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 .الرقم  26

 لترتیبيا
 الممیزات االقتصادیة لألشخاص البالغین من   الممیزات السوسیودیمغرافیة

 سنوات فما فوق  7العمر  
 اإلسم 

 والنسب  
 سلة القرابة

 مع رب 
 األسرة

 ولد
 أو بنت

 
 السن

 
 لغة األم

 سكان
 االزدیاد

 مستوى
 الدراسي

 الحالة  
 العائلیة

 نوعیة النشاط
 المزاول

 ما ھي المھنة
 الرئیسیة
 المزاولة

 

 ما ھي
 الحالة في

 المھنیة
 الرئیسیة

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            

  1.chef de 
Ménage 
2.Epoux(se) 
3.fils/fille 
4.petit fils 
Fille 
5.père/mère 
6.frère/sœur 
7.neveu/nièc  
8.beau fils/ 
Fille 
9.autre 
Parent 
10.aucun 

1.masculin 
 
 
2.féminin 

 1.arabe 
Dialecte 
2.tamazigh  
3.tachlhit 
4.tarifit 
5.hassania 
6.déclaré 

1.même  
Commune 
2.autre  
Commune 
De la prov  
3.autre 
Province d  
La région 
4.autre 
Région 
5.etrange  
6.déclaré 
 

1.sans 
instruction 
2.Préscolai  
3.Ecole  
Coranique 
4.primaire 
(1ere-6eme  
5.secondai  
C1(7-9eme  
6.secondai  
Cycle 2 
8.superieu  
9.déclaré 
10.concern   

 

1.Célibataire 
2.Marié 
3.Divorcé 
4.veuf 
5.déclaré 
6.concerné 

1.Occupé 
Permanent 
2.occupé 
Occasionne  
3.chômeur 
4.femme 
Au foyer 
5.écolier 
Etudiant 
6.retraité 
Ou 
Equivalent 
7.sans 
Occupation 
8.déclaré 
9.concerné 

1. Agriculture 
2. Elevage 
3. Pêche 
4.commerce 
5.BT 
6.industrie 
7.artisanat 
8.services 
9.administrati  
10.déclaré 
11.concerné 

 

indépendant 
 salarié public 
.salarié privé 

4.aide  
Familiale 
5.apprenti 
6.autres 
7.déclaré 
8.concerné 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dالممیزات السوسیودیمغرافیة واالقتصادیة ألفراد األسرة . 
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 ؟  طبیعي  بشكل  حیاتك  مزاولة  من  بعقیقك  صحي  مشكل  عندك  ھل. 36
 * ال

 * نعم
 

 الرقم
 الترتیبي

 النظر
 واش عندك مشكل

 دیال الشوف واخا 
 دایر النظاظر 

 السمع
 واش عندك مشكل
 واخا دایر الباراي

 الحركة
 واش عندك 
 مشكل باش  

 تمشي أو تطلع
 في الدروج 

 الذاكرة
 واش عندك مشكل

 باش تعقل على شي
 حاجة وتركز؟

 بالذاتاالعتداء  
واش عندك صعوبات   

 وجھك وكذلك  
 مالبسك؟

 التواصل
واش عندك مشكل باش    

 الناس وتفھمھم
 ویفھموك؟

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       

 
 كال -1
 نعم ھناك   -2

 الصعوبات بعض      
الكثیر   -3  نعم ھناك 

 من الصعوبات
 ال یمكن القیام   -4

 بذلك على 
 اإلطالق

 
 
 
 
 
 

 كال -1
 نعم ھناك   -2

 بعض الصعوب      
الكثی   -3  نعم ھناك 

 من الصعوبات
 ال یمكن القیام   -4

 بذلك على 
 اإلطالق

 

 كال -1
 نعم ھناك   -2

 بعض الصعوب      
الكثی   -3  نعم ھناك 

 من الصعوبات
 ال یمكن القیام   -4

 بذلك على 
 اإلطالق

 

 كال -1
 نعم ھناك   -2

 بعض       
 الصعوبات      

 نعم ھناك -3
 الكثیر من   -4

 الصعوبات
 ال یمكن ا -5

 لقیام بذلك 

 على اإلطالق
 

 كال -1
 نعم ھناك   -2

 بعض الصعوب      
الكثی   -3  نعم ھناك 

 من الصعوبات
 ال یمكن القیام   -4

 بذلك على 
 اإلطالق

 

 كال -1
 نعم ھناك   -2

 بعض الصعوبات      
الكثیر   -3  نعم ھناك 

 من الصعوبات
 ال یمكن القیام   -4

 بذلك على 
 اإلطالق

 

 كال -1
 نعم ھناك   -2

 بعض الصعوبات      
الكثیر   -3  نعم ھناك 

 من الصعوبات
 ال یمكن القیام   -4

 بذلك على 
 اإلطالق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E  التعرف على األشخاص في وضعیة إعاقة . 
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 :  التكمیلیة  األسئلة

 
 N° N° N° 

  النظر  38.1
 .واش تقدر تشوف والتعرف على شي واحد على بعد1
 -البعد-م7 
 
 
 
 

   

 -القرب-م1واش تقدر تشوف شي حاجة على بعد   
 
 
 

   

 السمع  38.2
 شي مشكل بش تسمع لصوت دیال شخصین  .واش عندك1

 كیتكلموا في البیت اآلخر؟
 
 
 
 

   

عندك شي مشكل بش تسمع شنو شنو تیقولوا في نفس ا  .واش 2
 السھات؟

 
 
 
 
 

   

 االدراك والتركیز  38.3
 دقائق وانت تتخدم شي حاجة  10.واش تقدر تركز مدة  1
 
 
 
 
 

   

 .واش تقدر تدكر باش دیر شي 2
مھمة  حاجة 

 
 
 
 

   

 التواصل  38.4
 .واش عندك مشكل باش تفھم الناس 1

 تیقولوا؟شنو 
 
 
 

   

 .واش تقدر تھدر مع الناس وتواصل الحدیث؟2
 
 
 

   

 .واش الناس عندھم مشكل  3
 باش یفھموك؟
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 الحركة  38.5
 .واش كتقدر تحرك في دارك؟1
 
 
 
 

   

 .واش كتقدر تخرج للزنقة؟2
 
 
 

   

 كلم مثال؟ 1.واش تقدر تمشي مسافة طویلة 3
 
 
 

   

 .واش عندك مشكل باش تستعمل یدیك وصباعك 4
 بحال باش تسد الحوایج الصغار؟

 
 
 
 

   

 االعتناء بالذات
 واش عندك مشكل باش .1

 ?تغسل داتك كلھا
 
 

   

 واش عندك مشكل باش  .2
 ?تلبس حوایجك

 
 

   

 ?واش كتقدر تاكل بوحدك .3
 
 

   

 بال ما یعاونك شي حدواش كتقدر تبقى بوحدك  
 ?شي یمات فالدار 

 
 

   

 التعلم  38.7
 واش كتقدر تخمم وتحل    .1 .
 مشاكلك بوحدیك .

 

   

 مثال تعقل   واش كتقدر تعلم شي حاجة جدیدة  .2 .
 ?على شي طریق اول مرة تمشي فیھا

 
 

   

 االحتكاك مع اآلخرین  38.8
 التعامل مع الناس واش عندك مشكل باش   .1

 ?لي ما كاتعرفھومش  
 

   

 ?واش عندك مشكل باش تحافظ على األصدقاء دیالك .2
 
 

   

 واش عندك مشكل باش التفاھم مع الناس .3
 إلي كتعرف

    

  . ال جواب3. نعم،  2 ال،  .1 
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  :................................................   رقم االستمارة     :...................................... رمز المنطقة
 

   رقمھ الترتیبي:    40.2اسم المستوجب :...................................................................................   40.1
 
 

 
 االختالالت؟  طبیعة ھي  ما. 41

 
  االختالالت الحركیة 41.1

 االختالالت على مستوى الرجلین (شلل،  1
 رجل مبتورة،...) 

 

 االختالالت على مستوى الرجلین  2
 و الیدین( شلل كلي)

 

 االختالالت على مستوى الید و الرجل في   3
 جھة واحدة( شلل نصفي)

 

 

  االختالالت على مستوى ید واحدة 4
  االختالالت  على مستوى رجل واحدة 5
  اختالالت حركیة اخرى 6
 –اختالل على مستوى الظھر   7

 -العمود الفقري
 

   االختالالت البصریة  41.2
  أعمى 1
  ضعف كبیر في النظر 2
  -ال یمیز االلوان–مشاكل أخرى في البصر   3

   االختالالت السمعیة  41.3
  األصم  1
  ضعیف السمع 2

  والكالماالختالالت في النطق  41.4
  األبكم 1
2    
 مشكل في  -مشكل في الصوت والكالم 3

 -وجود ثقب في العنق–النطق  
 

  مشكل في الكالم و النطق 4
   االختالالت العضویة الباطنیة  41.5

  قصور كلوي او مشكل في التبول 1
  -مرض الربو–مشكل في التنفس  2
  مشكل في القلب و الشراین 3
 مشكل في الجھاز الھضمي او المصران   4

 الكبیر  
 

  مشكل في الغدد ( مرض السكري) 5
  مشكل الدم, المناعة 6
 مشكل باطني (وراثي ،جنسي) 7

 
 

   اختالالت عقلیة أو نفسانیة  41.6

Fالتعریف بالشخص في وضعیة إعاقة . 

 

 

Gاالختالالت العضویة وأسبابھا . 
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  خلل ذھني 1
  خلل ذھني طفیف ال یسمح بالتعلم 2
 اضطرابات في الذاكرة (مثل مرض   3

 األلزھلیمر)
 

 

 مشكل في التعامل و مشكل في  4
 الشخصیة

 

  اإلحباط و اإلكتآب 5
  نوبات الصرع 6
  أمراض نفسیة أخرى 7

   اختالالت أخرى  41.7
 التشوھات الجمالیة بما فیھا األمراض   1

 الجلدیة
 

 یجمع دائما اإلعاقة الذھنیة  شلل متعدد(   2
 والشلل الحاد)

 

  اإلعاقة أو العاھات أخرى غیر محددة 3
  ال جواب 4

 
 أسباب االختالالت

 
   منھ  یعاني الذي  المشاكل أصل أو  السبب  الشخص  یعرف  ھل. 42

 
نعم     ال جواب    ال      

 
 

 المشكل؟  أصل نعم،  الجواب كان  إذا. 43
 

 1 مرض وراثي أو خلقيھل ھو  
 2 ھل ھو مرض بسبب العمل الذي یتزاولھ 
 3 ھل ھو مرض مكتسب 
 ھل الوالدة ھي السبب في المشكل الذي یعاني منھ 
 4 )    -مضاعفات الحمل والوالدة ( 
 مشكل سببھ حادثة 
 5 حادثة شغل 
 6 حادثة سیر 
 7 حادثة في المنزل 
 8 حادثة في المدرسة 
 9 حادثة في الریاضة 
 10 حادثة في الحرب 
 11 عملیة جراحیة أو دواء 
 12 حادثة من نوع آخر 
 13 شم لزیوت مسمومة 
 14 العنف العائلي أو المدرسي 
 15 مشكل صحي بسبب الشیخوخة 
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 والوالدة  الحمل  مضاعفات. 44
 

  نعم ال ال أعرف
 بالحملمشكل مرتبط   44.1   

 
 
 
 

 المشكل؟  طبیعة  الشخص  یعرف  ھل بنعم الجواب  كان إذا  44.2
 ................................................................................................................... 

 
 ھل كانت األم تتوفر على كناش الصحة؟  44.3   
 ھل كانت األم تراقب الحمل قبل الوالدة؟  44.4   
 الحمل؟ھل كانت األم تعاني من مرض أثناء   44.5   
 مرضھا؟ طبیعة  تعرف ھل  كذلك كانت  إذا   44.6   

 
 
 

 ھل قامت األم بجمیع عملیات التلقیح االزمة؟  44.7  

 شكل مرتبط بالوالدة؟  44.8   
 

 المشكل؟ طبیعة  األم  تعرف  ھل بنعم الجواب  كان إذا  44.9
................................................................................................... 

 
 ما ھي ظروف الوالدة  44.10

 في المنزل بدون مساعدة •   
 في المنزل بمساعدة القابلة •   
 في المنزل بمساعدة مولدة •   
 مساعدة طبیبفي المنزل   •   

 
 القطاع الخاصفي مستشفى   •   
 في مستشفى القطاع العام •   
 ھل كان المولود في حاجة إلى األوكسجین عند الوالدة؟  44.11   
 (في حالة حمل عادي ووالدة عادیة) الطفل خلق بتشوھات خلقیة  44.12   
 (إذا كان الجواب نعم، دون اإلجابة) ھل یعرف الشخص المرض أو التشوه الذي یخلقھ  44.13   
 ھل ھناك عالقة قرابة بین األب واألم؟  44.14   
 ھل ھذا المرض ھو مرض وراثي؟  44.15   

 ما ھوسن األم عند الوالدة......................................................  44.16
 

 اإلعاقة؟  ھذه  من تعاني  أنت  سن  أي  منذ. 45
 

De 15 à 20 ans  De 10 à 15 ans  De 5 à 10 ans  Moins de 5 ans  
De 35 à 40 ans  De 30 à 35 ans  De 25 à 30 ans  De 20 à 25 ans  
De 55 à 60 ans  De 50 à 55 ans  De 45 à 50 ans  De 40 à 45 ans  
75 ans et plus  De 70 à 75 ans   De 65 à 70 ans  De 60 à 65 ans  

 
 منھ؟ یعاني  الذي  المشكل  طبیعة  على  لیتعرف الطبیب  الشخص زار  ھل. 46

 
ال جواب  ال    نعم 
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 في؟ كان  الشخص  ھذا  بنعم الجواب كان  إذا. 47

 * (مستوصف، مستشفى) مؤسسة طبیة
 * في مكان للتداوي التقلیدي (عشاب، فقیھ)

 * في مكان جمعوي مساعدة اجتماعیة، جمعیة 
 * بدون جواب

 
 طبیة زیارة آخر  تاریخ ھو  ما. 48

 أشھر 3* أقل من 
 أشھر 6إلى   3* من 
 شھر 12إلى   6* من 

 شھر 12* أكثر من 
 * بدون جواب

 العائلة؟  أفراد في یوجد  منھ  تعاني الذي الصحي  المشكل  ھذا  ھل. 49
 

ال                                نعم ال جواب                 
 

 
 

 
. ھل الشخص یحتاج لمساعدة للقیام بالوظائف  50 . درجة الصعوبة51 . السبب52 . منذ متى53 . ال جواب54

 ..........................؟
 االستحمام    
 اللباس     
 األكل والشرب    
 الذھاب إلى المرحاض    
 النوم والقیام من الفراش     
 الصعود والھبوط في المدرج    
 الخروج من المنزل    
 شراء مستلزمات المنزل    
 تسییر شؤون المنزل    
 أخد الدواء بانتظام    
 استعمال الھاتف    
 التواصل مع المحیط    
 الستعمال یدیك، أصابعك للتحكم في األشیاء     

 الصغیرة
 1-Moins de 5 ans 

2- de 5 à 10 ans 
3-de 10 à 15 ans 

4-de 15 à 20 
5-de 20à25 ans 

6-de 25 à 30 ans 
7-de 30 ans à 35 ans 

8- de 35 à 40 ans 
9- de 40 ans à 45 ans 

10- de 45 à 50 ans 
11-de 50 à 55 ans 
12- de 55 à 60 ans 
13- de 60 à 65 ans 
14- de 65 à 70 ans 
15- de 70 à 75 ans 
16- 75 ans et Plus 

1-Motrice ; 
2-Visuelle ; 
3-Auditive ; 
4-Langage ; 

5-Viscérale ou 
métabolique ; 

6-Mentale ; 
7-Autres 

1- Sans aide aucune 
difficulté ; 

2- Sans aide  mais 
difficultés ; 

3- Aide partielle ; 
4- Aide pour tout ; 

  hnique (déambulateur, 
fauteuil roulant 

 

 
 
 
 
 

   

H: العجز الوظائفي . 
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 والرسم  للقراءة  تستعملھما  كنت إذا النظارات  باستعمال  القریب  النظر  یمكنك ھل.  دقة إلى  تحتاج التي  الیدویة  واألعمال. 55
 * كال
 * نعم

 بدون صعوبة  -
 الصعوباتمع بعض   -
 بصعوبة كبیرة  -
 ال جواب  -

 
 عندك؟ كانو  إذا النظارات  البس وأنت  أمتار 4  بعد  على  شخص وجھ  على  تعرف  لیك  یمكن  واش. 56

 * كال
 * نعم

 بدون صعوبة  -
 مع بعض الصعوبات  -
  بصعوبة كبیرة  -

 * ال جواب
 
 

 حوار شي  دیال  الھدرة  تسمع  لك  یمكن  واش. 57
 * كال
 * نعم

 صعوبة، رغم وجود عدة أشخاصبدون   -
 اذا كان شخص واحد یتحدث حتى اذا تحدث بطریقة عادیة   -
 اذا كان شخص واحد یتحدث حتى بصوت مرتفع  -

 *ال جواب
 

 . واش عندك مشكل في الكالم (اما  كتمشي لیھ الھدرة أوال كیتمتم)58
 * كال
 * نعم

 جیدا یعرفونني  الدین  األشخاص عدا ما  -
 كبیرة بصعوبات -
 

 )أبكم( یتكلم ال*
 .ال جواب*
 

 وسلوك دیالك كیقدرو یوضعوك فبعض األحیان فخطر؟  كتصرفات  واش. 59
Cette question n'est posée qu'aux personnes âgées de  5 ans et plus(AGE>=5) 

 
                                     ال جواب  نعم                     ال  

 
   الناس؟  مع  عالقتك في  عدواني  كتكون  مرة  مرة  كیعتابروك  واش. 60

 
 

ال جواب                                               ال                    نعم  
 

 العشیة؟ وال  الصباح في  واش  النھار  في  لحظة  إنا  تدرك الخطرات  بعض  كتقدر  واش. 61

Cette question n'est posée qu'aux personnes âgées de  5 ans et plus(AGE>=5) 
   

ال جواب                         ال                              نعم  
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 لخرجتي؟  الطریق  على  تعقل  باش   صعوبة  تلقىك  واش. 62

 

                  ال جواب                                                         ال                            نعم  

 

 دائما  تبقى  باش  علیك  كتفرض  دیالك الصحیة الحالة  واش  عادة. 63

 1 في الفراش 
 2 في الغرفة

 3 داخل المنزل
 4 یمكنني أن أخرج

 5 مازال صغیر
 6 بدون إجابة  

 7 جمیع ھذه الحاالت
 

 

 یخص فیما  طبیة  متابعة  شي  درتي  واش. 64

  نعم ال ال جواب
 النظر   
 السمع   
 األمراض العقلیة والنفسیة   
 مراقبة أسنانك   

 

 بنعم الجواب كان  إذا. 65

 أشمن طبیب مشیتي عندو نعم ال ال جواب
 طبیب عام   
 عقلیةطبیب أمراض     
 تخصص آخر   
 طبیب نفساني   

 

 المتابعة؟  ھاد  درتي  فین. 66

 * واش فالمستشفى

 

 التقلیدیة؟ بالوسائل  تداوا  كتبق  أوال. 67

 
• Dans des lieux de soins traditionnels (Fqih / guérisseur, qabla / accoucheuse traditionnelle,  

etc.) 
• Dans une structure ال médicale : (assistance sociale, association, etc.) 
 ال جواب •

 
 طبیة؟  متابعة آخر  تاریخ ھو  ما. 68

 أشھر 6إلى   3* من 
 شھر 12إلى   6* من 

 شھر 12* أكثر من 
 * بدون جواب
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 والدك؟  والیدیك خوتك  یعني  العائلة  كاینفي  عندك لي الصحي  المشكل  ھاد  واش. 69
 
 

ال                                                                     نعم ال جواب                                                           

 

 

 المحیط العائلي
 

 سنة 70ال یطرح ھد السؤال إال على األشخاص دون  نعم ال ال جواب
 أمك على قید الحیاة. ھل 70   
 . ھل أبوك على قید الحیاة71   
 . ھل یسكن معك أحد اآلباء أو الزلت لك صلة بھم72   

 

 

 . كم من أخ یعیش معك73 
 . كم من أخت تعیش معك74 
 . كم من إبن یعیش معك  75 
 . كم من بنت تعیش معك76 
 . كم من حفید یعیش معك77 
 . كم من نجد یعیش معك78 

 

 بھم  عالقة  لك  الذین  األصدقاء  بعض أو)  أخ  إبن  جد  حفید(  عائلتك  من آخر  شخص یوجد  ھل. 79

 

ال                                                      نعم ال جواب                                                       

 

  ھو  من  نعم حالة في. 80

  نعم ال ال جواب
 حفید •   
 جد أو جدة •   
 شخص آخر من العائلة (ذكر) •   
 شخص آخر من العائلة (أنتى) •   
 جار •   
 جارة •   
 صدیق أو زمیل •   
 صدیقة أو زمیلة •   
 شریكة (زوجة، خطیبة، صدیقة) •   
 شخص آخر •   

 

 بانتظام على قضاء أمورك الیومیة نظرا إلعاقتك أو مشكلك الصحي؟  یساعدك  شخص یوجد  ھل .81

 

ال                                               نعم                                       ال جواب            

 

   

I: المحیط العائلي . 
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 نالمساعدو
 

 

 أسرتك؟  أفراد أحد طرف  من  أو  طرفك  من  أجرا  یتقاض  من  یساعدونك  الذین  ھؤالء  بین  من. 82

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                                            نعم                                 ال جواب                 

 

 مساعدتك  على  أجرا  یتقاض  أسرتك أفراد  من  فرد یوجد  ھل. 83

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                                                             نعم ال جواب                                                                            

 

 في حالة احتیاج ھل لدیك شخص أو أشخاص یمكن لك االعتماد علیھم مادیا؟. 84

Cette question n’est posée qu’aux personnes qui vivent seules ou uniquement avec leur conjoint 

 

ال جواب                                                                                                                ال                            نعم  

 

 ھم؟  من  بنعم  اإلجابة حالة في. 85

 زوج  األخ  أحفاد 
 اآلباء  األطفال  شخص آخر 

 

 معنویة؟  مساعدة  لك  یقدمون  أشخاص أو  شخص  لدیك  ھل. 86

Cette question n’est posée qu’aux personnes qui vivent seules ou uniquement avec leur conjoint 

 

 ال •
 ال أحتاجھا -
 لكن أحتاجھا -

 نعم •
 یومیا -
 بشكل منتظم -
 في بعض المرات -

   

   

   



15 
 

 ال جواب  •
 

 األشخاص أو الشخص  ھذا  ھو  من  بنعم الجواب كان  إذا. 87
 

:  الولوجیات 
 

 بوحدیك؟ للدار  تدخل  باش  صعوبة  شي  عندك  واش. 88
 

ال                نعم                   ال جواب                                                    ال یتالئم (صغیر جدا)    

 

 السبب؟  ھو ما  بنعم الجواب كان  إذا. 89

كبیرة)  * واش الطریق صعیب تمشي فیھا(وجود حواجز أو وجود عتبة 

 الطریق الخاصة بالمعاقین غیر (صالحة قنطرة صغیرة) *

لیا*   الدروج غیر مناسبة بالنسبة 

 * المصعد غیر مناسب

 * صعوبة الدخول من الباب الرئیسي(الباب ضیق)

 فقط بسبب حالتي الصحیة* 

 

 والمرحاض؟ الحمام  ذلك  في  بما  فیھ  لیكتسكن  المنزل  غرف  جمیع  تستعمل  كتقدر  واش. 90

   ال یتالئم (صغیر جدا)                                     ال جواب                  ال                نعم

 

 لدیك  التي  باإلعاقة خاصة  معدات  لدیك  ھل. 91

 

ال یتالئم (صغیر جدا)                                       ال جواب                                ال   نعم

 

 دیالك؟  لالحتیاجات  مناسبة  المعدات  ھذه ھل  بنعم الجواب كان  إذا. 92

ال یتالئم (صغیر جدا)                                       ال جواب                   ال                نعم

 

 ال ھل أنت في حاجة إلى معدات خاصة؟ الجواب كان  إذا. 93

ال یتالئم (صغیر جدا)                                       ال جواب                   ال                نعم

 

 المعدات؟  ھذه  ماھي  بنعم الجواب كان  إذا. 94

 * مرحاض مناسب لإلعاقة

 الحمام* حمام أو دوش أو مغسلة  

 * طاولة مناسبة لإلعاقة لدیك

 * كرسي مناسب

 * فراش للنوم
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 * أجھزة مناسبة لإلعاقة

 * جھاز مطبخ مناسب

 

 العمومي؟ النقل  وسائل إلى الولوج  یمكنك  ھل. 95

Cette question n’est posée qu’aux personnes qui ne sont pas confinées à l’intérieur du domicile 

 ال •
 بعیدین جدا,ال -
 الولوج إلیھا صعب جدا,ال -

 نعم •
 بدون صعوبة -
 بصعوبة -

معنیا بالسؤال •  لیس 
 ال جواب •

 

 بالمعاقین؟ خاصة  مراحیض  على  تتوفر  عمومیة  أماكن تجد  أن  لك  یمكن  ھل. 96

Cette question n'est posée qu'aux personnes qui répondent seules ou avec l'aide d'un tiers à l'enquête 
(et qui ne sont pas trop jeunes et qui ne sont pas confinées à l'intérieur du domicile 

 
 

 ال •
 أزور األماكن التي یمكن الدخول فیھا الى المرحاض,ال •
 كثیرا,نعم •
 بعض المرات,نعم •
 .ال جواب •

  plusieurs choix possibles  آلخر  مكان  من  للتنقل  تستعملھا التي  الوسائل ھي  ما. 97
 

 على األقدام •
 كرسي متحرك •
 دراجة ھوائیة •
 دراجة ناریة(سائق) •
 دراجة ناریة(راكب) •
 سیارة (ولكن كراكب) •
 سیارة (كسائق) •
 عجالت  3دراجة ذات  •
 طاكسي •
 طرام حافلة •
 القطار •
 وسیلة أخرى •
 ال جواب •

 
 التالیة؟  لألماكن  للولوج الرض  درجة  ھي ما. 98          

 
  مستوى الرضا

 (المدینة الحدائق السوق في البادیة)  األماكن العمومیة  1.98 
 الولوج إلى اإلدارات العمومیة والمستوصف   2.98 
 الولوج إلى أماكن التسوق مثال  3.98 
 الولوج إلى فضاءات ثقافیة (السینما المسرح الحلقة)  4.99 
 الترفیھ(المالعب الحدائق)الولوج إلى أماكن    5.100 
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 لى وسائل النقل العمومیةالولوج إ  6.101 
 الولوج إلى وسائل اإلعالم (التلفاز المذیاع)  7.102 
 إذا كان الشخص یشتغل إلى مكان العمل  8.103 

 ال أعرف 4 ; جد راضي-3 ; راضي-2 ; غیر راضي-1
 

 
I   والخدمات الجمعویةالولوج إلى الخدمات الصحیة، الترویض 

 
 االجتماعي؟  التأمین نظام  من  كیستافد  الشخص  ھاد  واش. 99

ال                                                             نعم ال جواب                                                                            

 

 

 الصحي؟  والتأمین النظام  ھذا  ھو ما  بنعم  الجواب  كان  إذا. 100

 CNOPS* الصندوق الوطني لالحتیاط االجتماعي 

 * تأمین الشغل أو مھني

 * تأمین خاص

 CNSS* الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 رمید *

 

 بنعم؟  الجواب  كان  إذا. 101

 د التأمین بصفة مباشرة* واش كیستافد من ھا

 * واش كیستافد من ھاد التأمین بصفة غیر مباشرة

 * بدون جواب

 

 )ترویض  طبیة  شبھ  طبیة  عالجات  دواء(  بالعالج  المتعلقة  مصاریف  جمیع  لیك كیغطي  التأمین  ھاد  واش. 102

ال                                                             نعم ال جواب                                                                            

 

 السبب؟ ھو  فما  مؤمن  غیر الشخص  كان  إذا. 103

 * واش التكلفة مرتفعة

 * واش الشخص كیرفض إكون عندو تأمین

 * رفض األسرة ألسباب مادیة

 * رفض مشغلة  

 رفض الصندوق أو مؤسسة التأمین* 

 * فقد ھذه الحقوق بسبب وضعیة اإلعاقة

 * بدون جواب
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 لرمید؟  نظاما  من  لالستفادة  وعراقیل صعوبات وجد  الشخص  ھل. 104

ال                                                             نعم ال جواب                                                                            

 

 األسباب؟  ھي ما  بنعم  الجواب  كان  إذا. 105

 * غیر مھتم؟ 

 * ال تعرف ھذا النظام 

 من نظام رمید * ال تتوفر على الشروط لالستفادة 

 عراقیل إداریة*  

 * في حاجة إلى مساعدة للقیام باإلجراءات اإلداریة 

 * نظرا للبعد عن اإلدارة 

 العمومیة؟  الطبیة  الخدمات  من  لالستفاذة صعوبة  تجد  ھل. 106

ال                                                             نعم ال جواب                                                                            

 

 األسباب؟  ھي ما  نعم  الجواب  كان  إذا. 107

 * واش بسبب نقص اإلمكانیات المادیة

البعد عن المراكز الصحیة (وصعوبة التنقل  *   إلیھا)بسبب 

 * بسبب إمكانیات ھذه المراكز (عدم توفر األطر الخاصة أو األجھزة)

 * استحالة الوصول إلى ھذه المرافق

 * بسبب الصورة السلبیة لھذه المرافق

 * اللجوء إلى العالج التقلیدي (األعشاب=

 * بسبب تعقید اإلجراءات اإلداریة

 * أسباب أخرى

 * بدون جواب

 

 بحالتك؟  الخاصة  الطبیة  العالجات  من  ادةاالستف  تستطیع  ھل. 108

ال                                                             نعم ال جواب                                                                            

 

 كتستافد؟  فین  نعم  الجواب  كان  إذا. 109

 * مراكز الصحة العمومیة  

  * مراكز الصحة الخاصة  

 * جمعیات أو منظمات خیریة

 * عشاب ومعالج طبیعي

 * بالخارج

 * بدون جواب

   

   

   



19 
 

 

 السبب ھو فما  ال  جواب  كان  إذا. 110

 * واش بسبب نقص اإلمكانیات المادیة

البعد عن المراكز الصحیة  (وصعوبة التنقل إلیھا)  * بسبب 

 * بسبب إمكانیات ھذه المراكز (عدم توفر األطر الخاصة أو األجھزة)

 إلى ھذه المرافق  * استحالة الوصول

 الصورة السلبیة لھذه المرافق* بسبب  

 * اللجوء إلى العالج التقلیدي (األعشاب)

 * بسبب تعقید اإلجراءات اإلداریة

 

 أسباب أخرى •
 بدون جواب •

 

 الصحة؟ بمجال  الخاصة االنتظارات  ھي  ما. 111

 * مجانیة العالج

نظام الحمایة الخاص ب   psh* تحسین 

 المغرب* تعیین أطباء مختصین في جمیع أقالیم 

 * تسھیل الولوج من الالستفادة العالج

جودة الخدمات المقدمة بھذه المراكز الصحیة*   تحسین 

 * الرفع من مراكز االستقبال الخاصة بالمعاق

المعاقین  * الحصول على إعانة بالنسبة لألشخاص 

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

 

K    مساعدات تقنیة 
 

 یحتاجھا؟  التي  التقنیة  المساعدة  على یتوفر  الشخص  ھل. 112

ال                                                             نعم ال جواب                                                                            

 

 األسباب  ھي فما  ال  الجواب  كان  إذا. 113

 * نقص اإلمكانیات المادیة

 * عدم توافر ھذه المعدات في السوق الوطني 

 * بدون جواب

 

 اقتنائھ؟  من  تمكنت  كیف  نعم  الجواب  كان  إذا. 114

 * عن طریق اإلمكانیات الخاصة والذاتیة

   



20 
 

 * مساعدة األسرة

 بتمویل من صندوق الضمان االجتماعي أو التأمین* 

 * بمساعدة مؤسسة عمومیة

 * بمساعدة جمعیة

 * بمساعدة محسنین

 آخر...........................................* بمساعدة شخص 

 

 اختصاصي؟  من  بوصف  تستعملھا  التقنیة  المعدات  ھذه  ھل. 115

ال جواب                                                                               ال                                                          نعم

 الصحیة؟  لحاجیاتك  مالئمة  ھي  ھل  المعدات  ھذه. 116

ال                                                             نعم ال جواب                                                                            

 

 حالتھا؟  سوء  بسبب  التغیر إلى حاجة في  ھي  ھل  المعدات  ھذه. 117

ال                                                             نعم ال جواب                                                                            

 

 المدة؟  ھي وما  تغییر إلى  تحتاج  التقنیة  المعدات  ھذه  ھل حالیا  المعدات  ھذه  وضعیة  عن النظر  بغض. 118

 أشھر 6* كل  

 * كل سنة

 سنتین* كل  

 سنوات 3* كل  

 سنوات 4* كل  

 سنوات 5* كل  

 * ال جواب

 

 جسمك؟ في  عضو  شي  تعوض  بش  أداة أو آلة  شي  تستعمل  ھل. 119

 * ال

 لكن أحتاجھا  - 

 ال أحتاجھا  - 

 * نعم

 * ال جواب

 

 األدوات؟  ھذه  ھي ما  نعم  الجواب  كان  إذا. 120

 (الید.....)أدوات لتعویض األجزاء العلویة للجسم * 

 * أدوات لتعویض األجزاء السفلیة للجسم (كاألرجل.....)
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 * أدوات لتعویض أجزاء أخرى من الجسم

 السمع  - 

 أعضاء أخرى (لتعویض الثدي العین.....)  - 

 

 جسمك؟  وضعیة  لتصیح  أو  االستقامة  على  تساعدك  األدوات  بعض  تستعمل  ھل. 121

 * ال

 لكن أحتاجھا  - 

 أحتاجھاال   - 

 

 ال •
 نعم •
 ال جواب •

 

 األدوات؟  ھذه  ھي ما  نعم  الجواب  كان  إذا. 122

 * أدوات تساعد القفص الصدري أو العمود الفقري (الواقي الصدري واقي العنق)

 األعضاء العلویة  أدوات تساعد *

 * أدوات تساعد األعضاء السفلیة (أحدیة....)

 * أدوات تساعد أعضاء أخرى من الجسم

 

 البلل  تمتص  مواد  تستعمل  ھل. 123

 * ال

 لكن أحتاجھا  - 

 ال أحتاجھا  - 

* 

 * نعم

 ال جواب 

 

 )دم  أكیاس أو والغطاء  للبول  أكیاس  للتنفس  العنق  في  تقبة(  بجسمك   للعنایة  تقنیة آالت أو  أدوات  تستعمل  ھل. 124

 * ال

 لكن أحتاجھا  - 

 ال أحتاجھا  - 

* 

 * نعم

 * ال جواب
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 ...)كلب  مجھزة  سیارة  عكاز  متحرك  كرسي(  والمشي  الحركة  على  تساعدك  التقنیة  اآلالت  بعض  تستعمل  ھل . 125
 ال •

 لكن أحتاجھا  -

 ال أحتاجھا  -

 * 

 *  نعم

 * ال جواب

 

 

 

 اآلالت  ھذه  ھي ما  نعم  الجواب  كان  إذا. 126

 نعم ال نوع اآلالت
 عصا خاصة بالبصر •
 عصا خاصة بالبصر •

  

   عكاز ذو أربعة أرجل •
   متحرك یدويكرسي   •
   كرسي متحرك آلي •

 

 حیاتك؟ في  أخرى  تقنیة آالت  إلى  حاجة في  أنت  ھل. 127

 * ال

 لكن أحتاجھا  - 

 ال أحتاجھا  - 

* 

 * نعم

 * ال جواب

 

 اآلالت؟  ھذه  ھي فما  نعم  الجواب  كان  إذا. 128

 * عصا خاصة بالبصر

 * عصا خاصة بالبصر

 * عكاز ذو أربعة أرجل

 یدوي* كرسي متحرك  

 * كرسي متحرك آلي

 * معدلة سیارة

دراجة  * العجالت ثالثیة 
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 مكبرة؟  عدسة بحال  جیدا  الرؤیة  على  تساعدك  اآلالت  بعض  تستعمل  ھل. 129

 * ال

 لكن أحتاجھا  - 

 ال أحتاجھا   - 

* 

 * نعم

 * ال جواب

 

 برایل تقنیة    تعلمت  ھل. 130

 * ال

 * نعم

 * ال جواب

 

 للقراءة؟  تستعملھا ھل  نعم  الجواب  كان  إذا. 131

ال                                                             نعم ال جواب                                                                            

 

 للكتابة؟ برایل  لغة  تستعمل  ھل. 132

ال                                                             نعم ال جواب                                                                            

 

 اإلشارة  لغة  تفھم أو  تستعمل  ھل. 133

 * أستعملھا نعم

 * أفھمھا لكن ال أستعملھا، نعم

 * ال أعرفھا لكن أتمنى أن أتعلمھا، ال

 أعرفھا وال أحتاجھا، ال* ال  

 * ال یتالءم (صغیر جدا)

 * ال جواب

 المزمنة  األمراض  من  المعالجة  على  تساعدك األدوات  بعض  منزلك  في  تستعمل  ھل. 134

 * ال

 لكن أحتاجھا  - 

 ال أحتاجھا  - 

 * نعم

 * ال جواب
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 :ھي فما  المعدات  ھذه  إلى حاجة في أنت أو  نعم  الجواب  كان  إذا. 135

 * أدوات تساعد على التنفس 

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

 * مساعدة ضد فتق البطن (تضمید تتبیث)

 * أدوات دیال الدیالیز

 * حقن

 * أدوات للقیام بالمراقبة

 * أدولت مساعدة ضد التعفن

 

L والتكوین  التدریس أدوات 
 

Personnes âgés de 4 à 18 ans et au-delà de 18 ans : niveaux et obstacles à la scolarité et / ou la formation des PSH, causes 
désignées comme responsables 

 

Scolarité  et niveau d’éducation des personnes de 5 à 17 ans 
 

 ؟  دراستھ  یتابع  ھل إعاقة  وضعیة في  الطفل. 136

ال                                                             نعم ال جواب                                                                            

 

 الطفل الغیر المتمدرس
 

 اإلعاقة؟  بسبب  الدراسة  عن  انقطع ھل  ال  الجواب  كان  إذا. 137

ال                                                             نعم ال جواب                                                                            

 

 قبل  من  المدرسة إلى  ذھب  أن  لھ  سبق  ھل. 138

ال                                                             نعم                               ال جواب                                              

 

 

 

 لھ  تعلیمي  مستوى آخر ھو فما  نعم  الجواب  كان  إذا. 139

 تعلیم أولي  -1

 مستوى أساسي سلك أول  -2

 مستوى أساسي سلك ثاني  -3

 مستوى ثانوي  -4
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 دراستھ؟ یواصل  ال الطفل جعل الذي حالیا  الرئیسي  السبب ھو  ما. 140

 * األسرة لم تقم باإلجراءات اإلداریة

 * اإلجراءات اإلداریة جد معقدة

 * تعقیدات قانونیة

 * رفض من طرف المؤسسة

 * عدم مالءمة المناھج لإلعاقة

 * صعوبة التنقل إلى المؤسسة

 * صعوبة الولوج إلى مرافق المؤسسة

 التوفر على اإلمكانیات المادیة* عدم 

 * عدم مالئمة استعمال الزمن

 * عدم المساعدة اإلنسانیة 

 * عدم وجود األجھزة الخاصة باإلعاقة

 * عدم وجود مؤسسات خاصة باإلعاقة

 * الجمعیة الخاصة باإلعاقة بعیدة أو جد مكلفة

 * عدم وجود مقاعد شاغرة في المؤسسة الخاصة باإلعاقة

 (حددھا)..................................... * أسباب أخرى

 

 الطفل المتمدرس
 

 دراستھ؟  الطفل  یتلقى  أین. 141

 * مدرسة عمومیة وأقسام عادیة

 مدرسة عمومیة وأقسام مدمجة* 

 * مدرسة قرآنیة 

 * مدرسة خاصة

 عمومیة  - 

 خاصة مع ربح مادي  - 

مادي  -   خاصة بدون ربح 

 بالمنزل بمساعدة متخصص •
 بالمنزل بمساعدة األبوین •
 بالخارج •
 ال جواب •

 

  ب  األمر  یتعلق  فھل  مختصة  مؤسسة في ذلك  كان  إذا. 142

 مؤسسة اإلعاقة الذھنیة* 

 * مؤسسة اإلعاقة الحركیة 
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 * مؤسسة اإلعاقة البصریة

 * مؤسسة اإلعاقة السمعیة

 * مؤسسات أخرى خاصة باإلعاقة 

   * بدون جواب 

 

 ؟الطفل  بھ  یدرس  الذي  الدراسي  المستوى ھو  ما. 143

 تعلیم أولي  -1

 مستوى أساسي سلك أول  -2

 مستوى أساسي سلك ثاني  -3

 مستوى ثانوي -5

 

 لدیھ؟  التي  اإلعاقة  حالة  بسبب  تأثرت  الدراسیة  مسیرتھ  ھل. 144

 * ال

 * نعم

 * ال جواب

 

 األسباب  ھذه ھي فما  نعم الجواب كان  إذا.145

 تسمح (العجز)* وضعیتھ الصحیة ال  

 * أسباب صحیة أخرى

 * عدم توفر الدعم الصحي الموازي

 * رفض المسؤولین عن المدرسة

  * رفض أساتذة المدرسة

 * رفض أصدقائھ في المدرسة

 * رفض أبوي الطفل

 * عدم مالئمة البرامج البیداغوجیة لحالة إعاقة الطفل

 عدم مالئمة اللغة المستعملة في المدرسة* 

 مالئمة التقنیات المستعملة (عدم استعمال برایل)* عدم 

 * عدم إمكانیة اختیار الشعبة (البرامج الجاھزة)

 * صعوبة التنقل إلى المدرسة

 * صعوبة الولوج للمرافق المدرسیة

 * عدم التوفر على اإلمكانیات المالیة

 * عدم مالئمة استعمال الزمن

 عدم المساعدة اإلنسانیة* 

 * أسباب أخرى
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 دراستھ  لمزاولة  مالیة  مساعدة أو  منحة  من  لدیھ  اإلعاقة حالة لحكم  الطفل  یستفید  ھل. 146

 * ال

 * نعم

 * ال جواب

 

 

Scolarité est niveau d’éducation des Personnes de 18 ans et plus 
 

 المدرسة؟  إلى  ذھبت  أن  لك  سبق  ھل. 147

 * ال

 * نعم

 * ال جواب

 

 السبب؟  ھي  اإلعاقة  وضعیة  فھل  ال  الجواب  كان  إذا. 148

 * ال

 * نعم

 * ال جواب

 

 المدرسة؟  إلى  یذھب لم  الشخص  من جعلت التي  األسباب  ھي فما  نعم  الجواب  كان  إذا. 149

 * األسرة لم تقم باإلجراءات اإلداریة

 * اإلجراءات اإلداریة جد معقدة

 * تعقیدات قانونیة

 * رفض من طرف المؤسسة

 المناھج لإلعاقة* عدم مالئمة  

 * صعوبة التنقل إلى المؤسسة

 * صعوبة الولوج إلى مرافق المؤسسة

 * عدم التوفر على اإلمكانیات المادیة

 * عدم مالئمة استعمال الزمن

 * عدم المساعدة اإلنسانیة

 * عدم وجود األجھزة الخاصة باإلعاقة

 * عدم وجود مؤسسات خاصة باإلعاقة

 باإلعاقة بعیدة أو جد مكلفة* الجمعیة الخاصة 

 * عدم وجود مقاعد شاغرة في المؤسسة الخاصة باإلعاقة
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 * أسباب أخرى (حددھا).............................................

 

 إطار؟ أي  في  تمدرس  أن  لھ  سبق الشخص  كان  إذا. 150

 * مدرسة عمومیة وأقسام عادیة

 مدرسة عمومیة أقسام مدمجة* 

 مدرسة قرآنیة* 

 * مدرسة خاصة

 * عمومیة 

 * خاصة مع ربح مادي 

 * خاصة بدون ربح مادي 

 

 بالمنزل بمساعدة متخصص •
 بالمنزل بمساعدة األبوین •
 بالخارج •
 ال جواب •
•  

 

  ھي  فھل  باإلعاقة  خاصة  بمؤسسة  یتعلق األمر  كان  إذا. 151

 الذھنیة  اإلعاقة مؤسسة* 

 الحركیة  اإلعاقة مؤسسة* 

 البصریة  اإلعاقة مؤسسة* 

 السمعیة  اإلعاقة مؤسسة* 

 باإلعاقة خاصة  أخرى مؤسسات* 

 جواب بدون* 

 

 للشخص  التعلیمي  المستوى ھو  ما. 152

 أولي تعلیم  -1 

 أول  سلك أساسي مستوى  -2 

 ثاني  سلك أساسي مستوى  -3 

 ثانوي مستوى  -4 

 عالي مستوى  -5 
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 األمیة  محاربة  برامج  من  استفدت  أن  لك  سبق  ھل. 153

 ال*  

 نعم*  

 جواب  ال*  

 ال جواب ال نعم 
    . ھل الشخص یعرف القراءة؟154
    . ھل الشخص یعرف الكتابة؟155
    . ھل الشخص یعرف الحساب؟156

 

 

 والحساب؟  والكتابة  للقراءة  برایل  یستعمل ھل  البصریة  اإلعاقة  ذوي  من الشخص  كان  إذا. 157

  نعم ال جواب  ال

 برایل  بطریقة  القراءة  1.157   

  برایل بطریقة الكتابة  2.157   

 برایل بطریقة الحساب  3.157   

 

 الحركات  لغة  یستعمل  ھل  السمعیة  اإلعاقة  ذوي  من الشخص  كان  إذا. 158

 ال* 

 نعم* 

 جواب  ال* 

 

 جامعیة  شھادة  تقنیة  شھادة  مدرسیة  شھادة  على یتوفر  الشخص  ھل. 159

   ال* 

 تعم* 

 جواب  ال* 

 

 الشھادة طبیعة  ھي فما  تعم  الجواب  كان  إذا. 160

 ans 11 /األساسیة االبتدائیة الدراسة  شھادة  - االبتدائیة الدراسة  شھادة* 

 ans 14/  األساسي  التعلیم نھایة  شھادة  -  اإلعدادي  التعلیم  شھادة *

 ans 17/   الباكالوریا *

 DPQ/ 17 ans  المھني التكوین  دبلوم *

 علیا  جامعیة - تقنیة دراسة* 

 * Bac + 2 

 * Bac + 3 
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 * Bac + 4 

 * Bac + 5 

 * Superieur a Bac + 5 

 

 التعلیمي  مسارك  على أترث  اإلعاقة حالة  ھل. 161

 ال*  

 نعم*  

 جواب  ال*  

 

 األسباب  ھي فما  نعم  الجواب  كان  إذا. 162

 )العجز( تسمح  ال الصحیة وضعیتھ* 

 أخرى  صحیة أسباب* 

 الموازي الصحي  الدعم  توفر عدم* 

 المدرسة عن المسؤولین  رفض* 

 المدرسة أساتدة  رفض* 

 المدرسة  في أصدقائھ  رفض* 

 الطفل أبوي  رفص* 

 الطفل إعاقة لحالة  البیداغوجیة  البرامج  مالئمة عدم* 

 المدرسة  في  المستعملة  اللغة  مالئمة عدم *

 )برایل  استعمال  عدم(  المستعملة التقنیات  مالئمة عدم* 

 )الجاھزة  البرامج(  الشعبة  اختیار  إمكانیة عدم* 

   المدرسة إلى التنقل  صعوبة* 

 المدرسیة  للمرافق  الولوج  صعوبة* 

 المالیة  اإلمكانیات على  التوفر عدم* 

 الزمن  استعمال  مالئمة عدم* 

 اإلنسانیة  المساعدة عدم* 

 أخرى أسباب* 

 

 لدیك  اإلعاقة  حالة  بسبب  الدراسیة  مسیرتك  توقفت  ھل. 163

 ال*  

 تعم*  

 جواب  ال*  
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 األسباب  ھي فما  نعم  الجواب  كان  إذا. 164

 )العجز( تسمح  ال الصحیة وضعیتھ* 

 أخرى  صحیة أسباب* 

 الموازي الصحي  الدعم  توفر عدم* 

 المدرسة عن المسؤولین  رفض* 

 المدرسة أساتدة  رفض* 

 المدرسة  في أصدقائھ  رفض* 

 الطفل أبوي  رفص* 

 الطفل إعاقة لحالة  البیداغوجیة  البرامج  مالئمة عدم* 

 المدرسة  في  المستعملة  اللغة  مالئمة عدم *

 )برایل  استعمال  عدم(  المستعملة التقنیات  مالئمة عدم* 

 )الجاھزة  البرامج(  الشعبة  اختیار  إمكانیة عدم* 

   المدرسة إلى التنقل  صعوبة* 

 المدرسیة  للمرافق  الولوج  صعوبة* 

 المالیة  اإلمكانیات على  التوفر عدم* 

 الزمن  استعمال  مالئمة عدم* 

 اإلنسانیة  المساعدة عدم* 

 أخرى أسباب* 

 

  العمومیة أو الخاصة  المؤسسات  إحدى طرف  من  مادیة  إعانات  أو  التمدرس  منحة  من  استفدت  أن  لك  سبق  ھل  لدیك التي  اإلعاقة  بحكم .165

 

                                                جواب  ال                                                                                        ال نعم

 

 الدراسي  المستوى  عن النظر  بغض  حرفیة مھارات  على یتوفر  الشخص  ھل. 166

   
 

                                                جواب  ال                                                                                        ال نعم

 
 
 

  عمل على  للحصول  یؤھلھ  تقني  تكوین  من  استفاد  ھل. 167
  

                                                جواب  ال                                                                                        ال نعم
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 التمدرس یخص  بما  معاقین  أشخاص  لھا  التي  األسرة انتظارات  ھي  ما. 168

 مدرسیة منحة من  االستفادة*  
 المحتاجین لألشخاص  المدرسیة  األدوات من  االستفادة*  
 للمدرسین التربوي  التعامل  وطرق االستقبال  ظروف  تحسین*  
 إعاقة  كل لخصوصیات  التعلیمیة  البرامج  مالءمة*  
 باإلعاقة خاصین ومدرسین  أطر  تخصیص*  
 المؤسسة  إلى  الولوج  ظروف  تحسین*  
 المحیط  في  االندماج على  اإلعاقة  ذوي األشخاص مساعدة*  
 المؤسسات بھذه  مطاعم خلق*  
 المدمجة  األقسام  وعدد الطاقة  من رفع*  
 .....................................حدده آخر شئء*  
 
 
 
 
 
 

M .والمداخیل  الشغل 
  

 الشغل

 
 

 ؟حالیا یعمل  الشخص  ھل. 169
 

                                                جواب  ال                                                                                        ال نعم

 
 

 العاطلین  لألشخاص  بالنسبة
 

 )العمل  ناحیة  من(  حالیا الوضعیة  ھي  ما. 170
 اشتغل أن  لھ  یسبق  ولم  العمل عن عاطل  شخص*  
 اشتغل أن  لھ  یسبق  ولكن  العمل عن عاطل  شخص*  
 العمل  عن  قادر غیر*  
 تلمیذ طالب*  
 متقاعد*  
 بیت ربة*  
 .................................. حدده آخر شئ*  
 

 اإلعاقة  وضعیة  بسبب  عملھ  فقد فھل  السابق في عمل  قد الشخص  كان  إذا. 171
 

                                                 جواب  ال                                                                                          ال نعم

       
 

 حالیا  یشتغل  ال الشخص جعل  الذي  الرئیسي  السبب ھو  ما. 172
 المھنیة  الوضعیة تغییر أو ترقیة انتظار في ھو*  
 مستقیال فیھ سیشرع  عمل على حصل*  
 عمل عن البحث  طور في ھو*  
 العمومیة بالوظیفة*               
 الخاص  بالقطاع*              
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 بھ خاص  مھني  نشاط*             
 تطوعي  نشاط*             
  عمل على  الحصول المستحیل من أنھ  یعتقد  لكنھ  العمل في رغبة لدیھ*  
 للمحتمع الدونیة النظرة  من یعاني  لكن  العمل یرید*  
 العمل یرید  ال*  
 جواب بدون*  
 
  

 عملك؟  تغیر  أن  تبحث أو  عمل  عن تبحث  وأنت  متى  منذ.173

Cette question n’est posée qu’aux personnes âgées de 15 à moins de 65 ans (15=<AGE<65) n’exerçant pas actuellement  

     une activité professionnelle mais cherchant un travail    

 

 

 

 1 أشھر 6أقل من 
 2 شھر 12إلى  6من  
 3 شھر فما فوق 12

 4 ال جواب
                                                                                                                      

 عمل؟  عن  تبحث  أین.174

 مباشرة مع المشغلین •
 عن طریق اإلجابة على طلب العمل أنترنت جرائد •
 أرغب في عمل ذاتي بتمویل من مؤسسات القروض الصغرى •
 العالقات العائلیة واألصدقاء عن طریق •
 عن طریق الجمعیات التي تھتم بالمعاقین •
 عن طریق الجمعیات بصفة عامة •
 عن طریق وزارة التضامن واألسرة •

 

 بالنسبة لألشخاص المشتغلین
 

 الحالیة  المھنیة  الوضعیة ھي  ما.175

 أجیر مصرح بھ في الضمان االجتماعي  •
 أجیر غیر مصرح بھ •
 عائلیةأجیر في مؤسسة  •
 یساعد أحد أفراد العائلة بدون مقابل •
 یشتغل لحسابھ الخاص فالح صانع تقلیدي تاجر •
 عضو بتعاونیة •
 یتعلم حرفة •
من تعویض •  قید التمرین یستفید 
 موظف داخل اإلدارة •
 یشتغل في جمعیة •
 یشتغل بأحد مراكز االستقبال •
 آخر..........................................شيء  •

 
 للشخص؟ الحالیة المھنة  ھي  ما. 176
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 عضو بالھیأة التشریعیة، منتخب محلي، إلخ •
 إطار كبیر، أستاذ بالسلك الثاني، عمال بالمھن الحرة، إلخ •
 إطار متوسط، أستاذ بالسلك، تقني مستوى باكالوریا، إلخ •
 (سكرتیرة)  موظف، كاتبة •
 تاجر، وسیط مالي أو تجاري •
 فالح، صیاد، إلخ •
 صانع تقلیدي •
 سائق •
 عامل غیر فالحي •
 آخر •

 
 حالیا  یزاولھ الذي  النشاط ھو فما  الذكر  السابقة  المھن  في  تصنیفھ  یمكن  ال الشخص  كان  إذا. 177

 دون النشاط •
 ال جواب •

 
 
 

 للدخل  مدر  نشاط أو  عمل  على الشخص  حصل  كیف. 178
من   •  المشغلطلب الوظیفة شخصیا 
 عن طریق العالقات األسریة أو األصدقاء •
 عن طریق جمعیة خاصة بالمعاقین •
 عن طریق المؤسسة التعلیمیة •
 مناصب خاصة بالمعاقین •
 عن طریق مكاتب الوساطة •
 التشغیل الذاتي طریقة أخرى •
 ال جواب •

 
 

 مھنتك؟  غیرت  أن  إعاقتك حالة  بسبب  لك  سبق  ھل العملیة  حیاتھ مزاولة  في  الشخص  بدایة  منذ. 179
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 أو تغییر العمل
 

ال جواب                                                                                                                         ال                نعم

 
 ....)مالئم  توقیت  مالئم  مكتب(  بك خاصة  ظروف إلى محتاج  أنت ھل  اإلعاقة  حالة  بسبب. 180
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   ذلك  من  استفذت  فھل  نعم  الجواب  كان  إذا. 181

 نعم بطریقة مرضیة •
 نعم بطریقة غیر مرضیة   •
 ال   •
 ال جواب •
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 العمل  میدان  بخصوص  انتظاراتك  ھي  ما. 182
 ضمان حق الشغل للمعاقین واحترام النسبة الضروریة المخصصة لھم •
 فرص للشغل والتكوین المھني لصالح المعاقینتطویر  •
 خلق مصلحة خاصة بالمعاقین في الوكالة الوطنیة إلنعاش الشغل •
 شيء آخر................................ •

 

 مداخیل
 

 الصحیة  وضعیتك  بسبب  مالیة  مساعدة  أو  معاش  من  یستفیذ  ھل. 183
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 اإلعانات؟  ھذه  ھي فما  نعم  الجواب  كان  إذا. 184

L’enquêteur a proposé les différentes modalités 

 معاش العجز •
 إیرادات مالیة بسبب حادثة شغل •
 إیرادات مالیة من طرف مؤسسة تأمین •
 معاش عسكري بسبب العجز •
 شيء آخر..................................... •

 
 سیر  حادثة  نتیجة  تأمین  شركة  طرف  من  مالیة  إیرادات  من  استفدت  أن  لك  سبق  ھل. 185

 

ال                                                             نعم ال جواب                                                                            

 
N الحیاة االجتماعیة 

 
A  التنشئة االجتماعیة 

 
 إجازة في  ذھبت  أن  لك  سبق  ھل. 186

 أبدا،  •
 أحیانا،  •
 غالبا،  •
 بدون جواب،  •

 بسبب؟  ذلك  فھل  رتساف  أن  لك  یسبق لم  إذا. 187

 غیر مھتم •
المادیة •  غیاب الوسائل 
 ألني وحید •
 غیاب المساعدات التقنیة •
 غیاب الولوجیات •

 
 

 التلفاز  تشاھد  ھل. 188
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 فلماذا  ال  الجواب  كان  إذا. 189

 عدم التوفر على تلفاز •
مشكل السمع والبصر •  بسبب 
 غیاب لغة اإلشارة وبرایل •

 
 والسینما العروض  لرؤیة  تذھب  ھل. 190
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 وتیرة؟ بأي  نعم  الجواب  كان  إذا .191

 في بعض األحیان •
 بشكل دائم •

 
 

 بأنترنت؟  مزود حاسوب جھاز  على تتوفر  ھل. 192
 ال •
 نعم •

 
 مكان؟ أي في  نعم  الجواب  كان  إذا. 193

 في البیت •
 في مقھى األنترنیت •
 في مكان آخر •

 

 والترفیھیة؟  الثقافیة  الجمعویة  األنشطة بعض  في  تشارك  ھل. 194
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 فلماذا؟  ال  الجواب  كان  إذا. 195

 بدون أھمیة •
 عدم وجود جمعیات في الحي •
 مشكل الولوجیات والمساعدات التقنیة •

 
 المعاقین  باألشخاص تھتم  التي یاتالجمع إحدى  إلى  تنتمي  ھل. 196
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 الریاضات بعض  بانتظام  تمارس  ھل. 197
 ال •

 ال أستطیع ألسباب صحیة، إعاقة -
لقلة الوقت والشركاء -  ال أستطیع 
 ال أحتاجھا -
 أنا كبیر السن  -
 صغیر جدا  الطفل -

 نعم •
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 ال جواب •

 بانتظام؟  تمارسھا التي الریاضات  ھي فما  نعم  الجواب  كان  إذا. 198

 المشي •
 جمباز •
 الجري على األقدام •
 الریاضات الجماعیة كرة القدم كرة السلة •
 التنس  •
 السباحة •
 كمال األجسام •

 
 
 
 
 

 الریاضة؟  ھذه تزاول إطار أي  في. 199
Cette question n’est posée qu’aux personnes ayant déclaré pratiquer un sport régulièrement 

 بشكل فردي •
 في إطار جمعیة •
 في إطار نادي مھني •
 في إطار نادي مدرسي أو جامعي •
 في إطار جمعیة المعاقین •
 بدون جواب •

 

 )Braille  بطریقة  ذلك في  بما(  جریدة أو مقال قرأت  ھل  الماضیة  السنة  ھذه  في. 200

Un article d’un journal, d’une revue, d’un magazine, un livre : 
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 األسباب ھي فما  ال الجواب كان  إذا . 201

 ال یعرف القراءة   •
مشكل النظر •  بسبب 
 ال أتوفر على النظارات •
 أنا بصیر ولم أتعلم طریقة برایل •
 غیر مھتم •
 عدم توفر اإلمكانیات •

 
 الصحیة  حالتك  بسبب النوم في اضطرابات  من  تعاني  ھل. 202
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 بصفة؟  یكون  ذلك  فھل  نعم  الجواب  كان  إذا. 203

دائمة                                                                              من وقت آلخر                                                           

 
B التمییز 
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 العنف  من  لنوع  تتعرض أ  تعرضت  ھل  تعیشھا التي  اإلعاقة  وضعیة  بحكم. 204
 ال   •
 نعم •
 ال جواب •

 الدراسیة؟  حیاتك  على وقع لھا كان  اإلعاقة  وضعیة  ھل. 205

 ال •
 نعم •
 ال جواب •

 فلماذا؟  نعم  الجواب  كان  إذا. 206

 االنقطاع عن الدراسة •
 عدم إمكانیة االندماج في المدرسة •
 مشكل إداري للتسجیل بالمرفق •
 غیاب الولوجیات في المدرسة •
 رفض المؤسسات التربویة •

 العملیة؟  حیاتك  على وقع لھا كان  اإلعاقة  وضعیة  ھل. 207

 ال •
 نعم •
 ال جواب •

 

 فلماذا  نعم  الجواب  كان  إذا. 208

 االنقطاع عن العمل بسبب اإلعاقة •
 عدم إمكانیة االندماج في الحیاة المھنیة •
 مشكل إداري لالندماج •
 عدم وجود عمل •
 رفض أرباب العمل •
 انعدام المسعدات التقنیة •
 غیاب الولوجیات في العمل •

 اإلعاقة؟  وضعیة  بسبب  أمرك  أولیاء أو  والدیك  طرف  من  عنك التخلي تم  ھل. 209

 ال •
 نعم •
 ال  جواب •

 عائلتھ؟  أفراد  مع واتصال  عالقة  لھ وحده  یعیش  والذي إعاقة  وضعیة في  الشخص  ھل. 210

 بشكل منتظم •
 بشكل غیر منتظم •
 ال توجد عالقة •
 بدون جواب •

 زوجك؟  عن  منفصل مطلق  عازب  تعیش  أنك في  السبب  ھي  اإلعاقة  وضعیة  ھل. 211

 ال •
 نعم •
 ال جواب •

 

 منزلك؟  تفقد  جعلتك  اإلعاقة  وضعیة ھل.  212 
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 ال •
 نعم •
 ال جواب •

 ألسرتك؟  المالیة الوضعیة  على  تأثیر لھا كان  اإلعاقة  وضعیة  ھل. 213

 ال •
 نعم •
 ال جواب •

 ذلك؟  كیف  نعم  الجواب  كان  إذا. 214

 فقدان الدخل •
 أحد أفراد األسرة فقد دخلھ •
 مصاریف إضافیة لألسرة •

 ألسرتھ؟  االجتماعیة الحیاة  على  تأثیر  لھا  كان  اإلعاقة  وضعیة ھل.  215 

 نعم •
 ال •
 ال جواب •

 

 ذلك؟  كیف  نعم  الجواب  كان  إذا. 216

 انفصال األبوین •
 وضع األطفال في مكان آخر خارج المنزل •
 استقدام األبوین للعیش معك في البیت •
 وضع الوالدین في مكان آخر •
 تكھرب الجو بین أفراد األسرة •
 انفراد عیش وحید •
 التعاطي للمخدرات والخمر •
 محاولة االنتحار •
 شكل آخر حدده •
 بدون جواب •

 قبیل  من  األسریة الحیاة  على  تأثیر لھا كان  اإلعاقة  وضعیة  ھل. 217

 تعدیل أو تغییر المنزل •
 تغییر أو فقدان الشغل بالنسبة ألحد أفراد األسرة •
 المحیطتأثیر على العالقة بین أفراد األسرة   •
 االنخراط في جمعیة •

 
C حقوق الشخص المعاق والحیاة الجمعویة 

 

 معرفة الحقوق والخدمات المقدمة للمعاقین

 

 المغربي؟  القانون لھ  یكلفھا والتي إعاقة  وضعیة  في  كشخص بھ  الخاصة بالحقوق  درایة  على  الشخص  ھا. 218
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 :  التالیة  المؤسسات  طرف  من  المقدمة الخاصة الخدمات  یعرف  الشخص  ھل. 219

 Etablissement نعم ال ال جواب
 وزارة األسرة والتضامن   
 جمعیة األشخاص المعاقین   
 جمعیات مھتمة بحقوق األشخاص المعاقین   
 جمعیات أخرى تختص في دعم األشخاص المعاقین   

 

 طرف  من  المقدمة  مساعدات أو  خدمات  من  استفاد  أن  للشخص  سبق  ھل. 220

 المؤسسات نعم ال ال جواب
 األسرة والتضامنوزارة     
 جمعیة األشخاص المعاقین   
 جمعیات مھتمة بحقوق األشخاص المعاقین   
 جمعیات أخرى تختص في دعم األشخاص المعاقین   
 جمعیات أخرى غیر مختصة في دعم األشخاص المعاقین   

 

 
 المؤسسات  ھاتھ  ترف  من  المقدمة الخدمات  من  الرضى درجة  ھي  ما. 221

 المؤسسات الرضىدرجة 
 وزارة األسرة والتضامن 
 جمعیة األشخاص المعاقین 
 جمعیات مھتمة بحقوق األشخاص المعاقین 
 جمعیات أخرى تختص في دعم األشخاص المعاقین 
 جمعیات أخرى غیر مختصة في دعم األشخاص المعاقین 

 
 
 ال أعرف  -4 راضي جدا  -3 راضي  -2 غیر راضي -1

 
 الجمعوي  المجال  إلى  واالنتماء  الحقوق

 
 اإلعاقة ذوي  باألشخاص  تھتم  جمعیة إلى  ینتمي  الشخص  ھل. 222
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 فلماذا؟  ال  الجواب  كان  إذا. 223

 غیر مھتم أو غیر صالحة •
فیھا •  ال توجد ھذه الجمعیات في المنطقة التي یعیش 
 تلیست لدیھ فكرة عن ھذه الجمعیا •
 لیست لدیھ اإلمكانیات لیصبح عضوا فیھا •
 أسباب أخرى •
 بدون جواب •

 الجمعیة  ھذه  أنشطة  في  یشارك ھل  نعم  الجواب  كان  إذا. 224

 

ال                                                             نعم ال جواب                                                                            

 

 الجمعیة؟  ھذه  إلى  انتمائھ  بفضل  تحسنت  الشخص  وضعیة  ھل. 225
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 كثیرا •
 شيء ا ما •
 ال •
 بدون جواب •

 الجمعیة؟  ھذه  طرف  من  المقدمة الخدمات  امن  أن  لك  سبق  ھل. 226
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 الجمعیة بھا  تھتم التي المجاالت  ھي  ما. 227

 اإلعاقة الحركیة •
 اإلعاقة النظریة •
 اإلعاقة السمعیة •
 اإلعاقة المتعددة •
 اإلعاقة العقلیة •
 جمیع أنواع اإلعاقة •
 األمراض المزمنة •
 جمعیة تعزیز حقوق األشخاص المعاقین •
 مجاالت أخرى •

 
 ما ھي الخدمات المقدمة من طرف ھذه الجمعیة؟ .228

 عالجات طبیة •
 عالجات شبھ طبیة •
 دعم نفسي •
 دمج في المجتمع •
 متحركة كراسي  آالت التقنیة  للمساعدات واقتناء  شراء •
 التمدرس  •
 والتقنيالتكوین المھني   •
 القروض الصغرى والمساعدة على إنشاء مقاولة •
 مساعدة على الحصول على عمل •
 استشارة قانونیة •
 مساعدات اجتماعیة •
 مساعدة اجتماعیة واقتصادیة •
 مساعدة األبوین لتحمل مصاریف الطفل المعاق •
 مساعدة قانونیة •
 أنشطة ریاضیة وثقافیة •
 خدمات أخرى حددھا •

 
 بالمقابل  تقدم  الخدمات  ھذه. 229

 

ال                                                             نعم ال جواب                                                                            

 
 أخرى  مؤسسة   مساعدات  من  تستفید  الجمعیة  ھذه  طرف  من  المقدمة الخدمات  ھذه  ھل. 230

 ال •
 نعم •
 ال جواب •

 المؤسسة  ھذه  ھي ما  نعم  الجواب  كان  إذا .231

 شركة تأمین •
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 صندوق الضمان االجتماعي تعاضدیة •
 محسنین •
 جھات أخرى •
 بدون جواب •

 الجمعیة  ھذه  طرف  من  المقدمة الخدمات  على  الشخص  رضى  مدى ھو  ما. 232

 راض   •
 غیر راض •
 بدون جواب •

 

 

D  المواطنة والمشاركة في الحیاة السیاسیة 
 

 عام  بشكل االنتخابات  في  تشارك  ھل. 233

 ال   •
 نعم •

 ؟  األسباب  ھي ما  ال  الجواب  كان  إذا. 234

 بدون فائدة •
 مشكل الولوجیات •
 مشكل البعد عن مراكز االنتخابات •
 في حاجة إلى مرافق لالنتخاب •
 سبب آخر حدده •

 ؟نقابي أو  سیاسي  طابع ذات  أنشطة  في  تشارك  ھل. 235

 

 ؟الوطنیة أو  المحلیة  االنتخابات إحدى في  ترشحت  أن  لك  سبق  ھل. 236

 ال •
 نعم •
 بدون اھتمام •

 

 

 

 

 

 

                


