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شـكــر وتـقديـر

تتقــدم وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة بخالــص شــكرها
وتقديرهــا إىل لجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة واالجتامعية لغريب آســيا «اإلســكوا»
عــى الدعــم والخــرة ،التــي قدمتهــا يف إطــار مــروع للتعــاون بــن الطرفــن
يهــم إعــداد مــؤرشات لتتبــع تنفيــذ اململكــة املغربيــة لالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتقويــة قــدرات نقــط ارتــكاز القطاعــات الحكوميــة
املعنيــة مبــارشة بتنفيــذ السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقوق األشــخاص
يف وضعيــة إعاقــة.
كــا تتقــدم الــوزارة باالمتنــان إىل الســيدة عــا أبــو الغيــب ،املستشــارة الفنيــة
ملنظمــة اإلســكوا لدعــم سياســات اإلعاقــة يف الوطــن العــريب والخبــرة الدوليــة
يف مجــاالت السياســات اإلجتامعيــة واإلعاقــة ،خاصــة السياســات املتعلقــة بالفقــر
واإلعاقــة والحاميــة االجتامعيــة وسياســات تقييــم اإلعاقــة يف الــدول منخفضــة
ومتوســطة الدخــل ،التــي رافقــت الــوزارة يف تنفيــذ مكونــات هــذا الربنامــج.
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تقـديــــم

تنــص االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،أكــر مــن أي معاهــدة
أخــرى لحقــوق اإلنســان ،عــى أهميــة إحــداث آليــة متكاملــة للتتبــع والرصــد.
ومــن أجــل االســتجابة لهــذا املســعى ،قامــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة
والتنميــة االجتامعيــة ،بدعــم مــن اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــريب آســيا
«اإلســكوا» ،ومبشــاركة القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة والجمعيــات
العاملــة يف مجــال اإلعاقــة ،بإعــداد املــؤرشات الوطنيــة لتتبــع تنفيــذ املغــرب
لالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،بنــاء عــى مجموعــة مــن
املعايــر ،مــن بينهــا أن تكــون هــذه املــؤرشات الوطنيــة ذات صلــة ،وأن تكــون
قابلــة للقيــاس وللتصنيــف ،وميكــن مقارنتهــا دوليــا.
كــا تــم االتفــاق عــى اعتــاد تعريــف اإلعاقــة املنصــوص عليــه يف القانــون اإلطــار
رقــم  97.13املتعلــق بحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا
كقاعــدة لجمــع البيانــات والتحليــل.
وتهــدف املجموعــة املختــارة مــن املــؤرشات األساســية مــع املــؤرشات الفرعيــة ذات
الصلــة إىل تقديــم صــورة عامــة عــن مــدى التقــدم يف مــا يتعلــق باحـرام حقــوق
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف املغــرب ،والتمتــع بحقــوق اإلنســان يف البــاد.
وتأمــل وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة أن تســاهم هــذه
املــؤرشات الوطنيــة الرئيســية يف إعطــاء بُعــد علمــي وعمــي لتتبــع تدخــات
الفاعلــن يف مختلــف املجــاالت ،خاصــة املجــاالت ذات األولويــة ،واألكــر ارتباطــا
بانتظــارات األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة .كــا تهــدف املــؤرشات الوطنيــة الرئيســية
لتوفــر معيــار لتقييــم التطــورات يف هــذا املجــال ،واملســاعدة عــى تكافــل الجهــود
والعمــل عــى تحقيــق املســاواة والعــدل إزاء األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
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الســيــاق الـعــام

حظيــت مســألة اإلعاقــة باهتــام خــاص داخــل دســتور اململكــة املغربيــة لســنة
 ،2011مــن خــال التنصيــص عــى منــع التمييــز عــى أســاس اإلعاقــة ،ودســرة
الحقــوق السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة لألشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة .فديباجــة الدســتور تؤكــد عــى حظــر ومكافحــة كل أشــكال التمييز ،بســبب
الجنــس أو اللــون أو املعتقــد أو الثقافــة أو االنتــاء االجتامعــي أو الجهــوي أو
اللغــة أو اإلعاقــة أو أي وضــع شــخيص مهــا كان .كــا ينــص الفصــل  34منــه عــى
أن تقــوم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل سياســات موجهــة إىل األشــخاص
والفئــات مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،ودعــا إىل تأهيــل األشــخاص الذيــن
يعانــون مــن إعاقــة جســدية أو حســية أو حركيــة أو عقليــة وإدماجهــم يف الحيــاة
االجتامعيــة واملدنيــة ،وتيســر متتعهــم بالحقــوق والحريــات املعــرف بهــا للجميــع.
وقــد أكــد املغــرب ،مبصادقتــه عــى االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،التزامــه التــام برتســيخ حــق املشــاركة االجتامعيــة لألشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة .كــا صاحــب ذلــك بنــاء آليــات للتدخــل ،مــن خــال إطــاق العديــد مــن
الربامــج املهيكلــة التــي ينتظــر أن تحــدث تطــورا نوعيــا يف مقاربــة قضيــة اإلعاقــة
باملغــرب ،حيــث تــم إصــدار القانــون اإلطــار املتعلــق بحاميــة حقــوق األشــخاص
يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا ،الــذي يحــدد األهــداف األساســية التــي تســعى
الدولــة لتحقيقهــا يف مجــال اإلعاقــة .كــا يتضمــن عــدة إج ـراءات وتدابــر تهــم
متكــن األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن التمتــع بحقوقهــم الكاملــة يف مجــاالت
الرتبيــة والتعليــم والوقايــة والرعايــة الصحيــة والتأهيــل املهنــي واملشــاركة يف
األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة والرتفيهيــة.
وإىل جانــب ذلــك ،أنجــزت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة
البحــث الوطنــي الثــاين حــول اإلعاقــة ،وفــق الــروط العلميــة واملعايــر الوطنيــة
والدوليــة املعمــول بهــا يف هــذا النــوع مــن البحــوث ،وذلــك بهــدف توفــر
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معطيــات إحصائيــة كميــة ونوعيــة حــول اإلعاقــة ،ســتمكّن مختلــف الفاعلــن يف
هــذا املجــال مــن تحديــد وتصنيــف احتياجــات األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،مــا
سيســاهم يف بلــورة اس ـراتيجيات جديــدة تســتجيب لهــذه االحتياجــات ،ووضــع
برامــج ومشــاريع أكــر فعاليــة ومردوديــة.
وقــد بينــت نتائــج البحــث الوطنــي الثــاين حــول اإلعاقــة أن نســبة انتشــار اإلعاقــة
عــى املســتوى الوطنــي وصلــت إىل  6.8باملائــة .كــا بينــت النتائــج أن كل أرسة
مــن بــن أربعــة أرس لديهــا ،عــى األقــل ،شــخص يف وضعيــة إعاقــة ،مــا ميثــل 25
باملائــة مــن مجمــوع األرس املغربيــة البالــغ عددهــا  7.139.542أرسة.
وتشــكل اللجنــة الوزاريــة املكلفــة بتتبــع تنفيــذ االسـراتيجيات والربامــج املتعلقــة
بالنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،التــي يرتأســها الســيد رئيــس
الحكومــة ،لبنــة أساســية يف مسلســل تعزيــز اإلطــار املؤسســايت الوطنــي املؤطــر
ملجــال اإلعاقــة وخطــوة مهمــة يف ســبيل ترســيخ مقاربــة التدبــر األفقــي والعرضاين
لقضيــة االندمــاج السوســيو اقتصــادي لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،والتــي أوكل
لهــا ،مبقتــى مرســوم وزاري ،تتبــع تنفيــذ السياســة العموميــة املتعلقــة بالنهــوض
بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،وكــذا تتبــع إعــال اململكــة املغربيــة
لالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
كــا تــم إحــداث صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي كآليــة جديــدة لدعــم
مشــاركة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،والــذي يتدخــل يف أربــع مجــاالت هــي
تحســن ظــروف متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،واقتنــاء األجهــزة الخاصــة
واملســاعدات التقنيــة األخــرى ،وتشــجيع االندمــاج املهنــي واألنشــطة املــدرة
للدخــل ،واملســاهمة يف إحــداث وتســيري مراكــز االســتقبال.
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ويشــكل تنفيــذ برنامــج العمــل حــول الولوجيــات ،بالتعــاون مــع البنــك الــدويل،
أحــد الربامــج الرئيســية التــي تهــم تنفيــذ إحــدى الحقــوق األساســية املتضمنــة يف
االتفاقيــة الدوليــة ،والــذي يتضمــن مشــاريع تهــم تطويــر اإلطــار التنظيمــي ملجــال
الولوجيــات ،وتوحيــد املعايــر املعمــول بهــا يف املجــال ،وتقويــة قــدرات الفاعلــن،
إضافــة إىل تشــخيص احتياجــات بعــض املــدن يف مجــال الولوجيــات ،وكــذا أنشــطة
تحسيســية وتوعويــة.
وتكريســا ملبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف جميــع جهــات
اململكــة املغربيــة ،تــم إحــداث مراكــز لتوجيــه واســتقبال األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة مبختلــف الجهــات تضطلــع مبهــام أساســية تتمثــل يف االســتقبال والتوجيــه،
وتوفــر الدعــم لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة وألرسهــم وملنظامتهــم ومســاعدتهم
يف إعــداد مشــاريع حياتيــة ،ومســاعدة الفاعلــن املحليــن عــى التكفــل بهــم ،مــن
خــال تزويدهــم بالخـرات والبيانــات الرضوريــة .كــا تنــاط بهــذه املراكــز متكــن
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن خدمــات صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي.
ونظ ـرا لغيــاب خطــة عمــل حكوميــة تشــتمل عــى برامــج ومــؤرشات وجدولــة
زمنيــة للتنفيــذ مــع تحديــد املســؤوليات ورصــد اإلمكانيــات املاليــة والبرشيــة
واعتــاد آليــات التتبــع والتقييــم ،أرشفــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتامعيــة عــى إعــداد سياســة عموميــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة ،هــي األوىل مــن نوعهــا ،تعتمــد عــى املكونــات التاليــة:
•التوجهــات االســراتيجية للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف
املغــرب؛
•مخطــط عمــل وطنــي عــى ضــوء التوجهــات االســراتيجية الجديــدة ونتائــج
البحــث الوطنــي حــول اإلعاقــة؛
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الغرض والهدف العام

تتميــز االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن االتفاقيــات األخــرى
بأنهــا تحتــوي عــى هيكليــة رصــد متكاملــة .وتشــرط املــادة  )2( 33عــى الــدول
األط ـراف إنشــاء أطــر أو هيئــات وطنيــة ،مبــا يف ذلــك آليــات مســتقلة ،لتحمــل
مســؤولية تعزيــز ورصــد تنفيــذ االتفاقيــة .ومبوجــب املــادة  ،35يجــب عــى كل
دولــة طــرف تزويــد اللجنــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بتقرير شــامل
حــول التدابــر املتخــذة لتنفيــذ التزاماتهــا ،مبوجــب هــذه االتفاقيــة ،وعــن التقــدم
املحــرز يف هــذا الصــدد .كــا تنــص املــادة  31عــى أن تقــوم الــدول األطـراف بجمع
املعلومــات املناســبة ،مبــا يف ذلــك البيانــات اإلحصائيــة والبيانــات املســتخدمة يف
البحــوث ،لتمكينهــا مــن وضــع وتنفيــذ السياســات الكفيلــة بإنفــاذ االتفاقيــة.
وتســتخدم هــذه املعلومــات للمســاعدة يف تقييــم تنفيــذ االلتزامــات التــي تعهــدت
بهــا الــدول األط ـراف مبوجــب هــذه االتفاقيــة ،وتحديــد ومعالجــة العوائــق التــي
تواجــه األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف مامرســة حقوقهــم.
ويثــر تحقيــق هــذا املســعى ،ملراقبــة ورصــد قضايــا اإلعاقــة وترجمتــه عــى
املســتوى الوطنــي ،العديــد مــن التحديــات ،حيــث أن تنفيــذ حقــوق اإلنســان
مبوجــب االتفاقيــة ميكــن أن يكــون مــن الصعــب مراقبتــه ،إذ مــن املعــروف أنــه
عندمــا يتــم تعديــل الترشيعــات وفقــا لالتفاقيــة ،فــإن هــذا ال يعنــي بالــرورة
االنعــكاس الفــوري عــى حيــاة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف دولــة مــا .فحتــى
اآلن كانــت هنــاك مناقشــات مســتفيضة حــول أفضــل الســبل لضــان الرصــد
الفعــال إلعــال حقــوق اإلنســان ومعاهــدات حقــوق اإلنســان .وقــد تــم تنفيــذ
نهــج مختلفــة لوضــع مــؤرشات حقــوق اإلنســان يف ســياقات مختلفــة ،وكان هنــاك
تركيــز متزايــد عــى اســتخدام مــؤرشات إحصائيــة لتقييــم مــدى التقــدم يف إعــال
الحقــوق املمنوحــة مبوجــب االتفاقيــة مــن قبــل األشــخاص يف وضعيــةو إعاقــة.
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يف هــذا الســياق ،قــررت اململكــة املغربيــة أن تكــون مــن الــدول الســباقة يف
الوطــن العــريب يف هــذا املجــال ،وتــم االتفــاق عــى بنــاء مجموعــة مــن املــؤرشات
الوطنيــة اإلحصائيــة األساســية ،التــي ميكــن أن توفــر أداة عمليــة وذات الصلــة
لرصــد القضايــا املرتبطــة مبجــال اإلعاقــة ،مبــا يتوافــق مــع االتفاقيــة الدوليــة
لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وتعتــر االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،التــي أقرتهــا الجمعيــة
العامــة لألمــم املتحدة ســنة  ،2006نقطــة االنطــاق لهــذا العمــل ،حيــث يتمثــل
الهــدف الرئيــي مــن هــذه العمليــة يف تحديــد وتطويــر قامئــة مــؤرشات وطنيــة
عــى أســاس التعريفــات املعياريــة الوطنيــة ،وتحديــد مصــادر بياناتهــا ،ودوريــة
جمعهــا ،وتوفــر املعطيــات حــول هــذه املــؤرشات وتحديثهــا بشــكل دوري ،وذلــك
مــن خــال الحــوار املبــارش مــع املؤسســات الرشيكــة ذات العالقــة للتعــرف عــى
احتياجاتهــا وأولوياتهــا يف مجــال تدفــق املعطيــات اإلحصائيــة واشــتقاق املــؤرشات.
وســيتم ترجمــة هــذه العمليــة بإصــدار إطــار وطنــي يضمــن اتخــاذ الخطــوات
الالزمــة مــن أجــل تلبيــة معايــر االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،والتــي تعــد أداة حيويــة لحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
عــى املســتوى الــدويل والوطنــي واملحــي.

 .1إإلطار المرجعي
متيــل معظــم املــؤرشات ،التــي يتــم تطويرهــا واملعلومــات التــي يتــم جمعهــا
يف الــدول متوســطة ومنخفضــة الدخــل ،إىل أن تكــون مبنيــة عــى أســاس رفــاه
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،وليــس عــى مبــدأ الحقــوق .وليتحقــق مبــدأ الحكامة
يف إعــال حقوقهــم ،ينبغــي نــر املعلومــات واملعطيــات املفصلــة واملوثوقــة
واملحللــة حــول حقيقــة الحيــاة التــي يعيشــها األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف
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كافــة القطاعــات ،وتحديــد مســؤولية جميــع املؤسســات واألفـراد يف إعــال هــذه
الحقــوق يف اململكــة املغربيــة كــا نــص عليهــا القانــون ،ومــدى انعــكاس مبــادئ
مشــاركة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ومصلحتهــم الفضــى ،وعــدم التمييــز بينهــم،
واملســاواة يف القوانــن والترشيعــات والسياســات والخطــط الوطنيــة ،مــع األخــذ
بعــن االعتبــار الســياق الوطنــي واملحــي ،ووجهــة نظــر األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة أنفســهم.
ونظـرا اللتـزام اململكــة املغربيــة بتطبيــق مبــادئ الحكامــة القامئــة عــى املســاءلة
والشــفافية ،تعتــر هــذه املــؤرشات ومراقبتهــا وســيلة لضــان تنفيــذ الحكومــة
اللتزاماتهــا يف مجــال حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،ومــدى تطبيــق القوانــن
أو رضورة تعديلهــا ،وتأثــر السياســات الحاليــة عــى األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة،
وضــان الشــفافية واملحاســبة بنــا ًء عــى االســتهدافات املحــددة يف الخطــط
والسياســات والربامــج الوطنيــة.
كــا تشــكل هــذه املــؤرشات أساســا يسرتشــد بــه واضعــو السياســات الوطنيــة
لتحســن وضــع األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،ولتطويــر قدراتهــم للمطالبــة
بحقوقهــم ،وللتأكــد مــن أن العاملــن مــع األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة واألنظمــة
واألطــر يقومــون بواجباتهــم ،وكــذا لحشــد التأييــد واملنــارصة لبعــض القضايــا
الخاصــة بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة بنــا ًء عــى إثباتــات ومعلومــات
وبيانــات مؤكــدة.
وتعتــر مــؤرشات النتائــج أداة للمراقبــة ورصــد التغيـرات عىل مســتوى األفـراد ،ومدى
إســهام القوانــن والترشيعــات املختلفــة يف ضــان حاميــة حقــوق األشــخاص ،ورصــد
وتوثيــق انتهــاكات الحقوق .كــا أن موضوع املــؤرشات وجمع املعطيات يتطلــب إرادة
سياســية ،وذلــك بســبب أهميتــه يف تحديد وتقييــم مدى التـزام الحكومة مبســؤولياتها،
وحســن إدارتهــا للمــوارد العامــة ،وتحديــد وجهتهــا ومــا هــو مطلــوب منها.
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وتعــد املعايــر وســيلة لالتفــاق عــى األولويــات األساســية املطروحــة يف كل قطــاع
مــن قطاعــات تنميــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة وفــق معايــر محــددة ،مــا
يســاعد يف إعــداد تقاريــر وطنيــة ودوليــة موحــدة ،ذات طابــع ولغــة واحــدة حــول
وضــع حقــوق هــؤالء األشــخاص ،حيــث إن عــدم الوضــوح يف املعايــر الخاصــة
بقيــاس حقوقهــم وتطبيقهــا وإعــداد التقاريــر حولها قــد يؤدي إىل جمــع املعلومات
مــن قبــل جهــات مختلفــة ،وبنــا ًء عــى مقاييــس دامئــة التغيــر بخصــوص الفئــات
الســكانية والتعريفــات واإلطــار الزمنــي والفئــات العمريــة واألماكــن واملنهجيــة
وغريهــا ،وينتــج عــن ذلــك وجــود كــم كبــر مــن املعطيــات التــي يصعــب مقارنتها،
والتــي ال متلــك يف معظــم األحيــان مرجعــا موحــدا.
إن تحديــد املعايــر ووجــود مــؤرشات مفصلــة وذات مصداقيــة متكننــا مــن املقارنــة
وتحديــد مــدى أوجــه التقــدم املحــرز ،وتقييــم التدخــات املختلفــة وأســباب نجاحهــا
أو فشــلها ،وتحديــد الثغـرات ومواقــع الضعــف يف مجــال حقــوق األشــخاص يف وضعية
إعاقــة لتوجيــه الجهــات املســؤولة نحــو تطوير سياســات وآليــات واسـراتيجيات تدخل
مناســبة ومبنيــة عــى حقائــق وإثباتــات مفصلــة ،ووضــع الخطــط واإلجـراءات الالزمــة
لحاميــة هــذه الحقــوق ،وتحديــد مــا ميكــن أن ينجــح مــن تدخــات ،تبعــا للمعلومات
املتوفــرة ،لتحقيــق األهــداف املرجــوة ،واســتهداف الفئــات األقل حظاً لتحقيــق العدالة
واملســاواة االجتامعيــة قــدر اإلمــكان.
وبالرغــم مــن قيــام القطاعــات الحكوميــة بتطويــر مــؤرشات ملســاعدة املؤسســات
يف تقييــم الخطــط الوطنيــة واالســراتيجيات وتحديــد الثغــرات ،ووضــع تقاريــر
حــول إنجازاتهــا أو حــول تنفيــذ برنامــج مــا ،إال أنــه يف أحيــان أخــرى يكــون ذلــك
بنــا ًء عــى حاجــة معينــة أو متطلــب لربنامــج معــن .وتعتمــد العديــد مــن هــذه
البحــوث عــى التمويــل الخارجــي ،ومل يتــم مأسســتها بعد كبحــوث وطنية رئيســية،
وقــد أدى ذلــك إىل فــرض مــؤرشات معينــة يتــم جمعهــا بنــا ًء عــى نــوع املــروع
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الــذي يجــري متويلــه أو احتيــاج فئــة معينــة ،وبالتــايل يتــم تك ـرار العديــد منهــا.
لذلــك يجــب إصــدار التقاريــر الوطنيــة يف مجــال حقــوق األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة بطريقــة ممنهجــة وموحــدة ،والتــي ميكــن أن تســمح بفهــم االتجاهــات
واألمنــاط يف مــا يتعلــق بتنفيــذ حقــوق هــؤالء األشــخاص داخــل البــاد ،خاصــة أن
اإلحصــاءات حــول وصــول األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة إىل الخدمــات الرئيســية
تظــل نــادرة بســبب عــدم تركيــز املانحــن يف دعمهــم عــى هــذا املجــال.

 .2اإلطار المفاهيمي
 .1.2طبيعة المؤشرات المعتمدة

اعتمــد اإلطــار املفاهيمــي املقــرح بشــأن مــؤرشات تعزيــز ورصــد تنفيــذ حقــوق
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة عــى اإلطــار الــذي تــم اعتــاده مــن قبــل املفوضيــة
الســامية لحقــوق اإلنســان بشــأن مــؤرشات تعزيــز ورصــد تنفيــذ حقــوق اإلنســان.1
ويحــدد هــذا اإلطــار ثالثــة أنــواع مــن املــؤرشات ذات الصلــة لقيــاس التقــدم
املحــرز يف تنفيــذ الحقــوق األساســية:
 .1املؤرشات الهيكلية؛
 .2املؤرشات العملية؛
 .3مؤرشات النتائج.
وتتوافــق هــذه األنــواع الثالثــة مــن املــؤرشات مــع ثالثــة مجــاالت ،حيــث ميكــن قيــاس
تنفيــذ الحقــوق األساســية وتقييمها عــى مســتوى االلتـزام ،واملبــادرة ،والنتائج.
تتعلــق املــؤرشات الهيكليــة بالجوانــب الخاصــة بااللت ـزام بالحقــوق األساســية ،مثــل
الترشيعــات والسياســات املطبقــة ،ووجود اآلليات واملــوارد ،وتتعلق املــؤرشات العملية
باملبــادرات املتخــذة لتنفيــذ هــذه االلتزامــات ،مثــل تدابــر السياســات املعتمــدة .بينام
تعكــس مــؤرشات النتائــج الواقــع املعيــش ،مثــل التمتــع الفعــي بالحقــوق.
1. http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/RTDBook/PartIVChapter24.pdf
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ويتطلــب اإلطــار املقــرح الرتكيــز عــى مــؤرشات النتائــج لإلجـراءات الوطنيــة عــى
املــدى الطويــل يف مجــال اإلعاقــة بــدال مــن املــؤرشات العمليــة والهيكليــة التــي
يجــب أن تكــون موجــودة عــى مســتوى الربامــج واالسـراتيجيات والسياســات .يف
هــذه الحالــة ،تكــون مــؤرشات النتائــج هــي التدابــر التــي تصــف مــدى التقــدم
يف تحقيــق النتائــج لــدى الدولــة .إنهــا تســاعد عــى التعــرف مــا إذا كانــت األمــور
تتغــر أو تتطــور نحــو اإلعــال الكامــل لحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
وقــد تتخــذ مــؤرشات التقــدم نحــو تحقيــق األهــداف أشــكاال مختلفــة ،ويبقــى
األكــر شــيوعا هــي املــؤرشات الكميــة التــي تقــوم بقيــاس أعــداد ونســب حقيقيــة
خــال فــرة معينــة مبــا يتعلــق بالفئــة املســتهدفة.

 .2.2أمثلة على المؤشرات الكمية

•عدد/نسبة املستفيدين؛
•عدد املؤسسات/املراكز؛
•عدد العاملني/عدد التخصصات.
باإلضافــة إىل تصنيــف املعطيــات حســب املــكان ،والزمــان ،والجنــس ،والتوزيــع
الجغــرايف...
أمــا مــؤرشات النتائــج ،فتعكــس حالــة إعــال حقــوق اإلنســان يف ســياق معــن
عــى مســتوى الفــرد أو املجموعــة .إنهــا ليســت ســوى تدبــر أكــر مبــارشة إلعــال
حــق مــن حقــوق اإلنســان ،ولكنهــا تعكــس أيضــا أهميــة هــذا اإلج ـراء يف التمتــع
بالحــق .وميكــن الوصــول إىل مــدى تحقيــق مــؤرش النتيجــة بواســطة واحــد أو أكــر
مــن املــؤرشات العملية.كــا أنــه مــن املعــروف أن مــؤرش النتيجــة ،يف كثــر مــن
األحيــان ،يســر بخطــى بطيئــة ،وهــو أقــل حساســية اللتقــاط التغيـرات اآلنيــة مــن
املــؤرشات العمليــة .فعــى ســبيل املثــال ،مــؤرشات العمــر املتوقــع أو الوفــاة ميكــن
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أن تكــون نتيجــة لسياســات التعليــم والتوعيــة الصحيــة العامــة ..وغريهــا ،فضــا عــن
إمكانيــة وصــول األفـراد إىل التغذيــة الكافيــة .لذلــك ،مــن املفيــد دامئــا الربــط مــا بني
مــؤرشات النتائــج واملــؤرشات العمليــة يف آليــات املتابعــة والرصــد والتقييــم.

 .3.2آليات تحديث المؤشرات المرصودة

ينصح عادة بتحديث وإعادة تقييم املؤرشات ،التي سيتم رصدها ،عىل أساس:
 .1الغرض املرجو تحقيقه؛
 .2التطور عىل املستوى الدويل يف مجال مفاهيم اإلعاقة أو آليات مراقبتها؛
 .3الثغرات التي تم تحديدها يف التغطية أو اإلبالغ؛
 .4أفضليات أصحاب املصلحة.

 .4.2آليات التنسيق والمتابعة

اســتنادا إىل الخــرة الدوليــة ،يعتمــد نجــاح إطــار املــؤرشات األساســية عــى اختيــار
قطــاع حكومــي رســمي مــن شــأنه تنســيق وتقديــم تقريــر عــن اإلطــار .وميكــن
أن يكــون لــكل مجموعــة مــن املــؤرشات قطــاع آخــر يتحمــل مســؤولية الوصــول
إىل جمــع املعلومــات وإحالتهــا عــى القطــاع الحكومــي الرئيــي مــن أجــل مركــزة
املعطيــات وتحليلهــا وطنيــا.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،مــن املهــم جــدا التحقــق مــن آليــات التمويــل وتعبئــة املــوارد
الالزمــة لعمليــة الرصــد واإلبــاغ .ويف معظــم األحيــان ،يقــوم الجهــاز الوطنــي
املكلــف باإلحصــاء بــدور رئيــي يف توفــر الخـرات يف نظــام املعلومــات ،والتأكــد
مــن أن املعطيــات ذات جــودة عاليــة ،ويوفــر الدعــم الفنــي حــول آليــات جمــع
املعلومــات عــى أســاس منتظــم.
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 .5.2تأثيــر تعريــف وتصنيــف اإلعاقــة علــى دقــة وشــمولية
البيانــات المتاحــة

عندمــا تســتهدف السياســات االجتامعيــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،وتطلــب
إثبــات نســبة العجــز كــرط لألهليــة ،هنــاك حاجــة ماســة إىل نظــام لتحديــد مــن
هــم يف وضعيــة إعاقــة ،وتحديــد قيــاس نســبة العجــز ملــن تــم إقرارهــم عــى أنهــم
مــن األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة .وغالبــا مــا يســتند تصنيــف اإلعاقــة ،يف مثــل
هــذه الســياقات ،عــى التعاريــف الوطنيــة ،والتــي ميكــن تحديدهــا يف الترشيعــات
الوطنيــة إمــا مــن خــال قانــون خــاص باإلعاقــة ،و/أو عــر قوانــن أخــرى متعــددة.
كــا ميكــن أيضــا تعريــف اإلعاقــة يف السياســات الحكوميــة ،ســواء كانــت هــذه
السياســة عامــة وشــاملة أو خاصــة بهــذا املجــال.
غــر أنــه يف كثــر مــن البلــدان ،ال تتــاىش هــذه التعاريــف الوطنيــة مــع املعايــر
الدوليــة املبنيــة عــى أســاس التعريــف املعتمــد باالتفاقيــة الدوليــة والتصنيــف
الــدويل لتأديــة الوظائــف والعجــز والصحــة ( ،)CIFويف كثــر مــن الحــاالت ال يتــم
توحيدهــا ضمــن نفــس الدولــة عــى الرغــم مــن االتفــاق الوطنــي عــى املبــدأ.
وهــذا ميكــن أن يؤثــر ســلبا عــى إمكانيــات مقارنــة املعطيــات بــن القطاعــات
الحكوميــة املختلفــة ،ويؤثــر عــى تحديــد النســبة الفعليــة لألشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة املتمكنــن مــن الوصــول واالســتفادة مــن الخدمــات .ففــي بالدنــا ،تقــرر
اعتــاد تعريــف وطنــي حــول اإلعاقــة ،يتضمنــه القانــون اإلطــار رقــم 97.13
املتعلــق بحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا ،كقاعــدة
للتحليــل إال أنــه ال بــد مــن إق ـرار وطنــي واتفــاق بــن جميــع الجهــات الفاعلــة
ذات الصلــة عــى آليــات ترجمــة هــذا اإلقـرار عــى أرض الواقــع مــن حيــث آليــات
جمــع املعلومــات وتحليلهــا.
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 .3منهجية اإلعداد
تــم إعــداد املــؤرشات الوطنيــة وآليــات جمعهــا واســتخدامها لتكــون وثيقــة حيــة،
حيــث متثــل هــذه املــؤرشات الخطــوط املرجعيــة لصياغــة ومراقبــة وضــع حقــوق
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة وليــس فقــط رفاههــم .لــذا ،تركــزت النقاشــات
الوطنيــة عــى أهميــة االتفــاق عليهــا ،ويف بعــض األحيــان تطويــر منهجيــة معينــة
لقيــاس هــذه املــؤرشات ،وتحليلهــا بنــا ًء عــى املعايــر الذكيــة مــن حيــث الدقــة
يف التعريــف ،والقابليــة للقيــاس ،وتوفــر املعلومــات ومصداقيتهــا ،والتأكــد مــن
أنهــا تعكــس الوضــع الحقيقــي القائــم ،وتحديــد الوقــت املناســب لقياســها ،وذلــك
للكشــف عــن مــدى التغي ـرات النمطيــة الدامئــة يف املــؤرشات وتحديــد أســبابها.
إن هــذه العمليــة ال تهــدف إىل مأسســة جميــع املــؤرشات يف الوقــت الحــايل،
بــل إىل تطويرهــا بشــكل تدريجــي ممنهــج مــن خــال سياســة متوســطة/طويلة
األمــد ،تحــدد تعريفــات وطنيــة ومنهجيــات واضحــة ،ومــا يلــزم مــن معطيــات
متكــن مــن رفــع التقاريــر الدوريــة واآلنيــة ومراقبــة وضــع األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة باملغــرب خــال فــرة معقولــة مــن الزمــن ،لرســم سياســات ووضــع خطــط
واقعيــة تســتهدف حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف جميــع القطاعــات،
وســد الثغــرات لتحســن آليــة الوصــول للفئــات املهمشــة ،بنــا ًء عــى مــؤرشات
موحــدة ومتفــق عليهــا وطنيــا.
وقــد اعتمــدت املنهجيــة املتبعــة يف بنــاء املــؤرشات الوطنيــة لتتبــع تنفيــذ االتفاقية
الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى الخطــوات التالية:
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 .1.3مستويات جمع المعلومات ومصادرها

يبــن الشــكل التــايل مصــادر جمــع املعلومــات املختلفــة ،مــن القطاعــات الحكوميــة
واملؤسســات العموميــة ،والقطــاع الخــاص ،ومؤسســات املجتمــع املــدين ،ومؤسســات
األمــم املتحــدة ،ومؤسســات التعليــم العــايل ومراكــز الدراســات بواســطة الســجالت
اإلداريــة ،واإلحصــاءات واألبحــاث والدراســات ،وعــر مؤسســات األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة أنفســهم ،وتغذيتهــا لنظــام وطنــي لجمــع املعطيــات وتحليلهــا ومراقبتهــا:
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 .2.3التشاور مع كافة المعنيين

مي ّكــن بنــاء املــؤرشات الوطنيــة مــن التوفــر عــى أداة فعالــة لتمكــن املســؤولني يف
بالدنــا مــن اتخــاذ القـرارات الالزمــة لتفعيــل حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة،
مــا يتطلــب وجــود إجــاع وطنــي وراء اختيــار املــؤرشات مــن جميــع الدوائــر
الحكوميــة وغــر الحكوميــة ذات العالقــة ،إضافــة إىل ضــان تحقيــق هــذا التوافــق
بــن أصحــاب املصلحــة املتعدديــن.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن مبــدأ إرشاك األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف جميــع جوانــب
تنفيــذ ورصــد ومتابعــة آليــات تنفيــذ االتفاقيــة الدوليــة منصــوص عليــه يف عــدة
مــواد يف االتفاقيــة ،مــن أهمهــا املــادة ( 4ف )3التــي تنــص عــى أن «تتشــاور الدول
األطــراف تشــاورا وثيقــا مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مبــن فيهــم األطفــال ذوو
اإلعاقــة ،مــن خــال املنظــات التــي متثلهــم ،بشــأن وضــع وتنفيــذ الترشيعــات
والسياســات الراميــة إىل تنفيــذ هــذه االتفاقيــة ،ويف عمليــات صنــع القــرارات
األخــرى بشــأن املســائل التــي تتعلــق باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وإرشاكهــم فعليــا يف
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ذلــك» ،واملــادة ( 33ف )3والتــي تحــث عــى أن «يســهم املجتمــع املــدين ،وبخاصــة
األشــخاص ذوو اإلعاقــة واملنظــات املمثلــة لهــم ،يف عمليــة الرصــد ويشــاركون
فيهــا مشــاركة كاملــة».
ويف هــذا اإلطــار ،نظمــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة،
بتعــاون مــع لجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغريب آســيا «اإلســكوا»،
ثــاث ورشــات عمــل لتحديــد اإلطــار املفاهيمــي ،وآليــات بنــاء مــؤرشات تتبــع
تنفيــذ االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وإبــداء املالحظــات
عــى النســخة األوليــة بعــد صياغتهــا .كــا متــت عمليــة التشــاور مــع كافــة
الــوزارات املعنيــة ،إضافــة إىل إرشاك عــدد كبــر مــن املؤسســات الوطنيــة املمثلــة
للمجتمــع املــدين ،ســواء تعلــق األمــر بجمعيــات األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة أو
املراكــز املقدمــة ملجموعــة مــن الخدمــات أو مؤسســات حقــوق اإلنســان.

 .4ربط المؤشرات الوطنية بالحقوق األساسية
انطالقــا مــن تجــارب دول أخــرى تــم فيهــا اختيــار عــدد محــدد ومركــز مــن
الحقــوق لتمثيــل مجموعــة مــن املجــاالت الرئيســية ،وقــع االختيــار عــى مثانيــة
حقــوق العتامدهــا كمــؤرشات وطنيــة لتتبــع إعــال االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وهــي كالتــايل:
 .1إمكانية الوصول ،املادة 9
 .2التعليم ،املادة 24
 .3العمل والتوظيف ،املادة 27
 .4الصحة ،املادة 25
 .5التأهيل وإعادة التأهيل ،املادة 26
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 .6العيش املستقل واإلدماج يف املجتمع ،املادة 19
 .7مستوى املعيشة الالئق والحامية االجتامعية ،املادة 28
 .8املشاركة يف الحياة السياسية والعامة ،املادة 29
وجديــر بالذكــر أن التجــارب الدوليــة يف هــذا املجــال ،مثل الدمنــارك ،قد بينــت أن رصد
وضعيــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن خــال مــؤرش واحــد لــكل واحــد من
الحقــوق املختــارة ال يعكــس الصــورة الحقيقيــة عــن الوضــع القائــم .لذلــك ،تــم إقـرار
مــؤرشات فرعيــة مصنفــة حســب نــوع الجنــس ،والســن ،واملوقــع الجغرايف.

 .1.4مبــررات التركيــز علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
و ا لثقا فية

يتمثــل الهــدف الرئيــي مــن وراء إقــرار الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة يف
تحقيــق العدالــة االجتامعيــة ،والتأمــن ضــد املــرض والفقــر والعجــز عــن العمــل،
والتخلــص مــن البطالــة ،وتهيئــة فــرص العمــل الالئــق لألفـراد ،وهــو مــا دفــع الكثري
مــن البلــدان املتقدمــة والناميــة ،عــى الســواء ،إىل التنصيــص عــى هــذه الحقــوق
يف دســاتريها وإحاطتهــا بالرعايــة.
ورغــم أهميــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة ،إال أنــه مــن املالحــظ أن االهتامم
بهــا مــن الناحيــة القانونيــة والعمليــة قــد جــاء متأخـرا عكــس االهتــام بالحقــوق
السياســية واملدنيــة ،علــا أن الحقــوق األوىل هــي التــي تعطــي لهــذه األخــرة
مضمونهــا ومحتواهــا .إن االعـراف لألفـراد بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــن
شــأنه أن يحررهــم مــن الهيمنــة املاديــة ألي جهــة ،وميكّنهــم مــن أن يعيشــوا
حيــاة كرميــة ،ويقومــوا بدورهــم يف املجتمــع عــى نحــو أفضــل .كــا أن حصــول
األفــراد عــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة يحقــق لهــم بطبيعــة الحــال
املســاواة الحقيقيــة ال النظريــة التــي ميكــن أن تحققهــا لهــم الحقــوق والحريــات
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السياســية واملدنيــة .إضافــة إىل ذلــك ،وعــى الرغــم مــن تأكيــدات متكــررة بــأن
كل الحقــوق «عــى قــدم املســاواة ،غــر قابلــة للتجزيــئ ومرتابطــة» ،فــإن الحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،باملقارنــة مــع الحقــوق السياســية واملدنيــة،
ال ت ـزال متخلفــة كث ـرا مــن حيــث التطــور املعيــاري والرصــد واإلنفــاذ والتنفيــذ.
لــذا ،تــم اعتــاد معظــم املــواد الخاصــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
ـيبي ،بالدرجــة األوىل ،مــدى ضــان متتــع األشــخاص
ألن التقــدم يف هــذه املــواد سـ ّ
يف وضعيــة إعاقــة بحقوقهــم كاملــة.

 .2.4المعاييــر التوجيهيــة الختيــار مؤشــرات الرصــد الوطنيــة
لحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة

تــم الحــرص عــى أن تنطبــق عــدد مــن املعايــر عــى املــؤرشات التــي تــم اختيارهــا
حتــى تتمكــن مــن توفــر أســاس للرصــد الفعــال القــادر عــى إبـراز مــدى امتثــال
املغــرب لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والتقــدم املحــرز يف تنفيــذ أحكامــه.
 .1إمكانيــة املقارنــة دوليــا :عــى الرغــم مــن أن املــؤرش يجــب أن يكــون عــى صلــة
مبــارشة بالواقــع يف املغــرب ،إال أنــه ينبغــي أن يكــون أيضــا ،حيثــا كان ذلك ممكنا،
متوافقــا مــع نظــام املــؤرشات الــدويل ،ســواء يف مجــال اإلعاقــة أو يف أهــداف التنمية
املســتدامة ،مــن أجــل املقارنــة واالســتفادة منهــا يف التقاريــر الدولية..
 .2إمكانيــة املقارنــة بــن أف ـراد املجتمــع يف وضعيــة إعاقــة وغريهــم :ميكــن أن
يكــون مهــا جــدا أن تبنــى إحــدى املــؤرشات عــى أســاس الفــرد حتــى تتوفــر
إمكانيــة املقارنــة بــن ذوي اإلعاقــة وغريهــم.
 .3أن تكــون ذات صلــة :يجــب أن تعكــس املــؤرشات ،إىل أقــى حــد ممكــن،
املــواد املتعلقــة بهــا يف االتفاقيــة ،والتــي تــم اســتهدافها مــن قبــل املــؤرش.
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باإلضافــة إىل أنــه ينبغــي أن تكــون أيضــا ذات الصلــة باملجموعــة املســتهدفة
وأصحــاب املصلحــة والســياق املغــريب ،وأيضــا حساســة للتحديــات القامئــة يف كل
الــدول حــول تنفيــذ حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 .4القابليــة للقيــاس :تــم اختيــار املــؤرشات اإلحصائيــة املتعلقــة مبســتوى النتائــج
فقــط .كــا تــم الرتكيــز عــى مــدى توفــر وإمكانيــة الوصــول إىل املعطيــات
ونوعيتهــا .ويجــب مراقبــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى مــر الزمــن،
وبالتــايل يجــب أن يســتند املــؤرش عــى البيانــات التــي ميكــن جمعهــا عــى
أســاس منتظــم لتوضيــح التطــورات مــع مــرور الوقــت .وأخـرا ،يجــب أن يكــون
املــؤرش دقيقــا ،وموثقــا ،وصحيحــا ،وذلــك لتقديــم أفضــل قيــاس ممكــن.
 .5التقاطــع /التصنيــف :يشــمل متثيــل أو تصنيــف األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
حســب عــدة صفــات ،منهــا نــوع اإلعاقــة والعمــر والجنــس والخلفيــات
االجتامعيــة واالقتصاديــة .لــذا ،فمــن الــروري أن تبنــى املــؤرشات بطريقــة
تضمــن تغطيــة هــذه الجوانــب لتحديــد التحديــات املوجــودة يف الوصــول أو
اإلقصــاء التــي قــد تؤثــر عــى فئــات معينــة مــن األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
 .6الدقة والثبات :إمكانية توحيد النتيجة بغض النظر عن الجهة املنفذة للقياس.
 .7إمكانيــة الوصــول إىل البيانــات وتوافرهــا :إمكانيــة تحديــد مــا هي مصــادر البيانات
ذات الصلــة لــكل مــؤرش ،ومــن املســؤول عــن جمــع البيانــات ،وآليــات جمــع هــذه
البيانــات ،وإمكانيــة القيــاس يف مراحــل زمنيــة مختلفة حســب الحاجة.
يف هــذا اإلطــار ،تــم االتفــاق خــال ورشــة العمــل ،التــي نظمتهــا وزارة التضامــن واملرأة
واألرسة والتنميــة االجتامعيــة بتعــاون مــع «اإلســكوا» شــهر أكتوبــر  ،2015عــى تبنــي
مجموعــة مــن املعايــر التــي ميكــن اعتامدهــا الختيــار املــؤرشات الرئيســية ،وهــي أن
تكــون ذات صلــة ،وقابلــة للقيــاس ،وميكــن مقارنتهــا دوليــا ،وتصنيفهــا.
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 .5رصد المؤشرات الوطنية
تتضمــن السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة رافعــات لاللتقائيــة والتدبــر والحكامــة:
 .1تعزيــز دور اللجنــة الوزاريــة املكلفــة بتتبــع تنفيــذ االســراتيجيات والربامــج
املتعلقــة بالنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،املحدثــة مبرســوم
للســيد رئيــس الحكومــة ،كآليــة أحدثتهــا الحكومــة لتطويــر التنســيق بــن
مختلــف القطاعــات الحكوميــة ،وضــان التقائيــة برامجهــا ،والتــي أنيطــت بهــا
املهــام التاليــة:
•تقديــم توصيــات بشــأن التدابــر الترشيعيــة والتنظيميــة التــي يتعــن اتخاذهــا
مــن أجــل النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة؛
•اتخــاذ جميــع التدابــر الالزمــة لضــان حســن التنســيق بــن القطاعــات الحكومية
لتنفيــذ الربامــج واإلجـراءات املتضمنــة يف السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض
بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة؛
•تعزيــز التشــاور والتواصــل بــن جميــع الجهــات املعنيــة (الــوزارات والقطــاع
الخــاص واملجتمــع املــدين) بشــأن النهــوض بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛
•تتبــع إعــال االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة مبجــال اإلعاقــة التــي صــادق
عليهــا املغــرب ،ال ســيام االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
والربوتوكــول امللحــق بهــا ،وذلــك بنــاء عــى التقاريــر التــي تعدهــا الســلطات
والهيئــات املعنيــة باملجــال؛
•إبــداء الــرأي يف القضايــا التــي تعــرض عليهــا مــن قبــل القطاعــات املعنيــة ،والنظر
يف اإلشــكاالت الناجمــة عــن تطبيــق السياســة العموميــة يف مجــال النهــوض
بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة؛
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•تقييــم منجــزات القطاعــات املعنيــة بتنفيــذ السياســة العموميــة يف مجــال
اإلعاقــة ،بنــاء عــى التقاريــر التــي تعدهــا هــذه القطاعــات.
 .2إحــداث اللجنــة التقنيــة املكلفــة بأجــرأة توجهــات اللجنــة الوزاريــة يف تنفيــذ
االســراتيجيات والربامــج املتعلقــة بالنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة ،والتــي عهــد إليهــا عــى الخصــوص مبــا يــي:
•إعداد مشاريع قرارات وتوصيات وتقارير اللجنة الوزارية؛
•دراسة امللفات املحالة عليها من قبل اللجنة الوزارية؛
•تتبع تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية.
 .3إحداث مرصد وطني لإلعاقة:
نظ ـرا للتطــورات التــي يعرفهــا مجــال اإلعاقــة ،واعتبــارا للــدور التنســيقي الــذي
تضطلــع بــه وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة يف إعــداد وتتبــع
السياســات العموميــة يف املجــال مــع القطاعــات الحكوميــة والجمعيــات ،ينبغــي
إحــداث آليــة للرصــد املســتمر ملجــال اإلعاقــة ،وذلــك لتجميــع كل املعطيــات
املتوفــرة ومعالجتهــا وتحليلهــا يف تقاريــر موضوعاتيــة دوريــة ،عىل ضــوء التوجهات
االسـراتيجية الوطنيــة ،وااللتزامــات واملعايــر الدوليــة يف مجــال النهــوض بحقــوق
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
 .4تعزيز الدور التنسيقي لوزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
اعتبــارا لالختصاصــات املوكولــة للقطــاع الحكومــي املكلــف باإلعاقــة يف وضــع
وتنفيــذ وتتبــع السياســات العموميــة لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،وانطالقا
مــن التوجــه االس ـراتيجي للمغــرب يف مجــال الالمركزيــة والــا متركــز ،ولضــان
االلتقائيــة بــن املخططــات والربامــج القطاعيــة والرتابيــة يف مجــال االندمــاج
االجتامعــي لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،ونظـرا لحجــم الســاكنة يف وضعيــة إعاقــة
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ومــا تطرحــه مــن انتظــارات وتحديــات مســتقبلية ،وحتــى يضطلــع هــذا القطــاع
بكامــل اختصاصاتــه ودوره التنســيقي ،يجــب تعزيــز دوره مــن خــال:
•رصد اإلمكانيات البرشية واملادية الرضورية؛
•تقوية وجوده الرتايب عرب إحداث بنيات إدارية تابعة له يف مختلف الجهات؛
•تعزيــز دور التعــاون الوطنــي كمؤسســة عموميــة تقــوم بخدمــات القــرب يف
مجــال اإلعاقــة؛
•تكوين وتبادل الخربات والتخطيط التشاريك يف مجال اإلعاقة.

 .6المؤشرات الوطنية وأهداف التنمية
 .1.6أجندة  2030واإلعاقة

نظـرا للتقــدم الــذي تــم إنجــازه يف صياغــة األهــداف التنمويــة املســتدامة والنجــاح
يف إدراج اإلعاقــة كأحــد القضايــا املحوريــة جنبــا إىل جنــب مــع الجنــس والعمــر
واألقليــات يف املجتمــع ،أصبــح مــن الــروري أن يتــم التعامــل مــع االتفاقيــة
الدوليــة لألشــخاص ذوي االعاقــة مبــا يتوافــق مــع التطــورات األخــرى الحاصلــة يف
مجــال التنميــة واملســاواة يف الحقــوق بشــكل عــام.
فعــى الرغــم مــن أن احتياجــات األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مل يــرد ذكرهــا يف
الجولــة األوىل مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة أو يف املــؤرشات لتقييــم التقــدم
املحــرز ،يعتــر ملخــص اإلنجــازات واإلخفاقــات يف مــا يتعلــق باألهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة ( ،)OMDاملعــد مــن قبــل عــدد مــن املؤسســات األمميــة ،نقطــة انطــاق
لتحقيــق أهــداف أكــر شــمولية يف الخمســة عــر ســنة املقبلــة ،والتــي هــي ذات
صلــة عميقــة للتأثــر عــى حيــاة مليــار شــخص يف وضعيــة إعاقــة يف العــامل والذيــن
تــم وصفهــم بأنهــم «أفقــر الفقــراء» يف جميــع القــارات ،خصوصــا يف البلــدان
املنخفضــة واملتوســطة الدخــل .ويرتتــب عــى ذلــك إدراجهــم يف جميــع األهــداف
املتعلقــة بالفقــر يف املســتقبل إلعــال حقوقهــم األساســية كمواطنــن.
34

ومــن أحــد املبــادىء األساســية ألهــداف التنميــة املســتدامة ( )ODDمبــدأ
التأكيــد عــى أن ال يتــم تــرك أحــد يف الخلــف ،وضــان وصــول تدخــات التنميــة
املســتدامة إىل الفئــات األكــر ضعفــا .وتــم التأكيــد عــى أهميــة تصنيــف البيانــات
حســب الجنــس والعمــر ..إلــخ .كــا تــم اإلقـرار أن تصنيــف البيانــات ليســت دامئــا
كافيــة ،فهنــاك حاجــة ماســة إىل إعــادة النظــر يف األدوات الخاصــة بجمــع البيانــات
أو أســئلة االســتطالع ..وغريهــا لضــان عــدم التمييــز أو اإلقصــاء يف التصميــم أو
التنفيــذ ميكــن أن تحجــب واقــع تجــارب األفــراد ،خاصــة مــن الســكان «الغــر
مرئيــن».
ولضــان تفــادي هــذا اإلشــكال ،تــم االتفــاق عــى تصنيــف البيانــات ،حيثــا كان
ذلــك مناســبا ،حســب الدخــل أو الجنــس أو الســن أو العــرق أو اإلثنيــة أو وضــع
الهجــرة ،واإلعاقــة ،واملوقــع الجغ ـرايف ..أو غريهــا مــن الخصائــص ،وفقــا للمبــادئ
األساســية لإلحصــاءات الرســمية.
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 .2.6اإلشارة إلى اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة

هناك خمسة أهداف تشري مبارشة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة:

الهدف

مقاصد الهدف التي تشري إىل األشخاص يف وضعية إعاقة

•القضــاء عــى التفــاوت بــن الجنســن يف التعليــم وضــان تكافــؤ فــرص الوصــول إىل جميــع
الهــدف  .4ضــان التعليــم الجيــد مســتويات التعليــم والتدريــب املهنــي للفئــات الضعيفــة ،مبــا يف ذلــك لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
املنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز والشــعوب األصليــة واألطفــال الذيــن يعيشــون يف ظــل أوضــاع هشــة ،بحلــول عــام .2030
فــرص التعلّــم مــدى الحيــاة للجميــع •بنــاء املرافــق التعليميــة التــي تراعــي الفــروق بــن الجنســن ،واإلعاقــة ،واألطفــال ،ورفــع مســتوى
املرافــق التعليميــة القامئــة وتهيئــة بيئــة تعليميــة فعالــة ومأمونــة وخاليــة مــن العنــف للجميــع.

الهــدف  .8تعزيــز النمــو االقتصــادي

العمــل الالئــق للجميــع

املطــرد والشــامل للجميــع واملســتدام ،تحقيــق العاملــة الكاملــة واملنتجــة وتوفــر العمــل الالئــق لجميــع النســاء والرجــال ،مبــا يف ذلــك
والعاملــة الكاملــة واملنتجــة ،وتوفــر الشــباب واألشــخاص ذوو اإلعاقــة ،وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل املتكافــئ القيمــة ،بحلــول عــام 2030

متكــن وتعزيــز اإلدمــاج االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس للجميــع ،بغــض النظــر عــن الســن أو
الهــدف  .10الحــد مــن انعــدام الجنــس أو اإلعاقــة أو العــرق أو اإلثنيــة أو األصــل أو الديــن أو الوضــع االقتصــادي أو غــر ذلــك،
املســاواة داخــل البلــدان وفيــا بينهــا بحلــول عــام 2030

37

الهــدف  .11جعــل املــدن والتجمعــات
البرشيــة شــاملة للجميــع وآمنــة
وقــادرة عــى الصمــود ومســتدامة

الهــدف  .17تعزيــز وســائل التنفيــذ
وتنشــيط الرشاكــة العامليــة مــن أجــل
التنميــة املســتدامة

توفــر إمكانيــة وصــول الجميــع إىل نظــم نقــل مأمونــة وميســورة التكلفــة ويســهل الوصــول إليهــا
ومســتدامة ،وتحســن الســامة عــى الطــرق ،وال ســيام مــن خــال توســيع نطــاق النقــل العــام ،مــع
إيــاء اهتــام خــاص الحتياجــات األشــخاص الذيــن يعيشــون يف ظــل ظــروف هشــة والنســاء واألطفــال
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن ،بحلــول عــام 2030
تعزيــز تقديــم الدعــم لبنــاء قــدرات البلــدان الناميــة ،مبــا يف ذلــك أقــل البلــدان منــوا والــدول
الجزريــة الصغــرة الناميــة ،لتحقيــق زيــادة كبــرة يف توافــر بيانــات عاليــة الجــودة ومناســبة
التوقيــت وموثوقــة ومفصلــة حســب الدخــل ،ونــوع الجنــس ،والســن ،والعــرق ،واالنتــاء العرقــي،
والوضــع كمهاجــر ،واإلعاقــة ،واملوقــع الجغـرايف وغريهــا مــن الخصائــص ذات الصلــة يف الســياقات
الوطنيــة ،بحلــول عــام 2020

ويوضــح الجــدول التــايل الرتابــط بــن النصــوص النهائيــة ألهــداف التنميــة
املســتدامة ( )ODDواملــواد التــي تــم اختيارهــا يف املغــرب لتتبــع التقــدم نحــو
مبــادئ االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،حيــث يتبــن أن
معظــم املــواد املنتقــاة متوافقــة مــع أهــداف التنميــة املســتدامة باســتثناء املــادة
 19املتعلقــة بـ(العيــش املســتقل) ،والتــي تعتــر ذات أهميــة أساســية لضــان
حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،واملــادة  25املتعلقــة بـ(الصحــة) ،واملــادة 26
املتعلقــة بـ(التأهيــل وإعــادة التأهيــل).
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مقاصد أهداف التنمية املستدامة

الهــدف  .4ضــان التعليــم الجيــد املنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلّــم مــدى الحيــاة
للجميع
مقاصد الهدف 4

•املقصــد  :4.5القضــاء عــى التفــاوت بــن الجنســن يف التعليــم وضــان تكافــؤ فــرص الوصــول إىل
جميــع مســتويات التعليــم والتدريــب املهنــي للفئــات الضعيفــة ،مبــا يف ذلــك لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
والشــعوب األصليــة واألطفــال الذيــن يعيشــون يف ظــل أوضــاع هشــة ،بحلــول عــام 2030
•املقصــد  :4.6بنــاء املرافــق التعليميــة التــي تراعــي الفــروق بــن الجنســن ،واإلعاقــة ،واألطفــال ،ورفــع
مســتوى املرافــق التعليميــة القامئــة وتهيئــة بيئــة تعليميــة فعالــة ومأمونــة وخاليــة مــن العنف للجميــع
الهــدف  .8تعزيــز النمــو االقتصــادي املطــرد والشــامل للجميــع واملســتدام ،والعاملــة الكاملــة واملنتجــة،
وتوفــر العمــل الالئــق للجميــع

مقاصد الهدف 8

•املقصــد  :8.5تحقيــق العاملــة الكاملــة واملنتجــة وتوفــر العمــل الالئــق لجميــع النســاء والرجــال ،مبــا يف
ذلــك الشــباب واألشــخاص ذوو اإلعاقــة ،وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل املتكافــئ القيمــة ،بحلــول عــام 2030

الهدف  .10الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيام بينها
مقاصد الهدف 10

•املقصــد  :10.2متكــن وتعزيــز اإلدمــاج االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس للجميــع ،بغــض النظــر
عــن الســن أو الجنــس أو اإلعاقــة أو العــرق أو اإلثنيــة أو األصــل أو الديــن أو الوضــع االقتصــادي أو
غــر ذلــك ،بحلــول عــام 2030

املواد املختارة من االتفاقية
الدولية يف املغرب

املادة  :24التعليم

املادة  :27العمل

املادة  :28الحامية االجتامعية
املادة  :29املشاركة السياسية
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الهــدف  .11جعــل املــدن والتجمعــات البرشيــة شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة عــى الصمــود
ومســتدامة

مقاصد الهدف 11

•املقصــد  :11.2توفــر إمكانيــة وصــول الجميــع إىل نظــم نقــل مأمونــة وميســورة التكلفــة ويســهل
الوصــول إليهــا ومســتدامة ،وتحســن الســامة عــى الطــرق ،وال ســيام مــن خــال توســيع نطــاق
النقــل العــام ،مــع إيــاء اهتــام خــاص الحتياجــات األشــخاص الذيــن يعيشــون يف ظــل ظــروف هشــة
والنســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن ،بحلــول عــام 2030
•املقصــد  :11.7توفــر ســبل اســتفادة الجميــع مــن مســاحات خ ـراء وأماكــن عامــة ،آمنــة وشــاملة
للجميــع وميكــن الوصــول إليهــا ،وال ســيام بالنســبة للنســاء واألطفــال وكبــار الســن واألشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،بحلــول عــام 2030

املادة  : 9إمكانية الوصول
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املجال

 .7المؤشــرات الوطنيــة لتتبــع تنفيــذ االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة
املؤرشات األساسية

 .1نسبة املباين والفضاءات العامة التي تراعي املعايري الوطنية للولوجيات
إمكانية الوصول
املــادة  9مــن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق  .2نسبة وسائل النقل العامة التي تراعي املعايري الوطنية للولوجيات
األشــخاص ذوي اإلعاقــة
 .3نسبة وسائل وأنظمة املعلومات واالتصال التي تراعي املعايري الوطنية للولوجيات

العيش املستقل واإلدماج يف املجتمع

 .4نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املســتفيدين مــن الربامــج االجتامعيــة (برامــج اإلســكان،
لحقــوق
الدوليــة
االتفاقيــة
املــادة  19مــن
وخدمــات الدعــم االجتامعــي املبــارش)...
األشــخاص ذوي اإلعاقــة

التعليم

 .6نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من خدمات الرعاية الصحية

املــادة  24مــن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق  .5نسبة التحاق أطفال سن السادسة يف وضعية إعاقة باملدرسة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة

الصحة

املــادة  25مــن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة
 .7نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من التغطية الصحية
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 .13نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر

 .12نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من برامج الحامية االجتامعية

 .11نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقة املســتفيدين من برامج املنح/القروض لدعم املشــاريع الفردية

 .10نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة العاملني بالقطاع العام والخاص

 .8نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من خدمات إعادة التأهيل املهني
التأهيل وإعادة التأهيل
املــادة  26مــن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق  .9نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املســتفيدين مــن خدمــات إعــادة التأهيــل الصحــي
األشــخاص ذوي اإلعاقــة
وخدمــات الـــتأهيل الوظيفــي واملعينــات التقنيــة املســاعدة واألجهــزة التعويضيــة

العمل والعاملة

املــادة  27مــن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة

مستوى املعيشة الالئق والحامية االجتامعية

املــادة  28مــن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة

املشاركة يف الحياة السياسية والعامة

املــادة  29مــن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق  .14نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة الحاصلــن عــى مناصــب ق ـرار يف الربملــان واألح ـزاب
السياســية واملناصــب السياســية األخــرى
األشــخاص ذوي اإلعاقــة

المؤشرات الخاصة بالمادة  :9إمكانية الوصول
«( )...التدابــر املناســبة التــي تكفــل إمكانيــة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
عــى قــدم املســاواة مــع غريهــم ،إىل البيئــة املاديــة املحيطــة ووســائل النقــل
واملعلومــات واالتصــاالت ،مبــا يف ذلــك تكنولوجيــات ونظــم املعلومــات واالتصــال،
واملرافــق والخدمــات األخــرى املتاحــة لعامــة الجمهــور أو املقدمــة إليــه ،يف
املناطــق الحرضيــة والريفيــة عــى الســواء» ..االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،املــادة 9
 .1اإلطار القانوني الوطني

اعتمــد املغــرب ،ســنة  ،2003القانــون رقــم  10.03املتعلــق بالولوجيــات.
ويف ســنة  ،2011صــدر املرســوم التطبيقــي لهــذا القانــون ،الــذي ينــص عــى
متطلبــات الولوجيــات األساســية يف مــا يتعلــق بالفضــاءات العموميــة واملبــاين
والنقــل واالتصــاالت .إضافــة إىل القانــون اإلطــار رقــم  97.13املتعلــق بحاميــة
حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا ،الــذي يتضمــن مــادة تتعلــق
بالولوجيــات ،والتــي تنــص عــى أن «تســهر الســلطات العموميــة املعنيــة ،طبقــا
للترشيــع الجــاري بــه العمــل ،عــى اتخــاذ جميــع التدابــر الالزمــة لجعــل املنشــآت
العمرانيــة واملعامريــة ووســائل النقــل واالتصــال مــزودة بالولوجيــات الرضوريــة
الخاصــة باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة .كــا يتعــن عــى الســلطات املذكــورة اتخــاذ
التدابــر املناســبة لتزويــد الفضــاءات والبنايــات املفتوحــة يف وجــه العمــوم القامئــة
يف تاريــخ دخــول هــذا القانــون اإلطــار حيــز التنفيــذ بالولوجيــات الرضوريــة».
 .2السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية ذات الصلة

يف إطــار السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة باملغــرب ،تــم إق ـرار العمــل عــى الولوجيــات كأحــد التدخــات الرئيســية.
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وتــم الرتكيــز عــى محوريــن أساســن:
•مراعــاة الولوجيــات يف جميــع التصاميــم الجديــدة (الســكن ،وترصيــف الطرقــات،
والنقــل ،واملؤسســات العموميــة)...؛
•التنفيذ التدريجي إلرساء الولوجيات يف البيئة القامئة والقدمية.
 .3مبرر اختيار المؤشرات الخاصة بالولوجيات

تــم اإلقــرار دوليــا أن الولوجيــات هــي أحــد املبــادئ التوجيهيــة الثامنيــة التــي
تشــكل األســاس التفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،بــل هــي رشط أســايس
إلدمــاج األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ومشــاركتهم الكاملــة يف املجتمــع.
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 .4المؤشرات األساسية المتعلقة بالولوجيات

•املؤرش  :1نسبة املباين والفضاءات العامة التي تراعي املعايري الوطنية للولوجيات
بطاقة وصف املؤرش

رقم املؤرش

تعريف املؤرش

مصادر املعلومات

نســبة املبــاين والفضــاءات العامــة التــي تراعــي
اسم املؤرش
1
املعايــر الوطنيــة للولوجيــات
املصالــح واملؤسســات العموميــة الجديــدة والقامئــة ومنشــآت الســكن الجامعــي الجديــدة والفضــاءات
العامــة ســهلة الولــوج حســب املعايــر الوطنيــة
•وزارة التعمري وإعداد الرتاب الوطني
•وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
•وزارة الداخلية
•وزارة السكنى وسياسة املدينة
الجهــة املســؤولة
•وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
بالدرجــة األوىل عــن
وزارة الداخلية
•وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر
إصــدار املعطيــات
•وزارة الصحة
الالزمــة حــول املــؤرش
•وزارة الشباب والرياضة
•وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية
•وزارة الفالحة والصيد البحري
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•مصادر أولية :استبيانات وأبحاث
•مصــادر ثانويــة :الســجالت اإلداريــة والتقاريــر دورية جمع املعلومات سنويا
طرق جمع املعلومات
الخاصــة بــكل مؤسســة أو وزارة
 .9عدد املباين والفضاءات العامة الحديثة التي تراعي املعايري الدولية للولوجيات
100 _______________________ X .10
عدد املباين والفضاءات العامة الحديثة
آلية االحتساب
 .11عدد املباين والفضاءات العامة الحالية التي تراعي املعايري الدولية للولوجيات
100 _______________________ X .12
عدد املباين والفضاءات العامة بشكل عام
املعلومات الرضورية الحتساب املؤرش غري متوفرة حاليا
توافر املعلومات
ســيتم تحديدهــا حســب القيمــة املســتهدفة حتــى  80%مــن املبــاين العامــة املنشــأة حديثــا ســنويا
القيمة األولية
تتطابــق مــع املعايــر الدوليــة للولوجيــات
إحصــاءات العــام  2017العــام 2021
القيمــة الفعليــة التــي ( )2018سيتم احتسابها ( )2019سيتم احتسابها ( )2020سيتم احتسابها ( )2021سيتماحتسابها
يفنهايةالعام
يف نهاية العام
يف نهاية العام
يف نهاية العام
تــم تحقيقهــا
املؤرشات الفرعية
•التصنيــف حســب وظيفــة املبنــى (إدارة عموميــة ،مؤسســة تعليميــة ،مرفــق صحــي )...مثــال :النســبة املئويــة للمــدارس التــي
تحتــوي عــى هيــاكل أساســية ومــواد مكيفــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
•التصنيف حسب نوعية الفضاءات العمومية ومستوى إشعاعها
•املؤرش األسايس مصنف حسب الوسط (حرضي/قروي)
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•املؤرش  :2نسبة وسائل النقل العامة التي تراعي املعايري الوطنية للولوجيات
بطاقة وصف املؤرش

رقم املؤرش

تعريف املؤرش

مصادر املعلومات

طرق جمع
املعلومات

نســبة وســائل النقــل العامــة التــي تراعــي املعايــر
اسم املؤرش
2
الوطنيــة للولوجيــات
وسائل النقل العمومية من حافالت وقطارات التي تراعي املعايري الوطنية للولوجيات
•وزارة التعمري وإعداد الرتاب الوطني
•وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
•وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
الجهة املسؤولة بالدرجة
ا ال جتام عيــة
وزارة التجهيز والنقل
األوىل عن إصدار
•وزارة الداخلية
املعطيات الالزمة حول واللوجيستيك
•وزارة السكنى وسياسة املدينة
املؤرش
•وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
•وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر
•وزارة الصحة
•مصادر أولية :استبيانات وأبحاث
•مصــادر ثانويــة :الســجالت اإلداريــة والتقاريــر دورية جمع املعلومات سنويا
الخاصــة بــكل مؤسســة أو وزارة
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آلية االحتساب

عدد وسائل النقل العمومية من حافالت وقطارات التي تراعي املعايري الوطنية للولوجيات
100 _______________________ X
عدد وسائل النقل العمومية من حافالت وقطارات بشكل عام
(االحتساب يتم لكل وسيلة نقل عىل حدة)

املعلومات الرضورية الحتساب املؤرش غري متوفرة حاليا
توافر املعلومات
ســيتم تحديدهــا حســب القيمــة املســتهدفة  % 50مــن وســائل النقــل العموميــة مــن حافــات
القيمة األولية
إحصائيــات العــام  2017حتــى العــام  2021وقطــارات مطابقــة للمعايــر الوطنيــة للولوجيــات
القيمة الفعلية التي ســيتم احتســابها يف ســيتم احتســابها يف ســيتم احتســابها يف ســيتم احتســابها يف
نهايــة العــام ( )2018نهايــة العــام ( )2019نهايــة العــام ( )2020نهايــة العــام ()2021
تم تحقيقها
املؤرشات الفرعية
التصنيف حسب نوعية وسيلة النقل
املؤرش األسايس مصنف حسب الوسط (حرضي/قروي)
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•املؤرش  :3نسبة وسائل وأنظمة املعلومات واالتصال التي تراعي املعايري الوطنية للولوجيات
بطاقة وصف املؤرش

رقم املؤرش

تعريف املؤرش

مصادر املعلومات

طرق جمع املعلومات

نســبة وســائل وأنظمــة املعلومــات واالتصــال
اسم املؤرش
3
التــي تراعــي املعايــر الوطنيــة للولوجيــات
وســائل اإلعــام املرئيــة واملســموعة ووســائل االتصــال (مثــل الصفحــات اإللكرتونيــة للــوزارات) التــي تراعــي
املعايــر الوطنيــة للولوجيــات
•وزارة التعمري وإعداد الرتاب الوطني
•وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
•وزارة الداخلية
•وزارة االتصال
وزارة االتصال
الجهة املسؤولة
•وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر
بالدرجة األوىل عن وزارة الصناعة والتجارة
•وزارة الصناعة والتجارة واالستثامر واالقتصاد الرقمي
واالستثامر واالقتصاد
إصدار املعطيات
•وزارة الثقافة
الالزمة حول املؤرش الرقمي
•وزارة العدل والحريات
•املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان
•املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
مصادر أولية :استبيانات وأبحاث
مصــادر ثانويــة :الســجالت االداريــة والتقاريــر الخاصــة دورية جمع
املعلومات
بــكل مؤسســة أو وزارة
سنويا

50

آلية االحتساب

عدد وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ووسائل االتصال التي تراعي املعايري الوطنية للولوجيات
100 _______________________ X .13
عدد وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ووسائل االتصال بشكل عام
(االحتساب يتم لكل وسيلة عىل حدة)

املعلومات الرضورية الحتساب املؤرش غري متوفرة حاليا
توافر املعلومات
 50%مــن وســائل اإلعــام املرئيــة واملســموعة
ســيتم تحديدهــا حســب القيمــة املســتهدفة حتــى ووســائل االتصــال (مثــل الصفحــات اإللكرتونية
القيمة األولية
إحصائيــات العــام  2017العــام 2021
للــوزارات) تراعــي املعايــر الوطنيــة للولوجيات
( )2018ســيتم احتسابها ( )2019ســيتم احتســابها يف ( )2020سيتم احتسابها ( )2021ســيتم احتسابها
ـي
ـ
الت
ـة
ـ
الفعلي
القيمــة
يف نهايــة العام
يف نهايــة العام
نهايــة العــام
يف نهايــة العام
تــم تحقيقهــا
املؤرشات الفرعية
•املؤرش األسايس مصنف حسب وسيلة االتصال/نظام املعلومات

المؤشــرات الخاصــة بالمــادة  :19العيش المســتقل
واإلدمــاج فــي المجتمع
«( )...إتاحــة الفرصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف أن يختــاروا مــكان إقامتهــم
ومحــل ســكناهم ،واألشــخاص الذيــن يعيشــون معهــم عــى قــدم املســاواة مــع
اآلخريــن ،وعــدم إجبارهــم عــى العيــش يف إطــار ترتيــب معيــي خــاص (.)...
إمكانيــة حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى طائفــة مــن خدمــات املــؤازرة
يف املنــزل ،ويف محــل اإلقامــة ،وغريهــا مــن الخدمــات املجتمعيــة (…) لتيســر
عيشــهم وإدماجهــم يف املجتمــع ( ..»)...االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،املــادة 19
 .1اإلطار القانوني الوطني

تنــص املــادة األوىل مــن القانــون اإلطــار رقــم  97.13املتعلــق بحاميــة حقــوق
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا عــى أن هــذا القانــون اإلطــار يحــدد
األهــداف األساســية التــي تســعى الدولــة لتحقيقهــا يف مجــال حاميــة حقــوق
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا .وتتمثــل بعــض هــذه األهــداف يف
اتخــاذ تدابــر لتيســر إدماجهــم االجتامعــي ،ومشــاركتهم يف جميــع مناحــي الحيــاة
بكيفيــة طبيعيــة ،عــى قــدم املســاواة مــع غريهــم مــن األشــخاص دون متييــز.
كــا تنــص املــادة  6مــن هــذا القانــون عــى أن تضــع الدولــة ،برشاكــة مــع
املؤسســات والجمعيــات املهتمــة بقضايــا األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ..وغريهــا
مــن أشــخاص القانــون العــام أو القانــون الخــاص ،نظامــا للدعــم االجتامعــي
والتشــجيع واملســاندة لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،يكــون الهــدف منــه
تقديــم مختلــف أنــواع الدعــم واملســاعدة االجتامعيــة.
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وتشــر املــادة  7إىل وجــوب اســتفادة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،وال ســيام الذيــن
هــم يف وضعيــة فقــر ،مــن برامــج الســكن املخصصــة للفئــات االجتامعيــة األقــل دخال،
وذلــك بــروط تفضيليــة تحــدد يف إطــار تعاقــدي بــن الدولــة والقطــاع الخــاص.

 .2السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية ذات الصلة

يف إطــار السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة باملغــرب ،تــم إقـرار العمــل عــى توفــر الخدمــات املحليــة كأحــد التدخــات
الرئيســية يف الســنوات القادمــة .وتــم الرتكيــز عــى أهميــة ربــط االس ـراتيجيات
الوطنيــة واملحليــة والتنســيق الفعــال مــن خــال وضــع خطــة عمــل وطنيــة
حــول اإلعاقــة .كــا أن هنــاك إشــارة محــددة إىل أهميــة تفعيــل برنامــج التأهيــل
املجتمعــي كوســيلة لضــان توافــر الخدمــات املحليــة الشــاملة.
وتنفيــذا للربنامــج الحكومــي يف مجــال العنايــة باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،تــم
إحــداث صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي كآليــة جديــدة للدعــم ،يشــمل أربعة
مجــاالت للتدخــل ،هــي:
•تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة؛
•اقتناء األجهزة الخاصة واملساعدات التقنية األخرى؛
•تشجيع االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل؛
•املساهمة يف إحداث وتسيري مراكز االستقبال.
 .3مبررات اختيار المؤشرات الخاصة بالعيش المستقل

يشــكل الحــق يف العيــش بشــكل مســتقل ،دوليــا ،جــزء ال يتجــزأ مــن تحقيــق
العديــد مــن الحقــوق األخــرى املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مثــل املســاواة وعــدم التمييــز ،واالســتقاللية والحريــة،
واألهليــة القانونيــة وحريــة التنقــل .العيــش املســتقل هــو أســاس الحقــوق
املنصــوص عليهــا يف العديــد مــن املــواد األخــرى مــن االتفاقيــة ،متضمنــا الحــق يف
حريــة االختيــار ،وإزالــة الحواجــز واإلدمــاج يف املجتمــع.
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 .4المؤشرات األساسية المتعلقة بالعيش المستقل

وزارة التضامــن واملــرأة
والتنميــة
واألرسة
الجهة املسؤولة
بالدرجة األوىل عن ا ال جتام عيــة
وزارة الداخلية
إصدار املعطيات
الالزمة حول املؤرش وزارة الســكنى وسياســة
املدينــة

نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املســتفيدين
مــن الربامــج االجتامعيــة (برامــج اإلســكان،
اسم املؤرش
4
وخدمــات الدعــم االجتامعــي املبــارش)...
كافــة الربامــج االجتامعيــة املقدمــة مــن قبــل صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي أو الــوزارات األخــرى
واملتعلقــة بتقديــم الدعــم املــادي لألفـراد وأرسهــم ،إضافــة إىل برامج اإلســكان وبرامــج الخدمــات املجتمعية

بطاقة وصف املؤرش

•املــؤرش  :4نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املســتفيدين مــن الربامــج االجتامعيــة (برامــج اإلســكان ،وخدمــات
الدعــم االجتامعــي املبــارش)...

رقم املؤرش

تعريف املؤرش

مصادر املعلومات

•وزارة التضامن واملرأة واألرسة واألرسة والتنمية االجتامعية
•وزارة الداخلية
•وزارة الصحة
•جمعيات املجتمع املدين املقدمة للخدمات
•املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
•املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان
•وزارة السكنى وسياسة املدينة
•التعاون الوطني
•املبادرة الوطنية للتنمية البرشية
•املندوبية السامية للتخطيط
•وزارة االقتصاد واملالية
•وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية
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(االحتساب يتم لكل برنامج عىل حدة)

مصادر أولية :استبيانات وأبحاث
مصــادر ثانويــة :الســجالت اإلداريــة والتقاريــر الخاصــة دورية جمع
سنويا
طرق جمع املعلومات
املعلومات
بــكل مؤسســة أو وزارة
عدد املستفيدين من األشخاص يف وضعية إعاقة من الربامج االجتامعية املذكورة أعاله
100 _______________________ X .14
عــدد املســتفيدين مــن الربامــج االجتامعيــة بشــكل عــام وعــدد املســتفيدين مــن األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة مــن الربامــج االجتامعيــة املذكــورة أعــاه
آلية االحتساب
100 _______________________ X .15
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة

توافر املعلومات

املعلومــات متوفــرة ،ولكــن املــؤرش غــر محتســب مــع إمكانيــة كبــرة للحصــول عليهــا مــن قبــل وزارة
الداخليــة ووزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة والتعــاون الوطنــي
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اســتفادة  90%مــن املتقدمــن بطلــب االســتفادة
مــن كافــة الربامــج االجتامعيــة املقدمــة مــن
ســيتم تحديدهــا حســب القيمــة املســتهدفة حتــى طــرف صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي أو
القيمة األولية
الــوزارات األخــرى واملتعلقــة بتقديــم الدعــم
إحصائيــات العــام  2017العــام 2021
املــادي لألفــراد وأرسهــم إضافــة إىل برامــج
اإلســكان وبرامــج الخدمــات املجتمعيــة
القيمــة الفعليــة التــي ( )2018ســيتم احتسابها ( )2019ســيتم احتســابها ( )2020ســيتم ( )2021ســيتم احتســابها
احتســابها يف نهايــة يف نهايــة العــام
يف نهايــة العــام
يف نهايــة العام
تــم تحقيقهــا
العــام

املؤرشات الفرعية
•املؤرش األسايس مصنف حسب املناطق الجغرافية
•املؤرش األسايس مصنف حسب طبيعة اإلعاقة
•املؤرش األسايس مصنف حسب الجنس
•املؤرش األسايس مصنف حسب الفئة العمرية

المؤشرات الخاصة بالمادة  :24التعليم
تســلم الــدول األطـراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التعليــم .وإلعــال هــذا الحق
دون متييــز وعــى أســاس تكافــؤ الفــرص ،تكفــل الــدول األطـراف نظاما تعليميــا جامعا
عــى جميــع املســتويات وتعلــا مــدى الحيــاة موجهــن نحــو مــا يــي:
 .1التنمية الكاملة للطاقات اإلنسانية الكامنة والشعور بالكرامة ()...
 .2تنميــة شــخصية األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومواهبهــم وإبداعاتهــم ،فضــا عــن
قدراتهــم العقليــة والبدنيــة ()...
 .3متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن املشــاركة الفعالــة يف مجتمــع حــر»..
االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املــادة 24
 .1اإلطار القانوني الوطني

يؤكــد الظهــر الرشيــف رقــم  ،1.63.071الصــادر يف  25جــادى الثانيــة 1383
( 13نونــر  ،)1963حــول إلزاميــة التعليــم األســايس كــا تــم تغيــره وتتميميــه
بالقانــون رقــم  04.00الصــادر بتنفيــذه الظهــر الرشيــف رقــم  1.00.200بتاريــخ
 15صفــر  19(1421مــاي  ،)2000عــى أن التعليــم األســايس حــق وواجــب لجميــع
األطفــال املغاربــة ،ذكــورا وإناثــا ،البالغــن  6ســنوات .باإلضافــة إىل العديــد مــن
املذكـرات الوزاريــة التــي تؤكــد عــى حــق األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف الوصــول
إىل التعليــم ،حيــث تنــص املــادة  11مــن القانــون اإلطــار رقــم  97.13املتعلــق
بحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا عــى وجــوب اســتفادة
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن حقهــم يف الرتبيــة والتعليــم والتكويــن بجميــع
أســاكه ،مبــا يف ذلــك حريــة اختيــار التخصصــات التــي تناســبهم ،والتــي يرغبــون
يف متابعــة دراســتهم بهــا .وال ميكــن أن تشــكل اإلعاقــة مانعــا مــن االســتفادة
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مــن هــذا الحــق أو ســببا للحــد مــن مامرســته ..وتؤكــد املــادة  12مــن القانــون
اإلطــار عــى أن تتخــذ الدولــة التدابــر التحفيزيــة املالمئــة يف إطــار تعاقــدي مــن
أجــل التشــجيع عــى إحــداث مؤسســات متخصصــة يف مجــال تربيــة األشــخاص
يف وضعيــة إعاقــة وتعليمهــم وتكوينهــم ،الذيــن يتعــذر عليهــم متابعــة دراســتهم
وتكوينهــم مبؤسســات أخــرى .كــا تحــث املــادة  13عــى إحــداث لجــان جهويــة
لــدى األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن تكلــف بدراســة ملفــات تســجيل
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف ســن التمــدرس باملؤسســات التعليميــة والتكوينيــة
وتوجيههــم أو إعــادة توجيههــم عنــد االقتضــاء ،وتتبــع مســار متدرســهم وتكوينهــم.
 .2السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية ذات الصلة

التعليــم هــو أحــد الرافعــات املوضوعاتيــة للسياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض
بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة .وترتكــز الخطــط املســتقبيلة عــى إعــادة
النظــر يف منــوذج التعليــم القائــم ،واعتــاد نهــج أكــر شــموال .ويتــم الرتكيــز عــى
التدخــات التاليــة:
•إرساء نظام تربوي دامج؛
•تعزيز بُعد اإلعاقة يف االسرتاتيجيات والربامج املتعلقة مبجال الرتبية والتكوين املهني؛
•توفــر اإلمكانــات املاديــة والبرشيــة لضــان ولــوج األطفــال يف وضعيــة إعاقــة إىل
الرتبي��ة والتعلي��م.
 .3مبررات اختيار المؤشرات الخاصة بالتعليم

تعتــر اإلعاقــة ،دوليــا ،واحــدة مــن أهــم العوامــل املؤديــة إىل التهميــش يف
التعليــم ،إذ مــن املســتحيل تحقيــق أهــداف التعليــم للجميــع ،واألهــداف اإلمنائيــة
املســتدامة دون تحســن حصــول األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة عــى فــرص متكافئــة
يف التعليــم ذو الجــودة العاليــة.
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 .4المؤشرات األساسية المتعلقة بالتعليم

•املؤرش  :5نسبة التحاق أطفال سن السادسة يف وضعية إعاقة باملدرسة
بطاقة وصف املؤرش

رقم املؤرش

تعريف املؤرش

مصادر املعلومات

نســبة التحــاق أطفــال ســن السادســة يف
اسم املؤرش
5
وضعيــة إعاقــة باملدرســة
نســبة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة املســجلني يف التعليــم األويل/االبتدايئ/الثانــوي يف األوســاط املتخصصــة
والدامجــة والعاديــة
•وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
•وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
•وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر
•وزارة االقتصاد واملالية
•وزارة الصحة
الجهــة املســؤولة •وزارة الرتبية الوطنية
•وزارة الشباب والرياضة لتوفرها عىل رياض أطفال
بالدرجــة األوىل والتكوين املهني
إصــدار •وزارة التضامن
•وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية لتوفرهــا عــى عــن
مــدارس التعليــم العتيــق
املعطيــات الالزمــة واملرأة واألرسة
•التعاون الوطني
والتنمية االجتامعية
حــول املــؤرش
•املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
•املندوبية السامية للتخطيط
•جمعيات املجتمع املدين املقدمة للخدمات
•الوكالة الوطنية ملحاربة األمية
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 .18عدد األطفال سن السادسة يف وضعية إعاقة باملدرسة
100 _______________________ X .19
عدد األطفال البالغ سنهم ست سنوات يف وضعية إعاقة

•مصادر أولية :استبيانات وأبحاث
دورية جمع
ـة
ـ
الخاص
ـر
ـ
والتقاري
ـة
ـ
اإلداري
ـجالت
طرق جمع املعلومات •مصــادر ثانويــة :السـ
املعلومات
بــكل مؤسســة أو وزارة
 .16عدد األطفال سن السادسة يف وضعية إعاقة امللتحقني باملدرسة
100 _______________________ X .17
عدد األطفال باملغرب البالغ سنهم ست سنوات امللتحقني باملدرسة بشكل عام

آلية االحتساب

 .20عدد األشخاص يف وضعية إعاقة يف التعليم بالنسبة للفئة العمرية املستهدفة
100 _______________________ X
عدد األشخاص يف التعليم بالنسبة للفئة العمرية املستهدفة
 .21عدد األشخاص يف وضعية إعاقة يف التعليم بالنسبة للفئة العمرية املستهدفة
100 _______________________ X
عدد األشخاص يف التعليم بالنسبة للفئة العمرية املستهدفة
(االحتساب يتم لكل مرحلة عىل حدة)

سنويا
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املعلومات متوفرة لدى وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
توافر املعلومات
نســبة متــدرس األطفــال
القيمة األولية
يف وضعيــة إعاقــة
ارتفــاع نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف
حسب البحث الوطني (متوســطة إىل عميقــة القيمــة املســتهدفة حتــى
التعليــم بالنســبة للفئــة العمريــة املســتهدفة
العــام 2021
حول اإلعاقة لسنة
ســنة:
6-11
جــدا)
 30%عــن القيمــة األوليــة
2014
37.8%
( )2018ســيتم احتسابها ( )2019ســيتم احتســابها يف ( )2020ســيتم ( )2021ســيتم احتسابها
احتســابها يف نهايــة يف نهايــة العــام
نهايــة العــام
القيمة الفعلية التي يف نهايــة العام
تم تحقيقها
العــام
املؤرشات الفرعية
•نسبة األطفال يف وضعية إعاقة املسجلني يف املراكز املختصة أو األقسام املدمجة
•نسبة األطفال يف وضعية إعاقة املسجلني يف التعليم األويل/اإلعدادي/الثانوي التأهييل
•نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة املنتقلني من وسط مختص إىل وسط عادي ،ومن مستوى إىل مستوى ،ومن سلك إىل سلك
•املؤرش األسايس مصنف حسب املناطق الجغرافية
•املؤرش األسايس مصنف حسب طبيعة اإلعاقة والجنس والفئة العمرية
•نسبة استكامل بنجاح سلك درايس معني
•نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة املسجلني يف التعليم العايل

المؤشرات الخاصة بالمادة  :25الصحة
«( )...لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحــق يف التمتــع بأعــى مســتويات الصحــة دون
متييــز عــى أســاس اإلعاقــة .وتتخــذ الــدول األطـراف كل التدابــر املناســبة الكفيلــة
بحصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى خدمــات صحيــة تراعــي الفــروق بــن
الجنســن ،مبــا يف ذلــك خدمــات إعــادة التأهيــل الصحــي» ..االتفاقيــة الدوليــة
لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املــادة 25
 .1اإلطار القانوني الوطني

تؤكــد املــادة  34مــن الدســتور عــى أن تقــوم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل
سياســات موجهــة إىل األشــخاص والفئــات مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة .ولهــذا
الغــرض ،تســهر خصوصــا عــى معالجــة األوضــاع الهشــة لفئــات مــن النســاء واألمهات،
ولألطفــال واألشــخاص املســنني والوقايــة منها ،وإعــادة تأهيل األشــخاص الذيــن يعانون
مــن إعاقــة جســدية ،أو حســية حركيــة ،أو عقليــة ،وإدماجهــم يف الحيــاة االجتامعيــة
واملدنيــة ،وتيســر متتعهــم بالحقــوق والحريــات املعــرف بهــا للجميــع.
كــا يضمــن القانــون رقــم  65.00املتعلــق بتنظيــم التغطيــة الصحيــة األساســية
تأمينــا صحيــا إجباريــا لصالــح موظفــي وأعــوان الدولــة والجامعــات املحليــة
واملؤسســات العموميــة واألشــخاص املعنويــن املنتمــن إىل القانــون العــام ،والتــي
يديرهــا الصنــدوق الوطنــي ملنظــات اإلحتيــاط االجتامعــي ،وكــذا تأمــن إجبــاري
عــن املــرض لفائــدة األشــخاص الخاضعــن لنظــام التأمــن االجتامعــي املعتمــد يف
القطــاع الخــاص ،والــذي يدبــره الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتامعــي ،باإلضافــة
إىل هيــأة لتنظيــم التأمــن الصحــي اإلجبــاري عــن طريــق الوكالــة الوطنيــة للتأمــن
عــن املــرض .ويعتــر هــذا القانــون أســاس التغطيــة االجتامعيــة يف مجــال الصحــة.
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 .2السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية ذات الصلة

إن التوجهــات االسـراتيجية للصحــة ،والتــي تشــكل إحــدى الرافعــات املوضوعاتيــة
يف مجــال النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،تتمثــل يف توســيع
التغطيــة الصحيــة ،وتعزيــز بُعــد اإلعاقــة يف اس ـراتيجيات وبرامــج وزارة الصحــة،
ويف برامــج التكويــن والتكويــن املســتمر ملهنيــي الصحــة ،وتحســن الولــوج إىل
خدمــات الرتويــض وإعــادة التأهيــل وتطويــر املصالــح والخدمــات املقدمــة ،عــر
إدمــاج خدمــات الرتويــض الوظيفــي يف مؤسســات الرعايــة الصحيــة األساســية،
وتطويــر مراكــز مندمجــة للرتويض وصنــع األجهــزة التعويضيــة ،وإدمــاج خدمــات
التكفــل باألشــخاص ذوي اإلعاقــات العميقــة يف املراكــز االستشــفائية والجامعيــة.
ومــا ال شــك فيــه أن املقاربــة ومنهجيــة العمــل ،اللتــان اعتمدتهــا وزارة الصحــة
انطالقــا مــن مضامــن السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص
يف وضعيــة إعاقــة لبلــورة خطــة عمــل للصحــة واإلعاقــة ،تعتــر خطــوة هامــة
وتتويجــا ملســار مــن شــأنه تحقيــق وقــع وتأثــر ملمــوس عــى األشــخاص يف
وضعيــة إعاقــة .وقــد تــم الرتكيــز عــى التدخــات التاليــة:
•إزالــة الحواجــز وتحســن فــرص الولــوج إىل خدمــات الربامــج الوقائيــة والكشــف
املبكــر لألمـراض التــي قــد تــؤدي إىل اإلعاقــة؛
•ضــان خدمــات التكفــل والرعايــة الصحيــة الجيــدة حســب احتياجات األشــخاص
يف وضعيــة إعاقة؛
•تعزيــز وتطويــر خدمــات التأهيــل واألجهــزة الطبيــة املســاندة والتأهيــل
املجتمعــي؛
•تعبئــة وإرشاك املتدخلــن مــن مؤسســات حكوميــة وجمعيــات املجتمــع املــدين
لضــان اســتجابة شــاملة ومتكاملــة الحتياجــات األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة؛
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•تطوير النظام املعلومايت الوطني يف مجال اإلعاقة؛
•تطوير البحث العلمي والخدمات ذات الصلة باإلعاقة.

 .3مبررات اختيار المؤشرات الخاصة بالصحة

عــى الرغــم مــن االتفــاق دوليــا عــى أهميــة برامــج إعــادة التأهيــل الصحــي
بكافــة أشــكالها عــى مســتوى العــامل ،فهــي ال ت ـزال عاجــزة عــن االســتجابة عــى
نحــو كاف الحتياجــات إعــادة التأهيــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .فقــد أقــر التقريــر
العاملــي حــول اإلعاقــة أن هنــاك العديــد مــن اإلشــكاليات والحواجــز التــي تعيــق
متتــع األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة بفــرص متكافئــة يف الوصــول إىل برامــج إعــادة
التأهيــل املالمئــة الحتياجاتهــم ،مثــل الحواجــز املاديــة ،وآليــات التعامــل ،والعوائــق
املؤسســية ،مــا يــؤدي إىل تأثــر كبــر عــى الفــرد واملجتمــع ،واالقتصــاد.
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 .4المؤشرات األساسية المتعلقة بالصحة

•املؤرش  :6نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من خدمات الرعاية الصحية
بطاقة وصف املؤرش

رقم املؤرش

تعريف املؤرش

مصادر املعلومات

طرق جمع املعلومات

نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
اسم املؤرش
6
املســتفيدين مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة
كافة خدمات الرعاية الصحية املقدمة (الكشف والتشخيص املبكرين ،والتكفل الصحي)...
وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
وزارة الصحة
وزارة الداخلية
وزارة االقتصاد واملالية
الجهــة املســؤولة
املجلس الوطني لحقوق االنسان
بالدرجــة األوىل عــن
وزارة الصحة
للتخطيط
السامية
املندوبية
إصــدار املعطيــات
التعاون الوطني
الالزمــة حــول املــؤرش
املراكز االستشفائية الجامعية
وكالة التأمني الصحي
الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة
مصادر أولية :استبيانات وأبحاث
مصــادر ثانويــة :الســجالت اإلداريــة والتقاريــر الخاصــة دورية جمع
املعلومات
بــكل مؤسســة او وزارة
سنويا
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آلية االحتساب

 .32عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من خدمات الرعاية الصحية
100 _______________________ X
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة

( )2020سيتم احتسابها ()2021سيتم احتسابها
يف نهايــة العام
يف نهايــة العام

ارتفــاع نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
املســتفيدين مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة
بنســبة  % 50عــن القيمــة األوليــة

 .24عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من خدمات الرعاية الصحية
100 _______________________ X
عدد األشخاص باملغرب املستفيدين من خدمات الرعاية الصحية
(االحتساب يتم حسب كل خدمة عىل حدة)

املعلومات متوفرة لدى وزارة الصحة
توافر املعلومات
نسبة األشخاص يف
القيمــة األوليــة حســب وضعية إعاقة الذين
يستفيدون من الخدمات القيمــة املســتهدفة حتــى
البحــث الوطنــي حــول
الصحية املالمئة لوضعهم العــام 2021
اإلعاقــة لســنة 2014
الصحي35,7% :
( )2018سيتم احتسابها ( )2019ســيتم احتســابها يف
ـي
ـ
الت
ـة
ـ
الفعلي
القيمــة
نهايــة العــام
يف نهاية العام
تــم تحقيقهــا
املؤرشات الفرعية
•املؤرش األسايس مصنف حسب الجهات
•املؤرش األسايس حسب طبيعة اإلعاقة
•املؤرش األسايس مصنف حسب نوع الجنس
•املؤرش األسايس مصنف حسب الفئة العمرية

66

•املؤرش  :7نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من التغطية الصحية
بطاقة وصف املؤرش

رقم املؤرش

تعريف املؤرش

مصادر املعلومات

طرق جمع املعلومات

نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املســتفيدين
اسم املؤرش
7
مــن التغطيــة الصحيــة
•نظام التأمني اإلجباري عىل املرض لجميع موظفي الخدمة املدنية وغريهم من املوظفني
•نظــام املســاعدة الطبيــة القائــم عــى مبــادئ املســاعدة االجتامعيــة والتضامــن الوطنــي لفائــدة املعوزين،
مبــا يف ذلــك األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة الغــر قادريــن عــى الكســب
•وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
•وزارة الصحة
•وزارة الداخلية
•وزارة االقتصاد واملالية
الجهــة املســؤولة
•املجلس الوطني لحقوق االنسان
بالدرجــة األوىل عــن الوكالة الوطنية للتأمني
•املندوبية السامية للتخطيط
إصــدار املعطيــات الصحي
•التعاون الوطني
الالزمــة حــول املــؤرش
•املراكز االستشفائية الجامعية
•وكالة التأمني الصحي
•الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة
•مصادر أولية :استبيانات وأبحاث
•مصــادر ثانويــة :الســجالت اإلداريــة والتقاريــر دورية جمع
املعلومات
الخاصــة بــكل مؤسســة أو وزارة
سنويا
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آلية االحتساب

عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من نظام التأمني اإلجباري عىل املرض
100 _______________________ X
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من نظام التأمني اإلجباري عىل املرض
100 _______________________ X
عدد األشخاص باملغرب املستفيدين من نظام التأمني اإلجباري عىل املرض
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من نظام املساعدة الطبية
100 _______________________ X
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة

(االحتساب يتم حسب كل نوع تغطية عىل حدة)

عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من نظام املساعدة الطبية
X _______________________ 100
عدد األشخاص باملغرب املستفيدين من نظام املساعدة الطبية
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املعلومــات متوفــرة ولكــن املــؤرش غــر محتســب مــع إمكانيــة كبــرة للحصــول عليهــا مــن قبــل الوكالــة
توافر املعلومات
الوطنيــة للتأمــن الصحــي.
األوليــة نســبة االنخــراط يف القيمــة املســتهدفة حتــى ارتفاع النسبة إىل 60%
القيمــة
حســب نتائــج البحــث التغطيــة االجتامعيــة :العــام 2021
الوطنــي حــول اإلعاقــة 3 4 %
لســنة 2014
القيمــة الفعليــة التــي ( )2018ســيتم احتســابها ( )2019ســيتم احتســابها ( )2020سيتم احتسابها ( )2021ســيتم احتسابها
يف نهايــة العام
يف نهايــة العام
يف نهايــة العــام
يف نهايــة العــام
تــم تحقيقهــا
املؤرشات الفرعية
•املؤرش األسايس مصنف حسب الجهات
•املؤرش األسايس حسب طبيعة اإلعاقة
•املؤرش األسايس مصنفا حسب نوع الجنس
•املؤرش األسايس مصنف حسب الفئة العمرية

المؤشــرات الخاصــة بالمــادة  :26التأهيــل وإعــادة
ا لتأ هيل
«(…) تدابــر( )...لتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن بلــوغ أقــى قــدر مــن
االســتقاللية واملحافظــة عليهــا ،وتحقيــق إمكاناتهــم البدنيــة والعقليــة واالجتامعيــة
واملهنيــة عــى الوجــه األكمــل ( )...تقــوم الــدول األطـراف بتوفــر خدمــات وبرامــج
شــاملة للتأهيــل وإعــادة التأهيــل ( ،)...وبخاصــة يف مجــاالت الصحــة والعمــل
والتعليــم والخدمــات االجتامعيــة» ..االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،املــادة 26
 .1اإلطار القانوني الوطني

تنــص املــادة األوىل مــن القانــون اإلطــار رقــم  97.13املتعلــق بحاميــة حقــوق
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا عــى حــق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
يف التأهيــل وإعــادة التأهيــل مــن أجــل متكينهــم مــن بلــوغ أكــر قــدر ممكــن مــن
االســتقاللية يف حياتهــم ،واالســتفادة مــن مؤهالتهــم ،مــن خــال تعزيــز قدراتهــم
وإمكاناتهــم وتحقيــق مشــاركتهم االجتامعيــة .كــا تنــص املــادة  16عــى أنــه يتعني
عــى كل جهــة مشــغلة لشــخص أصيــب بإعاقــة متنعــه مــن االســتمرار يف مزاولــة
عملــه املعتــاد تكليفــه بعمــل آخــر يناســب وضعيتــه إذا رغــب يف ذلــك ،إال إذا
تعــذر ذلــك ،دون أن يؤثــر هــذا التكيــف عــى وضعيتــه النظاميــة .ويتعــن عــى
الجهــة املشــغلة اتخــاذ مــا تـراه مناســبا مــن تدابــر إلعــادة تأهيــل املعنــي باألمــر
مهنيــا قصــد متكينــه مــن مامرســة عملــه الجديــد.
السياسات والربامج الحالية واملستقبلية ذات الصلة
كجــزء ال يتجــزأ مــن السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص
يف وضعيــة إعاقــة املعتمــدة حديثــا ،تــم الرتكيــز عــى الحــق يف التأهيــل وإعــادة
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التأهيــل ضمــن إطاريــن:
•األول ضمن آليات العمل املتعلقة بالخدمات الصحية وإعادة التأهيل؛
•الثاين ضمن إطار التكوين واإلدماج املهني.
وتم الرتكيز عىل التدخالت التالية:
•إحداث منظومة للرعاية الصحية خاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة؛
•تطوير مراكز مندمجة للرتويض ،وصنع األجهزة التعويضية؛
•تعزيز خدمات الرتويض الوظيفي يف مؤسسات الرعاية الصحية األساسية؛
•تعزيــز خدمــات التكفــل باألشــخاص ذوي اإلعاقــات العميقــة يف املراكــز
االستشــفائية والجامعيــة؛
•تحســن وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل خدمــات التدريــب املهني ،وضــان توافر
مجموعــة متنوعــة مــن الخدمات التــي ميكن أن تلبــي احتياجاتهــم الفردية.
إضافــة إىل ذلــك ،تــم رصــد متويــل خــاص مــن قبــل صنــدوق دعــم التامســك
االجتامعــي يف إطــار تنفيــذ قانــون املاليــة لســنة  2015لدعــم األجهــزة الخاصــة
واملســاعدات التقنيــة األخــرى .ويقصــد بهــا مجمــوع املنتوجــات واألجهــزة
واألنظمــة ،التــي يســتعملها الشــخص يف وضعيــة إعاقــة مــن أجــل الوقايــة أو
التخفيــف مــن حــدة العجــز ،وتســاهم بشــكل كبــر يف تحقيــق اســتقالليته
واندماجــه السوســيو اقتصــادي .كــا تعتــر رضوريــة مــن أجــل االعتنــاء بالــذات،
والتنقــل والعمــل والتواصــل والتعلــم والقيــام باألنشــطة املنزليــة ،وكــذا األنشــطة
الرتفيهيــة والرياضيــة .ويدخــل يف إطــار هــذا التعريــف كل مــن املعينــات التقنيــة،
التــي تشــمل الك ـرايس املتحركــة واملعمــدات ..وغريهــا مــن األجهــزة التــي تعــن
بالخصــوص عــى تســهيل التنقــل ،واألجهــزة التعويضيــة التــي تســتعمل لدعــم أو
تصحيــح وظيفــة عضــو معــن بالجســم واألجهــزة البديلــة ،وهــي موجهــة لتحــل
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محــل عضــو بصفــة كاملــة أو جزئيــة .ويســتفيد مــن هــذه الخدمــات جميــع
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املعوزيــن الحاملــن لبطاقــة املســاعدة الطبيــة.
مربرات اختيار املؤرشات الخاصة بالتأهيل وإعادة التأهيل
ميكــن إلعــادة التأهيــل أن تســهم يف الحــد مــن الفقــر ،مــن خــال تحســن األداء
ومســتويات النشــاط واملشــاركة .وتشــر الدالئــل إىل أن الصعوبــات يف األداء نتيجــة
الشــيخوخة ،والعديــد مــن األوضــاع الصحيــة ميكــن التقليــل مــن حدتهــا ،وتحســن
طبيعــة الحيــاة مــن خــال برامــج إعــادة التأهيــل .إن عــدم الحصــول عــى خدمات
إعــادة التأهيــل ميكــن أن يزيــد مــن آثــار وعواقــب املــرض أو اإلصابــة ،والحــد مــن
األنشــطة وتقييــد املشــاركة وانخفــاض نوعيــة الحيــاة.
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 .2المؤشرات األساسية المتعلقة بالتأهيل وإعادة التأهيل

•املؤرش  : 8نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من خدمات إعادة التأهيل املهني
بطاقة وصف املؤرش

نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقة املســتفيدين
اسم املؤرش
8
رقم املؤرش
مــن خدمــات إعــادة التأهيــل املهنــي
خدمــات وبرامــج التأهيــل املهنــي الخاصــة باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة باإلضافــة اىل خدمــات وبرامــج
تعريف املؤرش
التأهيــل املهنــي بشــكل عــام
•وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
•وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
•وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية
الجهــة املســؤولة
•وزارة الصحة
بالدرجــة األوىل عــن
وزارة الرتبيــة الوطنية
•وزارة املالية واالقتصاد
إصــدار املعطيــات
مصادر املعلومات
والتكويــن املهني
•املندوبية السامية للتخطيط
الالزمــة حــول
•املجلس الوطني لحقوق االنسان
املــؤرش
•الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة
•التعاون الوطني
•مصادر أولية :استبيانات وأبحاث
دورية جمع
سنويا
طرق جمع املعلومات •مصــادر ثانويــة :الســجالت اإلداريــة والتقاريــر الخاصــة
املعلومات
بــكل مؤسســة أو وزارة
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آلية االحتساب

توافر املعلومات

 .25عــدد األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املســتفيدين مــن برامــج التأهيــل املهنــي الخاصــة باألشــخاص يف وضعيــة
إعاقة
100 _______________________ X
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة
 .26عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من برامج التأهيل املهني بشكل عام
100 _______________________ X
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة

(االحتساب يتم حسب كل برنامج عىل حدة)

ارتفــاع نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
املســتفيدين مــن برامــج التأهيــل املهنــي
بنســبة  % 50عــن القيمــة األوليــة
()2020سيتماحتسابها ( )2021سيتم احتسابها
يف نهايــة العام
يف نهاية العام

 .27عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من برامج التأهيل املهني بشكل عام
100 _______________________ X
عدد األشخاص باملغرب املستفيدين من برامج التاهيل املهني بشكل عام
املعلومات متوفرة لدى وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني

ســيتم تحديدهــا حســب القيمــة املســتهدفة حتــى
القيمة األولية
إحصــاءات العــام  2017العــام 2021
القيمــة الفعليــة التــي ( )2018ســيتم احتسابها ( )2019ســيتم احتســابها يف
نهايــة العــام
يف نهايــة العام
تــم تحقيقهــا
املؤرشات الفرعية
•املؤرش األسايس مصنفا حسب الوسط (حرضي/قروي)
•املؤرش األسايس مصنفا حسب طبيعة اإلعاقة
•املؤرش األسايس مصنفا حسب الجنس
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•املــؤرش  : 9نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املســتفيدين مــن خدمــات إعــادة التأهيــل الصحــي وخدمــات
الـــتأهيل الوظيفــي واملعينــات التقنيــة املســاعدة واألجهــزة التعويضيــة
بطاقة وصف املؤرش

نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املســتفيدين مــن
خدمــات إعــادة التأهيــل الصحــي وخدمــات الـــتأهيل
اسم املؤرش
9
رقم املؤرش
الوظيفــي واألجهزة الخاصة واملســاعدات التقنية األخرى
خدمــات وبرامــج التأهيــل الصحــي وخدمــات الـــتأهيل الوظيفــي واألجهــزة الخاصــة واملســاعدات التقنيــة
تعريف املؤرش
األخــرى
•وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
•وزارة املالية واالقتصاد
الجهــة املســؤولة
•وزارة الصحة
•وزارة الصحة
بالدرجــة األوىل عــن
•التعاون الوطني
• وزارة التضامــن واملــرأة
مصادر املعلومات
إصــدار املعطيــات
االنسان
•املجلس الوطني لحقوق
واألرسة والتنميــة االجتامعية
الالزمــة حــول املــؤرش
•املندوبية السامية للتخطيط
•الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة
•مصادر أولية :استبيانات وأبحاث
دورية جمع
والتقاريــر
اإلداريــة
طرق جمع املعلومات •مصــادر ثانويــة :الســجالت
املعلومات
الخاصــة بــكل مؤسســة أو وزارة
سنويا
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آلية االحتساب

 .28عدد األشخاص يف وضعية إعاقة حركية املستفيدين من تركيب األطراف االصطناعية واملعينات التقنية
100 _______________________ X
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة
 .29عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من خدمات الرتويض الطبي
100 _______________________ X
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة
 .30عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من برامج التأهيل املبني عىل املجتمع
100 _______________________ X
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة
(االحتساب يتم حسب كل برنامج عىل حدة)

املعلومــات متوفــرة ولكــن املــؤرش غــر محتســب مــع إمكانيــة كبــرة للحصــول عليهــا مــن قبــل وزارة الصحــة
توافر املعلومات
ووزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة
القيمــة األوليــة نسبة األشــخاص يف وضعية
ارتفــاع نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة حركيــة
حســب البحــث إعاقــة الذين يتوفــرون عىل القيمــة املســتهدفة حتــى
املســتفيدين مــن تركيــب األطــراف االصطناعيــة
الوطنــي حــول املعينات التقنية واملساعدة العــام 2021
واملعينــات التقنيــة  40%عــن القيمــة األوليــة
اإلعاقــة لســنة  2014املطلوبة31,4% :
القيمــة الفعليــة ( )2018ســيتم احتسابها ( )2019ســيتم احتســابها ( )2020سيتم احتسابها ( )2021ســيتم احتســابها
يف نهايــة العــام
يف نهايــة العام
يف نهايــة العــام
التــي تــم تحقيقهــا يف نهايــة العام
املؤرشات الفرعية
•املؤرش األسايس مصنفا حسب الوسط (حرضي/قروي)
•املؤرش األسايس مصنفا حسب طبيعة اإلعاقة
•املؤرش األسايس مصنفا حسب الجنس

المؤشرات المتعلقة بالمادة  :27العمل والعمالة
«تعــرف الــدول األطــراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل ،عــى قــدم
املســاواة مــع اآلخريــن ،ويشــمل هــذا الحــق إتاحــة الفرصــة لهــم لكســب الــرزق
يف عمــل يختارونــه أو يقبلونــه بحريــة يف ســوق عمــل وبيئــة عمــل منفتحتــن أمــام
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وشــاملتني لهــم ويســهل انخراطهــم فيهــا» ..االتفاقيــة
الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املــادة27
 .1االطار القانوني الوطني

تنــص املــادة  15مــن القانــون اإلطار رقــم  97.13املتعلــق بحامية حقوق األشــخاص
يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا عــى تحديــد النســبة املئوية مــن مناصب الشــغل،
التــي ميكــن تخصيصهــا ســنويا لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة بالقطــاع العــام.
كــا تحــدد يف إطــار تعاقــدي بــن الدولــة ومقــاوالت القطــاع الخــاص النســبة
املئويــة مــن مناصــب الشــغل بهــذا القطــاع.
وتؤكــد املــادة  14عــى أنــه ال يجــوز حرمــان أي شــخص يف وضعيــة إعاقــة مــن
حقــه يف الشــغل ،إذا توافــرت فيــه املؤهــات الالزمــة لالســتفادة مــن هــذا الحــق.
وال ميكــن اعتبــار اإلعاقــة ســببا يحــول دون تــويل الشــخص يف وضعيــة إعاقــة مهــام
املســؤولية ،كلــا توافــرت فيــه الــروط الالزمــة لذلــك ،عــى قــدم املســاواة مــع
باقــي املرتشــحني لتــويل هــذه املهــام .وتشــر املــادة  16عــى الحــق يف العــودة إىل
العمــل بعــد اإلصابــات التــي تــؤدي إىل اإلعاقــة ،وتشــر إىل الحــق يف خدمــات
التدريــب املهنــي لدعــم التكيــف مــع ظــروف العمــل.
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تحــدد السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة التوجهــات االس ـراتيجية حــول الحــق يف العمــل ،حيــث تــم الرتكيــز عــى
التدخــات التاليــة:
•تعزيــز التعــاون بــن القطــاع الخــاص والحكومــة واملجتمــع املــدين لتحســن فــرص
الحصــول عــى العمــل وخدمــات التدريــب املهنــي؛
•تطوير توفر وجودة مراكز التدريب املهني؛
•تخصيــص  7٪كحــد أدىن لتحســن وصــول األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة إىل فــرص
العمــل يف القطــاع العــام ،وتحســن آليــات التقييــم ومعايــر األهليــة املطلوبــة
لالمتثــال؛
•وضــع اســراتيجيات دعــم تعزيــز فــرص العمــل يف القطــاع الخــاص ،وإرشاك
أربــاب العمــل وتحديــد أهــداف اسـراتيجية يف أفــق  3إىل  5ســنوات ،مــع فــرض
نظــام الحصيــص للتشــغيل يف القطــاع الخــاص؛
•تشــجيع مبــادرات دعــم التوظيــف الــذايت مــن خــال رعايــة الــركات الصغــرة
الفرديــة؛
•تخصيــص مصــدر متويــل مــن قبــل صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي لدعــم
فــرص التمكــن االقتصــادي عــر األنشــطة املــدرة للدخــل.
 .3مبرر اختيار المؤشرات الخاصة بالعمل والعمالة

يعتــر األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن األقــل حظــا يف الوصــول إىل ســوق العمــل .عــى أن
عــدم قدرتهــم عــى الوصــول إىل فرص متكافئة يف التعليــم والتدريــب أو عىل املـوارد املالية
قــد تكــون مســؤولة عــن اســتبعادهم من ســوق العمل .لكن ميكــن أيضــا أن يكون طبيعة
العمــل أو تصــورات أصحــاب العمــل حــول اإلعاقــة هو الســبب املبــارش يف ذلك.
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 .4المؤشرات األساسية المتعلقة بالعمل والعمالة

•املؤرش  :10نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة العاملني بوظيفة مدفوعة األجر يف القطاع العام والخاص
بطاقة وصف املؤرش

رقم املؤرش

تعريف املؤرش

مصادر املعلومات

نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة العاملــن
اسم املؤرش
10
بوظيفــة مدفوعــة األجــر يف القطــاع العــام والخاص
الوظائف مدفوعة األجر يف القطاع العام والخاص الدامئة أكرث من ثالثة اشهر
•وزارة التضامن واألرسة واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
•وزارة الداخلية
•وزارة املالية واالقتصاد
•وزار ة التشغيل والشؤون االجتامعية
• وزارة الوظيفة العمومية
•وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
وتحديــث القطاعــات
•وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي والتضامني الجهة املسؤولة
(القطــاع العــام)
بالدرجة األوىل عن
•املندوبية السامية للتخطيط
• وزارة التشغيل والشؤون
إصدار املعطيات
•املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
االجتامعيــة (القطــاع
الالزمة حول املؤرش
•التعاون الوطني
الخــاص)
•وكالة التنمية االجتامعية
•الكونفدرالية العامة للمقاوالت
•الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل وتشجيع الكفاءات
•صناديق الحامية االجتامعية
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طرق جمع
املعلومات

آلية االحتساب

•مصادر أولية :استبيانات وأبحاث
•مصــادر ثانويــة :الســجالت اإلداريــة والتقاريــر الخاصــة دورية جمع
املعلومات
بــكل مؤسســة أو وزارة
 .31عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املوظفني بالقطاع العام
100 _______________________ X
العدد اإلجاميل لألشخاص يف وضعية إعاقة
 .32عدد األشخاص يف وضعية إعاقة األجراء بالقطاع العام
100 _______________________ X
عدد موظفي القطاع العام
 .33عدد األشخاص يف وضعية إعاقة األجراء بالقطاع الخاص
100 _______________________ X
العدد اإلجاميل لألشخاص يف وضعية إعاقة
 .34عدد األشخاص يف وضعية إعاقة األجراء بالقطاع الخاص
100 _______________________ X
عدد موظفي القطاع الخاص
(االحتساب يتم حسب كل قطاع عىل حدة)

سنويا
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املعلومات متوفرة لدى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات (القطاع العام)
توافر املعلومات
ووزارة التشغيل والشؤون االجتامعية (القطاع الخاص)
معــدل التشــغيل لــدى القيمــة املســتهدفة حتــى ارتفــاع نســبة األشــخاص يف وضعية إعاقــة املوظفني
القيمة األولية
بالقطــاع العــام  60%عن القيمــة األولية
حسب البحث الوطني األشــخاص يف ســن العــام 2021
النشــاط13,6% :
حول اإلعاقة 2014
القيمة الفعلية التي ( )2018ســيتم احتسابها ( )2019ســيتم احتســابها ( )2020سيتم احتسابها ( )2021ســيتم احتســابها
يف نهايــة العــام
يف نهايــة العام
يف نهايــة العــام
يف نهايــة العام
تم تحقيقها
املؤرشات الفرعية
•املؤرش األسايس مصنفا حسب الوسط (حرضي/قروي)
•املؤرش األسايس مصنفا حسب طبيعة اإلعاقة
•املؤرش األسايس مصنفا حسب الجنس
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•املؤرش  : 11نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من برامج املنح/القروض لدعم املشاريع الفردية
بطاقة وصف املؤرش

رقم املؤرش

تعريف املؤرش

مصادر املعلومات

نســبة األشــخاص يف وضعية إعاقة املســتفيدين من
اسم املؤرش
11
برامــج املنــح /القروض لدعــم املشــاريع الفردية
برامــج املنــح أو القــروض لدعــم املشــاريع الفرديــة الخاصــة باألشــخاص يف وضعيــة اعاقــة باإلضافــة إىل
برامــج املنــح أو القــروض لدعــم املشــاريع الفرديــة املتوفــرة ألف ـراد املجتمــع بشــكل عــام
•وزارة التضامن واألرسة واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
•وزارة الداخلية
•وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية
•وزارة االقتصاد واملالية
•وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي والتضامني
الجهة املسؤولة
•وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات
•وزارة الداخلية
بالدرجة األوىل عن
•املندوبية السامية للتخطيط
•التعاون الوطني
إصدار املعطيات
•املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
الالزمة حول املؤرش
االجتامعية
•وكالة التنمية
•التعاون الوطني
•الكونفدرالية العامة للمقاوالت
•الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل وتشجيع الكفاءات
•صناديق الحامية االجتامعية
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•مصادر أولية :استبيانات وأبحاث
•مصــادر ثانويــة :الســجالت االداريــة والتقاريــر الخاصــة دورية جمع
سنويا
طرق جمع املعلومات
املعلومات
بــكل مؤسســة أو وزارة
عــدد األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املســتفيدين مــن برامــج املنــح أو القــروض لدعــم املشــاريع الفرديــة
لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
100 _______________________ X
العدد اإلجاميل لألشخاص يف وضعية إعاقة

آلية االحتساب

عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من برامج املنح أو القروض
100 _______________________ X
العدد اإلجاميل لألشخاص يف وضعية إعاقة
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من برامج املنح أو القروض
100 _______________________ X
العدد اإلجاميل لألفراد املستفدين من برامج املنح أو القروض بشكل عام

(االحتساب يتم حسب كل طبيعة كل برنامج)
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توافر املعلومات

املعلومات متوفرة لدى وزارة الداخلية ومؤسسة التعاون الوطني
ارتفــاع نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
املســتفيدين مــن برامــج املنــح أو القــروض لدعــم
املشــاريع الفرديــة  50%عــن القيمــة األوليــة
( )2020سيتم احتسابها ( )2021ســيتم احتسابها
يف نهايــة العام
يف نهايــة العام

ســيتم تحديدهــا حســب القيمــة املســتهدفة حتــى
القيمة األولية
إحصــاءات العــام  2017العــام 2021
القيمــة الفعليــة التــي ( )2018ســيتم احتســابها ( )2019ســيتم احتســابها يف
نهايــة العــام
يف نهايــة العــام
تــم تحقيقهــا
املؤرشات الفرعية
•املؤرش األسايس مصنف حسب الوسط (حرضي/قروي)
•املؤرش األسايس مصنف حسب طبيعة اإلعاقة
•املؤرش األسايس مصنف حسب الجنس

المؤشــر الســابع :مســتوى المعيشــة الالئــق
والحمايــة االجتماعيــة
«تعــرف الــدول األطــراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التمتــع مبســتوى
معيــي الئــق لهــم وألرسهــم ( ،)...ويف مواصلــة تحســن ظــروف معيشــتهم،
وتتخــذ الخطــوات املناســبة لصــون هــذا الحــق وتعزيــز إعاملــه دون متييــز عــى
أســاس اإلعاقــة» ..االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املــادة 28
 .1اإلطار القانوني الوطني

تنــص املــادة  4مــن القانــون اإلطــار رقــم  97.13املتعلــق بحاميــة حقــوق األشــخاص
يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا عــى إعفــاء األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن رشط
الســن املطلوبــة مــن أجــل االســتفادة مــن الرواتــب والتعويضــات التــي متنحهــا أنظمة
وصناديــق التغطيــة االجتامعيــة للوالديــن عــن اإلبــن أو اإلبنــة يف وضعيــة إعاقــة أو
للشــخص املكلــف بحضانتــه أو بكفالتــه ،العاملــن بالقطــاع العــام أو القطــاع الخــاص،
طبقــا للمقتضيــات الترشيعيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل .وتؤكــد املــادة  5مــن
هــذا القانــون عــى أحقيــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف االســتفادة مــن خدمــات
أنظمــة التأمــن عــى قــدم املســاواة مــع غريهــم .أمــا املــادة  ،7فتنــص عــى أحقيــة
اســتفادة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،وال ســيام الذيــن هــم يف وضعيــة فقــر ،مــن
برامــج الســكن املخصصــة للفئــات االجتامعيــة األقــل دخــا ،وذلــك بــروط تفضيليــة
تحــدد يف إطــار تعاقــدي بــن الدولــة والقطــاع الخــاص.

 .2السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية ذات الصلة

يتميــز النمــوذج املغــريب للحاميــة االجتامعيــة الشــاملة بوجــود  10مجموعــات
مــن برامــج الحاميــة االجتامعيــة التــي توفــر الدعــم للفئــات املحرومــة ،مبــا يف
ذلــك األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة .كــا يوفــر املغــرب مخصصــات إعاقــة وفقــا
لنظــام العمــل ،ونظــام التأمــن االجتامعــي.
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مل تحــدد السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة التوجهــات االس ـراتيجية يف مجــال الحاميــة االجتامعيــة باعتبارهــا قضيــة
متداخلــة مــع عــدة قطاعــات ،مثــل الصحــة والتأهيــل والتوظيــف ،والتمكــن
االقتصــادي والتعليــم.
تهــدف املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة إىل محاربــة الفقــر والهشاشــة ،وكــذا
اإلقصــاء االجتامعــي ،وذلــك مــن خــال إنجــاز مشــاريع دعــم البنيــات التحتيــة
األساســية وأنشــطة التكويــن وتقويــة القــدرات ،والتنشــيط االجتامعــي والثقــايف
والريــايض ،إضافــة إىل النهــوض باألنشــطة املــدرة للدخــل ،ويعتــر األشــخاص يف
وضعيــة إعاقــة جــزء مــن الفئــات املهمشــة التــي تســتهدفها هــذه املبــادرة.
 .3مبررات اختيار المؤشرات الخاصة بالحماية االجتماعية

يوجــد بالعــامل أكــر مــن مليــار مــن األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،مبــا يقــارب حــوايل
 15باملائــة مــن ســكان العــامل .ميكــن لهــذه الفئــة اإلســهام يف التنميــة ،ولكــن حتــى
اآلن مل يتحقــق ذلــك بســبب الحواجــز القامئــة ،فكثــر منهــم يف ســن العمــل ،حيــث
حــوايل  780مليــون شــخص ،عــى األقــل ،يواجهــون بشــكل مســتمر العقبــات
املاديــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة التــي تحــول دون حصولهــم عــى
التعليــم وتنميــة املهــارات والعاملــة ،والخدمــات الصحيــة واملشــاركة يف املجتمــع
عــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن.
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 .4المؤشرات األساسية المتعلقة بمستوى المعيشة الالئق والحماية االجتماعية

• املؤرش:12نسبةاألشخاصيفوضعيةإعاقةاملستفيدينمنبرامجالحاميةاالجتامعية
بطاقة وصف املؤرش

رقم املؤرش

تعريف املؤرش

مصادر املعلومات

طرق جمع
املعلومات

نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املســتفيدين مــن
اسم املؤرش
12
برامــج الحاميــة االجتامعية
الربامــج االجتامعيــة املوجهــة للفئــات الهشــة والفقــرة واملهمشــة والربامــج الخاصــة بصناديــق الحاميــة
االجتامعيــة
•وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
•وزارة االقتصاد واملالية
•وزارة الداخلية
•وزارة السكنى وسياسة املدينة
الجهــة املســؤولة
•وزارة الصحة
بالدرجــة األوىل عــن •وزارة الداخلية
•التعاون الوطني
إصــدار املعطيــات • صناديقالحاميةاالجتامعية
•صناديق الحامية االجتامعية
الالزمــة حــول املــؤرش
•املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
•املندوبية السامية للتخطيط
•الوكالة الوطنية للتأمني الصحي
•مصادر أولية :استبيانات وأبحاث
•مصــادر ثانويــة :الســجالت اإلداريــة والتقاريــر دورية جمع
املعلومات
الخاصــة بــكل مؤسســة أو وزارة
سنويا
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آلية االحتساب

عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من برامج الحامية االجتامعية
100 _______________________ X
العدد اإلجاميل لألشخاص يف وضعية إعاقة
و
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين من برامج الحامية االجتامعية
100 _______________________ X
العدد اإلجاميل لألفراد يف املجتمع املستفدين من برامج الحامية االجتامعية
(االحتساب يتم حسب طبيعة كل برنامج)

املعلومات متوفرة لدى وزارة الداخلية وصناديق الحامية االجتامعية
توافر املعلومات
ارتفــاع نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
القيمة األولية
ســيتم تحديدهــا حســب القيمــة املســتهدفة املســتفيدين مــن برامــج الحاميــة االجتامعيــة 50%
إحصــاءات العــام  2017حتــى العــام  2021عــن القيمــة األوليــة
القيمــة الفعليــة ( )2018ســيتم احتســابها ( )2019ســيتم احتســابها ( )2020سيتم احتسابها ( )2021ســيتم احتســابها يف
نهايــة العام
يف نهايــة العام
يف نهايــة العــام
التــي تــم تحقيقهــا يف نهايــة العــام
املؤرشات الفرعية
•املؤرش األسايس مصنف حسب الجنس ،وطبيعة اإلعاقة ،والفئة العمرية
•املؤرش األسايس مصنف حسب املناطق الجغرافية
•املؤرش األسايس مصنف حسب املستوى االقتصادي واالجتامعي والتعليمي
•املؤرش األسايس مصنف حسب نوعية برامج الحامية االجتامعية
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•املؤرش  : 13نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر
بطاقة وصف املؤرش

رقم املؤرش

تعريف املؤرش

مصادر املعلومات

طرق جمع
املعلومات

نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة الذيــن
اسم املؤرش
13
يعيشــون تحــت عتبــة الفقــر
األشخاص يف وضعية إعاقة الذين يعيشون تحت العتبة الوطنية للفقر
•وزارة التضامن واألرسة واملرأة والتنمية االجتامعية
•وزارة االقتصاد املالية
الجهــة املســؤولة
•وزارة الداخلية
بالدرجــة األوىل عــن املندوبية السامية
•وزارة السكنى وسياسة املدينة
إصــدار املعطيــات للتخطيط
•املندوبية السامية للتخطيط
الالزمــة حــول املــؤرش
•املجلس الوطني لحقوق االنسان
•التعاون الوطني
•مصادر أولية :استبيانات وأبحاث
دورية جمع
ـة
ـ
الخاص
ـر
ـ
والتقاري
ـة
ـ
اإلداري
ـجالت
•مصــادر ثانويــة :السـ
املعلومات
بــكل مؤسســة أو وزارة
سنويا
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عدد األشخاص يف وضعية إعاقة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر
100 _______________________ X
العدد اإلجاميل لألشخاص يف وضعية إعاقة
آلية االحتساب
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر
100 _______________________ X
العدد اإلجاميل لألفراد يف املجتمع الذين يعيشون تحت عتبة الفقر
املعلومــات متوفــرة ،ولكــن املــؤرش غــر محتســب مــع إمكانيــة كبــرة للحصــول عليهــا مــن قبــل املندوبيــة
توافر املعلومات
الســامية للتخطيــط
ســيتم تحديدهــا حســب القيمــة املســتهدفة حتــى انخفــاض نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة الذيــن
القيمة األولية
يعيشــون تحت عتبة الفقــر  50%عن القيمــة األولية
إحصــاءات العــام  2017العــام 2021
القيمــة الفعليــة ( )2018ســيتم احتســابها يف ( )2019ســيتم احتســابها ( )2020سيتم احتسابها ( )2021ســيتم احتسابها
يف نهايــة العام
يف نهايــة العام
يف نهايــة العــام
التــي تــم تحقيقهــا نهايــة العــام
املؤرشات الفرعية
•املؤرش األسايس مصنف حسب الجنس ،وطبيعة اإلعاقة ،والفئة العمرية
•املؤرش األسايس مصنف حسب املناطق الجغرافية
•املؤرش األسايس مصنف حسب املستوى التعليمي

المؤشــرات الخاصــة بالمــادة  :29المشــاركة فــي
الحيــاة السياســية والعامــة
«تضمــن الــدول األطـراف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحقــوق السياســية ( )...تكفــل
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة إمكانيــة املشــاركة بصــورة فعالــة وكاملــة يف الحيــاة
السياســية والعامــة ،عــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن ،إمــا مبــارشة ،وإمــا عــن
طريــق ممثلــن يختارونهــم بحريــة ،مبــا يف ذلــك كفالــة الحــق والفرصــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة يك يصوتــوا ويُنتخبــوا» ..االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،املــادة 29
 .1اإلطار القانوني الوطني

اتخــذ املغــرب عــددا مــن الخطــوات اإليجابيــة ،يف اآلونــة األخــرة ،لحاميــة
حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف املشــاركة السياســية ،حيــث نــص الدســتور
عــى أهميــة دور املجتمــع املــدين يف تدبــر الشــأن العــام ،وأكــد عــى أهميــة
ترجمــة ذلــك يف مجــال وضــع السياســات والترشيعــات الوطنيــة مــن خــال وضــع
إصالحــات جوهريــة بغــرض تحقيــق التحــول املنشــود.
باإلضافــة إىل ذلــك ،تنــص املــادة  11مــن مدونــة االنتخابــات عــى «رضورة تقديــم
مكتــب التصويــت املســاعدات الالزمــة للناخبــن ذوي اإلعاقــة لتمكينهــم مــن
اإلدالء بأصواتهــم» .وأشــارت املــادة  18مــن القانــون اإلطــار رقــم  97.13املتعلــق
بحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا إىل حــق األشــخاص يف
وضعيــة إعاقــة يف التمتــع باألهليــة الكاملــة ملامرســة حرياتهــم وحقوقهــم املدنيــة
والسياســية ،طبقــا ألحــكام الدســتور ...ووفــق الــروط التــي يحددهــا القانــون،
مؤكــدة عــى أهميــة اتخــاذ الســلطات العموميــة املختصــة التدابــر املناســبة
لتمكينهــم مــن مامرســة هــذه الحريــات والحقــوق بصــورة كاملــة وفعالــة ،مــع
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العمــل عــى اتخــاذ كافــة التدابــر التنظيميــة لضــان حــق الشــخص يف وضعيــة
إعاقــة مــن ولــوج حقــه يف املشــاركة السياســية الكاملــة كباقــي املواطنــن.

 .2السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية ذات الصلة

تحــدد السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة التوجهــات االس ـراتيجية حــول الحــق يف املشــاركة السياســية ،حيــث تــم
الرتكيــز عــى التدخــات التاليــة:
•ضــان الوصــول الفعــي إىل آليــات املشــاركة السياســية (الوصــول إىل االجتامعات،
ومراكــز االقـراع ،والحصــول عــى املعلومــات ..ومــا إىل ذلك)؛
•تشــجيع املشــاركة السياســية لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،وضــان متثيليــة
أفضــل لهــم واالهتــام بقضاياهــم وأخذهــا بعــن االعتبــار؛
•التأكــد مــن توافــر الخدمــات املســاندة مثــل املســاعدين الشــخصيني ومرتجمــي
لغــة اإلشــارة ..إلــخ.
 .3مبررات اختيار المؤشرات الخاصة بالمشاركة السياسية

إن التمكــن الســيايس لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مدخــل أســايس لتعزيــز
املشــاركة الفعالــة واملواطنــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة وولوجهــم إىل مناصــب
تدبــر الشــأن العــام ،ســيام أن الدســتور املغــريب يؤكــد عــى رضورة إدمــاج اإلعاقــة
يف سياســات وبرامــج التنميــة الشــاملة عــى كافــة املســتويات ،ووضــع برامــج
واسـراتيجيات مــن شــأنها إعــادة تأهيــل األشــخاص يف وضعيــة اإلعاقــة وإدماجهــم
يف الحيــاة االجتامعيــة واملدنيــة ،وتيســر متتعهــم بالحقــوق والحريــات املعــرف
بهــا للجميــع ،وذلــك انســجاما مــع روح االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق هــذه الفئــة،
وااللتزامــات التــي تنــص عليهــا الرشعــة الدوليــة التــي صــادق عليهــا املغــرب
ويتعــن إعاملهــا لتحقيــق تكافــؤ الفــرص بالنســبة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة،
خاصــة مــا تعلــق منهــا بالحقــوق املدنيــة والسياســية واالجتامعيــة.
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 .4المؤشرات األساسية المتعلقة بالمشاركة السياسية

بطاقة وصف املؤرش

•املــؤرش  :14نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة الحاصلــن عــى مناصــب ق ـرار يف الربملــان واألح ـزاب السياســية
واملناصــب السياســية األخــرى

رقم املؤرش

تعريف املؤرش

مصادر املعلومات

طرق جمع
املعلومات

نســبة األشــخاص يف وضعية إعاقــة الحاصلني عىل
مناصــب ق ـرار يف الربملــان واألح ـزاب السياســية
اسم املؤرش
14
والجامعــات الرتابيــة واملناصــب السياســية
حصــول األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة عــى مناصــب قـرار يف الربملــان واألحـزاب السياســية واملناصــب السياســية
األخــرى عــى املســتوى الوطنــي واملحــي
وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان
الجهة املسؤولة
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
بالدرجة األوىل عن
وزارة الداخلية
للتخطيط
السامية
املندوبية
إصدار املعطيات
الربملان مبجلسيه
الالزمة حول املؤرش
وزارة الداخلية
مصادر أولية :استبيانات وأبحاث
مصــادر ثانويــة :الســجالت اإلداريــة والتقاريــر الخاصــة بــكل دورية جمع
املعلومات
مؤسســة أو وزارة
سنويا
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عدد األشخاص يف وضعية إعاقة الحاصلني عىل مناصب سياسية
100 _______________________ X
العدد اإلجاميل لألشخاص يف وضعية إعاقة

آلية االحتساب
عدد األشخاص يف وضعية إعاقة الحاصلني عىل مناصب سياسية
100 _______________________ X
العدد اإلجاميل لألفراد يف املجتمع الحاصلني عىل مناصب سياسية
(االحتساب يتم حسب طبيعة كل منصب)
املعلومات متوفرة لدى وزارة الداخلية
توافر املعلومات
ارتفــاع نســبة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
ســيتم تحديدهــا حســب القيمــة املســتهدفة حتــى الحاصلــن عــى مناصــب سياســية  40%عــن
القيمة األولية
إحصــاءات العــام  2017العــام 2021
القيمــة األوليــة
القيمــة الفعليــة ( )2018ســيتم احتســابها يف ( )2019ســيتم احتســابها يف ()2020سيتماحتسابها ( )2021سيتم
احتسابها يف نهاية العام
يفنهايةالعام
نهايــة العــام
التــي تــم تحقيقهــا نهايــة العــام
املؤرشات الفرعية
•املؤرش األسايس مصنف حسب طبيعة اإلعاقة
•املؤرش األسايس مصنف حسب الجنس
•املؤرش األسايس مصنف حسب نوعية املشاركة السياسية
•نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة املسجلني يف اللوائح االنتخابية الوطنية أواملحلية
•نسبة مكاتب االقرتاع التي ميكن الوصول إليها واستخدامها من قبل األشخاص يف وضعية إعاقة

القطاعات الحكومية والمؤسسات المشاركة
في ورش التشاور من أجل إعداد هذه المؤشرات الوطنية:

•وزارة الداخلية
•وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
•وزارة العدل والحريات
•وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
•وزارة االقتصاد واملالية
•وزارة التعمري وإعداد الرتاب الوطني
•وزارة السكنى وسياسة املدينة
•وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
•وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر
•وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
•وزارة الصناعة والتجارة واالستثامر واالقتصاد الرقمي
•وزارة الشباب والرياضة
•وزارة الصحة
•وزارة االتصال
•وزارة السياحة
•وزارة الثقافة
•وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي والتضامني
•وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية
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•وزارة الشؤون العامة والحكامة
•وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
•املندوبية السامية للتخطيط
•املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان
•املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
•املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
•التعاون الوطني
•وكالة التنمية االجتامعية
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الشــبكات والتحالفــات واتحــادات الجمعيــات العاملــة فــي
مجــال اإلعاقــة المشــاركة فــي ورشــة العمــل حــول مؤشــرات
الوطنيــة لتتبــع تنفيــذ االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة خــال شــهر مــارس 2016

•اتحاد الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة
•شــبكة جمعيــات الجهــة الرشقيــة لتعزيــز وصيانــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة بالجهــة الرشقيــة
•فيدرالية جمعيات ذوي االحتياجات الخاصة بوجدة
•شبكة حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة بالجهة الرشقية
•اتحاد الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة بجهة مراكش تانسيفت الحوز
•االتحاد الوطني للجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة الذهنية باملغرب
•التحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة
•تحالف الجمعيات العاملة يف مجال إعاقة التوحد باملغرب
•االتحاد الجهوي لجمعيات األشخاص املعاقني بكلميم السامرة
•االتحاد املغريب لجمعيات الصم
•الفدرالية الوطنية للصم والبكم
•الشبكة الوطنية للتأهيل املجتمعي باملغرب
•الجمعية املغربية ملساندة ذوي ثاليث الصبغي
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