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المسح القومي لألشخاص ذوى 
2022مصر اإلعاقة في 



محتویات العرض

المقدمة

2017أھم مؤشرات اإلعاقة في مصر من تعداد 

2022مصر -مقترح المسح القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

أقسام اإلستمارات

1

2

3

4



مقدمة
األخیرةالسنواتفيالمصریةالدولةتولي ً فمنذعاقة،اإلذوىباألشخاصكبیراً اھتماما

تیاجاً احاألكثرالفئاتببعضتتعلقوقوانینموادتفعیلتم،2014دستورإصدار
ً وذلكللرعایة .الواجباتوالحقوقفيالمواطنینبینالتمییزوعدمالمساواةعلىحرصا

شاملةائیةإحصبیاناتتوٌفیرعلىواإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجھازمنحرصأ
تعداداستمارةفًياإلعاقةأسئلةبإدراجالجھازقاماإلعاقةذوياألشخاصعنودقٌیقة
ً 2017لعامالسكان عاقةلإلشاملحصربتنفیذقامكماواشنطن،مجموعةألسئلةوفقا

العاملةالقوىمسحيعلىاألسئلةھذهإضافةتموكذلك،2014عامالمنوفیةبمحافظة
التنمیةمؤشراتتوفیروكذلك،2019/2020واالستھالكواإلنفاقالدخلوبحث

.باالعاقةالخاصةالمستدامة



مقدمة

لتنفیذطبالتخطیواالحصاءالعامةلتعبئةالمركزيالجھازقامالدورلھذاواستكماال

أكثربیاناتتوفیربھدفوذلك،2022اإلعاقةذويلألشخاصالقوميالمسح

ةواالجتماعیالدیموجرافیةوخصائصماالعاقةذويالألشخاصعنتفصیالً 

السیاساتراسمواتساعدالتىاآلخرىالخصائصمنوالعدیدواالقتصادیة،

اناتالبیفجوةسدوكذلكاإلعاقة،لذوىكرمیةحیاةتوفیرفىالقرارومتخذي

.ملھالخاصةالمستدامةالتنمیةمؤشراتوتوفیرمصر،فىباالعاقةالخاصة



مفاھیم وتعاریف

:الوظیفیةالصعوباتذوياألشخاص

الالذیناألشخاصأولئكأنھمعلىالوظیفیةالصعوباتذوياألشخاصتعریفتم

ھممشاركتدونیحولمماطبیعیةبصورةبمفردھمحیاتھمممارسةمنیتمكنون

أداءفيمحدودیة(اآلخرینمعالمساواةقدمعلىالمجتمعفيفعالةبصورة

.)المعقدةالفعالیات



انواع الصعوبات

تواصلسمعیة)رؤیة( بصریة

التذكر والتركیزحركیةالعنایة بالنفس

بطء التعلم صحة نفسیة
وصعوبات اخرى



أھم مؤشرات اإلعاقة في مصر من تعداد 
2017



2017أھم مؤشرات اإلعاقة في مصر تعداد 
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2017أھم مؤشرات اإلعاقة في مصر تعداد 

%  2.6): الدرجة الكبیرة إلى المطلقة(ذوى الصعوبات الوظیفیة من ) سنوات فأكثر5(نسبة األفراد -2

2,78 2,70 2,73
2,45 2 ,51 2,492,62 2 ,61 2,61

0

1

2

3

حضــــر ریـــــف جملــــة

%

من الدرجة الكبیرة إلى (ذوى الصعوبات الوظیفیة) سنوات فأكثر5(نسبة األفراد 
)المطلقة

ذكور إناث جملة



2017أھم مؤشرات اإلعاقة في مصر تعداد 
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2017أھم مؤشرات اإلعاقة في مصر تعداد 

:     ذوى الصعوبات الوظیفیة وفقاً لنوع الصعوبة) سنوات فأكثر5(نسبة األفراد -4
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المشى أوصعود السلم الرؤیة التذكر أو التركیز السمع رعایة النفس الفھم والتواصل

% )  ةمن الدرجة البسیطة إلى المطلق(ذوي الصعوبات  الوظیفیة  ) سنوات فأكثر5(نسبة األفراد 
وفقاً لنوعھا



2017أھم مؤشرات اإلعاقة في مصر تعداد 

:       ذوى الصعوبات الوظیفیة وفقاً لنوع الصعوبة) سنوات فأكثر5(نسبة األفراد -5
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لنوعھا



-المسح القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة 
2022مصر 

أھمیة تنفیذ المسح : أوالً •
• ً أھداف المسح: ثانیا
• ً منھجیة العمل في المسح: ثالثا
• ً أدوات المسح: رابعا
• ً آلیة التنفیذ: خامسا
• ً مناطق المسح: سادسسا
• ً مقترح لدوریة المسح: سابعا



أھمیة تنفیذ المسح : أوالً 

:إلىالمسحأھمیةترجع
ومدىالجغرافيوتوزیعھماإلعاقةذوىاالشخاصحولوطنیةمؤشراتتوفیر

منوالتخلصللتمكناإلعاقةذوياألشخاصاحتیاجاتاإلعاقة،أسبابانتشارھم،
.یوجھونھاالتيالحواجز

الحیاتیةالنواحيمختلففيالمجتمعفياإلعاقةذوياندماجمدىقیاس
.واالقتصادیة

المستدامةمیةالتنألھدافالمختلفةالمؤشراتتصنیفمنتمكنالتيالبیاناتتوفیر
2030 ً .اإلعاقةلحالةوفقا

تونس، فلسطین، العراق والمغرب بتنفیذ مسوح ونظراً ألھمیة المسح فقد قامت مجموعة من الدول العربیة مثل 
. متخصصة في مجال اإلعاقة وقد تم االستفادة من تجارب ھذه الدول لتنفیذ المسح في مصر



 ً أھداف المسح: ثانیا
البالغینواألطفالبینالصعوبات/اإلعاقاتأنواعمختلفانتشارمعدلقیاس

 ً .وأسبابھاودرجتھاالصعوبةلنوعوفقا
ادیةواالقتصواالجتماعیةالدیموجرافیةالخصائصحولمؤشراتتوفیر

ً وذلكالصعوبةذوىلألشخاص .ةاالقامومحلالعمروفئاتللنوعوفقا
یئةالبمعالتكیفعلىصعوبات/إعاقاتلدیھمالذیناألفرادقدرةقیاس

.فیھیعیشونالذيللمجتمعالتحتیةالبنیةوكذلكبھم،المحیطة
تلكعنرضاھممدىوقیاساإلعاقةلذويالمقدمةالخدماتعلىالتعرف

.لھمتوافرھاالمطلوبالخدماتوتحدیدالخدمات
في)الصعوبات(اإلعاقةذويإدماجأسسلتحدیدكاملةبیاناتقاعدةتوفیر

.مصــرفيواالقتصادیةاالجتماعیةالتنمیةخططخاللمنالمجتمع



 ً مسحمنھجیة العمل في ال: ثالثا

علىموزعةمعیشیةأسرة)ألفعشروإثنيمائة(112,000بحواليتقدرللمجتمعممثلةعینةإختیارتم1.
-اإلسكواتعاونإليالجزیلبالشكرنتقدمالصددھذاوفي(.الجمھوریةمحافظاتكافة

ESCWAالعینةإختیارفيالممیزلتعاونھا(

.االستبیاناتفيالواردةاألسئلةدقةمنللتأكدقبلیةتجربةتنفیذتم2.

كافةیشملإطارخاللومنللزیارةالمحددةالفترةخاللالمعیشیةاألسرةبزیارةالباحثیقوم.3
.الفترةتلكفيللباحثالمخصصةاألسر

إعدادعندمنھالإلستفادةوذلكباإلعاقة،الخاصةواشنطنبمجموعةالخاصةالنماذجمراجعة.4
.المسحإستماراتوتصمیم



 ً أدوات المسح: رابعا

:تم إعداد استمارتین للمسح

: خاصة باألسرة المعیشیة) 1(إستمارة 
ویتملھم،واالقتصادیةواالجتماعیةالدیموجرافیةالخصائصعلىالتعرفخاللھامنیتم

مجموعةبالخاصةاألسئلةباستخداماألسرةفيالصعوبات/اإلعاقاتذوياالفرادتحدید
.اإلعاقةإلحصاءاتواشنطن

/  اإلستمارة الفردیة الخاصة بذوي اإلعاقات ) 2(إستمارة 
: الصعوبات  تواجھلتياوالبیئیةالمادیةالمعوقاتتوضیحاإلعاقة،صعوبةودرجةالمعاقخصائصوتشمل

.وغیرھااألشخاصھؤالءتجاهالمطلوبةوالخدماتالمجتمع،فياإلعاقةذوي



ً تابع  أدوات المسح: رابعا

-:أقسام  وھم6وتضمنت :خاصة باألسرة المعیشیة ) 1(تمارة 

)الخصائص الدیمجرافیة(البیانات األساسیة لألسرة -القسم األول 

)لعملخصائص ا(البیانات األساسیة لألسرة : القسم الثالث 

)الصحة والصعوبات(البیانات األساسیة لألسرة : القسم الرابع 

تصاالت واألجھزة المنزلیةإلنتقال واإلحیازة األسرة لوسائل ا: القسم السادس 

)میةالحالة التعلی( البیانات األساسیة لألسرة -يالثانسمالق

الظروف السكنیة: القسم الخامس 



ً تابع  أدوات المسح: رابعا

-:قسماً و ھم17وتضمنت االستمارة الفردیة الخاصة بذوي االحتیاجات الخاصة ) 2(استمارة 
:

العنوانرقم القسم
الصعوباتخصائص عامة  لألفراد ذويالقسم األول

بیانات األباء واألمھاتالثانىالقسم 

)الرؤیة( الصعوبة البصریة القسم الثالث

الصعوبة السمعیةالقسم الرابع

التواصلفىالصعوبة القسم الخامس

الصعوبة الحركیةالقسم السادس



ً تابع  أدوات المسح: رابعا

:االستمارة الفردیة الخاصة بذوي االحتیاجات الخاصة ) 2(استمارة 

العنوانرقم القسم

العنایة بالنفسالقسم السابع

صعوبة التذكر والتركیزالقسم الثامن

الصعوبة النفسیةالقسم التاسع

صعوبة بطء التعلم والصعوبـات االخرىالقسم العاشر

الصحةعشرالحادىالقسم 

التعلیمعشرالثانىالقسم 



ً تابع  أدوات المسح: رابعا

:االستمارة الفردیة الخاصة بذوي االحتیاجات الخاصة ) 2(استمارة 

العنوانالقسمرقم 

العمل والتدریب والتأھیلالقسم الثالث عشر

المشاركة واالندماج االجتماعيالقسم الرابع عشر

الحالة االجتماعیة والتمكینالقسم الخامس عشر

الخدمات والرعایة االجتماعیةالقسم السادس عشر

االتاحة البیئیة القسم السابع عشر



 ً آلیة التنفیذ: خامسا

عملیةفيالتابلتإستخدامتم
.البیاناتجمع

الباحثینتدریبتم ً اتالبیانجمععملیةعلىجیدا
ً فالمسحأھدافتحققالتيالمنشودةللدقةللوصول .علیا



دوریة المسح: سابعًا

.سنواتثالثةكلبدوریةالمسحیتمانیقترح



أقسام اإلستمارات



:إستمارة األسرة المعیشیة: أوالً 

)الخصائص الدیمجرافیة(البیانات األساسیة لألسرة :  القسم األول 

)الحالة التعلیمیة( البیانات األساسیة لألسرة :القسم الثانى 

)خصائص العمل(البیانات األساسیة لألسرة : القسم الثالث 

)الصحة والصعوبات(البیانات األساسیة لألسرة : القسم الرابع 

الظروف السكنیة: القسم الخامس 

حیازة األسرة لوسائل اإلنتقال واإلتصاالت واألجھزة المنزلیة: القسم السادس 



 ً اإلستمارة الفردیة الخاصة لذوي : ثانیا
:  اإلعاقة

الصعوبة النفسیة:القسم التاسع
خرىاصعوبة بطء التعلم وصعوبـات:القسم  العاشر 

الصحة: القسم الحادي عشر
التعلیم: القسم الثاني عشر
العمل والتدریب و الـتأھیل: القسم الثالث عشر
المشاركة واالندماج في المجتمع: القسم الرابع عشر

الحالة االجتماعیة والتمكین: القسم الخامس عشر
الخدمات والرعایة االجتماعیة :القسم السادس عشر 
اإلتاحة البیئیة: القسم السابع عشر 

خصائص عامة  لألفراد ذوي : القسم األول 
الصعوبات

بیانات االباء واألمھات:القسم الثانى 
)الرؤیة( الصعوبة البصریة :القسم الثالث 
الصعوبة السمعیة:القسم الرابع 

الصعوبة فى التواصل :القسم الخامس 
الصعوبة الحركیة:القسم السادس 

العنایة بالنفس: القسم السابع
صعوبة التذكر والتركیز:الثامنالقسم 



شكراً جزیالً 
لحسن إستماعكم
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