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و�الجتماعي  �القت�صادي  �لمجل�س  قرر  و�صيره،  بتنظيمه  �لمتعلق  �لتنظيمي  �لقانون  من   6 للمادة  طبقا 

بتاريخ 22 دجنبر 2011 �إبد�ء ر�أي في �إطار �الإحالة �لذ�تية حول "�حتر�م حقوق و�إدماج �الأ�صخا�س في 

و�صعية �إعاقة" .

في هذ� �الإطار، �أ�صرفت �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بال�صوؤون �الجتماعية و�لت�صامن على �إعد�د تقرير حول 

هذ� �لمو�صوع.

وقد �صادقت �لجمعية �لعامة للمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي خالل دورتها �ل�صابعة ع�صرة �لعادية �لتي 

�نعقدت بتاريخ 19 يوليوز 2012 باالإجماع على هذ� �لقرير �لذي �نبثق عنه هذ� �لر�أي.
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بيان الأ�سباب

��صتناد� �إلى م�صل�صل �ال�صتماع و�لحو�ر، وتحليل �لوثائق و�لمعطيات �لمتوفرة ذ�ت �ل�صلة بالمو�صوع، ونتيجة للنقا�صات   .1

�أ�صبحت  �الإعاقة  م�صكلة  باأن  �لقناعة  لديه  فقد ح�صلت  و�الجتماعي،  �القت�صادي  �لمجل�س  بها  قام  �لتي  �لم�صتفي�صة 

ت�صكل قلقا متز�يد�، ذلك �أن %15 من �صكان �لعالم، �أي ما يعادل مليار �صخ�س، يعي�صون في و�صعية �إعاقة )تقرير منظمة 

�أي   ،5،12% تقارب  �لو�صعية  هذه  في  يعي�صون  �لذين  فن�صبة  �لمغرب،  في  �أما   .)2011 ل�صنة  �لعالمية  �ل�صحة 

1 �صخ�صا ح�صب �لبحث �لوطني ل�صنة 2004.  530  000

و�لميثاق  �لمغربي  و�لد�صتور  �الختياري،  وبروتوكولها  �إعاقة  و�صعية  في  �الأ�صخا�س  لحقوق  �لدولية  �التفاقية  تعتبر   .2

�الجتماعي �لجديد، �لن�صو�س �لمرجعية �الأ�صا�صية �لتي �عتمدها �لمجل�س الإعد�د هذ� �لر�أي. 

�لو�صع  تحليل  و  �إعاقة،  و�صعية  في  �الأ�صخا�س  �إدماج  �إلى  تهدف  �صيا�صة  لو�صع  �لعمومية  �ل�صلطات  �إر�دة  من  �نطالقا   .3

�لر�هن، قرر �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي معالجة ق�صية �حتر�م حقوق و�إدماج �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة   في �إطار 

�الإحالة �لذ�تية. وفي هذ� �ل�صدد، �صرع �لمجل�س ب: )i( عر�س �لمفاهيم �الأ�صا�صية �لمتعلقة بق�صية �الإعاقة ، وباإطارها 

�لمعياري، وبالوقاية وهيئات �لحكامة،  وبالتد�بير �القت�صادية و�الجتماعية �ل�صرورية ل�صمان �لحياة �لكريمة لالأ�صخا�س 

في و�صعية �إعاقة؛ )ii(  تقديم �لمبادئ و�لقو�عد �الأ�صا�صية �لمتمثلة في حق �لتعليم، وحق �ل�صغل، وحق �ل�صحة، وحق 

�لولوجيات؛ )iii(   �قتر�ح تو�صيات قابلة للتنفيذ، وذلك من �أجل �حتر�م و تفعيل حقوق �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة 

و�إدماجهم في �لمجتمع.

الأ�سا�سية  والحقوق  الكرامة  �سمان  بهدف  للإعاقة  العالمية  المفاهيمية  المقاربة  اعتماد 

للأ�سخا�ص في و�سعية اإعاقة

في هذ� �الإطار، يو�صي �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي "بالمقاربة �لحقوقية" �لتي تجعل من �الإعاقة تفاعال ديناميكيا بين   .4

�لحالة �ل�صحية و�لعو�مل �لظرفية �صو�ء كانت �صخ�صية �أو بيئية، �لمرتبطة بمحيط �ل�صخ�س. �إن هذ� �لنموذج هو �لذي ي�صكل 

�الإطار �لمفاهيمي �لمتعلق "بالت�صنيف �لدولي لالأد�ء و�الإعاقة" �لمعتمد من طرف منظمة �ل�صحة �لعالمية في �صنة 2001؛

وبناء على ذلك، فتحليل �لو�صع ُيبين �أن �لنموذج �لمفاهيمي �لُمعتمد في �لمغرب و�لُم�صتند على �لمقاربة �لرعائية، ي�صاهم في   .5

��صتمر�ر �لحو�جز �لثقافية و�الجتماعية و�القت�صادية �لتي تعرقل تحقيق �لم�صاركة �الجتماعية لالأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة؛

هذ� وقد خل�س �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي �إلى �صرورة تغيير �لمفاهيم و�لت�صور�ت �لمتعلقة بمفهوم �الإعاقة، عن   .6

طريق �تخاذ �لتد�بير �لتالية:

1. �عتماد "�لمقاربة �لحقوقية" و�الإطار �لمفاهيمي �لعالمي في جميع �ل�صيا�صات �لمتعلقة باإ�صكالية �الإعاقة؛

2.  و�صع �لتد�بير �لزجرية، بما فيها �لجنائية، من �أجل محاربة �لتمييز على �أ�صا�س �الإعاقة و�لعبار�ت �لجارحة وغير �لالئقة 

وكذ� �لمعامالت �لقا�صية و�لال�إن�صانية �أو �لُمهينة �أو �لتي تم�ُسّ كر�مة �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة؛

3.  محاربة �ل�صور �لنمطية عن طريق �لقيام بحمالت وطنية للتوعية، و مالءمة �لمقرر�ت و�لبر�مج �لمدر�صية و دوريات 

�لنظم �لتربوية، و�إدر�ج درو�س خا�صة باالإعاقة في دور�ت تكوين مهنيي �ل�صحة، ومنع و�صائل �الإعالم من بث �صورة 

�صلبية �أو م�صيئة لالأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة مع �لنهو�س باحتر�م كر�مة هوؤالء �الأ�صخا�س في �الإعالم و�لتو��صل؛

4.  �إحد�ث موقع على �الأنترنيت يت�صمن �لمعلومات �لمتعلقة بالحقوق و �لخدمات �لمتوفرة في مجال �الإعاقة.
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تح�سين جمع وا�ستخدام المعطيات والإح�سائيات

نظر� ل�صرورة �لتوفر على معطيات موثوق بها لو�صع �ل�صيا�صات و�ال�صتر�تيجيات �لمنا�صبة، ومن خالل  تفح�س �إح�صائيات    .7

منظمة �ل�صحة �لعالمية ل�صنة 2011 �لتي خل�صت �إلى �أن %15 من �صكان �لعالم يعي�صون في و�صعية �إعاقة، و�الأرقام 

�لُم�صتخل�صة من �لبحت �لوطني ل�صنة 2004 �لتي مفادها �أن %5،12 يعانون من �الإعاقة، و�الأرقام �لمح�صل عليها من 

�الإح�صاء �لعام لل�صكان بالمغرب ل�صنة 2004، حيث تبين �أن ن�صبة �الإعاقة محدودة في %2،27 فقط ، وُيالحظ �أن هناك 

نة، كما �أنها لي�صت متطابقة وال تعك�س �لو�قع؛ �ختالفات في �الأرقام ، وباأن �لمعطيات �لمتوفرة غير كافية وغير ُمحَيّ

وفي هذ� �ل�صدد، يو�صي �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي باإنجاز قاعدة بيانات وطنية خا�صة باالإعاقة عن طريق �لقيام   .8

باأبحاث في هذ� �لمو�صوع، و�إدر�ج  هذه �لم�صاألة في مختلف �لدر��صات و�الأبحاث �لتي تنجزها �الأق�صام �لموؤ�ص�صاتية 

ومعاهد �لبحث �لعلمي و�لجامعات،  كما يتعين �الأخذ بعين �العتبار تو�صيات مجموعة و��صنطن حول �الإعاقة خالل 

�الإح�صاء�ت �لعامة لل�صكان.

تحيين الإطار المعياري وتعزيز النظام الموؤ�س�ساتي

�لمتعلقة بحقوق �الأ�صخا�س  �لدولية  بالتز�مات �لمغرب بموجب �التفاقية  ُيذكر  �إن �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي   .9

ذوي �الإعاقة �لتي تمت �لم�صادقة عليها في 14 �أبريل 2009، كما ي�صير �إلى �اللتز�مات �لتي و�صعها �لد�صتور �لجديد 

على عاتق �ل�صلطات �لعمومية، و �لر�مية �إلى مكافحة �لتمييز ب�صبب �الإعاقة وتنفيذ �لتد�بير �الإيجابية من �أجل �إدماج 

�الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة؛

وعيا منه ب�صرورة �إ�صالح �الإطار �لت�صريعي و�لتنظيمي �لوطني �لجاري به �لعمل �لذي يظهر �أن هناك عّدة ثغر�ت ونو�ق�س   .10

تعتريه، �هتم �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي بم�صروع �لقانون رقم 09-62، �لذي �أعده �لجهاز �لحكومي �لمكلف 

 ،2010 2007، لتعزيز حقوق هوؤالء �الأ�صخا�س، و�لذي تم عر�صه على مجل�س �لحكومة في مار�س  باالإعاقة في �صنة 

لتقوم  �الجتماعية  و�لتنمية  و�الأ�صرة  و�لمر�أة  �لت�صامن  لوز�رة  موؤخر�  �أعادته  �لتي  للحكومة،  �لعامة  لالأمانة  �إرجاعه  وتم 

بمر�جعته؛

11.   وعليه، فتنفيذ� لالتفاقية �لدولية في هذ� �لمجال و تفعيال الأحكام �لد�صتور، يو�صي �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي 

�إعاقة و �عتماد ن�صو�صه  09-62 �لمتعلق بتعزيز حقوق �الأ�صخا�س في و�صعية  بت�صريع �لم�صادقة على م�صروع �لقانون 

�لتطبيقية؛

وباعتبار �أن �الإعاقة �إ�صكالية �أفقية تدخل �صمن م�صوؤولية كافة موؤ�ص�صات �لدولة، ي�صير �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي   .12

�إلى �أهمية �إ�صالح �لنظام �لموؤ�ص�صاتي من �أجل تح�صين �لحكامة، كما ن�صت على ذلك �لمادة 33 من �التفاقية �لدولية 

�لمتعلقة بحقوق �الأ�صخا�س ذوي �الإعاقة �لتي تحدد ثالثة �أجهزة ل�صمان �لحكامة �لجيدة في هذ� �لمجال؛ )1( تعيين 

نقط �الرتكاز د�خل �لموؤ�ص�صات �لحكومية �لمعنية باالإعاقة، و�إن�صاء �آلية للتن�صيق مكلفة بتي�صير �لمهام �لمتعلقة بق�صية 

�الإعاقة؛ )2( تعيين �أو خلق �آلية م�صتقلة الإعمال وحماية وتفعيل حقوق �الأ�صخا�س ذوي �الإعاقة؛ )3( �صمان  م�صاركة 

�الأ�صخا�س ذوي �الإعاقة، و�أ�صرهم، و�لمنظمات �لتي تمثلهم في عملية تتبع تطبيق هذه �التفاقية؛
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�إن در��صة �لو�صع �لر�هن يك�صف حدود �لنظام �لموؤ�ص�صاتي �لقائم، حيث �إن؛ )1( �لمهمة �لمزدوجة �لمنوطة باالأجهزة   .13

�لحكومية �لمتعاقبة �لمكلفة بق�صية �الإعاقة و�لمتمثلة في تن�صيق �لعمل �لحكومي من جهة وتقديم �لخدمات من جهة 

�أخرى، بدت �صعبة �لتحقيق؛ )2( ال تتوفر �لوز�ر�ت �الأخرى على "نقاط التركيز" �لمكلفة بق�صية �الإعاقة و�لمجهزة بما 

الة. يكفي للقيام بمهامها؛ )3( لجنتي �لتن�صيق �لم�صتركة بين �لوز�ر�ت، �لمحدثتين �صنة 1998 و2010 لم تكن فَعّ

وفي هذ� �ل�صدد، و�عتبار� لالأهمية �لبالغة للحكامة �لجيدة للتدبير �لم�صوؤول لق�صية �الإعاقة، يو�صي �لمجل�س �القت�صادي   .14

و�الجتماعي بما يلي:

و�ل�صيا�صات  �لبر�مج  بتنفيذ  �أجهزة مكلفة  �لنقل...(،  �لتعمير،  �ل�صغل،  �لتعليم،  )�ل�صحة،  �الإد�ر�ت  تعيين، د�خل   .1

�لمرتبطة باالإعاقة بدرجة تر�تبية عالية؛

�إحد�ث هيئات مكلفة بتطبيق �ل�صيا�صات �لوطنية �لمتعلقة باالإعاقة على �لم�صتوى �لجهوي و�لمحلي، وذلك باإحد�ث   .2

و�لت�صامن  و�الأ�صرة  �الجتماعية  �لتنمية  وز�رة  ال�صتر�تيجية  طبقا  و�لتوجيه،  لال�صتقبال  �لجهوية  �لمر�كز 

)2008-2012(؛

�إحد�ث مندوبية وز�رية، تابعة لرئي�س �لحكومة، ُمكلفة بتن�صيق ور�صد وتقييم �ل�صيا�صات �لحكومية �لخا�صة باالإعاقة؛  .3

�لخا�صة  �لعمومية  �ل�صيا�صات  بتتبع  �لفاعلين في هذ� �لمجال ومكلفة  �إحد�ث هياأة وطنية م�صتقلة، مكونة من كل   .4

باالإعاقة وتوجيهها.

و�سع �سيا�سات تقوم على احترام الحقوق الأ�سا�سية للأ�سخا�ص في و�سعية اإعاقة

�أن  �القت�صادي و�الجتماعي  �لمجل�س  يرى  لالإعاقة،  �لوطنية  باال�صتر�تيجية  �لمتعلق  �لر�هن  �لو�صع  �نطالقا من تحليل   .15

مبادر�ت �لحكومات �لتي تعاقبت قد تاأ�ص�صت على منظور ق�صير �لمدى، حيث �فتقر �لعمل �لحكومي في هذ� �لمجال 

�إر�دة حقيقية  عن  تعبر  ومتكاملة  �صاملة  وطنية  ��صتر�تيجية  يطور  لم  وبالتالي  �لحقوقية،  �لمقاربة  على  مرتكزة  روؤية  �إلى 

لمحاربة �لتمييز، وتنفيذ �صيا�صة طموحة ل�صمان عي�س كريم للمو�طنين في و�صعية �إعاقة؛

و تجدر الإ�ضارة اإلى اأن الد�ضتور الجديد يلزم بتقديم المحا�ضبة، مما ي�ضترط القيام بو�ضع ا�ضتراتيجية وا�ضحة ومتكاملة،   .16

تقوم على موؤ�صر�ت كيفية وكمية ت�صمح بتقييم عمل �ل�صلطات �لعمومية؛

�لمجل�س  يو�صي  �لد�صتورية،  �لمقت�صيات  وتنزيل  �لدولية  �التفاقية  بموجب  �لدولة  �لتز�مات  تنفيذ  وبهدف  لذلك،    .17

�القت�صادي و�الجتماعي بو�صع ��صتر�تيجية وطنية �صاملة ومتكاملة، مرتكزة على �لمقاربة �لحقوقية وبم�صاركة كافة �لفرقاء؛

وعلى �صعيد �لوقاية من �أ�صباب �الإعاقة، فقد و�صع �لمغرب ��صتر�تيجية وطنية للوقاية من �الإعاقة تهم �لفترة �لممتدة بين   .18

2009-2015، وت�صمل كافة �لفاعلين. �إال �أن هذه �ال�صتر�تيجية لم تحقق �أهد�فها ب�صبب عدم متابعة تفعيلها و�لقيام 
بتقييمها؛

باإعادة تحديد توجهات �ال�صتر�تيجية �لوطنية للوقاية من  19.  وفي هذ� �ل�صدد، يو�صي �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي 

�الإعاقة للفترة �لممتدة بين 2009 و2015، و تفعيلها بالتركيز على �لموؤ�صر�ت �لدقيقة �لتي تمكن من تحقيق �الأهد�ف 

�لمن�صودة.
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مكافحة التمييز وتعزيز الم�ساواة لفائدة الأ�سخا�ص في و�سعية اإعاقة

�إعاقة وذلك  لالأ�صخا�س في و�صعية  �الأ�صا�صية  �لحقوق  تفعيل  و  تكري�س  يقترح  �القت�صادي و�الجتماعي  �لمجل�س  �إن   .20

�ل�صحة  �إلى  و�لولوج   ، و�ل�صغل  �لعمل  و�إلى  �لتعليم،  �إلى  و�لولوج  �لولوجيات،  في  �لمتمثلة  �الأولويات  على  بالتركيز 

و�لتغطية �ل�صحية، وكذلك على خلق �آلية لتعوي�س كلفة �الإعاقة.

الولوجيات

يذكر �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي باأن �التفاقية �لدولية لحقوق �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة  ت�صير  في ديباجتها   .21

على �أن غياب �لولوجيات يعتبر تمييز� بالن�صبة لهذه �لفئة، وعلى �أن "كل تمييز �صد �أي �صخ�س على �أ�صا�س �الإعاقة يمثل 

�نتهاكا للكر�مة و�لقيمة �لمتاأ�صلة للفرد"؛

�إعاقة، �لذي يت�صمن  1993 و�لمتعلق بالحماية �الجتماعية لالأ�صخا�س في و�صعية  �إ�صد�ر قانونين، �الأول �صنة  و رغم   .22

�لو�قع.  �أر�س  على  يذكر  تغيير  يحدث  لم  بالولوجيات،  و�لخا�س   2003 �صنة  و�لثاني  �لولوجيات،  حول  مقت�صيات 

فلي�س لهذه �لقو�نين �أو غيرها تاأثير على �لمر�فق �لقائمة �أو �لتي تم �إن�صاوؤها، �أوعلى �لنقل، �أو �الت�صال؛ 

�لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي  يو�صي  �إعاقة،  �لولوج لالأ�صخا�س في و�صعية  توفير محيط �صهل  �أهمية  �إلى  وبالنظر   .23

باتخاذ �لتد�بير �لتالية: 

تعديل �لقانون �لمتعلق بالولوجيات وتحديد �أجل معقول لجعل �لتجهيز�ت �لموجودة خا�صعة للولوجيات، وت�صريع   .1

�إ�صد�ر �لمر��صيم �لتطبيقية، وو�صع �إجر�ء�ت �إلز�مية وعقوبات زجرية في حال عدم تطبيق �لقانون؛

�إدخال �لولوجيات في �لقو�نين �لخا�صة بالتعمير و�لنقل و�لتو��صل، وبث بر�مج بلغة �الإ�صار�ت وعلى طريقة بر�يل   .2

وبلغة مب�صطة في و�صائل �الإعالم �لعمومية، وذلك بتخ�صي�س ح�ص�س )كوطا( في هذه �لو�صائل؛

جعل �لولوجيات �صرطا �إلز�ميا للح�صول على رخ�صة �لبناء، و�صرطا في �لمناق�صة في مجال تهيئة �لف�صاء�ت �لعمومية   .3

و�لترخي�س لو�صائل �لنقل �لعمومية؛

�إدر�ج بر�مج للتكوين حول �لولوجيات في �لمعاهد �لمتخ�ص�صة، وفي مد�ر�س �لمهند�صين �لمعماريين و�لمهند�صين   .4

و�لمخططين. 

حق الولوج اإلى التعليم

�إن �لتحليل �لمو�صوعي للو�صع �لر�هن في ما يتعلق بحق �لولوج �إلى �لتعليم بالن�صبة لالأطفال في و�صعية �إعاقة، ُيبين   .24

�الآخرين.  مع  �لم�صاو�ة  قدم  على  �إعاقة  و�صعية  في  �الأطفال  تمدر�س  ي�صمل  ال  �لعمومي  �لوطني  �لتعليمي  �لنظام  �أن 

فالموؤ�ص�صات �لتعليمية �لعادية لي�صت قابلة للولوج وال تتوفر على �لتهيئة �لمنا�صبة، و�أق�صام �الإدماج �لمدر�صي غير كافية 

�لمخول  و�لدعم  مالءمتها،  تتم  لم  �لدر��صية  و�لبر�مج  �لعدد،  محدودة  �لموؤهلة  �لب�صرية  و�لمو�رد  �لمعايير،  تحترم  وال 

للجمعيات �لتي ت�صير �أق�صام �الإدماج �لمدر�صي و�لموؤ�ص�صات �لمتخ�ص�صة �أقل من �لمطلوب، كما ال يوجد نظام للمر�قبة 

و�لتفتي�س بالن�صبة لهذه �لموؤ�ص�صات؛

�حتر�م حقوق و�إدماج �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة
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�لمجل�س  يو�صي  �إعاقة،  و�صعية  في  �الأ�صخا�س  لم�صتقبل  بالن�صبة  �صرورًيا   �
ً
�أمر يعتبر  �لتعليم  �إلى  �لولوج  �أن  وبحكم   .25

�القت�صادي و�الجتماعي بالتد�بير �لتالية:

�إعاقة في نظام �لتربية �لوطنية على قدم �لم�صاو�ة مع �الأطفال �الآخرين، بما في  1.  �صمان تربية �الأطفال في و�صعية 

ذلك �أق�صام �الإدماج �لمدر�صي و�لموؤ�ص�صات �لتعليمية �لمتخ�ص�صة. لذلك يجب جعل نظام �لولوجيات �إلز�ميا في 

�لمد�ر�س �لعادية، وتنفيد �إجر�ء�ت زجرية عند منع �أي طفل في و�صعية �إعاقة من �لت�صجيل في �لمد�ر�س �لعمومية؛

تهييء وتجهيز عدد كاٍف من مد�ر�س �الإدماج �لمدر�صي و�لموؤ�ص�صات �لمتخ�ص�صة، ، و�صمان �صيرها �لمبا�صر من   .2

طرف �لموؤ�ص�صات �لتعليمية �لعمومية. وفي حالة ت�صيير �لموؤ�ص�صات من طرف �لجمعيات يتعين تمكين هذه �الأخيرة 

من �لم�صاعد�ت �ل�صرورية في �إطار عقود �إلز�مية و��صحة؛

تعزيز �لك�صف �لمبكر و�لتقييم �لم�صتمر لقدر�ت �الأطفال، ومالءمة �لبر�مج �لبيد�غوجية و�لو�صائل �لديد�كتيكية مع   .3

مختلف �أنو�ع �الإعاقة، كالمكتبات �لناطقة للمكفوفين؛ 

تعزيز �أنظمة �لتكوين للمدر�صين و�لمربين �لمخت�صين، وو�صع �إطار قانوني منا�صب لهم.  .4

الولوج اإلى العمل وال�سغل   

 ،� �إعاقة يظل محدوًد� جًدّ بالن�صبة لالأ�صخا�س في و�صعية  �لت�صغيل  �إلى  �أن �لولوج  �إلى  �لر�هن ي�صير  �إن تحليل �لو�صع   .26

�إذ تفوق ن�صبة بطالتهم خم�س مر�ت ن�صبة �لبطالة في �صفوف �الأ�صخا�س غير �لمعاقين. فاالإطار �لقانوني ال يحفظ بما 

يكفي حق �الأ�صخا�س ذوي �الإعاقة في �لح�صول على عمل، حيث �إن ح�صة %7، �لمن�صو�س عليها في قانون �لحماية 

د �أية ح�صة بالن�صبة للقطاع  �الجتماعية لالأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة، لم يتم تطبيقها في �لقطاع �لعمومي، في حين لم تحَدّ

�لخا�س بعد مرور 19 �صنة عن �لم�صادقة على �لقانون �لمذكور في �صنة 1993؛

�لقرو�س  �لح�صول على  ل�صعوبة   �
ً
نظر  � �أمر� محدوًد� جًدّ للدخل  �لمذرة  �الأن�صطة  �أو  �ل�صغرى  �لمقاوالت  �إن�صاء  ويعتبر   .27

و�لتمويالت؛

�لمختلطة"  "�لمر�كز  بع�س  باإن�صاء  �ل�صغل  و�إنعا�س  �لمهني  �لتكوين  مكتب  قام  فقد  �لمهني،  �لتكوين  مجال  في  �أما    .28

�؛  بالمدن �لكبرى للمملكة، في حين يظل �لولوج �إلى باقي �لموؤ�ص�صات �صعًبا جًدّ

ولتح�صين �لولوج �إلى �ل�صغل، يحُثّ �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي على:  .29

تعزيز �لولوج �إلى �لبر�مج �لعمومية للتكوين �لمهني و�لدر��صات �لعليا، عن طريق �إعادة تهيئة �الأق�صام �لتح�صيرية، ومالءمة   .1

�لبر�مج و�لو�صائل �لبيد�غوجية، و�لمنح �لدر��صية لفائدة �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة مع �حتر�م تنوع �الإعاقة؛

2.  ت�صجيع مبادر�ت �لت�صغيل �لذ�تي ودعم �الأن�صطة �لُمدرة للدخل، من خالل حظر �لتمييز للح�صول على �لقرو�س 

و�لم�صاعد�ت؛

�إ�صالح قانون �لح�ص�س )�لكوطا( للولوج �إلى �ل�صغل �لمخ�ص�س لالأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة في �لوظيفة �لعمومية   .3

تحفيزية  �إجر�ء�ت  وو�صع  و�لخا�س،  �لعمومي  �صبه  �لقطاع  في  �لح�ص�س  يحدد  �لذي  �لتطبيقي  �لمر�صوم  و�إ�صد�ر 

لفائدة �لمقاوالت �لتي ت�صعى لت�صغيل �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة؛

�لت�صريع بتفعيل مقت�صيات �لمادة 19 من �لقانون  92 - 07 �لمتعلق بالمهن �لتي يمكن �إ�صنادها باالأولوية لالأ�صخا�س   .4

في و�صعية �إعاقة؛

تمكين �الأور��س �لمحمية ومر�كز �لتاأهيل بو��صطة �لت�صغيل و�لتعاونيات من �لدعم �لمالي و�لب�صري للدولة، و�إلز�م   .5

�الإد�رة و�لمقاوالت �لعمومية على �قتناء منتجاتها باالأولوية وتحفيز مقاوالت �لقطاع �لخا�صة على ذلك.
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الولوج اإلى ال�سحة والتغطية ال�سحية

30.  �إن ولوج �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة �إلى �لخدمات �ل�صحية يعتبر جد �صعيف؛ فح�صب �لبحث �لوطني حول �الإعاقة 

ل�صنة 2004، فاإن �صخ�صا و�حد� من بين خم�صة �أ�صخا�س لم ي�صبق له �أن ز�ر موؤ�ص�صة �صحية، و�لو�صعية في �لعالم �لقروي 

تعد �صعبة للغاية. �أما �لولوج �إلى �لخدمات �ل�صحية �لخا�صة، و�لتروي�س و�الأطر�ف �ل�صناعية، فهي �صبه م�صتحيلة، نظر� 

الرتفاع كلفتها بالن�صبة لمعظم �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة �لذين ال يتوفرون على �لتغطية �ل�صحية؛

� ومرتكزة في كبرى �لمر�كز �لح�صرية، �إ�صافة �إلى  31.  كما �أن �لمر�كز و�لوحد�ت �لخا�صة بالتروي�س ما تز�ل محدودة جًدّ

�لعدد �ل�صئيل للمو�رد �لب�صرية �لمتخ�ص�صة؛   

2004( ي�صتفيدون من �لحماية  )%12 �صنة  �إعاقة  �الأ�صخا�س في و�صعية  قليلة من  ن�صبة  باأن  �لبيانات تو�صح  �أن  32.  كما 

�الجتماعية و�لتغطية �ل�صحية و�لت�صامن �لتعا�صدي، مع �أن �لو�صول �إلى هذه �الأنظمة �آخذ في �لتح�صن ال�صيما بف�صل 

تعميم نظام �لم�صاعدة �لطبية؛

وعلى �صوء ما �صبق، يو�صي �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي بما يلي:   .33

تقوية �لولوج للحماية �الجتماعية و�لتغطية �ل�صحية، و�لت�صامن �لتعا�صدي �أو �لمنظم من لدن �لدولة لالأ�صخا�س في   .1

و�صعية �إعاقة؛

2.  و�صع م�صالح مخت�صة في �لتروي�س و�إعادة �لتاأهيل لكل �أنو�ع �الإعاقات، د�خل �لمر�كز �ال�صت�صفائية و�لم�صت�صفيات 

و�لمر�كز �ل�صحية ، وتوفير وحد�ت متنقلة لتقريب هذه �لخدمات من �لمو�طن؛

تعزيز �لمو�رد �لب�صرية �لطبية و�صبه �لطبية في جميع �الخت�صا�صات �لتي تهم �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة، وخلق   .3

�ل�صعب �لغير �لمتوفرة مثل علم �لنف�س �الإكلينيكي و�لعالج �لوظيفي؛

�إ�صالح بر�مج �لتاأهيل �لمجتمعي )Réhabilitation à Base Communautaire( �لموجودة، وخلق بر�مج جديدة   .4

في �لمناطق �لمعزولة؛

ت�صهيل �لح�صول على �لم�صاعد�ت �لتقنية و�الجهزة �ل�صرورية، وذلك بتعديل �لمر�صوم رقم 409-01-2 �ل�صادر   .5

بتاريخ 14 محرم 1423 الذي يحدد �ضروط وظروف ا�ضتخدام القرو�ض الممنوحة لتغطية بع�ض التكاليف للح�ضول 

على �لتجهيز�ت و�لمعد�ت �لمر�صودة لالأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة من �لفئات �لمحرومة؛

في  �الأ�صخا�س  ��صتقاللية  تتيح  �لتي  �لتكنولوجيات  ميد�ن  في  �لوطني  �لم�صتوى  على  �لعلمي  �لبحث  دعم   .6

وت�صنيعها. �إعاقة  و�صعية 

اآلية تعوي�ص كلفة الإعاقة 

يو�جه �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة مجموعة من �الأعباء و�لتكاليف �الإ�صافية �لمرتبطة بو�صعهم، ترفع �الإعاقة من م�صتوى   .34

�الأ�صا�صية  حاجياته  تلبية  على  قادرين  غير  �أ�صرته  �أو  �لُمعاق  في�صبح  �الإعاقة،  حدة  من  يزيد  �الأخير  هذ�  �أن  كما  �لفقر 

)�لماأكل، �لم�صكن، �لملب�س...(؛

35.  �إن �لعديد من �لبلد�ن عبر �لعالم، وخا�صة �لبلد�ن �الأوروبية، و�صعت �صيا�صات و�أنظمة للتعوي�س عن �الإعاقة عن طريق 

م�صاعد�ت �أو خدمات تتالءم مع �الأو�صاع �لفردية؛

�حتر�م حقوق و�إدماج �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة
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ويالحظ المجل�ض اأنه حتى الآن ل توجد بالمغرب اآلية محددة ومنظمة للتعوي�ض عن الإعاقة، علما اأن انخراط الأ�ضخا�ض   .36

في و�صعية �إعاقة في نظم �لحماية �الجتماعية يبقى �إ�صكالية قائمة؛

�إن�صاء �صندوق  �آلية موؤ�ص�صية مبتكرة تتمثل في  وعلى هذ� �الأ�صا�س ، يو�صي �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي بخلق   .37

اإعاقة، ولمحاربة  بالن�ضبة لالأ�ضخا�ض في و�ضعية  الحياة  لتح�ضين �ضروط  الموجهة  المبادرات  لتمويل  وطني، مخ�ض�ض 

ل وكل �الأن�صطة �لُمهينة، وي�صمح بتقديم: ��صتغالل �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة في �لت�صُوّ

�لم�صاريف  لتغطية  تخ�ص�س  �إعاقة،  و�صعية  في  �أكثر  �أو  طفل  لديها  �لتي  �لمعوزة  لـلعائالت  �جتماعية  م�صاعد�ت   .1

�الإ�صافية �لمرتبطة باإعاقة �لطفل؛

ُم�صاعد�ت �جتماعية لالأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة �لبالغين �لذين تُحول �إعاقتهم دون �لح�صول على �صغل، لتوفير   .2

�لحد �الأدنى من �لدخل و �صمان عي�س كريم مع �لتركيز على �لم�صنين منهم.
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�حتر�م حقوق و�إدماج �الأ�صخا�س في و�صعية �إعاقة
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