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تقديــم

يف  التنصيص  خالل  من   ،2011 يوليوز  لفاتح  املغربية  اململكة  دستور  يف  بالغ  باهتامم  اإلعاقة  قضية  حظيت 

االنتامء  أو  الثقافة  أو  املعتقد  أو  اللون  أو  الجنس  بسبب  التمييز،  أشكال  كل  ومكافحة  حظر  عىل  ديباجته، 

االجتامعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخيص مهام كان. بحيث يعد دستور اململكة من ضمـن 

ال 26 دستورا يف العامل، التي تحظر بشكل رصيح التمييز عىل أساس اإلعاقة.

كام شكل الفصل 34 من الباب الثاين من الدستور الضامنة األساسية لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من حقوقهم 

الشاملة، حيث نص عىل أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص يف وضعية 

إعاقة. ودعا إىل تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية وإدماجهم يف 

الحياة االجتامعية واملدنية وتيسري متتعهم بالحقوق والحريات املعرتف بها للجميع.

وقد عربت اململكة املغربية كذلك عن إرادتها الراسخة والتزامها بصيانة وتعزيز حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة 

من خالل مصادقتها عىل االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها امللحق بها يف 08 أبريل 

2009، والذي شكل تحوال نوعيا يف مصادقة اململكة عىل االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، إذ أنه ألول مرة تتم 

املصادقة عىل االتفاقية وبروتوكولها امللحق يف ذات الوقت.

وبنرش االتفاقية وبرتوكولها امللحق بالجريدة الرسمية عدد 5977 بتاريخ 12 شتنرب 2011، تكون مقتضيات هذين 

الصكني قدأمتت رشوط التنزيل عىل أرض الواقع.

ومواكبة لذلك، ما فتئ جاللة امللك محمد السادس يويل اهتامما خاصا لرعاية األشخاص يف وضعية إعاقة، حيث 

شكلت الخطب امللكية والرسائل السامية لجاللته دوما خارطة طريق لحامية حقوقهم والنهوض بها، ونخص بالذكر 

التوجهات السامية للرسالة امللكية املوجهة للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان يف 10 دجنرب 2008 مبناسبة االحتفال 

بالذكرى الستني لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، والرسالة امللكية السامية املوجهة إىل املشاركني يف املؤمتر الدبلومايس 

للمنظمة العاملية للملكية الفكرية من أجل إبرام معاهدة لتسهيل ولوج ضعاف البرص واألشخاص ذوي الصعوبة يف 

قراءة النصوص املطبوعة يف األعامل املنشوة ، واملنظم يف مراكش بتاريخ 18 يونيو 2013.

واعتبارا ألهمية الربنامج الحكومي يف مجال التخطيط وأجرأة السياسة العمومية، وباألخص يف ميادين السياسة 

االقتصادية واالجتامعية والبيئية والثقافية، وفقا للفصل 88 من الدستور، فقد أكد الربنامج يف محوره الخامس 

عىل مكافحة كل أشكال التمييز من خلل  ترسيخ الحقوق والحريات واألمن وجعلها من توجهاته الكربى.

يف هذا اإلطار، تعهدت الحكومة يف برنامجها بإعداد اسرتاتيجية جديدة يف مجال النهوض بحقوق األشخاص يف 

وضعية إعاقة وإنجاز البحث الوطني الثاين حول اإلعاقة، إضافة إىل تفعيل صندوق دعم التامسك االجتامعي 

وإعداد مرشوع قانون يتعلق بتعزيز حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والذي يهدف إىل متكينهم من الولوج 

والتمتع بحقوقهم األساسية يف مجاالت الرتبية والتعليم والصحة والتكوين واالندماج املهني واملشاركة الكاملة يف 

كل مناحي الحياة االقتصادية والسياسية واالجتامعية.
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األهداف املتوخاة من إعداد سياسة عمومية للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية . 1

إعاقة

بالرغم من الجهود املبذولة يف مجال اإلعاقة ببالدنا، فإن أوضاع  األشخاص يف وضعية  إعاقة ال ترقى إىل مستوى 

طموح وانتظارات الفاعلني يف هذا املجال، نظرا لغياب رؤية اسرتاتيجية واضحة وسياسة عمومية مندمجة من 

شأنهام النهوض بحقوق املواطنني واملواطنات يف وضعية إعاقة.

ويف هذا اإلطار، وانطالقا من االختصاصات املوكولة إليها يف إعداد سياسات عمومية يف املجاالت التي ترشف عليها، 

أعطت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية انطالقة ورش إعداد سياسة عمومية مندمجة يف مجال 

النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، بتاريخ 29 مارس 2013. وقد حرصت عىل تبني مقاربة تشاركية يف 

كل مراحل اإلعداد، وذلك من خالل ضامن انخراط كل الفاعلني: قطاعات حكومية، مجتمع مدين خاصة العامل 

منه يف مجال اإلعاقة، منظامت حقوقية وتنموية ومنظامت دولية متخصصة.

تتلخص األهداف الرئيسية من إعداد سياسة عمومية يف مجال اإلعاقة يف تأطري النقاش العمومي حول موضوع 

اإلعاقة باملغرب واسترشاف العمل الحكومي يف إطار رؤية اسرتاتيجية واضحة. وتهدف املقاربة املعتمدة من قبل 

وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية إىل تحديد التوجهات االسرتاتيجية بشكل تشايك وتوافقي بني 

مختلف الفاعلني، وفقا لدستور اململكة والتزامات املغرب الدولية. وتحقيقا لهذا الغرض، ترمي هذه السياسة 

العمومية إىل توفري العنارص الالزمة لتحديد التوجهات الكربى والرافعات االسرتاتيجية التي تنبثق منها املقاربات 

واآلليات والخدمات والتدابري اإلجرائية وسبل تفعيلها يف أفق العرشية املقبلة.

العمومية  السياسة  إعداد  يف  املعتمدة  واملعايري  واملقاربات  واملفاهيم  املرجعيات   .2

للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة

1.2 املرجعيات املعتمدة

• التوجيهات امللكية السامية؛	

• دستور اململكة املغربية؛	

• االتفاقيات واملواثيق الدولية خاصة االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛	

• الربنامج الحكومي.	

2.2 املفاهيم األساسية

مفهوم »وضعية اإلعاقة«: يعترب يف وضعية إعاقة، كل شخص لديه قصور أو انحصار يف قدراته البدنية أو العقلية 

أو النفسية أو الحسية، بصورة دامئة، سواء كانت مستقرة أو متطورة، قد مينعه عند التعامل مع مختلف الحواجز، 

من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين.
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مفهوم »التنمية الدامجة«: ترتكز التنمية الدامجة عىل مبادئ حقوق  اإلنسان وتقتيض مراعاة بُعد اإلعاقة يف 

جميع مراحل التنمية مبختلف ُمخرجاتها ويف كل مراحلها: الربمجة، التنفيذ، التقييم والرصد، وذلك حتى يتسنى 

ضامن مشاركة األشخاص يف وضعية إعاقة كفاعلني فيها ومستفيدين منها. لذلك ينبغي تقييم السياسات والربامج 

واملشاريع التنموية وفقا لألثر الذي تحدثه عىل الظروف املعيشية لألشخاص يف وضعية إعاقة. لبلوغ هذه الغاية، 

يعترب التكامل وإزالة الحواجز بني الخدمات العادية واملختصة وخدمات الدعم رشطا أساسيا لضامن ولوج أفضل 

لألشخاص يف وضعية إعاقة إىل الخدمات وبالتايل تحسنا يف ظروفهم املعيشية.

مفهوم »املساواة وعدم التمييز«: ويعني تحقيق ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة عىل قدم املساواة مع باقي 

األشخاص إىل الخدمات واملعلومات واألنشطة. ويقصد بعبارة التمييز القائم عىل اإلعاقة كل متييز أو إقصاء أو 

تقييد مبني عىل اإلعاقة، قد يحول دون االعرتاف لهذه الفئة من املواطنني واملواطنات بجميع حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية يف املجاالت السياسية أو االقتصادية أو االجتامعية أو الثقافية أو املدنية أو غريها والتمتع 

بهذه الحقوق ومامرستها عىل أساس املساواة مع باقي األشخاص.

مفهوم »املشاركة االجتامعية«: تتجىل املشاركة االجتامعية لألشخاص يف وضعية إعاقة من خالل مامرستهم لكل 

العادات املعيشية، مبعنى القيام بجميع األنشطة العادية واالضطالع باألدوار االجتامعية املنوطة بشخص ما يف 

إطار  سياق سوسيو ثقايف وفقا ملتغريات مرتبطة بالسن أو النوع االجتامعي أو املحيط.. مبا يضمن استمرارية 

حياته والعيش برفاهية داخل املجتمع.

السياسات  إعداد  مراحل  جميع  يف  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص  مشاركة  ويعني  والتشاور«:  »املشاركة  مفهوم 

العمومية ومراحل التنفيذ؛ وهذه املشاركة أساسية من أجل إخبار صانعي القرار بوضعية األشخاص ذوي اإلعاقة 

إطار  لحقوقهم يف  الشاملة  التي تحول دون مامرستهم  املعيقات  التغلب عىل  يواجهونها وطرق  التي  والقيود 

اقتصادي. باإلضافة إىل إرشاكهم يف إمكانية اختيار  النهوض بأوضاعهم عىل املستوى السوسيو  املساواة وتعيق 

أنواع التكفل وهياكل االستقبال وطرق التعليم وأمناط اإلدماج االجتامعي بشكل عام.

3.2 املبادئ العامة املؤطرة

تنص االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل رضورة تبني املبادئ العامة التالية والتي ينبغي أن 

تؤطر سياساتنا وبرامجنا تجاه هؤالء املواطنني واملواطنات :

• احرتام كرامة األشخاص املتأصلة واستقاللهم الذايت مبا يف ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقالليته؛	

• عدم التمييز؛	

• كفالة مشاركة وإرشاك األشخاص يف وضعية إعاقة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع؛	

• احرتام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البرشي والطبيعة البرشية؛	

• تكافؤ الفرص؛	

• إمكانية الوصول؛	



11

• املساواة بني الرجل واملرأة؛	

• احرتام القدرات املتطورة لألطفال يف وضعية إعاقة واحرتام حقهم يف الحفاظ عىل هويتهم.	

 4.2 املقاربات املعتمدة

إن احرتام هذه املبادئ التي تنص عليها االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يفرتض اعتامد مقاربة 

مزدوجة، ترتكز عىل دمج بُعد اإلعاقة يف جميع برامج ومشاريع الدولة من جهة ومن جهة ثانية تبني تدابري 

خاصة للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة  يف إطار التمييز اإليجايب الذي يروم احرتام املبادئ املشار إليها 

سالفا. ومن شأن املقاربات التالية إحداث نقلة نوعية يف تعاطي وتدبري املغرب إلشكالية اإلعاقة:

املقاربة الحقوقية: تنطلق هذه املقاربة من فلسفة تتجاوز املقاربات الرعائية واإلحسانية وتقر باملساواة بني 

البرش، وتصون كرامتهم وتحث عىل تحفيزهم. كام تطرح مسألة املشاركة  االجتامعية لألشخاص يف وضعية إعاقة 

كجزء ال يتجزأ من الحقوق األساسية لكل مواطن ومواطنة.

املقاربة العرضانية: ويتعلق األمر بأخذ بعد اإلعاقة بعني االعتبار يف توجهات السياسة العمومية واملخططات 

والربامج التنموية ويف جميع مراحلها من اإلعداد والتنفيذ والتقييم والرصد.

لحقوق  الدولية  االتفاقية  ملقتضيات  التدريجي  التفعيل  املندمجة  العمومية  السياسة  تقرتح  أخرى،  جهة  من 

األشخاص ذوي اإلعاقة واستثامر كافة املوارد املمكنة لتحقيق ذلك؛ حيث تنص هذه االتفاقية عىل العمل وفق 

التدريجي  التمتيع  أجل ضامن  من  الدويل،  التعاون  إطار  يف  االقتضاء  وعند  الدول،  لدى  املتاحة  املوارد  أقىص 

لألشخاص يف وضعية إعاقة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. كام تويص هذه السياسة العمومية بتبني 

مقاربة  التأهيل املجتمعي التي تندرج يف إطار التنمية املجالية، وتهدف إىل تحقيق الـتأهيل والتكافؤ يف الفرص 

واالندماج االجتامعي لجميع األشخاص يف وضعية إعاقة، وينفذ من خالل الجهود املتظافرة لألشخاص يف وضعية 

إعاقة أنفسهم وألرسهم وملحيطهم، وللمرافق واملصالح الصحية والرتبوية واملهنية واالجتامعية املعنية.
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3. املنهجية املتبعة ومراحل اإلنجاز

سعيا منها إىل إعداد سياسة عمومية مندمجة يف مجال النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، أطلقت وزارة 

التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية خالل سنة 2013 مسلسال تشاوريا وطنيا مع كل الفاعلني يف هذا 

املعنية والجمعيات  الوطنية  الحكومية واملؤسسات  القطاعات  املجال، حيث عرف  مشاركة وانخراط مختلف 

العاملة يف مجال اإلعاقة.

كام استعانت بالخربة التقنية لكل من اليونسكو ومنظمة إعاقة دولية يف مواكبة هذا العمل ووفرت الخربات 

الوطنية واألجنبية من أجل إعداد مرشوع هذه السياسة العمومية املندمجة، وذلك  خالل مرحلتني اثنتني:

• املرحلة األوىل: 2014-2013، تم خاللها تحديد التوجهات االسرتاتيجية الوطنية يف مجال النهوض بحقوق 	

األشخاص يف وضعية اإلعاقة وفقا لاللتزامات الوطنية والدولية؛

• الوطنية 	 االسرتاتيجية  التوجهات  يرتجم  وطني  مخطط  إعداد  خاللها  تم   2015-2016 الثانية:  املرحلة 

ويرتكز عىل نتائج البحث الوطني الثاين حول اإلعاقة، وينسجم  مع مقتضيات االتفاقية الدولية.

والتنمية  واملرأة واألرسة  التضامن  وزارة  أعطت  مندمجة،  إعداد مرشوع سياسة عمومية  وموازاة مع مسلسل 

االجتامعية انطالقة البحث الوطني الثاين حول اإلعاقة، وذلك بهدف تحيني املعطيات اإلحصائية الكمية والنوعية 

حول واقع اإلعاقة باملغرب.

وقد تم تقسيم املرحلة األولية إلعداد مرشوع السياسة العمومية، إىل ست خطوات رئيسية:

الخطوة األوىل: أنجزت دراسة تشخيصية للسياسات والربامج القطاعية يف مجال اإلعاقة وتحديد اإلطار القانوين 

والتنظيمي الوطني لهذا املجال، باإلضافة إىل التعرف عىل أهم الخدمات املتاحة لألشخاص يف وضعية إعاقة.

الخطوة الثانية: نظمت ورشة حول »التخطيط االسرتاتيجي يف مجال اإلعاقة«، بالرباط بتاريخ 23 أبريل 2013، 

مكنت من وضع خارطة طريق تربز الخطوات والتحديات املرتبطة بإعداد وتنفيذ سياسة عمومية مندمجة يف 

مجال اإلعاقة باملغرب، باإلضافة إىل املنهجية التي ينبغي اتباعها طيلة مسار إعداد هذا املرشوع، وقد ارتكزت 

هذه املنهجية عىل ثالثة مستويات :

املستوى األول: شمل تحديد اإلطار املرجعي إلعداد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق األشخاص 

السياسة  تبني إطار مفاهيمي مرجعي معتمد ومبادئ عامة مؤطرة لهذه  يف وضعية إعاقة، حيث تم 

العمومية.

املستوى الثاين: هم مشاورة الفاعلني األساسيني من مختلف القطاعات الحكومية وفاعلني من املجتمع 

املدين والخواص.

القطاعية  الربامج  التعرف عىل  أجل  القطاعية من  العمل  دراسة مخططات  ركز عىل  الثالث:  املستوى 

والخدمات املقدمة لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة وكذا اآلليات واألجهزة املحدثة لذلك.
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الخطوة الثالثة: نُظمت ورشات موضوعاتية عىل املستوى الجهوي، خالل شهري ماي ويونيو2013، شملت 

القطاعات  فيها مختلف  إعاقة، شاركت  للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية  اسرتاتيجية  خمسة مجاالت 

الحكومية واملؤسسات الوطنية املعنية وفعاليات املجتمع املدين، وقد تناولت هذه الورشات املحاور التالية:

• الوقاية والخدمات الطبية؛ طنجة 6 ماي 2013؛	

• الرتبية والتعليم، فاس؛ 21 ماي 2013؛ 	

• التكوين واإلدماج املهني؛ ورزازات 4 يونيو 2013 ؛	

• الولوجيات واملشاركة االجتامعية؛ مراكش 18 يونيو 2013 ؛	

• مراكز وبنيات االستقبال؛ مراكش 19 يونيو 2013.	

وقد اعتمدت هذه الورشات املوضوعاتية عىل املقاربة التشاركية، حيث عرفت مشاركة مختلف الفاعلني من 

بشأن  مقرتحاتهم  واملشاركات   املشاركون  قدم  كام  وجمعيات،  عمومية  وطنية  ومؤسسات  قطاعات حكومية 

الخيارات االسرتاتيجية سواء تعلق األمر باإلطار املؤسسايت والقانوين أواملقاربات املعتمدة أوآليات الحكامة ورصد 

النهوض بحقوق األشخاص يف  التي يتعني وضعها من أجل  وتقييم السياسات العمومية، أواآلليات املؤسساتية 

وضعية إعاقة وتتبع تنفيذ السياسات العمومية.

الخطوة الرابعة: متت صياغة  مذكرات اسرتاتيجية توجيهية موضوعاتية من طرف فريق خرباء وطنيني وأجانب، 

والتقارير  اإلعاقة،  القطاعية يف مجال  والربامج  االسرتاتيجيات  التشخيصية حول  الدراسة  نتائج  بناء عىل  وذلك 

املفصلة حول أشغال وتوصيات ورشة التخطيط االسرتاتيجي والورشات املوضوعاتية مع استلهام التجارب الدولية 

الناجحة.

يتكون  تقني  تكوين فريق  االجتامعية عىل  والتنمية  واملرأة واألرسة  التضامن  الخامسة: عملت وزارة  الخطوة 

املعتمد ملواكبة  الدراسات  إعاقة دولية ومكتب  اليونسكو ومنظمة  الوزارة، من ممثلني عن  باإلضافة ملسؤويل 

بحقوق  للنهوض  العمومية  السياسة  وثيقة مرشوع  تحرير  عىل  للسهر  وذلك  املرشوع،  هذا  إعداد  يف  الوزارة 

األشخاص يف وضعية إعاقة مع تدقيق املفاهيم واملبادئ العامة واملقاربات املؤطرة ملجال اإلعاقة والحرص عىل 

إدراج اقرتاحات وتوصيات املشاورات السابقة. 

الخطوة السادسة : ومن أجل مزيد من التنسيق بني القطاعات الحكومية حول هذا املرشوع، تم بعث وثيقة 

مرشوع السياسة العمومية للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة إىل كل القطاعات الحكومية من أجل 

دراستها وتقديم مقرتحات بشأنها. ثم تىل ذلك تنظيم وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية لورشة، 

بتاريخ 18 يونيو 2014، تم خاللها تجميع ودراسة مالحظات واقرتاحات هذه القطاعات الحكومية، ودمجها يف 

مسودة وثيقة املرشوع.  الخطوة السابعة: اعتمدت اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع تنفيذ االسرتاتيجيات والربامج 

املتعلقة بالنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة برئاسة السيد رئيس الحكومة يوم 24 نونرب 2015 وثيقة 

مرشوع السياسة العمومية للعرشية املقبلة ) 2026-2017( وصادقت عىل مجموعة من التدابري االستعجالية.
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4. املسار املقرتح لتدبري أجرأة السياسة العمومية املندمجة

1.4 مرحلة إعداد مخطط العمل الوطني 2021-2017

بعد املصادقة عىل السياسة العمومية املندمجة )2026-2017( من قبل اللجنة الوزارية، يتم الرشوع يف إعداد 

التوجهات االسرتاتيجية  إعاقة، وهو يرتجم  للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية  مخطط عمل وطني خاميس 

املتفق عليها من خالل دمج بُعد اإلعاقة يف جميع الربامج القطاعية، مع وضع منظومة وطنية للتبع والتقويم 

مبؤرشات قابلة للقياس ومنسجمة مع اإلطار املعياري لالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

2.4 مرحلة تنفيذ وتتبع مخطط العمل الوطني 2017– 2021

خالل هذه الخامسية، سيتم تنفيذ مخطط العمل الوطني من طرف مختلف الفاعلني الحكوميني، كل حسب 

لالختصاصات  ووفقا  املعتمدة.  املؤرشات  ملنظومة  وفقا  للتنفيذ  املحدد  املسار  وتقويم  تتبع  مع  اختصاصاته 

املوكولة إليها، تسهر وزارة التضامن واملراة واألرسة والتنمية االجتامعية عىل التنسيق وإعداد تقارير دورية ترفع 

إىل اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع تنفيذ االسرتاتيجيات والربامج املتعلقة بالنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية 

إعاقة. 

كام تتم برمجة محطة يف منتصف مسار إنجاز مخطط العمل، تخصص لتقييم مدى تنفيذ تدابري مخطط العمل 

الوطني.

3.4 مرحلة التوطيد والرتصيد بدءا من سنة 2021

متكن هذه املحطة من تشخيص تقييمي للمنجزات املحققة يف إطار تنفيذ مخطط العمل الوطني املنبثق عن 

السياسة العمومية املندمجة، وذلك  من أجل توطيدها وترصيد نتائجها. كام يتم تحيني هذه  السياسة العمومية 

بناء عىل نتائج التقييم واملستجدات وذلك بهدف معالجة االختالالت والفوارق مقارنة بالتوجهات اإلسرتاتيجية.
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5. أهم خالصات التشخيص: رضورة اعتامد سياسة عمومية مندمجة

اعتمدت الدراسة التشخيصية عىل مقاربة نسقية لتقييم وتحليل إشكالية اإلعاقة باملغرب، وذلك من خالل ثالثة 

مصادر أساسية للمعلومات:

• دراسة وثائقية لكل الدراسات والتقارير واألبحاث املنجزة باملغرب؛	

• خالصات اللقاءات املبارشة مع مختلف الفاعلني يف مجال اإلعاقة خاصة القطاعات الحكومية واملؤسسات 	

العمومية املعنية؛

• تقارير الندوات والورشات املوضوعاتية.	

وقد مكنت هذه املصادر من تشخيص الوضع الراهن ملجال اإلعاقة باملغرب واستخالص مجموعة من املالحظات 

والتي ميكن إجامل أهمها يف خمس نقاط أساسية :

1.5 األبعاد الدميغرافية املهمة إلشكالية اإلعاقة 

تم يف سنة 2014 إنجاز البحث الوطني الثاين حول اإلعاقة باملغرب، وذلك باعتامد منهجية مجموعة واشنطن 

لإلحصاءات واإلعاقة لدى األمم املتحدة، وكذا انسجاما مع اإلطار املفاهيمي لإلعاقة املنصوص عليه يف االتفاقية 

العاملية  الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتصنيف الدويل لتأدية الوظائف والصحة واإلعاقة للمنظمة 

للصحة.  

تشري نتائج البحث الوطني الثاين لسنة 2014 إىل تطور نسبة اإلعاقة يف املغرب وتفاوتها بحسب الفئة العمرية 

ودرجات العجز الوظيفي واإلقامة بني الوسطني الحرضي والقروي، كام بينت نتائج البحث الوطني الثاين لإلعاقة 

ارتباط الشيخوخة باإلعاقة وهو ما يعكس االنتقال الدميغرايف الذي تعرفها الساكنة املغربية يف العقد األخري.

االجتامعية  بالحقوق  إعاقة  األشخاص يف وضعية  ولوج ومتتع  إشكالية  إىل  بتفصيل  الوطني  البحث  تطرق  كام 

واالقتصادية، حيث قدم البحث الوطني تفاصيل كمية وكيفية تهم مختلف أشكال املشاركة، كالتعليم والتكوين 

والتشغيل والحامية االجتامعية وغريها.

ومن جهة أخرى، فقد صنف البحث الوطني لسنة 2014 مجموعة من الحاجات ذات األولوية املعرب عنها من 

التقنية  واملعينات  والصحة  والتعليم  الرتبية  مجاالت  باألساس  همت  حيث  إعاقة،  وضعية  يف  األشخاص  لدن 

والولوجيات والتشغيل.

2.5 الظروف املعيشية لألشخاص يف وضعية إعاقة واإلشكاالت املرتبطة باندماجهم االجتامعي

تتقاسم السلطات العمومية ومختلف الفاعلني يف املجتمع املدين نفس املعاينة حول وضعية االندماج االجتامعي 

األساسية  للخدمات  واملواطنني  املواطنات  ولوج هؤالء  إشكالية  تتمظهر يف  إعاقة، حيث  لألشخاص يف وضعية 

وبتمتعهم بكل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية، كام لوحظ أن األشخاص يف وضعية إعاقة 

يشكلون الفئة االجتامعية األقل استفادة من الخدمات األساسية وأكرثها عرضة لإلقصاء والتمييز. 
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3.5 ترسانة قانونية وتنظيمية غري كافية

بالرغم من صدور أكرث من عرشين قانونا ومرسوما يف املغرب، ذي طابع اجتامعي منذ بداية الستينيات متضمنا 

لبُعد اإلعاقة، إال أن ما يعيب هذه الرتسانة القانونية هو عدم فعاليتها وقصورها، نظرا إلحالة تفعيل مقتضياتها 

إىل نصوص تطبيقية، وعدم شموليتها  لجميع جوانب اإلعاقة وجميع مجاالت العمل املرتبطة بها، كام ال تعد 

تتالءم مع املستجدات السياسية والحقوقية يف املغرب والتي تتجىل باألساس يف املصادقة عىل االتفاقية الدولية 

الجديد لسنة 2011. وبالتايل، كان من  الدستور  بها وكذا  امللحق  اإلعاقة وبرتوكولها  لحقوق األشسخاص ذوي 

الرضوري اعتامد قانون عرضاين جديد يتالءم مع االلتزامات املنصوص عليها يف دستور اململكة واالتفاقية الدولية، 

من أجل النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.

ويف هذا اإلطار، فإن املصادقة عىل القانون اإلطار رقم 13-97 املتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة 

والنهوض بها من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 14 أكتوبر 2014 والربملان بغرفتيه، سيمكن املغرب من التوفر عىل 

الباب ملالءمة  إطار قانوين عام يتالءم مع مقتضيات االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وسيفتح 

الرتسانة القانونية والتنظيمية الوطنية املتعلقة مبجال اإلعاقة مع اإلطار املعياري األممي.

4.5 عدم وضوح رؤية اسرتاتيجية مندمجة و موحدة

مل يستطع املغرب، رغم املجهودات التي بذلت خالل السنوات السابقة، من تحسني أوضاع األشخاص يف وضعية 

األشخاص يف  لحقوق  الدولية  االتفاقية  املغربية عىل  اململكة  وبالرغم من مصادقة  بحقوقهم.  والنهوض  إعاقة 

القطاعات  من  العديد  تبارشها  التي  والربامج  املشاريع  من  وبالرغم  بها،  امللحق  والربوتوكول  إعاقة  وضعية 

الحكومية يف مجال االندماج االجتامعي  لألشخاص يف وضعية إعاقة، إال أن تأثرياتها عىل وضعية الفئة املستهدفة 

ظلت محدودة،  وذلك لغياب رؤية اسرتاتيجية موحدة، وضعف التنسيق والتعاون وااللتقائية بني كل األطراف 

املعنية.

انطالقا من كل ذلك، أخذت الحكومة املغربية عىل عاتقها إعداد سياسة عمومية مندمجة برؤية اسرتاتيجية، 

تكرس حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة وتعالج االختالالت والنقائص املرتاكمة  منذ عقود يف هذا املجال.

5.5 تنامي أدوار املجتمع املدين

أثناء إعداد الدراسة التشخيصية، طرحت  مجموعة من التساؤالت حول أدوار ووظائف وآليات  املجتمع املدين 

أي حد  إىل  باملغرب؟  اإلعاقة  العاملة يف مجال  الجمعيات  ما هي خصوصيات  منها:  اإلعاقة،  العامل يف مجال 

تساهم الجمعيات يف تأطري األشخاص يف وضعية إعاقة؟ وكيف تساهم يف تيسري اندماجهم االجتامعي؟ وهل 

لديها اإلمكانيات الكفيلة بتمكينها من تحقيق أهدافها؟ ما هي عالقة الجمعيات بالقطاعات الحكومية؟ كيف 

يتم تكوين االتحادات والشبكات الجمعوية؟ وهل تشكل قوة تأثري؟

لقد بني البحث التشخييص أن عدد الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة يف املغرب يقارب 1.000 جمعية، كام 

بينت الدراسة أن املجتمع املدين يتسم بعدم التجانس، ذلك أنه يف الوقت الذي نجد فيه بعض الجمعيات تتوفر 
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عىل موارد  برشية ومادية هامة، نجد باملقابل عددا كبريا من الجمعيات يعيش مشاكل ذاتية وموضوعية، وميكن 

اإلشارة يف هذا اإلطار إىل محدودية املوارد املادية والبرشية التي تتوفر عليها، وضعف تكوين أطرها يف مجاالت 

التدبري املايل واإلداري والرتبوي واالجتامعي، إضافة إىل تبني الكثري من الجمعيات للمقاربة اإلحسانية يف تعاطيها 

مع حقوق وقضايا األشخاص يف وضعية إعاقة. كام يالحظ أن التنسيق بني مختلف القطاعات الحكومية املعنية 

وهذه الجمعيات ال زال ضعيفا.

وبالرغم من كل اإلكراهات التي تم تشخيصها، فإن عددا مهام من الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة يساهم 

يف تحسني الظروف املعيشية لألشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بحقوقهم، ومواكبة األشخاص يف وضعية إعاقة 

والتكفل بهم والرتافع من أجلهم.

انطالقا من كل ذلك، واعتبارا ألهمية مشاركة الفاعل الجمعوي يف النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، 

لنموذج  تؤسس  موحدة  اسرتاتيجية  رؤية  واعتامد  بلورة  يف  الجمعيات  مختلف  مشاركة  الفعالية  من  سيكون 

تنموي دامج ومندمج.

6. التوجهات االسرتاتيجية للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة

1.6 الرافعات العرضانية

تستهدف الرافعات العرضانية مجموعة من العمليات والتدابري املشرتكة بني القطاعات الحكومية :

• الرافعة العرضانية األوىل: مالءمة اإلطار الترشيعي والتنظيمي الوطني مع مقتضيات االتفاقية الدولية 	

لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

• الرافعة العرضانية الثانية: دمج  بُعد اإلعاقة يف املخططات الوطنية والربامج الرتابية للتنمية؛	

• الرافعة العرضانية الثالثة: إدراج بُعد اإلعاقة يف امليزانيات القطاعية عرب تطوير مؤرش اإلعاقة يف املوارد 	

املخصصة

• الرافعة العرضانية الرابعة: إذكاء الوعي يف مجال النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة؛	

• الشخاص يف 	 النهوض بحقوق  البرشية يف مجاالت  املوارد  تأهيل وتكوين  الخامسة:  العرضانية  الرافعة 

وضعية إعاقة؛

• الرافعة العرضانية السادسة: وضع نظام جديد لتقييم اإلعاقة؛	

• الرافعة العرضانية السابعة:  نظام معلومايت؛	

• الرافعة العرضانية الثامنة: تعزيز بنيات االستقبال والتوجيه وتقنني خدمات التأهيل والتكفل؛	

• الرافعة العرضانية التاسعة: تعزيز الرشاكة مع املجتمع املدين.	
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االتفاقية  الوطني مع مقتضيات  والتنظيمي  اإلطارالترشيعي  : مالءمة  األوىل  العرضانية  الرافعة 

الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

تتجىل اإلرادة السياسية يف النهوض بأوضاع األشخاص يف وضعية إعاقة يف مدى العمل عىل الجانب الترشيعي 

والتنظيمي،  حيث يعود تاريخ إصدار أول قانون خاص مبجال اإلعاقة إىل سنة 1981، وقد لوحظ  أن اإلطار 

الترشيعي الحايل يتضمن قوانني خاصة، إال أنها ال تتالءم مع املقاربات الجديدة ومقتضيات االتفاقية الدولية،  كام 

أنها ال تتوفر يف مجملها عىل نصوص تطبيقية. كام أن كل النصوص القانونية ذات الصلة باألشخاص يف وضعية 

إعاقة اعتمدت يف إعدادها عىل مقاربات طبية وإحسانية. 

  97.13 إطار  قانون  مرشوع  االجتامعية  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  أعدت  الوضع،  هذا  ولتجاوز 

املتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك بتشاور موسع مع الفاعلني العموميني 

والجمعويني.

ويشكل هذا القانون اإلطار نقلة نوعية، حيث يحدد التوجهات العامة للدولة يف مجال اإلعاقة، كام يساعد عىل 

ترجمة املبادئ العامة والرؤية االسرتاتيجية الوطنية يف كل النصوص القانونية املرتبطة بجميع املجاالت. وبالتايل، 

األشخاص  لحقوق  الدولية  االتفاقية  الوطني مع مقتضيات  الترشيع  اإلطار مدخال ملالءمة  القانون  يشكل هذا 

املعاقني وخلفية  أساسية يف تنفيذ السياسة العمومية للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.

ويجب أن يهدف ورش املالءمة هذا إىل مراجعة شاملة ملختلف النصوص الترشيعية والتنظيمية الوطنية ذات 

الصلة املبارشة أو غري املبارشة مبجال اإلعاقة، ومالءمتها مع مقتضيات االتفاقية الدولية لجقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة، ومقتضيات دستور 2011.

ويجب أن تتم كل مراحل مسلسل املالءمة بشكل تشاريك مع مختلف الفاعلني، كام ينبغي أن يساهم يف بناء 

مرشوع مجتمعي دامج يضمن نفس الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية للجميع.

عىل املدى القريب وبعد املصادقة النهائية عىل القانون اإلطار 97.13، يجب االنكباب عىل مراجعة مجموعة 

مجموعة من النصوص الترشيعية والتنظيمية، ومن أهمها:

أ ـ مجال الرتبية والتكوين 

لضامن الحق يف ولوج منظومة الرتبية والتكوين وتحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة وتعزيز حق كل 

طفل وطفلة يف وضعية إعاقة يف الرتبية والتعليم، يجب العمل عىل مالءمة الرتسانة القانونية والتنظيمية للرتبية 

والتعليم مع مقتضيات االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

ويف هذا اإلطار، يتعني وضع إطار تنظيمي إلزامي من أجل تعزيز مختلف بدائل االندماج املدريس والتكويني 

لألشخاص يف وضعية إعاقة ووضع كل الرتتيبات التيسريية املعقولة، وذلك لضامن حق كل شخص  يف وضعية 

إعاقة يف الرتبية والتعليم والتكوين.
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ب ـ مجال تشغيل األشخاص يف وضعية  إعاقة

يفرض الترشيع الحايل حصة لتوظيف األشخاص يف وضعية إعاقة يف الوظيفة العمومية تحدد يف نسبة7%، طبقا  

لقرار الوزير األول رقم 3.130.00  ملباريات الوظيفة العمومية، لكن الدراسة أبرزت صعوبة تنفيذ حصيص %7. 

ولتصحيح هذه الوضعية، سيكون من الفعالية  مراجعة املرسوم رقم 2.11.621 املتعلق بتحديد رشوط وكيفيات 

تنظيم مباريات التوظيف يف املناصب العمومية، تسمح بإقرار تدابري تنظيمية خاصة لولوج األشخاص يف وضعية 

إعاقة إىل الوظيفة العمومية، كاعتامد نظام مباراة موحدة خاصة باالشخاص يف وضعية إعاقة، يتبارون حولها 

فيام بينهم.

ج ـ مجال الولوجيات 

الوطني  الصعيد  املتدخلني عىل  الفاعلني  العديد من  استحضار مسؤولية  التنقل عىل  استمرارية سلسلة  تنبني 

حيث أن العمل املشرتك هو الوحيد الكفيل بإضفاء النجاعة عىل العمل العمومي يف مجال الولوجيات. بحيث 

مختلف  عىل  يتعني  التي  والتنظيمية  الترشيعية  النصوص  مستوى  عىل  العمل  يف  التقاطع  هذا  ترجمة  يجب 

القطاعات الحكومية املعنية إعدادها أو استكاملها بغية تحديد أفضل لاللتزامات الرامية إىل مراعاة الولوجيات 

عند أي تصميم جديد أو بناء قائم: السكن، ووسائل النقل، والتهيئة الحرضية وترصيف الطرقات، وبشكل عام 

يف جميع املؤسسات.

ويف هذا اإلطار، يجب أن يتضمن اإلطار الترشيعي والتنظيمي ما ييل:

• ويف 	 الحرضية  والتهيئة  والطرقات  الجامعية  واملساكن  الجديدة،  املباين  جميع  يف  الولوجيات  إجبارية 

تهم  مشرتكة  قرارات  خمسة  باستصدار  التعجيل  خالل  من  وذلك  والتواصل،  النقل  سلسلة  مجموع 

العمران والتعمري والنقل والبنيات التحتية واالتصال؛

• املباين 	 تأهيل  إلعادة  الكربى  والعمليات  الطرقات  ترصيف  عمليات  يف  الكاملة  التهيئة  إعادة  اعتبار 

املفتوحة للعموم مبثابة إنجازات جديدة؛

• جعل الولوجيات ملزمة للحصول عىل تراخيص البناء؛	

• إعادة النظر يف الترشيعات الحالية الخاصة بالنقل العمومي املفوض؛	

• تحديد مدى قبول االستثناءات يف مجال الولوجيات، خاصة يف حاالت االستحالة التقنية، والحفاظ عىل 	

الرتاث أو التفاوت املايل الفعيل بني الكلفة املرتتبة عن االلتزام  والوضع االقتصادي للمؤسسة؛

• تحديد أو إعادة تحديد العقوبات يف حال عدم االمتثال لاللتزامات؛	

• دمج مجزوءات للتكوين يف مجال الولوجيات يف املعاهد املختصة ومدارس الهندسة املعامرية والهندسة 	

والتعمري؛

• القامئة، 	 النقل  باملؤسسات ووسائل  الولوجيات  اعتامد  التدريجي إللزامية  لإلدماج  فرض آجال معقولة 

وترصيف الطرقات والفضاءات العمومية املتوفرة؛
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• التنصيص عىل تواريخ االستحقاق )باإلضافة إىل العقوبات( لوضع مخططات عىل الصعيد املحيل من أجل 	

اعتامد الولوجيات يف ترصيف الطرقات والبنايات العمومية  ووسائل النقل مع تحديد الرشوط واآلجال 

إلنجاز األشغال الرضورية؛

• وضع برنامج ملواكبة الوكاالت الحرضية املكلفة بالتهيئة الحرضية حتى يتم الدمج التلقايئ للولوجيات يف 	

املشاريع الحرضية الجديدة؛

• إحداث لجان محلية عىل صعيد البلديات تكون مهمتها إعداد تقارير وتقديم اقرتاحات لتحسني وضعية 	

الولوجيات عىل املستوى املحيل.

انطالقا من كل ما تقدم، يتعني عىل القطاعات املعنية نرش قرارات املرسوم التطبيقي للقانون رقم 10.03 املتعلق 

بالولوجيات والتي تحدد معايري الولوجيات والعمل عىل توحيد املرجعيات املوجودة مع إرشاك املنظامت املمثلة 

لألشخاص يف وضعية اإلعاقة بهدف إدراج جميع أنواع اإلعاقات واالحتياجات املرتبطة بها.

د- تنظيم وتقنني املراكز املتخصصة

لقد عرفت مراكز األشخاص يف وضعية إعاقة باملغرب تطورا ملحوظا يف السنوات األخرية سواء من حيث عددها 

أو انتشارها أو من حيث الربامج واملناهج واملقاربات املعتمدة بها، خاصة بعد انطالقة برامج املبادرة الوطنية 

ظل  يف  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص  أرس  طرف  من  املراكز  هذه  عىل  كثيف  إقبال  ويسجل  البرشية.  للتنمية 

محدودية الخدمات عىل مستوى املؤسسات التابعة للدولة سواء الرتبوية أو الصحية أو غري ذلك من املجاالت، 

خصوصا بالنسبة لألشخاص يف وضعية إعاقة متوسطة وعميقة.

أو عدم  الفوىض  من  بنوع  وعملها  املراكز  إحداث هذه  يتميز  والعددي،  النوعي  التطور  مقابل هذه  لكن يف 

املقدمة داخلها وكذا من حيث  الخدمات  أو نوعية  التقنني سواء من حيث رشوط إحداثها  التجانس وانعدام 

الرشوط التي ينبغي أن تتوفر يف العاملني بها وكذا الربامج التي يستفيد منها األشخاص يف وضعية إعاقة.

لذا  ينبغي تأطري هذه املبادرات بشكل أفضل من خالل تقنني عمل املراكز املختصة يف مجال اإلعاقة سواء تعلق 

األمر باملضامني الرتبوية والتعليمية أو بطرق التكفل. كام ينبغي توفري الدعم الرضوري املتمثل يف موارد فعالة 

ومستدامة بهدف تطوير أنظمة الوقاية والرعاية يف هذا املجال. كام يجب تعزيز آليات التواصل والتمويل وتبادل 

املعلومات والتنسيق بني كل الفاعلني اآلخرين بغية تحقيق تعاون حقيقي ينعكس إيجابيا عىل أوضاع األشخاص 

يف وضعية إعاقة.

ومن أهم العراقيل واملفارقات التي يعرفها مجال إحداث واشتغال مراكز األشخاص يف وضعية إعاقة، نوجز ما ييل: 

تعدد•أشكال•التكفل•بني•مراكز•تستقبل•كل•أشكال•اإلعاقات•ومراكز•متخصصة•يف•إعاقة•واحدة؛• •	

	•املناهج•التعليمية•والتكوينية•املقدمة•غري•موحدة•بني•هذه•املراكز•وغري•معتمدة،•تعتمد•أحيانا•عىل•مقاربات•

ومرجعيات تربوية غري مالمئة للسياق الوطني؛
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	•افتقار•املراكز•إىل•موارد•برشية•مؤهلة•يف•االستقبال•والتوجيه•أو•يف•تقديم•الخدمات•التأهيلية•الرتبوية•والتكوينية•

أو يف املواكبة الطبية وشبه الطبية والنفسية واالجتامعية؛ 

	•عدم•احرتام•املراكز•العاملة•يف•مجال•اإلعاقة•ملقتضيات•القانون•14/05 الخاص برشوط إحداث وتدبري مؤسسات 

الرعاية االجتامعية، ومحدودية هذا القانون يف تطوير الخدمات التي تقدمها هذه املراكز؛

	•غياب•آلية•ملراقبة•خدمات•املراكز•مبا•فيها•املرخص•لها•يف•إطار•قانون•14/05.

اإلعاقة، ومن خالل  العاملة يف مجال  املراكز  التي يعرفها مجال إحداث وتدبري  املفارقات واملشاكل  أمام هذه 

االطالع عىل التجارب الدولية يف مجال إحداث وتدبري ومواكبة املراكز العاملة يف مجال اإلعاقة، وبناءا عىل نتائج 

وتوصيات الورشات املوضوعاتية، تقرتح  السياسة العمومية املندمجة الحالية إصالح منظومة مؤسسات الرعاية 

االجتامعية الخاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة عربمدخلني  لإلصالح: 

• املقدمة داخلها من خالل مشاريع 	 والخدمات  املراكز  تنظيم وتقنني إحداث هذه  يهم  األول،  املدخل 

مؤسسات ودفاتر تحمالت دقيقة. 

• أما املدخل الثاين فيتعلق بتأطري ومواكبة هذه املراكز خاصة بالنسبة للموارد البرشية العاملة بها ومراقبة 	

الخدمات املقدمة باإلضافة إىل وضع نظام لالعتامد) Système d’accréditation( يخول لها االستفادة 

من دعم الدولة كدعم التمدرس مثال.

يف هذا اإلطار، تعمل الجهات الوصية عىل بلورة إطار مرجعي من أجل تقنني وضامن انسجام وتناغم وجودة 

الخدمات املقدمة سواء من طرف القطاع العام أو الخاص أو املجتمع املدين. وينبغي الرتكيز عىل تحديد الخدمات 

التي تقدم لألشخاص يف وضعية إعاقة داخل هذه املراكز واملعايري الرضورية للتكفل، مع الحرص عىل تشجيع 

االنتقال من الرعاية الطبية واالجتامعية إىل تطوير مشاريع حياتية متكن األشخاص يف وضعية إعاقة من االندماج 

يف املجتمع.
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الرافعة العرضانية الثانية: دمج  بُعد اإلعاقة يف املخططات الوطنية والربامج الرتابية للتنمية

أ- دمج ُبعد اإلعاقة يف املخططات الوطنية

التضامن  إليها، أرشفت وزارة  التنسيقية واالختصاصات املوكولة  يف إطار املادة 34 من الدستور، ووفقا ملهامها 

واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية عىل إعداد مرشوع سياسة عمومية مندمجة، تشكل خلفية اسرتاتيجية لدمج 

بُعد اإلعاقة  يف برامج العمل القطاعية، مع تعزيزها مبنظومة وطنية للتتبع والتقويم.  

ب - إدراج ُبعد اإلعاقة يف الربامج الرتابية

لقد أوكل القانون التنظيمي 111.14 املتعلق بالجهات والقانون التنظيمي 113.14 املتعلق بالجامعات للهيآت 

البعدين االسرتاتيجي والرتايب  املتتخبة مهمة وضع وتتبع وتحيني برامج تنموية ترابية. ولتحقيق االلتقائية بني 

ملجال اإلعاقة،  ولضامن الفعالية والنجاعة يف األداء، يجب ترجمة مخطط العمل الوطني االسرتاتيجي لإلعاقة يف 

الربامج الرتابية الجهوية أو اإلقليمية أو املحلية، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلني املحليني املعنيني، 

ويف إطار تعاقدي مع الدولة.

ج- تقوية املقاربة املحلية للتأهيل املجتمعي 

يعترب التأهيل املجتمعي )Réadaptation à base communautaire RBC( اسرتاتيجية تندرج يف إطار تنمية 

مجالية وتهدف إىل تحقيق الـتأهيل والتكافؤ يف الفرص واالندماج االجتامعي لجميع األشخاص يف وضعية إعاقة. 

ويتم تننفيذ هذه االسرتاتيجية من خالل تضافر جهود األشخاص يف وضعية إعاقة أنفسهم وأرسهم  ومحيطهم، 

واملصالح الخارجية للقطاعات  العمومية وكل الفاعلني املحليني.

ويهدف التأهيل املجتمعي، كام يتضح ذلك من خالل مبادئه العامة، إىل ضامن قدرة األشخاص يف وضعية إعاقة 

عىل الوصول بكل قدراتهم البدنية والعقلية والحسية إىل مستواها األقىص واالنتفاع بالخدمات والفرص املتاحة 

وتحقيق االندماج االجتامعي الكامل يف  محيطهم. وهو بذلك يعزز حقوقهم يف العيش داخل محيطهم والتمتع 

بالصحة والرفاه واملشاركة الكاملة يف األنشطة التعليمية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية والسياسية.

وانطالقا من كل ذلك، يُقرتح أن يتم تفعيل برنامج التأهيل املجتمعي الذي سبق للمغرب أن اعتمده منذ سنة 

1995، دون أن توفر له الرشوط الرضورية لنجاحه عىل املستوى الرتايب. 

كام ستمكن مقاربة التأهيل املجتمعي املجايل من تعزيز مشاركة األشخاص يف وضعية إعاقة يف الشأن املحيل، 

وذلك  من خالل »اآللية التشاركية للحوار والتشاور« التي نص عليها القانون التنظيمي للجامعات والجهات،  

والتي تتجىل يف  إحداث »بيئة استشارية مع فعاليات  املجتمع املدين« تُعنى مببادئ املساواة وتكافؤ الفرص 

ومقاربة النوع املنصوص عليها يف املادتني 116 و117 من القانون التنظيمي للجهات واملادتني 119 و 120 من 

القانون التنظيمي للجامعات.

لذلك وتأسيسا عىل ما سبق، ينبغي أن يعتمد هذا الربنامج كتوجه اسرتاتيجي من أجل إدراج بُعد اإلعاقة يف 

املخططات التنموية الوطنية والرتابية.
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الرافعة العرضانية الثالثة: إدراج بُعد اإلعاقة يف امليزانيات القطاعية عرب تطوير مؤرش اإلعاقة يف 

املوارد املخصصة

يتطلب تنفيذ السياسة العمومية املندمجة للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة تخصيص  موارد إضافية 

وكذا إحداث نظام للدعم ورصد االستثامرات يف هذا املجال. 

ويشكل صندوق دعم التامسك االجتامعي، والذي خصص مكونا منه لدعم األشخاص يف وضعية إعاقة، أول آلية 

للدعم املايل، حيث  شمل أربعة مجاالت، تتعلق باملعينات التقنية ودعم التمدرس واإلندماج املهني والتشغيل 

الذايت باإلضافة إىل إحداث وتسيري مراكز اإلستقبال. ومن املنتظر أن يتم توسيع آلية دعم األشخاص يف وضعية 

إعاقة يف إطار »نظام للدعم االجتامعي«، طبقا ملا ينص عليه القانون اإلطار 97.13 املتعلق بحامية األشخاص يف 

وضعية إعاقة والنهوض بهم.

ولتتبع مدى دمج حاجيات األشخاص يف وضعية إعاقة يف امليزانيات العامة، وحتى يكون لهذه السياسة العمومية 

تأثري مبارش عىل فعالية ونجاعة املوارد التي يستثمرها مختلف الفاعلني، يتعني وضع مؤرشات مرجعية خاصة 

مبجاالت تأهيل وإدماج األشخاص يف وضعية إعاقة. 

وتعترب تجربة املغرب يف مجال إدراج النوع االجتامعي يف امليزانية منوذجا ميكن أن يحتذى به لتطوير نظام تحليل 

امليزانيات التي تراعي بعد اإلعاقة.

من جهة أخرى، سيساعد وضع مخطط عمل وطني عىل إحداث تفاعل وتكامل والتقائية يف عمل كل الفاعلني 

العمومية  والربامج  السياسات  جميع  يف  اإلعاقة  بعد  إدراج  وسيمكن  املوارد،  ترشيد  يف  النجاعة  سيضمن  كام 

واعتامد مقاربة حقوقية ومقاربة التنمية الدامجة بدل الرتكيز عىل املقاربات القطاعية واملقاربات اإلحسانية، 

من إضافة وإتاحة موارد جديدة.
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الرافعة العرضانية الرابعة: إذكاء الوعي يف مجال النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة

تشكل التمثالت االجتامعية السلبية املنترشة عن اإلعاقة داخل املجتمع، وضعف التواصل والوعي يف اإلدارات 

واملؤسسات بشأن قضايا اإلعاقة إحدى أهم املالحظات التي تم تسجيلها خالل عملية التشاور مع الفاعلني إلعداد 

هذه الوثيقة.

يتطلب  لذلك  إعاقة،  وضعية  يف  األشخاص  ضد  التمييز  أسباب  أهم  النمطية  والصور  السلبية  املواقف  وتعترب 

االندماج االجتامعي لألشخاص يف وضعية إعاقة تغيري نظرة املجتمع لإلعاقة لتصبح إيجابية تجاه هذه الفئة من 

املواطنني واملواطنات، ويجب نرش ثقافة االندماج واملقاربة الحقوقية يف كل املصالح العمومية وكذا عىل مستوى 

ينبغي توظيف وسائل  إعاقة. ولتحقيق ذلك،  الشامل لألشخاص يف وضعية  اإلندماج  املجتمع، وذلك من أجل 

اإلعالم املختلفة اعتبارا لدورها  الكبري يف محو الصور النمطية تجاه األشخاص يف وضعية إعاقة. ويف هذا الصدد، 

تنص املادة 8 من االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أن تتخذ الدول األطراف تدابري 

فورية وفّعالة ومالمئة من أجل توعية الرأي العام، واألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم، بشأن حقوق األشخاص يف 

ذوي  باألشخاص  الضارة  واملامرسات  التحيز  وأشكال  النمطية  التمثالت  »مكافحة  بهدف  وذلك  إعاقة،  وضعية 

اإلعاقة، مبا فيها تلك القامئة عىل الجنس والسن، يف جميع مجاالت الحياة« و»تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات 

األشخاص ذوي اإلعاقة«.

وبالرغم من أن اإلعالم باملغرب قد بذل بعض الجهود خالل السنوات األخرية من أجل إبراز إنجازات الرياضيني يف 

وضعية إعاقة خالل التظاهرات الرياضية الكربى، إال أن هذه الجهود تبقى متفرقة وغري كافية وتقترص فقط عىل 

املجال الريايض تقريبا. وبالتايل، فهي ال تكفي إلحداث التغيري املنشود لرؤية املجتمع لألشخاص يف وضعية إعاقة. 

التوعية والتحسيس وإرشاك األشخاص يف وضعية إعاقة  القيام بحمالت تواصلية، مع الرتكيز عىل  لذلك، يجب 

بهدف نرش صور إيجابية عنهم  وتسليط الضوء عىل قدراتهم وإنجازاتهم يف مختلف املجاالت.

التعاون مع وزارة  الفاعلني يف مجال اإلعالم بكل أشكاله  ولبلوغ هذا الهدف، يتعني عىل وزارة االتصال وكافة 

التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية من أجل وضع خطة تواصلية عرضانية تشمل ما ييل:

• تنظيم حمالت إلذكاء وعي الرأي العام بشأن قضايا اإلعاقة، وتعزيز الصور اإليجابية عن األشخاص يف وضعية 	

إعاقة مبختلف إعاقاتهم ويف جميع املجاالت كالرتبية والتعليم واإلدماج املهني واملشاركة يف املجتمع...؛

• إدماج بعد اإلعاقة بشكل دائم يف مجال االتصال السمعي والبرصي واملكتوب؛	

• مجاالت 	 يف  اإلعاقة  مجال  يف  العامل  املدين  املجتمع  منظامت  لفائدة  للتكوين  وأدوات  برامج  إعداد 

التواصل وتحسيس العموم وذلك من أجل متكينها من أن تكون فاعلة يف هذا التغيري.
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الرافعة العرضانية الخامسة: تأهيل وتكوين املوارد البرشية يف مجاالت النهوض بحقوق الشخاص 

يف وضعيةإعاقة

تتمثل أوىل األولويات التي عرب عنها جل الفاعلني املتدخلني يف مجال اإلعاقة باملغرب، يف تطوير أنظمة تكوين 

بحقوق هؤالء  النهوض  يف  املساهمة  شأنها  من  التي  واملجاالت  التخصصات  البرشية يف جميع  املوارد  تـأهيل 

األشخاص.

ويجب أن تعتمد منظومة التكوين عىل مقاربة مفاهيمية مشرتكة لإلعاقة، تساعد عىل مالءمة الدراسات وأساليب 

العمل ملختلف الفاعلني العاملني يف مجال اإلعاقة. ولتحقيق هذه الرافعة يتعني استهداف مستويني للتكوين:

• بالنسبة ملختلف 	 التكوين  باالرتقاء بجودة  األمر  يتعلق  املتخصصني:  للمهنيني  األساس  التكوين  تعزيز 

املناهج  يف  التطبيقي  الجانب  وإدماج  الجديدة  املقاربات  تبني  خالل  من  وذلك  املهنية،  التخصصات 

التكوينية، باإلضافة إىل تنويع التخصصات ورفع عدد املهنيني وترشيد توزيعهم عرب جميع أنحاء الرتاب 

الوطني.

• التكوين املستمر لفائدة العاملني يف املجال، وذلك من خالل التزود مبقاربات ومناهج جديدة تستجيب 	

لحاجيات األشخاص يف وضعية إعاقة.

مجاالت التكوين والتأهيل ذات األولوية:

يكتيس التكوين والتأهيل وإذكاء الوعي طابعا عرضانيا يشمل جميع املجاالت والقطاعات، وسيكون من الفعالية 

والنجاعة أن يتم الرتكيز عىل املدى القريب واملتوسط بثالثة مجاالت ذات األولوية.

أ -  تطوير التكوين األساس والتكوين املستمر ملهنيي الصحة

يجب أن يحظى موضوع اإلعاقة باهتامم أكرب من قبل الوسط الطبي وشبه الطبي. وعالوة عىل تقوية القدرات 

يف مجال التكفل الطبي وشبه الطبي، ينبغي ترسيخ البعد الحقوقي يف عالقة مهنيي الصحة باألشخاص يف وضعية 

إعاقة. 

ويف هذا الصدد، يتوجب وضع وتنفيذ مخطط للتكوين املستمر وتعزيز التكوين األسايس لبعض املهن )الطب 

تقويم  بالعمل،  العالج   األعضاء،  وتقويم  البرصي  الرتويض  النطق،  تقويم  والحيس،  الحريك  الرتويض  الفيزيايئ، 

العظام(، وذلك من خالل إدماج مجزوءة للتكوين يف منظومة التكوين األساس لكليات الطب ومؤسات تكوين 

الطبي وشبه  التكفل  إعاقة وطرق  األشخاص يف وضعية  تتضمن مجاالت حقوق  الطبية،  والشبه  الطبية  األطر 

الطبي بهم والوقاية من مسببات اإلعاقة.

ب ـ تطوير مهن املواكبة وتعزيز تكوين األطر الرتبوية واإلدارية يف مجال اإلعاقة

يطرح تعليم األطفال يف وضعية إعاقة تحديات بالنسبة للمدرسني، وذلك لعدم متكنهم من تكوين   يؤهلهم 

لتكييف الطرق وأساليب التدريس. وبغية إعداد املدرسني لتأطري تربوي جيد للتالميذ يف وضعية إعاقة يف األقسام 
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الدراسية العادية، فقد بات من الرضوري أن يستفيد  جميع مدريس سليك التعليم االبتدايئ والثانوي من برامج 

التكوين األساس واملستمر حول اإلعاقة داخل املراكز الجهوية ملهن الرتبية والتكوين، كام يتعني دمج بعد اإلعاقة 

يف برامج التكوين األساس واملستمر للمفتشني واإلداريني.

وإضافة إىل مسالك التدريس املعتمدة يف املراكز الجهوية، يتعني فتح مسالك تكوينية يف مجال الدعم واملواكبة، 

متّكن من  تعزيز أقسام اإلدماج املدريس واملؤسسات التعليمية مبربني مختصني وعاملني اجتامعيني مؤهلني.

ج- تطوير التكوين والتأهيل يف مجال الولوجيات

يعترب املغرب أول بلد عريب وإفريقي يدرج إشكالية اإلعاقة والولوجيات يف املسار الدرايس للمهندسني املعامريني. 

لكن، يجب تعميم هذه املقاربة عىل فئات أخرى من املهنيني وتوسيع تكوين وتأهيل املهارات عىل العديد من 

املستويات. حيث ينبغي الرتكيز عىل الفئات التالية:

• طلبة أسالك الهندسة املعامرية وهندسة البنى التحتية والهندسة املدنية والتعمري والتصميم، .... إلخ؛	

• األطر اإلدارية التابعة للجامعات الرتابية واملصالح املركزية والخارجية للقطاعات الحكومية املعنية ؛	

• املهنيون املزاولون يف القطاع الخاص.	

كام يجب أن تركز هذه التكوينات عىل تقديم املبادئ العامة التي يجب أن توجه أية عملية يف مجال الولوجيات، 

واملعايري الوطنية املنصوص عليها يف الوثائق القانونية والتنظيمية باإلضافة إىل األنشطة التطبيقية عىل املخططات 

ميدانيا من أجل إدماج الولوجيات، وعىل التعريف باملامرسات الجيدة املحلية.
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الرافعة العرضانية السادسة: وضع نظام جديد لتقييم اإلعاقة 

قدمت االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي صادق املغرب عليها  خالل سنة 2009 يف املادة 

األوىل تعريفا جديدا لإلعاقة، إذ اعتربته وضعية تفاعلية  بني األشخاص الذين يعانون من عاهة طويلة األمد، قد 

متنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع 

اآلخرين. كام يندرج هذا التعريف الجديد يف إطار تطور مفهوم اإلعاقة يف التصنيف الدويل لتأدية الوظائف 

خالل  كبري  نقاش  موضوع  كان  والذي   2001 سنة  العاملية  الصحة  منظمة  طرف  من  املعد  والصحة  واإلعاقة 

العرشين سنة املاضية. وهو التعريف الذي مكن االنتقال من مقاربة طبية ال تويل أهمية للبعد االجتامعي إىل 

مقاربة شاملة نسقية متعددة األبعاد، تتفاعل فيها الوضعية الصحية، والعوامل الشخصية، وعوامل املحيط.

ذلك أن املقاربة واآلليات املعتمدة اليوم يف املغرب يف تصنيف اإلعاقة أصبحت متجاوزة، إذ ترجع إىل تصنيف 

منظمة الصحة العاملية يف بداية الثامنينيات، ذلك أن مقاربة تحديد شدة اإلعاقة تغيّب عوامل املحيط والعوامل 

لحقوق  الدولية  االتفاقية  عىل  املغرب  ملصادقة  اعتبارا  للشخص.  الصحية  الوضعية  مع  وتفاعلها  الشخصية 

كل  يحظر  الذي   2011 الجديد  الدستور  ديباجة  من  وانطالقا  بها،  امللحق  والربوتكول  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

أشكال التمييز عىل أساس اإلعاقة، والقانون إطار 97.13 الذي يُعرّف اإلعاقة إنطالقا من املادة األوىل لالتفاقية 

الحاجيات  وبهدف رصد  للصحة،  العاملية  للمنظمة  والجهوية  الوظائف،  لتأدية  الدويل  التصنيف  الدولية ومن 

دقيق  استهداف  خالل  من  للخدمات  االجتامعي  العرض  ترشيد  وبغية  إعاقة،  ضوعية  يف  لألشخاص  الحقيقية 

الالمركزي  التدبري  يف  االسرتاتيجي  التوجه  من  وانطالقا  اإلعاقة  لتقييم  جديدة  منظومة  إرساء  ينبغي  وفردي، 

والالمتمركز للسياسة العمومية، كان البد من بلورة منظومة جديدة لتقييم اإلعاقة، تساعد عىل تحديد وضعية 

اإلعاقة وتأخذ  بعني االعتبار مختلف الحواجز التي قد تحول دون املشاركة الفعلية والكاملة لألشخاص يف وضعية 

إعاقة وكذا الخصوصيات االجتامعية والثقافية للمغرب. وتكون هذه املنظومة الجديدة للتقييم موضوعا إلطار 

قانوين وتطبيقي. 

وقد سطر لهذا النظام أهدافا اسرتاتيجية كالتايل : 

• وترشيد 	 املعنيني،  لألشخاص  الحقيقية  االحتياجات  رصد  عىل  العمومية  السلطات  ملساعدة  آلية  توفري 

أفضل للعرض االجتامعي، عرب التدخل القبيل وامللموس يف نقط االختناق التي تعيق املشاركة الكاملة 

لألشخاص يف وضعية  إعاقة؛

• تيسرياالستهداف الفردي واملحيل مع تكييف مختلف الخدمات العمومية؛	

•  تتبع وتقييم آثار وتأثري السياسة العمومية عىل الوضعية الحقوقية لألشخاص يف وضعية إعاقة؛	
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الرافعة العرضانية السابعة: نظام معلومايت 

بيانات  عىل  التوفر  من  البد  اإلعاقة،  مجال  يف  العمومية  السياسات  وتنفيذ  إعداد  يف  الالزمة  الفعالية  لضامن 

ومعطيات دقيقة ومحيّنة ذات الصلة. وقد خلصت تقارير الورشات املوضوعاتية أن نجاح السياسة العمومية 

املتوفرة حول هذا  بالبيانات  دقيقة  معرفة  يرتكز عىل  إعاقة  األشخاص يف وضعية  بحقوق  للنهوض  املندمجة 

املوضوع، السيام حجم الساكنة املعنية باإلعاقة وخصائصها السوسيودميغرافية والثقافية واالقتصادية وظروفها 

املعيشية باإلضافة إىل نوعية املعينات التقنية واألجهزة املساعدة التي ميكنها االستفادة منها. 

ويف هذا الصدد، فإن اإلعتامد عىل نتائج البحث الوطني الثاين لسنة 2014، من شأنه أن يسهل رصد االحتياجات 

لرصد  خاصة  مؤرشات  وإنتاج  الطلب،  مع  الخدمات  عرض  مبالمئة  ستسمح  كام  الخصاص.  وضبط  الخاصة 

االعتامدات والنفقات ذات الصلة مبسألة اإلعاقة، ورصد وتقييم السياسات العمومية يف مجال اإلعاقة.

كام ستساعد هذه املقاربة أيضا عىل تفادي الفوارق املجالية من خالل متكني السلطات املحلية والهيآت املنتخبة 

لتسهيل  الرتايب  الصعيد  عىل  إعاقة  وضعية  يف  باألشخاص  املتعلقة  والنوعية  الكمية  اإلحصائية  املعطيات  من 

مشاركتهم وانخراطهم يف هذه السياسة العمومية املندمجة وضامن تنزيلها مجاليا.

وتعترب كل املعطيات اإلحصائية الكمية والنوعية التي سيتم توفريها أساسية يف مرحلة خطة العمل الحكومية يف 

مجال النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة خاصة يف الجوانب املرتبطة باقرتاح التدابري اإلجرائية وبالربمجة 

املالية لالستثامرات العامة والخاصة يف مجال اإلعاقة.

، والذي يشكل مرجعا نوعيا دقيقا لإلعاقة يف  الثاين 2014  الوطني  البحث  نتائج  ويف هذا اإلطار، وإضافة إىل 

املغرب، يجب استثامر مصادر مختلفة لجمع البيانات حول اإلعاقة، بدءا باألنظمة القامئة:

• اإلحصاءات العامة للساكنة بانسجام مع منهجية »مجموعة واشنطن«؛	

• األبحاث والدراسات املوضوعاتية؛	

• نظام معلومايت حول األشخاص يف وضعية إعاقة سواء عىل املستوى الجهوي من خالل املراكز املرجعية املندمجة 	

الستقبال وتوجيه ومواكبة األشخاص يف وضعية إعاقة أو يف عالقتها بالقطاع الويص عىل الصعيد املركزي ؛

• تحديد اآلليات والكيفيات الكفيلة بالرفع من مصداقية قاعدة البيانات املركزية.	

غري أنه يستحسن أن يتم إعداد البحوث الوطنية املقبلة حول اإلعاقة بعد صدور نتائج اإلحصاءات الوطنية املقبلة 

قصد االعتامد عىل املعطيات اإلحصائية املحينة التي توفرها هذه اإلحصاءات يف إعداد هذه البحوث الوطنية.

وبحوث  دراسات  إعداد  ينبغي  اإلعاقة،  مجال  يف  عامة  وطنية  بحوث  إعداد  مع  وباملوازاة  أخرى،  جهة  من 

متخصصة يف مجاالت محددة مثل تربية وتعليم األشخاص يف وضعية إعاقة أو حول إشكالية تشغيلهم أو ببعض 

الظواهر املرتبطة باإلعاقة. كام ينبغي العمل عىل استحضار بعد اإلعاقة يف البحوث التي تعدها املندوبية السامية 

للتخطيط أو مؤسسات وفاعلني آخرين. وسيمكن كل ذلك من التعرف بشكل محني عن وضعية األشخاص ذوي 

اإلعاقة ومدى تأثري السياسات العمومية عليها.
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الرافعة العرضانية الثامنة: تعزيز بنيات االستقبال والتوجيه وتقنني خدمات التأهيل والتكفل

يشكل تشخيص اإلعاقة وتحديد أنواعها ودرجاتها باإلضافة إىل غياب املشاريع الفردية للتوجيه ومواكبة األشخاص 

املعنيني، إحدى العقبات الرئيسية التي عرب عنها معظم الفاعلني املؤسساتيني والجمعويني. ويعترب هذا العمل 

بالحقوق مثال  إعاقة، والولوج والتمتع  الحياتية لألشخاص يف وضعية  العمل واملشاريع  لتطوير خطط  رضوريا 

الرتبية والتعليم أو التكوين واإلندماج املهني أو التوجيه الجيد نحو األجهزة القامئة. 

وإذا كانت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية كقطاع حكومي، تقوم عىل الصعيد املركزي مبهمة 

استقبال  عىل  مركزيا  تعمل  كام  املدين،  املجتمع  خاصة  اآلخرين  والفاعلني  الحكومية  القطاعات  بني  التنسيق 

وتوجيه األشخاص يف وضعية إعاقة ، إال أنه يسجل غياب بنية مؤسساتية عىل الصعيد الرتايب لتقريب أو تفعيل 

مجموعة من الخدمات لفائدة هذه الفئة من املواطنني أو لفائدة أرسهم ومواكبة الجمعيات واملؤسسات التي 

تشتغل يف مجاالت اإلعاقة بشكل عام.

- إحداث مراكز مرجعية للتوجيه والدعم

املندمجة  العمومية  السياسة  تنزيل  عند  أساسيا  لإلعاقة  مجالية  جهوية  مرجعية  مراكز  إحداث  يعترب  لذلك، 

للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة. إذ تضطلع هذه املراكز بخمسة أدوار رئيسية لضامن استمرارية 

الخدمات وتقاطعها :

• استقبال األشخاص يف وضعية اإلعاقة وتوجيههم إىل مختلف الخدمات؛	

• تشخيص درجات العجز الوظيفي للشخص وتنسيق عمليات منح بطاقة اإلعاقة؛	

• توفري الدعم لألشخاص يف وضعية إعاقة وألرسهم وللجمعيات العاملة يف املجال ومساعدتهم يف إعداد 	

مشاريع حياتية؛

• بالخربات 	 تزويدهم  خالل  من  إعاقة  وضعية  يف  باألشخاص  التكفل  عىل  املحليني  الفاعلني  مساعدة 

والبيانات الرضورية؛

• التامسك 	 دعم  صندوق  خدمات  من  املستفيدين  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص  تحديد  عمليات  تنسيق 

االجتامعي وتتبعهم. 

• ويجب أن تعتمد هذه املراكز عىل املبادئ التالية:	

• القرب؛	

• تنوع االختصاصات؛	

• التدخل املبكر؛	

• خدمة جميع األشخاص يف وضعية إعاقة وأرسهم بشكل مجاين.	

• دعم الفاعلني اآلخرين لتطوير مشاريع للتأهيل والتكفل باألشخاص يف وضعية إعاقة.	
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بشكل  تساهم  أن  شأنها  من  االجتامعي،  للقطب  تابعة  إدارية  بنيات  تكون  أن  ينبغي  التي  املراكز،  هذه  إن 

كبري يف أجرأة السياسة العمومية املندمجة للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، حيث ستؤثر الخدمات 

املقدمة يف هذه املراكز عىل املسار الكامل للشخص يف وضعية إعاقة. لذلك، ينبغي أن تنسجم املراكز املحدثة 

مع املبادئ املشار إليها سابقا، مع تأهيل األطر العاملة ومتكينهم من أدوات  تحليلية لوضعية  اإلعاقة واإلحاطة 

بكل أبعادها،  وعدم الرتكيز وعدم االقتصار فيها عىل الرأي الطبي للتشخيص األويل.

ومن جهة أخرى، ستشكل هذه املراكز، بتوفرها عىل خدمة التشخيص، أول نقطة اتصال مع األشخاص يف وضعية 

إعاقة، مام سيمكن من تطوير قاعدة بيانات املستفيدين من خدماتها عرب نظام معلومايت سيمكن من الحصول 

عىل إحصائيات دقيقة ومحينة عن عدد األشخاص يف وضعية إعاقة ونوعية إعاقاتهم وأوجه العجز التي يعانون 

منها باإلضافة إىل التعرف عىل االحتياجات املعرب عنها. كام أن هذه البيانات واملعطيات التي ستمكننا منها هذه 

الشخص  املالئم الحتياجات  الحياة  تطوير مرشوع  أجل  الفردي من  املستوى  املرجعية ستستخدم عىل  املراكز 

العمومية وتطوير  والربامج  السياسات  اعتامدها يف تخطيط  العام من خالل  املستوى  إعاقة، وعىل  يف وضعية 

الخدمات عىل املستوى الوطني.

فضال عن ذلك، ميكن استخدام بنيات االستقبال من أجل استهداف األشخاص يف وضعية إعاقة املتواجدين يف 

وضعية هشاشة لإلستفادة من الخدمات املنصوص عليها يف إطار صندوق دعم التامسك االجتامعي.
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الرافعة العرضانية التاسعة: تعزيز الرشاكة مع املجتمع املدين

أوكل دستور اململكة لسنة 2011 للمجتمع املدين أدوارا جديدة تسمح له باملساهمة بشكل كبري يف تدبري الشأن 

العام، وذلك من خالل تقديم اقرتاحات عىل شكل عرائض وملتمسات للربملان أو من خالل املساهمة يف تصور 

ووضع السياسات واالسرتاتيجيات والربامج املعتمدة من قبل القطاعات الحكومية أو املؤسسات العمومية. 

ويف مجال النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والتكفل بهم، يكتيس مجال الرشاكة مع املجتمع املدين 

األشخاص  الجمعيات يف مقاربة متطلبات واحتياجات  به  تتمتع  الذي  القرب  إعتبار عامل  أهمية قصوى عىل 

يف وضعية إعاقة وأرسهم. األمر الذي مكنها كذلك من ترسيخ دورها يف مجال املنارصة وبروزها كقوة اقرتاحية 

لتمكني األشخاص يف وضعية إعاقة من املشاركة السوسيو اقتصادية الكاملة. هذا عالوة عىل تدخلها املبارش يف 

تدبري بعض املجاالت، التي هي تقليديا من اختصاص العمل الحكومي، كتمدرس األطفال يف وضعية إعاقة عميقة.

التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية  الجهوية املنظمة من قبل وزارة  وقد كانت مختلف االستشارات 

مبناسبة إعداد هذه السياسة العمومية فرصة سانحة لرتسيخ هذا التوجه حيث ساهمت الجمعيات العاملة يف 

مجال اإلعاقة باإلدالء برأيها وتقديم اقرتاحاتها وتوصياتها بخصوص مختلف مجاالت املشاركة االجتامعية.

وقد أجمعت هذه االستشارات عىل رضورة متتني الرشاكة بني مكونات الحكومة واملجتمع املدين العامل يف مجال 

اإلعاقة. وتتمثل املداخل األساسية لهذه الرشاكة باألساس يف:

• اعتبار إرشاك ومشاركة الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة يف وضع وتنفيذ السياسات العمومية خيارا 	

اسرتاتيجيا وضامنة لبلوغ األهداف املرجوة من إقرارها؛

• الشفافية عىل مساهامتها 	 الجمعيات وإضفاء  لتقنني عمل  الالزمة  التنظيمية واملعيارية  اآلليات  وضع 

وتحديد عالقتها بالقطاعات الحكومية؛

• اعتامد مقاربة تتجاوز تنازع االدوار بني الفاعلني والعمل عىل تحقيق التكاملية املنشودة بني مختلف 	

التدخالت؛

• متكني الجمعيات من مستلزمات العمل يف مجال التكفل باألشخاص يف وضعية إعاقة سواء عىل املستوى 	

املادي أو بالخصوص عىل مستوى تقوية قدراتها التدبريية؛

• تعزيز وتشجيع التشبيك والتكتالت املوضوعاتية أو الجهوية للجمعيات، األمر الذي يعطي فعالية للعمل 	

اتخاذ  يف  واملشاركة  االقرتاحات  تقديم  مجال  يف  الجمعيات خصوصا  لتدخالت  واضحا  وأثرا  الجمعوي 

القرار.
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2.6 الرافعات االسرتاتيجية املوضوعاتية

واالقتصادية  االجتامعية  الحقوق  من  مجموعة  تفعيل  تهم  محددة،  مجاالت  املوضوعاتية  الرافعات  تستهدف 

والثقافية والسياسية، وسيتم التطرق بتفصيل لهذه الرافعات مع التذكري أن الترشيع والتكوين قد سبق تحديدهام 

كرافعتني  عرضانيتني.

1.2.6 الرافعات االسرتاتيجية يف مجال الصحة

أ- تعزيز بعد اإلعاقة يف اسرتاتيجيات وبرامج  الصحة

يف  األشخاص  صحة  مجال  يف  والربامج  املبادرات  من  بالعديد  العمومية  واملؤسسات  القطاعات  مختلف  تقوم 

وضعية إعاقة. غري أنه ينبغي مراجعة اإلسرتاتيجيات والربامج املتعلقة مبجال الصحة وتعزيز بعد اإلعاقة فيها.

الخاص  الصحي  املخطط  ويف  الطفل  لصحة  الوطنية  الخطة  يف  اإلعاقة  بعد  إدراج  البداية  يف  ينبغي  وهكذا، 

باألمراض النادرة. كام ينبغي تطوير أدوات لتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للوقاية من اإلعاقات واسرتاتيجية إعادة 

تأهيل األشخاص يف وضعية إعاقة. وذلك من خالل :

• الرتكيز عىل مؤرشات تتبع األنشطة 	 الوطنية للوقاية من اإلعاقة، مع  العمل عىل مراجعة االسرتاتيجية 

املربمجة؛

• اإلعاقة 	 للوقاية من  الوطنية  تنفيذ االسرتاتيجية  إعداد مخطط عمل بني قطاعي من أجل  العمل عىل 

واسرتاتيجية إعادة تأهيل األشخاص يف وضعية اإلعاقة؛

• العمل عىل مأسسة لجنة بني قطاعية لتتبع وتقييم هذه االسرتاتيجيات.	

ب- تحسني الولوج إىل العرض الصحي 

يتطلب التكفل الصحي باألشخاص يف وضعية إعاقة توفري مجموعة من البنيات والخدمات الصحية املتخصصة. 

يتعلق األمر أوال، بإحداث وحدات للتدخل املبكر متعددة االختصاصات عىل املستوى الجهوي، وذلك لتفادي 

باإلعاقة ممكنا وال سيام يف  االختصاصات  املتعدد  التكفل  الصحية، مام سيجعل  الخريطة  املجالية يف  الفوارق 

املراكز الحرضية والتجمعات السكنية الصغرى. أما بالنسبة للمناطق القروية، فيتعني إدماج الخدمات الطبية 

وشبه الطبية املتخصصة ذات الصلة باإلعاقة  يف أنشطة الفرق املتنقلة للخدمات الصحية.

وخالل اللقاءات التشاورية، تم تحديد مجموعة من اإلجراءات االسرتاتيجية التي يجب اعتامدها، نذكر منها:

• وضع بروتوكوالت للتشخيص املبكر وبرنامج وطني  للكشف املبكر عن اإلعاقة،  يشمل كل املؤسسات 	

االستشفائية والجامعية؛

• 	 Structures de soins et إدماج خدمات التأهيل الوظيفي يف مؤسسات العالجات والصحة األساسية

de santé de base ؛
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• تطوير مراكز مندمجة للرتويض وصنع األجهزة التعويضية؛	

• إدماج خدمات التكفل باألشخاص يف وضعية إعاقة عميقة يف املراكز االستشفائية والجامعية.	

ج- توسيع وعاء التغطية الصحية

تفرتض املقاربة الدامجة ضامن استفادة األشخاص يف وضعية إعاقة من جميع األنظمة الصحية وأنظمة االحتياط 

إجراءات  تسهيل  العمل عىل  الرضوري  من  الهدف،  ولتحقيق هذا  الصحية.  الخدمات  االجتامعي ومن جميع 

التغطية الصحية القامئة بالنسبة لألشخاص يف وضعية إعاقة، وتوسيع سلة الخدمات الصحية لتدمج العالجات 

واألدوية الخاصة بهم داخل وعاء التكفل الذي تسهر عليه منظامت االحتياط االجتامعي والتأمني العام والخاص. 

ويتعني، يف هذا الصدد:

• مراجعة إجراءات الولوج ألنظمة التغطية الصحية القامئة لتسهيل استفادة األشخاص يف وضعية إعاقة 	

منها؛

• توسيع سلة الخدمات الصحية لتدمج العالجات واألدوية الخاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة داخل وعاء 	

التكفل من قبل هيئات االحتياط االجتامعي، والتأمني العام والخاص؛

• مراجعة التعريفة املرجعية للعالجات الطبية وخدمات التأهيل الوظيفي واملعدات الطبية ذات الصلة 	

)املعينات التقنية واألجهزة التعويضية(.

2.2.6 الرافعات االسرتاتيجية يف مجال الرتبية والتعليم

أ- تعزيز بعد اإلعاقة يف اسرتاتيجية وبرامج مجال الرتبية والتعليم

تعترب وزارة الرتبية الوطنية بحكم اختصاصاتها مسؤولة عن متدرس وتوفري تعليم ذي جودة لألطفال يف وضعية 

يف   متدرسهم  وتقويم  تتبع  عىل  تسهر  أن  الوزارة  هذه  يتعني عىل  كام  العادية.  التعليم  مؤسسات  بكل  إعاقة 

القطاعني العام والخاص.

تلميذ  لفائدة 6000  التسعينيات  منتصف  منذ  املدريس  لإلدماج  يقارب من 555 قسم  ما  إحداث  بالرغم من 

وتلميذة، ورغم إدراج الدمج املدريس كمرشوع  يف الربنامج االستعجايل، فإن متدرس األشخاص يف وضعية إعاقة 

سن  البالغني  األطفال  كل  لفائدة  تعميمه  ضعف  يف  أساسا  تتجىل  االختالالت،  من  مجموعة  تعرتضه  مازالت 

التمدرس، وضعف تكوين األطر الرتبوية وعدم تيسري انتقال التالميذ بني األسالك التعليمية، وعدم إدراج تالميذ 

األقسام الدمج املدريس يف نظام التقويم املعمول به. 

ولتجاوز هذه االختالالت، ينبغي القيام ب :

• دمج بُعد اإلعاقة يف مخطط العمل القطاعي ويف وثائق التخطيط املدريس وبرامج العمل السنوية 	

الرتبية والتعليم مبجموعة من  التي تجمع قطاع  الدويل  التعاون  مركزيا وجهويا وإقليميا، وبرامج 

الرشكاء خاصة وكاالت األمم املتحدة أو البنك الدويل أو االتحاد األورويب ؛
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• إرساء منوذج تربوي جديد ينسجم مع الرافعة الرابعة لرؤية املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث 	

العلمي 2015-2030 ؛

• إحداث لجن جهوية تتكلف بدراسة ملفات األطفال يف وضعية إعاقة يف سن التمدرس وتوجيههم أو 	

إعادة توجيههم وتتبع مسار تعليمهم وتكوينهم؛

• تنويع بدائل الدمج املدريس وتكييف أدوات وأسايب التقويم واإلشهاد؛	

• جعل املراكز املتخصصة جزء من منظومة الرتبية والتكوين، وذلك من خالل التتبع واملراقبة واإلشهاد 	

عىل التكوينات الدراسية بها.

ويف هذا اإلطار، ينبغي إحداث هيكلة مركزية وجهوية وإقليمية تعمل عىل تدبري مجال الدمج املدريس للتالميذ 

يف وضعية إعاقة.

ب- توفري اإلمكانات املادية والبرشية لضامن ولوج األطفال يف وضعية إعاقة إىل الرتبية والتعليم

من  واستفادتهم  فيها،  استمرارهم  التعليمية، وضامن  املؤسسات  إىل  إعاقة  األشخاص يف وضعية  ولوج  لتعزيز 

خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة، ينبغي توفري املوارد البرشية املتخصصة والوسائل واألدوات الديداكتيكية 

وفضاءات تربوية مالمئة وميرسة الولوج.

ج ـ تحسني ظروف الولوج إىل الرتبية والتعليم 

لتحسني ولوج األطفال يف وضعية إعاقة إىل املؤسسات التعليمية واستمرارهم فيها وتوفري خدمات تربوية وتعليمية 

ذات جودة، ينبغي اعتامد تدابري للمواكبة والدعم كتوفري خدمات طبية وشبه طبية وتربوية واجتامعية داعمة 

داخل املؤسسات التعليمة الدامجة.

كام يجب دعم املدرس يف وظيفته الرتبوية بأطر تساعد األطفال يف وضعية إعاقة عىل إنجاز بعض املهام التي ال 

ميكنهم القيام بها مبفردهم، وستشتغل هذه األطر بتعاون مع املدرس لتسهيل تواصل التلميذ يف وضعية إعاقة 

مع رفاقه يف الفصل أو املدرسة وتشجيع الخطوات التي ينجزها من أجل املزيد من االستقاللية. وليس الهدف من 

هذه األطر أن تحل محل املدرسني املهنيني، إذ أنهم مكلفون باملرافقة العامة داخل املدرسة ويف املحيط املدريس 

دون التدخل يف تربية التلميذ يف وضعية إعاقة.

أساليب  إىل  اللجوء  اإلعاقة  أنواع  بعض  تفرض  حيث  الديداكتيكة  واألدوات  الوسائل  توفري  إىل  باإلضافة  هذا 

ديداكتيكة مالمئة أو إىل تجهيزات خاصة تسهل تعلم الطفل يف وضعية إعاقة. ومن بني العنارص التي تيرسعملية 

التعلم: هندسة األقسام، والتجهيزات، والدعائم املستخدمة يف الفصل ومواءمة املعدات الرتبوية البسيطة، ..إلخ.



35

3.2.6 الرافعات االسرتاتيجية يف مجال التكوين واإلدماج املهني

أـ تيسري ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة إىل عروض التكوين املهني

إعاقة سيمكن هؤالء األشخاص من  النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية  الدامجة يف مجال  املقاربة  تبني  إن 

الولوج، يف ظروف مامثلة، إىل مختلف الخدمات العامة وتلك التي يقدمها القطاع الخاص. ويعترب الولوج وتوسيع 

الرهانات األساسية. ولن يتحقق ذلك  املتاح لألشخاص يف وضعية إعاقة أحد  املهني  التكوين  العرض يف مجال 

املهني  التعليم والتكوين  الحالية وخلق جسور بني  املهني  التكوين  إال من خالل إحداث قطيعة مع منظومة 

التكوين املهني يف وجه األشخاص  املتخصص والتعليم والتكوين املهني العام، وذلك من خالل فتح مؤسسات 

يف وضعية إعاقة مع اعتامد نظام للتوجيه املهني ييرس تأهيل هذه الفئة من املواطني، وإعداد معايري مرجعية 

ملواكبتهم خالل مسارهم داخل مؤسسات التكوين، باإلضافة إىل االستعانة مبربني متخصصني يف التكوين داخل 

هذه املؤسسات.

كام يجب متكني األشخاص يف وضعية إعاقة من الولوج إىل جميع أشكال التكوين: التكوين التأهييل وقبل التأهييل، 

التكوينات اإلشهادية، التكوين بالتناوب، والتكوينات التحضريية للتأهيل، والتكوينات لتنمية املهارات الشخصية. 

ومن جهة أخرى، يجب أن تكون مراكز مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل سهلة الولوج وتستجيب ملختلف 

احتياجات األشخاص يف وضعية إعاقة من حيث التأهيل. لذا، يجب أن تتوفر هذه املراكز أيضا عىل موارد برشية 

مؤهلة وحاصلة عىل تكوين يف مجال املساعدة عىل إدماج األشخاص يف وضعية إعاقة.

إطار  الخواص يف  والفاعلون  الجمعيات  تقدمها  التي  بالتكوينات  لالعرتاف  آلية  أخرى، يجب وضع  ومن جهة 

تأهيل األشخاص يف وضعية إعاقة مع إقرار آليات ملرافقة ومواكبة هؤالء األشخاص يف مجال التكوين املهني.

إن تحسني قابلية تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة ال ميكن أن يتحقق إال من خالل الجمع بني العديد من 

تأهيلهم  مسار  تنظيم  الصدد  هذا  يف  ويتعني  املهنية.  وتجاربهم  مبهاراتهم  االعرتاف  عىل  تركز  التي  املقاربات 

بتعاون وتكامل بني الفاعلني يف القطاع العام والخاص وداخل املجتمع املدين.

ويتطلب ذلك تبني مجموعة من التوجهات االسرتاتيجية يف املجال: منها تطوير استقبال األشخاص يف وضعية 

اإلعاقة داخل مراكز التكوين الخاصة ويف املقاوالت يف إطار التكوين بالتناوب. حيث ميكن يف البداية، اعتامد نظام 

مبسط للمصادقة عىل الخربات التي اكتسبها األشخاص يف وضعية إعاقة الذين مل يحصلوا عىل تعليم باملدارس أو 

الذين حصلوا عىل تكوين يف إطار غري نظامي؛ ثم اعتامد تكوين قبيل مالئم لهؤالء األشخاص قبل استفادتهم من  

تكوين ميكنهم من شهادة التخرج مع التنصيص عىل اإلعفاء من رشط السن.

ب ـ تعزيز االندماج املهني إىل القطاع العام وشبه العام

تفرض الترشيعات الحالية حصة لتوظيف األشخاص يف وضعية إعاقة يف الوظيفة العمومية تحدد يف نسبة %7، 

لكن التشخيص أبرز أن عدم مالءمة التكوين ملتطلبات سوق الشغل باإلضافة إىل قلة املناصب املتبارى بشأنها يف 

العديد من القطاعات وصعوبة تطبيق الحصيص، تشكل أهم  العوائق أمام توظيف األشخاص يف وضعية إعاقة 

يف  أسالك الوظيفة العمومية.  
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ويكمن الحل من جهة يف تنويع مسالك التكوين والتعليم لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة، حتى يتم إعدادهم 

ملتطلبات الوظيفة العمومية، والعمل عىل إقرار تدابري تنظيمية  خاصة بولوج األشخاص يف وضعية إعاقة إىل 

الوظيفة العمومية، وذلك من خالل اعتامد نظام املباراة املوحدة الخاصة باالشخاص يف وضعية إعاقة، يتبارون 

حولها فيام بينهم.

ج ـ تعزيز تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة يف القطاع الخاص

يعترب اإلدماج املهني لألشخاص يف وضعية إعاقة هدفا أساسيا للمجتمع الدامج، وال يتحقق هذا الهدف إال من 

خالل إرشاك القطاع الخاص. ذلك أنه بالرغم من الجهود التي ميكن للدولة بذلها لتشجيع إدماجهم يف الوظيفة 

العمومية، إال أن الرهان الرئييس يبقى مطروحا عىل مستوى القطاع الخاص.

مئوية  نسبة   تحديد  الخاص، من خالل  بالقطاع  إعاقة  األشخاص يف وضعية  تشغيل  تشجيع  مقاربة  وتقتيض 

للتشغيل يف إطار تعاقدي بني الدولة ومقاوالت القطاع الخاص، مع تحديد أهداف اسرتاتيجية عىل املدى املتوسط.

ويف هذا اإلطار، ميكن للدولة أن تقرتح عىل القطاع الخاص يف إطار تفاويض  مجموعة من التدابري التحفيزية، 

أسوة بالعديد من النامذج الدولية يف مجال اإلدماج املهني لألشخاص يف وضعية إعاقة، ونذكر يف هذا اإلطار: 

• ِمنح أو إعفاءات جزئية من التكاليف االجتامعية أو الجبائية؛	

• إرساء الصفقات العمومية عىل أساس معايري ذات الصلة بتشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة؛	

• إعانات تروم التعويض عن الكلفة اإلضافية املرتبطة بتشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة وإبقائهم يف 	

العمل، خاصة عمليات مالءمة مناصب الشغل وتوفري الولوجيات املالمئة؛

• 	 Labels عالمات  َمنح  عمليات  يف  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص  بتشغيل  الصلة  ذات  املعايري  تضمني 

للمقاوالت املواطنة ذات »املسؤولية االحتامعية«؛ 

• إقرار نظام تحفيزي إلحداث »مقاولة إجتامعية«.	

    كام يعترب دور الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات أساسيا يف مجال توجيه األشخاص يف وضعية إعاقة، 

مع ما يتطلب ذلك من جعل كل بناياتها ومساطرها متاحة وميرسة الولوج عىل مستوى جميع الجهات واألقاليم.

د - تشجيع التشغيل الذايت لألشخاص يف وضعية إعاقة

يعترب التشغيل الذايت خيارا واقعيا للحياة املهنية لألشخاص يف وضعية إعاقة ويسمح بإدماج سوسيو اقتصادي 

سلس يف سوق الشغل. ومبا أن التمويل يشكل عنرصا أساسيا إلحداث أي نشاط مدر للدخل، فإنه ينبغي البحث 

عن سبل متويل املشاريع الفردية لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة مع رضورة تأمني املواكبة خالل جميع مراحل 

إنجاز هذه املشاريع.

ولعل أول خطوة يف هذا املجال تكمن يف تخفيف رشوط مامرسة املهن الحرة وغري املقننة مع تحديد تعريف 

لوضع خاص أومعدل، من حيث الرشوط الرضيبية والعبء اإلداري بالنسبة لألشخاص يف وضعية إعاقة. وبعبارة 
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أخرى، تشجيع متتيع األشخاص يف وضعية إعاقة بصفة املقاول الذايت الذي تعمل الدولة حاليا عىل تطوير إطاره 

التنظيمي.  

كام ينبغي العمل عىل تعميم برامج لتمويل مشاريع للتشغيل الذايت لألشخاص يف وضعية إعاقة بجميع جهات 

اململكة. وهذا ما سيساعد عىل الولوج بشكل أكرب إىل األنشطة املدرة للدخل خاصة من خالل تسهيل إحداث 

التعاونيات بالحجم املناسب.

ويجب مواكبة األشخاص يف وضعية إعاقة خالل جميع مراحل تنفيذ املرشوع، وذلك عرب تطوير أدوات لتعزيز 

التنسيق بني مختلف املتدخلني املعنيني بالتشغيل الذايت وكذلك من خالل تشجيع اللجوء إىل الخدمات املتاحة 

يف إطار املراكز الجهوية لالستثامر.

4.2.6 الرافعات االسرتاتيجية يف مجال الولوجيات

تعترب البيئة القابلة للولوج هي البيئة التي تسمح بالتنقل واالستخدام بحرية وأمن دون أي رشط مرتبط بالسن 

أو الجنس أو العجز، مبعنى أنها فضاء أو منتوج ميكن استخدامه من قبل الجميع دون معيقات، وبكرامة وبأكرب 

قدر ممكن من االستقاللية.

وولوج  العمومي  كالنقل  الرئيسية  املجاالت  كذلك  بل  فقط،  والحرضية  الهندسية  البيئة  الولوجيات  تخص  وال 

الجميع إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصال. ومن ثم، فإن الولوج إىل الطرقات واألرصفة والفضاءات العمومية 

يسهل املشاركة يف الحياة املواطنة ويعترب عنرصا أساسيا بالنسبة للمشاركة يف الرتبية والصحة وسوق الشغل. ويف 

غياب إمكانية الولوج، يصبح األشخاص يف وضعية إعاقة مستبعدين ورهينني بأطراف أخرى.

ويف هذا اإلطار، ينبغي الرتكيز عىل اآلثار اإليجابية التي تساهم فيها الولوجيات عىل مستوى التنمية املستدامة 

خاصة:

عىل الصعيد االجتامعي: تعزز الولوجيات مشاركة الجميع يف املجتمع وعدم التمييز بني األفراد،

عىل الصعيد البيئي: تشجع الولوجيات عىل امليش واستخدام وسائل النقل األخرى البيئية، وتسمح بالرشوع يف 

التفكري بشكل مدمج واسترشايف أكرث يف مجاالت التهيئة الحرضية،

التكاليف  استرشاف  عىل  مرشوع  أي  تصميم  بداية  عند  الولوجيات  مراعاة  تساعد  االقتصادي:  الصعيد  عىل 

اإلضافية املرتبطة بالتحوالت املستقبلية من أجل تدارك إهامل الولوجيات.

إدراج الولوجيات يف املخططات التوجيهية للتهيئة الحرضية ومخططات الجامعات الرتابية للتنمية

البد ألي سياسة يف مجال الولوجيات أن تركز عىل محورين أساسيني: أوال مراعاة الولوجيات يف جميع التصاميم 

الجديدة )السكن، ترصيف الطرقات، النقل، املؤسسات العمومية...(، وثانيا التنفيذ التدريجي إلرساء الولوجيات 

يف البيئة القامئة والقدمية. 
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والتجهيز،  النقل  املعنية:  املجاالت  مختلف  الفاعلني يف  من  العديد  مشاركة  السياسة عىل  تنفيذ هذه  ويرتكز 

السكنى وسياسة املدينة، التعمري وإعداد الرتاب، الداخلية، االقتصاد واملالية، وعىل التدابري الخاصة بحسب نوع 

املباين إذا ما كانت تصاميم جديدة أو بنايات قامئة. 

كام يجب أن تخضع هذه السياسة آلليات فعالة للتنسيق توزع عىل الصعيدين الوطني واملحيل مع التنصيص عىل 

إرشاك الجمعيات املمثلة لألشخاص يف وضعية إعاقة، خاصة يف الجوانب املرتبطة بأنشطة املنارصة والتحسيس 

والتوعية والتعريف باملامرسات الجيدة.

وعىل الصعيد املحيل، يجب إدراج الولوجيات يف املخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية واملخططات الجامعية 

للتنمية، وعىل إلزامية إحداث لجان محلية للولوجيات بالنسبة لجميع البلديات، أو بالنسبة لبعض الجامعات من 

حجم معني، وذلك بهدف إعداد تقارير عن وضع الولوجيات وتقديم مقرتحات مفيدة كفيلة بتحسني ولوجيات 

املباين القامئة. 

وتتطلب هذه السياسة إلزام القطاعات املعنية بأن تضطلع بدور تنظيمي أسايس يف السهر عىل تطبيق القانون 

ومعايري الولوجيات بالنسبة لجميع أشغال البناء وتنفيذ تشخيصات ومخططات لتطبيق الولوجيات عىل مستوى 

ترصيف الطرقات والفضاءات العمومية أو النقل العمومي أيضا.

ومن اإلجراءات املمكنة يف هذا اإلطار، يشكل وضع نهج تعاقدي يرتكز عىل ميثاق خاص باملدينة سهلة الولوج. 

ويتضمن هذا النهج التعاقدي مبادئ وأهداف واسرتاتيجية واضحة كأداة جيدة للتنسيق والتعاون بني الفاعلني.

ويف هذا اإلطار، يقرتح وضع ميثاق للولوجيات عىل الصعيد الوطني ملزم بالنسبة للمهنيني والقطاعات الحكومية 

الفاعلني  التزامات  امليثاق  هذا  يحدد  أن  فيمكن  املحيل،  الصعيد  عىل  أما  االقتصاديني.  والفاعلني  واملؤسسات 

املحليني، وأن تحدد أيضا املفاهيم التي يتعني علىيهم تطبيقها حتى تصبح املدينة ووسائل النقل والبنايات سهلة 

الولوج بالنسبة لجميع املواطنني.

أـ إدراج الولوجيات يف جميع التصاميم الجديدة وتأهيل املباين القامئة

يشكل االلتزام بجميع قواعد الولوجيات يف البنايات الجديدة 1% من التكلفة اإلجاملية، وال يفرتض أي تكاليف 

إضافية. لذلك، يظهر جليا أنه من الرضوري إدراج الولوجيات يف بداية مشاريع البناء واملشاريع الحرضية. 

التوجهات االسرتاتيجية من قبيل مرافقة  ومع ذلك، ميكن للدولة أن تدرج عمليات أخرى ملواكبة تنفيذ هذه 

الولوجيات تلقائيا يف جميع املشاريع الحرضية  بالتهيئة الحرضية حتى يتم إدماج  الوكاالت العمومية املكلفة 

الجديدة.

التقنية واالعتبارات  اإلكراهات  بالنظر إىل  الولوج، وذلك  القامئة سهلة  املباين  باملرونة لجعل  التحيل  كام يجب 

املرتبطة بحامية الرتاث والتفاوتات يف اإلمكانيات املالية ملاليك هذه البنايات.

التيسريية  »الرتتيبات  ملفهوم  تستجيب  التي  القامئة  املباين  لتأهيل  اسرتاتيجية  الهدف يف وضع خطة  ويتلخص 

املعقولة« والتنصيص عىل أجل معقول لإلدماج التدريجي إللزامية تأهيل املباين التي تستقبل العموم ووسائل 
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النقل وترصيف الطرقات والفضاءات العمومية من حيث الولوجيات. 

كام ميكن اتخاذ بعض التدابري التحفيزية، خاصة يف مجال السكنى من أجل مالءمة البيوت التي يسكنها األشخاص 

يف وضعية إعاقة مع معايري الولوجيات. وميكن أن تتجسد هذه التدابري التحفيزية، التي يتعني تحديدها بشكل 

تشاوري، يف مساعدات مالية أو خدمات ملواكبة املالكني.

ب ـ توفري الولوجيات يف وسائل النقل واالتصال والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصال

تشكل ولوجيات االتصال واملعلومات جزءا ال يتجزأ من الولوجيات يف مفهومها العاملي التي تشملها املادة 9 من 

االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حول إمكانية الوصول إىل املعلومات من خالل نظم االتصاالت 

املناسبة واملالمئة. ولتحقيق ذلك، ينبغي اتخاذ تدابري مناسبة تتجىل يف استغالل إمكانيات التكنولوجيات الحديثة 

وتطوير وسائل بديلة لالتصال من قبيل طريقة برايل ولغة اإلشارة واالتصال عن طريق اللمس وحروف الطباعة 

الكبرية والدعائم متعددة الوسائط سهلة الولوج...إلخ.

اإلدارة  وتطوير  اإلدارية  اإلجراءات  تبسيط  إىل  الرامية  الجهود  املنخرطة يف  العمومية  الهيئات  يتعني عىل  كام 

اإللكرتونية، خاصة يف إطار مخطط املغرب الرقمي، تسهيل ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة إىل مختلف الخدمات. 

كام ينبغي عىل القطاع الخاص أن ينخرط يف هذا املجهود باعتامده لتدابري تسهيل ولوج هؤالء األشخاص للعروض 

أنظمة  املعايري وتصميم  بلورة  اإلعاقة يف  األشخاص ذوي  يقدمها؛ مع ضامن إرشاك منظامت  التي  والخدمات 

جديدة لالتصال واملعلومات تالئم احتياجاتهم.

ويقرتح يف هذا اإلطار ما ييل:

• تحديد معايري تقنية خاصة بالولوجيات وتقنينها عىل الصعيد الوطني؛	

• توحيد لغة اإلشارة ونرشها وتطوير التكوين فيها؛	

• تطوير التكوين يف طريقة برايل وطرق أخرى ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال والعمل عىل 	

جعل أدوات التعلم يف متناول الجميع، مع ضامن مطابقتها ملعايري الولوجيات القامئة؛

• إدماج وسائل االتصال البديلة يف وسائط التواصل العمومي سواء تعلق األمر بوسائل اإلعالم الوطنية أو 	

وسائط اإلخبار اإلدارية للسلطات العمومية مبا يف ذلك وثائقها ومواقعها اإللكرتونية. 

من جهة أخرى، يجب أن تستهدف هذه التدابري كل فئات األشخاص يف وضعية اإلعاقة مبن فيهم ذوي اإلعاقات 

الذهنية، وهذا يتطلب بذل جهود مضاعفة من أجل تبسيط املعلومات والرسائل.

أما فيام يخص ولوجيات النقل العمومي، فيتعني العمل عىل ما ييل :

• النقل مع إدراجها يف  مختلف دفاتر التحمالت ويف الصفقات 	 تطوير معايري وطنية خاصة بولوجيات 

العمومية وعند تجديد العقود يف إطار التدبري املفوض للنقل الحرضي.

• مالءمة املخططات الحرضية للنقل مع معايري الولوجيات.	
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• تطوير التكوين يف مجال ولوجيات النقل.	

5.2.6 الرافعات اإلسرتاتيجية يف مجال املشاركة

أـ تعزيز املشاركة السياسية لألشخاص يف وضعية إعاقة

الحياة  يف  مشاركتهم  تعد  كام  املتكاملة  الحلقات  من  سلسلة  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  اإلجتامعي  االندماج  إن 

السياسية أحد مظاهر اندماجهم يف املجتمع. وقد نصت املادة 29 من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي 

اللوائح  التسجيل يف  العمليات االنتخابية مبا فيه  الولوج للمعلومات ولكل مراحل  اإلعاقة عىل رضورة تسهيل 

االنتخابية والتصويت داخل مراكز االقرتاح، كام أكدت عىل حق هؤالء األشخاص يف الرتشح لالنتخابات. ودعتهم 

إىل تأسيس منظامت خاصة بهم واالنضامم إليها وإىل املشاركة يف الحياة السياسية عىل جميع املستويات.

يف هذا اإلطار ينبغي تعزيز املشاركة السياسية لألشخاص يف وضعية إعاقة، من خالل ضامن ولوجهم إىل آليات 

هذه املشاركة أوال، وعرب تشجيع متثيل أفضل لهم يف تدبري الشؤون العامة ثانيا.

وحيث أن البيئات املالمئة تلعب دورا أساسيا يف النهوض باملشاركة السياسية لألشخاص يف وضعية إعاقة،فإن توفري 

الولوجيات املعامرية أمر رضوري  لتمكينهم من حضور  االجتامعات العمومية والولوج إىل مراكز االقرتاع ورشط 

)الكتيبات، والربامج اإلذاعية  املتعلقة باإلتصال  الولوجيات  السياسية. كام أن توفري  أسايس لتشجيع مشاركتهم 

القرارات  واتخاذ  النقاشات  يف  واملشاركة  املعلومات  عىل  للحصول  أسايس  اإللكرتونية(  واملواقع  والتلفزيونية، 

املناسبة. 

لذا، يجب اتخاذ التدابري الالزمة لتسهيل ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة إىل املعلومات يف املجال السيايس، سواء 

أو من خالل   ... السياسية  الربامج  أو  السياسية  بالعمليات  املتعلقة  القانونية والتنظيمية  بالرتسانة  األمر  تعلق 

التواصل السيايس )لغة اإلشارة، طريقة برايل،...( أوعرب تسهيل ولوج  تطوير وإدماج وسائل بديلة لالتصال يف 

األشخاص يف وضعية إعاقة إىل مراكز االقرتاع خالل العمليات االنتخابية وتسهيل تصويتهم إما بشكل مبارش أو 

عن طريق املراسلة أو عن طريق التفويض بالنسبة لألشخاص الذين ال يستطيعون الحركة..إلخ.

األشخاص يف  يساهم يف عدم مشاركة  السياسية  األحزاب  واهتاممات  برامج  باإلقصاء من  الشعور  أن  وال شك 

وضعية إعاقة وأرسهم يف الحياة السياسية ويعزز االقصاء الذايت لهذه الفئة من املواطنني. ولتجاوز ذلك، عىل 

الفاعلني السياسيني خاص  األحزاب السياسية تشجيع املشاركة السياسية لهؤالء األشخاص وضامن متثيلية أفضل 

لهم واالهتامم بقضاياهم وأخذها بعني االعتبار.

من جهة أخرى، ينص الدستور عىل إحداث عدد من الهيئات واألجهزة التي تهدف إىل تشجيع مشاركة املواطنني 

واملواطنات يف آليات صنع القرار عىل املستوى الوطني وداخل الجامعات الرتابية. ويف هذا اإلطار، ينبغي السهر 

عىل ضامن متثيلية األشخاص يف وضعية إعاقة داخل هذه الهيئات واألجهزة من خالل تدابري التمييز اإليجايب.
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ب ـ املشاركة  الكاملة يف األنشطة الثقافية والرتفيهية والرياضية

املتعلقة  الدولية  االتفاقية  من   30 املادة  وتحدد  للجميع.  حقا  والرياضية  والرتفيهية  الثقافية  األنشطة  تعترب 

بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املبادئ التوجيهية يف هذا املجال؛ ذلك أن هذه األنشطة توطد الروابط االجتامعية 

داخل املجتمع وتساعد عىل تطوير التمثالت االجتامعية وتعزز رشوط مشاركة األفراد والجامعات وتقوي عالقة 

الشخص ببيئته االجتامعية، كام تسهل تنمية املهارات العالئقية والتواصلية.

ويف مجال اإلعاقة، تشكل األنشطة الثقافية والرتفيهية والرياضية قنوات جيدة لإلندماج االجتامعي لألشخاص يف 

وضعية إعاقة، وتساهم يف التوعية وإحداث  تغيري حقيقي للتمثالت الخاطئة بشأن قدراتهم. 

الكفيلة بضامن  الرافعات  تبني مجموعة من  أسايس من خالل  املجال  االستثامر يف هذا  يعترب  ذلك،  بناء عىل 

سياسة  إطار  يف  والرتفيهية  والرياضية  والفنية  الثقافية  املجاالت  إىل  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص  ولوج  وتعزيز 

عمومية مندمجة ترتكز عىل ما ييل: 

ج ـ تحسني التنسيق بني الفاعلني

عىل املستوى الوطني، سيساعد التنسيق بني مختلف القطاعات الحكومية املعنية، خاصة وزارة الثقافة ووزارة 

الشباب والرياضة ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني عىل تعزيز تبادل املوارد واملهارات املتوفرة. ويجب 

وانفتاح مختلف  األنشطة  مرافق مامرسة هذه  فتح  املحيل من خالل  املستوى  التنسيق عىل  يتحقق هذا  أن 

األنشطة عىل الفاعلني املحليني املختصني يف مجال اإلعاقة كالجمعيات واملراكز العاملة يف مجال اإلعاقة أو األقسام 

املدمجة.. إلخ.

ومن جهة أخرى، ينبغي تعزيز التنسيق مع الهيئات واملنظامت املختصة باألنشطة الثقافية والرتفيهية والرياضية 

املالمئة من خالل اتفاقيات وبرامج مشرتكة. وسيتيح ذلك االستفادة من تجربة هذه املنظامت وخربتها يف هذا 

املجال بغية تطوير برامج تشمل األشخاص يف وضعية إعاقة عىل نطاق واسع.

د ـ تطوير املهارات واملعارف واملوارد 

يضطلع املهنيون يف هذا املجال بدور أسايس يف ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة إىل األنشطة الثقافية والرتفيهية 

والرياضية ألن مالءمة هذه األنشطة لحاجيات األشخاص يف وضعية إعاقة هي من مهامهم األصيلة لذلك ينبغي 

تنمية قدرات العاملني اإلجتامعيني.

وميكن تحقيق هذا الهدف من خالل تأسيس قطب وطني خاص باألنشطة الثقافية والرتفيهية والرياضية الخاصة 

إنتاج معرفة وطنية حول  باألشخاص يف وضعية إعاقة يرمي إىل توفري خرباء يف هذا املجال. وسيساهم ذلك يف 

الجوانب املنهجية والتقنية املرتبطة بهذه األنشطة الثقافية والرتفيهية والرياضية. ويهدف إحداث هذا القطب إىل:

• توفري وتكوين املهنيي يف إعداد وتنفيذ وتقييم سياسات وبرامج للتأطري والبحث يف مجال رياضة ذوي 	

اإلعاقات والرياضات املالمئة باإلضافة إىل األنشطة الثقافية والفنية...، إلخ؛
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• هذه 	 يف  واالبتكارات  االحتياجات  وفق  ومالءمتها  وتطويرها  الجيدة  املامرسات  حول  دراسات  إجراء 

املجاالت؛

• تشجيع وتنسيق التعاون مع املنظامت املختصة عىل املستويني اإلقليمي والدويل؛	

• األنشطة 	 مالءمة  وأساليب  تقنيات  تعميم  بهدف  املهنيني  لفائدة  عملية  وأدوات  دالئل  ونرش  صياغة 

الثقافية والرتفيهية والرياضية مع االحتياجات الخاصة لألشخاص يف وضعية إعاقة ؛

• تنظيم تظاهرات رياضية وثقافية لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة.	

3.6 رافعات إلتقائية التدبري والحكامة

بحقوق  بالنهوض  املتعلقة  والربامج  االسرتاتيجيات  تنفيذ  بتتبع  املكلفة  الوزارية  اللجنة  دور  تعزيز  أـ 

األشخاص يف وضعية إعاقة 

تعترب اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع تنفيذ االسرتاتيجيات والربامج املتعلقة بالنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية 

إعاقة، التي يرتأسها السيد رئيس الحكومة، بناءا عىل مرسوم صادق عليه مجلس للحكومة يف 29 ماي 2014، 

آلية حكومية تتكون  من القطاعات الحكومية املعنية بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة. وتتمتع هذه اللجنة 

مبجموعة من االختصاصات الرضورية لضامن تنفيذ مقتضيات االتفاقية والسياسة العمومية ذات الصلة،  ويناط 

بها املهام التالية :

• بحقوق 	 النهوض  أجل  من  اتخاذها  يتعني  التي  والتنظيمية  الترشيعية  التدابري  بشأن  توصيات  إصدار 

األشخاص يف وضعية إعاقة؛

• الربامج 	 تنفيذ  أجل  الحكومية من  القطاعات  بني  التنسيق  الالزمة لضامن حسن  التدابري  اتخاذ جميع 

واإلجراءات املتضمنة يف السياسة العمومية للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة؛

• تعزيز التشاور والتواصل بني القطاعات الحكومية املعنية وهيئات القطاع الخاص وجمعيات املجتمع 	

املدين بخصوص التوجهات الرضورية الالزم اعتامدها للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة؛

• تتبع إعامل االتفاقيات الدولية ذات الصلة مبجال اإلعاقة التي صادق عليها املغرب، ال سيام االتفاقية 	

تعدها  التي  التقارير  بناء عىل  بها، وذلك  امللحق  والربوتوكول  اإلعاقة  األشخاص ذوي  لحقوق  الدولية 

السلطات والهيئات املعنية باملجال؛

• إبداء الرأي يف القضايا التي تعرض عليها من قبل القطاعات املعنية والنظر يف اإلشكاالت الناجمة عن 	

تطبيق السياسة العمومية يف مجال النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة؛

• التي 	 التقارير  بناء عىل  اإلعاقة،  العمومية يف مجال  السياسة  بتنفيذ  املعنية  القطاعات  تقييم منجزات 

تعدها هذه القطاعات.
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• إحداث  اللجنة التقنية  املكلفة بأجرأة توجهات اللجنة الوزارية يف  تنفيذ االسرتاتيجيات والربامج املتعلقة 

بالنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة

نص نفس املرسوم املنظم للجنة الوزارية عىل إحداث لجنة تقنية تكون ممثلة مبسؤولني يضطلعون مبهمة نقاط 

ارتكاز بكل قطاع حكومي ممثل يف اللجنة بني الوزارية. ويعهد إليها عىل الخصوص مبا ييل:

• إعداد مشاريع قرارات وتوصيات وتقارير اللجنة الوزارية؛	

• دراسة امللفات والقضايا املحالة عليها من قبل اللجنة الوزارية؛	

• تتبع تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية.	

وباختيار هذا التنظيم، تتعزز مشاركة كل قطاع ويتوسع نطاق عملها بفضل مصالحها الخارجية عىل املستوى 

الجهوي واملحيل. ومن ثم، يصبح ممثلو هذه املصالح الالمركزية مندمجون يف عملية  تعزيز دور القطاع الحكومي 

املكلف باإلعاقة.

ج ـ تعزيز الدور التنسيقي لوزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية

العمومية  السياسات  باإلعاقة يف وضع وتنفيذ وتتبع  الحكومي املكلف  للقطاع  املوكولة  واعتبارا لالختصاصات 

والال متركز،  الالمركزية  للمغرب يف مجال  االسرتاتيجي  التوجه  إعاقة، وانطالقا من  لفائدة األشخاص يف وضعية 

ولضامن االلتقائية بني املخططات والربامج القطاعية والرتابية يف مجال االندماج االجتامعي لألشخاص يف وضعية 

انتظارات وتحديات مستقبلية، وحتى يضطلع  إعاقة وما تطرحه من  الساكنة يف وضعية  إعاقة، ونظرا لحجم 

القطاع بكامل اختصاصاته ودوره التنسيقي، يجب  تعزيز دوره من خالل :

-  رصد اإلمكانيات البرشية واملادية الرضوري ؛

-  تقوية تواجدها الرتايب عرب إحداث بنيات إدارية تابعة لها يف مختلف الجهات؛ 

-  تعزيز دور التعاون الوطني كمؤسسة عمومية تقوم بخدمات القرب يف مجال اإلعاق.؛

-  تكوين وتبادل الخربات والتخطيط التشاريك يف مجال اإلعاقة. 

دـ إحداث مرصد وطني لإلعاقة 

واملرأة  التضامن  وزارة  به  تضطلع  الذي  التنسيقي  للدور  واعتبارا  اإلعاقة،  مجال  يعرفها  التي  للتطورات  نظرا 

واألرسة والتنمية االجتامعية يف إعداد وتتبع السياسات العمومية يف املجال مع القطاعات الحكومية والجمعيات،  

ينبغي إحداث آلية للرصد املستمر ملجال اإلعاقة، وذلك لتجميع كل املعطيات املتوفرة ومعالجتها وتحليلها يف 

تقارير موضوعاتية دورية، وذلك عىل ضوء التوجهات االسرتاتيجية الوطنية  وااللتزامات واملعايري الدولية يف مجال 

النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة. 
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هـ ـ اعتامد آليات للتشاور يف مجال النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة

لقد أكدت االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل الخربات املرتاكمة لدى  األشخاص يف وضعية 

إعاقة بسبب أوضاعهم واحتياجاتهم. وبذلك، فإن السياسات والربامج التي يتم وضعها مبشاركة هؤالء األشخاص 

أو عرب منظامتهم التمثيلية، تعكس بشكل أفضل احتياجاتهم الحقيقية وتكون قابلة للتطبيق الفعيل، كام أنها 

تكون متقبلة من قبل هذه الفئة من املواطنني واملواطنات.

أو  إعاقة  األشخاص يف وضعية  إرشاك  الرتابية  والجامعات  الحكومية  القطاعات  كل  يجب عىل  اإلطار،  يف هذا 

منظامتهم التمثيلية عرب آليات التشاور املناسبة إلعداد وتنفيد وتتبع السياسات والربامج التنموية.
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خـامتـة

إن هذه السياسة العمومية املندمجة للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، والتي كانت مطلبا لعموم 

الفاعلني من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات املجتمع املدين، تعبري عميل عن األهمية الخاصة 

التي توليها اململكة املغربية لهذه الفئة، وعملها الدائم لحامية حقوقها وصون كرامتها، مبا يؤهلها النخراطها التام 

يف الحياة العامة.

إن اعتامد هذه السياسة العمومية املندمجة استجابة وطنية ملختلف االنتظارات التي عرب عنها أولئك الفاعلون 

خالل جميع مراحل إعدادها، والتي سيتم  وضع برنامج وطني تنفيذي لضامن حسن تنزيل مضامينها ميتد لـ2021، 

يحدد التدابري املتخذة ومؤرشات التنفيذ، وكذا التزامات جميع القطاعات الحكومية، كل حسب اختصاصاته. كام 

تم وضع آليات للتتبع واإلرشاف من خالل ترسيم اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع تنفيذ االسرتاتيجيات والربامج 

املتعلقة بالنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، واللجنة التقنية املنبثقة عنها.

هذا، ويبقى كسب مختلف التحديات املتعلقة بالنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة رهني مبواصلة متلك 

جميع الفاعلني لذات املستوى العايل من التعبئة، واالنخراط الفاعل واملسؤول يف تنزيل هذا الورش الوطني الهام.


