. منهجية البحث

يقتيض البحث امليداين يف العلوم االجتامعية واإلحصائية اعتامد منهجية العمل املالمئة التي تضمن متثيلية واسعة للساكنة املراد 
إحصاؤها أو دراستها، وذلك بهدف الحصول عىل بحث ذي مصداقية علمية. لذلك، فقد تم االعتامد عىل منهجية احتاملية تحدد عينة 

البحث بشكل يسمح لكل فرد من الساكنة أن يكون له احتامل يف أن يصبح جزءا من العينة. 

وقد صادقت لجنة تنسيق الدراسات واألبحاث اإلحصائية )COCOES( التابعة للمندوبية السامية للتخطيط عىل خطة البحث 
املعتمدة)1( 

1.1 خطة إجراء البحث
1.1.1 العينة

تشمل الساكنة املستهدفة أفراد األرس املغربية املوزعة عىل جميع أنحاء الرتاب الوطني عىل مستوى 16 جهة يف الوسطني الحرضي 
والقروي.

2.1.1 قاعدة إجراء البحث
إن تطبيق املنهجية االحتاملية يتطلب التوفر عىل قاعدة بحث حديثة ودقيقة. ويف هذا اإلطار، فإن قاعدة إجراء البحث التي تم 

اعتامدها هي القاعدة املعتمدة من طرف املندوبية السامية للتخطيط إلنجاز اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، كام أنها 
تغطي خرائطيا مجموع الرتاب الوطني الحرضي والقروي، وقد تم تحديدها بتعاون مع مديرية اإلحصاء ليك تتوافق مع التقسيم 

اإلداري املعتمد يف سنة 2009.

3.1.1 منهجية تحديد العينة
تم تحديد عينة البحث الوطني الثاين حول اإلعاقة باملغرب بتنسيق وتعاون تام مع املندوبية السامية للتخطيط. كام أن طريقة سحب 

العينة ارتكزت عىل درجتني للسحب، وشملت الطبقات األربعة التالية :

- الجهات : 16 جهة؛
- مكان اإلقامة : حرضي ـ قروي؛

- السكن يف املجال الحرضي : فاخر وحديث، املدينة القدمية، السكن االقتصادي واالجتامعي، سكن هش وعشوايئ.
- خصوصيات املجال القروي : جبيل، سهيل، صحراوي.

الدرجة األوىل للسحب :
تم سحب العينة االفرتاضية ملناطق اإلحصاء عىل مستوى كل طبقة من الطبقات املذكورة أعاله. كام تم هذا السحب األويل بشكل 

احتاميل تناسبي لعدد األرس داخل كل طبقة.
الدرجة الثانية للسحب :

بعد انتقاء مناطق اإلحصاء، تم القيام بسحب ثان لعينة تتكون من 20 أرسة يف كل منطقة إحصائية.

4.1.1 حجم العينة
إن تحديد حجم عينة األرس يأخذ بعني االعتبار املجاالت املستهدفة من الدراسة، وذلك من أجل الحصول عىل تقديرات موثوقة 

للمؤرشات الرضورية، يكون الهدف منها استثامر معطيات يف وضع سياسات تأخذ بعني االعتبار الخصوصيات الجهوية )حرضي - 
قروي( والوسط الجغرايف للسكن. وقد تم يف هذا اإلطار االعتامد عىل عينة تتألف من 16044 أرسة بعد تنسيق وتشاور مع مصالح 

املندوبية السامية للتخطيط. 

وتجدر اإلشارة إىل أن حجم هذه العينة ميثل ضعف عينة البحث الوطني األول حول اإلعاقة لسنة 2004، مام يضمن الحصول عىل 
نسبة دقة تصل إىل 95 يف املائة، مع هامش للخطأ يرتاوح ما بني 1 و3 يف املائة حسب الجهات.

تتوزع العينة العامة للبحث عىل الجهات الستة عرش للمملكة سواء يف الوسط الحرضي أو القروي.

D.S./01/17 1 تأشرية تحت رقم 
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2.1 وسائل جمع املعطيات
من أجل تحقيق األهداف املتوخاة من هذا البحث ومعالجة الجوانب الكيفية والكمية للمواضيع املطروحة، تم االعتامد 

يف جمع املعطيات عىل الوسائل التالية :

1.2.1 ورقة املسح 
تم إعداد ورقة خاصة مبسح مجموع األرس املتواجدة يف املناطق اإلحصائية موضوع العينة، قصد تحديد عدد األرس 

القاطنة بالدائرة، بشكل دقيق، حسب املعايري املحددة سلفا )نوع السكن...(. وتتضمن ورقة املسح املعلومات األساسية 
التالية :

- تحديد الدائرة ) الجهة، العاملة، جامعة أو مقاطعة، ورقم الدائرة(
- تحديد البناية واملسكن )املجموعة السكنية، العنوان الكامل، نوع املسكن ونوعية استعامل املسكن(.

- تحديد األرسة أو األرس القاطنة بهذه املساكن.

2.2.1 االستامرة املتعلقة باملحيط السوسيو اقتصادي لألرسة 
 تسمح هذه االستامرة بالتوفر عىل معطيات حول الوسط الذي تعيش فيه األرس، من أجل تحديد نقاط ضعفه وقوته، 

وتحديد العوامل املؤثرة يف عيش األشخاص يف وضعية إعاقة. كام متكن هذه االستامرة من معالجة األسئلة املتعلقة بجودة 
الوسط املعييش )وجود أو انعدام البنيات التحتية التي متكن األشخاص يف وضعية إعاقة من الولوج إىل جميع الخدمات 
: الكهرباء، املاء الصالح للرشب، والبنيات السوسيوتربوية كاملدارس والداخليات واملساجد ودور الشباب ودور الطالب 

والطالبة والجمعيات واألنشطة االقتصادية األساسية(.

3.2.1 استامرة األرسة 
تشكل استامرة األرسة املصدر األسايس للمعلومة املراد الحصول عليها لدى األرس واألشخاص يف وضعية إعاقة. وهذه 

االستامرة مستمدة من التوصيات املنبثقة عن املنظامت الدولية وبالضبط بروتوكول »مجموعة واشنطن« والتصنيف 
الدويل للوظائف والقصور والصحة )CIF(. وتتكون من ثالثة محاور : محور األرسة، محور أفراد األرسة ومحور األشخاص يف 

وضعية إعاقة داخل األرسة.
- املحور األول : ميكن من تحديد ظروف سكن األرسة املستجوبة )نوع السكن، وضعية استغالل السكن، التجهيزات...(.

- املحور الثاين : ميكن من تسجيل جميع أفراد األرس ومميزاتهم : عالقة القرابة مع رب األرسة، والجنس والسن والحالة 
العائلية، واملستوى التعليمي، ويتضمن كذلك أسئلة الفرز واألسئلة التكميلية املحددة من طرف مجموعة واشنطن 

)أنظر اإلطار املفاهيمي(، كام تسمح هذه األسئلة من تحديد األشخاص يف وضعية إعاقة.

- املحور الثالث : يسمح هذا املجال بتجميع املعطيات الخاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة، مع إبراز حدة اإلعاقة 
من متوسطة وعميقة وعميقة جدا، وكذلك عىل مستوى القصور وأسبابه ومحدوديات القدرات الوظيفية واملشاركة 

االجتامعية )الوسط األرسي، والتمدرس، والتشغيل، والولوجيات والخدمات األخرى(. 
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2. مراحل إنجاز البحث

1.2 البحث االستطالعي 
تم إجراء البحث االستطالعي عىل مدى 12 يوما، امتد عىل مرحلتني : شمل املرحلة األوىل جهة الغرب الرشاردة بني احسن، من 09 
دجنرب 2013 إىل غاية 14 دجنرب 2013 ، فيام شملت املرحلة الثانية املمتدة من 30 يناير 2014 اىل غاية 04 فرباير 2014 جهة الدار 

البيضاء الكربى. وتجدر اإلشارة إىل أن سبب اختيار هاتني الجهتني يكمن يف شساعتهام الجغرافية وتنوع ساكنتها وإمكانية االختبار يف 
الوسطني الحرضي والقروي.

وقد غطى هذا البحث االستطالعي 15 منطقة إحصائية بجهة الغرب الرشاردة بني احسن و16 منطقة إحصائية بجهة الدار البيضاء 
الكربى، وشمل 620 أرسة أي ما ميثل 20 أرسة يف املنطقة اإلحصائية الواحدة، وهو ما ميثل 861 شخصا من بينهم 66 شخصا يف وضعية 

إعاقة. وقد مكن البحث االستطالعي من تحسني وسائل البحث التقنية واإلحصائية.

2.2 توظيف وتكوين فريق البحث 
لقد تم اختيار فريق الباحثني والباحثات واملرشفني واملراقبني عىل أساس عدة معايري : الحد األدىن من التكوين يف العلوم اإلنسانية 

واالجتامعية )باكالوريا + 4 سنوات(، الخربة املهنية يف املهمة املخصصة والخربة املهنية يف إنجاز األبحاث السوسيو اقتصادية وخاصة 
بواسطة برنامج CAPI )املقابلة الشخصية مبساعدة الحاسوب(.

وقد استغرق التكوين ثالثة أيام، من 29 إىل 31 أبريل 2014، تم خاللها تأطري فريق البحث من طرف فريق من الخرباء. وارتكز 
التكوين عىل املواضيع واملحاور التالية : السياق وأهداف الدراسة، املنهجية املتبعة، تقنيات جمع املعطيات، وطريقة استعامل األدوات 

الخاصة بالبحث.
وقد تم تنشيط التكوين بواسطة أرشطة فيديو تفاعلية ودراسات للحاالت، كام تم تسليم مجموعة من األدوات للباحثني تتألف من : 

وسائل تجميع املعطيات، دليل الباحث واملرشف، خريطة الدائرة، دليل استعامل اللوحة االلكرتونية.

وتم تنظيم دورة تكوينية إضافية لفريق البحث خصصت لتنظيم العمل امليداين وتحديد مهام كل متدخل. كام متت تعبئة أكرث من 80 
عامال )مرشفون، مراقبون وباحثون/باحثات( من أجل إعداد البحث امليداين. كام تم تعيني الفرق حسب جدول زماين ومكاين. وأخذت 

فيه بعني االعتبار املناطق التي سبق للباحثني العمل فيها والخصوصيات الثقافية لكل جهة.

من جهة أخرى، تم وضع نوعني من الجداول للمراقبة الزمنية للبحث : جدول زمني توقعي وطني وآخر حسب الجهة. وللقيام بذلك، 
تم األخذ بعني االعتبار نتائج البحث االستطالعي )مدة إجراء استامرة البحث يف حالة التعرف عىل عينة األشخاص يف وضعية إعاقة، 

وعدد األيام الالزمة إلنجاز البحث يف دائرة ما ‘‘معدل يومني’’(.

3.2 سريورة إنجاز البحث
لقد أجري البحث عن طريق املقابالت املبارشة، وتم اعتامد نظام CAPI ملعالجة املعطيات مام مكن من ضامن الحصول عىل 

معلومات دقيقة ومؤمنة. وقد تم وضع تطبيق معلومايت، تم تحسينه بعد إجراء البحث االستطالعي. 

كام استعمل لهذا الغرض منوذجان معلوميان، يتعلق كل منوذج بإحدى االستامرتني )استامرة خاصة باألرسة واستامرة خاصة بالوسط(. 
.SPSS-Data Entry أما بالنسبة لالستامرات الورقية، فقد متت معالجتها عن طريق برنامج

امتد البحث امليداين من األسبوع األول لشهر ماي إىل األسبوع األول من شهر يوليوز 2014؛ وقد تم البدء بجهتي الرباط سال زمور 
زعري والدار البيضاء الكربى، تلتها عملية جمع املعطيات يف باقي الجهات. ولقد تم البحث يف ظروف جيدة نظرا لالنخراط اإليجايب 

للسلطات املحلية واألرس املستجوبة التي أبانت عن وعيها بأهمية إعداد هذا البحث الوطني الذي يتوخى توفري معطيات علمية حول 
موضوع اإلعاقة ببالدنا. 
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3.مراقبة ومعالجة املعطيات

1.3 اإلرشاف عىل جمع املعطيات ومراقبتها 
سهر فريق من املرشفني عىل القيام بجوالت للتتبع واملراقبة لضامن حسن 

سري البحث امليداين وكذلك مساعدة الباحثني يف استبدال وحدات من 
العينة التي رفضت املشاركة لسبب أو آلخر، بوحدات أخرى وذلك بعد 
زيارات متكررة للباحث؛ يتعلق األمر بأرس لديها نفس خصائص وحدة 

العينة : نفس الدائرة ونوع مامثل من السكن )عادة ما يكون الجار 
األقرب(. كام أجرى املراقبون زيارات مراقبة وتتبع مفاجئة عند إنجاز 
البحث. كام مكن ذلك ممثيل وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية من التعرف عىل سري العمليات ميدانيا.

 ولقد متت عملية اإلرشاف عن طريق :
- املراقبة الشمولية : عرب التحقق من عدد االستامرات املعبأة يف كل 

منطقة إحصائية، والرموز الجغرافية املرتبطة بها. والتأكد من عدم تكرار 
وحذف املعطيات.

- مراقبة االنسجام : عرب فحص عدم التناسق املحتمل بني املتغريات، وما 
إذا كان املعنيون بالبحث مؤهلني أو غري مؤهلني لإلجابة عىل سؤال ما.
- إعادة الرتميز : يتعلق األمرباحتساب متغريات جديدة مل تكن واردة يف 

االستامرة ، كنسبة انتشار اإلعاقة« مثال.

2.3 معالجة وتصحيح املعطيات 
ولتسجيل واستغالل النتائج، متت االستعانة بعدة برامج معلوماتية من 

 Stata و Sqlit، Java، SPSS، SAS : قبيل

وليك تكون العينة املستجوبة أكرث متثيلية، فقد تم تعديل تفاوتاتها ، وذلك 
من خالل إعطاء كل فرد من أفرادها معيار موازنة ، بحيث أصبح مجموع 

أفراد العينة واملقدر عددهم ب 68.521 ميثلون مجموع ساكنة املغرب.
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خصائص عينة البحث

املبحث الرابع



1. توزيع األرس حسب الجهة ومكان اإلقامة

خضعت عملية توزيع األرس عىل الجهات انطالقا من مجموعة من املعايري ، وخاصة ما يتعلق منها بنسب اإلعاقة للبحث 
الوطني األول ) 2004(، ونسب اإلعاقة لإلحصاء العام للسكان ) 2004(.

الوسط القروي الوسط الحضري الجهة

- 855 وادي الذهب- لكويرة

- 906 العيون- بوجدور-الساقية الحمراء

280 646 كلميم السمارة

358 609 سوس ماسة درعة

415 472 الغرب شراردة - بني أحسن

457 581 الشاوية ورديغة

401 520 مراكش تانسيفت الحوز

317 444 الجهة الشرقية

515 480 الدار البيضاء الكبرى

360 475 الرباط - سال- زمور- زعير

418 502 دكالة- عبدة

415 580 تادلة أزيالل

403 540 مكناس- تافياللت

380 559 فاس- بولمان

379 538 تازة- الحسيمة- تاونات

423 497 طنجة- تطوان

الجدول 1 : توزيع األسر حسب الجهة ومكان اإلقامة. 

لقد بلغ حجم العينة املستجوبة 14725 أرسة بنسبة إنجاز 97,4 % من العينة النظرية )التي كانت تعادل 16044 أرسة(، مام 
يشكل مستوى عال من األداء. كام أن عدد األرس غري املستجوبة يف العينة ظلت تحت عتبة %10 وهو معدل مقبول. 

وتجدر اإلشارة أنه حسب خطة البحث املعتمدة واعتبارا لنسب انتشار اإلعاقة التي تم تسجيلها بعد نهاية البحث ، فقد تبني 
أن الحجم األمثل للعينة هو 11889 أرسة، وهو ما يعني أن حجم العينة املستجوبة )14725 أرسة ( تشكل مستوى إنجاز جيد.

من جهة أخرى، تبني أن نسبة اإلجابات تكاد تكون متقاربة بني الوسطني القروي والحرضي. )أنظر جدول توزيع األرس التي 
شملها توزيع العينة حسب الجهات والوسطني(. وبذلك، مل يتجاوز هامش الخطأ 2 %، وهي نتيجة تضمن مستوى عال من 

جودة ومصداقية هذا البحث.
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2. بنية عينة البحث

إن دراسة بنية عينة البحث ستمكننا من التعرف عىل خصائصها والتأكد من متثيليتها للساكنة اإلجاملية.

1.2 توزيع الساكنة املستجوبة حسب الجنس 
والسن ومكان اإلقامة

تبني الرسوم املبيانية 1 و 2 و3 توزيع الساكنة 
املستجوبة حسب السن والجنس ومكان اإلقامة؛ 

حيث توضح أن 59,7 % تتواجد يف الوسط الحرضي 
مقابل 40,3 % يف الوسط القروي. مع العلم أن عينة 
البحث النظرية، مل تنسجم مع التقسيم اإلداري الذي 
يفصل بعض املناطق القروية عن الحرضية يف إحدى 
الجهات، والتي ُتعرف بتنقل وترحال الساكنة بينها. 

 أما حسب السن، فيمثل األشخاص أقل من 15 سنة 
25,9 % فيام ميثل األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم ما 
بني 15 إىل 59 سنة %64,5 . وبالنسبة للذين يبلغون 

60 سنة فام فوق، فيمثلون %9,6، يف حني متثل 
النساء %50,3 من الساكنة. 

الرسم املبياين 1

الرسم املبياين 2

الرسم املبياين 3

توزيع الساكنة حسب مكان اإلقامة

توزيع الساكنة حسب الجنس

توزيع الساكنة حسب السن
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2.2 توزيع عينة البحث حسب 
الحالة العائلية 

أسفر توزيع عينة البحث حسب الحالة 
العائلية إىل أن 54,9 % من األشخاص 

يف وضعية إعاقة والبالغني 15 سنة فام 
فوق هم متزوجون، يف حني بلغت نسبة 

األشخاص غري املتزوجني %37 ونسبة 
األرامل %5,1 واملطلقون 1,8%.

3.2 توزيع عينة البحث حسب املستوى 
التعليمي

ميثل األشخاص يف وضعية إعاقة بدون مستوى 
تعليمي % 27 من مجموع عينة البحث، فيام ميثل 

األشخاص الذين ال يتجاوز مستواهم الدرايس الثانوي 
%54 يف حني ميثل األشخاص ذوو التعليم العايل 7%.

4.2 توزيع عينة البحث حسب 
نوعية النشاط

تصل نسبة الساكنة النشيطة املشتغلة يف 
مجموع عينة البحث إىل 35,3% ونسبة 

العاطلني إىل %14. كام تصل نسبة النساء 
ربات البيوت 34 %، أما التالميذ والطلبة 

فيمثلون %12، وميثل املتقاعدون 4%.

26

توزيع الساكنة عينة البحث حسب الحالة العائلية

توزيع الساكنة حسب املستوى التعليمي

توزيع الساكنة حسب نوع النشاط

الرسم املبياين 4

الرسم املبياين 5

الرسم املبياين 6
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 نسبة انتشار اإلعاقة

املبحث الخامس



1. نسبة انتشار اإلعاقة عىل املستوى الوطني

لقد بينت نتائج البحث الوطني الثاين أن نسبة انتشار 
اإلعاقة عىل املستوى الوطني وصلت إىل 6,8% )2( سنة 
2014. ومبقارنة هذه النسبة مبجموع السكان املرجعيني 

33.304.400، حسب توقعات املندوبية السامية 
للتخطيط سنة 2014 ، قبل إنجاز اإلحصاء العام للسكان 
، نجد أن هناك 2.264.672 شخصا يرصحون بأن لديهم 
إعاقات تختلف أنواعها ودرجاتها. كام أن كل أرسة من 
بني أربعة أرس لديها عىل األقل شخص يف وضعية إعاقة 

مام ميثل 24,5 % من مجموع األرس املغربية البالغ 
 عددها 7.193.542 أرسة.

وتجدر اإلشارة إىل أنه سبق لنا أن أرشنا خالل عرض اإلطار املفاهيمي أنه تم استجواب العينة عىل مرحلتني وفق بروتوكول 
مجموعة واشنطن :

املرحلة األوىل : تم خاللها استجواب أفراد األرسة بناء عىل املجموعة األوىل من األسئلة )أسئلة الفرز الستة(. وقد مكنت هذه 
األسئلة من تحديد عدد األشخاص الذين تتوفر فيهم املعايري األولية إلدراجهم ضمن األشخاص يف وضعية إعاقة مبستويات ثالثة : 

خفيفة، متوسطة وعميقة.

وقد مكنت هذه املرحلة من البحث من تقدير أويل لنسبة األشخاص الذين رصحوا بأن لديهم صعوبات متفاوتة الحدة يف 
املجاالت التالية )البرص، والسمع، والحركة، والذاكرة، والرتكيز، والرعاية الذاتية)soins personnels( والتواصل(. يف %10,3 وهو ما 

يعادل 3.428.050 شخصا، وهو العدد اإلجاميل لألشخاص املستخلص من املرحلة األوىل من البحث قبل إجراء األسئلة التكميلية .

وحرصا عىل التعرف الدقيق عىل وضعيات اإلعاقة ببالدنا، تم اللجوء إىل األسئلة التكميلية التي وجهت للذين سبق لهم أن رصحوا 
بأن لديهم صعوبات قليلة أو أولئك الذين رصحوا بأن لديهم صعوبات كثرية متوخني بذلك رفع كل التباس قد يرتتب عنه سوء 

تقدير أو تقدير مبالغ فيه للترصيحات األولية املستقاة من أسئلة الفرز. أما بالنسبة للذين رصحوا، أو متت معاينتهم، بأن لديهم 
صعوبات عميقة، فقد تم استثناؤهم من األسئلة التكميلية.

املرحلة الثانية : تم إخضاع األشخاص الذين عربوا عن وجود بعض الصعوبات أو أكرث يف إحدى الوظائف الست املذكورة أعاله، 
ألسئلة فرز إضافية. وهكذا، يتم إعفاء األشخاص الذين رصحوا بعدم وجود أي صعوبة من األسئلة التكميلية، ويتم توجيه هذه 

األسئلة مبارشة إىل األشخاص الذين عربوا عن عدم قدرتهم عىل أداء واحدة من الوظائف الستة األساسية.

مثال الستجواب:
شخص رصح بأن له صعوبات برصية خالل املجموعة األوىل من األسئلة الستة، يتم إخضاعه ألسئلة تكميلية لتحديد درجة هذه 

الصعوبة، بعدها يتم دمجه أو استبعاده من مجموع الساكنة يف وضعية إعاقة.
مثال لسؤال تكمييل لشخص له صعوبات برصية )بروتوكول مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة( :

- هل لكم صعوبات يف رؤية أو التعرف عىل شخص تعرفه عىل بعد 7 أمتار؟
- هل لكم صعوبات يف رؤية أو التعرف عىل يشء يف حدود بعد قياس ذراعك؟

يتناول هذا املبحث النتائج الخاصة بنسب انتشار اإلعاقة عىل املستوى الوطني وفقا ملجموعة من الخصائص 
السوسيودميوغرافية للساكنة.

ملحوظة : إن النتائج التي ستعرض يف هذا املبحث ، تهم األشخاص يف وضعية إعاقة الذين لهم عجز وظيفي خفيف إىل عميق 
جدا. 

أشخاص يف غري وضعية إعاقة

أشخاص يف وضعية إعاقة 

النسبة الوطنية
النتشار اإلعاقة

 2 مستوى الثقة بلغ %95 مابني ]6,6% ; 7%[ 

الرسم املبياين 7
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2. نسبة انتشار اإلعاقة عىل الصعيد الوطني 
حسب املتغريات السوسيو اقتصادية

 وإجامال بينت نتائج البحث الوطني 
الثاين أن نسبة انتشار اإلعاقة عىل 

املستوى الوطني تبلغ 6,8%، يف 
حني تصل نسبة انتشار اإلعاقة من 

الخفيفة إىل املتوسطة 6,4%، أي ما 
ميثل %94,12 من مجموع األشخاص 
يف وضعية إعاقة، وتبلغ نسبة انتشار 

اإلعاقة من املتوسطة إىل العميقة 
جدا 2,2 % من الساكنة، أي حوايل 
732688 شخصا. أما نسبة انتشار 

اإلعاقة العميقة جدا فتبلغ 0.6 %، 
أي حوايل 199.824 شخصا.

وقد مكنت هذه املنهجية من تصنيف درجات حدة اإلعاقة املرصح بها أو التي متت معاينتها مام ميكن من تحديد الفئات التي تتطلب 
استهدافا خاصا يف إطار سياسة عمومية مندمجة ، وباألخص عندما يتعلق باألشخاص يف وضعية إعاقة متوسطة إىل عميقة جدا، والتي 

حددت نسبتها يف %2,2 من مجموع الساكنة أي 732.688 شخص. 

وبعبارة أخرى، أرسة واحدة من بني عرش أرس لديها شخص له عجز وظيفي )محدودية النشاط( من متوسط إىل عميق جدا

1.2 نسبة انتشار اإلعاقة عىل الصعيد الوطني 
حسب مكان اإلقامة 

 بينت نتائج هذا البحث أن نسبة انتشار اإلعاقة عىل الصعيد 
الوطني ال تختلف كثريا بني الوسطني الحرضي والقروي؛ حيث 
تبلغ هذه النسبة %6,66 يف الوسط الحرضي و %6,99 )3( يف 

الوسط القروي.

2.2 نسبة انتشار اإلعاقة عىل الصعيد الوطني 
حسب الجنس

ال يوجد اختالف كبري أيضا يف نسبة انتشار اإلعاقة بني 
الجنسني؛ ذلك أنها تصل 6,7 % بالنسبة للذكور و6,8 % 

بالنسبة لإلناث)4(.

ويبني الرسم التوضيحي اآليت مختلف مراحل البحث، والنتائج املرتتبة عنها. 

0,6% 

األشخاص يف وضعية إعاقة خفيفة 
إىل عميقة جدا 

األشخاص يف وضعية إعاقة 
متوسطة إىل عميقة جدا 

األشخاص يف وضعية إعاقة
 عميقة جدا 

نسبة انتشار اإلعاقة حسب مكان اإلقامة

نسبة انتشار اإلعاقة حسب الجنس

3 رائز khi2 غري هام 

4 رائز khi2 غري هام

أشخاص يف غري وضعية إعاقة

الرسم املبياين 8

الرسم املبياين 9
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3.2 نسبة انتشار اإلعاقة عىل الصعيد الوطني حسب الفئات العمرية
ترتفع نسبة انتشار اإلعاقة مع التقدم يف السن؛ حيث بلغت هذه النسبة عند الفئة العمرية من 60 سنة فام فوق 33,7 %، يف 

حني بلغت هذه النسبة لدى الفئة املمتدة بني 15 و 59 سنة 4,8 %. أما نسبة انتشار اإلعاقة بالنسبة للفئة العمرية أقل من 
15 سنة فلم تتجاوز 1,8 %.

4.2 نسبة انتشار اإلعاقة حسب املستوى التعليمي ) 5 سنوات فام فوق(
توصل البحث إىل أن نسب انتشار اإلعاقة األكرث ارتفاعا سجلت لدى األشخاص الذين لديهم مستويات متدنية من التعليم؛ 

حيث أن نسبة انتشار اإلعاقة يف صفوف األشخاص الذين يتابعون تعليام أوليا تقليديا متثل 17,2%، يف حني تبلغ نسبة انتشار 
اإلعاقة يف صفوف األشخاص بدون تعليم 16,4 %. أما نسبة انتشار اإلعاقة بالنسبة للمستفيدين من برنامج محو األمية 

فيمثلون %11,9؛ كل ذلك يبني مدى تأثري اإلعاقة عىل تعليم األشخاص يف وضعية إعاقة، إذ أن البعض منهم مل يتمكن من ولوج 
املدرسة بسبب إعاقته، وآخرين تعطلت دراستهم أو أجربوا عىل مغادرة املدرسة لنفس السبب.

يوضح املبيان أن نسبة انتشار اإلعاقة جد مرتفعة وسط مجموع الساكنة العامة للمغرب التي يتجاوز سنها 60 سنة، وهو ما 
ميثل معطى دميغرافيا جديدا يف املغرب. كام يالحظ اختالف يف نسب انتشار اإلعاقة بني الفئات العمرية، وميكن تفسري ذلك 

مبجموعة من الخصائص املميزة لكل فئة عمرية. فبالنسبة للفئة العمرية 60 سنة فام فوق، تعزى النسبة العالية النتشار 
اإلعاقة لعامل الشيخوخة الذي غالبا ما ترتتب عنه أعراض ألمراض القلب والرشايني، أو األمراض االستقالبية واألمراض املزمنة، 

إلخ. ، وبالنسبة للفئة العمرية أقل من 15 سنة، تعزى النسبة املسجلة لتطور األوضاع الصحية واالجتامعية باملغرب خالل 
العقود األخرية إىل تحسن عالج األمراض املعدية والوبائية، وارتفاع الوقاية الصحية الناتجة عن تعميم التلقيح وعن التشخيص 

املبكر لألمراض، وتحسن الظروف املعيشية،...إلخ.

نسبة انتشار اإلعاقة حسب السن

60 سنة فام فوق

نسبة انتشار اإلعاقة حسب املستوى التعليمي

الرسم املبياين 10
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5.2 نسبة انتشار اإلعاقة حسب نوعية النشاط
إذا كانت النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة يف صفوف الفئة العمرية )15سنة فام فوق( من ساكنة املغرب هي 5,3 %، فإن نسبة 

األشخاص يف وضعية إعاقة القادرون عىل العمل تصل %51,3 يف صفوف هذه الفئة، أي 1.160.714 شخصا يف وضعية إعاقة. 
تتجاوز أعامرهم 15 سنة وقادرين عىل العمل.

وترتفع نسبة انتشار اإلعاقة حسب نوع النشاط يف صفوف املتقاعدين إىل %17,6 ، مام يؤكد تأثري عامل السن بالنسبة للفئة 
العمرية 60 سنة فام فوق. أما نسبة انتشار اإلعاقة يف وسط العاطلني عن العمل فتصل %10، وبالنسبة للعاملني املوسميني 

فتصل نسبة انتشار اإلعاقة يف صفوفهم %4,5 مقابل 3,6 % بالنسبة للذين لديهم عمل قار. 

1.3 نسبة انتشار اإلعاقة عىل الصعيد الوطني حسب درجة حدتها
 تبلغ نسبة انتشار اإلعاقة من الخفيفة إىل املتوسطة 6,4 % أي 2.131.456 وهو ما ميثل %94,12 من مجموع األشخاص يف 

وضعية إعاقة. يف حني تصل نسبة انتشار اإلعاقة املتوسطة والعميقة جدا 2,2 % من الساكنة، أي حوايل 732.688 شخصا. أما 
نسبة انتشار اإلعاقة العميقة فقد بلغت 0.6 %، أي حوايل 199.824 شخصا.

 لقد تبني أن مجموعة من األشخاص يف وضعية إعاقة لهم أنواع متعددة من العجز الوظيفي. 
 ولتحديد نسبة األشخاص املعنيني، فقد تم تعدادهم مرة واحدة، كام تم تحديد درجة اإلعاقة لديهم عىل مستويني :

- من خفيفة إىل متوسطة : يتم استنتاجها من خالل األسئلة التكميلية.
- عميقة جدا : وهو عجز تام، يستنتج من خالل األسئلة االنتقائية.

3. نسبة انتشار اإلعاقة عىل الصعيد الوطني 
حسب درجة حدتها ومجاالت العجز الوظيفي 

نسبة انتشار اإلعاقة حسب نوعية النشاط 

أو
عاملعاملتلميذ/طالب ربة

الرسم املبياين 12
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2.3 نسبة انتشار اإلعاقة عىل الصعيد الوطني حسب درجة الحدة ومكان اإلقامة
تبلغ نسبة انتشار اإلعاقة من الخفيفة إىل املتوسطة يف الوسط الحرضي 6,27 %، وبالنسبة لإلعاقة العميقة %0,57. أما يف 

الوسط القروي، فتبلغ نسبة اإلعاقة من الخفيفة إىل املتوسطة 6,59 %، وبالنسبة لإلعاقة العميقة جدا 0,59 %.

1.3.3 نسبة انتشار اإلعاقة من الخفيفة إىل املتوسطة 
حسب مجال العجز الوظيفي

 تبلغ نسبة انتشار اإلعاقة ) من الخفيفة إىل املتوسطة ( 
بالنسبة ملحدودية وظيفة البرص %3,47، وتبلغ بالنسبة 

ملحدودية وظيفة الحركة %3,07 وهام أكرب النسب املسجلة 
بالنسبة ملجاالت العجز الوظيفي. ويجب القول أن معظم 

املشاكل الصحية ذات الصلة بالسن أو األمراض املزمنة، غالباً 
ما تؤثر عىل وظيفتي البرص والحركة. أما بالنسبة ألنواع العجز 

الوظيفي األخرى، فنسبة انتشار اإلعاقة هي أقل من 1%.

تبني النتائج املحصل عليها يف هذا البحث ما ييل :
- ترتبط مشاكل الحركية والتنقل بالقصور الحريك، وذلك بنسبة %54 لذوي الشلل النصفي، يف حني يبلغ ذوو الشلل الكيل 

ومبتورو األطراف %24.5؛ 
- يرصح األّشخاص الذين يعرفون سبب محدودية نشاطهم، أن ذلك يعود أساسا إىل :عامل الشيخوخة %24,6 ، أو بفعل صعوبات 

حدثت أثناء فرتة الحمل أو عند الوالدة %22,2، أو مرض مكتسب %18,4؛
- %44,6 من األشخاص الذين يعانون من صعوبة يف التواصل هم من الفئة العمرية 25 سنة فام فوق؛ 

 - %42,40 من األشخاص الذين يفوق سنهم 50 سنة يعانون من محدودية القدرات الوظيفية يف مجال الرعاية الذاتية
. )soins personnels(

3.3 نسبة انتشار اإلعاقة حسب درجة الحدة ومجال العجز الوظيفي

من خفيفة إلى عميقة جدا عميقة جدا  من خفيفة

إلى متوسطة
مجاالت العجز الوظيفي

3,56% 0,10% 3,47% البصري

0,99% 0,09% 0,91% السمعي

3,34% 0,27% 3,07% الحركي

0,75% 0,10% 0,65% الذهني

0,87% 0,21% 0,66% الرعاية الذاتية

0,69% 0,16% 0,53% التواصل

الجدول 2: نسبة انتشار اإلعاقة حسب درجة الحدة ومجال العجز الوظيفي

 

النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة من الخفيفة إىل املتوسطة 
حسب مجاالت العجز الوظيفي

الرسم املبياين 13
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2.3.3 النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة 
العميقة جدا حسب مجاالت العجز الوظيفي
تبلغ النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة العميقة يف 
مجال الحركية %0,27 ويف مجال الرعاية الذاتية 

.0,21%

تبني من خالل البحث الوطني أن ما يقارب من 
نصف عدد األشخاص يف وضعية إعاقة لهم مجالني 

فأكرث من مجاالت العجز الوظيفي، )البرص، والسمع، 
 soins(والحركة، والذاكرة، والرتكيز، والرعاية الذاتية

personnels( والتواصل.(. 

4.3 النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة حسب عدد مجاالت العجز الوظيفي 

 المئوية بالنسبة لمجموع ساكنة المغرب

النسب
عدد األشخاص عدد مجاالت العجز الوظيفي

4,45% 1.482.028 مجال واحد للعجز الوظيفي

1,6% 532.864 مجاالن اثنان للعجز الوظيفي

0,75% 249.780

6,8% 2.264.672 المجموع

 

الجدول 3: النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة حسب عدد مجاالت العجز الوظيفي

النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة العميقة 
جدا حسب مجاالت العجز الوظيفي

النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة حسب عدد مجاالت العجز الوظيفي

ثالثة مجاالت فما فوق للعجز الوظيفي

الرسم املبياين 14
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الوسط القروي الوسط الحضري الجهات/ وسط اإلقامة

-- 2,90% واد الذهب- لكويرة

-- 13,40% العيون-بوجدور-الساقية الحمراء

7,70% 6,40% كلميم - السمارة

9,20% 8,40% سوس ماسة - درعة

4,40% 5,10% الغرب شراردة - بني أحسن

6,00% 6,60% الشاوية - ورديغة

4,60% 3,10% مراكش تانسيفت الحوز

9,90% 6,00% الجهة الشرقية

3,20% 4,30% الدار البيضاء الكبرى

7,10% 4,10% الرباط - سال- زمور- زعير

5,50% 4,90% دكالة- عبدة

9,20% 10,50% تادلة - أزيالل

10,20% 9,30% مكناس- تافياللت

8,70% 7,40% فاس- بولمان

7,30% 7,80% تازة- الحسيمة- تاونات

12,00% 11,10% طنجة- تطوان

4. توزيع نسب انتشار اإلعاقة عىل املستوى الجهوي

فيام يتعلق بتوزيع نسب انتشار اإلعاقة عىل املستوى الجهوي، تبني من خالل البحث أن هذه النسب تتجاوز املتوسط 
 الوطني ببعض الجهات كام هو الحال يف كل من جهات العيون بوجدور-الساقية الحمراء )% 13.4(، وطنجة - تطوان

)% 11.42(، وتادلة - أزيالل )% 9.83(، يف حني أن نسب انتشار اإلعاقة يف جهات أخرى تقل عن املتوسط الوطني، ويتعلق 
األمر بكل من جهات مراكش - تانسيفت - الحوز ) %3.94 (، الدار البيضاء الكربى) %3.96 (، والرباط – سال- زمور- زعري 

)4.69 % ( ثم وادي الذهب - لكويرة ) %2.9 (. تبني من خالل البحث الوطني أن ما يقارب من نصف عدد األشخاص 
يف وضعية إعاقة لهم مجالني فأكرث من مجاالت العجز الوظيفي، )البرص، والسمع، والحركة، والذاكرة، والرتكيز، والرعاية 

الذاتية)soins personnels( والتواصل(. 

كام بني هذا البحث بعد الدراسة والتحليل أن ارتفاع نسب انتشار اإلعاقة ببعض الجهات يعود باألساس إىل ارتفاع نسبة 
انتشار اإلعاقة الخفيفة، ذلك أن جهة العيون-بوجدور الساقية الحمراء يتواجد بها %0.2 فقط من األشخاص يف وضعية إعاقة 

عميقة، وهي نسبة تجعلها أقل من املتوسط الوطني الذي يبلغ 0.6%.

عميقة جدا من خفيفة إلى متوسطة من خفيفة إلى عميقة جدا

1348 1,6% 1837 2,2% 2351 2,9% واد الذهب- لكويرة

689 0,2% 38916 12,3% 42574 13,4%
-بوجدور-الساقية الحمراء

العيون

3553 0,7% 25944 5,4% 32617 6,8% كلميم السمارة

28613 1,1% 194751 7,3% 235237 8,8% سوس ماسة درعة

4899 0,3% 65059 3,6% 85654 4,8% الغرب شراردة - بني أحسن

16385 0,8% 61277 3,1% 124905 6,3% الشاوية ورديغة

26744 0,8% 84194 2,5% 135235 3,9% مراكش تانسيفت الحوز

3381 0,2% 113732 5,6% 142624 7,0% الجهة الشرقية

20399 0,5% 62804 1,4% 178326 4,0% الدار البيضاء الكبرى

23554 0,8% 60941 2,1% 133550 4,7% الرباط - سال- زمور- زعير

23299 1,0% 67573 3,0% 119058 5,3% دكالة- عبدة

2981 0,2% 127576 8,2% 153412 9,8% تادلة أزيالل

15037 0,6% 183694 7,2% 243985 9,6% مكناس- تافياللت

7690 0,4% 75000 4,0% 143967 7,7% فاس- بولمان

5887 0,3% 65289 3,6% 135448 7,5% تازة- الحسيمة- تاونات

7772 0,3% 288397 9,3% 353952 11,4% طنجة- تطوان

الجدول 4: النسبة الجهوية النتشار اإلعاقة حسب درجة العجز الوظيفي
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إذا كان هناك تشابه ملحوظ بني نسب انتشار اإلعاقة عىل الصعيد الوطني بني الوسطني الحرضي والقروي، فقد كشف هذا 
البحث أن هناك تباينا يف هذه النسب عىل الصعيد الجهوي.

الوسط القروي الوسط الحضري الجهات/ وسط اإلقامة

-- 2,90% واد الذهب- لكويرة

-- 13,40% العيون-بوجدور-الساقية الحمراء

7,70% 6,40% كلميم - السمارة

9,20% 8,40% سوس ماسة - درعة

4,40% 5,10% الغرب شراردة - بني أحسن

6,00% 6,60% الشاوية - ورديغة

4,60% 3,10% مراكش تانسيفت الحوز

9,90% 6,00% الجهة الشرقية

3,20% 4,30% الدار البيضاء الكبرى

7,10% 4,10% الرباط - سال- زمور- زعير

5,50% 4,90% دكالة- عبدة

9,20% 10,50% تادلة - أزيالل

10,20% 9,30% مكناس- تافياللت

8,70% 7,40% فاس- بولمان

7,30% 7,80% تازة- الحسيمة- تاونات

12,00% 11,10% طنجة- تطوان

الجدول 5: النسبة الجهوية النتشار اإلعاقة حسب الوسط
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املعطيات السوسيودميوغرافية 
املتعلقة باألشخاص يف وضعية 

إعاقة

املبحث السادس



1. توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب املتغريات 
السوسيواقتصادية

1.1 توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب 
مكان اإلقامة

يكشف هذا البحث أن %58.5 من األشخاص يف وضعية 
إعاقة يعيشون يف الوسط الحرضي، بينام %41.5 يعيشون يف 

الوسط القروي.

2.1 توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب 
الجنس

وفيام يتعلق مبتغري الجنس، يوضح الرسم املبياين املوايل أن 
%51.4 من األشخاص يف وضعية إعاقة هن إناث، يف حني 

تصل نسبة الذكور يف وضعية إعاقة 48.60%.

3.1 توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب الفئة العمرية
يبني الرسم املبياين التايل أن %47.8 من األشخاص يف وضعية إعاقة يبلغون من العمر 60 سنة فام فوق، فيام األشخاص ما بني 

15 و 59 سنة ميثلون %45.5 من مجموع األشخاص يف وضعية إعاقة، و%6.7 من هؤالء األشخاص هم أقل من 15 سنة.

ملحوظة : إن النتائج التي ستعرض يف هذا املبحث، تهم األشخاص يف وضعية إعاقة الذين لهم عجز وظيفي خفيف إىل عميق جدا. 

تجدر اإلشارة إىل أن بعض النسب تحتسب انطالقا من عدد أشكال العجز الوظيفي، وليس انطالقا من عدد األشخاص . ذلك أن كل 
شخص يحتسب بعدد األشكال املتعددة للعجز وبدرجاته املتفاوتة، ولهذا ال ميكن القيام بجمع النسب.

الرسم املبياين 16
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4.1 توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب الحالة العائلية
تبني نتائج هذا البحث أن 58.2 % من األشخاص يف وضعية إعاقة والبالغني أكرث من 15 سنة متزوجون. يف حني %21.9 منهم أرامل. 

وتبلغ نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة العازبني %17.4 ، أما نسبة املطلقني فتصل إىل %2.2 ، ويوضح الرسم املبياين التايل هذه 
املعطيات.

5.1 توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب املستوى التعليمي
يالحظ أن غالبية األشخاص يف وضعية إعاقة أي ما ميثل %66.1 بدون تعلم، وهو ما يعادل 1.476.000 شخص %66.6 منهم إناث. 

كام تتقارب نسب توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة غري املتمدرسني حسب مكان اإلقامة : %50.6 يعيشون يف الوسط الحرضي 
و%49.4 يعيشون يف الوسط القروي.

 %19.6 لديهم مستوى أويل من التعليم، %9.5 لديهم مستوى التعليم الثانوي و %1.8 فقط لديهم مستوى عايل من التعليم.

توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب الحالة العائلية

توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب املستوى التعليمي 

1. توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب املتغريات 
السوسيواقتصادية

الرسم املبياين 19

الرسم املبياين 20
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األشخاص يف وضعية إعاقة ما بني 5 و 14 سنة
تصل نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة بدون مستوى تعليمي 62,2 % أي ما يعادل 37.611 شخصا، من بينهم : 64,4 % إناث 

و38,7 % يف وضعية إعاقة عميقة.
من جهة أخرى، 56,6 % من هذه الفئة العمرية لديهم مستوى تعليمي ميتد من التعليم ما قبل املدريس إىل الثانوي. 

األشخاص يف وضعية إعاقة ما بني 15 و 25 سنة 
تصل نسبة األشخاص بدون مستوی تعليمي والذين ترتاوح أعامرهم ما بني 15 و25 سنة إلی %33،7، وتصل نسبة اإلناث منهم 

%71،9. وتجدر اإلشارة إلی أن هذه النسبة تعادل %8،6 لدی األشخاص بدون إعاقة، أي أربع مرات أقل عند األشخاص يف وضعية 
إعاقة.

إضافة إىل ذلك، فإن أكرث من نصف األشخاص يف وضعية إعاقة )57,4 %( لديهم مستوى تعليمي من ما قبل املدريس إىل الثانوي، و 
7,5 % لديهم مستوى تعليمي عايل.

األشخاص يف وضعية إعاقة البالغني 26 سنة فام فوق 
حسب نتائج البحث الوطني، فإن ثلثي األشخاص يف وضعية إعاقة بدون مستوى تعليمي :

- %70,9 دون مستوى تعليمي؛
- %27,10 مستوى ما قبل مدريس إىل عايل.

- %1,6 مستوى محو األمية. 

 - نسب متدرس األشخاص يف وضعية إعاقة ) من خفيفة إىل عميقة جدا( 

 يربز البحث الوطني أن ما يقارب نصف عدد األطفال يف وضعية إعاقة ) من خفيفة إىل عميقة جدا ( ، مل يتمكنوا من ولوج 
املدرسة ، وأن %60 من مجموع األطفال الذين متكنوا من التمدرس لهم إعاقة خفيفة. 

 ) للتفصيل يف نسب متدرس األشخاص يف وضعية إعاقة ‘‘انظروا الجدول 28’’ (.

الجدول 6 : نسب تمدرس األشخاص في وضعية إعاقة

نسب التمدرس

العدد نسبة التمدرس درجة اإلعاقة الفئة العمرية

2 من كل 4 أطفال 85,000 55,1% من خفيفة إلى عميقة جدا
من 6 إلى 17 سنة

4 من كل 5 أطفال 52,000 85,7% خفيفة

6.1 تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة ) من 15 سنة إىل 60 سنة(
وقد أظهرت نتائج البحث حول نشاط األشخاص يف وضعية إعاقة ما ييل :

%51,3 من األشخاص يف وضعية إعاقة )من خفيفة إىل عميقة جدا( أي 1.160.714 شخص هم يف سن النشاط، من ضمنهم  
%27 أي 313.948 شخص، رصحوا بأنهم يشتغلون بشكل مؤقت أو دائم . من بينهم %11,2 نساء، يف حني أن املعدل الوطني 

يقارب %50 بالنسبة ملجموع الساكنة املغربية.
إن األشخاص يف وضعية إعاقة الذين رصحوا أنهم عاطلون )يبحثون عن الشغل( هو %24,6 أي 285.809 شخص ، من بينهم 
%38,1 نساء. وبذلك يبلغ معدل بطالة األشخاص يف وضعية إعاقة ) خفيفة إىل عميقة جدا( %47,65 ، أي 290000 شخصا ، 

وهو 4 مرات أعىل من املعدل الوطني للبطالة )10,6%()5(. 

5 املندوبية السامية للتخطيط – 2014.
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1.6.1 توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب نوعية النشاط 

2.6.1 توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال النشاط

يعمل أغلب األشخاص يف وضعية إعاقة يف املجال الفالحي بنسبة تصل %31 يف حني تصل نسبة العاملني يف مجال الخدمات 25% 
ونسبة العاملني يف التجارة 18%.

غري مرصح به

اإلدارة

 

توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب نوعية النشاط

توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال النشاط

الرسم املبياين 21

الرسم املبياين 22
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3.6.1 توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب الوضعية املهنية 

64,9 % من األشخاص يف وضعية إعاقة 
املشتغلني يزاولون مهنا حرة، ويتوزعون 

عىل القطاعات التالية : الفالحة 38,2 %، 
التجارة 26 % والخدمات %13,2، قطاعات 

أخرى 25 %.

فيام يتعلق بتوزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مختلف مجاالت العجز الوظيفي ومختلف املتغريات السوسيودميوغرافية، 
يالحظ تواجد تفاوتات متباينة يف هذا التوزيع حسب مكان اإلقامة والجنس والفئات العمرية واملستوى الدرايس.

الوسط الحرضي

الوسط القروي

 2. توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال العجز 
الوظيفي ودرجة حدته

1.2 توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال العجز الوظيفي ومكان اإلقامة
يبني توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال القصور ومكان اإلقامة ارتفاع نسبة التواجد يف املجال الحرضي مقارنة مع 

املجال القروي.

توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب الوضعية املهنية

 توزيع مجاالت العجز الوظيفي حسب الوسط

الرسم املبياين 23

الرسم املبياين 24
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2.2 توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال العجز الوظيفي والجنس
يبني توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال العجز الوظيفي والجنس ما ييل :

- متثل اإلناث يف وضعية إعاقة حركية نسبة %58.6 من مجموع األشخاص يف وضعية إعاقة؛
- ميثل الذكور، من مجموع األشخاص يف وضعية إعاقة، نسبة مرتفعة يف مجال محدودية النشاط الذهني )الذاكرة( 54.4% ، 

و57 % يف محدودية التواصل .

3.2 توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال العجز الوظيفي والفئات العمرية
لقد أظهر البحث الوطني أن توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجاالت العجز الوظيفي والفئة العمرية املعطيات التالية :

- 60 سنة فام فوق، %65.2 يعانون من صعوبات سمعية، و%60,6 يعانون من صعوبات حركية، و%53,8 يعانون من صعوبات برصية؛
- ما بني 15 و59 سنة، %62,2 يعانون من صعوبات يف التواصل ، و %57,1 يعانون من القصور الذهني؛

- أقل من 15 سنة، %20,6 يعانون صعوبات يف الرعاية الذاتية، و%24,4 يعانون من صعوبات يف التواصل و%18,8 يعانون من صعوبات يف 
النشاط الذهني )الذاكرة(.

4.2 توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال العجز الوظيفي واملستوى الدرايس )خمس سنوات فام 
فوق(

من خالل نتائج هذا البحث، يتضح أن توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال القصور واملستوى التعليمي يتسم مبا ييل :
- نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة بدون تعليم مرتفع كيفام كان نوع القصور.

- أغلب األشخاص يف وضعية إعاقة الذين ولجوا إىل بنية تربوية )أويل عرصي- أويل تقليدي وتعليم ابتدايئ( وصلوا عىل األكرث للمستوى 
الدرايس االبتدايئ.

من خالل نتائج هذا البحث، يتضح أن توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال القصور واملستوى التعليمي يتسم مبا ييل :
- نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة بدون تعليم مرتفع كيفام كان نوع القصور.

- أغلب األشخاص يف وضعية إعاقة الذين ولجوا إىل بنية تربوية )أويل عرصي- أويل تقليدي وتعليم ابتدايئ( وصلوا عىل األكرث للمستوى 
الدرايس االبتدايئ.

الذكور

أقل من 15 سنة

اإلناث

ما بني 15 و 59 سنة

60 سنة و ما فوق

توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال العجز الوظيفي و الجنس

توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال العجز الوظيفي والفئات العمرية

 2. توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال العجز 
الوظيفي ودرجة حدته

الرسم املبياين 25

الرسم املبياين 26
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 الجدول7: توزيع األشخاص في وضعية إعاقة حسب مجال العجز الوظيفي والمستوى التعليمي

تواصل ذاكرة حركية بصر سمع مستوى تعليمي

69,8% 70,1% 74,8% 66,8% 64,9% 77,4% بدون تعلم

2,0% 3,9% ,5% 3,5% ,6% 1,4% أولي عصري

3,1% 1,0% 4,2% 2,6% 5,5% 3,6% أولي تقليدي

14,5% 16,3% 11,4% 17,7% 13,6% 10,3% ابتدائي

3,8% 3,0% 3,3% 5,1% 6,1% 2,6% إعدادي

3,0% 2,8% 2,7% 1,7% 4,3% 1,7% ثانوي

,1% 0,0% 1,0% ,6% 1,3% ,7% محو األمية

,6% ,6% ,9% ,8% 2,3% 1,3% عالي

3,0% 2,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,0% غير مصرح

5.2 توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال العجز الوظيفي ونوعية النشاط )الساكنة 
النشيطة ما بني 15 و60 سنة(

يعاين شخصان من بني كل ثالثة أشخاص يف وضعية إعاقة من صعوبات يف التواصل وصعوبات مرتبطة بالرعاية ذاتية أو 
صعوبات ذهنية ) الذاكرة(، وهام عاطالن عن العمل كيف ما كانت حدة العجز الوظيفي.

6.2 توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب 
عدد مجاالت العجز الوظيفي 

يتضح أن 65,5 % من األشخاص يف وضعية إعاقة يعانون 
من عجز وظيفي يف مجال واحد، بينام %23.3 يعانون 
من عجز وظيفي يف مجالني اثنني، والباقي أي ما ميثل 

%11.2 يعاين من عجز وظيفي يف ثالثة مجاالت أو أكرث.

توزيع مجاالت العجز الوظيفي حسب نوعية النشاط

توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب عدد مجاالت العجز الوظيفي

عجز وظيفي يف مجال واحد

عجز وظيفي يف مجالني اثنني

عجز وظيفي يف ثالثة مجاالت

عامل

عامل

الرسم املبياين 27

الرسم املبياين 28
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الظروف املعيشية لألشخاص
يف وضعية إعاقة 

القصور ومحدودية النشاط واملشاركة

املبحث السابع
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َيعرض هذا املبحث النتائج املتعلقة بالظروف املعيشية لألشخاص يف وضعية إعاقة الذين يعانون من عجز ترتاوح حدته بني املتوسط إىل العميق 
جدا، وميثل هؤالء 2,2 % من مجموع الساكنة املغربية أي ما يعادل 732.688 شخصا.

ملحوظة : إن النتائج التي ستعرض يف هذا املبحث، تهم األشخاص يف وضعية إعاقة الذين لهم عجز وظيفي متوسط إىل عميق جدا. 

يبلغ عدد األشخاص الذين لهم عجز متوسط إىل عميق جدا 732.688 ، %56 منهم يعيشون يف الوسط الحرضي.

1. املعطيات السوسيودميوغرافية املتعلقة باألشخاص يف وضعية إعاقة 
الذين لديهم قصور من مستوى متوسط إىل مستوى عميق جدا

52 52 

44 %

56 %

50%
38%

12%

38%

36%

2%

0%

17%

7%

الرسم املبياين 30 

الرسم املبياين 32 

الرسم املبياين 29

الرسم املبياين 31 
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توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب الجنس
توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مكانة االقامة

توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب الحالة العائلية توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب الفئات العمرية
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1.2 توزيع أنواع القصور
يتعلق األمر بعرض أنواع القصور السائدة لدى األشخاص يف وضعية إعاقة الذين شملهم البحث املعمق. ومن أجل توصيف أنواع القصور 

املنترشة يف املغرب لدى األشخاص يف وضعية إعاقة تم احتساب مختلف أنواع القصور حسب املتغريات السوسيودميوغرافية ومكان اإلقامة، 
والجنس والسن.

1.1.2 القصور الحريك هو األكرث انتشارا لدى األشخاص يف وضعية إعاقة
تبني النسبة املئوية لألشخاص ذوي قصور واحد أو أكرث أن القصور الحريك هو األكرث انتشارا بنسبة )%50,2(، )% 25,1( يعانون من قصور 

23,8( يعانون من قصور برصي. ذهني، و)%

2.1.2 توزيع أنواع القصور حسب املتغريات السوسيودميوغرافية
يعرض الجدول املوايل املعطيات املتعلقة بنسب مختلف أنواع القصور حسب الوسط والجنس والفئات العمرية. 

2. أنواع وأسباب القصور

3.20 %

25.10 %

8.50 %10.50%
15.80%

23.80%

50.20%

الجدول : 8 توزيع أنواع القصور حسب المتغيرات السوسيوديموغرافية

 للقصور

أشكاألخرى
قصور ذهني

 قصور

أو إستقالبي اللغة و الكالم
قصور سمعي قصور بصري قصور حركي

3,10% 26,60% 11,20% 12,10% 14,10% 22,10% 51,70% الحضري
الوسط

3,40% 23,20% 5,10% 8,30% 17,90% 26,00% 48,40% القروي

3,00% 24,50% 7,60% 11,00% 13,90% 22,70% 47,30% ذكور

%3,50الجنس 25,80% 9,60% 9,80% 18,10% 25,10% 54,00% إناث

4,50% 38,10% 6,10% 28,40% 12,00% 11,30% 54,50% أقل من 15 سنة

4,00% 32,60% 5,10% 10,90% 13,20% 17,20% 40,40% بين 15 و 59 سنة
السن

1,80% 11,10% 13,70% 4,50% 20,30% 36,30% 61,90% 60 سنة فأكثر

الرسم املبياين 33 

47

توزيع أنواع القصور

حشويقصور
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3.1.2 توزيع أنواع القصور حسب أنواع و مظاهر القصور
يعرض الجدول املوايل املعطيات املتعلقة بنسب مختلف أنواع و مظاهر القصور

الجدول : 9 تحديد أنواع ومظاهر القصور

% أنواع ومظاهر القصور

القصور الحركي

38,70% الشلل النصفي )شلل الطرفين السفليين(

13,70%  الشلل الرباعي )شلل ألطراف األربعة(

16,1%  الشلل الفالج )طرفي جهة واحدة(

11,4%  ذراع واحدة

23,0%  ساق واحدة

12,1%

4,7%

 قصور حركي آخر

 قصور في الجذع

قصور بصري

18,7%  عمى تام

72,0%

17,5%

 ضعف البصر

 اضطراب آخر في البصر

قصور سمعي

27,7%

72,7%

أصم

ضعيف السمع

قصور في اللغة والكالم

12,9%  البكم

37,2%  التأتأة

34,7%

28,3%

 اضطراب النطق والكالم

اضطرابات أخرى للغة )عدم القدرة على الكالم، عسر الكالم، عسر القراءة...(

قصور حشوي أو إستقالبي

30,0%  قصور الكلي أو المسالك البولية

9,4%  قصور الجهاز التنفسي

21,5%  قصور القلب والشرايين

9,7%  قصور الجهاز الهضمي

40,9%

9,5%

8,7%

 قصور غددي

قصور الدم أو المناعة

اضطرابات حشويةأخرى

قصور ذهني

62,1%  التأخر الذهني المتوسط والشديد والعميق

23,9%  التأخر الطفيف، قصور ذهني معتدل

23,9%  فقدان المكتسبات الذهنية

26,5%  اضطرابات في السلوك

7,5%

8,1%

1,2%

 اضطرابات مزاجية، االكتئاب

فقدان متقطع للوعي

 اضطرابات نفسية أخرى

أنواع أخرى من القصور

52,1%

23,9%

13,5%

6,9%

 تشوهات جمالية

 قصور متعدد

 أنواع أخرى أو غير محددة

 ال يوجد جواب
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4.1.2 تردد األشخاص يف وضعية إعاقة عىل بنيات لالستشارة

تم استجواب األشخاص يف وضعية إعاقة حول ترددهم عىل بنيات لالستشارة من أجل تشخيص وضعهم الصحي. وقد تبني أن %76,8 منهم 
أكدوا أنهم استفادوا من زيارات استشارية للحصول عىل خدمات للتشخيص والعالج؛ حيث أن : 

- %96,6 منهم لجؤوا إىل مؤسسات صحية؛ 
- %14,8 منهم ترددوا عىل العالجات التقليدية )فقيه، عشاب، مولدة تقليدية،. إلخ (

- %5,7 منهم أكدوا ترددهم عىل بنيات غري طبية )الجمعيات واملساعدة االجتامعية...(. 

2.2 مصدر القصورات
لقد ركز هذا البحث عىل موضوع األسباب املؤدية للقصور. ومن خالل تحليل املعطيات التي تم الحصول عليها، يتبني ما ييل :

1.2.2 معرفة األشخاص يف وضعية إعاقة ألسباب القصور لديهم :

 من بني األشخاص يف وضعية إعاقة املستجوبني، رصح 65,2 % منهم مبعرفتهم لسبب القصور الذي يعانون منه. وقد تبني أيضا أن نسبة 
هؤالء األشخاص ال تتغري حسب الجنس. غري أن األشخاص الحرضيني هم األكرث معرفة بسبب القصور الذي يعانون منه )68,9 % يف الوسط 

الحرضي مقابل %60,5 يف الوسط القروي(، كام تبني أن األشخاص املسنني ) 60 سنة فام فوق( هم األكرث معرفة مبسببات القصور.
من جهة أخرى، تتوزع نسب األشخاص يف وضعية إعاقة الذين يعرفون سبب القصور حسب الوسط والفئة العمرية والجنس بحسب 

الجدول املوايل : 

29%

14%

18%
12%

6%

7%

6%

8%

الجدول 10 : معرفة أسباب القصور حسب المعطيات السوسيوديموغرافية

معرفة األشخاص في وضعية إعاقة ألسباب القصور 

68,9% وسط حضري
الوسط

60,5% وسط قروي

65,3% ذكور
الجنس

65,1% إناث

48,7% أقل من 15 سنة

%57,7السن بين 15 و 59 سنة

80,2% 60 سنة فأكثر

5.1.2 فرتة ظهور القصور حسب الفئات 
العمرية

من خالل هذا البحث، يتضح أن حاالت القصور 
تظهر يف سن مبكرة. ذلك أن %47 من األشخاص يف 
وضعية إعاقة رصحوا بأنهم أصيبوا بالقصور قبل 14 
سنة، يف حني أن %22 أصيبوا بالقصور بعد 55 سنة. 
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2.2.2 أسباب القصور
تعترب األمراض املكتسبة والشيخوخة والحوادث والصعوبات املرتبطة بالحمل والوالدة من أهم األسباب املؤدية للقصور؛ 

حيث جاءت النتائج كالتايل : 

الرسم املبياين 35 
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- بالنسبة لألمراض املكتسبة، رصح %40,7 من األشخاص يف وضعية إعاقة بأن القصور الذي يعانون منه ناتج عن مرض 
مكتسب أو مهني )%2,1 من أصل مهني(.

- وبالنسبة للشيخوخة، رصح %25,6 من األشخاص يف وضعية إعاقة، أي شخص من أصل أربعة بكونه يف وضعية إعاقة 
بسبب مشكل صحي ناتج عن الشيخوخة. ذلك أن شيخوخة الساكنة ترتبط بارتفاع األمراض املزمنة املرتبطة مبحدودية 

القدرة عىل الرعاية الذاتية )أمراض القلب والرشايني، داء السكري، داء الرسطان، النقص الكلوي وداء الزهامير... (.
- أما الحوادث فتمثل %17,1 من أسباب اإلعاقة : %3,5 كنسبة خاصة بحوادث السري وهي نفس النسبة الخاصة 

بحوادث الشغل و3,4 % نسبة خاصة بالحوادث املنزلية، والنسبة املتبقية فتمثل حوادث أخرى كحوادث مدرسية ، 
وحوادث ناتجة عن حرب، وحوادث ناتجة عن تسمامت...  

- وبالنسبة لصعوبات الحمل والوالدة فتمثل %10,7 من األسباب املؤدية إىل اإلعاقة، وغالبا ما تكون منبعا إلعاقات 
عميقة منذ السن املبكر )شلل دماغي أو إعاقة متعددة...(.

أسباب القصور
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طلب يف هذا البحث من كل شخص يف وضعية إعاقة أن يحدد درجة الصعوبة )من الدرجات األربع 
املذكورة أسفله( ، والتي يعاين منها للقيام بنشاط من األنشطة التي تتطلب وظيفية حركية.

- درجات الصعوبة : 
1. ال يحتاج إىل مساعدة عىل الرغم من الصعوبات؛

2. يحتاج إىل مساعدة جزئية؛
3. يحتاج إىل مساعدة كاملة؛

4. يحتاج إىل مساعدة تقنية )معمدات أو كريس متحرك(.
- الئحة األنشطة، التي حدد الشخص املعني درجة الصعوبة التي يعاين منها : 

- الخروج من املنزل ؛ 
- التسوق؛ 

- إدارة األرسة؛
- تناول الدواء؛

- استخدام الهاتف؛
- التواصل مع الغري؛

- استخدام اليدين واألصابع دون أية صعوبة ؟ )عىل سبيل املثال : فتح الباب، استعامل صنوبر ماء، 
 نجر قلم رصاص، إزالة قرشة فاكهة(؛

- النظافة واالغتسال
- ارتداء املالبس ونزعها

- تناول الطعام والرشاب
- الذهاب إىل املرحاض

- النهوض واالستلقاء
- التحرك يف البيت

- الصعود و النزول يف الدرج.

1.3 محدودية القدرات الوظيفية الحركية

يتعلق األمر هنا بالنتائج املتعلقة باألشخاص يف وضعية إعاقة الذين تتجاوز أعامرهم خمس سنوات، أي ما ميثل %93 من العينة املستجوبة.

أظهرت نتائج البحث الوطني أن % 87 من األشخاص يف وضعية إعاقة ميارسون أو ميكنهم مامرسة نشاط ما خارج محل سكناهم، مقابل 
%13 ال ميكنهم مغادرة الفراش، أو غري قادرين عىل الحركة داخل املنزل.

3. محدودية القدرات الوظيفية 
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39,5% وسط حضري
الوسط

42,8% وسط قروي

38,4% ذكور
الجنس

44,2% إناث

25,3% أقل من 15 سنة

%34,0السن بين 15 و 59 سنة

54,1% 60 سنة فأكثر

83%

7%

2%
4% 3%1%

النتائج املحصل عليها، واملتعلقة 
مبستوى قدرة األشخاص يف 
وضعية إعاقة عىل الحركة :

يبني البحث أن املحدوديات الوظيفية املرتبطة بالحركة هي األكرث انتشارا يف صفوف األشخاص يف وضعية إعاقة %80,9. ومبا أن 
ذلك قد ينتج عن أنواع مختلفة من القصور، نقدم فيام ييل املعطيات الخاصة بتوزيع األشخاص يف وضعية إعاقة الذين لديهم 

محدودية وظيفية يف الحركة وفقا ألنواع القصور املالحظة، )مثال املحدودية الوظيفية الحركية تنتج عن قصور ذهني بـ 22,1% 
من الحاالت(. كام يالحظ أن املحدوديات الوظيفية الحركية تنتج عن القصور البرصي بـ %14,5 من الحاالت. ويظهر الرسم املبياين 

التايل نسبة املحدودية الوظيفية لكل حالة قصور عىل حدة.

ميكنني

ويتضح من خالل الجدول التايل أن نسبة العجز الوظيفي الحريك ال تتغري كثريا بتغري متغريات كل من وسط اإلقامة أو الجنس أو 
الفئة العمرية. 

54,2%

22,1%

14,5%

11,5%

9,4%

3,1%

2,5%

الجدول 11: نسبة تواجد المحدوديات الوظيفية الحركية حسب المتغيرات السوسيوديمغرافية

80,8% وسط حضري
الوسط

81,2% وسط قروي

77,1% ذكور
الجنس

85,9% إناث

84,6% أقل من 15 سنة

%77,1السن بين 15 و 59 سنة

85,5% 60 سنة فأكثر
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القدرة عىل الحركة

نسبة محدودية القدرات الوظيفية حسب أنواع القصور
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2.3 محدوديات القدرات الوظيفية البرصية

ويبني البحث الوطني حول اإلعاقة فيام يتعلق باملحدوديات الوظيفية الحركية يف ارتباطها بالحاجة إىل املساعدة النتائج التالية :
- %55 من األشخاص الذين يعانون من محدوديات وظيفية حركية عربوا عن حاجتهم ملساعدة جزئية؛

- %31 عربوا عن حاجتهم ملساعدة كلية أو تقنية. 

لقد أظهر البحث أن %23,3 من األشخاص يف وضعية إعاقة الذين لديهم محدودية يف القدرات الوظيفية البرصية هم الذين 
يعانون من بعض الصعوبات. حيث أظهرت نتائج البحث ما ييل : 

املتغريات السوسيودميغرافية التي يوضحها الجدول املوايل.

31,0%

50,7%
55,0%

تم طرح مجموعة من األسئلة عىل األشخاص يف وضعية إعاقة حول قدرتهم عىل النظر من قريب )قراءة جريدة، 
كتاب، رسم...( أو التعرف عىل وجه شخص عىل بعد 4 أمتار، ولو بالنظارات، فيجيب الشخص بتحديد درجة الصعوبة 

التي يصادفها :
-1 بدون صعوبة؛ -3 مع كثري من الصعوبات؛ 

-2 مع بعض الصعوبات؛ -4 عجز كيل.

39,5% وسط حضري
الوسط

42,8% وسط قروي

38,4% ذكور
الجنس

44,2% إناث

25,3% أقل من 15 سنة

%34,0السن بين 15 و 59 سنة

54,1% 60 سنة فأكثر

 الجدول 12 : نسبة تواجد المحدوديات الوظيفية البصرية حسب المتغيرات السوسيوديمغرافية 
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محدودية الوظيفة الحركية حسب درجة الحاجة إىل املساعدة
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الجدول 14 : نسبة تواجد المحدوديات الوظيفية في التواصل حسب المتغيرات السوسيوديمغرافية 

وقد اتضح أيضا أن من بني األشخاص يف وضعية إعاقة الذين يعانون من عجز وظيفي برصي، %13,1 منهم يعانون من عجز 
وظيفي عميق.

تبني النتائج املحصل عليها بالنسبة ملحدودية القدرات الوظيفية السمعية حسب درجة الصعوبة أن نسبة وجود هذه األخرية 
عالية يف صفوف األشخاص يف وضعية إعاقة الذين لديهم صعوبات كثرية )%41( والذين لديهم بعض الصعوبات بـ )39,4%( :

محدودية

شخص واحد من أصل خمسة أشخاص يف 
وضعية إعاقة سمعية ، يوجد شخص واحد  

له صمم تام )19,6%(.

طرح يف هذا البحث أسئلة حول مدى قدرة الشخص عىل سامع ما يروج يف محادثة، ولو باستعامل آلة السمع، وعىل 
هؤالء األشخاص أن يحددوا درجة الصعوبة التي يالقونها :

 -1 بدون صعوبات؛
 -2 مع بعض الصعوبات؛

 -3 بكثري من الصعوبات. 

3.3 محدودية الوظيفة السمعية

الوظيفة السمعية

22,2 وسط حضري
الوسط

22,3% وسط قروي

19,1% ذكور
الجنس

26,0% إناث

15,0% أقل من 15 سنة

%16,5السن بين 15 و 59 سنة

31,5% 60 سنة فأكثر

الجدول : 13 نسبة تواجد  الوظيفة السمعية حسب المتغيرات السوسيوديمغرافية 
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نسبة تواجد محدودية القدرات الوظيفية املرتتبة عن قصور برصي

نسبة تواجد محدودية القدرات الوظيفية املرتتبة عن القصور يف السمع حسب درجة الصعوبة

محدودية
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يتبني من خالل نتائج البحث أن معدل األشخاص يف وضعية إعاقة سمعية عميقة مرتفع )%41( مقارنة مع باقي 
األشخاص يف وضعية إعاقة سمعية خفيفة ومتوسطة ) 39.4% (.

ملحوظة : شخص واحد من أصل خمسة أشخاص يف وضعية إعاقة يعاين من إعاقة سمعية عميقة، أي بنسبة 19.6%.

وقد تبني أن معدل املحدودية الوظيفية يف مجال التواصل يصل إىل %42,5. ذلك أن من بني األشخاص يف 
وضعية إعاقة سمعية والذين يعانون من محدوديات وظيفية يف مجال التواصل، %63,1 منهم يالقون صعوبات 

يف الكالم و%65,8 يعانون من صعوبات يف التفاعل مع اآلخرين. وتتوزع هذه النسبة حسب املحدودية 
واملؤرشات السوسيودميغرافية عىل الشكل التايل :

تجدر اإلشارة إىل أن هذه املؤرشات الثالث تتفاوت بالنسبة لألشخاص الذين تقل أعامرهم عن 15 سنة. فقد 
كشفت نتائج البحث عن ارتفاع نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة سمعية عميقة و الذين يعانون من محدودية 

وظيفية يف التواصل بلغت 12.9%.

* التفاعل: العالقات االجتامعية بني الشخص يف وضعية إعاقة سمعية  وباقي أفراد املجتمع، عرب أمناط مختلفة كالتعاون واملنافسة والجوار وغريها

* التواصل: هو قدرة الشخص يف وضعية إعاقة سمعية عىل التعبري والتبليغ عن طريق اللغة املتداولة لشخص آخر. 

املحدودية الوظيفية يف مجال التواصل : 
تم سؤال الشخص يف وضعية إعاقة حول قدرته عىل التواصل مع اآلخرين وتبادل الحديث معهم، وتحديد ما إذا كان :

1- لديه صعوبات يف الكالم )مبا يف ذلك التأتأة(
يتم التعبري عن درجة الصعوبة التي يالقيها :

- بدون صعوبة؛ 
- مع بعض الصعوبات؛

- بصعوبات كثرية؛ 
- قصور كيل. 

2 - هل تعرضه صعوباته للخطر ؟ 
3 - هل ُينعت أحيانا من طرف الغري، بأنه »عدواين جدا« أو » مندفع جدا« ؟ 

4.3 املحدودية الوظيفية يف مجال التواصل
تعالج هذه الفقرة منوذجني محددين هام التواصل والتفاعل مع اآلخرين.

الجدول 14 : نسبة تواجد المحدوديات الوظيفية في التواصل حسب المتغيرات السوسيوديمغرافية 

التواصل* التفاعل مع اآلخرين* اللغة

43,2% 28,8% 27,9% وسط حضري
الوسط

41,5% 26,8% 25,5% وسط قروي

44,4% 29,0% 28,2% ذكور
الجنس

40,1% 26,6% 25,1% إناث

66,2% 40,6% 54,8% أقل من 15 سنة

%51,1السن 33,9% 33,0% بين 15 و 59 سنة

25,1% 16,8% 11,9% 60 سنة فأكثر
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ملحوظة : %6 من األشخاص يف وضعية إعاقة سمعية عميقة يعانون من محدودية وظيفية. 

يبلغ معدل املحدودية الوظيفية عىل مستوى الذاكرة %42,9، حيث يالحظ أن هناك تشابها بني الوسطني الحرضي 
والقروي وبني الذكور واإلناث، يف حني أن هذا املعدل يشهد ارتفاعا ملموسا بالنسبة للفئة العمرية ما دون 15 سنة 

وما فوق 60 سنة .

5.3 املحدودية الوظيفية عىل مستوى الذاكرة

تم سؤال الشخص يف وضعية إعاقة حول قدرته عىل تذكر أحداث يومية. مثال : الخروج من املنزل و العودة إليه 
بدون صعوبة إلخ.

الجدول 15 : نسبة تواجد المحدوديات الوظيفية المتعلقة بالذاكر ة حسب المتغيرات السوسيوديمغرافية 

59,0% وسط حضري
الوسط

60,1% وسط قروي

60,0% ذكور
الجنس

58,8% إناث

69,0% أقل من 15 سنة

%56,0السن بين 15 و 59 سنة

63,5% 60 سنة فأكثر
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محدوديات القدرات الوظيفية املرتتبة عن القصور يف اللغة والتواصل

محدودية القدرات الوظيفية السمعية
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سنتناول يف هذا الجزء مكّونا من مكونات تعريف اإلعاقة واإلمكانيات والحواجز التي تواجه الشخص يف وضعية إعاقة أثناء 
مزاولته لألنشطة اليومية )الحياة األرسية واالجتامعية واملؤسساتية والتعليمية واملهنية...(.

ومتكن دراسة هذه املكونات من معرفة وتقييم آثار القصور واملحدودية الوظيفية عىل إمكانية اندماج األشخاص يف وضعية إعاقة 
يف الحياة العامة. وسيتناول هذا الجزء ستة مجاالت أساسية للمشاركة االجتامعية وهي : الوسط األرسي واملساعدة، الولوج إىل 

الخدمات الصحية، املعينات التقنية، التعليم والتكوين، التشغيل ، الدخل، التنشئة االجتامعية والتمييز.

1.4 البيئة األرسية وأشكال املساعدة

يتطرق هذا املحور لدراسة اإلمكانيات التي يستفيد منها األشخاص يف وضعية إعاقة من حيث الرعاية واملساعدة واملواكبة من 
أجل االندماج يف الحياة العامة. 

1.1.4 البيئة األرسية لألشخاص يف وضعية إعاقة 

سجل البحث الوطني أن 1 من كل 15 شخصا ) %6,4 من األشخاص يف وضعية إعاقة( ٌأقل من 18 سنة ، يتيم األب أو األم أو هام 
معا، كام أن %6,20 من األطفال يف وضعية إعاقة أيتام األب.

2.1.4 الدعم واملساعدة 
بينت النتائج أن مساعدة ودعم األشخاص يف وضعية إعاقة ميكن أن تكون من لدن أفراد األرسة الصغرية أو الكبرية أو الجريان أو 

الزمالء، كام ميكن أن يقدمها مساعدون مهنيون، حيث أن %73.5 يستفيدون من مساعدة منتظمة للقيام بأنشطة الحياة اليومية، 
كام أن %55.5 يستفيدون من مساعدة مالية من أفراد األرسة، وذلك عند الحاجة.

وفيام يتعلق بالرعاية املعنوية والعاطفية، فإن الجدول املوايل يبني مدى حاجة األشخاص يف وضعية إعاقة إىل دعم معنوي، حيث 
يتضح أن نصف األشخاص يف وضعية إعاقة تقريبا، يف حاجة يومية ملثل هذا الدعم :

4. املشاركة االجتامعية

يتيم األم يتيم األب يتيم الوالدين الفئة العمرية

2% 6,20% 1,80% أقل من 18 سنة

2,60% 19% 2,5% ما بين 18 و 25 سنة

45,90% 59,20% 43,30% ما بين 26 و 70 سنة

الجدول 16 : توزيع األشخاص في وضعية إعاقة اليتامى بحسب الفئات العمرية

الجدول 17 : المساعدة لألشخاص في وضعية إعاقة.

73,5% نسبة األشخاص في وضعية إعاقة الذين يستفيدون من مساعدات منتظمة للقيام بأنشطة الحياة اليومية 

6,8% نسبة األشخاص في وضعية إعاقة الذين يستفيدون من مساعدة مقدمة من لدن مهنيين في المجال 

25,7% نسبة األشخاص في وضعية إعاقة الذين يستفيدون من مساعدات مؤدى عنها، من طرفه أو من طرف أفراد أسرته

12,7% نسبة األشخاص في وضعية إعاقة الذين يؤدون مقابال ألفراد األسرة لالستفادة من خدمة المساعدة 

55,5% نسبة األشخاص في وضعية إعاقة الذين يستفيدون من مساعدات مالية عند الضرورة.
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الجدول 18 :  نسبة األشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين من الدعم  المادي  والمعنوي

% الرعاية المعنوية والعاطفية

12,4% ال، لست بحاجة إليها

9,2% ال، ولكن سوف أحتاج إليها

43,8% نعم، يوميا

9,0% نعم، بشكل منتظم

8,2% نعم، أحيانا

17,4% بدون جواب

100,0% المجموع

وقد أظهرت نتائج هذا البحث أن املعيقات التي تحول دون اندماج ومشاركة األشخاص يف وضعية إعاقة يف الحياة العامة تتجىل يف 
غياب الولوجيات وضعف التغطية الصحية واملعينات التقنية. وهي عنارص محورية لقياس مدى الفرص املتاحة لتمكني األشخاص يف 

وضعية إعاقة من املشاركة االجتامعية، والتخفيف من آثار القصور التي يعانون منها واملحدودية الوظيفية املرتتبة عنه. 

2.4 الولوجيات 

1.2.4 الولوج إىل مقرات السكنى

 رصح %30,5 من األشخاص يف وضعية إعاقة غري املقعدين أنهم يعانون صعوبات يف الولوج إىل مقر سكناهم، %60,1 منهم 
يقطنون بالوسط الحرضي. )%66,5( من هذه الصعوبات ناتجة عن الحالة الصحية لألشخاص يف وضعية إعاقة، بينام %20.8 بسبب 

استحالة الولوج املبارش للمنزل نظرا لغياب الولوجيات. 

2.2.4 الولوجيات داخل مقر السكنى

تبني نتائج البحث امليداين أن نسبة تحرك األشخاص يف وضعية إعاقة داخل مقر سكناهم، كالتايل : 
- % 51,2 يتحركون داخل مقر سكناهم بدون صعوبة؛

- % 83,3 ال يتوفرون عىل أثاث وتجهيزات منزلية تتناسب مع إعاقتهم، بينام رصح %33,8 منهم بكونهم يف حاجة ماسة إىل مثل 
 هذا األثاث والتجهيزات. 

أما أنواع التجهيزات التي يحتاجها األشخاص يف وضعية إعاقة لتحسني ولوجهم وتحركهم داخل املنزل، فيبينها الرسم البياين التايل :

الرسم املبياين 42 

الرسم املبياين 43 

أسباب الصعوبات التي يالقيها الشخص يف وضعية إعاقة عند ولوجه إىل بيته

توزيع أنواع التجهيزات املتخصصة التي يحتاجها األشخاص يف وضعية إعاقة 

العاطفي
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3.2.4 الولوج إىل وسائل النقل 

فيام يتعلق بنتائج البحث حول وسائل النقل املستعملة لدى األشخاص يف وضعية إعاقة، فكانت كالتايل : 
- % 56,9 يتنقلون مشيا عىل األقدام؛
- % 11 يستعملون الكريس املتحرك؛

- % 5,7 يستعملون الدّراجة الهوائية؛
- % 4,8 يقودون دراجة نارية؛

- % 7,8 يستعملون الدراجة النارية كركاب؛
- % 24,4 يستعملون السيارة الشخصية كركاب؛

- % 15,9 يقودون سياراتهم الشخصية؛
- % 4,7 يستعملون دراجة نارية مجهزة.

أما فيام يتعلق بالولوج إىل وسائل النقل العمومي، فإن الجدول اآليت يوضح نوعية الصعوبات التي يصادفها األشخاص يف وضعية إعاقة :

كام مكنت نتائج البحث من التعرف عىل أنواع وسائل النقل العمومي املستعملة من طرف األشخاص يف وضعية إعاقة، وهي موزعة 
كالتايل :

- استعامل سيارة األجرة : % 67,3 
- استعامل الحافلة أو الطراموي : % 31,2

- استعامل القطار : % 18,2
- وسائل أخرى : % 6,7 )مثال دواب أو عربات(

3.4 استفادة األشخاص يف وضعية إعاقة من التغطية االجتامعية والخدمات الصحية

1.3.4 االنخراط يف نظام التغطية االجتامعية

تبني نتائج البحث أن ثلثي األشخاص يف وضعية إعاقة ال يستفيدون من أية تغطية اجتامعية، حيث أن % 34,1 فقط هم الذين 
رصحوا بانخراطهم يف نظام التغطية االجتامعية. ومن بني هؤالء )% 60,8( يستفيدون من نظام املساعدة الطبية )راميد(، مقابل 

%15,4 منخرطون يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، بينام %12,7 منخرطون يف الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط 
االجتامعي. يف حني أن )%2,1( فقط من األشخاص يف وضعية إعاقة يستفيدون من تأمني خاص، حسب ما هو مبني يف معطيات 

الجدول التايل :

 الجدول 19 :  نسبة األشخاص في وضعية إعاقة القادرين على استعمال وسائل النقل العمومي 

% مدى تمكن الشخص في وضعية إعاقة من الولوج للنقل العمومي

12,4% ال يتمكن نظرا لعامل البعد

9,2% ال يتمكن النعدام الولوجيات

9,0% يتمكن بدون صعوبة

8,2% يتمكن مع بعض الصعوبات

17,4% المجموع

الجدول 20 : 

12,7% )CNOPS( الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي

9,0% تعاضدية أو تأمين مهني

2,1% تأمين خاص

15,4% الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

60,8% المساعدة الطبية »راميد«

100,0% المجموع

توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من منظومة الضامن اإلجتامعي حسب نظام اإلنخراط
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الجدول 24 : نسبة األشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين من الخدمات الصحية المتخصصة

يتضح أيضا أن % 62,3 من األشخاص يف وضعية إعاقة هم منخرطون يف نظام للتغطية الصحية كمؤمنني وليس كأصحاب حق، بينام 
%19,4 منهم يستفيدون من تغطية شاملة. أما األسباب التي تحول دون استفادة هذه الفئة من نظام التغطية االجتامعية ترجع 

باألساس إىل الكلفة العالية للتغطية بنسبة %62,7 ، كام أن فقدان الحق يف التغطية االجتامعية بسبب وضعية اإلعاقة تصل نسبته 
%15,2. ويوضح الجدول املوايل بقية األسباب األخرى :

تتصدر الصعوبات اإلدارية يف ولوج نظام املساعدة الطبية )راميد( الئحة األسباب التي تحول دون استفادة األشخاص يف وضعية 
إعاقة من الراميد وذلك بنسبة %66,9. أنظر الجدول التايل : 

2.3.4 الولوج إىل الخدمات الصحية 
لقد سجل البحث الوطني أن %60,8 من األشخاص يف وضعية إعاقة يواجهون صعوبات يف الولوج للخدمات الصحية، كام أن 62,9% 

منهم ال يتمكنون من االستفادة ألسباب مالية، ورصح %18,3 من األشخاص يف وضعية إعاقة بضعف الخدمات والبنيات الصحية 
املحلية ، فيام ميثل عامل البعد الجغرايف %8,8 من أسباب عدم الولوج للخدمات الصحية.

الجدول 21 : أسباب عدم االستفادة من أنظمة الضمان االجتماعي

%

62,7% -الكلفة العالية للتغطية

10,4% -رفض التغطية من لدن الشخص في وضعية إعاقة

8,0% -رفض األسرة ألسباب مالية

0,3% -رفض المشغل

3,4% -رفض صناديق التأمين

15,2% -فقدان حقه في التغطية بسبب وضعية اإلعاقة

100,0% المجموع

الجدول 22 : أسباب عدم االستفادة من نظام المساعدة الطبية )راميد(

النسب المئوية

7,5% غير مهتم

13,9% عدم المعرفة بوجود )راميد(

10,3% غير مؤهل

49,0% صعوبات إدارية

17,9% بحاجة لمساعدة في اإلجراءات اإلدارية

1,3% عامل البعد

100,0% المجموع

الجدول 23 :  أسباب عدم ولوج األشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية

النسب المئوية

62,9% انعدام اإلمكانيات المالية

8,8% البعد الجغرافي لبنيات الصحة

18,3% ضعف الخدمات الصحية المحلية

1,8% عدم توفر الولوجيات المالئمة لالستفادة من الخدمات الصحية

3,9% الصورة السلبية لنوعية الخدمات الصحية

3,2% تعقيد المساطر واإلجراءات اإلدارية لالستفادة

1,0% أسباب أخرى

100% المجموع
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ويوضح الجدول املوايل أن%35,7 من األشخاص يف وضعية إعاقة يستفيدون من الخدمات الصحية املالمئة لوضعهم الصحي، من 
بينهم %90 يستفيدون من الخدمات الصحية يف املستشفيات العمومية، بينام %54,9 يف العيادات الطبية الخاصة. يف حني أن 

%12,5 يستفيدون من الخدمات الصحية عرب الجمعيات أو املؤسسات الخريية.

3.3.4 االستفادة من املعينات التقنية
عرب % 37,5 من األشخاص يف وضعية إعاقة ) من متوسطة إىل عميقة جدا( عن حاجتهم امللحة الستعامل معينات تقنية مالمئة 

لنوعية العجز الوظيفي، حيث أن )%67,7( منهم يعانون من قصور حريك) أي 170.000 شخص (.
 ويبني البحث أن شخصا واحدا من أصل ثالثة أي بنسبة )%31,4( يتوفر عىل معينات تقنية واملساعدة املطلوبة، منها 53,3% 
استطاعت، بوسائلها الذاتية، الحصول عىل املعينات التقنية، يف حني أن %35,8 حصلت عىل املعينات التقنية مبساعدة عائلية، 

و%23,7 عن طريق الجمعيات، أما %23,4 فبمساعدة خريية )محسنون(. وبالنسبة لـ %10,2 من األشخاص يف وضعية إعاقة فقد 
تكفلت صناديق التغطية االجتامعية بتوفري هذه املساعدات. 

أما النسبة الباقية من األشخاص )%31,9( ، الذين ال يتوفرون عىل املعينات التقنية واملساعدة الالزمة، فإن )%97,4( منهم مل 
يتمكنوا من االستفادة، لعدم توفر اإلمكانيات املالية لديهم، أما )%2,6( فبسبب عدم تواجد هذا النوع من املعينات يف األسواق 

املحلية.

من جهة أخرى، كشفت نتائج البحث أن % 48,2 من األشخاص يف وضعية إعاقة يستعملون املعينات التقنية بناء عىل شهادة طبية 
بتوجيه من أخصايئ. ويعترب % 73,1 من هذه الفئة أن املعينات التقنية املستعملة تتالءم مع احتياجاتهم. أما % 52,3 فيلحون عىل 

رضورة استبدال املعينات التقنية التي يستعملونها نظرا لعدم صالحيتها )خلل تقني، سوء االشتغال..(. 

الجدول 24 : نسبة األشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين من الخدمات الصحية المتخصصة

النسب المئوية

90% القطاع العام

54,9% القطاع الخاص

12,5% الجمعيات أو المؤسسات الخيرية

4,2% العالج التقليدي

3,1% التطبيب في الخارج

الجدول 25 :  قنوات الحصول على المعينات التقنية

النسب المئوية

53,3% وسائل خاصة

35,8% المساعدة العائلية

10,2% صناديق التغطية االجتماعية

4,4% مساعدة مؤسسة عمومية

23,7% مساعدة الجمعيات

23,4% المساعدات الخيرية

2,8% قنوات أخرى
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أما بالنسبة لتاريخ استبدال األشخاص يف وضعية إعاقة للمعينات التقنية، فقد تبني أنه نادرا ما يتم استبدال املعينات التقنية قبل 
سنتني وذلك بالنسبة لـ )%76,7( من الحاالت. )انظر الجدول التايل(.

إن األطفال يف وضعية إعاقة يعانون بذلك من متييز مزدوج؛ فهم من جهة يتقاسمون مع األطفال املنتمني لنفس الفئة العمرية 
مجموعة من املشاكل التي تحول دون ولوجهم إىل التعليم واالستمرار فيه )مثال الصعوبات املتواجدة يف العامل القروي، متدرس 

الفتيات الصغريات...(. ومن جهة أخرى يعانون أيضا من صعوبات أخرى كانعدام ولوجيات العمران واالتصال وغريها. وبالتايل فإن 
%85,7 من األطفال الذين مل يلتحقوا باملدرسة، كان سببه وضعية اإلعاقة، وترتفع هذه النسبة يف الوسط الحرضي %87,1 مقابل 

%83,9 يف الوسط القروي.

4.4 التمدرس ومستوى الرتبية والتكوين
ميكن التمييز يف نتائج هذا البحث الخاصة برتبية وتكوين األشخاص يف وضعية إعاقة بني فئتني عمريتني هام : الفئة من 05 سنوات 

إىل 17 سنة ، والتي تغطي أسالك التعليم ما قبل املدريس واالبتدايئ والثانوي.، والفئة العمرية من 18 سنة فام فوق، والتي تغطي 
باقي أسالك التكوين مبا يف ذلك التعليم العايل.

كام تم الرتكيز يف هذا البحث عىل الفئة العمرية من 18 إىل 40 سنة لتحديد مستوى الدراسة والتكوين لديها. 

1.4.4 متدرس األطفال يف وضعية إعاقة من 5 إىل 17 سنة ) متوسطة إىل عميقة جدا(

 كشفت نتائج البحث الوطني أن النسبة الوطنية لتمدرس األطفال يف وضعية إعاقة للفئة العمرية من 6 إىل 17 سنة، مل تتجاوز 
%41,8 ) أي 33.000 تلميذ)ة( يف وضعية إعاقة(، وتشهد هذه النسبة تفاوتا ملحوظا، إذ ال توازي اإلحصائيات العامة لتمدرس 

باقي األطفال يف املؤسسات التعليمية )6( ، ذلك أن نسبة متدرس األطفال يف وضعية إعاقة من الفئة العمرية 11-6 سنة، مل تتجاوز 
حسب نتائج البحث الوطني % 37,8، يف حني تبلغ النسبة الوطنية للتمدرس لنفس الفئة العمرية لباقي األطفال %99,5 ، وبالنسبة 

لألطفال يف وضعية إعاقة الذين ترتاوح أعامرهم بني 14-12 سنة، فيسجل البحث الوطني أن نسبة التمدرس تصل إىل %50,1 ، يف 
الوقت الذي بلغت النسبة الوطنية لنفس الفئة العمرية لباقي األطفال %87,6، أما عن نسبة متدرس األطفال يف وضعية إعاقة للفئة 

العمرية 17-15 سنة، فتبلغ حسب البحث الوطني %39,9 ، مقابل %61,1 كنسبة وطنية للتمدرس لنفس الفئة العمرية لباقي 
األطفال

الجدول 26 : معدل استبدال المعينات التقنية

النسب المئوية

10,1% كل 6 أشهر

34,2% كل سنة

32,4% كل سنتين

7,3% كل ثالث سنوات

3,8% كل أربع سنوات

12,3% كل خمس سنوات

100,0% المجموع

الجدول 27 : تمدرس األطفال في وضعية إعاقة من 5 إلى 17 سنة

نسبة تمدرس األطفال في وضعية إعاقة

 ) متوسطة إلى عميقة جدا(
الفئة العمرية

41,8%

) أي 33000 طفل في وضعية إعاقة(
من 6 إلى 17 سنة

99,5% 37,8 % 6-11 سنة

87,6% 50,1% 12-14 سنة

61,1% 39,9% 15-17 سنة
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معطيات اإلحصائيات العامة لوزارة الرتبية الوطنية 
حول متدرس األطفال 



كام يظهر البحث تباينات مهمة يف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة حسب مقر السكنى والجنس، حيث أن :
- نسبة متدرس األطفال يف وضعية إعاقة يف الوسط الحرضي هي % 49,5 مقابل %32,9 يف الوسط القروي. 

- متدرس الطفلة الصغرية %29,1 مقابل % 49,2 بالنسبة لألطفال الذكور.
وبالنسبة لنوعية املؤسسات املدرسية التي يرتادها األطفال يف وضعية إعاقة، فإن نتائج البحث تشري إىل كون %75 من األطفال 

املتمدرسني يرتادون املدارس العادية، فيام % 5 تكتفي بالتعليم املنزيل أو الكتاتيب. كام أن 5 % فقط من األطفال املتمدرسني يف 
املؤسسات التعليمية العادية يستفيدون من تأطري متخصص )األقسام املندمجة التابعة لوزارة الرتبية الوطنية(. 

 وترجع هذه النسبة الضعيفة باألساس إىل ضعف التأطري وقلة املتخصصني يف مواكبة املسار التعليمي لهؤالء األطفال وانعدام 
الرشوط املالمئة الستفادتهم من التمدرس. مام يؤدي إىل كون %79 من األطفال املتمدرسني يف الفئة العمرية بني 5 و 17 سنة ال 

يتجاوز مستواهم التعليمي املرحلة االبتدائية. يف حني أن %15 من األطفال املتمدرسني يرتددون عىل مؤسسات متخصصة ،غالبا ما 
تكون جمعوية : خاصة املؤسسات العاملة يف مجال اإلعاقة الذهنية أو يف حالة االضطرابات يف السلوك.

 لقد تم اعتامد مقاربتني تكميليتني يف هذا البحث لتحديد تأثري أنواع القصور عىل متدرس األطفال يف وضعية إعاقة :
1. تحديد معدل التمدرس لدى فئة األطفال الذين لهم نفس القصور، فمثال %64 من األطفال الذين يعانون من قصور معني هم 

متمدرسني.
معدل 1 

2. مقارنة عدد األطفال املتمدرسني ذوي قصور معني مع مجموع األطفال ذوي قصور مختلف : مثال القصور البرصي مقارنة مع 
مجموع حاالت القصور تؤدي إىل نسبة متدرس يساوي %19.20 )أنظر الجدول اآليت(.

معدل 2

99,50%

87,60%

61,10%

37,80%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

50,10%

39,90%

   17  15     14  12     11  6  

العدد اإلجاميل لألطفال الذين لديهم قصور ما 

 عدد األطفال الذين لديهم نفس القصور
م 1 

العدد اإلجاميل لألطفال املتمدرسني الذين لديهم قصور ما

عدد األطفال املتمدرسني يف وضعية إعاقة
م 2 

الرسم املبياين 44 
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تطور نسبة متدرس األطفال يف وضعية إعاقة حسب الفئات العمرية

أنواع املؤسسات لرتبية وتعليم األشخاص يف وضعية إعاقة

آخر )روض، كتاب قرآين...(
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يتضح من هذا الجدول أن التفاوتات املسجلة يف متدرس األطفال حسب نوع القصور ترجع إىل درجة حدة بعض األنواع مقارنة مع 
أخرى. حيث أن األطفال يف وضعية إعاقة حركية أكرث قابلية لالستفادة من التمدرس بينام األطفال يف وضعية إعاقة ذهنية أو حسية 

يلجون املؤسسات التعليمية املتخصصة.
من جهة أخرى، اتضح أن املسار التعليمي لألطفال يف وضعية إعاقة يعرف اضطرابات لعدة أسباب مرتبطة بنوعية إعاقتهم؛ حيث رصح 

%36.6 من األطفال املتمدرسني بأن إعاقتهم تؤثر سلبا عىل مسارهم التعليمي. وتتصدر اإلعاقة %56,6 والبنيات غري املالمئة واملناهج 
التعليمية % 46,4 األسباب التي تحول دون استفادتهم من الحق يف التعليم بشكل طبيعي، يف حني أن باقي األطفال يف وضعية إعاقة 

يعانون من ظروف سوسيواقتصادية ومن التمييز داخل الفضاءات التعليمية، ذلك أن :
- % 30,8 منهم يعانون من مامرسات عدوانية سواء من قبل التالميذ اآلخرين أو آبائهم أو من املدرسني أو مسريي املؤسسة التعليمية.

- %27,5 ناتجة عن عدم توفري الولوجيات.
3,9 من األطفال يف وضعية إعاقة فقط  - %12,7 يرصحون بكون عدم االستقرار الدرايس يعود إىل صعوبات مالية. حيث أن %

 يستفيدون من منحة أو مساعدة مالية من طرف مؤسسات مختلفة ملتابعة دراستهم. 

80,3 منهم مل يسبق أن التحقوا مبؤسسة تعليمية )مدرسة عادية، كتاب  أما بالنسبة لألطفال يف وضعية إعاقة غري املتمدرسني، فإن%
56 يف الطور ما قبل املدريس ، %36 من التعليم االبتدايئ ، 8%  قرآين...(، بينام %13,7 إضطروا إىل مغادرة املدرسة عرب مراحل : %

من التعليم الثانوي اإلعدادي . 
وتجدر اإلشارة إىل أن أسباب عدم التمدرس حسب األشخاص يف وضعية إعاقة يف هذا البحث تعود إىل :

49,7 - صعوبات إدارية : %
30,8 - متييز البيئة االجتامعية املدرسية : %

20,2 - غياب الولوجيات : %
19,3 - مشاكل مالية : %

11,2 - عدم مالءمة املناهج البيداغوجية يف املؤسسات التعليمية : %

الجدول 28 : نسبة تمدرس األطفال حسب نوع اإلعاقة

م1 م2 نوع القصور

19,20% 64% قصور بصري

50,50% 38,20% قصور حركي

3,50% 32,50% قصور حشوي أو استقالبي

16,80% 23,30% قصور في اللغة أو الكالم

8,10% 23% قصور سمعي

20,60% 18,20% قصور ذهني

الرسم املبياين 46 

 أسباب اضطراب متدرس األطفال يف وضعية إعاقة

تقرير تفصييل 642014



2.4.4 تعليم الفئة العمرية من 18 سنة إىل 40 سنة

39,6 من األشخاص يف وضعية إعاقة الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 18 و40 سنة متكنوا من التمدرس)7(، أما  تظهر نتائج البحث أن %
بالنسبة للباقي فغالبيتهم أي %60,4 مل تتمدرس بسبب غياب مؤسسات تعليمية تتالءم واحتياجاتهم الخاصة. وقد اتضح أن 53,1% 

من األشخاص يف وضعية إعاقة يقطنون بالوسط الحرضي مقابل %25.4 يقطنون يف الوسط القروي. أما بالنسبة ملتغري الجنس، فقد 
16 فقط من اإلناث.  لوحظ عدم تكافؤ يف الفرص بني الجنسني، حيث أن %54.1 من الذكور متكنوا من ولوج املدرسة مقابل %

89 من األشخاص  وبالنسبة لإلدماج املدريس لألشخاص يف وضعية إعاقة حسب نوعية املؤسسات التعليمية، فتربز نتائج البحث أن %
يف وضعية إعاقة ترددوا عىل مدرسة عادية يف حني %4,5 فقط هم الذين متكنوا من تأطري تربوي متخصص أو داخل أقسام مندمجة. 

أما نسبة األطفال يف وضعية إعاقة الذين يلجون املؤسسات الرتبوية املتخصصة فتصل فقط إىل%8,1، وتعزى النسبة املنخفضة إىل 
قلة هذه املؤسسات املتخصصة.

وحول آثار اإلعاقة عىل املسار التعليمي لألشخاص يف وضعية إعاقة، فقد اتضح أن شخصا واحدا من أصل اثنني)%52( يف وضعية 
إعاقة مل يستطع تجاوز مستوى التعليم االبتدايئ نظرا لغياب مؤسسات مختصة متكنهم من مواصلة الدراسة. ومن بني األشخاص 

الذين يلجون مؤسسة تعليمية أو تكوينية، %11 فقط استطاعوا الحصول عىل شهادة. ومن ناحية أخرى، غادر الدراسة تسعة 
أشخاص من أصل عرشة دون الحصول عىل شهادة، مام يرتتب عنه صعوبات يف إيجاد شغل. 

وحول اضطراب املسار التعليمي لألطفال يف وضعية إعاقة، فتظهر نتائج البحث أن )%60,4( من هؤالء األطفال رصحوا بأن عدم 
تعليمهم يعود أساسا إىل غياب مؤسسات تعليمية قادرة عىل استقبالهم، باإلضافة إىل أسباب أخرى منها : الظروف االقتصادية، 

والبيئة القاسية وتعقد اإلجراءات واملساطر اإلدارية.

5,10%

9,70%

25.30%

25.90%

26.20%

34,50%

60,40%
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أسباب عدم متدرس األطفال يف وضعية إعاقة

 أسباب عدم متدرس األشخاص يف وضعية إعاقة

7 نسبة متدرس األشخاص يف وضعية إعاقة أكرث من 18 سنة هي 24,3% 

مالية

بإجراءات
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كام رصح )%40,6( من هذه الفئة العمرية أن إعاقتهم كانت سببا الضطراب مسارهم التعليمي، يف حني أن )%31,3( منهم اضطروا 
إىل مغادرة املدرسة بشكل نهايئ. وحسب نتائج هذا البحث أيضا، يعزى التخيل عن الدراسة إىل األسباب اآلتية : الحالة الصحية 

)%56,3(، غياب الولوجيات )%22(، غياب مؤسسات مختصة )%18( وبيئة مدرسية عدوانية )23,4%(.
من جهة أخرى، اتضح أن طفلني اثنني من ثالثة أطفال يف وضعية إعاقة، اضطروا ملغادرة الدراسة بشكل نهايئ، وذلك ألسباب 

63,7( . كام سجل البحث الوطني أن انعدام الولوجيات تشكل عوامل غري ميرسة لالستمرار يف التمدرس. صحية)%

وتجدر اإلشارة إىل أن نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة الحاصلني عىل تكوين تقني أو مهني بلغت %11,7. يف حني كشفت النتائج 
أن الذين ترددوا عىل برامج محو األمية يتوزعون كاآليت :

- %40,2 متمكنا من القراءة 
- %38,8 متمكنا من الكتابة

- %48,7 متمكنا من الحساب
كام تبني نتائج البحث أن ولوج األطفال يف وضعية إعاقة للتمدرس يختلف باختالف أنواع القصور الذي يعانون منه؛ بحيث يالحظ 

ارتفاع نسبة ولوج األطفال ذوي القصور الذهني مقارنة باألطفال ذوي القصور السمعي.
وميكن تفسري ارتفاع نسبة متدرس األطفال يف وضعية إعاقة ذهنية يف هذه الفرتة العمرية بكونه يرجع إىل أن بعض الحاالت املرضية 

مثل السكيزوفرنيا تظهر يف فرتة املراهقة يف حني أن هؤالء األشخاص يكون قد سبق لهم ولوج املدرسة يف السن القانوين.

إن النسبة العالية لولوج املدرسة بالنسبة لذوي القصور الذهني التي لوحظت يف الفئة العمرية )18 سنة إىل 40 سنة(، تعزى إىل 
احتامل اضطراب مسارهم املدريس بسبب ظهور متأخر لصعوبات ذهنية أو اضطرابات مرضية نفسية يف مرحلة املراهقة ) حالة 

السكيزوفرينيا(، أي بعد ولوجهم إىل املدرسة يف السن القانوين للتمدرس. 

نسبة الولوج إلى التمدرس نوع القصور

32,4% قصور ذهني

25,7% قصور حشوي أو استقالبي

22,3% قصور حركي

16,9% قصور بصري

13,6% قصور سمعي

الجدول 29 : نسبة ولوج األطفال في وضعية إعاقة إلى التمدرس

الرسم املبياين 49 

 أسباب مغادرة األطفال يف وضعية إعاقة للدراسة
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 5.4 التشغيل و الدخل

 يشري البحث إىل كون معدل التشغيل )8( لدى األشخاص يف وضعية إعاقة يف سن النشاط يصل إىل %13,6، أي ما يعادل 83.000 
فردا من مجموع األشخاص يف وضعية إعاقة البالغ عددهم )612.000 من الفئة العمرية 15 سنة فام فوق، و تصل نسبة التشغيل 

%11,3 يف الوسط الحرضي مقابل %16,5 يف الوسط القروي.
 ومقارنة مبعدل التشغيل الوطني ، فإن معدل تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة )%13,6( ثالث مرات أضعف ، مقارنة مع املعدل 
الوطني للمندوبية السامية للتخطيط الذي يصل إىل %50 برسم ) أبريل- يونيو( من سنة 2014. و تظهر نتائج البحث الوطني أن 
أكرث من ثلثي األشخاص يف وضعية إعاقة ، من متوسطة إىل عميقة جدا ، يف سن النشاط عاطلون عن العمل أي بنسبة بطالة تصل 

%67,75 )9( ، وهو ما يقارب 174.494 شخصا ، وهو ست مرات أعىل من املعدل الوطني 10,6% )10(.
 وتربز النتائج أن نسبة تشغيل النساء يف وضعية إعاقة بلغت %8,9 مقابل %91,1 للذكور. وإذا ما عملنا عىل مقارنة نسبة 8,9% 

مع املعدل الوطني لتشغيل النساء %27,8 ، نالحظ أن هناك متييزا مزدوجا تعاين منه اإلناث، متييز بحكم الجنس ومتييز بحكم 
وضعية اإلعاقة. و تقل حظوظ حصول النساء يف وضعية إعاقة عىل عمل بتسع مرات عن حظوظ الرجال يف وضعية إعاقة : 2,7% 

للنساء مقابل %22 للرجال. كام تشري نتائج البحث إىل أن %80,2 من النساء النشيطات يف وضعية إعاقة ترتاوح أعامرهن بني 15 و 
60 سنة، و تشهد نسبة تشغيل هذه الفئة تصاعدا لتنخفض بعد 60 سنة إىل نسبة 6.6%.

الرسم املبياين 50 

تطور نسبة التشغيل حسب فئات األعامر

8 معدل التشغيل ميثل العالقة بني الساكنة النشيطة املشغلة والساكنة يف سن الشغل.

معدل البطالة: نسبة العاطلني عن العمل من مجموع السكان النشيطني.  9

 10 املندوبية السامية للتخطيط –) أبريل- يونيو( 2014.
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1.5.4 تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة حسب أنواع القصور
يتوزع تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة املرتاوحة أعامرهم بني 15 و 60 سنة عىل النحو التايل :

نسبة التشغيل نوع القصور

27,3% قصور بصري

21,2% قصور سمعي

18,9% قصور حركي

14% قصور حشوي أو استقالبي

8,4% قصور ذهني

7,9% قصور في الكالم والتخاطب

22,5% قصور آخر
الجدول 30 : معدل التشغيل حسب أنواع القصور

)1( ملحوظة : يتوزع تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة برصية كام ييل : %26,5 إعاقة برصية متوسطة و %0,8 إعاقة برصية عميقة.

2.5.4 عدم االستقرار املهني لدى األشخاص يف وضعية إعاقة 

وحول االستقرار املهني يف صفوف األشخاص يف وضعية إعاقة، كشفت نتائج البحث املعطيات التالية :
- %25,4 اضطروا بسبب وضعية إعاقتهم إىل تغيري تخصصهم املهني.

- %25,2 اضطروا بسبب وضعية إعاقتهم إىل تغيري مقر العمل.
يتضح من نتائج البحث أن عدم االستقرار املهني بالنسبة لألشخاص يف وضعية إعاقة يعزى إىل انعدام الرشوط املالمئة للعمل ) مثال : 

انعدام الولوجيات، عدم تهيئة ظروف العمل أو غياب التجهيزات املالمئة....(. وقد رصح %34 من األشخاص يف وضعية إعاقة بأنهم يف 
حاجة لظروف عمل مهيأة الستقبالهم، إذ أن غياب هذه الظروف يعترب عامال أساسيا يف اضطراب املسار املهني.

3.5.4 توزيع الشغيلة يف وضعية إعاقة حسب القطاعات

تبني النتائج أن %39,2 من األشخاص يف وضعية إعاقة يشتغلون بالقطاع الخاص. ويالحظ أن األشخاص يف وضعية إعاقة العاملني بالقطاع 
الخاص غالبا ما يحرمون من االمتيازات املنصوص عليها يف قانون الشغل ومن كل تغطية اجتامعية حيث أن ثلثي املشتغلني من ذوي 

اإلعاقات )%62,8( غري مرصح بهم لدى صناديق الضامن االجتامعي أو التأمني.
من جهة أخرى، يتضح أن التشغيل الذايت ميثل ثلث كتلة الشغيلة يف وضعية إعاقة أي )%32,3(. كام يبني هذا البحث أن %15,1 من 

األشخاص يف وضعية إعاقة يعملون داخل مقاولة عائلية، أو كمساعدين ألفراد عائلتهم. ويف هذه الحالة فثلثي هذه الكتلة أي )69,04%( 
ال تتقاىض أي أجر مقابل عملها. وال ميثل االشتغال يف التعاونيات سوى 3,3 %، مقابل االشتغال يف اإلدارة العمومية الذي يبلغ نسبة 

.1,9%
وعالقة مبوضوع تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة، تبني نتائج هذا البحث أن األشخاص يف وضعية إعاقة يعانون من ضعف يف مستوى 

التكوين؛ حيث أن غالبيتهم وبنسبة %74 بدون مستوى تعليمي، يف حني أن حوايل 15.000 شخص يف وضعية إعاقة يتوفرون عىل مستوى 
درايس ثانوي، و 6.000 يتوفرون عىل تعليم عال. 
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4.5.4 سبل الحصول عىل منصب شغل
غالبا ما يضطر الشخص يف وضعية إعاقة إىل بذل مجهود كبري من أجل الحصول عىل منصب شغل وذلك باستعامل سبل متعددة؛ حيث 

تظهر نتائج البحث أن %30,8 من األشخاص يف وضعية إعاقة متكنوا من الحصول عىل منصب شغل بفضل العالقات العائلية والشخصية، 
بينام متكن %27,5 منهم من الحصول عىل منصب شغل عرب :

- مبادرة مبارشة لدى املشغل؛
- اللجوء إىل مؤسسات عمومية أو منظامت األشخاص يف وضعية إعاقة خاصة؛ 

- اللجوء إىل التشغيل الذايت.

5.5.4 تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة حسب نوع األنشطة 
يشتغل األشخاص يف وضعية إعاقة يف عدة أنشطة، وتتوزع حسب نتائج البحث عىل الشكل التايل :

- %35 : الفالحة
- %28 : التجارة

- %24 : الصناعة التقليدية 
- %13 : اإلدارة العمومية
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6.5.4 اإلعاقة و أسباب فقدان الشغل
رغم كون اإلعاقة ال تشكل السبب الوحيد يف عدم متكن األشخاص يف وضعية إعاقة من الحصول عىل عمل، إال أنها تظل عامال أساسيا 

حيث أن %64,7 من هذه الفئة رصحت يف هذا البحث بأنها ال تشتغل أي ما يعادل 189.644 شخصا من بينهم %36,9 فقدوا عملهم 
بسبب اإلعاقة.

 ويطال فقدان الشغل بالدرجة األوىل األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية بنسبة )%41,5( و ذوي اإلعاقة الذهنية بنسبة )%31,4(. وأظهرت 
نتائج البحث أن فقدان الشغل خالل املسار املهني يتم يف غالب األحيان بسبب مرض مكتسب بنسبة )%37( أو حادثة شغل بنسبة 

 .)17,3%(
7.5.4 العوامل التي تحول دون ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة إىل سوق الشغل

يشكل ضعف أو انعدام مستوى التكوين املالئم الحاجز األساس دون ولوج هذه الفئة إىل سوق الشغل. وقد أظهر البحث قلة الفرص 
املتاحة للشباب يف وضعية إعاقة من أجل الولوج لشعب التكوين التأهييل سواء عىل مستوى مسالك التعليم أو داخل املراكز التابعة 

ملكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل. 
8.5.4 األشخاص يف وضعية إعاقة غري العاملني

لقد مكن هذا البحث من التعرف عىل مجموعة من املعطيات املتعلقة باألشخاص يف وضعية إعاقة غري العاملني والتي ميكن تلخيص 
أهمها فيام ييل :

- تطال البطالة %50 من األشخاص يف وضعية إعاقة من بينهم %80,3 سبق لهم أن اشتغلوا.
- ميثل األشخاص غري املؤهلني للعمل ألسباب صحية 16,7% 

- متثل ربات البيوت 18% 
- ميثل الطلبة 3,2% 

- ميثل املتقاعدون 2,6% 

9.5.4 أسباب عدم اشتغال األشخاص يف وضعية إعاقة
حسب نتائج هذا البحث، تتلخص أسباب عدم تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة البالغني سن الشغل يف ثالثة عوامل أساسية : 

- استحالة الحصول عىل منصب شغل رغم وجود الرغبة يف ذلك بنسبة )37,9%( 
- التمييز بسبب اإلعاقة بنسبة )31,1%(

- عدم الرغبة يف العمل ألسباب مختلفة )النساء ربات البيوت، الطلبة....( بنسبة )25%(

الجدول 31 :  أسباب عدم حصول األشخاص في وضعية إعاقة على عمل

أسباب عدم حصول األشخاص في وضعية إعاقة على شغل

37,9% يتمنى العمل لكنه يعتقد باستحالة الحصول على منصب شغل

31,1% يتمنى العمل لكنه يعاني من التمييز بسبب اإلعاقة

25,2% ال يرغب في العمل

5,6% أسباب أخرى )في انتظار عرض، ما زال يبحث...(

0,2% ال جواب

100,0% المجموع
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10.5.4 معدل الدخل لدى األشخاص يف وضعية إعاقة 
مكن تحليل نتائج البحث من استنتاج املعطيات التالية : 

- %97 من األشخاص يف وضعية إعاقة ال يتوفرون عىل دخل.
- %2,4 يتقاضون تعويضات أو معاش يرصف لهم بسبب وضعهم الصحي.

- %43,2 يتمتعون مبعاش يرصف لهم من طرف أنظمة التأمني واالحتياط االجتامعي والضامن االجتامعي.
- %35,9 يتقاضون معاشا عن العجز أو عن حادثة شغل.

- %8,2 يتوصلون بإعانات مالية من طرف أبنائهم.

6.4 األشكال األخرى للمشاركة االجتامعية 
إن املشاركة االجتامعية لألشخاص يف وضعية إعاقة مبفهومها الواسع تتخذ أشكاال ومظاهر متعددة. وقد حاولنا يف هذا البحث معرفة 

بعض األشكال الجديدة، حيث تم التوصل إىل ما ييل :
- %31,7 من األشخاص يف وضعية إعاقة مل يسبق لهم أن سافروا لالستفادة من عطلة معينة ألسباب مختلفة منها : انعدام الولوجيات 

لدى %53,14 وعدم التوفر عىل املعينات التقنية لـ %17,75 منهم.
- %71,6 من األشخاص يف وضعية إعاقة ال يشاهدون التلفاز بسبب املشاكل املرتبطة بالبرص و%3,46 بسبب املشاكل املرتبطة بالسمع، 

ثم %24,3 بسبب املشاكل املتعلقة بانعدام الولوجيات. 
- %4,5 من األشخاص يف وضعية إعاقة يرتادون أماكن الرتفيه كالسينام وأماكن التنزه و%8,90 منهم ال يرتادونها إال قليال.

- %4,3 من األشخاص يف وضعية إعاقة يستعملون الحواسيب : منهم %2,59 بشكل خاص داخل نوادي األنرتنيت و %4,22 يف بيوتهم.
- %5,94 من األشخاص يف وضعية إعاقة ال يشاركون يف األنشطة الجمعوية والرتفيهية أو الثقافية بسبب عدم االهتامم لدى %4,58 أو 
بسبب غياب جمعيات قريبة من محل سكناهم، يف حني يحول عدم توفري الولوجيات وانعدام املعينات التقنية دون مشاركة %4,6 يف 

هذه األنشطة.
- %1,85 ال ميارسون األنشطة الرياضية بشكل منتظم بسبب إعاقتهم أو وضعهم الصحي.

 7.4 األشكال األخرى للتمييز
عمل البحث الوطني الثاين عىل دراسة أشكال التمييز التي يعاين منها األشخاص يف وضعية إعاقة. ومن خالل تحليل النتائج التي تم 

التوصل بها، تم رصد املعطيات التالية :
- %26.6 يعانون من نوم متقطع بسبب وضعهم الصحي؛

- %11.1 تعرضوا للعنف بسبب اإلعاقة؛
- %57.9 يعتربون بأن حالتهم العائلية »العزوبة أو الطالق« ناتجة عن اإلعاقة؛

- %10.9 فقدوا سكناهم بسبب اإلعاقة؛
- %41.2 يعانون من صعوبات مالية بسبب كلفة اإلعاقة، ويف %82.5 من الحاالت أثقلت كلفة اإلعاقة كاهل األرسة ويف حاالت أخرى، 
 فقدت األرسة مصدرا من مصادر دخلها )%19.9 فقدان دخل الشخص يف وضعية إعاقة( )%10.1 فقدان عضو آخر من األرسة لدخله(.

- %12.3 من الحاالت عرفت اضطرابا داخل األرسة ويتعلق األمر بـ :
• توتر حاد يف العالقات بني أفراد األرسة %47.5 ؛

• عزل الشخص يف وضعية إعاقة %31.9 ؛
• العنف األرسي والعدوانية تجاه الشخص يف وضعية إعاقة 12.1%.

- التأثري السلبي لإلعاقة عىل الروابط االجتامعية لألشخاص يف وضعية إعاقة مع جريانهم بنسبة %11.8 و بنسبة %9.5 مع محيطهم 
 األرسي.

- %4.5 من األشخاص يف وضعية إعاقة اختاروا االنخراط يف جمعية عاملة يف مجال اإلعاقة أمال يف تحسني وضعيتهم االجتامعية.
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8.4 معرفة األشخاص يف وضعية إعاقة بحقوقهم ورضاهم عن الخدمات املقدمة لهم من طرف مختلف الفاعلني

لقد أظهر هذا البحث أن نسبة قليلة من األشخاص يف وضعية إعاقة لديهم معرفة بالحقوق التي يكفلها لهم القانون. وقد رصح شخص 
واحد من أصل عرشة )%10,6( مبعرفته بالحقوق الخاصة التي يكفلها القانون املغريب لألشخاص يف وضعية إعاقة، خاصة يف مجال تكافؤ 

الفرص : الحق يف التعليم، الحق يف التشغيل، الحق يف الخدمات الصحية والولوجيات. 

1.8.4 معرفة األشخاص يف وضعية إعاقة بالخدمات املقدمة لهم من طرف املؤسسات العمومية والجمعوية 

 من خالل النتائج التي تم التوصل إليها، تبني أن %13.5 فقط من األشخاص يف وضعية إعاقة لهم دراية بالخدمات املقدمة من طرف 
الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة بالرغم من أن عدد هذه الجمعيات يتجاوز 1000 جمعية. وقد أوضح %9.2 من األشخاص يف 
وضعية إعاقة بأنهم عىل علم بالخدمات املقدمة من طرف وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية. كام أن %6.6 منهم 
لديهم علم بوجود خدمات مقدمة من طرف مؤسسات مختصة، وقد استفاد بعضهم من خدمات هاته املؤسسات، غري أن من بني 

هؤالء املستفيدين واحد من أصل اثنني غري راض عن هذه الخدمات.
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وقد تبني أيضا أنه ال توجد فوارق كبرية بني انتظارات األشخاص يف وضعية إعاقة يف املجال الصحي باختالف وسط اإلقامة وجنس هؤالء 
األشخاص. فيام يتعلق بتحسني نظام الحامية االجتامعية فإن %54,4 يف الوسط الحرضي ينتظرون ذلك مقابل %41,6 يف الوسط القروي. 

أما بالنسبة لطلب تحسني جودة الخدمات، فتنتظره %41,1 من اإلناث مقابل %35,1 ذكور.

2.8.4 مستوى معرفة األشخاص يف وضعية إعاقة بالجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة
كشفت نتائج هذا البحث أن %6,3 فقط من األشخاص يف وضعية إعاقة منخرطون يف جمعية عاملة يف املجال، منهم %7,3 يف الوسط 

الحرضي مقابل %4.9 يف الوسط القروي مع ارتفاع معدل انخراط الذكور ب%7,4 مقابل %4.8 من اإلناث.
ويعزى ضعف نسبة االنخراط يف الجمعيات إىل عدم دراية األشخاص يف وضعية إعاقة بوجودها. غري أن البعض يعتقد بأنه ال فائدة 

يف ذلك مبعدل شخص من أصل أربعة، كام أن %11.2 من هؤالء األشخاص يرصحون بكون عامل بعد هاته الجمعيات يحول دون 
انخراطهم فيها. 

3.8.4 درجة الرىض عن الخدمات الجمعوية املقدمة
رصح )%42,4( من األشخاص يف وضعية إعاقة بأن انخراطهم يف جمعية عاملة يف مجال اإلعاقة ساهم يف تحسني أوضاعهم. كام عرب 

)%5,1( بأنهم استفادوا من الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات بالرغم من أن نصفهم )%50,5( غري راض عن جودة تلك الخدمات.
وتجدر اإلشارة إىل أن معظم الجمعيات )%52,3( تشتغل يف مجال اإلعاقة الحركية، ويعزى ذلك إىل املعدل العايل النتشار اإلعاقة 

الحركية، وتبعا لذلك فجل هذه الجمعيات تقدم خدمات تتعلق أساسا بتوفري املعينات التقنية. 

9.4 املواطنة
كشف البحث الوطني الثاين أن املشاركة يف الحياة السياسية تظل رهينة بتوفري خدمات ومرافق للقرب والولوجيات. وبالرغم من 

مجموعة من املعيقات، إال أن عددا من األشخاص يف وضعية إعاقة ميارسون حقوقهم السياسية واملدنية مبستويات مختلفة كام توضحها 
املعطيات التالية :

- %53 ميارسون الحق يف التصويت.
2,7 يشاركون يف األنشطة السياسية والنقابية. % -

- %2 شاركوا كمرشحني يف االنتخابات املحلية أو الوطنية.

10.4 احتياجات وانتظارات األشخاص يف وضعية إعاقة
1.10.4 يف املجال الصحي

عرب األشخاص يف وضعية إعاقة الذين شملهم البحث عن االحتياجات األساسية املتعلقة بالصحة عىل الشكل التايل :
- مجانية العالج، األدوية وتوفري املعينات التقنية )82,3 %(؛

- الزيادة يف عدد مراكز االستقبال والتغطية الصحية )47,5 %(؛
- تسهيل الولوج إىل الخدمات الصحية )40 %( وتحسني جودتها )37,8 %(.

82,3%

48,8%

34,0%

36,7%

40,0%

37,8%

47,5%

23,4%
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الجدول : 32 توزيع االنتظارات بشأن صحة األشخاص في وضعية إعاقة حسب وسط إقامتهم و جنسهم 

وطني
الجنس الوسط

انتظارات األشخاص في وضعية إعاقة في المجال الصحي 
إناث ذكور قروي حضري

82,3% 83,4% 81,4% 84,9% 80,2% مجانية العالج والدواء والمعينات التقنية للمحتاجين

48,8% 48,8% 48,8% 41,6% 54,4% تحسين نظام الحماية االجتماعية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة

34,0% 35,6% 32,6% 34,4% 33,6% تعيين أطباء أخصائيين في مجموع التراب الوطني

36,7% 36,5% 36,8% 35,5% 37,5% تحسين االستقبال والرعاية من طرف الممرضين

40,0% 44,4% 36,5% 38,9% 40,9% تسهيل الولوج إلى الخدمات

37,8% 41,1% 35,1% 36,0% 39,1% تحسين جودة الخدمات

47,5% 48,1% 47,0% 47,6% 47,4% الرفع من عدد مراكز االستقبال والرعاية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة

23,4% 23,6% 23,2% 21,8% 24,6% الحصول على التعويضات أو المنح لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة حادة

2.10.4 يف مجال الرتبية والتكوين )الفئة العمرية 18 وما فوق(
يعترب مجال الرتبية والتكوين أحد املجاالت التي عرب األشخاص يف وضعية إعاقة عن انتظاراتهم واحتياجاتهم بشأنها. وتوضح املعطيات 

التالية ذلك :
- %53 من األرس ترغب يف الحصول عىل منح للدراسة مخصصة لرتبية وتكوين األشخاص يف وضعية إعاقة.

- %40,3 تطالب بتسهيل التسجيل املدريس لألطفال يف وضعية إعاقة.
- %33 تطالب بتحسني الولوج إىل املؤسسات التعليمية.

3.10.4 يف مجال التشغيل، عرب األشخاص يف وضعية إعاقة عن االنتظارات واالحتياجات التالية :
- )% 60,4( يرغبون يف ضامن حق الشغل واحرتام إجبارية الحصيص.

- )% 60,1( يرغبون يف تطوير فرص التكوين والتشغيل داخل املراكز التابعة ملكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل.

الرسم املبياين 58 

الرسم املبياين 59 
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انتظارات األشخاص يف وضعية إعاقة يف مجال التشغيل 

انتظارات أرس األشخاص يف وضعية إعاقة يف مجال التكفل الرتبوي
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معطيات كيفية إضافية 
للمجموعات البؤرية واللقاءات املفتوحة 



تم تنظيم »مجموعات بؤرية« مع الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة كام تم التواصل مع مسؤويل بعض مصالح القطاعات الحكومية 
املعنية وذلك بهدف تسليط الضوء عىل مختلف املكتسبات والصعوبات املتعلقة بقضايا اإلعاقة وكذا الوقوف عند طموحات

املتدخلني يف املجال.
ففي منتصف يوليوز من سنة 2014، تم تنظيم مجموعتني بؤرتني مع عرشين جمعية وائتالف عاملني يف مجال النهوض بوضعية 

األشخاص يف وضعية إعاقة توىل تنشيطها أستاذ جامعي متخصص يف علم االجتامع.
كام تم التواصل مع ممثلني عن القطاعات الحكومية املعنية من قبيل وزارة العدل والحريات، وزارة األوقاف والشؤون االسالمية، 

وزارة الداخلية، وزارة االقتصاد واملالية، وزارة السكنى وسياسة املدينة، وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني، وزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك، وزارة الصحة، وزارة االتصال، وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، وزارة الثقافة، وزارة التشغيل والشؤون 

االجتامعية، الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

طرحت مجموعة من القضايا يف املحاور التالية:

1. مواضيع عامة خاصة بالبحث
- ما هي يف رأيكم األهداف التي يجب أن يحققها هذا البحث؟

- كيف ميكن ربطه يف السياسات االجتامعية؟
- ما هي انتظاراتكم كقطاعات حكومية أو كجمعيات املجتمع املدين؟

- كيف ميكن لهذا البحث أن يربز الصعوبات يف أفق استهدافها بالتناول واملعالجة؟
 

2. املوضوعات املتدارسة يف املجموعات البؤرية
املوضوع 1: جوانب عامة متعلقة مبوضوع اإلدماج االجتامعي لألشخاص يف وضعية إعاقة

املوضوع 2: العمل الجمعوي يف مجال اإلدماج االجتامعي لألشخاص يف وضعية إعاقة
املوضوع 3: النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية اعاقة

املوضوع 4: الولوجيات
املوضوع 5: املشاكل الخاصة بكل نوع من أنواع اإلعاقة يف مجال اإلدماج االجتامعي

)RBC( املوضوع 6: برنامج إعادة التأهيل املجتمعي
املوضوع 7: دعم سياسة اإلدماج

 وميكننا تلخيص أهم التوصيات فيام ييل :

عىل مستوى التخطيط :

- وضع سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة يف إطار مخطط وطني، وذلك بناء عىل نتائج البحث 
الوطني الثاين وبنموذج تنموي حقوقي جديد؛

- تنزيل املخطط الوطني إىل مخططات جهوية تدمج البعد الرتايب لإلعاقة.

عىل املستوى الترشيعي والتنظيمي :

- مالءمة الرتسانة الترشيعية والتنظيمية الوطنية مع مقتضيات االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

عىل املستوى املؤسسايت والحكامة : 

- وضع آلية للتقييم والتتبع وتقوية االلتقائية.
- إرساء نقط ارتكاز يف كل القطاعات الحكومية تكون مهمتها السهر عىل تتبع إدراج التدخالت القطاعية يف أجرأة املخطط الوطني 

لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة.
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عىل مستوى خدمات القرب : 

- إرساء آليات للقرب وتدابري للدعم تسمح باالستهداف الفردي واملجايل؛
- تقنني الخدمات االجتامعية من خالل إجراءات مسطرية ومعايري مرجعية للجودة؛ 

عىل مستوى تقوية القدرات : 

- دمج بعد اإلعاقة يف التكوينات األساس لكل التخصصات واملهن.
- دعم قدرات املوارد البرشية العاملة يف مجال اإلعاقة عىل مستوى القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية والهيآت 

املنتخبة.
- تقوية قدرات الفاعلني الجمعويني وأطر املراكز املتخصصة يف مجال اإلعاقة.

عىل مستوى العالقة بني القطاع العام والخاص :

- إقرار إجراءات تحفيزية وتعزيز الرشاكات بني القطاعني العام والخاص.

عىل مستوى العالقة مع املجتمع املدين :

- تعزيز املشاركة يف بلورة املخططات واالسرتاتيجيات؛
- إرساء نظام للتعاقد؛ 

- التشجيع عىل التشبيك.

77 تقرير تفصييل 2014
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مالحق البحث



 رقم املنطقة...............

رقم اإلستامرة................

البحث الوطني حول انتشار اإلعاقة باملغرب

استامرة األرسة 

أ. تعريف األرسة

ب. سري البحث

   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : إسم ورمز الباحث     .1

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : تاريخ إجراء البحث 2004/ .........../ .........   .2

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : إسم ورمز املراقب     .3

   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : تاريخ املراقبة 2014/ ........./ .........           .4

   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : تأكيد رقم املنطقة      .5

    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : الجهة      .6

   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : اإلقليم والعاملة     .7

   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : الجامعة / املنطقة     .8

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : رقم األرسة داخل املنطقة    .9

    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : رقم األرسة داخل املسكن    .10

   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : عنوان األرسة     .11

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : حجم األرسة     .12

2. ال   1 نعم      هل يتعلق األمر بالعينة األساسية :    .13

وضعية املستجوب    1. رب األرسة        2. الزوج أو الزوجة           3. اإلبن األكرب أو البنت الكربى   .14

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : فرد آخر      .15
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امللحق 1: استامرات البحث 



16. نوع السكن :

1. فيال       2. شقة يف عامرة           3. منزل عرصي            4. منزل تقليدي          5. دور الصفيح           6. منزل قروي    7. آخر 

17. صفة االستغالل :

1. مالك                2. مستأجر            3. سكن مجاين                4. سكن وضيفي                  5. يشء آخر: ................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :  17. املشرتك السكن   

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : 18. 1. عدد األرس الذين يقطنون باملنزل  

   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : 2.18. عدد الغرف التي تشغلها األرسة  

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : 19. الوسيلة األساسية للتزود باملاء الصالح للرشب 

1 . الشبكة العامة              2. سقاية                    3. برئ                           4. عني                   5. يشء آخر: ................................................................

20. الوسيلة األساسية اإلنارة : 

1.الشبكة العامة                2. مصباح الغاز            3. شمعة                 4. مولد كهربايئ             5. يشء آخر: ................................................................

21. الوسيلة األساسية للرصف الصحي :

1.الشبة العامة                2. حفرة مجهزة            3. حفرة عادية           4. هواء الطلق               5. يشء آخر: ................................................................

22. هل األرسة تتوفر عىل مطبخ :         1. نعم                     2. نعم ولكن مشرتكة                           3. ال 

23. هل األرسة تتوفر عىل مرحاض :      1. نعم                     2. نعم ولكن مشرتكة                            3. ال 

24. هل األرسة تتوفر عىل حامم-دوش :  1. نعم                    2. نعم ولكن مشرتكة                            3. ال 

25. معدات وتجهيزات األرسة :

1. راديو :  1. نعم              2. ال              2. تلفاز:                     1. نعم    2. ال

2. ثالجة :   1. نعم              2. ال    4. آلة الطبخ:                1. نعم    2. ال 

5. آلة الغسيل :  1. نعم              2. ال             6. برابول:                    1. نعم    2. ال 

7. سيارة :   1. نعم              2. ال             8. إنرتنت :                  1. نعم    2. ال 

9. هاتف نقال:   1. نعم             2. ال             10. هاتف ثابت:            1. نعم    2. ال 

11. يشء آخر  : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ج. املميزات السوسيودميغرافية واالقتصادية ألفراد األرسة

 االقتصادية لألشخاص البالغين من العمر7 سنوات فما فوق

المميزات
المميزات السوسيوديمغرافية

26.الرقم

الترتيبي

 لألشخاص البالغين

 من العمر7 سنوات

فما فوق

ما هي المهنة

الرئيسية المزاولة

نوعية

النشاط المزاول
الحالة العائلية مستوى الدراسي سكان االزدياد لغة األم السن ولد أو بنت

سلة القرابة

مع رب

األسرة

اإلسم

والنسب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. رب أرسة

2. زوج)ة(

3. ابن/ابنة

4. حفيد/ حفيدة

5. أخ/ أخت

6. ابن األخ/ ابن 

األخت 

7. أم/أم

8. صهر

9. ابن زوج)ة(/

ابنة زوج)ة(

10. آخر

11. ال يشء من

1. ولد 

2. بنت

1. عربية 

دارجة

2. متزيغت

3. تشلحيت

4. تريفيت

5. حسانية

6. مرصح

1. نفس الجامعة 

2. جامعة أخرى 

من اإلقليم

3. جامعة أخرى 

من الجهة

4. جهة أخرى

5. أجنبي

6. مرصح 

1. بدن تعليم

2. تعليم أويل 

3. كتاب قرآين

4.ابتدايئ 

) األول إىل 

السادس (

5. الثانوي 

اإلعدادي

6. الثانوي 

التأهييل

7. التعليم العايل

8. مرصح 

9. معني

1. عازب

2. متزوج

3. مطلق

4. أرمل

5. مرصح

6. معني

1. عامل دائم

2. عامل مؤقت

3. عاطل

4. ربة بيت

5. تلميذ / طالب

6. متقاعد أو 

ما يعادله

7. بدون شغل

8. مرصح

9. معني

1. فالحة

2. رعي

3. صيد 

4. تجارة

5. بناء 

6. صناعة عرصية

7. صناعة تقليدية

8. خدمات

9. إدارة 

10. مرصح 

11. معني 

1. عامل مستقل 

2. موظف قطاع 

عام

3. أجري قطاع 

خاص

4. مساعد أرسة

5. متعلم

6. آخر 

7. مرصح 

8. معني 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

الرقم

الرتتيبي

النظر

واش عندك مشكل

 ديال الشوف واخا

 داير النظاظر

-1 كال

-2 نعم هناك 

 بعض الصعوبات

-3 نعم هناك الكثري 

من الصعوبات

-4 ال ميكن القيام 

بذلك عىل اإلطالق

-1 كال

-2 نعم هناك 

 بعض الصعوبات

-3 نعم هناك الكثري 

من الصعوبات

-4 ال ميكن القيام 

بذلك عىل اإلطالق

-1 كال

-2 نعم هناك 

 بعض الصعوبات

-3 نعم هناك الكثري 

من الصعوبات

-4 ال ميكن القيام 

بذلك عىل اإلطالق

-1 كال

-2 نعم هناك 

 بعض الصعوبات

-3 نعم هناك الكثري 

من الصعوبات

-4 ال ميكن القيام 

بذلك عىل اإلطالق

-1 كال

-2 نعم هناك 

 بعض الصعوبات

-3 نعم هناك الكثري 

من الصعوبات

-4 ال ميكن القيام 

بذلك عىل اإلطالق

-1 كال

-2 نعم هناك 

 بعض الصعوبات

-3 نعم هناك الكثري 

من الصعوبات

-4 ال ميكن القيام 

بذلك عىل اإلطالق

-1 كال

-2 نعم هناك 

 بعض الصعوبات

-3 نعم هناك الكثري 

من الصعوبات

-4 ال ميكن القيام 

بذلك عىل اإلطالق

السمع

واش عندك مشكل

واخا داير الباراي

الحركة واش عندك

مشكل باش 

متيش أو تطلع

 يف الدروج

الذاكرة

واش عندك مشكل

باش تعقل عىل يش

حاجة وتركز؟

االعتداء بالذات

واش عندك صعوبات 

باش تغسل وجهك 

وكذلك مالبسك؟

التواصل

واش عندك مشكل 

باش التواصل مع الناس 

وتفهمهم ويفهموك؟



N° N° N°

1. واش تقدر تشوف والتعرف عىل يش واحد عىل بعد 7م-البعد- 

38.1 النظر

األسئلة التكميلية :

38.2 السمع

38.3 االدراك والرتكيز

38.4 التواصل

3. واش تقدر تشوف يش حاجة عىل بعد 1م-القرب-

1. واش عندك يش مشكل بش تسمع لصوت ديال شخصني 

كيتكلموا يف البيت اآلخر؟

2. واش عندك يش مشكل بش تسمع شنو شنو تيقولوا يف نفس

البيت واخا السهات؟

1. واش تقدر تركز مدة 10 دقائق وانت تتخدم يش حاجة

2. واش تقدر تدكر باش دير يش حاجة مهمة

1. واش عندك مشكل باش تفهم الناس شنو تيقولوا؟

2. واش تقدر تهدر مع الناس وتواصل الحديث؟

3. واش الناس عندهم مشكل باش يفهموك؟



 
38.5 الحركة

االعتناء بالذات

38.7 التعلم

38.8 االحتكاك مع اآلخرين

1.واش كتقدر تحرك يف دارك؟

2.واش كتقدر تخرج للزنقة؟

3.واش تقدر متيش مسافة طويلة 1 كلم مثال؟

4.واش عندك مشكل باش تستعمل يديك وصباعك 

بحال باش تسد الحوايج الصغار؟

1.واش عندك مشكل باش تغسل داتك كلها?

2. واش عندك مشكل باش تلبس حوايجك?

3. واش كتقدر تاكل بوحدك?

4.بال ما يعاونك يش حدواش كتقدر تبقى بوحدك فالدار يش ميات?

1. واش كتقدر تخمم وتحل مشاكلك بوحديك

2. واش كتقدر تعلم يش حاجة جديدة مثال تعقل 

عىل يش طريق اول مرة متيش فيها?

1. واش عندك مشكل باش التعامل مع الناس يل ما كاتعرفهومش?

2. واش عندك مشكل باش تحافظ عىل األصدقاء ديالك?

3.واش عندك مشكل باش التفاهم مع الناس إيل كتعرف

1. ال، 2. نعم، 3. ال جواب



41.1 االختالالت الحركية

41.2 االختالالت البرصية

41.3 االختالالت السمعية

41.4 االختالالت يف النطق والكالم

41.5 االختالالت العضوية الباطنية

االختالالت عىل مستوى الرجلني )شلل، 

 رجل مبتورة،...(
االختالالت عىل مستوى الرجلني 

و اليدين) شلل كيل(

االختالالت عىل مستوى اليد و الرجل يف 

جهة واحدة) شلل نصفي(

االختالالت عىل مستوى يد واحدة

االختالالت عىل مستوى رجل واحدة

اختالالت حركية اخرى

أعمى

األصم

ضعيف السمع

األبكم

مشكل يف الصوت والكالم

مشكل يف الكالم و النطق

قصور كلوي او مشكل يف التبول

مشكل يف التنفس –مرض الربو-

مشكل يف القلب و الرشاين

مشكل يف الجهاز الهضمي او املرصان الكبري 

مشكل يف الغدد ) مرض السكري(

مشكل الدم, املناعة

مشكل باطني )ورايث ،جنيس(

مشكل يف النطق –وجود ثقب يف العنق-

ضعف كبري يف النظر

مشاكل أخرى يف البرص –ال مييز االلوان.

اختالل عىل مستوى الظهر –

العمود الفقري-

د. التعريف بالشخص يف وضعية إعاقة

 .......................................................................................................... : : .......................................................................................................... رقم االستامرة  رمز املنطقة 

40.1 اسم املستوجب : ......................................................................................................................................................................................................................................................... 40.2 رقمه الرتتيبي: 

G. االختالالت العضوية وأسبابها

41. ما هي طبيعة االختالالت ؟



41.6 اختالالت عقلية أو نفسانية

41.7 اختالالت أخرى

أسباب االختالالت

42. هل يعرف الشخص السبب أو أصل املشاكل الذي يعاين منه 

 ال             نعم                    ال جواب 
 

43. إذا كان الجواب نعم، أصل املشكل؟

خلل ذهني

اإلحباط و اإلكتآب

نوبات الرصع

أمراض نفسية أخرى

اإلعاقة أو العاهات أخرى غري محددة

ال جواب

هل هو مرض ورايث أو خلقي

هل الوالدة هي السبب يف املشكل الذي يعاين منه

حادثة شغل

حادثة يف املدرسة

عملية جراحية أو دواء

هل هو مرض بسبب العمل الذي يتزاوله

مضاعفات الحمل والوالدة )- (

حادثة سري

حادثة يف الرياضة

حادثة من نوع آخر

العنف العائيل أو املدريس

هل هو مرض مكتسب

مشكل سببه حادثة

حادثة يف املنزل

حادثة يف الحرب

شم لزيوت مسمومة

مشكل صحي بسبب الشيخوخة

خلل ذهني طفيف ال يسمح بالتعلم

مشكل يف التعامل و مشكل يف الشخصية

التشوهات الجاملية مبا فيها األمراض الجلدية

شلل متعدد) يجمع دامئا اإلعاقة الذهنية 

والشلل الحاد(

اضطرابات يف الذاكرة )مثل مرض األلزهليمر(



44. مضاعفات الحمل والوالدة

44.2 إذا كان الجواب بنعم هل يعرف الشخص طبيعة املشكل؟

44.9 إذا كان الجواب بنعم هل تعرف األم طبيعة املشكل؟

44.3 هل كانت األم تتوفر عىل كناش الصحة؟

يف املنزل بدون مساعدة  •

44.10 ما هي ظروف الوالدة

44.16 ما هوسن األم عند الوالدة ..................................................................................................................................................................................................

45. منذ أي سن أنت تعاين من هذه اإلعاقة؟

يف املنزل مبساعدة القابلة  •

يف املنزل مبساعدة مولدة  •

يف املنزل مساعدة طبيب  •

يف مستشفى القطاع الخاص  •

يف مستشفى القطاع العام  •

44.11 هل كان املولود يف حاجة إىل األوكسجني عند الوالدة؟

44.12 )يف حالة حمل عادي ووالدة عادية( الطفل خلق بتشوهات خلقية

44.13 )إذا كان الجواب نعم، دون اإلجابة( هل يعرف الشخص املرض أو التشوه الذي يخلقه

44.14 هل هناك عالقة قرابة بني األب واألم؟

44.15 هل هذا املرض هو مرض ورايث؟

44.4 هل كانت األم تراقب الحمل قبل الوالدة؟

44.5 هل كانت األم تعاين من مرض أثناء الحمل؟

44.6 إذا كانت كذلك هل تعرف طبيعة مرضها؟

44.7 هل قامت األم بجميع عمليات التلقيح االزمة؟

44.8 شكل مرتبط بالوالدة؟ 

................................................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

نعمالال أعرف

44.1 مشكل مرتبط بالحمل

أقل من 5 سنوات من 5 إىل 10 سنواتمن 10 إىل 15 سنوات من 15 إىل 20 سنوات

من 25 إىل 30 سنوات من 35 إىل 40 سنوات

من 45 إىل 50 سنوات من 55 إىل 60 سنوات

من 65 إىل 70 سنوات 75 سنة فام فوق

من 20 إىل 25 سنوات من 30 إىل 35 سنوات

من 40 إىل 45 سنوات من 50 إىل 55 سنوات

من 60 إىل 65 سنوات من 70 إىل 75 سنوات



 

ه. العجز الوظائفي :

50. هل الشخص يحتاج ملساعدة للقيام بالوظائف 51. درجة الصعوبة52. السبب53. منذ متى54. ال جواب
التالية: ..........................؟

االستحامم

اللباس

األكل والرشب

الذهاب إىل املرحاض

النوم والقيام من الفراش

الصعود والهبوط يف املدرج

الخروج من املنزل

رشاء مستلزمات املنزل

تسيري شؤون املنزل

أخد الدواء بانتظام

استعامل الهاتف

التواصل مع املحيط

الستعامل يديك، أصابعك للتحكم يف األشياء الصغرية

46. هل زار الشخص الطبيب ليتعرف عىل طبيعة املشكل الذي يعاين منه؟

 ال جواب                               ال                                    نعم

47. إذا كان الجواب بنعم هذا الشخص كان يف؟

* )مستوصف، مستشفى( مؤسسة طبية

* يف مكان للتداوي التقليدي )عشاب، فقيه(

* يف مكان جمعوي مساعدة اجتامعية، جمعية

* بدون جواب

48. ما هو تاريخ آخر زيارة طبية

* أقل من 3 أشهر

* من 3 إىل 6 أشهر

* من 6 إىل 12 شهر

* أكرث من 12 شهر

* بدون جواب

49. هل هذا املشكل الصحي الذي تعاين منه يوجد يف أفراد العائلة؟

 ال جواب                               ال                                     نعم

 

أقل من 5 سنوات

من 5 إىل 10 سنوات

من 10 إىل 15 سنوات

من 15 إىل 20 سنوات

من 20 إىل 25 سنوات

من 25 إىل 30 سنوات

من 30 إىل 35 سنوات

من 35 إىل 40 سنوات

من 40 إىل 45 سنوات

من 45 إىل 50 سنوات

من 50 إىل 55 سنوات

من 55 إىل 60 سنوات

من 60 إىل 65 سنوات

من 65 إىل 70 سنوات

من 70 إىل 75 سنوات

75 سنة فام فوق

1. حريك

2. برصي

3. سمعي

4. كالم 

5. حشوي أو استقاليب

6. ذهني

1. بدون مساعدة 

وبدون صعوبة

2. بدون مساعدة 

وبصعوبة

3. مساعدة جزئية

4. ماعدة كلية

5.مساعدة 

تقنية)مشاية، كريس 

متحرك،,,(  



55. واألعامل اليدوية التي تحتاج إىل دقة. هل ميكنك النظر القريب باستعامل النظارات إذا كنت تستعملهام للقراءة والرسم
* كال

* نعم

- بدون صعوبة  

- مع بعض الصعوبات  

- بصعوبة كبرية  

- ال جواب  

56. واش ميكن ليك تعرف عىل وجه شخص عىل بعد 4 أمتار وأنت البس النظارات إذا كانو عندك؟
* كال

* نعم

- بدون صعوبة  

- مع بعض الصعوبات  

- بصعوبة كبرية   

* ال جواب

57. واش ميكن لك تسمع الهدرة ديال يش حوار
* كال

* نعم

- بدون صعوبة، رغم وجود عدة أشخاص  

- اذا كان شخص واحد يتحدث حتى اذا تحدث بطريقة عادية   

- اذا كان شخص واحد يتحدث حتى بصوت مرتفع   

*ال جواب

58. واش عندك مشكل يف الكالم )اما كتميش ليه الهدرة أوال كيتمتم(
* كال

* نعم

- ما عدا األشخاص الدين يعرفونني جيدا  

- بصعوبات كبرية  

*ال يتكلم )أبكم(

*ال جواب.

59. واش ترصفاتك وسلوك ديالك كيقدرو يوضعوك فبعض األحيان فخطر؟

)ال يوجه هذا السؤال إال عىل األشخاص ابللغني من العمر أكرث من 5 سونات(

ال جواب ال نعم 

60. واش كيعتابروك مرة مرة كتكون عدواين يف عالقتك مع الناس؟ 

ال جواب ال نعم 

61. واش كتقدر بعض الخطرات تدرك إنا لحظة يف النهار واش يف الصباح وال العشية؟

)ال يوجه هذا السؤال إال عىل األشخاص ابللغني من العمر أكرث من 5 سونات(

 

ال جواب ال نعم 



89. إذا كان الجواب بنعم ما هو السبب؟

* واش الطريق صعيب متيش فيها)وجود حواجز أو وجود عتبة كبرية(

* الطريق الخاصة باملعاقني غري )صالحة قنطرة صغرية(

* الدروج غري مناسبة بالنسبة ليا

* املصعد غري مناسب

* صعوبة الدخول من الباب الرئييس)الباب ضيق(

* فقط بسبب حالتي الصحية

90. واش كتقدر تستعمل جميع غرف املنزل  ليكتسكن فيه مبا يف ذلك الحامم واملرحاض؟

ال يتالئم )صغري جدا(                                    ال جواب                  ال               نعم

91. هل لديك معدات خاصة باإلعاقة التي لديك

ال يتالئم )صغري جدا(                                    ال جواب                  ال               نعم

92. إذا كان الجواب بنعم هل هذه املعدات مناسبة لالحتياجات ديالك؟

ال يتالئم )صغري جدا(                                    ال جواب                  ال               نعم

93. إذا كان الجواب ال هل أنت يف حاجة إىل معدات خاصة؟

ال يتالئم )صغري جدا(                                    ال جواب                  ال               نعم

94. إذا كان الجواب بنعم ماهي هذه املعدات؟

* مرحاض مناسب لإلعاقة

* حامم أو دوش أو مغسلة الحامم

* طاولة مناسبة لإلعاقة لديك

* كريس مناسب

* فراش للنوم

* أجهزة مناسبة لإلعاقة

* جهاز مطبخ مناسب

95. هل ميكنك الولوج إىل وسائل النقل العمومي؟

)ال يوجه هذا السؤال عىل األشخاص الذين ال يستطيعون نهائيا التحرك خارج البيت( .

-ال

  ال,بعيدين جدا

  ال,الولوج إليها صعب جدا

-نعم

  بدون صعوبة

  بصعوبة

  ليس معنيا بالسؤال

ال جواب

96. هل ميكن لك أن تجد أماكن عمومية تتوفر عىل مراحيض خاصة باملعاقني؟

)ال يوجه هذا السؤال إال عىل األشخاص الذين يجيبون أثناء البحث مبفردهم أو مبساعدة الغري،   وليسوا أشخاص صغار السن أو أشخاص يعيشون 

تحت الرعاية وبشكل دائم  داخل البيت( .

-ال

  ال,أزور األماكن التي ميكن الدخول فيها اىل املرحاض

-نعم,كثريا

  نعم,بعض املرات

-ال جواب.

 plusieurs choix possibles  97. ما هي الوسائل التي تستعملها للتنقل من مكان آلخر

-عىل األقدام

-كريس متحرك

-دراجة هوائية

-دراجة نارية)سائق(

-دراجة نارية)راكب(

-سيارة )ولكن كراكب(

-سيارة )كسائق(

-دراجة ذات 3 عجالت

-طاكيس

-طرام حافلة

-القطار

-وسيلة أخرى



79. هل يوجد شخص آخر من عائلتك )حفيد جد إبن أخ( أو بعض األصدقاء الذين لك عالقة بهم
ال جواب                           ال                                 نعم 

80. يف حالة نعم من هو 

81. هل يوجد شخص يساعدك بانتظام عىل قضاء أمورك اليومية نظرا إلعاقتك أو مشكلك الصحي؟
ال جواب                           ال                                 نعم

- املساعدون

82. من بني هؤالء الذين يساعدونك من يتقاض أجرا من طرفك أو من طرف أحد أفراد أرستك؟
Cette question n‘est posée que s‘il a personne a déclaré avoir au moins un aidant qui intervient en raison de sa qualité professionnelle

ال جواب                           ال                                 نعم

83. هل يوجد فرد من أفراد أرستك يتقاض أجرا عىل مساعدتك
 Cette question n‘est posée que s‘il a personne a déclaré avoir une ou des personnes qu‘ ils aident régulièrement à accomplir certaines tâches de

la vie quotidienne

ال جواب                           ال                                 نعم

84. يف حالة احتياج هل لديك شخص أو أشخاص ميكن لك االعتامد عليهم ماديا؟
Cette question n‘est posée qu‘aux personnes qui vivent seules ou uniquement avec leur conjoint

ال جواب                           ال                                 نعم

85. يف حالة اإلجابة بنعم من هم؟

86. هل لديك شخص أو أشخاص يقدمون لك مساعدة معنوية؟ 
)ال يوجه هذا السؤال إال عىل األشخاص الذين يعيشون وحيدين أو مع زوجاتهم/ أزواجهم(.

ال

-ال أحتاجها

-لكن أحتاجها

نعم

-يوميا

-بشكل منتظم

-يف بعض املرات

ال جواب

87. إذا كان الجواب بنعم من هو هذا الشخص أو األشخاص
- الولوجيات :

88. واش عندك يش صعوبة باش تدخل للدار بوحديك؟
ال يتالئم )صغري جدا(                                    ال جواب                  ال               نعم                  

- حفيد

نعم ال ال جواب

- جد أو جدة

- شخص آخر من العائلة )ذكر(

شخص آخر من العائلة )أنتى(

- جار

- جارة

- صديق أو زميل

- صديقة أو زميلة

- رشيكة )زوجة، خطيبة، صديقة(

- شخص آخر

- زوج - األخ - أحفاد

- اآلباء - األطفال - شخص آخر



89. إذا كان الجواب بنعم ما هو السبب؟

* واش الطريق صعيب متيش فيها)وجود حواجز أو وجود عتبة كبرية(

* الطريق الخاصة باملعاقني غري )صالحة قنطرة صغرية(

* الدروج غري مناسبة بالنسبة ليا

* املصعد غري مناسب

* صعوبة الدخول من الباب الرئييس)الباب ضيق(

* فقط بسبب حالتي الصحية

90. واش كتقدر تستعمل جميع غرف املنزل  ليكتسكن فيه مبا يف ذلك الحامم واملرحاض؟

ال يتالئم )صغري جدا(                                    ال جواب                  ال               نعم

91. هل لديك معدات خاصة باإلعاقة التي لديك

ال يتالئم )صغري جدا(                                    ال جواب                  ال               نعم

92. إذا كان الجواب بنعم هل هذه املعدات مناسبة لالحتياجات ديالك؟

ال يتالئم )صغري جدا(                                    ال جواب                  ال               نعم

93. إذا كان الجواب ال هل أنت يف حاجة إىل معدات خاصة؟

ال يتالئم )صغري جدا(                                    ال جواب                  ال               نعم

94. إذا كان الجواب بنعم ماهي هذه املعدات؟

* مرحاض مناسب لإلعاقة

* حامم أو دوش أو مغسلة الحامم

* طاولة مناسبة لإلعاقة لديك

* كريس مناسب

* فراش للنوم

* أجهزة مناسبة لإلعاقة

* جهاز مطبخ مناسب

95. هل ميكنك الولوج إىل وسائل النقل العمومي؟

)ال يوجه هذا السؤال عىل األشخاص الذين ال يستطيعون نهائيا التحرك خارج البيت( .

-ال

  ال,بعيدين جدا

  ال,الولوج إليها صعب جدا

-نعم

  بدون صعوبة

  بصعوبة

  ليس معنيا بالسؤال

ال جواب

96. هل ميكن لك أن تجد أماكن عمومية تتوفر عىل مراحيض خاصة باملعاقني؟

)ال يوجه هذا السؤال إال عىل األشخاص الذين يجيبون أثناء البحث مبفردهم أو مبساعدة الغري،   وليسوا أشخاص صغار السن أو أشخاص يعيشون 

تحت الرعاية وبشكل دائم  داخل البيت( .

-ال

  ال,أزور األماكن التي ميكن الدخول فيها اىل املرحاض

-نعم,كثريا

  نعم,بعض املرات

-ال جواب.

 plusieurs choix possibles  97. ما هي الوسائل التي تستعملها للتنقل من مكان آلخر

-عىل األقدام

-كريس متحرك

-دراجة هوائية

-دراجة نارية)سائق(

-دراجة نارية)راكب(

-سيارة )ولكن كراكب(

-سيارة )كسائق(

-دراجة ذات 3 عجالت

-طاكيس

-طرام حافلة

-القطار

-وسيلة أخرى



 98. ما هي درجة الرض للولوج لألماكن التالية؟

و.  الولوج إىل الخدمات الصحية، الرتويض والخدمات الجمعوية :
99. واش هاد الشخص كيستافد من نظام التأمني االجتامعي؟

ال جواب                           ال                                 نعم

100. إذا كان الجواب بنعم ما هو هذا النظام والتأمني الصحي؟
CNOPS الصندوق الوطني لالحتياط االجتامعي *

* تأمني الشغل أو مهني

* تأمني خاص

CNSS الصندوق الوطني للضامن االجتامعي *

* رميد

101. إذا كان الجواب بنعم؟
* واش كيستافد من هاد التأمني بصفة مبارشة

* واش كيستافد من هاد التأمني بصفة غري مبارشة

* بدون جواب

102. واش هاد التأمني كيغطي ليك جميع مصاريف املتعلقة بالعالج )دواء عالجات طبية شبه طبية ترويض(
ال جواب                           ال                                 نعم

103. إذا كان الشخص غري مؤمن فام هو السبب؟
* واش التكلفة مرتفعة

* واش الشخص كريفض إكون عندو تأمني

* رفض األرسة ألسباب مادية

* رفض مشغلة 

* رفض الصندوق أو مؤسسة التأمني

* فقد هذه الحقوق بسبب وضعية اإلعاقة

* بدون جواب

104. هل الشخص وجد صعوبات وعراقيل لالستفادة من انظام لرميد؟
ال جواب                           ال                                 نعم

105. إذا كان الجواب بنعم ما هي األسباب؟
* غري مهتم؟

* ال تعرف هذا النظام

* ال تتوفر عىل الرشوط لالستفادة من نظام رميد

* عراقيل إدارية

* يف حاجة إىل مساعدة للقيام باإلجراءات اإلدارية

* نظرا للبعد عن اإلدارة

106. هل تجد صعوبة لالستفاذة من الخدمات الطبية العمومية؟
ال جواب                           ال                                 نعم

مستوى الرضا

1.98 األماكن العمومية )املدينة الحدائق السوق يف البادية(

2.98  الولوج إىل اإلدارات العمومية واملستوصف

3.98 الولوج إىل أماكن التسوق مثال

4.99 الولوج إىل فضاءات ثقافية )السينام املرسح الحلقة(

5.100 الولوج إىل أماكن الرتفيه)املالعب الحدائق(

6.101  الولوج إىل وسائل النقل العمومية

7.102 الولوج إىل وسائل اإلعالم )التلفاز املذياع(

8.103 إذا كان الشخص يشتغل إىل مكان العمل

-1غري رايض ; -2رايض ; -3جد رايض ; 4 ال أعرف

H. العجز الوظائفي :



107. إذا كان الجواب نعم ما هي األسباب؟

* واش بسبب نقص اإلمكانيات املادية

* بسبب البعد عن املراكز الصحية )وصعوبة التنقل إليها(

* بسبب إمكانيات هذه املراكز )عدم توفر األطر الخاصة أو األجهزة(

* استحالة الوصول إىل هذه املرافق

* بسبب الصورة السلبية لهذه املرافق

* اللجوء إىل العالج التقليدي )األعشاب=

* بسبب تعقيد اإلجراءات اإلدارية

* أسباب أخرى

* بدون جواب

108. هل تستطيع االستفادة من العالجات الطبية الخاصة بحالتك؟

ال جواب                           ال                                 نعم

109. إذا كان الجواب نعم فني كتستافد؟

* مراكز الصحة العمومية 

* مراكز الصحة الخاصة  

* جمعيات أو منظامت خريية

* عشاب ومعالج طبيعي

* بالخارج

* بدون جواب

110. إذا كان جواب ال فام هو السبب

* واش بسبب نقص اإلمكانيات املادية

* بسبب البعد عن املراكز الصحية )وصعوبة التنقل إليها(

* بسبب إمكانيات هذه املراكز )عدم توفر األطر الخاصة أو األجهزة(

* استحالة الوصول إىل هذه املرافق

* بسبب الصورة السلبية لهذه املرافق

* اللجوء إىل العالج التقليدي )األعشاب(

* بسبب تعقيد اإلجراءات اإلدارية

    - أسباب أخرى

    - بدون جواب

111. ما هي االنتظارات الخاصة مبجال الصحة؟

* مجانية العالج

psh تحسني نظام الحامية الخاص ب *

* تعيني أطباء مختصني يف جميع أقاليم املغرب

* تسهيل الولوج من الالستفادة العالج

* تحسني جودة الخدمات املقدمة بهذه املراكز الصحية

* الرفع من مراكز االستقبال الخاصة باملعاق

* الحصول عىل إعانة بالنسبة لألشخاص املعاقني

* جواب آخر................................................

ز. مساعدات تقنية
112. هل الشخص يتوفر عىل املساعدة التقنية التي يحتاجها؟

ال جواب                           ال                                 نعم

113. إذا كان الجواب ال فام هي األسباب

* نقص اإلمكانيات املادية

* عدم توافر هذه املعدات يف السوق الوطني 

* بدون جواب

114. إذا كان الجواب نعم كيف متكنت من اقتنائه؟

* عن طريق اإلمكانيات الخاصة والذاتية

* مساعدة األرسة

* بتمويل من صندوق الضامن االجتامعي أو التأمني

* مبساعدة مؤسسة عمومية

* مبساعدة جمعية

* مبساعدة محسنني

* مبساعدة شخص آخر...........................................







135. إذا كان الجواب نعم أو أنت يف حاجة إىل هذه املعدات فام هي:
* أدوات تساعد عىل التنفس 

* عالج أمراض الدورة الدموية )مضاد للوذمة) تورم مرفوق بسائل( ضغط

* مساعدة ضد فتق البطن )تضميد تتبيث(

* أدوات ديال الدياليز

* حقن

* أدوات للقيام باملراقبة

* أدوات مساعدة ضد التعفن

* أدوات التدريس والتكوين

136. الطفل يف وضعية إعاقة هل يتابع دراسته ؟
ال جواب                           ال                                 نعم

ح. التمدرس ومستوى تربية األشخاص من 5 إىل 17 سنة.
- الطفل الغري املتمدرس

137. إذا كان الجواب ال هل انقطع عن الدراسة بسبب اإلعاقة؟
ال جواب                           ال                                 نعم

138. هل سبق له أن ذهب إىل املدرسة من قبل
ال جواب                           ال                                 نعم

139. إذا كان الجواب نعم فام هو آخر مستوى تعليمي له
-1 تعليم أويل

-2 مستوى أسايس سلك أول

-3 مستوى أسايس سلك ثاين

-4 مستوى ثانوي

140. ما هو السبب الرئييس حاليا الذي جعل الطفل ال يواصل دراسته؟
* األرسة مل تقم باإلجراءات اإلدارية

* اإلجراءات اإلدارية جد معقدة

* تعقيدات قانونية

* رفض من طرف املؤسسة

* عدم مالءمة املناهج لإلعاقة

* صعوبة التنقل إىل املؤسسة

* صعوبة الولوج إىل مرافق املؤسسة

* عدم التوفر عىل اإلمكانيات املادية

* عدم مالمئة استعامل الزمن

* عدم املساعدة اإلنسانية 

* عدم وجود األجهزة الخاصة باإلعاقة

* عدم وجود مؤسسات خاصة باإلعاقة

* الجمعية الخاصة باإلعاقة بعيدة أو جد مكلفة

* عدم وجود مقاعد شاغرة يف املؤسسة الخاصة باإلعاقة

* أسباب أخرى )حددها(.....................................

- الطفل املتمدرس

141. أين يتلقى الطفل دراسته؟
* مدرسة عمومية وأقسام عادية

* مدرسة عمومية وأقسام مدمجة
* مدرسة قرآنية 
* مدرسة خاصة

   - عمومية
   - خاصة مع ربح مادي

   - خاصة بدون ربح مادي
- باملنزل مبساعدة متخصص

- باملنزل مبساعدة األبوين
- بالخارج

- ال جواب



142. إذا كان ذلك يف مؤسسة مختصة فهل يتعلق األمر ب 

* مؤسسة اإلعاقة الذهنية

* مؤسسة اإلعاقة الحركية 

* مؤسسة اإلعاقة البرصية

* مؤسسة اإلعاقة السمعية

* مؤسسات أخرى خاصة باإلعاقة 

* بدون جواب  

143. ما هو املستوى الدرايس الذي يدرس به الطفل؟

-1 تعليم أويل

-2 مستوى أسايس سلك أول

-3 مستوى أسايس سلك ثاين

مستوى ثانوي

144. هل مسريته الدراسية تأثرت بسبب حالة اإلعاقة التي لديه؟

ال جواب                           ال                                 نعم

145.إذا كان الجواب نعم فام هي هذه األسباب

* وضعيته الصحية ال تسمح )العجز(

* أسباب صحية أخرى

* عدم توفر الدعم الصحي املوازي

* رفض املسؤولني عن املدرسة

* رفض أساتذة املدرسة 

* رفض أصدقائه يف املدرسة

* رفض أبوي الطفل

* عدم مالمئة الربامج البيداغوجية لحالة إعاقة الطفل

* عدم مالمئة اللغة املستعملة يف املدرسة

* عدم مالمئة التقنيات املستعملة )عدم استعامل برايل(

* عدم إمكانية اختيار الشعبة )الربامج الجاهزة(

* صعوبة التنقل إىل املدرسة

* صعوبة الولوج للمرافق املدرسية

* عدم التوفر عىل اإلمكانيات املالية

* عدم مالمئة استعامل الزمن

* عدم املساعدة اإلنسانية

* أسباب أخرى

146. هل يستفيد الطفل لحكم حالة اإلعاقة لديه من منحة أو مساعدة مالية ملزاولة دراسته

ال جواب                           ال                                 نعم

- التمدرس ومستوى تربية األشخاص ل 18  سنة فام أكرث

147. هل سبق لك أن ذهبت إىل املدرسة؟

ال جواب                           ال                                 نعم

148. إذا كان الجواب ال فهل وضعية اإلعاقة هي السبب؟

ال جواب                           ال                                 نعم

149. إذا كان الجواب نعم فام هي األسباب التي جعلت من الشخص مل يذهب إىل املدرسة؟

* األرسة مل تقم باإلجراءات اإلدارية

* اإلجراءات اإلدارية جد معقدة

* تعقيدات قانونية

* رفض من طرف املؤسسة

* عدم مالمئة املناهج لإلعاقة

* صعوبة التنقل إىل املؤسسة

* صعوبة الولوج إىل مرافق املؤسسة

* عدم التوفر عىل اإلمكانيات املادية

* عدم مالمئة استعامل الزمن

* عدم املساعدة اإلنسانية

* عدم وجود األجهزة الخاصة باإلعاقة

* عدم وجود مؤسسات خاصة باإلعاقة

* الجمعية الخاصة باإلعاقة بعيدة أو جد مكلفة

* عدم وجود مقاعد شاغرة يف املؤسسة الخاصة باإلعاقة

* أسباب أخرى )حددها(.............................................



150. إذا كان الشخص سبق له أن متدرس يف أي إطار؟
* مدرسة عمومية وأقسام عادية
* مدرسة عمومية أقسام مدمجة

* مدرسة قرآنية
* مدرسة خاصة

* عمومية
* خاصة مع ربح مادي

* خاصة بدون ربح مادي
- باملنزل مبساعدة متخصص

- باملنزل مبساعدة األبوين
- بالخارج

- ال جواب
151. إذا كان األمر يتعلق مبؤسسة خاصة باإلعاقة فهل هي 

* مؤسسة اإلعاقة  الذهنية
* مؤسسة اإلعاقة الحركية
* مؤسسة اإلعاقة البرصية

* مؤسسة اإلعاقة السمعية
* مؤسسات أخرى خاصة باإلعاقة

* بدون جواب
152. ما هو املستوى التعليمي للشخص

1- تعليم أويل
2- مستوى أسايس سلك أول
3- مستوى أسايس سلك ثاين

4- مستوى ثانوي
5- مستوى عايل

153. هل سبق لك أن استفدت من برامج محاربة األمية
ال جواب                           ال                                 نعم

157. إذا كان الشخص من ذوي اإلعاقة البرصية هل يستعمل برايل للقراءة والكتابة والحساب؟

158. إذا كان الشخص من ذوي اإلعاقة السمعية هل يستعمل لغة الحركات
ال جواب                           ال                                 نعم

159. هل الشخص يتوفر عىل شهادة مدرسية شهادة تقنية شهادة جامعية
ال جواب                           ال                                 نعم

155. هل الشخص يعرف الكتابة؟

2.157 الكتابة بطريقة برايل 

154. هل الشخص يعرف القراءة؟

1.157 القراءة بطريقة برايل

نعم

نعم

ال جواب

ال جواب

ال

ال

156. هل الشخص يعرف الحساب؟

3.157 الحساب بطريقة برايل



160. إذا كان الجواب تعم فام هي طبيعة الشهادة

* شهادة الدراسة االبتدائية - شهادة الدراسة االبتدائية األساسية/ 11 سنة 
* شهادة التعليم اإلعدادي - شهادة نهاية التعليم األسايس / 14 سنة 

* الباكالوريا /17 سنة 
* دبلوم التكوين املهني 17 سنة

* دراسة تقنية - جامعية عليا
* باك + 2
* باك + 3
* باك + 4
* باك + 5

* باك + 5 وما أعىل 
161. هل حالة اإلعاقة أترث عىل مسارك التعليمي

ال جواب                           ال                                 نعم

162. إذا كان الجواب نعم فام هي األسباب

* وضعيته الصحية ال تسمح )العجز(

* أسباب صحية أخرى

* عدم توفر الدعم الصحي املوازي

* رفض املسؤولني عن املدرسة

* رفض أساتدة املدرسة

* رفض أصدقائه يف املدرسة

* رفص أبوي الطفل

* عدم مالمئة الربامج البيداغوجية لحالة إعاقة الطفل

* عدم مالمئة اللغة املستعملة يف املدرسة

* عدم مالمئة التقنيات املستعملة )عدم استعامل برايل(

* عدم إمكانية اختيار الشعبة )الربامج الجاهزة(

* صعوبة التنقل إىل املدرسة 

* صعوبة الولوج  للمرافق املدرسية

* عدم التوفر عىل اإلمكانيات املالية

* عدم مالمئة استعامل الزمن

* عدم املساعدة اإلنسانية

* أسباب أخرى

163. هل توقفت مسريتك الدراسية بسبب حالة اإلعاقة لديك

ال جواب                           ال                                 نعم

164. إذا كان الجواب نعم فام هي األسباب

* وضعيته الصحية ال تسمح )العجز(

* أسباب صحية أخرى

* عدم توفر الدعم الصحي املوازي

* رفض املسؤولني عن املدرسة

* رفض أساتدة املدرسة

* رفض أصدقائه يف املدرسة

* رفص أبوي الطفل

* عدم مالمئة الربامج البيداغوجية لحالة إعاقة الطفل

* عدم مالمئة اللغة املستعملة يف املدرسة

* عدم مالمئة التقنيات املستعملة )عدم استعامل برايل(

* عدم إمكانية اختيار الشعبة )الربامج الجاهزة(

* صعوبة التنقل إىل املدرسة 

* صعوبة الولوج  للمرافق املدرسية

* عدم التوفر عىل اإلمكانيات املالية

* عدم مالمئة استعامل الزمن

* عدم املساعدة اإلنسانية

* أسباب أخرى

165. بحكم اإلعاقة التي لديك هل سبق لك أن استفدت من منحة التمدرس أو إعانات مادية من طرف إحدى املؤسسات الخاصة أو العمومية 

ال جواب                           ال                                 نعم



166. هل الشخص يتوفر عىل مهارات حرفية بغض النظر عن املستوى الدرايس
ال جواب                           ال                                 نعم

167. هل استفاد من تكوين تقني يؤهله للحصول عىل عمل 
ال جواب                           ال                                 نعم

168. ما هي انتظارات األرسة التي لها أشخاص معاقني مبا يخص التمدرس
* االستفادة من منحة مدرسية

* االستفادة من األدوات املدرسية لألشخاص املحتاجني

* تحسني ظروف االستقبال وطرق التعامل الرتبوي للمدرسني

* مالءمة الربامج التعليمية لخصوصيات كل إعاقة

* تخصيص أطر ومدرسني خاصني باإلعاقة

* تحسني ظروف الولوج إىل املؤسسة

* مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل االندماج يف املحيط

* خلق مطاعم بهذه املؤسسات

* رفع من الطاقة وعدد األقسام املدمجة

* شئء آخر حدده.....................................

ط. الشغل واملداخيل
- الشغل

169. هل الشخص يعمل حاليا؟
ال جواب                           ال                                 نعم

بالنسبة لألشخاص العاطلني

170. ما هي الوضعية حاليا ) من ناحية العمل(
* شخص عاطل عن العمل ومل يسبق له أن اشتغل

* شخص عاطل عن العمل ولكن يسبق له أن اشتغل

* غري قادر عن العمل

* طالب تلميذ

* متقاعد

* ربة بيت

* شئ آخر حدده..................................

171. إذا كان الشخص قد عمل يف السابق فهل فقد عمله بسبب وضعية اإلعاقة
ال جواب                           ال                                 نعم

172. ما هو السبب الرئييس الذي جعل الشخص ال يشتغل حاليا
* هو يف انتظار ترقية أو تغيري الوضعية املهنية

* حصل عىل عمل سيرشع فيه مستقيال

* هو يف طور البحث عن عمل

   - بالوظيفة العمومية

   - بالقطاع الخاص

   - نشاط مهني خاص به

   - نشاط تطوعي

* لديه رغبة يف العمل لكنه يعتقد أنه من املستحيل الحصول عىل عمل 

* يريد العمل لكن يعاين من النظرة الدونية للمحتمع

* ال يريد العمل

* بدون جواب

173.منذ متى وأنت تبحث عن عمل أو تبحث أن تغري عملك؟
ال يوجه هذا السؤال إال عىل األشخاص البالغني من العمر ما بني 15 وأقل من 65 سنة ، وال ميارسون أي نشاط مهني ،لكنهم  يف البحث عن عمل .

12 شهر فام فوق

من 6 إىل 12 شهر

أقل من 6 أشهر

4ال جواب

3

2

1



174.أين تبحث عن عمل؟

- مبارشة مع املشغلني

- عن طريق اإلجابة عىل طلب العمل أنرتنت جرائد

- أرغب يف عمل ذايت بتمويل من مؤسسات القروض الصغرى

- عن طريق العالقات العائلية واألصدقاء

- عن طريق الجمعيات التي تهتم باملعاقني

- عن طريق الجمعيات بصفة عامة

- عن طريق وزارة التضامن واألرسة

- بالنسبة لألشخاص املشتغلني

175.ما هي الوضعية املهنية الحالية

- أجري مرصح به يف الضامن االجتامعي 

- أجري غري مرصح به

- أجري يف مؤسسة عائلية

- يساعد أحد أفراد العائلة بدون مقابل

- يشتغل لحسابه الخاص فالح صانع تقليدي تاجر

- عضو بتعاونية

- يتعلم حرفة

- قيد التمرين يستفيد من تعويض

- موظف داخل اإلدارة

- يشتغل يف جمعية

- يشتغل بأحد مراكز االستقبال

- يشء آخر..........................................

176. ما هي املهنة الحالية للشخص؟

- عضو بالهيأة الترشيعية، منتخب محيل، إلخ

- إطار كبري، أستاذ بالسلك الثاين، عامل باملهن الحرة، إلخ

- إطار متوسط، أستاذ بالسلك، تقني مستوى باكالوريا، إلخ

- موظف، كاتبة )سكرترية(

- تاجر، وسيط مايل أو تجاري

- فالح، صياد، إلخ

- صانع تقليدي

- سائق

- عامل غري فالحي

- آخر

177. إذا كان الشخص ال ميكن تصنيفه يف املهن السابقة الذكر فام هو النشاط الذي يزاوله حاليا

دون النشاط              ال جواب

178. كيف حصل الشخص عىل عمل أو نشاط مدر للدخل

- طلب الوظيفة شخصيا من املشغل

- عن طريق العالقات األرسية أو األصدقاء

- عن طريق جمعية خاصة باملعاقني

- عن طريق املؤسسة التعليمية

- مناصب خاصة باملعاقني

- عن طريق مكاتب الوساطة

- التشغيل الذايت طريقة أخرى

- ال جواب

179. منذ بداية الشخص يف مزاولة حياته العملية هل سبق لك بسبب حالة إعاقتك أن غريت مهنتك؟

ال جواب                           ال                                 نعم

- أو تغيري العمل

ال جواب                           ال                                 نعم

180. بسبب حالة اإلعاقة هل أنت محتاج إىل ظروف خاصة بك )مكتب مالئم توقيت مالئم....(

ال جواب                           ال                                 نعم



181. إذا كان الجواب نعم فهل استفذت من ذلك 
- نعم بطريقة مرضية

- نعم بطريقة غري مرضية 

- ال 

- ال جواب

182. ما هي انتظاراتك بخصوص ميدان العمل
- ضامن حق الشغل للمعاقني واحرتام النسبة الرضورية املخصصة لهم

- تطوير فرص للشغل والتكوين املهني لصالح املعاقني

- خلق مصلحة خاصة باملعاقني يف الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل

- يشء آخر................................

- مداخيل

183. هل يستفيذ من معاش أو مساعدة مالية بسبب وضعيتك الصحية
ال جواب                           ال                                 نعم

184. إذا كان الجواب نعم فام هي هذه اإلعانات؟
يقرتح الباحث األشكال التالية لإلعانات.

- معاش العجز

- إيرادات مالية بسبب حادثة شغل

- إيرادات مالية من طرف مؤسسة تأمني

- معاش عسكري بسبب العجز

- يشء آخر.....................................

185. هل سبق لك أن استفدت من إيرادات مالية من طرف رشكة تأمني نتيجة حادثة سري
ال جواب                           ال                                 نعم

ي. الحياة االجتامعية
- التنشئة االجتامعية

186. هل سبق لك أن استفدت من إيرادات مالية من طرف رشكة تأمني نتيجة حادثة سري
- أبدا،

- أحيانا،

- غالبا،

- بدون جواب

187. إذا مل يسبق لك أن سافرت فهل ذلك بسبب؟
- غري مهتم

- غياب الوسائل املادية

- ألين وحيد

- غياب املساعدات التقنية

- غياب الولوجيات

188. هل تشاهد التلفاز
ال جواب                           ال                                 نعم

189. إذا كان الجواب ال فلامذا
- عدم التوفر عىل تلفاز

- بسبب مشكل السمع والبرص

- غياب لغة اإلشارة وبرايل

189. إذا كان الجواب ال فلامذا
ال جواب                           ال                                 نعم

190. هل تذهب لرؤية العروض والسينام
ال جواب                           ال                                 نعم

191. إذا كان الجواب نعم بأي وترية؟
- يف بعض األحيان

- بشكل دائم

192. هل تتوفر عىل جهاز حاسوب مزود بأنرتنت؟
ال                                 نعم

193. إذا كان الجواب نعم يف أي مكان؟
- يف البيت

- يف مقهى األنرتنيت

- يف مكان آخر



194. هل تشارك يف بعض األنشطة الجمعوية الثقافية والرتفيهية؟

ال جواب                           ال                                 نعم

195. إذا كان الجواب ال فلامذا؟

- بدون أهمية

- عدم وجود جمعيات يف الحي

- مشكل الولوجيات واملساعدات التقنية

196. هل تنتمي إىل إحدى الجمعيات التي تهتم باألشخاص املعاقني

ال جواب                           ال                                 نعم

197. هل متارس بانتظام بعض الرياضات

- ال

- ال أستطيع ألسباب صحية، إعاقة

- ال أستطيع لقلة الوقت والرشكاء

- ال أحتاجها

- أنا كبري السن 

- الطفل صغري جدا

- نعم

- ال جواب

198. إذا كان الجواب نعم فام هي الرياضات التي متارسها بانتظام؟

- امليش

- جمباز

- الجري عىل األقدام

- الرياضات الجامعية كرة القدم كرة السلة

- التنس

- السباحة

- كامل األجسام

199. يف أي إطار تزاول هذه الرياضة؟

ال يطرح هذا السؤال إال عىل األشخاص الذين رصحوا مبامرستهم املنتظمة  للرياضة 

- بشكل فردي

- يف إطار جمعية

- يف إطار نادي مهني

- يف إطار نادي مدريس أو جامعي

- يف إطار جمعية املعاقني

- بدون جواب

200. يف هذه السنة املاضية هل قرأت مقال أو جريدة )مبا يف ذلك بطريقة ) برايل (

مقال لصحيفة أو مجلة أو كتاب.

ال جواب                           ال                                 نعم

201.  إذا كان الجواب ال فام هي األسباب

- ال يعرف القراءة 

- بسبب مشكل النظر

- ال أتوفر عىل النظارات

- أنا بصري ومل أتعلم طريقة برايل

- غري مهتم

- عدم توفر اإلمكانيات

202. هل تعاين من اضطرابات يف النوم بسبب حالتك الصحية

ال جواب                           ال                                 نعم

203. إذا كان الجواب نعم فهل ذلك يكون بصفة؟

دامئة                                     من وقت آلخر

204. بحكم وضعية اإلعاقة التي تعيشها هل تعرضت أ تتعرض لنوع من العنف

ال جواب                           ال                                 نعم

205. هل وضعية اإلعاقة كان لها وقع عىل حياتك الدراسية؟

ال جواب                           ال                                 نعم



206. إذا كان الجواب نعم فلامذا؟

- االنقطاع عن الدراسة

- عدم إمكانية االندماج يف املدرسة

- مشكل إداري للتسجيل باملرفق

- غياب الولوجيات يف املدرسة

- رفض املؤسسات الرتبوية

207. هل وضعية اإلعاقة كان لها وقع عىل حياتك العملية؟

ال جواب                           ال                                 نعم

208. إذا كان الجواب نعم فلامذا
- االنقطاع عن العمل بسبب اإلعاقة

- عدم إمكانية االندماج يف الحياة املهنية

- مشكل إداري لالندماج

- عدم وجود عمل

- رفض أرباب العمل

- انعدام املسعدات التقنية

- غياب الولوجيات يف العمل

209. هل تم التخيل عنك من طرف والديك أو أولياء أمرك بسبب وضعية اإلعاقة؟

ال جواب                           ال                                 نعم

210. هل الشخص يف وضعية إعاقة والذي يعيش وحده له عالقة واتصال مع أفراد عائلته؟

- بشكل منتظم

- بشكل غري منتظم

- ال توجد عالقة

- بدون جواب

211. هل وضعية اإلعاقة هي السبب يف أنك تعيش عازب مطلق منفصل عن زوجك؟

ال جواب                           ال                                 نعم

 212. هل وضعية اإلعاقة جعلتك تفقد منزلك؟
ال جواب                           ال                                 نعم

213. هل وضعية اإلعاقة كان لها تأثري عىل الوضعية املالية ألرستك؟

ال جواب                           ال                                 نعم

214. إذا كان الجواب نعم كيف ذلك؟

- فقدان الدخل

- أحد أفراد األرسة فقد دخله

- مصاريف إضافية لألرسة

 215. هل وضعية اإلعاقة كان لها تأثري عىل الحياة االجتامعية ألرسته؟

ال جواب                           ال                                 نعم

216. إذا كان الجواب نعم كيف ذلك؟

- انفصال األبوين

- وضع األطفال يف مكان آخر خارج املنزل

- استقدام األبوين للعيش معك يف البيت

- وضع الوالدين يف مكان آخر

- تكهرب الجو بني أفراد األرسة

- انفراد عيش وحيد

- التعاطي للمخدرات والخمر

- محاولة االنتحار

- شكل آخر حدده

- بدون جواب

217. هل وضعية اإلعاقة كان لها تأثري عىل الحياة األرسية من قبيل

- تعديل أو تغيري املنزل

- تغيري أو فقدان الشغل بالنسبة ألحد أفراد األرسة

- تأثري عىل العالقة بني أفراد األرسة املحيط

- االنخراط يف جمعية

- حقوق الشخص املعاق والحياة الجمعوية

معرفة الحقوق والخدمات املقدمة للمعاقني

217. هل وضعية اإلعاقة كان لها تأثري عىل الحياة األرسية من قبيل
ال جواب                           ال                                 نعم



218. ها الشخص عىل دراية بالحقوق الخاصة به كشخص يف وضعية إعاقة والتي يكلفها له القانون املغريب؟

ال جواب                           ال                                 نعم

219. هل الشخص يعرف الخدمات الخاصة املقدمة من طرف املؤسسات التالية :

220. هل سبق للشخص أن استفاد من خدمات أو مساعدات املقدمة من طرف

221. ما هي درجة الرىض من الخدمات املقدمة من ترف هاته املؤسسات

-3 رايض جدا      -4 ال أعرف -2 رايض          -1غري رايض  

الحقوق واالنتامء إىل املجال الجمعوي

222. هل الشخص ينتمي إىل جمعية تهتم باألشخاص ذوي اإلعاقة

ال جواب                           ال                                 نعم

223. إذا كان الجواب ال فلامذا؟

- غري مهتم أو غري صالحة

- ال توجد هذه الجمعيات يف املنطقة التي يعيش فيها

- ليست لديه فكرة عن هذه الجمعيات

- ليست لديه اإلمكانيات ليصبح عضوا فيها

- أسباب أخرى

- بدون جواب

224. إذا كان الجواب نعم هل يشارك يف أنشطة هذه الجمعية

ال جواب                           ال                                 نعم

225. هل وضعية الشخص تحسنت بفضل انتامئه إىل هذه الجمعية؟

كثريا                           يشء ا ما                        ال                         نعم

226. هل سبق لك أن امن الخدمات املقدمة من طرف هذه الجمعية؟

ال جواب                           ال                                 نعم

جمعية األشخاص املعاقني

جمعية األشخاص املعاقني

جمعية األشخاص املعاقني

وزارة األرسة والتضامن

وزارة األرسة والتضامن

وزارة األرسة والتضامن

نعم

نعم

درجة الرىض

Etablissement

املؤسسات

املؤسسات

ال جواب

ال جواب

ال

ال

جمعيات مهتمة بحقوق األشخاص املعاقني

جمعيات مهتمة بحقوق األشخاص املعاقني

جمعيات مهتمة بحقوق األشخاص املعاقني

جمعيات أخرى تختص يف دعم األشخاص املعاقني

جمعيات أخرى تختص يف دعم األشخاص املعاقني

جمعيات أخرى تختص يف دعم األشخاص املعاقني

جمعيات أخرى غري مختصة يف دعم األشخاص 

جمعيات أخرى غري مختصة يف دعم األشخاص املعاقني







Précision : Pour assurer l’unicité du code reliant les trois bases de données, les numéros des districts fournis par le HCP ont été 
remplacés par un code unique variant de 1 à 802. 

La base de données globale de l’enquête est composée de trois bases partielles de données communicantes entre 
elles (voir schéma ci-dessus). Chaque base de données correspond aux volets spécifiques du questionnaire, tel que 
précisé dans le paragraphe questionnaire. Deux codes imbriqués relient les trois bases de données :

Le premier code est composé de ‘’Identifiant ménage - Code district’’, il relie la base de donnée ménages avec les 
deux autres bases de données.

Le deuxième code est composé de ‘’Identifiant ménage-Code district -Numéro d’ordre du membre dans le ménage’’. 
Il relie la base de donnés membres ménages avec la base de données PSH.

* A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O correspond aux modules du questionnaire (Voir questionnaire en annexe)

Code 
Région Province Code 

Province Cercle Code 
Cercle

Com-
mune

Code 
Com-
mune

Centre 
Urbain

Code 
Centre 
Urbain

N°  
District

Code 
District

08 Berkane 113  01  Berkane 09  1 0057 673

Exemple : 

La liste des nouveaux codes a été communiquée aux équipes selon leurs régions d’affectation.

امللحق 2: تكوين القاعدة العامة للمعطيات  





Poids de tirage 

Une variable « Weight » a été créée et intégrée dans le fichier global de l’enquête. Cette variable a permis la 
pondération des données de l’échantillon.
La variable a été élaborée en tenant compte de la méthodologie d’échantillonnage : c’est l’inverse de la probabilité 
d’inclusion Pzj des ménages dans l’échantillon au niveau de chacune des strates/districts.
La probabilité d’inclusion Pzj est le produit des deux probabilités suivantes :
- La probabilité du tirage du district i sachant qu’il appartient à la strate j : Pij=aj*(ni/Nj)
Avec : 
 aj : le nombre de district effectivement réalisé
 ni : la taille du district en question
 Nj : La taille de la strate en question
- La probabilité du tirage du ménage z sachant qu’il appartient au district i : Pzi=lz*ni
Avec : 
 lz : le nombre de ménage effectivement enquêté
 ni : la taille du district en question
La probabilité d’inclusion est : Pzj= Pzi* Pij
La variable « Weight » est calculée comme suit : πzj=1/ Pzj

Calage sur marge 

Afin d’obtenir les pondérations finales des individus enquêtés, un calage sur marge a été réalisé. Ce calage a permis 
de rapprocher les caractéristiques de l’échantillon à celui de la population.

Le calage sur marge a été élaboré par la méthode linéaire tronquée qui présente l’avantage de pouvoir définir des 
bornes inférieures et supérieures du rapport entre le poids initial et le poids du calage (ce rapport doit être proche 
de 1). Il est réalisé sous la macro CALMAR.

Les caractéristiques de la population sont prises des projections du HCP pour l’année 2014. Ces variables 
concernent l’âge, le genre, le milieu et la taille totale de la population. 
Le calage a permis la correction des poids de pondération de l’échantillon fournis par le HCP.

امللحق 4: إسقاط النتائج 



Journée J

Les enquêteurs /enquêtrices collectent les données auprès des ménages.
Le chef d’équipe récupère les tablettes des enquêteurs, il procède à la vérification de nombre de questionnaires 
remplis par district et envoie les bases de données au bureau central.

Journée J+1 

Les contrôleurs internes consolident les bases de données reçues. Ils procèdent à la vérification du bon remplissage 
des questionnaires. 
 
Par la suite, ils effectuent les contrôles de cohérences programmés sous ‘’STATA’’, afin de détecter d’éventuelles 
incohérences dans chaque questionnaire.

Un questionnaire mal rempli ou contenant des incohérences est renvoyé au contrôleur qui se charge de recontacter 
le ménage en question.

Une fonction permettant un enregistrement automatique des données de base objective qui sont la date et la durée 
des interviews a été introduite dans la base de données pour un contrôle strict de l’enquête. 

امللحق 3: توصيف إجراءات املراقبة



03. Commune/Arrondissement : 
..........................................................

04. Numéro du district : 
..........................................

07. Caractéristiques du logement et du ménage

71. Nombre
de logements 
dans la 
construction

72. N° du 
logement 
dans la 
construction

73. Usage du 
logement 74. Si les logements sont occupés à titre de 

résidence principale, donnez :
1. Principal
2. Secondaire

3. Vacant 741. Le 
nombre de 
ménages
 y résidant
 
 

742. Le 
n° du 
ménage 
dans le 
logemen

743. Le 
n° du 
ménage 
dans le 
district

744. Les 
ménages 
retenus dans 
l’échantillon

4. Professionnel

5. Autre

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
PAGE : ........................................................................................................ sur....................................................................................................... 2014



01. Région :........................................
 ....................

02. Province :................................... 
 .....................

05. N° 
de l’ilôt

06. Caractéristiques de la construction

61. N°

62. Adresse 
complète de la 
construction
(n°, rue ou avenue 
et quartier) 

63. Etat 
d’avancement 64. Typologie 

65. Usage de la 
construction

1. Terrain vague 1.Villa 1. Habitat

2. En cours 2. Immeuble 2. Professionnel

3. Non achevée 
 mais occupée 3. MM Moderne 3. Mixte

4. Achevée 4. MM Traditionnelle 4. Autre
5. Autre 5. CS ou Bidonville

6. Habitat rural
7. Autre

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Enquête Nationale sur la Prévalence du Handicap au Maroc

FICHE DE DENOMBREMENT DU DISTRICT

امللحق 5: بطاقة العد



Equipement
Au sein 
du dis-
trict

Moins 
de 500m

500m à 
1 km 1 à 2 km 2 à 5 km 5km et 

plus

14.1 L’école la plus proche 1 2 3 4 5 6 
14.2 Le collège/lycée le 
 plus proche 1 2 3 4 5 6

14.3 L’internat la plus
 proche 1 2 3 4 5 6 

14.4 La maison de jeune la 
 plus proche 1 2 3 4 5 6 

14.5 Le foyer féminin le 
 plus proche 1 2 3 4 5 6 

14.6 Le centre De santé le 
 plus proche 1 2 3 4 5 6 

14.7 La pharmacie la plus 
 proche 1 2 3 4 5 6 

14.8 . . . . . . . .…………… 1 2 3 4 5 6 

14.9 . . . . . . . .…………… 1 2 3 4 5 6 

14. A quelle distance approximative se trouvent les équipements suivants :

Equipement Moins de 
50 km

50 km à 
100 km

100 km à 
150 km

Plus de 
150 km

14.10 L’hôpital provincial le plus proche 1 2 3 4 
14.11 L’université la plus proche 1 2 3 4 



Nom et code du contrôleur : ……………………..………………………………………………………………… 

I. IDENTIFICATION DU DISTRICT

1. Région : ……………………..……..……………………………………….……..……………… 

2. Province ou préfecture : ……………………..……..……………………………………….……..……………… 

3. Commune : ……………………..……..……………………………………….……..……………… 

4. District du recensement (DR) : …………..……………………………………….…………………….…… 

II. ENVIRONNEMENT DU DISTRICT 

5. Accessibilité  : 1 □ Route goudronnée  2 □ Piste aménagée 3 □ Piste non aménagée

6. Desserte   : 1 □ Aucun 2 □ Bus 3 □ Taxis 4 □ T. informel 5 □ Autre …………

7. Trois types d’habitats dominants : 1 □ Villa 2 □ Immeuble 3 □ M. Marocaine 4□ CS Bidonville 5 □ H Rural 

8. Etat de la voirie    : 1 □ Inexistant  2 □ Bon 3 □ Moyen  4 □ Mauvais

9. Ramassage régulier des déchets solides : 1 □ Inexistant  2 □ Oui 3 □ Non

10. Eclairage public    : 1 □ Oui  2 □ Non

11. Réseau public d’électricité   : 1 □ Oui  2 □ Non

12. Réseau public d’eau potable   : 1 □ Oui  2 □ Non

13. Réseau public d’assainissement   : 1 □ Oui  2 □ Non

 

ENQUÊTE NATIONALE SUR LA PREVALENCE
DU HANDICAP AU MAROC

ENVIRONNEMENT DU DISTRICT

امللحق 6: بطاقة املحيط 



امللحق 7: قامئة الجداول والرسومات التوضيحية 

الرسم املبياين 1 : توزيع الساكنة حسب مكان اإلقامة

الرسم املبياين 2 : توزيع الساكنة حسب الجنس

الرسم املبياين 3 : توزيع الساكنة حسب السن

الرسم املبياين4 : توزيع عينة البحث حسب الحالة العائلية

الرسم املبياين 5 : توزيع الساكنة حسب املستوى التعليمي

الرسم املبياين 6 : توزيع الساكنة حسب نوع النشاط

الرسم املبياين 7 : النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة

الرسم املبياين 8 : نسبة انتشار اإلعاقة حسب مكان اإلقامة

الرسم املبياين 9 : نسبة انتشار اإلعاقة حسب الجنس 

الرسم املبياين 10 : نسبة انتشار اإلعاقة حسب السن 

الرسم املبياين 11 : نسبة انتشار اإلعاقة حسب املستوى التعليمي

الرسم املبياين 12 : نسبة انتشار اإلعاقة حسب نوعية النشاط 

الرسم املبياين 13 : النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة من الخفيفة إىل املتوسطة حسب 

مجاالت العجز الوظيفي

الرسم املبياين 14 : النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة العميقة جدا حسب مجاالت العجز 

الوظيفي

الرسم املبياين 15 : النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة حسب عدد مجاالت العجز الوظيفي

الرسم املبياين 16 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مكان اإلقامة

الرسم املبياين 17 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب الجنس

الرسم املبياين 18 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب الفئة العمرية 

الرسم املبياين 19 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب الحالة العائلية

الرسم املبياين 20 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب املستوى التعليمي

الرسم املبياين 21 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب نوعية النشاط

الرسم املبياين 22 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال النشاط

الرسم املبياين 23 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب الوضعية املهنية

الرسم املبياين 24 : توزيع مجاالت العجز الوظيفي حسب الوسط

الرسم املبياين 25 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال العجز الوظيفي و 

الجنس

الرسم املبياين 26 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال العجز الوظيفي والفئات 

العمرية

الرسم املبياين 27 : توزيع مجاالت العجز الوظيفي حسب نوعية النشاط

الرسم املبياين 28 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب عدد مجاالت العجز الوظيفي

الرسم املبياين 29 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب الجنس

الرسم املبياين 30 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مكانة االقامة 

الرسم املبياين 31 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب الحالة العائلية

الرسم املبياين 32 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب الفئات العمرية

الرسم املبياين 33 : توزيع أنواع القصور

الرسم املبياين 34 : سن بداية القصور

الرسم املبياين 35 : أسباب القصور

الرسم املبياين 36 : القدرة عىل الحركة

الرسم املبياين 37 : نسبة محدودية القدرات الوظيفية حسب أنواع القصور

الرسم املبياين 38 : محدودية الوظيفة الحركية حسب درجة الحاجة إىل املساعدة

الرسم املبياين 39 : نسبة تواجد محدوديات القدرات الوظيفية 

املرتتبة عن قصور برصي

الرسم املبياين 40 : نسبة تواجد محدوديات القدرات الوظيفية 

املرتتبة عن القصور يف السمع حسب درجة الصعوبة

الرسم املبياين 41 : محدوديات القدرات الوظيفية املرتتبة عن 

القصور يف اللغة والتواصل

الرسم املبياين 42 : أسباب الصعوبات التي يالقيها الشخص يف 

وضعية إعاقة عند ولوجه إىل بيته

الرسم املبياين 43 : توزيع أنواع التجهيزات املتخصصة التي 

يحتاجها األشخاص يف وضعية إعاقة 

الرسم املبياين 44 : تطور نسبة متدرس األطفال يف وضعية إعاقة 

حسب الفئات العمرية

الرسم املبياين 45 : أنواع املؤسسات لرتبية وتعليم األشخاص يف 

وضعية إعاقة

الرسم املبياين 46 : أسباب اضطراب متدرس األطفال يف وضعية 

إعاقة

الرسم املبياين 47 : أسباب عدم متدرس األطفال يف وضعية إعاقة 

) 5 إىل 17 سنة(

الرسم املبياين 48 : أسباب عدم متدرس األشخاص يف وضعية 

إعاقة ) 18 إىل 40 سنة(

الرسم املبياين 49 : أسباب مغادرة األطفال يف وضعية إعاقة 

للدراسة

الرسم املبياين 50 : تطور نسبة التشغيل حسب فئات األعامر

الرسم املبياين 51 : وضعية تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة

الرسم املبياين 52 : سبل الحصول عىل منصب شغل

الرسم املبياين 53 : توزيع اأّلشخاص يف وضعية إعاقة املشتغلني 

حسب نوع األنشطة 

الرسم املبياين 54 : الوضعية الحالية لألشخاص يف وضعية إعاقة 

غري املشتغلني

الرسم املبياين 55 : مصادر الخدمات واملساعدات التي استفاد 

منها األشخاص يف وضعية إعاقة 

الرسم املبياين 56 : رىض األشخاص يف وضعية إعاقة عن 

الخدمات املقدمة لهم 

الرسم املبياين 57 : انتظارات األشخاص يف وضعية إعاقة

الرسم املبياين 58 : انتظارات أرس األشخاص يف وضعية إعاقة يف 

مجال التكفل الرتبوي

الرسم املبياين 59 : انتظارات األشخاص يف وضعية إعاقة يف مجال 

التشغيل 



15. Y a-t-il des associations locales ou de quartier dans la localité intervenant dans le domaine de l’handicap : 

 □ Oui   2 □ Non

15.1 Si oui, préciser le nombre : 

16. Y a-t-il des associations locales ou de quartier dans la localité intervenant dans le domaine de la santé :  

 □ Oui   2 □ Non

16.1 Si oui, préciser le nombre : 

17. Principales activités économiques exercées dans la localité :

1 □ Agriculture 2 □ Elevage 3 □ Pêche 4 □ Mines 5 □ BTP 

6 □ Industrie  7 □ Transport & Communication  8 □ Commerce 9 □ Services  10 □ Domestique

11 □ Autre à préciser ……………………………………………………………………………………………………….………

III. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

18. Période de l’enquête : Du …../……./2013  au …../….…./2013

19. Nombre de ménages recensés dans le district : ……………..…………………….… 

20. Nombre de questionnaires ménages réalisés :       

21. Nombre de formulaires remplis selon la population concernée 

Observations du contrôleur : ……………………..……..……………………………………….……..……………………..………

……..……..……………………………………….……..……………………..……………..……..…………………………………

…….……..……………………..……………..……..……………………………………….……..……………………..…



امللحق 8: قامئة الرسومات املبيانية 

الجدول 1 : توزيع األرس حسب الجهة ومكان اإلقامة
الجدول 2 : نسبة انتشار اإلعاقة حسب درجة الحدة ومجاالت العجز الوظيفي

الجدول 3 : النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة حسب عدد مجاالت العجز الوظيفي
الجدول 4 : النسبة الجهوية النتشار اإلعاقةحسب درجة العجز الوظيفي

الجدول 5 : النسبة الجهوية النتشار اإلعاقة حسب الوسط
الجدول 6 : نسب متدرس األشخاص يف وضعية إعاقة ) من خفيفة إىل عميقة جدا( 

الجدول 7 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب مجال العجز الوظيفي واملستوى التعليمي
الجدول 8 : توزيع أنواع القصور حسب املتغريات السوسيودميوغرافية

الجدول 9 : تحديد أنواع ومظاهر القصور
الجدول 10 : معرفة أسباب القصور حسب املعطيات السوسيودميوغرافية

الجدول 11 : نسبة تواجد املحدوديات الوظيفية الحركية حسب املتغريات السوسيودميغرافية
الجدول 12 : نسبة تواجد املحدوديات الوظيفية البرصية حسب املتغريات السوسيودميغرافية

الجدول 13 : نسبة تواجد املحدوديات الوظيفية السمعية حسب املتغريات السوسيودميغرافية
الجدول 14 : نسبة تواجد املحدوديات الوظيفية يف التواصل حسب املتغريات السوسيودميغرافية

الجدول 15 : نسبة تواجد املحدوديات الوظيفية املتعلقة بالذاكرة حسب املتغريات السوسيودميغرافية
الجدول 16 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة اليتامى بحسب الفئات العمرية 

الجدول 17 : املساعدة لألشخاص يف وضعية إعاقة
الجدول 18 : نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من الدعم العاطفي واملعنوي

الجدول 19 : نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة القادرين عىل استعامل وسائل النقل العمومي 
الجدول 20 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من منظومة الضامن اإلجتامعي حسب نظام اإلنخراط 

الجدول 21 : أسباب عدم االنخراط يف أنظمة الضامن االجتامعي 
الجدول 22 : أسباب عدم االستفادة من نظام املساعدة الطبية )راميد(

الجدول 23 : أسباب عدم ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة إىل الخدمات الصحية
الجدول 24 : نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من الخدمات الصحية املتخصصة

الجدول 25 : قنوات الحصول عىل املعينات التقنية 
الجدول 26 : معدل استبدال املعينات التقنية

الجدول 27 : متدرس األطفال يف وضعية إعاقة من 5 إىل 17 سنة 
الجدول 28 : نسبة متدرس األطفال حسب نوع اإلعاقة

الجدول 29 : نسبة ولوج األطفال يف وضعية إعاقة إىل التمدرس 
الجدول 30 : معدل التشغيل حسب أنواع القصور 

الجدول 31 : أسباب عدم حصول األشخاص يف وضعية إعاقة عىل عمل
الجدول 32 : توزيع االنتظارات بشأن صحة األشخاص يف وضعية إعاقة حسب وسط إقامتهم وجنسهم 

الرسوم التوضيحية :
الرسم التوضيحي 1 : املنهجية املتبعة

الرسم التوضيحي 2 : توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب سن النشاط





وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية

 47 شارع ابن سينا ,أكدال - الرباط

الهاتف:               

الفاكس:

0537 67 31/32 - 0537.68.40.61

0537 67 19 67
www.social.gov.ma


