
السامية للتخطيطالمنذوبية

التهامي الوزانيزينب 
السامية للتخطيطالمنذوبية

مديرية اإلحصاء
z.elouazzanitouhami@hcp.ma

2018شتنبر18القاهرة 

1

mailto:z.elouazzanitouhami@hcp.ma


محتوى العرض

1

لمجال المؤطراإلطار القانوني الوطني •
اإلعاقة

2
اإلعاقة في التعدادات الوطنية•

3

معطيات اإلعاقةالنهج المستخدم لتجميع •
2014في تعداد 

4

حول إدماج أسئلة واشنطن لإلعاقة في •
2014تعداد 

2



لمجال اإلعاقةالمؤطراإلطار القانوني الوطني 

ببسبالتمييز،أشكالكلومكافحةحظرعلىنص2011دستوريوليوز

أوالجهويأواالجتماعياالنتماءأوالثقافةأوالمعتقدأواللونأوالجنس

.كانمهامشخصيوضعأيأواإلعاقةأواللغة

اإلعاقةذوياألشخاصلحقوقالدوليةاالتفاقيةعلىالمصادقة

حقوقوتعزيزلصيانة2009أبريل08فيبهاالملحقوالبروتوكول

.إعاقةوضعيةقياألشخاص
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لمجال اإلعاقةالمؤطراإلطار القانوني الوطني 

لبشكتحظرالتيالعالم،فيدستورا26الضمـنمنالمملكةدستوريعد

.اإلعاقةأساسعلىالتمييزصريح

هووالذي97.13اإلطارالقانونعلى2016سنةالبرلمانصادق

ذوياألشخاصحقوقحمايةاتفاقيةمنإلعاقةتعريفهفيمستوحى

.اإلعاقة

بحصةاإلعاقةذوياألشخاصفيحظىالمهنية،الناحيةمنأما

يينالوزارالمرسومينفيعليهامنصوصهيكمالفائدتهممخصصة7%

.07.92و05.81
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اإلعاقة في التعدادات الوطنية

 والمعايير الدولية التعاريفتم اعتماد 2004و 1994احصاءاتخالل

1980قةلتحديد اإلعاقة،المستنبطة من  التصنيف الدولي لإلعابهاالموصى 

 نقاط عامة3يحدد اإلعاقة في الذي:

.الخلل النفسي أو الفسيولوجي أو التشريحي-

.العجز الجزئي أو الكلي-

.الحرمان من  االندماج االجتماعي أو المدرسي أو المهني-
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اإلعاقة في التعدادات الوطنية

 خمس فئاتالىاالعاقةوصنفت:

ات ، أو إعاقة حركية وتتميز بقدرة محدودة للفرد على التحرك ، أو لإليماء-1

لنقل

أي إعاقة تسببها أمراض مزمنة: إعاقة مزمنة-2

. النطقوالسمع ,إعاقة حسية التي يدخل في خانتها الحواس البصر-3

إعاقة ذهنية ترتبط أساسا بضعف القدرات الذهنية، -4
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اإلعاقة في التعدادات الوطنية

 ،ICIDH - اقترحت منظمة الصحة العالمية مراجعة لعهد2001عام

لتوضيح دور العوامل البيئية في حالة اإلعاقة ، وللتأكيد على أن اإلعاقة هي

.نتيجة تفاعل بين إمكانيات الفرد وبيئته

ن بعد فسح المجال للتصنيف الدولي لإلعاقة هذا التصنيف الجديد الذي جعل م-

داد  الممكن تسليط الضوء على العوامل البيئية، اعتمدنا على هذا النهج في تع

.وعلى توصيات مجموعة واشنطن2014

فئات لتحديد اإلعاقة، أدمجنا األسئلة الستة المختصرة لمجموعة واشنطن، مع-

اإلجابة األربعة 
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اإلعاقة في التعدادات الوطنية

1.1

2.3
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نسبة انتشار االعاقة
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2014في تعداد االعاقةالنهج المستخدم لتجميع معطيات 

2014في تعداد االعاقةالنهج المستخدم لتجميع معطيات 
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2014النهج المستخدم لتجميع معطيات اإلعاقة في تعداد 

ن وتجنب ترجمة األسئلة إلى اللغة المحلية لتسهيل طرحها على الباحثي
.أي اجتهاد من قبل الباحثين

صيرة إنتاج قرص تعليمي تفاعلي يبين كيفية طرح األسئلة الق
.لمجموعة واشنطن

ي الحث على عدم استخدام مصطلح اإلعاقة وتعويضه بالصعوبة ف
.ممارسة الحياة اليومية

و طرح األسئلة على جميع السكان سواء كانوا يعيشون  باألسر أ
.اسر مستقرة أو رحلاوالمؤسسات، 
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2014النهج المستخدم لتجميع معطيات اإلعاقة في تعداد 

ول بالنسبة لألشخاص المصابين بمرض مزمن، إذا كان هذا المرض ال يح

دوية دون مزاولتهم لنشاطهم اليومي بصفة عادية ، ولو كانوا يتعاطون لأل

.“بدون صعوبة بالنسبة للمجال المعني”بصفة دائمة، يتم تسجيل 
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2014حول إدماج أسئلة واشنطن لإلعاقة في تعداد 

...إال أنه
  اآلالت المصححة في األسئلة حول اولم يتم إدماج األجهزة المساعدة

ي دليل السمع والنظر في االستمارة ولكن بالمقابل  تم التأكيد على ذلك ف

.  التعليمات

ات لم يتم وضع  أي شرط على السن، وخصت أسئلة اإلعاقة جميع الفئ

فحصلنا على  فئة العمرية بما في ذلك األطفال األقل من خمس سنوات،

ات، التذكر كاالعتناء بالذ: في المجاالت الوظيفية  التالية“ غير قادر”اإلجابة 

.  والتركيز، المشي والتواصل بالنسبة لألطفال
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2014حول إدماج أسئلة واشنطن لإلعاقة في تعداد 

من المحرج أن نسأل الشخص الذي قام باإلجابة عن كل الموضوعات

انت له الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية باالستمارة، عن ما إذا ك

.صعوبات في التواصل والفهم وعن قدرته على السمع

سئلة، نسبة عدم اإلجابة قد تكون مرتفعة نظرا لحساسية وصعوبة األ

اقصة وكيفية لذلك من األفضل التفكير بكيفية التعامل مع المعطيات الن

.تعويضها والمتغيرات التي سيتم االعتماد عليها

ء كاالعتنا. من المحرج إن نسال شخص سليم عن أسئلة الصعوبة

طريقة الباحثين يميلون إلى طرح السؤال بانبالذات والمشي، الحظنا 

النفي
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