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2017التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت 
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ي اجتماع مجموعة الخبراء المعنى بتحسين إحصاءات اإلعاقة ف
التنمية المستدامة بالقاهرةأهداف 

2018سبتمبر 20-18خالل الفترة 



2017إحصاءات اإلعاقة في مصر لتعداد السكان 

إعداد

أبو الحسن حسينفاطمة العشرى            حسين 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
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أول تعداد إلكتروني في مصر



مقدمـــــة•

المنهجـيـــة المسـتخــدمـــة •

المستخـدمـةوالمفـاهيـمالتـعاريـفأهم•

2017أهم مؤشـــرات اإلعاقـــة لتــعـداد الســـكان •
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2017إحصاءات اإلعاقة فى مصر لتعداد السكان

محتوى العرض

links/على التابلت _تعديل الخريطة.pptx


فى مصـــرذوى اإلعاقة هو عام 2018عام 

لمانيالوطاإلحصاءلنظامالرئيسيالمصدربإعتبارهالتعدادألهميةنظرا ً•

جهازالسعيفقدالسكان،حجمعناألساسيةالمعلوماتتوفيرمنبهيقوم

لمطلوبةاالجودةإليللوصولالحديثةاألساليبأفضلوتطبيقإستخدامإلي

.يقدمهاالتيلإلحصاءاتمتميزةنتائجعليوالحصولالتنفيذفي

فياتالبيانجمعفيمرةألول(التابلت)اللوحيةاألجهزةاستخدامتمإنهكما•

ةالتكنولوجيالتقنياتمنلإلستفادةGISالـخرائطمع2017تعدادإجراء

.المسوحفيإستخدامهاوتعظيمالحديثة

2017التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت 
4

4

2017إحصاءات اإلعاقة فى مصر لتعداد السكان

مقـدمــــة

links/على التابلت _تعديل الخريطة.pptx


فى مصـــرذوى اإلعاقة هو عام 2018عام 

فىاإلعاقةأسئلةبإدراجواالحصاءالعامةللتعبئةالمركزىالجهازقام•

متخصصمسحوبتنفيذ،2017والمنشآتواإلسكانللسكانالعامالتعداد

القوىمسحوكذلك(شاملحصر)2014عامالمنوفيةبمحافظةاإلعاقةعن

.واالستهالكواالنفاقالدخلوبحثالعاملة

اءاتبإحصالخاصةواشنطنلمجموعةالمستخدمةالدوليةالمنهجيةإتباعتم•

اإلسكانوللسكانالعامالتعدادفى(القصيرةالصعوباتأسئلةجدول)اإلعاقة

.النتائجواستخراجاإلستمارةأعدادعندوذلك2017عاموالمنشآت
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2017إحصاءات اإلعاقة فى مصر لتعداد السكان

مقـدمــــة: تابع

links/على التابلت _تعديل الخريطة.pptx


إتباعمع2017لعاموالمنشآتواإلسكانللسكانالعامالتعدادتنفيذتم•

ةاإلعاقبإحصاءاتالخاصةواشنطنلمجموعةالمستخدمةالدوليةالمنهجية

ئلةأسمجموعةإدراجتمحيثاإلعاقةلشئونالقومىالمجلسمعوبالتنسيق

:وهى(القصيرةاألسئلة)أساسيةوظيفيةمجاالتلستة

السمع-الرؤية-

التركيزأوالتذكر-الساللمصعودأوالمشى-

.االخرينمعوالتواصلالفهم-(الشخصية)الذاتيةالعناية-
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2017إحصاءات اإلعاقة فى مصر لتعداد السكان

المنهجية المستخدمة

links/على التابلت _تعديل الخريطة.pptx


:أهم التعاريف والمفاهيم المستخدمة•

:الصعـوبـة •
ياتهحممارسةمنالفردتمكنالحسيةأوذهنيةأوحركيةصعوبةإنهاعلىتعرف•

فيفعالةةبصورمشاركتهدونتحولصحيةمشاكلنتيجةطبيعيةبصورةبمفرده
.األخرينمعالمساواةقدمعلىالمجتمع

:األشخاص ذوي الصعوبات الوظيفية•
الذيناألشخاصأولئكأنهمعلىالوظيفيةالصعوباتذوياألشخاصتعريفيتم•

فيهاونيقومأنشطةفيالمشاركةأومعينةمهامتنفيذعندوذلكقصورمنيعانون
.(المعقدةالفعالياتأداءفيمحدودية)مابدور

الوظائفأداءفيصعوباتمنيعانونالذيناألشخاصتشملالمجموعةهذه•
،يزأوالتركالتذكر،الساللموصعودالمشي،السمع،الرؤية:وتشملاألساسية
.األخرينمعالتواصلالفهموالشخصيةالعناية
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:أهم التعاريف والمفاهيم المستخدمة: تابع•

:عوبةصلكلبالنسبةالتاليةالحاالتحسباألشخاصتصنيفتموقد•

.صعوبةأىيوجدال1.

.(البسيطةالصعوبةتمثلوهى)الصعوباتبعضيوجد2.

.(ةالكبيرأوالحادةالصعوبةتمثلوهى)كبيرةصعوبةمنيعاني3.

.(اإلطالقعلىاإلستطاعةعدمتمثلوهى)مطلقا ًيستطيعال4.
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2017إحصاءات اإلعاقة فى مصر لتعداد السكان

links/على التابلت _تعديل الخريطة.pptx
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2017إحصاءات اإلعاقة فى مصر لتعداد السكان
جدول الصعوبات

links/على التابلت _تعديل الخريطة.pptx
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2017إحصاءات اإلعاقة فى مصر لتعداد السكان
جدول الصعوبات

128السؤال 

يسأل لكل فرد على حده

ة،ال تمكنك من ممارسة حياتك بمفردك بصورة طبيعي.........هل لديك صعوبة فى 

الرؤية-1

حتىًلوً)

كنتًمرتدياً

(نظارة

السمع-2

حتىًأثناءً)

استخدامكً

(سماعةًأذن

التذكرً-3

والتركيز

المشىً-4

وصعودً

الساللم

رعايةً-5

نفسكً

االستحمام،ً)

..(اللبس،ً

الفهمً-6

والتواصلً

معًاآلخرين

مدىًالصعوبة

الًيستطيعًمطلقا-4صعوبةًكبيرةًًًً-3بعضًالصعوبةًًً-2الًيوجدًصعوبةًًً-1

           )  (              )  (              )  (            )  (              )  (              )  (
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انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 
اإلقامة الحالى

التأمينات
الخصائص 
اداالقتصادية لالفر

خصائص 
افراد األسرة

صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد صعوبة

ال يستطيع مطلقاً 

.يعية ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طب( حىت لو كنت مرتدايً نظارة ) الرؤية هل توجد صعوبة ىف 

صعوباتمنيعانونالذيناألشخاصعلىالتعرفهوالسؤالهذامنالغرض

منءهؤاليعانيفقدالنظارة،بإستخدامحتىنوعأيمنمشكالتأوالرؤيةفي

عينبإالالرؤيةعلىقادرينيكونواالوقدبعد،عنأوقربعنالرؤيةمشكلة

.األجنابمنوليسفقطأمامهمالرؤيةأو،واحدة

.الرؤيةفيصعوبةأيرصديتمأنيجب

11



انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 
اإلقامة الحالى

التأمينات
الخصائص 
اداالقتصادية لالفر

خصائص 
افراد األسرة

صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد صعوبة

ال يستطيع مطلقاً 

.يعية ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طب( حىت لو كنت مرتدايً نظارة ) الرؤية هل توجد صعوبة ىف 

األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في الرؤيا والتي قــد تحد من أدائهم واجباتهم اليومية 

ال يستطيع مطلقاصعوبة كبيرةبعض الصعوبــة

يعانى من صعوبة في 

قراءة جريدة أو الالفتات

بالشوارع إال إذا إقترب 

منها

كهياكلاألشخاصيرى-

المالمحتمييزدون

علىالقدرةلديهليس-

الالفتاتقراءة

ء ال يستطيع رؤية أي شي

عدا الضوء و يحتاج إلى 

عصى للمشي

ال يوجد صعوبــة

يرى بصورة جيدة سواء 

بالنظارة أو بدونها
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  صعوبة

ال يستطيع مطلقاً 

.ة ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعي( حىت اثناء استخدام مساعة االذن) السمع هل توجد صعوبة ىف 

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 
اإلقامة الحالى

التأمينات
الخصائص 
اداالقتصادية لالفر

خصائص 
افراد األسرة

اتصعوبمنيعانونالذيناألشخاصعلىالتعرفهوالسؤالهذامنالغرض

ونتكأنيمكن،السمععلىتساعدوسائلإستخدامعندحتى،السمعفي

ديهملتكونقدأو،صاخبةبيئةفييكونعندمافقطيسمعالأنهالمشكلة

لىعقادرينيكونواالقد،مختلفةمصادرمناألصواتبينالتمييزمشاكل

.كليهماأواألذنينبإحدىالسماع

.صعوبةوإعتبارهارصدهايجبالسمعفيصعوبةأي
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد صعوبة

ال يستطيع مطلقاً 

.ة ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعي( حىت اثناء استخدام مساعة األذن) السمع هل توجد صعوبة ىف 

األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في السمع والتي تساهم في الحد من قدرتهم على آدائهم اليومي

ال يستطيع مطلقاصعوبة كبيرةبعض الصعوبــة

معالسفيالصعوباتبعض

منيقتربأنويحتاج

فييجلسأو،الفرد

مالكالليفهمالفصلمقدمة

بصورةيتكلم،العادي

طبيعية

إالالسمعيستطيعال-

معهالمتحدثتحدثإذا

أومرتفعبصوت

.بصراخ
عدمعلىيدلرده-

للمتحدثسماعه

مؤشر/ ال يوجد دليل 

على سماع الفرد 

للمتحدث  إطالقا  

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 
اإلقامة الحالى

التأمينات
الخصائص 
اداالقتصادية لالفر

خصائص 
افراد األسرة

ال يوجد صعوبــة

شخصيسمعأنيستطيع

تبصومباشرةمعهيتكلم

أوصراخدونعادي

سواء،مرتفعصوت

سماعةبدونأوبسماعة
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  صعوبة

ال يستطيع مطلقاً 

.ية ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعالتذكر او الرتكيز هل توجد صعوبة ىف 

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 
اإلقامة الحالى

التأمينات
الخصائص 
اداالقتصادية لالفر

خصائص 
افراد األسرة

كلالمشابعضلديهمالذيناألشخاصعلىالتعرفهوالسؤالهذامنالغرض

يمكنمية،اليوبأنشطتهمالقيامصعوبةفيتسهموالتي،التركيزأوالتذكرمع

فيماالتركيزعدمأوالطرق،أواألماكنعلىالتعرففيمشكلةتكونأن

غيرالالخوفأو،مثال  الحالىالشهرماأوهمأينينسونقدأو،بهيقومون

.همحوليدورمافهمأوالتركيزأوتذكرصعوبةأو،األشياءبعضمنمبرر

.صعوبةوإعتبارهاالتركيزأوالتذكرفيصعوبةأيرصديجب
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  صعوبة

ال يستطيع مطلقا

.ية ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعالتذكر او الرتكيز هل توجد صعوبة ىف 

األشخاص الذيـن يجدون صعوبة في عدم التركيز فيما يقومون به ، أو ينسون اسم الشهر الحالى ، ال يستطيعون تذكر ما قيل 

.لهم ، أو صعوبة تذكر أو تركيز أو فهم ما يدور حولهم أو من أفراد األسرة 

ال يستطيع مطلقاصعوبة كبيرةال يوجد صعوبــة

بةصعولديهليسالذىالفرد

والتذكرواإلدراكالفهمفي

ىعلاالستداللفيصعوبة

فيواألماكنالمنزل

يستطيعال،محيطه

أو،يعملفيماالتركيز

تذكرأوهوأينينسى

قبلهالذيأوالشهر

ماشخصقالهمافهمعدم

أواألدويةتناولنسيان،

عدم،الطعامتناولعدم

.حولهيدورماومعرفةفهم

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 
اإلقامة الحالى

التأمينات
الخصائص 
اداالقتصادية لالفر

خصائص 
افراد األسرة

بعض الصعوبــة

العملياتإجراءفيصعوبة

كانتإنحتىالحسابية

كيرالتففيصعوبةبسيطة،

بأنشطةللقيامواإلدراك

اليوميةالحياة
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  صعوبة

ال يستطيع مطلقاً 

.ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعية املشى او صعود السالمل هل توجد صعوبة ىف 

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 
اإلقامة الحالى

التأمينات
الخصائص 
اداالقتصادية لالفر

خصائص 
افراد األسرة

يأمنمشاكلأوالقيودبعضلديهمالذيناألشخاصعلىالتعرفهوالسؤالهذامنالغرض

،ويلةطأوقصيرةلمسافاتالمشيفيمشكلةتكونأنيمكن.األقدامعلىالوقوفحولنوع

دونالمشيعلىالقدرةعدمتكونقدأو،نزوال  اوصعودا  الساللمإستخدامفيصعوبةأو

دمعتكونقد.عكازاتأوكرسيأوعصامثلالتعويضيةاألجهزةمناألنواعبعضإستخدام

.متحرككرسىإلىوتحتاجدقيقتينأودقيقةمنألكثرالوقوفعلىالقدرة

أوودا  صعالساللمإستخدامأوالمنبسطةاألرضعلىسواءالمشيفيصعوبةأيرصديجب

.نزوال  
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  صعوبة

ال يستطيع مطلقاً 

.ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعية املشى او صعود السالمل هل توجد صعوبة ىف 

اليوميةاألشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في التنقل والتجول على األقدام والتي قد تحد من آدائهم لألنشطة

ال يستطيع مطلقاصعوبة كبيرةبعض الصعوبــة

مساعدةوسيلةإستخدام

ةبسهولالتحركمنتمكنه

مساعدة/عونإلىيحتاج

منتصبا  للجلوس

قصوىمساعدةيحتاج

يستطيعلكنهللمشي،

التحرك

المحافظةعلىقادرغير

بدونتوازنهعلى

تامةمساعدة/عون

منتصبا  يجلسعندما

ا  مطلقالمشييستطيعال

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 
اإلقامة الحالى

التأمينات
الخصائص 
اداالقتصادية لالفر

خصائص 
افراد األسرة

صعوبــةال يوجد 

لديهليسالذىالفرد

التنقلفيصعوبة

أواألقدامعلىوالمشي

الساللمصعود
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  صعوبة

ال يستطيع مطلقاً 

.عية ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبي...( االستحمام و اللبس و ) رعاية نفسك هل توجد صعوبة ىف 

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 
اإلقامة الحالى

التأمينات
الخصائص 
اداالقتصادية لالفر

خصائص 
افراد األسرة

رعايةفيالمشاكلبعضلديهمالذيناألشخاصعلىالتعرفهوالسؤالهذامنالغرض

.المالبسوخلعالشخصيةالنظافةمثلمستقلبشكلأنفسهم

ويشمل،دةالمعتابالطريقة(والصابونبالماءعادة)كلةالجسمتنظيفبهايقصدالنفسرعاية

.المياهإستعمالأوالمالبسغسلوكذلك،والقدمينالشعروتنظيفغسيل

ربطو،القميصأزراروقفل،المالبسالرتداءواالصابعااليدىاستخدامبهيقصداللبس

.العنقرابطة
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  صعوبة

ال يستطيع مطلقاً 

.ة ال متكنك من ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعي...( االستحمام و اللبس و ) رعاية نفسك هل توجد صعوبة ىف 

(  حمام واللبس اإلست)األشخاص الذين لديهم بعض اإلشكاليات الصعبة في رعاية أنفسهم بشكل مستقل ، مثل النظافة الشخصية 
وخلع المالبس 

ال يستطيع مطلقاصعوبة كبيرةبعض الصعوبــة

أنالممكنمنباألشياءاإلمساك

لكن،محكمغيرأوضعيفيكون

،قلم)األدواتمعظمإمساكيستطيع

(...كوب،سكين

بنفسهمالبسهارتداءيستطيع

فوقذراعيهرفعيستطيعالقد

.كاملةبصورةرأسهمستوى

باألدواتاإلمساكفيصعوبة

الرتداءالذراعينواستخدام

المالبس

شيءالتقاطعلىالقدرةعدم

ةالصغيرالدواءحبةحجمفي

عليقادرةغيراليدينإحدى

.األداء

ام ال يستطيع استخد

أي من اليدين في 

مجرد بأي حركة 

الوصول إلى شيء  

أو اإلشارة  باليد

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 
اإلقامة الحالى

التأمينات
الخصائص 
اداالقتصادية لالفر

خصائص 
افراد األسرة

ال يوجد  صعوبــة

ال يحتاااااااااااج إلااااااااااى 

مساعدة أحد للرعاية 

ة  والعنايااااة الشخصااااي

لنفسه   
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد  صعوبة

ال يستطيع مطلقاً 

نك من ال متك( مثل فهمة للغري او فهم الغري له ) ابستخدام لغتةالفهم و التواصل مع االخرين هل توجد صعوبة ىف 
.ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعية 

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 
اإلقامة الحالى

التأمينات
الخصائص 
اداالقتصادية لالفر

خصائص 
افراد األسرة

الحديثفيالمشاكلبعضلديهمالذيناألشخاصعلىالتعرفهوالسؤالهذامنالغرض

ذينالالناسيفهمونالأنهمأو،لهماآلخرينفهمفيالمشكلةوتكون.الكالمفهمأواإلستماعأو

.أخرىبطرقمعهمالتواصلمحاولةأو،معهميتحدثون

دامباستخاخرينأشخاصمعاألفكارأوالمعلوماتتبادلعلىالشخصقدرةبهيقصدالتواصل

.ادلهاتبفييرغبالتىالمعلوماتكتابةأوالعالماتأوللتبادلاصواتهمإستخدامويجوزاللغة،

األخرينمعوالتواصلالفهمفيصعوبةأيرصديجب
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صعوبة كبيرةبعض الصعوبةال يوجد صعوبة

ال يستطيع مطلقاً 

نك من ال متك( مثل فهمة للغري او فهم الغري له ) ابستخدام لغتةالفهم و التواصل مع االخرين هل توجد صعوبة ىف 
.ممارسة حياتك مبفردك بصورة طبيعية 

عــدم قدرة الشخص على تبادل المعلومات واألفكار مع اآلخرين والتعامل معهم من خــالل استخدام النطق، أو اإلشارة أو 

م، أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادلها مع اآلخرين، وقـد يكون ذلك ناتجا  عن عجــز في السمع أو الكــال

عــدم القدرة الذهنيــة بتفسير وإدراك ما يقوله اآلخرين من إشارات وكلمات وحركات

ال يستطيع مطلقاصعوبة كبيرةبعض الصعوبــة

(العمرحسب)كاملةجمال  يتكلم

مطولليسكالمهلكنفهمه،يمكن

رأكثاستخالصتستطيعأنلدرجة
.منهبسيطةفكرةمن

عبر يتكلم كلمات منفردة ت

عن االحتياجات 

أشرب–أكل )األساسية 

(إلخ .....

ال يتكلم مطلقا  

انتهاء
تواجد للصعوبات

مدة اإلقامة فى محل 
اإلقامة الحالى

التأمينات
الخصائص 
اداالقتصادية لالفر

خصائص 
افراد األسرة

ال يوجد الصعوبــة

التواصلعلىالقدرةلديه

معبسهولهوالتفاهم

األخرين
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مصرفىمؤشرات اإلعاقة 

السكانتعداد 

links/على التابلت _تعديل الخريطة.pptx


2006تعداد  –أسئلة االعاقة 

عن الحالة الجسمانية (  17)السؤال رقم -

شااهور أو أكثاار 6هاال يوجااد فاارد باألساارة لااه مشااكلة حركيااة أو ذهنيااة أو حسااية لماادة -

ن لاام تعوقااه عاان ممارسااة حياتااه بصااورة طبيعيااة ط ويسااتثنى شاارط الماادة للمواليااد الااذي

.شهور6يبلغوا 

:  االجابة 

سليم     -1

(يتم استيفاء الجدول التالى)ذهنية أو حسيةلديه مشكلة حركية أو -2



2006تعداد  –أسئلة االعاقة 

نوع االعاقة  الرئيسيةما 

متخلف ذهنيا-06كفيف-01

فاقد أحدى اليدين أو كليهما-07أعور-02
فاقد أحدى الساقين أو كالهم-08أصم-03
شلل اطفال-09أبكم-04
شلل كلى أو جزئى-10أبكم-أصم-05

أخرى إعاقات-11

هو السبب الرئيسى فى حدوثهاما 

حادث/ اصابة -6خلقى-1

كبر السن-7متعلقة بالوالدةظروف -2
(توضح)أخرى -8مرض وبائى-3
أخرىأمراض -4
سوء المعاملة الجسدية والنفسية-5
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0.44
0.6
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0.65
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السنوات

نسبة األفراد ذوى اإلعاقة من السكان وفقا للنوع فى 
2006-1947الفترة  السكان خالل تعدادات 

ذكور إناث جملة

فى%1947،0.99عامتعدادفى%1.2بلغتحيثاإلعاقةنسبةانخفاض-

لتصلقلياللإلرتفاع،عادت1976تعدادفى%0.3الىلتصلتناقصت،1960تعداد
.%1996تعدادفى%0.48إلى

بنسبةفردألف475المعاقينعددبلغفقد2006عامللسكانتعدادآخرفى-

.لإلناثمنهاأعلىللذكوردائمااإلعاقةنسبانأيضاالجدولويظهر.0.65%



(:الدرجة البسيطة إلى المطلقة)ذوى الصعوبات من ( سنوات فأكثر5)نسبة األفراد -1

(.  ةمنًالبسيطةًالىًالمطلق)الذينًلديهمًأيًصعوبةً( سنواتًفأكثر5)نسبةًاألفرادً% 10.67•

.فيًالريف%  9.71فيًالحضرًمقابل12.22%ً•

لإلناث%10.34للذكورًمقابل10.99%ً•
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12,72
9,91

10,9911,69
9,49 10,34

12,22
9,71 10,67

0

5

10

15

حضــــر ريـــــف جملــــــة

%

ذوى الصعوبات الوظيفية         ( سنوات فأكثر5)نسبة األفراد 
(من الدرجة البسيطة إلى المطلقة)

ذكور إناث جملة

2017أهم مؤشرات اإلعاقة لتعداد السكان 



(:  الدرجة الكبيرة إلى المطلقة)ذوى الصعوبات الوظيفية من ( سنوات فأكثر5)نسبة األفراد -2

:النسبة  االجمالية وفقا للنوع  ومحل االقامة-أ

(  لقةمنًالكبيرةًالىًالمط)الذينًلديهمًأيًصعوبةً( سنواتًفأكثر5)نسبةًاألفرادً% 2.61•

.لإلناث%2.49للذكورًمقابل2.73%

.فيًالريف% 2.61فيًالحضرًمقابلً% 2.62•
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2017مؤشرات اإلعاقة  لتعداد  السكان  أهم ( تابع)

2,78 2,70 2,732,45 2 ,51 2,492,62 2 ,61 2,61

0
1
2
3

حضــــر ريـــــف جملــــة

%

ذوى الصعوبات الوظيفية( سنوات فأكثر5)نسبة األفراد 
(من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة)

ذكور إناث جملة

links/على التابلت _تعديل الخريطة.pptx


الدرجة الكبيرة إلى )ذوى الصعوبات الوظيفية من ( سنوات فأكثر5)نسبة األفراد –ب 

:وفقا  للمحافظات( المطلقة

المنيا،بمحافظة%3.14(المطلقةإلىالكبيرةالدرجةمن)الصعوباتلذوىنسبةأعلىبلغت•

ثمالشيخ،كفربمحافظة%2.85وأسيوط،بمحافظة%2.86ثمالقاهرة،محافظةفى3.05%

سويف،بنىبمحافظة%2.73ثمالبحيرةمحافظةفى%2.77واإلسكندرية،بمحافظة2.83%

.الشرقيةمحافظةفى%2.68و

.(%2.61-% 1.36)تتراوحًًالنسبةًًفىًباقىًالمحافظاتًماًبينً•
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2017مؤشرات اإلعاقة  لتعداد  السكان  أهم ( تابع)
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:ذوى الصعوبات الوظيفية وفقا  لنوع الصعوبة( سنوات فأكثر5)نسبة األفراد -3

لذينًهيًًلألفرادًا( الدرجة البسيطة إلى المطلقة)أكبرًنسبةًلذوىًالصعوباتًالوظيفيةًمنً•

ثمًالتذكرً(%4.73)تليهاًالرؤيةً(%6.32)يعانونًمنًصعوبةًالمشيًأوًصعودًالساللمًً

(3.65%).

.(%2.78)أقلًنسبةًكانتًلصعوبةًالفهمًوالتواصلً•
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2017مؤشرات اإلعاقة  لتعداد  السكان  أهم ( تابع)

6,32

4,73
3,65 3,59

2,94 2,78

0
1
2
3
4
5
6
7

المشىًأوصعودً
السلم

الرؤية يزالتذكرًأوًالترك السمع رعايةًالنفس الفهمًوالتواصل

% ذوي الصعوبات  الوظيفية ( سنوات فأكثر5)نسبة األفراد 
وفقا  لنوعها(  من الدرجة البسيطة إلى المطلقة)

links/على التابلت _تعديل الخريطة.pptx


:ذوى الصعوبات الوظيفية وفقا  لنوع الصعوبة( سنوات فأكثر5)نسبة األفراد -3

.(%0.57)والرؤيةً( %0.56)نسبةًكانتًلصعوبةًالتذكرًأوًالتركيزًأقلً•

الذينفرادلألهي(المطلقةإلىالكبيرةالدرجة)منالوظيفيةالصعوباتلذوىنسبةأكبر•

ثم(%0.71)النفسرعايةتليها(%1.43)الساللمصعودأوالمشيصعوبةمنيعانون

.(%0.65)والتواصلالفهم

2017التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت 
31

31

2017مؤشرات اإلعاقة  لتعداد  السكان  أهم ( تابع)

1,43

0,71 .,65 0,61 0.57 0.56

0

1

2

المشىًأوصعودً
السلم

رعايةًالنفس الفهمًوالتواصل السمع الرؤية يزالتذكرًأوًالترك

% ذوي الصعوبات الوظيفية ( سنوات فأكثر5)نسبة األفراد 
وفقا  لنوعها(  من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة)

links/على التابلت _تعديل الخريطة.pptx


ذوى الصعوبات الوظيفيةاألمييننسبة األفراد -4

قريباتاألميينالمصريينبين(المطلقةإلىالبسيطةالدرجةمن)اإلعاقاتذوىنسبأن•

ةاالعاقذوىبينالصحيةالحالةتدنىيظهرمماالمصريينإلجمالىالنسبةضعف
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2017مؤشرات اإلعاقة  لتعداد  السكان  أهم ( تابع)
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حضــــر ريـــــف جملــــــة

%
من)األميين ذوى الصعوبات الوظيفية (سنوات فأكثر10)نسبة األفراد

(الدرجة البسيطة إلى المطلقة

ذكور إناث جملة

links/على التابلت _تعديل الخريطة.pptx


ذوى الصعوبات الوظيفية( سنوات فأكثر10)نسبة األفراد األميين -4

قريبا بين المصريين األميين ت( من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة)أن نسب ذوى اإلعاقات •

ةيظهر تدنى الحالة الصحية بين ذوى االعاقالمصريين مما إلجمالى النسبة ضعف 
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2017أهم مؤشرات اإلعاقة  لتعداد  السكان  
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6.09 6.365.95

4.93 5.21
6.42

5.41 5.69

0
2
4
6
8

10
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%

ن م)األميين  ذوى الصعوبات الوظيفية  ( سنوات فأكثر10)نسبة األفراد 
(الدرجة الكبيرة إلى المطلقة

ذكور إناث جملة
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لفئات السنذوى الصعوبات الوظيفية وفقا ( سنوات فأكثر5)نسبة األفراد -5•
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2017مؤشرات اإلعاقة  لتعداد  السكان  أهم ( تابع)
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%

ذوي الصعوبات الوظيفية ( سنوات فأكثر5)ألفرادنسبة ا
2017فئات السن والنوعلوفقا ( من الدرجة الكبيرة للمطلقة ) 

ذكور إناث
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للحالة التعليميةذوى الصعوبات الوظيفية وفقا ( سنوات فأكثر10)نسبة األفراد -6
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2017مؤشرات اإلعاقة  لتعداد  السكان  أهم ( تابع)
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أمى يقرأ ويكتب ةتربية فكري ابتدائية إعدادية ثانوى عام ثانوى فنى مؤهل فوق 
المتوسط

موهل جامعى

%

ذوي الصعوبات الوظيفية ( سنوات فأكثر10)فرادنسبة األ
2017فئات السن والنوعلوفقا ( من الدرجة الكبيرة للمطلقة ) 

ذكور إناث
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