
www.hcp.ma

ورشة عمل حول تحسین نشر إحصاءات اإلعاقة في الدول العربیة 

2022یولیو /تموز28-27بیروت، لبنان، 

مسح اإلعاقة المستقل: الجلسة السادسة



www.hcp.ma

و 2014تعداد المغرب :تجربة المغرب في جمع البیانات حول اإلعاقة
2014المسح الوطني لإلعاقة 

الكریميمریم 
الدیموغرافیةرئیسة مصلحة البحوث 

االحصاءمدیریة 
المندوبیة السامیة للتخطیط

المغرب

2

ورشة عمل حول تحسین نشر إحصاءات اإلعاقة في الدول 
العربیة

الجلسة السادسة 
لبنان،بیروت

2022تموز /یولیو27-29



www.hcp.ma

محتوى العرض

المغربفياإلعاقةتقییمعنعامةرةظن
2014لعامالمغربفيالسكانتعدادمناإلعاقةبیانات
2014لإلعاقةالوطنيالمسحمناإلعاقةبیانات
النسبةبواشنطن،لفریقالموجزةالمجموعةتطرحھاالتيالتحدیاتبعض

التعدادفيالستخدامھا
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نظرة عامة عن تقییم اإلعاقة في المغرب

والیومیةأنشطتھمممارسةعلىتؤثرمتعددةمشاكلاإلعاقةذوياألشخاصیواجھ
.المجتمعفياندماجھم

اإلعاقةذوياألشخاصحقوقوتعزیزلحمایةالراسخةإرادتھعنالمغربأعرب:

2009عامفياإلعاقةذوياألشخاصحقوقاتفاقیةعلىالمصادقة
المعاقینلألشخاصاالجتماعیةبالرعایةالمتعلق13.97رقمالمغربقانون
2021ـ2017إعاقةوضعیةفياألشخاصبحقوقللنھوضالوطنيالعملمخطط
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تعداد السكان في المغرب من اإلعاقةبیانات
2014لعام 
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ذويلألشخاصتعداداتھاخالل،خاًصااھتماًماللتخطیطالسامیةالمندوبیةأولت
.اإلعاقة

التعداداستمارةفيواشنطنفریقأعدھاالتيالموجزةاألسئلةمجموعةإدماجتم
.اإلعاقةذويباألشخاصتتعلقمؤشراتعلىللحصول2014

والبصر؛:أنشطةبستقیامھلدىشخصاتعترضقدالتيالصعوباتعنیستفسر
أوالتذكر(اإلدراكو؛)الدرجصعودأوالمشي(الحركةعلىالقدرةو؛السمع

.والتواصلالذاتیة؛الرعایةو؛)التركیز
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2014تعداد السكان في المغرب لعام بیانات اإلعاقة من



www.hcp.ma

2014تعداد السكان في المغرب لعام بیانات اإلعاقة من

م، أجد نع“، أو”ال أجد صعوبة“ : ھناك أربع اختیارات بالنسبة لمستویات الصعوبة
.”ال یمكنني على اإلطالق“ ، أو”نعم، أجد صعوبة كبیرة“، أو”بعض الصعوبة

 لى ال یمكنني ع“أو ” أجد صعوبة كبیرة“بـیعتبر الشخص من ذوي اإلعاقة إذا أجاب
.ةعلى مستوى نشاط واحد على األقل من األنشطة الست” اإلطالق
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أھم :2014بیانات اإلعاقة من تعداد السكان في المغرب لعام 
النتائج

8

شخًصا من 1703424: في المائة 5.1بلغ معدل انتشار اإلعاقة في المغرب 2014في 
ذوي اإلعاقة

في المائة في الوسط 4.8وفي المائة في الوسط القروي  5.5معدل انتشار اإلعاقة ھو 
الحضري 

اث ،  یظل قریباً جداً من المعّدل بین اإلن)في المائة5.0(اإلعاقة بین الذكور معدل انتشار
) في المائة5.1(
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أھم :2014بیانات اإلعاقة من تعداد السكان في المغرب لعام 
النتائج

9

60یبلغ من العمر ) بالمائة46.5(أقل من النصف بقلیل : بین األشخاص ذوي اإلعاقة
بالمائة أقل من 7.9وعاًما ، 59و15بالمائة تتراوح أعمارھم بین 45.6عاًما أو أكثر ، 

عاًما 15

21.6بالمائة عزاب ، 29بالمائة متزوجون ، 46.5حوالي : بین األشخاص ذوي اإلعاقة
بالمائة مطلقون 3وبالمائة أرامل 

بالمائة لیس لدیھم أي مستوى تعلیمي ،  66.5حوالي : بین األشخاص ذوي اإلعاقة
وبالمائة  إلى المستوى الثانوي ، 9.8بالمائة وصلوا إلى المرحلة االبتدائیة ،  17.1

بالمائة وصلوا إلى مستوى التعلیم العالي 1.5
بالمائة نشیطین 10.7بالمائة غیر نشطین وفقط 86.6:  بین األشخاص ذوي اإلعاقة 

مشتغلین

Presenter
Presentation Notes
Adopter le référentiel et la définition des violences à l’égard des femmes tels que consacrés au niveau international
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من المسح الوطني لإلعاقةاإلعاقةبیانات 
2014
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وطني قامت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمیة االجتماعیة بإنجاز المسح ال
.2014لإلعاقة في أبریل 

أھداف المسح:

إنشاء قاعدة بیانات إحصائیة حول اإلعاقة في المغرب
 والجھويقیاس درجة انتشار اإلعاقة على المستویین الوطني
 عاقة ومختلف تجلیاتھا ببالدناإلاوضاع ألتحدید األبعاد الكمیة والنوعیة
 وشغیل التوالتربیة وتقییم مدى استفادة األشخاص في وضعیة إعاقة من خدمات الصحة

غیرھا من الخدمات
 انتظار اتھموتحدید احتیاجات األشخاص ذوي اإلعاقة
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2014المسح الوطني لإلعاقة منھجیة 

استمد ھذا البحث إطاره المنھجي من بروتوكول فریق واشنطن.

 استمارة األسرة تتكون من ثالثة أجزاء:

ر نوع المسكن، صفة الحیازة، التجھیزات التي تتوف(ةألسراظروف سكن :الجزء األول
...)علیھا األسرة

ادیةاقتصالسوسیوو الدیموغرافیةخصائصھا وتسجیل جمیع أفراد األسرة :الجزء  الثاني
 كما ھي محددة من لدن فریق (أسئلة تكمیلیة ویحتوي الجزء الثاني أیضا على أسئلة أولیة

و تمكن ھذه األسئلة من تحدید األشخاص ذوي اإلعاقة ).واشنطن
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2014المسح الوطني لإلعاقة منھجیة 

ضعیة ركز البحث في تجمیعھ للمعطیات الخاصة بظروف عیش األشخاص في و
ة المشاركو، محدودیة القدرات الوظیفیةو، القصور: إعاقة على ثالثة محاور

.في الحیاة االجتماعیة

طة تجمیع المعطیات الخاصة باألشخاص في وضعیة إعاقة متوس:الجزء الثالث
یةجتماعاالالمشاركة والوظیفیة المحدودیاتأنواع القصور، : إلى عمیقة جدا

.... )الشغل والخدمات والمزایا األخرىوالبیئة األسریة، الولوج إلى التربیة (

الجزء الثالث من االستمارة
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2014المسح الوطني لإلعاقة منھجیة 

:)أسئلة التصفیة(عبر مرحلتینتحدید األشخاص ذوي اإلعاقة

سؤاًال 22مجموعة من 
ي إضافیًا من أجل التدقیق ف

اإلجابات التي تم الحصول 
علیھا من خالل الجزء األول

تطرح ھذه األسئلة على األشخاص 
، "عض الصعوبات ب" بالذین أجابوا 

على " العدید من الصعوبات " أو 
مستوى نشاط واحد على األقل من 

لتحدید درجة ھذه . األنشطة الستة
من أجل الحسم في مسألة  والصعوبة 

إدراجھم أو استبعادھم من مجموعة 
األشخاص ذوي اإلعاقة

المرحلة 
2 تخص الوظائف الستة التي 

أدرجھا فریق واشنطن في 
وتوجھ إلى . أسئلتھ الموجزة

كل فرد من أفراد األسرة

تحدد فیھا مستویات 
:  القصور في أربع درجات
قصور بدون صعوبات، 

قصور مع بعض الصعوبات، 
قصور مع العدید من 

القصور التاموالصعوبات، 

المرحلة 
1
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اختیار : 2014من المسح الوطني لإلعاقة اإلعاقةبیانات 
العینة 

 تعاون تام مع المندوبیة السامیة للتخطیطوتم تحدید العینة بتنسیق.

ارتكزت طریقة سحب العینة على درجتین للسحب.

ن نوع المسكو، )حضري أو قروي(الجھة، وسط اإلقامة : شملت الطبقات التالیة
سھول، جبال، مناطق (وخصوصیات المجال القرويبالنسبة للوسط الحضري

.)صحراویة
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اختیار : 2014من المسح الوطني لإلعاقة اإلعاقةبیانات 
العینة 

تم السحب بشكل احتمالي 
تناسبي لعدد األسر داخل كل 

طبقة

أسرة 20تم سحب عینة من 
على مستوى كل منطقة إحصاء

بلغ حجم العینة المستجوبة
أسرة 14725

الدرجة 
الثانیة

سحب العینة 
االفتراضیة لمناطق 

اإلحصاء على مستوى 
. كل طبقة

الدرجة 
األولى 
للسحب
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2014المسح الوطني لإلعاقة مراحل إنجاز 

31(یوما، شمل جھتین من البالد 12تم إجرائھ على مدى :البحث االستطالعي
.شخصا في وضعیة إعاقة66شخصا من بینھم 861:)منطقة إحصائیة

مدة إجراء :صائیةحإلواتقنیة لحث البمن تحسین وسائل اعي حث االستطاللبمكن ا
بیق حث في منطقة ما، وتحسین التطلبنجاز اإلدد األیام الالزمة عحث، ولباستمارة ا

.المعلوماتي
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تكوین فرق البحثوتوظیف 

 علیم، الحد األدنى من مستوى الت(تم اختیار فرق البحث على أساس عدة معاییر
....)السوسیواقتصادیةالخبرة المھنیة في إنجاز البحوث 

ھجیة دراسة، المنلسیاق وأھداف الا:  ارتكز تكوین الفرق على المواضیع التالیة
.خاصة بالبحثلریقة استعمال األدوات اطالمتبعة، تقنیات جمع المعطیات، و

ما تم تسلیم لحاالت، كلأشرطة فیدیو تفاعلیة ودراسات ة تكوین بواسطلتم تنشیط ا
ث حلبایل الوسائل تجمیع المعطیات، د: ف من لین تتأحثلبالمن األدوات عة مجمو

…كترونيلاالحة لولیل استعمال الوالمشرف، د
من أجل ) تحثابا/نحثون وباقبومشرفون، مرا(مال عا80تمت تعبئة أكثر من

ین ثحلبالتي سبق لق اطتبار المناعوأخذت فیھ بعین اال.  حث المیدانيلبداد اعإ
.كل جھةلقافیة لثخصوصیات الالعمل فیھا وا
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ومعالجة المعطیاتقبة مرا

اعتماد نظامCAPI المعطیاتلتجمیع.

 قق من التح:مراقبتھا من قبل فریق من المشرفینواإلشراف على جمع المعطیات
.  بھاطة جغرافیة المرتبلرموز الدد االستمارات المعبأة في كل منطقة إحصائیة، واع
...تناسق المحتمل بین المتغیراتلا. ذف المعطیاتحدم تكرار وعتأكد من لوا

بعدة برامج معلوماتیةنة تائج، تمت االستعالنتسجیل واستغالل ال:STATA  ،
Java  ،SPPS  ،و.SAS
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أھم النتائج : 2014من المسح الوطني لإلعاقة اإلعاقةبیانات 
األشخاص في وضعیة إعاقة من خفیفة إلى عمیقة جدا

شخصا في وضعیة إعاقة 2.264.672: بالمائة6.8نسبة انتشار اإلعاقة وصلت إلى 
خفیفة إلى عمیقة جدا 

بمایقار: كل أسرة واحدة من بین أربعة أسر لدیھا على األقل شخص في وضعیة إعاقة
بالمائة من مجموع األسر بالبالد 24.5

60بالمائة بالنسبة لألشخاص البالغین 33.7: تتزاید نسبة انتشار اإلعاقة مع تقدم األعمار
بالمائة 1.8وسنة 59و15بالمائة في صفوف األشخاص مابین 4.8. سنة أو أكثر

سنة15بالنسبة لألشخاص أقل من 
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ظیفي لودد مجاالت  العجز اعسب إلعاقة حاشار نتطنیة اللوسبة النا
)ذاتلیة باعارللي، اصركي، سمعي، ذھني، تواحبصري، (

بالمائة من األشخاص ذوي إعاقة لدیھم محدودیة في النشاط الوظیفي 4.45
في مجال واحد

بالمائة  لدیھم محدودیة في النشاط الوظیفي في مجالین1.6

بالمائة  لدیھم محدودیة في ثالث مجاالت أو أكثر0.75

21



www.hcp.ma

ور لھم قص) من متوسطة إلى عمیقة جدا(في المائة من األشخاص في وضعیة إعاقة50.2
في المائة لھم قصور بصري 23.8في المائة لھم قصور ذھني، و25.1حركي، و

ي تشارا في صفوف األشخاص فنركة ھي األكثر الحباة ظیفیة المرتبطلواالمحدودیات
بالمائة80.9عاقة وضعیة إ

بالمائة من األشخاص في وضعیة إعاقة من أنظمة الحمایة االجتماعیة 34.1یستفید

22

أھم النتائج : 2014من المسح الوطني لإلعاقة اإلعاقةبیانات 

متوسطة إلى عمیقة جدااألشخاص في وضعیة إعاقة من 
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أھم النتائج : 2014من المسح الوطني لإلعاقة اإلعاقةبیانات 

متوسطة إلى عمیقة جدااألشخاص في وضعیة إعاقة من 

مریة الفئة الع(األطفال في وضعیة إعاقة تمدرسبالمائة ھي نسبة 41.8
)سنة17إلى 6من 

في سن النشاط ھم وبالمائة من األشخاص في وضعیة إعاقة 67.75
عاطلون عن العمل
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بعض التحدیات التي تطرحھا  المجموعة الموجزة لفریق 
واشنطن، بالنسبة الستخدامھا في التعداد

24

غیر مالئمة لألطفال أقل من خمس سنوات
ي تتكون من یستغرق األمر وقتا وجھدا لطرح ھذه األسئلة الستة بالنسبة لألسرة الت

عدد أفراد كبیر 
لیھم أیة تطرح ھذه األسئلة بعضا من اإلحراج بالنسبة لألشخاص اللذین ال تظھر ع

إعاقة
وفاھیم یتطلب تدریب الفرق المكلفة في المیدان جھدا كبیرا من أجل اإللمام بالم

األساسیة لھذا الموضوع التعاریف
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شكرا على حسن تتبعكم

25
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