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بعد مرور عرش سنوات عىل إنجاز البحث الوطني األول حول اإلعاقة، أنجزت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية سنة 2014 البحث الوطني الثاين حول اإلعاقة باملغرب، وذلك بهدف التوفر عىل معطيات إحصائية حول 

موضوع اإلعاقة ببالدنا، مام سيمكن من تحديد حاجيات األشخاص يف وضعية إعاقة وبلورة اسرتاتيجيات مناسبة، ووضع 

برامج ومشاريع أكرث نجاعة ووقعا. 

وقد كان وراء إطالق هذا البحث الوطني عدة عوامل، ترتبط أساسا بالتحوالت السوسيوثقافية واالقتصادية والسياسية التي 

عرفها املغرب خالل العرشية األخرية، وكذلك االهتامم املتزايد بواقع وحقوق الفئات يف وضعية هشة مبن فيهم األشخاص 

يف وضعية إعاقة.

أنجزت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية هذا البحث الوطني بعدما متت مصادقة لجنة تنسيق الدراسات 

واألبحاث اإلحصائية )COCOES( التابعة للمندوبية السامية للتخطيط عىل خطة البحث املعتمدة، بتأشرية تحت رقم 

D.S./17/01

تقديــم



إن الهدف األسايس من إنجاز البحث الوطني الثاين حول اإلعاقة هو توفري قاعدة جديدة للمعطيات اإلحصائية لإلعاقة 

 باملغرب، تسمح بقياس مستوى انتشار اإلعاقة عىل الصعيد الوطني والجهوي، وكذا تحديد األبعاد االجتامعية 

واالقتصادية والثقافية ألوضاع اإلعاقة ومختلف تفاوتاتها املجالية وتجلياتها ببالدنا. 

التشغيل    كام يروم هذا البحث إىل تقييم مدى استفادة األشخاص يف وضعية إعاقة من خدمات الصحة والرتبية و

وغريها من الخدمات، وتحديد أهم املعيقات التي تحول دون ولوجهم واستفادتهم منها. كام ستمكن نتائج البحث من 

استهداف وتحديد دقيق لحاجيات األشخاص يف وضعية إعاقة، يف أفق االستجابة الحتياجاتهم وانتظاراتهم.

اعتمد هذا البحث الوطني الثاين التعريف الدويل لإلعاقة، كام ورد يف االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة، و التي صادقت اململكة املغربية عليها سنة 2009. 

 حيث تعرّف االتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة : »كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية 

أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد متنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من املشاركة بصورة كاملة 

وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين«.

1. األهداف

2. اإلطار املفاهيمي 
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 )WG ( »إن تعريف اإلعاقة املعتمد يف هذا البحث، ينسجم مع بروتوكول »مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة 

وهو املرجع املنهجي الدويل للدراسات واإلحصاءات يف مجال اإلعاقة، حيث تتبنى مقاربة لإلعاقة مبنية عىل »التصنيف الدويل 

لتأدية الوظائف واإلعاقة والصحة« )CIF(، كام يتوافق اإلطار املنهجي للبحث مع مبادئ ومامرسات الوكاالت الوطنية لإلحصاء، 

وتوصيات اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة.

وتجدر اإلشارة أن هذا الربوتوكول يتبع منهجية تساعد عىل االستهداف وجمع البيانات حول درجات ومستويات انتشار اإلعاقة، 

وتشمل االستامرة النموذجية األولية للبحث التي وضعتها »مجموعة واشنطن« لتحديد األشخاص يف وضعية إعاقة ست وظائف 

 رئيسية وهي كالتايل : البرص، و السمع، و الحركية، و الذاكرة والرتكيز، و الرعاية الذاتية )soins personnels( والتواصل. 

ولتعميق البحث مع املستجوبني يتم استعامل استامرة ثانية تتضمن أسئلة تكميلية لتدقيق وضعية اإلعاقة.

أ. اختيار طريقة تحديد العينة

لتحديد عينة البحث الوطني لإلعاقة، تم اعتامد منهجية احتاملية 

 .)Méthodologie probabiliste(

ب. قاعدة االستطالع

شملت عينة البحث مجموع  الرتاب الوطني ، وتوزعت عىل 16  جهة للملكة  

سواء يف الوسط الحرضي أو القروي ،وتتميز بتمثيلية لألرس من مختلف الفئات 

االجتامعية،كام أن قاعدة االستطالع  املعتمدة يف البحث الوطني هي قاعدة 

املعطيات الخرائطية للمندوبية السامية للتخطيط والتي اعتمدت إلنجاز 

اإلحصاء العام للسكان والسكنى  لسنة 2014. وقد تم تعديل قاعدة االستطالع  

بتنسيق مع املندوبية السامية للتخطيط  لتنسجم مع التقطيع اإلداري  لسنة 

2009، ذلك أن األعامل الخرائطية  لإلحصاء العام للسكان والسكنى  لسنة 

2014 مل  تكن  متوفرة .

ج. حجم العينة

تم االعتامد يف البحث الوطني الثاين عىل عينة تتألف من 16044 أرسة، بينام 

تألفت عينة البحث الوطني األول حول اإلعاقة لسنة 2004 من 9080 أرسة، مام 

يضمن الحصول عىل نسبة من الدقة تصل إىل 95 يف املائة، مع هامش للخطأ 

يرتاوح ما بني 1 و 3 يف املائة حسب الجهات.

3. اإلطار املنهجي

4. العينة
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تصل نسبة انتشار اإلعاقة عىل املستوى الوطني: -

%6,8 ما يعني 2.264.672 شخصا، لديهم إعاقات من خفيفة إىل عميقة جدا. -

%6,4، أي ما ميثل %94,12 من مجموع األشخاص يف وضعية إعاقة، لديهم إعاقات من خفيفة إىل متوسطة. -

%2,2 من الساكنة العامة، أي حوايل 732.688 شخصا، لديهم إعاقات من متوسطة إىل عميقة جدا. -

%0.6 من الساكنة العامة، أي حوايل 199.824 شخصا، لديهم إعاقة عميقة جدا. -

أرسة واحدة من بني أربعة أرس )%24,5( لديها عىل األقل شخص يف وضعية إعاقة. -

%6,99 هي نسبة انتشار اإلعاقة يف الوسط القروي، مقابل %6,66 يف الوسط الحرضي، وهو ما يبني أن انتشار  -

اإلعاقة ال يظهر فرقا داال إحصائيا حسب مكان اإلقامة.

%6,8 هي النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة عند اإلناث، يف حني تبلغ %6.7 عند الذكور. و هو ما يبني ان انتشار  -

اإلعاقة ال يظهر فرقا داال إحصائيا حسب الجنس.

%33,7 هي نسبة انتشار اإلعاقة يف صفوف الساكنة العامة للمغرب التي تتجاوز 60 سنة، يف حني تبلغ هذه النسبة  -

%4,8 بالنسبة للفئة العمرية ما بني 15 و 59 سنة، أما بالنسبة ألقل من 15 سنة، فتصل نسبة انتشار اإلعاقة 1,8%.

%50.20 من األشخاص يف وضعية إعاقة لهم قصور حريك، و %25,1 لهم قصور ذهني، %23,8 لهم قصور برصي. -

وفيام يتعلق بتوزيع نسب انتشار اإلعاقة عىل املستوى الجهوي، فقد تبني أن نسب بعض الجهات تتجاوز املتوسط 

الوطني:

%13,4 يف جهة العيون بوجدور- الساقية الحمراء. -

%11,42 يف جهة طنجة - تطوان. -

%9,83 يف جهة تادلة – أزيالل. -

 يف حني أن نسب انتشار اإلعاقة يف جهات أخرى تقل عن املتوسط الوطني: 

-%3,94 يف جهة مراكش - تانسيفت – الحوز.

%3,96 يف جهةالدار البيضاء الكربى. -

%4,69 يف جهة الرباط – سال- زمور- زعري. -

%2.9 يف جهة وادي الذهب - لكويرة. -

ويعود ارتفاع نسب انتشار اإلعاقة ببعض الجهات باألساس إىل ارتفاع نسبة انتشار اإلعاقة الخفيفة.

%6,4 من األشخاص يف وضعية إعاقة أقل من 18 سنة ،أي 1 من كل 15 شخصا، يتيم األب أو األم أو هام معا.  -

5. أهم نتائج البحث الوطني الثاين حول اإلعاقة
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%34.1 هو معدل استفادة األشخاص يف وضعية إعاقة من أنظمة الحامية االجتامعية. -

%37,5 من األشخاص يف وضعية إعاقة، من متوسطة إىل عميقة جدا، عرّبوا عن حاجتهم امللحة الستعامل معينات  -

تقنية مالمئة لنوعية العجز الوظيفي لديهم.  

- %41,8 هي نسبة متدرس األطفال يف وضعية إعاقة )من متوسطة إىل عميقة جدا( للفئة العمرية من 6 إىل 17 

سنة أي 33000 طفل، يف حني تبلغ % 55,1  بالنسبة لألطفال يف وضعية إعاقة )من خفيفة  إىل عميقة جدا (، 

أي85000 طفل.

%79 من األطفال املتمدرسني يف الفئة العمرية بني 5 و 17 سنة، ال يتجاوز مستواهم التعليمي املرحلة االبتدائية. -

%60,8 من األشخاص يف وضعية إعاقة ال يستفيدون من الخدمات العمومية يف املجال الصحي. -

%47,65 هو معدل بطالة األشخاص يف وضعية إعاقة من خفيفة إىل عميقة جدا، أي 290000 شخصا،  - 

 وهو 4 مرات أعىل من املعدل الوطني للبطالة %10,6 املسجل خالل فرتة إنجاز البحث الوطني 

 )أبريل- يونيو 2014(، يف حني يبلغ معدل البطالة 67,75% يف صفوف األشخاص يف وضعية إعاقة، من متوسطة

إىل عميقة جدا، أي 174.494 شخص، و هو 6 مرات أعىل من املعدل الوطني للبطالة املسجل يف نفس الفرتة .
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وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية

 47 شارع ابن سينا ,أكدال - الرباط
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