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األهداف وااللتزامات العامة (المادة )4-1
المرجو التوضيح إذا ما تم إدماج االتفاقية فيي التشيريعات الوطنيية وهيل
-1
يمكن االستناد إليها لدى المحاكم:
 -1بعد املصادقة على االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي االعاقة سنة  ،2009اجتهتت
جهتتود املغتترب إىل مالءمتتة أحكتتام هتتذه االتفاقيتتة م ت التش تريعا الوطنيتتة .وقتتد تتتدعم هتتذا املستتار
بتترقرار دستتتور اململكتتة بستتمو مجيت االتفاقيتتا الدوليتتة التتي صتتادقت عليهتتا بالدنتتا علتتى التشتريعا
الوطنيتتة فتتور نشتترها ،كمتتا نت يف ديباجتت علتتى حظتتر ومكافحتتة كت أشتتكال التمييت مبتتا يف ذلت
القتتا م علتتى أستتا اإلعاقتتة .ناهي ت عتتن تنصتتي الفص ت  34متتن الدستتتور علتتى قيتتام الستتلطا
العموميتتة بوضت وتفعيت سياستتا موجهتتة اىل االشتتخاص املعتتاق  ،مت الستتهر علتتى "إعتتادة تيهيت
األشتتخاص التتذين يعتتانون متتن إعاقتتة جستتدية ،أو حستتية حركيتتة ،أو عقليتتة ،وإدمتتاجهم يف احليتتاة
االجتماعيتتة واملدنيتتة ،وتيستتم بتتتعهم بتتاحلقوق واحلريتتا املعتتا لتتا لل مي ت " .متتن جهتتة أختتر ،
وتفعتتيال لالتفاقيتتة الدوليتتة حلقتتوق األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة ،س ستتنة  2015إق ترار القتتانون اإلطتتار
رقم  97.13الذي يروم النهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ومحايتها ،والذي تضتمن جت
املبادئ الواردة يف هذه االتفاقية.
 -2وخبصتتوص الشتتطر الينتتا متتن الس تؤال ،وباستحضتتار قاعتتدة الستتمو املشتتار إليهتتا أعتتاله،
ميكن للمحاكم أن تستند على مقتضيا هذه االتفاقية الدوليتة ،حيت ستب للقضتاء املغتري أن
استند يف حيينيا قرارات وأحكام على مقتضيا اتفاقيا دولية أخر مصادق عليها من قبت
اململكة.

(2أ) اإلشارة إليى التيدابير المتخيبة بغيية الم امية الكليية للتشيريعات
والسياسييات مييا االتفاقيييةض وناأيية لشييماو أو يتماشييى مفهييو اإلعاقيية
الييوارد فييي القيياطوو اإلطييار رقييم  97.13مييا مقاربيية اإلعاقيية المبنييية علييى
حقوق اإلطساو:
 -3يف هتتذا اإلطتتار ،ينبغتتي اإلشتتارة اىل أن إرادة احلكومتتة كانتتت قويتتة يف مالءمتتة التش تري
ال تتوطع م ت املواثيت ت الدولي تتة ذا الص تتلة .ويش تتك إص تتدار الق تتانون اإلط تتار نقل تتة نوعي تتة يف ه تتذا
االجتتاه ،حيت دتتدد التوجهتا العامتتة للدولتة يف قتتال اإلعاقتة ،كمتتا يستاعد علتتى ترمجتة املبتتادئ
العامتتة والرةيتتة االس تااتي ية الوطنيتتة يف كت النصتتوص القانونيتتة املرتبطتتة جبميت االتتاال  .وبالتتتا
فتترن اعتمتتاد هتتذا التتن  ،يعتتد متتدخال ملالءمتتة التش تري التتوطع م ت مقتضتتيا االتفاقيتتة الدوليتتة
حلقتتوق األشتتخاص ذوي االعاقتتة وخلفيتتة أساستتية يف تنفيتتذ السياستتة العموميتتة للنهتتوض حبقتتوق
هتتذه الفئتتة .م ت التيكيتتد علتتى أن ورش املالءمتتة دظتتى باألولويتتة ضتتمن التوجهتتا االس تااتي ية
هلذه السياسة.
 -4ودا متتا يف إطتتار مسلس ت املالءمتتة ،وج ت اإلشتتارة إىل إحتتدا آليتتة حكوميتتة للتنستتي
تطبيقا للمادة  33من االتفاقية ،يتعل األمتر بالل نتة الوزاريتة املكلفتة بتتبت تنفيتذ االستااتي يا
والربامج املتعلقة بالنهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،كما س اعتماد مرسوم جديتدين
ستتيمكنان متتن ضتتمان ولتتوف هتتذه الفئتتة لستتوق الشتتغ يف القطتتاع العتتام ،وذل ت عتترب تع ي ت نظتتام
احلصي الذي أصبح يت اوز يف بعض األحيان  7يف املا ة.
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(ب) تقي ييديم معلومي ييات عي يين الكيفيي ييات واإلطي ييار الزمني ييي لتنفيي ييب
القاطوو اإلطارض وتحديد ما إذا كاو يغطي كل األشخاص ذوي اإلعاقة؟
 -5يترتب إنفتتاذ القتتانون اإلطتتار برصتتدار قموعتة متتن النصتتوص التشتريعية والتنظيميتتة ذا الصتتلة
ب ت وال تتي ت تتؤطر زمني تتا ب تتاملخط التش تريعي للوالي تتة احلكومي تتة احلالي تتة للس تتنوا  ،2021-2016مت ت
االشتتارة اىل أن إنفتتاذ بعتتض مقتضتتيات قتتد انطل ت ستتنة  ،2016ال ستتيما متتا يتعل ت بنظتتام احلصتتي
املتعل بتشتغي األشتخاص يف وضتعية إعاقتة بالقطتاع العتام .كمتا أن مقتضتيا القتانون اإلطتار تغطتي
كت ت األش تتخاص يف وض تتعية إعاق تتة دون است تتينناء ،وذلت ت احاام تتا ملب تتدأ مس تتاواة اجلميت ت أم تتام الق تتانون
املنصوص علي يف دستور اململكة وباشيا م التعريف الوارد يف املادة الينانيتة متن القتانون اإلطتار ملفهتوم
الشخ يف وضعية إعاقة ،والذي يتمي مبطابقت ملا جاء باالتفاقية الدولية ذا الصلة.
تقييديم معلومييات بخصييوص المييوارد الممنوحيية لتنفيييب السياسيية العمومييية
(3أ)
المندمجة لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ن ل الفترة (:)2026-2017
آليت ت ت ت ت ت تتا تن ي ت ت ت ت ت ت ت
السياسة العمومية

مدة االجناز

خمط ت ت ت ت ت ت العم ت ت ت ت ت ت
الت ت تتوطع للنهت ت تتوض 2021-2017
حبقوق األشتخاص
يف وضعية إعاقة
 5سنوا :

الكلف تتة املالي تتة اإلمجالي تتة
بالدرهم
كلفا أخر
073 805 6
180،00

الوضعية

تعبئتتة امل توارد البش ترية يف طتتور املصتتادقة
واللوجستتتية اخلاصتتة النها يت ت ت ت ت ت تتة مت ت ت ت ت ت تتن
بالقطاعا املعنية طت ت ت ت تتر الل نت ت ت ت تتة
الوزاري ت ت تتة املكلف ت ت تتة
بتتبت ت ت ت ت ت ت ت تنفي ت ت ت ت ت ت تتذ
االس ت ت ت ت ت تااتي يا
وال ت تربامج املتعلقت تتة
بتتالنهوض حبق تتوق
األش ت ت ت ت ت ت تتخاص يف
وضعية إعاقة

تقدير الكلفة إلطجاز المخطط الوطني لخمس سنوات المقبلة :2021 - 2017
حمور املخط الوطع

املي انية املقدرة بالدرهم

500،00 659 374 2
الوقاية من أسباب اإلعاقة:
760،00 591 031 1
بيئة ولوجة وداقة:
000،00 970 218 1
خدما عمومية مال مة ومؤمنة:
000،00 530 060 2
مستو عيش حممي ،وعم ال :
000،00 650 7
مشاركة مواطنة:
أوراش عرضت ت تتانية( :منظومت ت تتة تقيت ت تتيم اإلعاقت ت تتة  -منظومت ت تتة 920،00 671 111
معلوماتية  -توحيد لغة اإلشارة  -مرصد وطع لإلعاقة)
00 073 805 6ض180
المجموع بالدرهم
00 188 686ضUSD 960
المجموع بالدوالر األمريكي
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 -6كما سيتم عقد اتفاقيا للشراكة والتعاون الدو مت خمتلتف املتتدخل املعنيت مب تال
اإلعاقة ،ووض برامج موضوعاتية لتن ي بعتض حمتاور السياستة العموميتة املندقتة للنهتوض حبقتوق
األشخاص يف وضعية إعاقة ،والي تتطل تعبئة موارد مالية إضافية.
(ب) تقييديم معلومييات ملموسيية بخصييوص آليييات االستشييارة ومشيياركة
األش ي ييخاص ذوي اإلعاق ي يية والمنظم ي ييات الممثل ي يية له ي ييم ف ي ييي المس ي ييارين التشي ي يريعي
واإلداريض وباقي القشايا التي تهمهم:
 -7تعترب الدميقراطية التشاركية أحد املبادئ األساسية التي كرستها دستتور اململكتة لستنة ،2011
والتتي اعتمتتد ا احلكومتتة عنتتد وضت سياستتا ا ذا الصتتلة مبوضتتوع اإلعاقتتة .ويف هتتذا الصتتدد ،وج ت
اإلشتتارة أن هتتذه التتوزارة اعتمتتد استشتتارا موستتعة م ت األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة ومجعيتتا االتم ت
املد العاملة يف االال وذل بنشر مشروع القانون اإلطتار ببوابتة األمانتة العامتة للحكومتة ،واألختذ يف
صياغت باملقاحا املقدمة للوزارة منذ سنة  ،2010أو من ختالل مسلست إعتداد السياستة العموميتة
املندقة الي فتحتت بشتياا استشتارا مكتفتة عترب آليتة النتدوا واللقتاءا اجلهويتة مت كت الفتاعل
املعني ت  .وباإلضتتافة إىل آليتتة التشتتاور العمتتومي هات ت  ،والتتي تتتاجم عتترب التواص ت املستتتمر واملنتتتظم م ت
السلطا املعنية مبوضوع اإلعاقة ،يتيح الدستتور اجلديتد للمتواطن احلت يف املستاةة يف مستار صتناعة
الق ترار عتترب آليتتا أختتر  ،ويتعل ت األمتتر برمكانيتتة تقتتدم امللتمس تا التش تريعية (الفص ت  )14وتقتتدم
العرا ض إىل السلطا العمومية (الفص .)15
 -8إضافة إىل ذل  ،تتم استشارة األشخاص يف وضعية إعاقة يف إطار عم االلس الوطع
حلقوق اإلنسان الذي يعترب مؤسسة دستورية مستقلة وتعددية ،من مهامها رصتد ومتابعتة أوضتاع
حقوق اإلنسان على الصتعيد التوطع واجلهتوي ،وإجتراء التحقيقتا والتحريتا الالزمتة ،ومعاجلتة
الش تتكايا الت تواردة م تتن املت تواطن  .وبينيلي تتة األش تتخاص يف وض تتعية إعاق تتة داخت ت تركيب تتة االل تتس
وهياكلت مضتتمونة ستواء داخت االلتتس أو داخت جلانت اجلهويتتة .كمتتا يشتتك االلتتس االقتصتتادي
واالجتماعي والبيئي فضاء آخر ملساةة ومشاركة واستشارة اجلمعيا العاملة يف قال اإلعاقة.
 -9ويف نفتتس اإلطتتار ومتتن أجت تتتوفم آليتتة إلشترا مجعيتتا األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة،
أطلقت وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعيتة ستنة  2017مشتروع إحتدا املركت
التتوطع للرص تتد والبح ت والتوثي ت يف ق تتال اإلعاق تتة ،وال تتذي سيضتتم يف عض تتويت ممينل تتي مجعي تتا
األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة ،إىل جان ت ممينلتتي القطاعتتا احلكوميتتة وممينلتتي اجلامعتتا ومراك ت
البح  ،باإلضافة إىل خرباء يف االال.
 -10وتس تتاهم مجعي تتا األش تتخاص يف وض تتعية إعاق تتة يف خمتل تتف مراحت ت إع تتداد السياس تتا
والت تربامج والتشت تريعا املتعلق تتة ب تتالنهوض حبق تتوق األش تتخاص يف وض تتعية إعاق تتة .وبينت ت الن تتدوا
واللقت تتاءا والورشت تتا فضت تتاءا لتص ت تريف هت تتذه املست تتاةة ،ومناست تتبة للوقت تتو علت تتى انتظت تتارا
ومقاح تتا األش تتخاص يف وض تتعية إعاق تتة .ون تتورد هن تتا ج تتردا للق تتاءا ال تتي س تتاةت فيه تتا ه تتذه
اجلمعيا مبناسبة مناقشة خمتلف الربامج املهيكلة التالية:
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ورشتتة الوقايتتة واخلتتدما الطبيتتة بتتتاريخ  6متتاي  2013بطن تتة ،شتتار
فيه تتا  30م تتن ممينل تتي القطاع تتا احلكومي تتة واملؤسس تتا العمومي تتة و20
شتتبكة متتن الشتتبكا واالحتتتادا والتحالفتتا العاملتتة يف قتتال النهتتوض
حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة؛



ورشت تتة الابيت تتة والتعلت تتيم بتت تتاريخ  21مت تتاي  2013بفت تتا  ،حضت تترها 30
مشاركا ميينلون القطاعا احلكوميتة واملؤسستا واهليئتا العموميتة و40
مجعية عاملة يف قال اإلعاقة؛



ورش ت تتة التك ت تتوين واإلدم ت تتاف امله ت تتع بت ت تتاريخ  4يوني ت تتو  2013ب ت تتورزازا ،
س ت لت مشتتاركة  47متتن ممينلتتي االتم ت املتتد العام ت يف قتتال التكتتوين
امله تتع لصش تتخاص يف وض تتعية إعاق تتة بكت ت م تتن ورزازا وب تتاقي جه تتا
اململكة؛



ورش ت تتة الولوجي ت تتا واملش ت تتاركة االجتماعي ت تتة ،بت ت تتاريخ  18يوني ت تتو 2013
مب تراكش ،حضتترها  30مشتتاركا ميينلتتون القطاعتتا احلكوميتتة واملؤسستتا
العمومية على املستو املرك ي واحمللي و 37مشاركا متن فعاليتا مجعويتة
عاملت تتة يف ق ت تتال النه ت تتوض حبق ت تتوق األشت تتخاص يف وض ت تتعية إعاق ت تتة جبه ت تتة
مراكش  -آسفي؛



ورش تتة مراكت ت وبني تتا االس تتتقبال ،بت تتاريخ  19يوني تتو  2013مبت تراكش،
شاركت فيها  50مجعية عاملة يف قال اإلعاقة؛

إعداد مخطط عمل حكومي للنهوف بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة:




ورشتتة عم ت م ت الشتتبكا العاملتتة يف قتتال اإلعاقتتة ،متتن أج ت مناقشتتة
وإغنتتاء مشتتروع خمط ت العم ت التتوطع ،وذل ت بتتتاريخ  28ينتتاير 2016
بالربتتا  ،عرفتتت مشتتاركة  20شتتبكة متتن شتتبكا اجلمعيتتا العاملتتة يف
قال اإلعاقة؛

مستتار إعتتداد القتتانون اإلطتتار رق تتم  97.13املتعل ت حبمايتتة حقتتوق األش تتخاص يف
وضتتعية إعاقتتة والنهتتوض لتتا ،حيت ستتاهم االتمت املتتد يف خمتلتتف مستتار االعتتداد
عرب مرحلت :
املرحلة األوىل:
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تنظتتيم نتتدوة وطنيتتة بتتتاريخ  18متتار  2008متتن طتتر وزارة التضتتامن
واملترأة واألستترة والتنميتتة االجتماعيتتة ملناقشتتة أرضتتية مستتودة مشتتروع قتتانون
لتع يت حقتتوق األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة مبشتتاركة موستتعة ،متتن ضتتمنها
مجعيا االتم املد ؛



تنظتتيم أرب ت استشتتارا جهوي تتة ح تتول املستتودة بك ت متتن ال تتدار البيض تتاء
( 16م ت تتار  ،)2008والعي ت تتون ( 21يوني ت تتو  ،)2008ومكن ت تتا (30
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يونيو  ،)2008وأكادير ( 12يوليوز  )2008مبشاركة املصتا اخلارجيتة
للوزارا والسلطا احمللية وممينلي االتم املد واملنتخب احمللي ؛
تشكي جلنة مكونتة متن مستؤو التوزارة وممينلتي االتمت املتد أوكت إليهتا
صتتياغة مشتتروع القتتانون بنتتاء علتتى نتتتا ج وتوص تيا هتتذه االستشتتارا ،
وقد مين االتم املد يف هذه الل نة أعضاء وعضوا ممينلت للتحتالف
الوطع من أج النهوض حبقتوق األشتخاص يف وضتعية إعاقتة ،باإلضتافة
إىل خت ترباء وأس تتاتذة ج تتامعي وك تتذا ممينل ت ت ع تتن املنظم تتة العلوي تتة لرعاي تتة
املكفوف ؛



املرحلة الينانية:
ف تتتح ح توار مت ت خمتل تتف الف تتاعل احلك تتومي واجلمع تتوي مبناس تتبة إع تتداد
مشروع السياسة العمومية للنهتوض حبقتوق األشتخاص يف وضتعية إعاقتة،
الت تتي أطلقتهت تتا الت تتوزارة ابتت تتداء مت تتن مت تتار  ،2013حي ت ت س االست تتتماع
للم تم ت امل تتد  ،وض تتمن التح تتالف ال تتوطع م تتن أج ت النه تتوض حبق تتوق
األشتخاص يف وضتعية إعاقتة ،وذلت يف إطتار مختس ورشتا موضتتوعاتية
بك ت ت م تتن الرب تتا ( 23أبري ت ت  ،)2013وطن تتة ( 06م تتاي ،)2013
وفت تتا ( 21مت تتاي  ،)2013وورزازا ( 04يونيت تتو  ،)2013وم ت تراكش
( 18و 19يونيتتو )2013؛ ومتتن ب ت املواضتتي التتي استتتيثر حبيت زمتتع
واست متتن النقتتاش ختتالل هتتذه اللقتتاءا التشتتاورية موضتتوع إعتتداد إطتتار
قتتانو جديتتد يف قتتال حقتتوق األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة يتتتالءم م ت
مقتض ت تتيا دس ت تتتور اململك ت تتة واالتفاقي ت تتة الدولي ت تتة حلق ت تتوق األش ت تتخاص يف
وضعية إعاقة؛





إعداد المؤشرات الوطنية لتتبا تنفيب االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة :عملت وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية بدعم من الل نة
االقتص تتادية واالجتماعي تتة لغ تتري آس تتيا "اإلس تتكوا" ومبش تتاركة القطاع تتا احلكومي تتة
واملؤسس تتا الوطني تتة واجلمعي تتا العامل تتة يف ق تتال اإلعاق تتة عل تتى إع تتداد املؤشت ترا
الوطنية لتتب تنفيذ املغرب لالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وس يف
هذا اإلطار تنظيم ثال ورشا عم :
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ورش تتة عم ت بت تتاريخ  27أكت تتوبر  2015بالرب تتا  ،عرف تتت مش تتاركة 15
قطاعا حكوميا و 5شبكا بين اجلمعيا العاملة يف قال اإلعاقة؛



ورش ت تتة عم ت ت بت ت تتاريخ  28م ت تتار  2016بالرب ت تتا  ،خصص ت تتت ملناقش ت تتة
مشروع املؤشرا حضرها  24شتبكة متن شتبكا اجلمعيتا العاملتة يف
قال اإلعاقة؛



دورة تكويني تتة ي تتومي  30و 31م تتار  2016بالرب تتا  ،ل تتدعم ق تتدرا
أعض تتاء الل ن تتة التقني تتة املنبينق تتة ع تتن الل ن تتة الوزاري تتة املكلف تتة بتتبت ت تنفي تتذ
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االستااتي يا والتربامج املتعلقتتة بتتالنهوض حبقتتوق األشتتخاص يف وضتتعية
إعاقة واهليئا الوطنية حلقوق اإلنسان؛


تفعييل أيندوق دعيم التماسيج االجتميياعي :تع يت ا حلقتوق األشتخاص يف وضتتعية
إعاقة ،س إحدا صندوق دعم التماس االجتماعي باعتباره آلية جديدة للدعم،
يندرف ضمن سياسة اجتماعيتة مندقتة بتوجهتا جديتدة ومقاربتة حقوقيتة ،تامجهتا
قموعتتة متتن األوراش املهيكلتتة ،ترمتتي إىل معاجلتتة أستتباب وتتتداعيا كافتتة أشتتكال
اإلقصتتاء االجتم تاعي لصشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة .وقتتد س يف هتتذا اإلطتتار تنظتتيم
لق تتاءا تش تتاورية وإخباري تتة ح تتول الت تتدابم املس تتطرية املتعلق تتة بتفعي ت خ تتدما ه تتذا
الصندوق ،وهي على الشك التا :

(ب)



لقتتاء تشتتاوري حتتول تفعي ت ختتدما الصتتندوق يتتوم  16يونيتتو ،2015
حضت ت تتره  125مشت ت تتاركة ومشت ت تتار مت ت تتن ممينلت ت تتي اجلمعيت ت تتا والشت ت تتبكا
والتحالفت تتا واالحت ت تتادا العامل ت تتة يف ق ت تتال اإلعاق ت تتة ،يه ت تتد إىل ط ت تتر
التدابم واإلجراءا املسطرية للم اال املتضمنة بالصندوق للنقاش مت
خمتلف الفاعل يف قال التكف باألشخاص يف وضعية إعاقة؛



لقتتاء إخبتتاري خص ت لتقتتدم الصتتيغة النها يتتة لتتدفاتر التتتحمال ودلي ت
املست تتاطر ،وإخبت تتار خمتلت تتف املتت تتدخل بت تتانطالق عمليت تتة االست تتتفادة مت تتن
خدما هذا الصندوق ،وذل يوم  20أكتوبر  ،2015حضره ممينال
وممينلتتي القطاعتتا احلكوميتتة واملؤسستتا الوطنيتتة واجلمعيتتا واالحتتتادا
العاملة يف قال اإلعاقة.

حقوق ناأة
المساواة وعد التمييز (المادة )5

المرجو اإلشارة ما إذا كاو الحرمياو مين الترتيبيات التيسييرية لألشيخاص
-4
المعاقين معرف قاطوطيا كسبب محظور للتمييز في التشريعات الوطنية:
 -11بالرجوع إىل املادة  2من القانون اإلطار رقم  97.13املتعل حبماية حقوق األشتخاص
يف وضتتعية إعاقتتة والنهتتوض لتتا ،يالحتتة أاتتا عرفتتت قموعتتة متتن املفتتاهيم متتن بينهتتا الاتيبتتا
التيسمية ،باعتبارها مجلة من الاتيبا والتعديال الالزمة والي تكون هنا حاجتة ماستة إليهتا،
يف حالة حمددة ،لكفالة بت األشخاص يف وضعية إعاقة على أسا املساواة م اآلخرين جبميت
حقتتوق اإلنستتان واحلريتتا األساستتية وممارستتتها .ويف ق تراءة ملضتتام هتتذه الفقتترة ومقارنتهتتا م ت
الفقرة السابقة من نفس املادة الي عرفتت التمييت علتى أستا اإلعاقتة بكونت كت فعت أو امتنتاع
أو تصتر أو إجتراء يستتتهد حرمتتان الشتتخ يف وضتتعية إعاقتتة ،بستتب إعاقتت  ،متتن احلصتتول
علتتى حت أو ممارستتت أو حرمان ت متتن خدمتتة تقتتدم للعمتتوم ،يالحتتة أن مصتتطلح "كت " يف هتتذه
الفقتترة تفيتتد العمتتوم ،والعتتام هتتو متتا دل علتتى املاهيتتة بتتال قيتتد وبالتتتا ال متتان لل هتتا القضتتا ية
املختصتتة متتن تكييتتف احلرمتتان متتن الاتيبتتا التيس تمية باعتبارهتتا بيي ت ا .م ت اإلشتتارة أن القتتانون
اإلطار يل م الدولة يف قال الابية والتعليم بتوفم هذه الاتيبا حس حاجة ك متعلم.
GE.17-09008
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المرجييو تقييديم بياطييات حييول االطتهاكييات المبلييق عنهييا والتحقيقييات التييي
-5
تييم إجرائهييا وطبيعيية العقوبييات المترتبييةض بمييا فييي ذلييج سييبل االطتصيياف المقدميية
للشحايا:
 -12يرتق أن يلع االلتس التوطع حلقتوق اإلنستان دورا حموريتا يف هتذا االتال .فبتالنظر إىل
مشروع القانون رقم  76.15املتعل برعادة تنظتيم االلتس التوطع حلقتوق اإلنستان ،جنتد متن بت
أهم مست دا مشروع هذا القانون ما يلي:


إحتتدا آليتتا وطنيتتة خاصتتة حبمايتتة بعتتض الفئتتا اهلشتتة متتن بينهتتا اآلليتتة الوطنيتتة
اخلاصة حبماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،أوك إليها املهام التالية:


تلقت تتي الشت تتكايا املقدمت تتة مباشت تترة مت تتن قب ت ت األشت تتخاص ذوي اإلعاقت تتة
ضتتحايا االنتهتتا أو متتن لتتدن متتن ينتتوب عتتنهم ،عنتتد انتهتتا ح ت متتن
حقوقهم؛



القيت تتام جبمي ت ت التحريت تتا املتعلق ت تتة بالشت تتكايا املتوص ت ت لت تتا ودراس ت تتتها
ومعاجلتها والبت فيها؛



تنظ ت ت تتيم جلس ت ت تتا اس ت ت تتتماع ودع ت ت تتوة األط ت ت ترا املعني ت ت تتة مبوض ت ت تتوع االنته ت ت تتا
أو الشكاية وكذا الشهود واخلرباء وك شخ ير فا دة يف االستماع إلي ؛



التصدي تلقا يا حلاال خترق أو انتهتا حت متن حقتوق األشتخاص ذوي اإلعاقتة
الي تبلغ إىل علمها ،شر إخبار الشخ املعع وعدم اعااض علتى تتدخ اآلليتة
الوطنية املذكورة؛



تع ي ت ت ت احلقت ت تتوق املنصت ت تتوص عليه ت ت تا يف اتفاقيت ت تتة حقت ت تتوق األشت ت تتخاص ذوي اإلعاقت ت تتة
وبروتوكوهلا االختياري ورصد تنفيذها.
المرجو تقديم معلومات حول وضعية األشيخاص ذوي اإلعاقية المنتميين
-6
لألقليييات اإلثنييية والدينييية واللغويييةض كاألمييازيق والصييحراوين والسييود والمهيياجرين
ذوي اإلعاقيية وال جنييين وطييالبي اللجييوا ذوي اإلعاقييةض مييا اإلشييارة إلييى التييدابير
المتخبة لشماو وحماية التشريا والسياسات العمومية المعنية باإلعاقة:

 -13جت تتدر اإلش تتارة إىل أن األش تتخاص ذوي اإلعاق تتة تس تتري عل تتيهم الق توان وال تتنظم ال تتي حتم تتي
األشخاص بصفة عامة مبا يف ذل احلماية اجلنا ية ستواء بالنستبة لنصتوص القتانون اجلنتا ي التي حتمتي
األفتراد متتن أي انتهتتا حلقتتوقهم وحريتتا م وستتالمتهم ،أو بالنستتبة لقتتانون املستتطرة اجلنا يتتة التتذي يتتن
على العديد من الضمانا حلماية الضحايا ومساعد م يف مسار الدعو العمومية واملدنية.
 -14وبالنظر إىل السياسا العمومية ،الصحة منوذجا ،فقد عملت الوزارة على اختاذ وتفعي
التدابم التالية خبصوص املهاجرين والالجئ يف وضعية إعاقة:
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توحيد مساطر ولوف املهاجرين إىل اخلدما االستشفا ية املستع لة؛



تسهي الولوف للعالف لفا دة املهاجرين.
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 -15ويف إطار بك املهاجرين والالجئ من نفس احلقوق الي يتمت لا املواطنتون املغاربتة،
س التوقي ت عل تتى اتفاقي تتة إط تتار م تتن أج ت إح تتدا نظ تتام املس تتاعدة الطبي تتة للمه تتاجرين والالجئ ت
النظتامي وذلت بشتراكة مت وزارة املغاربتة املقيمت باخلتارف وشتتؤون اهل ترة ،وزارة الداخليتتة ووزارة
االقتص تتاد واملالي تتة بت تتاريخ  26أكت تتوبر  ،2015وال تتذي يش تتم نف تتس اخل تتدما الطبي تتة املقدم تتة
للمواطن املغاربة يف إطار نظام املساعدة الطبية "راميد".
 -16والت امتتا باالتفاقيتتة الدوليتتة حلقتتوق األشتتخاص املهتتاجرين والالجئ ت بتتاملغرب يف وضتتعية
إعاق تتة ،س تتيتم تس تتهي اس تتتفاد م ،م تتن قموع تتة م تتن اخل تتدما الص تتحية ،كخ تتدما الرعاي تتة يف
املستشتتفيا احملليتتة ،اجلهويتتة ،اإلقليميتتة واملستشتتفيا اجلامعيتتة ،وكتتذا املستشتتفيا املتخصصتتة،
حبست ت مس تتتو اخل تتدما ال تتي تق تتدمها ه تتذه املؤسس تتا ؛ واالستش تتارا الطبي تتة املتخصص تتة؛
والفح الطيب املستع  ،واالستشفاء الطتيب واجلراحتي التذي يشتم كتذل مرحلتة االستشتفاء
مبستشفيا الوالدة .

النساا ذوات اإلعاقة (المادة )6
المرج ييو تق ييديم معلوم ييات ح ييول الت ييدابير المتخ ييبة للنه ييوف ب ييالحقوق
-7
وبالصييورة االيجابييية للنسيياا والفتيييات ذوات اإلعاقيية باعتبييارهن ذوات حقييوق فييي
سياسييات واسييتراتيجيات المسيياواة بنيياا علييى النييوع االجتميياعيض وبش ي و محاربيية
التمييييز الحاأييل فييي جميييا منيياحي الحييياة ضييد النسيياا والفتيييات ذوات اإلعاقييةض
وناأي يية التمييي ييز الني يياجم عي يين الممارسي ييات التقليديي يية والثقافيي يية المرجي ييو تقي ييديم
معلومات حول أشكال التعياوو ميا المنظميات التيي تمثيل النسياا والفتييات ذوات
اإلعاقة:
 -17تضتتمنت اخلطتتة احلكوميتتة للمستتاواة "إك ترام"  2016/2012قموعتتة متتن اإلج تراءا
اهلادفتتة إىل تنفيتتذ اهلتتد  20منهتتا واملتعل ت بتتالنهوض حبقتتوق النستتاء يف وضتتعية إعاقتتة .وتتمين ت
هذه اإلجراءا يف:
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النهوض بصحتهن اجلسمانية والذهنية ،عرب تع ي برامج الوقاية من اإلعاقة وضمان
تسهي استفاد ن من املعدا التقنية وخدما التيهيت ودعتم قتدرا الفتاعل يف
االال؛



حتس نسبة التمدر والتكوين املهع لد الفتيتا يف وضتعية إعاقتة عترب إحتدا
األقستتام املدقتتة وتعمتتيم ولتتوف الفتيتتا يف وضتتعية إعاقتتة عميقتتة إىل مراكت التكتتوين
املتخصصة؛



وض ت ب ترامج إلدمتتاف النستتاء يف وضتتعية إعاقتتة يف ستتوق الشتتغ  ،عتترب وض ت آليتتا
لإلدماف وبرامج للتشغي الذايت.
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ت هيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلطصاف والمساواة
السنة الدراسية

المجال

عدد اإلطاث

عدد البكور

النسبة المنوية

571

1008

%36.16

600

1200

%33.33

بتتدر األطفتتال يف وضتتعية إعاقتتة يف 2013/2012
إط ت ت ت تتار ص ت ت ت تتندوق دع ت ت ت تتم التماست ت ت ت ت
2014/2013
االجتماعي
2015/2014

2368

-

2016/2015

4744

-

استتتفادة األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة 2016/2015
من املنح اجلامعية

69

85

%44.8

 -18تدابم إنصا النساء ذوا اإلعاقة:




الصحة:


احلت ت ت ت يف الص ت ت تتحة اإلجنابي ت ت تتة :ت ت ت تتدابم وقا ي ت ت تتة ض ت ت تتد التعق ت ت تتيم القس ت ت تتري
أو اإلجهاض القسري للنساء ذوا اإلعاقة؛



ولوف الرعاية املتخصصة :أمراض النساء والتوليد؛

الابية:




التواص :




10

جتويد ولوف النساء يف وضعية إعاقة إىل الوسا السمعية البصرية؛

العدالة:




دعم تربية الفتيا ذوا اإلعاقة؛

املس تتاعدة النفس تتية واالجتماعي تتة والقض تتا ية لض تتحايا العن تتف م تتن النس تتاء
أو االنتهاكا ؛

صندوق دعم التماس االجتماعي:


إدخال مقاربة النوع واملساواة كمعيار يف دعم اجلمعيا ؛



دعم خاص لل معيا املهتمة بقضايا النساء ذوا اإلعاقة؛



س تكريس مقاربة النوع يف مجي الرافعا االسااتي ية للسياسة العمومية
املندقتتة للنهتتوض حبقتتوق األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة ،كمتتا س اعتمادهتتا
يف بلت ت ت ت تتورة مجي ت ت ت ت ت التت ت ت ت تتدابم االجرا يت ت ت ت تتة املتضت ت ت ت تتمنة يف خمط ت ت ت ت ت العم ت ت ت ت ت
الوطع .2021-2017
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تماشييا ميا هييدف التنميية المسييتدامة  5.2لمحاربية جميييا أشيكال العني
-8
ضد النساا والفتيات ذوات اإلعاقة في الفشااات العامة والخاأيةض ناأية االتجيار
واالستغ ل الجنسي وأشكال أنرى الستغ ل المرجو:
(8أ) تقديم بياطات ومعلومات حول العن البي يستند على النوع االجتمياعيض
وأي برامج نصصت لحماية ومساطدة النساا والفتيات ذوات اإلعاقة ضد العن ؟
 -19حس نتا ج البح التوطع حتول اإلعاقتة لستنة  ،2014فترن  11,1%متن األشتخاص
يف وضتتعية إعاقتتة قتتد صتترحوا بتتيام تعرض توا للعنتتف بستتب اإلعاقتتة .واملعطيتتا والبيانتتا املتتتوفرة
حول العنف املستند علتى النتوع االجتمتاعي هتي متضتمنة يف التقريتر الستنوي األول حتول العنتف
ضتتد النستتاء بتتاملغرب لستتنة  2015التتذي أجنت ه املرصتتد التتوطع للعنتتف ضتتد النستتاء .وتشتتم هتتذه
البيانا إىل تعرض النساء للعنف اجلسدي بنسبة  ،63,3%يلي العنف االقتصتادي بنستبة %31
والعنف اجلنسي بنسبة .9%
(8ب) البرامج المخصصة لحمايية ومسياطدة النسياا والفتييات ذوات اإلعاقية ضيد
العن :
 -20جتتاء اخلطتتة احلكوميتتة للمستتاواة "إك ترام"  2016/2012مب موعتتة متتن التتتدابم يف
قال مكافحة ك أشكال التميي والعنف ضد النساء .وتتمين فيما يلي:


إحدا الفضاءا املتعددة الوظا ف للتكف بالنساء ضحايا العنف علتى املستتو
احمللتتي .وتنتتدرف هتتذه الفضتتاءا ضتتمن إحتتدا بنيتتا القتترب التتي تقتتدم ختتدما
توجيهيتتة وقانونيتتة واجتماعيتتة ،مرفقتتة مبواكبتتة نفستتية لفا تتدة النستتاء يف وضتتعية إعاقتتة
ضتتحايا العنتتف .وتتتربز القيمتتة املضتتافة هلتتذه الفضتتاءا يف كواتتا مؤسستتا حمليتتة
أحتتدثت لتقويتتة ب ترامج التمك ت االقتصتتادي واالجتمتتاعي للم ترأة وضتتمان ختتدما
اإليواء املؤقت ورعاية النساء والفتيا يف وضعية إعاقة؛



إطالق مستتار جديتتد يف الشراكتتة م ت مراك ت االستماع واالستقبال والتوجي ت للنستتاء
والفتيت تتا يف وضتتعية إعاقتتة ضحايت تتا العنت تتف ،مت تتن حي ت ت املستتاطر ونوعيت تتة الدعت تتم
وشت تترو معياريت ت تتة اخلدمت ت تتا املوجهت تتة هلت ت تتذه الفئت ت تتة ،حي ت ت ت أعت ت تتد وزارة األست تترة
والتضامن واملساواة والتنميتتة االجتماعية دفتتتتر حتمتال وطتع موح تتد ينظ تتم اخلدم تتة
املؤسساتية للنستتاء يف وضعية إعاقة ضحايتتا العنتتف.

األطفال ذوو اإلعاقة (المادة )7
(9أ) اإلش ييارة إل ييى الكيفي يية الت ييي ي ييتم م يين ن له ييا األن ييب بع ييين االعتب ييار حق ييوق
األطفيال ذوي اإلعاقية فييي االسيتراتيجيات الوطنييية الموجهية لألطفيالض بمييا فيي ذلييج
السياسة العمومية المندمجة لحماية األطفال في المغرب":
 -21يتضمن الربنامج التنفيذي للسياسة العمومية املندقة حلماية الطفولة قموعة من التدابم
ومن بينها التالية:
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التدبم  :30ضتمان استتفادة ك األطفتال الضحايتا متتن تعوي تتض ع تتن ال تتضرر وفت ت
املقتضيتتا القانونيتتة اجلتتاري لتتا العم ت  ،ومن بينهم ذوي اإلعاقة؛



التدبم  :46تطويتتر م توارد ووستتا العي تتش ألستر األطف تتال احملتاجي تتن للحماي تتة عتن
طري ت بكيتتنهم متتن االستتتفادة متتن ختتدما صتتندوق دعتتم التماس ت االجتمتتاعي،
وصنتدوق التكاف ت العا تتلي وبك اآلبتاء يف وضتعية إعاقتة متن االستتفادة متن نظتام
حصي تشغي ذوي اإلعاقة يف القطاع العام؛ ومن دعم األنشطة املتتدرة للدخ ت ؛



الت تتدبم  :47إحت تتدا بنيت تتا است تتتقبال مال مت تتة الحتياجت تتا األطفت تتال م تتن ذوي
اإلعاقة وأسرهتتم أو حتويت بنيتا قا متة عتتن طري ت إصالحهتتا وإعتتادة يئتهتتا؛



التدبم  :64إعداد ونشتر دال املعاييتر املوجهة للفئا املستتتعملة ملنظومتتة احلمايتتة
(أطفتتال وأسر) مبتتن فيهتتم األشتتخاص يف وضعيتتة إعاقتتة؛



التتتدبم  :90دعت تتم بت تتدر األطفت تتال يف وضعي تتة هشاش تتة ،مب تتن فيه تتم األطف تتال يف
وضعيتتة إعاقتتة وتع ي ت عتتدد املدرسيتتن واألطتتر الابوي تتة املكون تتة للعمت ت مت ت األطف تتال
ذوي إعاقتتة؛



الت تتدبم  :91حتست ت ول تتوف مجيت ت األطف تتال للافيت ت ع تتن طريت ت جتهيت ت بني تتا حتتي تتة
مال مة الحتياجا مجي األطفال ،ومن بينهم ذوي اإلعاقة.
تقديم بياطاتض مصنفة من حيي الجينس والسين وطيوع اإلعاقيةض
(ج)
بالنسبة لعدد األطفال ذوي اإلعاقة في برلماو الطفل ومؤتمر الطفل:

 -22برمل تتان الطف ت مؤسس تتة غ تم حكومي تتة ،ذا طبيع تتة معنوي تتة قا م تتة عل تتى قواع تتد وأس تتس
دميقراطية ،يستمد مرجعيت من اتفاقية األمتم املتحتدة حلقتوق الطفت كمتا صتادقت عليهتا اململكتة
املغربية سنة  .1993وتتمين أهدا برملان الطف  ،حس مييناق  ،يف:


الابية على الدميقراطية واملواطنة والتسامح؛



تفعي ت ت حق تتوق املش ت تاركة ل تتد األطف تتال ودوره تتم يف تفعي ت ت ثقاف تتة حق تتوق الطف ت ت
والتحسيس بيةيتها؛



خلت ثقافتتة احلتوار فيمتتا بت األطفتال متتن جهتة وبت األطفتتال واملستؤول متتن جهتتة
ثانية؛



متابعة إعمال اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطف .

 -23ويقتتوم برملتتان الطف ت حمليتتا ،جهويتتا ووطنيتتا بالتتدفاع عتتن حقتتوق الطف ت وبالتتتدخ لتتد
املسؤول بواسطة تقدم التوصيا واملقاحا وطر األسئلة.
 -24ويتكتتون برملتتان الطف ت متتن  357طفتتال متتن بيتتنهم  325متتن األطفتتال املتمدرس ت يف
إطت ت تتار الابيت ت تتة الوطنيت ت تتة ميينلت ت تتون قمت ت تتوع املؤسست ت تتا التعليميت ت تتة املوجت ت تتودة يف الت ت تتدوا ر التش ت ت تريعية
حست ت التقس تتيم اإلداري لل تتبالد؛  8م تتن أطف تتال مؤسس تتا التك تتوين امله تتع؛  8م يين األطف ييال
المكفوفين؛  6من األطفال الصم؛  6من األطفال المحتاجين لعناية ناأة تتم دعو م متن
طتتر جلنتتة التحكتتيم ستتنويا حس ت أولويتتا التتدورة الوطنيتتة دون الستتما هلتتم بوض ت أستتئلة يف
12
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قل تتس النت تواب وال يتكلم تتون باس تتم األطف تتال الربمل تتاني إعالمي تتا ويف أي مناس تتبة أخ تتر ؛  4م تتن
أطفال مغاربة من البعينا التعليمية األجنبية.
 -25وتتحتتدد معتتايم العضتتوية اخلاصتتة باألطفتتال املتمدرس ت يف إطتتار وزارة الابيتتة الوطنيتتة،
علتى أستتا االنتمتتاء إىل إحتد الفئتت العمتريت ( 13/10ستنة) و( ،)16/14وبعتتد احلصتتول
على أعلى معدل سنوي داخ الفئة املختارة للسنة الدراسية الفارطة حس األسال الدراسية،
وباعتبار التوازن التمينيلي احمللي.

إذكاا الوعي (المادة )8
 -10المرجو تقديم معلومات حول االجيرااات الموضيوعة ألجيل المسياعدة
الماليةض واستشارة ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقية والمنظميات الممثلية لهيم فيي
حم ت الحكومة إلذكاا الوعيض بما في ذلج حم ت وسائل اإلع الرامية إلى
محاربة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة:
 -26تضمنت السياسة العمومية املندقة يف قال اإلعاقة رافعتة عرضتانية رابعتة متعلقتة برذكتاء
ال ت تتوعي يف ق ت تتال النه ت تتوض حبق ت تتوق األش ت تتخاص يف وض ت تتعية إعاق ت تتة؛ حي ت ت تَتبَت ت ت ا أن التم ت تينال
االجتماعيتتة الستتلبية املنتشتترة عتتن اإلعاقتتة داخ ت االتم ت وضتتعف التواص ت وال تتوعي يف اإلدارا
واملؤسس تتا بش تتين قض تتايا اإلعاق تتة ،تش تتك إح تتد العقب تتا األساس تتية أم تتام حتقيت ت املش تتاركة
االجتماعية لصشخاص يف وضعية إعاقة.
 -27واعتبت تتارا لكت تتون البح ت ت الت تتوطع ( )2014ب ت ت ا أن  %10.6فق ت ت مت تتن ذوي اإلعاقت تتة
صرحوا بكوام علتى معرفتة تامتة جبميت حقتوقهم األساستية ،فقتد أطلقتت وزارة األسترة والتضتامن
واملساواة والتنمية االجتماعية ،طلبا عروض مشاري لل معيا العاملتة يف قتال اإلعاقتة برستم
ستتنة  ،2016خصصتتت لتكينيتتف بترامج وأنشتتطة تتعلت برذكتتاء التتوعي حبقتتوق األشتتخاص ذوي
اإلعاقة ،يشر عليها الفاعلون يف االال ،وال سيما منهم اجلمعيا  ،من خالل:


تنظيم محال وقواف إلذكاء الوعي يف خمتلف اجلها لتع ي الصتور اإلاابيتة
عن األشخاص يف وضعية إعاقة والتعريف حبقوقهم؛



إنتاف ونشر برامج حتسيسية وأدوا تواصلية (مطويا  ،أفالم  )...تستهد
خمتلف الفئا من فاعل يف قطاعا عمومية ومهني وعموم املواطن ؛



تنشتتي لقتتاءا موضتتوعاتية إلذكتتاء التتوعي ،يشتتار فيهتتا فتتاعلون يف قطاعتتا
عمومية ومنتخبون ومهنيون.

 -28ولقد استفاد من هذا التدعم  41مجعيتة تعمت يف قتال اإلعاقتة متن أصت  54مجعيتة
تقدمت بطلبا الدعم ،مبا قدره  2.900.145،00درهم.
 -29من جهة أختر  ،س تنظتيم محلتة وطنيتة تواصتلية حتسيستية حتول الولوجيتا حتتت شتعار
"توفير الولوجيات تسهيل للحياة"ض امتد فعاليا ا من  14نونرب إىل غاية  3دجنترب ،2016
وتضمنت لقتاءين وطنيت و 12لقتاءا جهويتا .وشتاركت فيهتا اجلمعيتا العاملتة يف قتال اإلعاقتة
بشك فعال ومتمي  ،من خالل تقدم توصيا هامة تتعل بالولوجيا على املستتو التشتريعي
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واملؤسستتايت واخلتتدمايت  ....وس إمتتداد اجلمعيتتا جبمي ت أدوا التواص ت والتحستتيس التتي بتتت
بلور تتا يف إط تتار احلمل تتة الوطني تتة م تتن أجت ت اس تتتغالهلا إلذك تتاء ال تتوعي يف ق تتال الولوجي تتا عل تتى
املستو احمللي.
 -30ومبناسبة اليوم الوطع لصشخاص يف وضعية إعاقة لسنة  ،2014س تنظيم املؤبر الدو
األول حول التوحد بشراكة م حتتالف اجلمعيتا العاملتة يف قتال إعاقتة التوحتد بتاملغرب ،وذلت
بدعم من االلس الوطع حلقوق االنسان ومن الشركة الوطنية لإلذاعتة والتلفت ة .وهتي أول تظتاهرة
طرحتتت موضتتوع التوحتتد للنقتتاش والتفكتتم متتن طتتر خ ترباء وأخصتتا ي متتن املغتترب ومتتن دول
أختتر ؛ وشتتهد إقبتتال عتتدد كبتتم متتن اجلمعيتتا التتي ستتاةت يف أشتتغال الورشتتا ويف إغنتتاء
النقاش وتقدم توصتيا املتؤبر .كمتا شتاركت بعتض اجلمعيتا يف إعتداد شتري حتسيستي استد
معانتتاة األستتر متتن جهتتة وأيضتتا جناحتتا أطفتتال توحتتدي متتن جهتتة أختتر  ،باإلضتتافة إىل عم ت
اجلمعيا واملختص ملواكبة هؤالء األطفال.

إمكاطية الوأول (المادة )9

(11أ) إنبار اللجنة بالخطوات المتبعة لرأد وتقوية تعزيز الولوجيياتض بميا فيي
ذلج اللجوا إلى عقوبيات جزائييةض طبقيا للقياطوو رقيم  10.03المتعلي بالولوجييات
الصي ي ي ييادر سي ي ي يينة  2003والمعي ي ي ييزز بالمرسي ي ي ييو  246.11.2الصي ي ي ييادر في ي ي ييي 30
سبتمبر 2011:
 -31تت لى اخلطوا املتبعة من طر الوزارة الوصية لرصد وتقوية تع ي الولوجيا  ،يف:

14



املستتاةة يف تن يت مضتتام السياستتة العموميتتة املندقتتة للنهتتوض حبقتتوق األشتتخاص
يف وض ت تتعية إعاق ت تتة ،بتنس ت تتي مت ت ت جت ت ت القطاع ت تتا املعني ت تتة ،خاص ت تتة فيم ت تتا يتصت ت ت
بالتوجيها املتعلقة بالرافعا االسااتي ية للولوجيا املواطنة ،الي تشم إىل إقترار
العمت ت عل تتى الولوجي تتا كرح تتد امل تتدخال الر يس تتية للتمتت ت ب تتاحلقوق املكفول تتة
قانونيتتا ،عربتيستتم ولتتوف األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة جلمي ت اخلتتدما واملتطلبتتا
اليومية ،من أج ضمان اندماجهم يف االتم ومشاركتهم يف احليتاة العامتة .وقتد س
الاكي ت ت علت تتى حمت تتورين أساس ت ت  :مراعت تتاة الولوجيت تتا يف مجي ت ت التصت تتاميم اجلديت تتدة
(الس تتكن ،ترص تتيف الطرق تتا  ،النق ت  ،املؤسس تتا العمومي تتة  ،)...وك تتذل التنفي تتذ
التدراي إلرساء الولوجيا يف البيئة القا مة والقدميتة .وتتن كتذل علتى إحتدا
جلتتان حمليتتة علتتى صتتعيد البلتتديا تكتتون مهمتهتتا إعتتداد تقتتارير وتقتتدم اقااحتتا
لتحس وضعية الولوجيا على املستو احمللي؛



التنس ت تتي م ت ت القطاع ت تتا املعني ت تتة ،م ت تتن أج ت ت اح ت تاام مقتض ت تتيا الق ت تانون اإلط ت تتار
رقتتم  97.13املتعل ت حبماي تتة حق تتوق األشتتخاص يف وض تتعية إعاق تتة والنه تتوض ل تتا،
والت تتذي يتضت تتمن يف مادت ت ت  22اخلاصت تتة بالولوجيت تتا  ،علت تتى أن تست تتهر الست تتلطا
العموميتتة املعنيتتة طبقتتا للتش تري اجلتتاري ب ت  ،علتتى اختتتاذ مجي ت التتتدابم الالزمتتة جلع ت
املنشت العمرانيتتة واملعماريتتة ووستتا النقت واالتصتتال مت ودة بالولوجيتتا الضتترورية
اخلاصتتة باألشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة .كمتتا يتع ت علتتى الستتلطا املتتذكورة اختتتاذ
التتتدابم املناستتبة لت ويتتد الفضتتاءا والبنايتتا املفتوحتتة يف وج ت العمتتوم ،القا متتة يف
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تتتاريخ دختتول هتتذا القتتانون اإلطتتار حي ت التنفيتتذ ،بالولوجيتتا الضتترورية .وستتيمكن
هذا اإلطار اجلديد من التوفر على إطار قتانو عتام يتتالءم مت مقتضتيا االتفاقيتة
الدوليتتة حلقتتوق األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة ،وستتيفتح البتتاب ملالءمتتة الاستتانة القانونيتتة
والتنظيمية الوطنية املتعلقة مب ال اإلعاقة؛


الرف من وتمة أشغال جلنة التقييس املتعلقة بالولوجيا  ،املكلفة برعداد املواصتفا
القياسية يف قال الولوجيا  ،والي س إحداثها سنة  2012بقرار من وزير الصناعة
والت تتارة والتكنولوجيتتا احلديينتتة .وإىل حتتدود أواختتر  ،2016قامتتت هتتذه الل نتتة
بالدراس تتة واملص تتادقة عل تتى م تتا يف تتوق  50مش تتروعا معياري تتا مغربي تتا مرتبط تتا مب تتال
الولوجيا  ،كما تقوم حاليا بدراسة العديد من مشاري معايم ذا الصلة يف إطار
برناقها لسنة 2017؛



تقوية القدرا املعرفية والتقنية يف قال الولوجيا  ،لتشم كافتة الفتاعل املباشترين
يف البن تتاء والتعم تتم ،واجلمعي تتا العامل تتة يف ق تتال اإلعاق تتة ،وحتسيس تتهم بيةيته تتا يف
تع ي ت مسلس ت االن تتدماف االقتص تتادي واالجتم تتاعي لصش تتخاص يف وض تتعية إعاق تتة،
حي ت ت س يف هت تتذا اإلطت تتار تنظت تتيم  12دورة تكوينيت تتة يف قت تتال الولوجيت تتا خت تتالل
ست تتنة  ،2016است تتتهدفت أكينت تتر مت تتن  400مت تتن املهندس ت ت املعمت تتاري والتقني ت ت
التتتابع لل ماعتتا الاابيتتة والوكتتاال احلض ترية ،وكتتذا أطتتر اجلمعيتتا العاملتتة يف
قال اإلعاقة؛



حتستتيس اهليئتتا املعنيتتة وخاصتتة اجلماعتتا الاابيتتة ،متتن أج ت االرخن ترا يف تطبي ت
الولوجيا وذل بتنسي م وزارة الداخلية ،وذل عن طري إصتدار هتذه األختمة
لدوري تتة للس تتادة ال تتوالة وعم تتال عم تتاال وأق تتاليم اململك تتة حت تينهم عل تتى تعبئ تتة امل توارد
البش ترية واملاليتتة والتقنيتتة الالزمتتة لتتتوفم الولوجيتتا الضتترورية لصشتتخاص يف وضتتعية
إعاق تتة ،خاص تتة فيم تتا يت ترتب منه تتا باملعم تتار كالبناي تتا الس تتكنية ومقت ترا اإلدارا
واملؤسسا االجتماعية والينقافية والرياضية ،أو بوسا النق واالتصال .وكذا اختاذ
كافتتة اإلجتراءا اإلداريتتة والقانونيتتة الكفيلتتة بتحقي ت الغايتتة ،وال ستتيما( :أ) العم ت
على حتديد ضواب للبناء حتام املعايم املعمول لا يف قال الولوجيا ( ،ب) جع
تصاميم الولوجيا كوثيقتة أساستية مصتاحبة مللتف طلت رخت البنتاء ) ( ،ربت
تس تتليم رخص تتة البن تتاء والت تتا الس تتكنية ب تتاحاام املع تتايم املعم تتول ل تتا يف مي تتدان
الولوجيا .
(ب) تق يديم تفاأيييل حييول الكيفييية التييي تشييمن ميين ن لهييا السياسيية
العمومييية المندمجيية لتعزيييز حقييوق األشييخاص ذوي اإلعاقيية إلييى مختل ي وسييائل
اإلع والتواأل والتكنولوجيات ذات الصلة المقدمة إلى العمو :

 -32تتضمن السياسة العمومية املندقتة توجهتا عامتة يف هتذا االتال تتن باخلصتوص علتى
تطوير التكوين يف قال لغة اإلشارة وطريقة براي وطرق أخر ذا الصلة بتكنولوجيا املعلوما
واالتص تتال والعمت ت عل تتى جعت ت أدوا ال تتتعلم يف متن تتاول اجلميت ت  ،مت ت ض تتمان مطابقته تتا ملع تتايم
الولوجيا القا مة.
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 -33كمتتا تتتن علتتى إدمتتاف وستتا االتصتتال البديلتتة يف وستتا التواص ت العمتتومي ،س تواء
تعل األمر بوسا اإلعتالم الوطنيتة أو وستا اإلخبتار اإلداريتة للستلطا العموميتة .وهتذا يعتع
أن جتع ت الس تتلطا واملؤسس تتا العمومي تتة املعلوم تتا ووس تتا االتص تتال متاح تتة لصش تتخاص يف
وضعية إعاقة مبا يف ذل وثا قها ومواقعها اإللكاونية.
 -34وقد س ترمجتة هتذه التوجهتا متن ختالل مشتروع خمطت العمت التوطع للنهتوض حبقتوق
األشخاص يف وضعية إعاقة ،عرب التنصتي علتى إعتداد مصتوغة أساستية للتكتوين حتول تقنيتا
مال متتة امل تواد الستتمعية البصترية مت خصوصتتيا اإلعاقتتة ،وكتتذا جعت خمتلتتف املواقت االلكاونيتتة
للقطاعا احلكومية سهلة الولوف بالنسبة لصشخاص يف وضعية إعاقة .هتذا باإلضتافة إىل حتيت
دفتاتر التتتحمال اخلاصتة بتتالقنوا العموميتة واخلاصتتة ألجت دمتتج مقتضتيا تتتن علتى ضتترورة
مالءمتتة امل تواد الستتمعية البص ترية .مشتتروع خمط ت العم ت التتوطع يتتن كتتذل علتتى تطتتوير دال ت
تقنية مرجعية يف قال الولوجيا الرقمية ونشرها على نطاق واس .

حاالت الخطر والطوارئ اإلطساطية (المادة )11
(12أ) تقي ييديم تفاأي يييل حي ييول التي ييدابير المتخي ييبة لشي ييماو وأي ييول المهي يياجرين
وال جنين وطالبي اللجوا من ذوي اإلعاقة إلى ندمات الطوارئ اإلطساطية المتوفرةض
وناأة فيما يتعل باألجهزة المساعدة والم جي واإلااثية والخيدمات والتسيهي ت
األنرىض بما في ذلج برامج الدعم االجتماعي وندمات الصحة:
 -35يشت تتك املخط ت ت الت تتوطع للتكف ت ت باملس ت تتتع ال الطبيت تتة  2016-2012ال ت تتذي أعط ت تتى
صاح اجلاللة املل انطالقت بفا يوم  5مار  ،2013خطوة كبتمة يف اجتتاه تكتريس احلت يف
الولتتوف إىل العتتالف واالستتتفادة متتن اخلتتدما الطبيتتة كح ت أساستتي تكفل ت مقتضتتيا الدستتتور
والت اما احلكومة.
 -36ويرتك هذا املخط على مخسة حمتاور أساستية )1( :حتست وتطتوير التكفت باحلتاال
االس ت تتتع الية م ت تتا قبت ت ت االستش ت تتفا ية )2( ،تع يت ت ت املس ت تتتع ال الطبي ت تتة داخت ت ت املستش ت تتفيا ،
( )3التك ت تتوين والت ت تتيطم )4( ،السياس ت تتة التش ت تتاركية والتكاملي ت تتة م ت ت مجيت ت ت املت ت تتدخل يف مي ت تتدان
اخلتتدما االستتتع الية خاصتتة قطاعتتا الوقايتتة املدنيتتة والتتدر امللكتتي والق توا املستتلحة امللكيتتة
ووزارة الداخلية ووزارة الت هي والنق والقطاع اخلصوصي؛ و( )5إعادة النظتر يف اإلطتار القتانو
املنظم للمستع ال الطبية.
 -37ويف هذا اإلطار عملت مصا وزارة الصحة على إجناز اإلجراءا التالية:
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تفعي ت مصتتا املس تتاعدة الطبيتتة املس تتتع لة وخل ت رق تتم وطتتع موح تتد للنتتداء الط تتيب
املستع بالتنسي م مراك الضب الطيب التابعة هلذه املصا ؛



إحدا مصا متنقلة للمستع ال واإلنعاش يف املراك االستشفا ية اجلهوية؛



تيهيت حظتتمة ستتيارا اإلستتعا وتع ي هتتا لتمكت إنعتتاش املرضتتى أثنتتاء نقلهتتم إىل
املستشفى؛
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تع يت ت النقت ت الط تتيب بردخ تتال النقت ت الط تتيب اجل تتوي ع تترب املروحي تتا لتغطي تتة املن تتاط
الصع الوصول إليها عرب الطري وكذا تقلي مدة التكف باحلاال املستع لة؛



إح تتدا وح تتدا الق تترب االس تتتع الية يف املن تتاط ال تتي ال تت تتوفر عل تتى مستش تتفى
أو بعيدة عن ؛



تيهي مصا املستع ال االستشفا ية؛



تقوية مهارا العامل يف املستع ال  ،عترب إحتدا مستل املمترض املختت يف
العالج تتا االس تتتع الية والعناي تتة املركت ت ة ،التك تتوين التق تتع يف اإلس تتعا مت ت زي تتادة
إحتتدا مراكت تكتتوين أختتر  ،تكتتوين املس تمين يف تتتدبم املستتتع ال والك توار ،
التكتتوين املستتتمر للعتتامل يف وحتتدا مستتتع ال القتترب ومصتتا املستتتع ال
االستشت ت تتفا ية يف العالجت ت تتا االست ت تتتع الية عت ت تترب مراك ت ت ت التكت ت تتوين يف العالجت ت تتا
االستع الية.

 -38وخبصوص املهاجرين والالجئ يف وضعية إعاقة ،فقد عملت التوزارة علتى اختتاذ وتفعيت
التدابم التالية:


توحيد مساطر ولوف املهاجرين إىل اخلدما االستشفا ية املستع لة؛



تسهي الولوف للعالف لفا دة املهاجرين.

 -39ويف إطار بك املهاجرين والالجئ من نفس احلقوق الي يتمت لا املواطنتون املغاربتة،
س التوقي ت عل تتى اتفاقي تتة إط تتار م تتن أج ت إح تتدا نظ تتام املس تتاعدة الطبي تتة للمه تتاجرين والالجئ ت
النظتامي وذلت بشتراكة مت وزارة املغاربتة املقيمت باخلتارف وشتتؤون اهل ترة ،وزارة الداخليتتة ووزارة
االقتص تتاد واملالي تتة بت تتاريخ  26أكت تتوبر  ،2015وال تتذي يش تتم نف تتس اخل تتدما الطبي تتة املقدم تتة
للمواطن املغاربة يف إطار نظام املساعدة الطبية "راميد".
 -40كما س يف إطار احاام االلت اما الدولية املتعلقة حبقوق األشتخاص املهتاجرين والالجئت
باملغرب يف وضعية إعاقة ،تسهي استفاد م ،من قموعة من اخلدما الصحية أةها:
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خ تتدما الرعاي تتة يف املستش تتفيا احمللي تتة ،اجلهوي تتة ،اإلقليمي تتة واملستش تتفيا
اجلامعيت تتة ،وكت تتذا املستشت تتفيا املتخصصت تتة ،حبس ت ت مست تتتو اخلت تتدما الت تتي
تقدمها هذه املؤسسا ؛



االستشارا الطبية املتخصصة؛



الفح الطيب املستع  ،االستشفاء الطيب واجلراحي ،ويشم كتذل مرحلتة
االستشفاء مبستشفيا الوالدة؛



األجه ة واملعدا الطبية الالزمة للقيام مبختلف اإلجراءا الطبية واجلراحية؛



توفم االختبارا البيولوجية واختبار األشعة والتصوير الطيب؛



كما يستفيد املهاجرون من الربامج الصتحية الوطنيتة متن بينهتا الربنتامج التوطع
للتكف باألشخاص املسن .
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(ب) اإلشييارة إلييى الكيفييية التييي يييتم بهييا إش يرا منظمييات األشييخاص
ذوي اإلعاقي يية في ييي االسي ييتراتيجية الوطنيي يية لتي ييدبير الطي ييوارئ والمخي يياطر المتعلقي يية
بالكوارث:
 -41جت تتدر اإلش تتارة إىل أن خمطت ت العمت ت ال تتوطع  ،2021-2017ال تتذي ين تتدرف يف إط تتار
السياسة العمومية املندقة للنهتوض حبقتوق األشتخاص يف وضتعية إعاقتة ،يتضتمن مشتروعا يتعلت
برفت ت ال تتوعي بقض تتايا اإلعاق تتة وتع يت ت حق تتوق األش تتخاص ذوي اإلعاق تتة ،وال س تتيما فيم تتا يتعلت ت
باملتتادة  11متتن اتفاقيتتة حقتتوق األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة التتي تتتدعو التتدول األعضتتاء إىل اختتتاذ
اإلجراءا الالزمة حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة يف حاال الطوارئ.
 -42ويهتتد هتتذا املشتتروع إىل تع ي ت التتوعي لتتد الفتتاعل احلكتتومي واملتتدني  ،مبتتن فتتيهم
األشخاص يف وضعية إعاقة واجلمعيا املمينلة هلم ،بشين مقتضيا االتفاقيتة ذا الصتلة ،وإىل
إدم تتاف بع تتد اإلعاق تتة يف بروتوك تتوال احلماي تتة املدني تتة لض تتمان احلماي تتة الالزم تتة لصش تتخاص ذوي
اإلعاقة يف حاال الطوارئ والكوار الطبيعية.
 -43كم تتا يه تتد ه تتذا املش تتروع إىل تع يت ت التوعي تتة ح تتول موض تتوع محاي تتة األش تتخاص ذوي
اإلعاقتتة يف حتتاال الط توارئ ،ودعتتوة اإلدارا احلكوميتتة املستتؤولة ،خبصتتوص مستتتل ما تنفيتتذ
امل ت تتادة  11امل ت تتذكورة .كم ت تتا يس ت تتعى إىل العم ت ت ت عل ت تتى مالءم ت تتة الق ت تتانون رق ت تتم  10.03املتعل ت ت ت
بالولوجيت تتا  ،مبت تتا يضت تتمن تت تتوفم آليت تتا محايت تتة األشت تتخاص ذوي اإلعاقت تتة يف حت تتاال الط ت توارئ
والكوار الطبيعية.

إمكاطية اللجوا إلى القشاا (المادة )13
(14أ) اإلشييارة إلييى التييدابير المتخييبة لشييماو الوأييول الفعلييي لألشييخاص ذوي
اإلعاقة إلى العداليةض عليى قيد المسياواة ميا اخنيرينض ال سييما أطهيم ايير مقييدين
بإجراا وضا شكايات مسبقة لدى القشاا :أطظر الجواب عن األسنلة رقم  1و6
(ب) إنبي ييار اللجني يية بي ييالخطوات المتخي ييبة لجعي ييل المحي يييط الطبيعي ييي
للمباطي القشيائية قابلية للوليوجض مثيل المحياكم ومخيافر الشيرطة والسيجوو؛ وأيشيا
لجعل وسائل اإلعي متناسيبة ميا جمييا األشيخاص ذوي اإلعاقية :أطظير الجيواب
عن السؤال رقم 11
عييد التعييرف للتعييبيب أو المعامليية أو العقوبيية القاسييية أو ال إطسيياطية أو المهينيية
(المادة )15
(16أ) إنبار اللجنية بالوضيا الحيالي للقياطوو المخصيل لحمايية األشيخاص مين
الخشوع إلى التجارب الطبيةض وشرح الكيفية التي سيستفيد منها األشخاص ذوي
اإلعاقة:
 -44اعتب تتارا ملقتض تتيا الق تتانون رق تتم  28.13املتعل ت ت حبماي تتة األش تتخاص املش تتارك يف األحب تتا
البيوطبيت ت ت ت ت تتة (اجلريت ت ت ت ت تتدة الرمسيت ت ت ت ت تتة عت ت ت ت ت تتدد  6388الصت ت ت ت ت تتادرة بتت ت ت ت ت تتاريخ  4ذو القعت ت ت ت ت تتدة 20 - 1436
أغس تتطس  ،)2015وحست ت امل تتادة  3م تتن ه تتذا الق تتانون" ،ات ت أن حبضت ت إجن تتاز كت ت حبت ت بي تتوطيب
للمبادئ اآلتية:
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وصت تتحت وس ت تتالمت البدنيت تتة والنفست تتية وكت تتذا كرامت ت ت



اح ت تاام حيت تتاة الشت تتخ
وخصوصيت ؛



التطوع؛



املوافق تتة املتن تتورة والص تتردة للش تتخ
قراره؛



الطبيعة غم الت ارية لل سم البشري؛



احاام قواعد حسن إجناز األعمال السريرية لضمان جودة البح البيوطيب".

املش تتار يف البحت ت امل تتذكور واس تتتقاللية

 -45ووف املادة  4من " ،ا قب إجراء أي حب بيوطيب على أي شخ ومهما كانت
الغاية من  ،احلصول علتى موافقتت احلترة واملتنتورة والصتردة ،بعتد أن يقتدم لت الباحت أو الطبيت
التتذي ميينلت شتتفويا وبواستتطة وثيقتتة مكتوبتتة باللغتتة التتي يتواصت لتتا ،اإليضتتاحا واملعلومتتا التتي
م على اخلصوص:


حقوق املنبينقة عن هذا القانون؛



اهلد من البح ومنه يت ومدت ؛



اإلكراها واألخطار املتوقعة؛



املناف املنتظرة؛



البدا الطبية احملتملة.

 -46ميكتتن للشتتخ املعتتع أن يستتتع بتتيي شتتخ متتن اختيتتاره علتتى فهتتم اإليضتتاحا
واملعلوما املتذكورة يف الفقترة الستابقة .غتم أنت إذا كتان الشتخ املعتع يف وضتعية ستريرية حتتول
دون احلصتتول علتتى موافقت ت املستتبقة ،وج ت طل ت املوافقتتة املكتوبتتة متتن أحتتد أف تراد عا لت ت وفقتتا
لنفس الشرو .
 -47يعتتترب حصترا فتتردا متتن أفتراد العا لتتة حس ت متتدلول هتتذا القتتانون :الت وف أو ال وجتتة ،ويف
حالت تتة عت تتدم وجودةت تتا ،األب أو األم ،ويف حالت تتة عت تتدم وجودةت تتا أحت تتد األبنت تتاء كت تتاملي األهليت تتة
أو النا الشرعي للشخ املعع أو كافل  ،م مراعاة أحكام املادة  12أدناه.
 -48ا إخبار الشخ املعع بالبح الذي اتر عليت مب ترد متا تستمح حالتت الصتحية
بذل  .وتصبح موافقت عند ذ ضرورية الستكمال البح ".
 -49وت ت تتن امل ت تتادة  12عل ت تتى أنت ت ت " ال ميك ت تتن إجت ت تراء أي حبت ت ت بي ت تتوطيب عل ت تتى القاصت ت ترين
أو األشخاص البتالغ ستن الرشتد اخلاضتع إلجتراء متن إجتراءا احلمايتة الشترعية ،إال إذا كتان
متتن املنتظتتر أن يعتتود البح ت مبنفعتتة مباشتترة علتتى صتتحتهم وش تريطة احلصتتول علتتى املوافقتتة احلتترة
واملتنورة والصردة من النا الشرعي للشخ املعع طبقا للمادة  4أعاله.
 -50غ تتم أن ت ميك تتن الاخ تتي ب تترجراء حبت ت بي تتوطيب غ تتم ذي منفع تتة عالجي تتة مباش تترة عل تتى
األشخاص السالف ذكرهم ،إذا كان هذا البح :
-1
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 -2ذي منفعة بالنسبة ألشخاص يتتوفرون علتى نفتس اخلاصتيا متن حيت الستن
أو املرض أو اإلعاقة؛
-3

ال ميكن إجراةه بطريقة أخر .

 -51و يف حالة جواز إجراء البحت  ،ات علتى احلصتول علتى موافقتة الشتخ املعتع احلترة
واملتنورة والصردة وفقا ألحكام املواد  4و 5و 6أعاله ،إذا كان مؤهال للتعبم عتن إرادتت  .ويعتترب
متؤهال للتعبتتم عتن إرادتت تطبيقتا هلتتذه املتادة وطبقتتا ملدونتة األستترة ،الطفت القاصتتر التذي بلتتغ ستتن
التميي وفاقد العق خالل الفاا الي يؤوب إلي عقل فيها.
 -52ال ميكن جتاه رفض الشخ

املعع أو نا ب الشرعي أو تراجعهما عن املوافقة".

(ب) تقييديم معلومييات محينيية حييول التييدابير المتخييبة العتميياد تش يريا
يحمييي النسيياا ذوات اإلعاقيية ميين العقييم القسييريض ال سيييما النسيياا ذوات اإلعاقيية
البهنية والنفسية:
 -53باإلضتافة إىل الضتتمانا التتي يكرستتها القتتانون رقتتم  28.13املتعلت حبمايتتة األشتتخاص
املشارك يف األحبا البيوطبية ،هنالت قهتودا تتتم علتى مستتو محايتة النستاء ذوا اإلعاقتة
من العقم ،حي تعم وزارة الصتحة علتى تيستم ولتوف اخلتدما الصتحية الوقا يتة واالستشتفا ية
لد الوقاية متن اإلعاقتة متن جهتة وإىل الكشتف املبكتر عتن األمتراض املؤديتة لإلعاقتة متن جهتة
أخر  ،طبقا لتوجيها املنظمة العاملية للصحة ووف التطورا العلمية .ويتعل األمر على سبي
املينال باخلدما الي توفرها الربامج التالية:


الربنامج الوطع للكشف املبكر عن قصور الغدة الدرقية لتد املواليتد اجلتدد ،التذي
انطل سنة  ،2012وهو يف طور التعميم؛



الربنامج الوطع للتلقتيح التذي يهتد للوقايتة متن قموعتة متن األمتراض نتذكر منهتا
على وج اخلصوص شل األطفال؛



الربن تتامج ال تتوطع للوقاي تتة م تتن تش تتوها األنب تتوب العص تتيب ع تترب التوزي ت اال تتا مل تتادة
احلدي تتد واحلم تتض الفت توليكي للنس تتاء احلوامت ت  ،والكش تتف املبك تتر عنت ت عن تتد الرض تتي
مباشرة بعد والدت وذل من أج تسري وتمة العتالف وتفتادي التعقيتدا التي قتد
حتص ؛



االس ت تااتي ية الوطني تتة للتغذي تتة ال تتي تتد إىل حتس ت ت احلال تتة الص تتحية لصمه تتا
واألطفال وحتفي الرضاعة الطبيعية ولوقاية من املشاك النامجة عن سوء التغذية الي
قد تؤدي إىل اإلعاقة؛



اسااتي ية الرعاية املندقة لصحة الطف الي تضتم قموعتة متن التوجيهتا حست
احلالة الصحية للطف ألج توفم العالف واخلدما الطبية املناسبة.
(ج) اإلشيارة إذا مييا كيياو المجلييس الييوطني لحقييوق اإلطسيياوض باعتبييار
اخلية الوطنية للوقاية من التعبيبض مكلفا بمراقبة كل األماكن التيي قيد يحير فيهيا
األشخاص ذوي اإلعاقة من الحرية :أطظر الجواب عن السؤال رقم 5
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عد التعرف ل ستغ ل والعن واالعتداا (المادة )16
 -18المرجو تقديم تفاأيل حول أي تكوين تيم تقديمي لفائيدة أفيراد العيائ ت
أو ميين يعتنييي باألشييخاص ذوي اإلعاقييةض وكييبا لفائييدة المييونفين العيياملين ضييمن
المنظوم يية الص ييحية والمعني ييين بتنفي ييب الق يياطوو ألج ييل التع ييرف عل ييى ك ييل أش ييكال
االستغ ل والعن والتعس ض وباألنل بالنسبة لليتامى:
 -54عل تتى مس تتتو قط تتاع الص تتحة تعمت ت ال تتوزارة الوص تتية عل تتى تط تتوير الكف تتاءا وامله تتارا
من خالل:


وض ت ت وتفعي ت ت برنت تتامج التكت تتوين املست تتتمر يف قت تتال تركي ت ت األط ت ترا االصت تتطناعية
والتتاويض الطتتيب ،حي ت س تنظتتيم  29دورة تكوينيتتة استتتفاد منهتتا  600إطتتارا يف
قال التيهي الطيب؛



تنظت تتيم دورا التكت تتوين املست تتتمر يف قت تتال الوقايت تتة مت تتن اإلعاقت تتة والرعايت تتة الصت تتحية
لصشت تتخاص ذوي اإلعاقت تتة 43 :دورة تكوينيت تتة لفا ت تتدة  1165مت تتن األطت تتر الطبيت تتة
والقابال ؛



إع تتداد وطبت ت مراجت ت لفا تتدة أط تتر الص تتحة يف ق تتال الوقاي تتة م تتن اإلعاق تتة والتكفت ت
الصتتحي باألشتتخاص ذوي اإلعاقتتة ،وكيفيتتة التصتريح باإلعاقتتة ،واإلرشتتاد والنصتتا ح
للوقاية من األمراض الوراثية الي قد تؤدي إىل اإلعاقة.

العيش المستقل واإلدماج في المجتما (المادة )19

(19أ) تحديد عدد األشخاص ذوي اإلعاقة اليبين يعيشيوو فيي "أوضياع معيشيية
هشة"ض وتقيديم معلوميات حيول نيروف عيشيهم وكيبا التيدابير المتخيبة إلدمياجهم
في المجتما عندما يغادروو تلج "األوضاع الهشة":
 -55لقد بينت نتا ج البح الوطع الينا حول اإلعاقة معطيا مهمة حتول ظترو عتيش
ذوي اإلعاقة ،نذكر منها ما يلي:
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وضتتعية بتتدر األطفتتال يف وضتتعية إعاقتتة متتن  6إىل  17ستتنة :أنظتتر اجل تواب
على املادة 24؛



البيئتتة األس ترية وأشتتكال املستتاعدة :س ت البح ت التتوطع أن  1متتن ك ت 15
شخصتا ( 6،4 %متن األشتخاص يف وضتعية إعاقتة) أقت متن  18ستنة ،يتتيم
األب أو األم أو ةتتا مع تتا ،كم تتا أن  6،20%متتن األطف تتال يف وض تتعية إعاق تتة
أيتام األب؛



االستفادة من أنظمتة احلمايتة االجتماعيتة :حبيت يستتفيد  34.1%فقت متن
األشخاص يف وضعية إعاقة من أنظمتة احلمايتة االجتماعيتة .كمتا بت البحت
أن ثلينتتي هتتؤالء األشتتخاص املتتؤمن  60،8% ،منخرطتتون يف نظتتام املستتاعدة
الطبيتتة  ،RAMEDوالبتتاقي فهتتم منخرطتتون أساستتا يف أنظمتتة الصتتندوق التتوطع
للضمان االجتمتاعي CNSSبنستبة  ،15،4%ويف الصتندوق التوطع ملنظمتا
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االحتيت ت تتا االجتمت ت تتاعي  ،CNOPSبنست ت تتبة  .12،7%يف ح ت ت ت أن اآلخ ت ت ترين
مل يتمكنوا من االستفادة من التغطية؛


الول ت تتوف إىل العالج ت تتا  :حي ت ت ت ست ت ت البح ت ت ت ال ت تتوطع أن  60،8%م ت تتن
األشت ت تتخاص يف وضت ت تتعية إعاقت ت تتة يواجهت ت تتون صت ت تتعوبا يف الولت ت تتوف للخت ت تتدما
الصحية ،كما أن  62،9%منهم ال يتمكنتون متن االستتفادة ألستباب ماليتة،
وصر  18،3%من األشخاص يف وضتعية إعاقتة بضتعف اخلتدما والبنيتا
الصحية احمللية؛



املعينا التقنية :عرب  37،5%من األشخاص يف وضعية إعاقة (من متوستطة
إىل عميقة جدا) عن حاجتهم امللحة الستتعمال معينتا تقنيتة مال متة لنوعيتة
الع ت ت ت ال ت ت تتوظيفي ،كم ت ت تتا أن  67،7%م ت ت تتنهم يع ت ت تتانون م ت ت تتن قص ت ت تتور حرك ت ت تتي
(أي  170.000شتتخ ) .وقتتد ب ت البح ت أن شخصتتا واحتتدا متتن أص ت
ثالثت ت تتة أي بنست ت تتبة  31،4%يتت ت تتوفر علت ت تتى معينت ت تتا تقنيت ت تتة 53،3% ،منهت ت تتا
اس تتتطاعت بوس تتا لها الذاتيت تتة ،احلص تتول عل تتى املعينت تتا التقني تتة ،يف ح ت ت أن
 35،8%حص تتلت عل تتى املعين تتا التقني تتة مبس تتاعدة عا لي تتة ،و 23،7%ع تتن
طري اجلمعيا ؛ أما  23،4%فبمساعدة خمية (حمسنون)؛



تشغي األشخاص يف وضعية إعاقة :أنظر اجلواب على املادة 27؛



حت الوصتول والتنقت  :يشتم البحت التوطع إىل أن  %56.9متن األشتخاص
يف وضتتعية إعاق تتة يتنقلتتون مش تتيا عل تتى األقتتدام  %21.1م تتنهم ال يس تتتعملون
وستتا النق ت العمتتومي بستتب البعتتد ،و %16.6متتنهم ال يستتتعملون النق ت
العمومي بسب صعوبة الولوف أو االستعمال.

(ب) شييرح سياسيية الدوليية الطييرف ونارطيية الطري ي المعتمييد للقشيياا
علي ييى "أوضي يياع التهمي يييش"ض والتي ييدابير المتخي ييبة لشي ييماو وضي ييا معيشي ييي مسي ييتقل
لألشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمياض بغيا النظير عين مكياو إقيامتهمض وإمكاطيية
وأولهم إلى ندمات المساعدة على العيش باستق لية:
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متابعة تنفيذ السياسة العمومية املندقة للنهوض حبقتوق األشتخاص يف وضتعية
إعاق ت تتة ،2026 - 2017 :عل ت تتى م ت تترحلت ع ت تتن طريت ت ت بت ت ترامج موض ت تتوعاتية
وخمططا عم وطنية؛



تنفي ت ت تتذ خمطت ت ت ت العمت ت ت ت ال ت ت تتوطع للنه ت ت تتوض حبق ت ت تتوق األش ت ت تتخاص يف وض ت ت تتعية
إعاقة 2021 - 2017؛



تيسم وتعميم استفادة ذوي اإلعاقة من صندوق دعم التماس االجتماعي؛



تفعي ت نظتتام حصتتي تشتتغي األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة يف القطتتاع العتتام
(نستتبة  7%وختصتتي منص ت يف املباريتتا التتي يبلتتغ عتتدد املناص ت املتبتتار
بشياا ما ب  5و)7؛



وض إطار تعاقدي لتشغي ذوي اإلعاقة يف القطاع اخلاص؛
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توفم املعينا التقنية واألجه ة التعويضية والبديلة؛



توفم الولوجيا مبختلف املراف العمومية الضرورية؛



تفعيت أحكتتام القتتانون اإلطتتار  97.13املتعلت حبمايتتة حقتتوق األشتتخاص يف
وضتتعية إعاقتتة والنهتتوض لتتا ،وال ستتيما املتتادة  6منت  ،املتعلقتتة بنظتتام املستتاعدة
االجتماعية والتش ي واملساندة لفا دة هذه الفئة.

التنقل الشخصي (المادة )20
(20أ) اإلشارة إلى اخليات المتوفرة لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة للحصول
على المعينات واألجهزة المساعدة على التنقيلض وابير مين التكنولوجييات المعينية
ومختل األشكال والوسائط المساعدة للحياة لغرف تقوية تنقلهم الشخصي:
 -56يعت تترب ص تتندوق دع تتم التماست ت االجتم تتاعي لفا تتدة األش تتخاص يف وض تتعية إعاق تتة آلي تتة
اجتماعيتتة للتتدعم ،يتتوفر األجه ت ة اخلاصتتة واملستتاعدا التقنيتتة وهتتي قمتتوع املنتوجتتا واألجه ت ة
واألنظمتتة ال تتي يس تتتعملها الشتتخ يف وض تتعية إعاق تتة متتن أج ت الوقاي تتة أو التخفيتتف م تتن ح تتدة
الع  ،والي تساهم بشك كبم يف حتقيت استتقالليت واندماجت السوستيو اقتصتادي .كمتا تعتترب
ه تتذه االخ تتمة ض تترورية م تتن أجت ت االعتن تتاء بال تتذا  ،والتنقت ت والعمت ت والتواصت ت وال تتتعلم والقي تتام
باألنشطة املن لية ،وكذا األنشطة الافيهية والرياضية .وتشم هذه األجه ة ما يلي:


املعينتا التقنيتتة التتي تشتتم الكراستتي املتحركتتة واملعمتتدا وغمهتتا متتن األجهت ة التتي
تع باخلصوص على تسهي التنق ؛



األجه ت ة التعويضتتية التتي تستتتعم لتتدعم أو تصتتحيح وظيفتتة عضتتو مع ت باجلستتم،
واألجه ة البديلة وهي موجهة لتح حم عضو بصفة كاملة أو ج ية.
(ب) اإلشييارة بالتحديييد إلييى التييدابير المتخييبة للتعيياطي مييا التحييديات
التييي يواجههييا األشييخاص ذوي اإلعاقييةض وذلييج بييالتركيز علييى األشييخاص الييبين
يعاطوو من ضع البصر واألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية:

 -57وقت املغتترب بتتتاريخ  28يونيتتو  2013علتتى معاهتتدة متراكش املتعلقتتة بتيستتم الولتتوف إىل
املصنفا املنشورة لفا دة األشخاص املكفوف أو معاقي البصر أو ذوي إعاقا أخر يف قراءة
املطبوعا  ،لي م لذه الطريقة ب حقوق املؤلف وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة )21
(21أ) إنب ي ييار اللجن ي يية بالت ي ييدابير المتخ ي ييبة العتم ي يياد لغ ي يية اإلش ي ييارة الموح ي ييدة
واالعتراف بها كلغة رسمية للصم:
 -58بالنسبة للقانون اإلطار رقم  97.13املتعل حبماية حقوق األشخاص يف وضتعية إعاقتة
والنهوض لا:
تن املادة  17من القتانون اإلطتار  97.13علتى بتت األشتخاص يف وضتعية
إعاقتتة علتتى قتتدم املستتاواة م ت غتتمهم بتتاحل يف االع تاا باخلصوصتتية الينقافيتتة واللغويتتة
GE.17-09008
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اخلاصة لتم والعمت علتى دعمهتا بكت الوستا املتاحتة مبتا يف ذلت لغتة اإلشتارة وثقافتة
الصم.
 -59علتى مستتو السياستة العموميتة املندقتتة للنهتوض حبقتوق األشتخاص يف وضتعية إعاقتتة:
شكلت لغتة اإلشتارة يف السياستة العموميتة املندقتة للنهتوض حبقتوق األشتخاص يف وضتعية إعاقتة
رافعتتة اس تااتي ية عرضتتانية هلتتذه السياستتة ،ومتتدخال أساستتيا لتحقي ت املشتتاركة الكاملتتة والفعالتتة
لصشخاص ذوي الصمم التام ،وقد بت ترمجة هذا الورش االسااتي ي إىل إجراءا م مشروع
معمة وتوحيد لغة اإلشارة املغربية وتطوير التكوين فيها .وجتدر اإلشارة إىل أن مشروع توحيد لغتة
اإلش تتارة ي تتييت ض تتمن قموع تتة م تتن املش تتاري املربق تتة يف إط تتار اتفاقي تتة التع تتاون بت ت وزارة األس تترة
والتض تتامن واملس تتاواة والتنمي تتة االجتماعي تتة وبرن تتامج األم تتم املتح تتدة اإلمن تتا ي املوقع تتة بت تتاريخ 17
يناير .2017
(ب) تقيديم معلومييات محينيية عيين اعتميياد تشيريا لشييماو أو تكييوو الخييدمات
التييي تقييدمها وسييائل اإلع ي العمومييية والخاأيية سييهلة الوأييول ميين حي ي اإلطييار
والشكل لمختل األشخاص في وضعية إعاقة:
 -60تتتن املتتادة  3متتن القتتانون رقتتم  11.15املتعل ت برعتتادة تنظتتيم اهليتتية العليتتا لالتصتتال
السمعي البصري والصادر بتاريخ  25غشتت  ،2016علتى بكت األشتخاص يف وصتية إعاقتة،
الذي يعانون من إعاقة مسعية أو بصرية ،من متابعة الربامج التلف ية.
 -61وين القانون رقم  77.03املتعل باالتصال السمعي البصري كما س تعديل وتتميم ،
خاصتتة املتتادة  8منت  ،علتتى وجتتوب متعهتتدي االتصتتال الستتمعي البصتتري احلاصتتل علتتى تتترخي
أو إذن ،والقطاع العمومي لالتصال السمعي البصري ،تع ي حقوق األشخاص يف وضعية عاقة.
كمتتا تقتتر املتتادة  48علتتى أن يتتن دفتتا التتتحمال باخلصتتوص علتتى الشتترو التتي يتتتم وفقهتتا
القيتام مبهتتام املرفت العمتتومي متن لتتدن الشتتركا اإلذاعيتتة والتلف يتة ،فيمتتا يتعلت بولتتوف األشتتخاص
ضعيفي السم إىل الربامج املبينوثة.
 -62وي ت ت تتن الق ت ت تتانون رق ت ت تتم  77.03املتعلت ت ت ت باالتص ت ت تتال الس ت ت تتمعي البص ت ت تتري الص ت ت تتادر يف 7
ين ت تتاير  ، 2005عل ت تتى وج ت تتوب احت ت تاام الش ت تتركا الوطني ت تتة لالتص ت تتال الس ت تتمعي البص ت تتري ل ت تتدفاتر
التتحمال التتي تتتن علتتى ضتمان ولتتوف األشتتخاص ضتتعيفي الستم إىل التربامج املبينوثتتة ،وذلت
عن طري الامجة الفورية إىل لغة الصم وضعيفي السم .
 -63وكما سلف ذكره ،وق املغرب يف يوم  28يونيو  ،2013على معاهدة مراكش املتعلقتة
بتيس تتم الول تتوف إىل املص تتنفا املنش تتورة لفا تتدة األش تتخاص املكف تتوف أو مع تتاقي البص تتر أو ذوي
إعاقا أخر يف قراءة املطبوعا  ،لي م لذه الطريقة ب حقتوق املؤلتف وحقتوق األشتخاص
ذوي اإلعاقة.
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احترا البيت واألسرة (المادة )23
(22ب) اإلشييارة إلييى نييدمات الييدعم المقدميية لعييائ ت األطفييال ذوي اإلعاقيية
بما في ذلج ندمات التدنل األولي:
 -64يف إطتتار تفعيت ختتدما هتتذا الصتتندوق لفا تتدة األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة ،س حتيت
دال ت املستتاطر ودفتتاتر التتتحمال كمتتا س ختصتتي  117مليتتون درهتتم برستتم  ،2017حي ت
ارتف الدعم ب  70%بالنسبة لسنة  ،2015وذل لدعم االستفادة من اخلدما التالية:


حتست ظتترو بتتدر األطفتتال يف وضتتعية إعاقتتة؛ حيت متتن املرتقت أن يتتتم
يف ااي تتة  2016بويت ت دع تتم ب تتدر  6000طف ت وطفل تتة يف وض تتعية إعاق تتة
لفا دة؛ ( 55مليون درةا)؛



تشت ت ي االن تتدماف امله تتع واألنش تتطة امل تتدرة لل تتدخ ؛ وذلت ت م تتن أجت ت بويت ت
حتوا  400مشتروعا متتدرا للتدخ لفا تدة األشتتخاص يف وضتعية إعاقتة برستتم
سنة 2016؛ ( 15مليون درةا)؛



اقتنت تتاء األجه ت ت ة اخلاصت تتة واملست تتاعدا التقنيت تتة األخت تتر ؛ حي ت ت مت تتن املرتق ت ت
توزي  6000وحدة من املعينا التقنية سنة 2016؛ ( 7مليون درةا).

 -65س يف س تتنة  2017إدراف "اخلدمت تتة املن لي تتة املتنقلت تتة "وه تتي عبت تتارة ع تتن خت تتدما لت تتدعم
(املساعدة االجتماعية والتمريض والاويض والدعم النفسي).
 -66يتم تقدم الدعم واملواكبة لفا دة األسر يف املناط النا يتة متن ختالل شتراكة مت الشتبكة
الوطنية للتيهي االتمعي.

الح في التعليم (المادة )24

 -23المرجو تقديم معلومات محينة حول عدد األطفيال ذوي اإلعاقيةض حسيب
السن والجنس وطوع اإلعاقة ومكاو اإلقامة (قروي/حشري)ض البين هم محروميوو
من التعليمض والتدابير المتخبة لمعالجة تلج الوضعية:
 -67لقد أفرز البح الوطع الينا حول اإلعاقة ،يف هذا اجلان  ،النتا ج التالية:
األشخاص في وضعية إعاقة من  5إلى  17سنة
السن

النسبة املئوية

 6إىل  17سنة
 6إىل  11سنة

%41،8
%37،8
يف ح أن النسبة الوطنية لتمدر نفس الفئة العمرية لباقي األطفال تبلغ %99،5
%50،1
يف ح أن النسبة الوطنية لتمدر نفس الفئة العمرية لباقي األطفال تبلغ %87،6
%39،9
يف ح أن النسبة الوطنية لتمدر نفس الفئة العمرية لباقي األطفال تبلغ %61،1

 12إىل  14سنة
 15إىل  17سنة
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عد تمدرس األطفال في وضعية إعاقة بسبب اإلعاقة
األطفال غم املتمدرس

الوس احلضري

الوس القروي

%85،7

%87،1

%83،9

تمدرس األطفال في وضعية إعاقة حسب مكاو اإلقامة
الوس احلضري

الوس القروي

%49،5

%32،9

تمدرس األطفال في وضعية إعاقة حسب الجنس:
اإلنا

الذكور

%29،1

%49،2

المرجي ييو تقي ييديم معلومي ييات حي ييول "األقسي ييا المدمجي يية" في ييي المي ييدارس
-25
النظاميةض وحول تدبير هب األقسا وتكوين األساتبة وبرامج التدريس وتفتيشيها مين
طييرف وزارة التربيييةض وعيين نييدمات إعييادة الت هيييل المتعلقيية بالتربييية الخاأييةض وكييبا
التدابير المتخبة إلدماج األطفال ذوي اإلعاقة فيي األقسيا العاديية بعيد النجياح فيي
هب "األقسا المدمجة":
 -68تعمت وزارة الابيتتة الوطنيتتة والتكتتوين املهتتع والتعلتتيم العتتا والبحت العلمتتي ،علتتى تلبيتتة
مطلت ت تعم تتيم التم تتدر اجلي تتد كحت ت جلميت ت األطف تتال املغارب تتة باش تتيا مت ت مقتض تتيا املواثيت ت
الدولي ت ت ت تتة والوطني ت ت ت تتة ،كم ت ت ت تتا ت ت ت تتد إليت ت ت ت ت الرةي ت ت ت تتة االست ت ت ت تااتي ية إلص ت ت ت تتال منظوم ت ت ت تتة الابي ت ت ت تتة
والتك تتوين ( )2030-2015م تتن خ تتالل حتقيت ت تك تتافؤ الف تترص واإلنص تتا واجل تتودة واالرتق تتاء
الفتتردي واالتمعتتي والتتتدبم اجليتتد لعمليتتة اإلصتتال التعليمتتي والابتتوي يف وليتهتتا ،ورد االعتبتتار
للمدرسة العمومية وتع ي مكانتها واالرتقاء بيدوارها االتمعية يف التكوين والتعليم والابية وترسيخ
قتتيم املواطنتتة والدميقراطيتتة واالنفتتتا علتتى العتتامل ،قتتدمت هتتذه الرةيتتة االس تااتي ية خارطتتة طري ت
مبتتداخ نستتقية وبرافعتتا للتغيتتم املستتتهد  .وطصييت الرافعيية الرابعيية ميين الر ييية االسييتراتيجية
على :ت مين الح في ولوج التربية والتكوين لألشخاص في وضعية إعاقةض أو في وضيعيات
ناأيية ،حي ت ا ت علتتى الستتلطا احلكوميتتة املكلفتتة بالابيتتة والتكتتوين القيتتام بواجبهتتا جت تتاه
األشت تتخاص يف وضت تتعية إعاقت تتة أو يف وضت تتعيا خاصت تتة ،يف ضت تتمان احل ت ت يف التعلت تتيم والتكت تتوين
اجليدين ضمن خمتلف مكونا املدرسة.
 -69وبن تتاء عل تتى ذلت ت خصص تتت ال تتوزارة قموع تتة م تتن املش تتاري املندق تتة م تتن بينه تتا املش تتروع
املندمج رقم  3الذي يكتر حت األطفتال يف وضتعية إعاقتة أو وضتعيا خاصتة يف تعلتيم ميستر
الولوف وذي جودة ،ويستهد أربعة حماور ر يسية وهي:
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إدمتتاف األطفتتال املع تتاق يف املتتدار إلا تتاء وضتتعية اإلقص تتاء والتميي ت  ،أخ تتذا
باالعتب تتار نوعي تتة اإلعاقت تة ،مت ت ت تتوفم املس تتتل ما الكفيل تتة بض تتمان إنص تتافهم
وحتقي شرو تكافؤ فرصهم يف الن ا الدراسي إىل جان أقراام؛



تربية وتكوين األشخاص يف وضعية إعاقة ،أو يف وضعيا خاصة؛



إدمتتاف حماربتتة التم تينال الستتلبية والصتتور النمطيتتة عتتن اإلعاقتتة يف الابيتتة علتتى
القيم وحقوق اإلنسان ،ويف اإلعالم مبختلف أنواع وقنوات ؛



تش ي برامج الدعم والشراكة.

 -70كما عملت الوزارة يف قال بدر األطفال يف وضعية إعاقة ،على وض إطار تنظيمي
وبنيوي لتيسم اإلدماف املدرسي التدراي لصطفال ذوي اإلعاقتا اخلفيفتة واملتوستطة يف املدرستة
العموميتتة س تواء باألقستتام املدق تة أو األقستتام العاديتتة ،وقتتد فتتاق عتتدد األقستتام املدقتتة ألطفتتال
يعانون من اإلعاقة الذهنية أو التوحد أو احلركية أو مسعيتة أو بصترية ،إضتافة إىل ذوي اضتطرابا
التتتعلم حتتو  700قستتم يف بدايتتة املوستتم الدراستتي  ،2015/2014حتتضتتن  7.000طفتتال37% ،
متتنهم إنتتا  ،وينضتتا إلتتيهم  6400تلميتتذ (متتنهم  2452تلميتتذة) متتن ذوي اإلعاقتتة احلركيتتة
والذهني تتة والس تتمعية والبصت ترية اخلفيف تتة واملتوس تتطة أو املص تتابون ب تتاألمراض امل من تتة ال تتذين يت تتابعون
دراستهم باألقسام العادية دون بيي م باقي أقتراام ،حيت تعمت التوزارة علتى تتوفم الولوجيتا
وتقتتدم ختتدما تربويتتة خاصتتة لتتم ،م ت تكييتتف املراقبتتة املستتتمرة واالمتحانتتا اإلشتتهادية هلتتذه
الفئتتة متتن األطفتتال .كمتتا س االهتمتتام بتكييتتف ال تربامج واملنتتاهج الدراستتية وب ترامج تكتتوين األطتتر
الابوية من مدرسا ومدرس ومفتش تربوي  ،قصد توفم عترض مدرستي مناست هلتذه الفئتة
من املتمدرس  ،فضال عن االهود املبذول يف قال تيهي وتكييف فضاءا وجتهيت ا عتدد متن
املؤسسا التعليمية لتمكينها من استقبال هؤالء التالميذ يف ظترو مناستبة مت تتوفم اخلتدما
االجتماعية والصحية املال مة من خالل مشاري خاصة ومتنوعة وبترامج تربويتة مندقتة للم تمت
املتتد بفضت الشتراكا املينمتترة بت األكادمييتتا اجلهويتتة للابيتتة والتكتتوين أو النيابتتا اإلقليميتتة
متن جهتة ،واجلمعيتتا املهتمتة لتذه الفئتتة متن األطفتال متتن جهتة أختر  ،ووصت عتدد اجلمعيتتا
احملتضنة هلذه األقسام إىل  159مجعية.
 -71كم تتا أن ال تتوزارة بص تتدد اإلع تتالن ع تتن هندس تتة منهاجي تتة لفا تتدة أقس تتام األطف تتال ذوي
اإلعاقة بتعاون م منظمة اليونيسيف ،د إىل إرساء مقاربتة بيداغوجيتة فعالتة وناجعتة ،لتتدبم
ستتمورا التتتعلم واالكتستتاب املتال متتة م ت حاجيتتا هتتذه الفئتتة متتن أطفتتال س تواء علتتى خلفيتتة
طبيعة اإلعاقا الي يعانون منها أو نوعية الولوجيا الي دتتاجون إليهتا ضتمن الفضتاء الابتوي
أو التعلما الداعمة الي يفاض اعتمادها من طر الفري الطيب املتعدد االختصاصتا لتتدبم
فضاءا األقسام الدراسية الي يتواجدون فيها ومضام التعلمتا التي تقتدم إلتيهم .وهتو رهتان
استااتي ي حتتتاول متتن خاللت التتوزارة الرفت متتن جناعتتة وجتتودة ختتدما املؤسستتة التعليميتتة لفا تتدة
األطف تال ذوي اإلعاقتتة ،متتن أج ت إدمتتاجهم بشتتك فعتتال ومنتتتج يف حمتتيطهم األستتري والابتتوي
واملهع واالجتماعي.
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التدابير المتخبة لمعالجة عد تمدرس األطفال في وضعية إعاقة
 -72تضتتم السياستتة العموميتتة املندقتتة للنهتتوض حبقتتوق األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة لرافعتتة
اسااتي ية تتعل بتالنهوض حبت التعلتيم لفا تدة األطفتال يف وضتعية إعاقتة ،ووضت تتدابم وآليتا
لتيس تتم ول تتوجهم إىل منظوم تتة دراس تتية جامع تتة وداق تتة ،تش تتم تع ي ت بع تتد اإلعاق تتة يف است تااتي ية
وبرامج قال الابية والتعليم ،وتوفم االمكانا املادية والبشرية لضمان ولتوف األطفتال يف وضتعية
إعاقة إىل الابية والتعليم ،وحتس ظرو الولوف إىل الابية والتعليم؛
 -73وضت ت إط تتار تشت تريعي وتنظيم تتي ي تتتالءم مت ت االتفاقي تتة الدولي تتة حلق تتوق األش تتخاص ذوي
اإلعاقة ،من خالل إصدار القانون اإلطار  ،97.13والذي أفرد الباب الينالت منت لابيتة وتعلتيم
وتكوين ذوي اإلعاقة ،سيتم تن يل بنصوص تنظيميتة تتطلت التنستي مت القطاعتا املستؤولة يف
هذا االال؛
 -74خصتتي صتتندوق دعتتم التماست االجتمتتاعي لتتدعم متتا يقتتدم لل معيتتا العاملتتة يف
قتتال بتتدر األطفتتال يف وضتتعية إعاقتتة لتحس ت ظتترو بدرستتهم ،حي ت بلتتغ عتتدد األطفتتال
املستتتفيدين متتن هتتذه اخلدمتتة ستتنة  2016أزيتتد متتن  6000طفت وطفلتتة ،مببلتتغ دعتم وصت 55
مليتتون درهتتم ،يف ح ت بل تتغ عتتدد األطفتتال املستتتفيدين س تتنة  2015متتا قموع ت  4744طف ت
وطفلة مببلغ دعم جتاوز  44مليون درهم.

الصحة (المادة )25
(26أ) تقديم معلومات مفصلة حول "الخطة التواألية المندمجة" إلذكاا الوعي
حول أحة األشخاص ذوي اإلعاقةض والتدابير المتخبة للرفا مين العنايية الصيحية
والجييودة وإمكاطييية الوأييول لفائييدة األشييخاص ذوي اإلعاقييةض وبخصييوص التييدريب
المخصل لفائدة الطاقم الطبي:
 -75لتتد تيستتم الولتتوف لفا تتدة األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة إىل اخلتدما الصتتحية ،ذا
جتتودة يف قتتال الوقايتتة والتكف ت وإعتتادة التيهي ت مرتك ت ة علتتى املقاربتتة احلقوقيتتة وسياستتة القتترب
عملت وزارة الصحة على إعداد وتفعي املخط الوطع للصحة واإلعاقة 2021.-2015
 -76ويضتتم املخط ت التتوطع املتتذكور ستتت حمتتاور ،متتن بينهتتا ،احملتتور اخلتتامس املتعلت بالتعبئتتة
االجتماعية وحماربة الوصم والتميي السليب ،يهتد إىل إذكتاء التوعي حتول صتحة األشتخاص يف
وضتتعية إعاقتتة وحماربتتة الوصتتم عتتن طريت املستتاةة يف تغيتتم التم تينال االجتماعيتتة لإلعاقتتة داخ ت
االتم واألفكار الدخيلة.
 -77ويتمي العرض الصحي يف قال الوقاية ،بتوفر مؤسسا صحية بك مستتويا ا االوليتة
املتمينل ت تتة يف املستوص ت تتفا واملراك ت ت الص ت تتحية بالوس ت ت احلض ت تتري والق ت تروي والينانوي ت تتة م ت تتن خ ت تتالل
املستشفيا اجلهوية واإلقليمية وكدا املستو اجلامعي املتمين يف املستشفيا اجلامعية اخلمس.
 -78أمتتا خبصتتوص العتترض الصتتحي يف قتتال التيهيت  ،فقتتد عتتر تطتتورا كبتما ختتالل اخلمتتس
ستنوا الفارطتتة .ويتميت هتذا العتترض التتذي يتوفر ختتدما التيهيت التوظيفي لكت األشتتخاص يف
وض تتعية إعاق تتة بتعم تتيم املراكت ت اجلهوي تتة لاكيت ت األط ت ترا االص تتطناعية واملقوم تتا  ،حيت ت بل تتغ
عددها  ،15من بينها  11مرك ا جهويا مندقا يضم كذل التخصصا األرب للاويض الطيب،
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ووحت تتدا الت تتاويض احلركت تتي ( ،)94تت تترويض النط ت ت ( ،)40تت تترويض البصت تتر ( ،)23والت تتاويض
احلس ت تتي  -احلركت ت تتي ( ) 21املوج ت تتودة باملستشت ت تتفيا اإلقليمي ت تتة وكت ت تتدا مص ت تتا الت ت تتاويض الطت ت تتيب
باملستشفيا اجلامعية بك من فا  ،وجدة ،الدار البيضاء ومراكش.
(ب) تقديم معلومات حول مخططات الحماية الصحية واالجتماعية الموجهية
لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقةض وططاق الرعاية التي تغطيها هب المخططات:
 -79وقتتد س تع يت العتترض الصتتحي يف قتتال إعتتادة التيهيت املتعلت بتتاملخط التتوطع للصتتحة
واإلعاقة  ،2021-2015حي االاال التالية:
املوارد البشرية املختصة:
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أطباء خمتص يف الط الفي يا ي والتيهي 21؛



ممرض خمتص يف الاويض احلركي 522؛



ممرض خمتص يف ترويض النط 104؛



ممرض خمتص يف الاويض البصري 90؛



ممرض خمتص يف الاويض احلركي واحلسي 92؛



تقع تركي األطرا االصطناعية واملقوما 107؛

املوارد املالية :ختصي

مي انيا سنوية القتناء:



معدا الاويض الطيب وتركي األطترا االصتطناعية 7 :إىل  9مليتون
درهم؛



مستل ما تركي األطرا االصطناعية 6 :إىل  8مليون درهم؛



املعدا الطبية املساندة 3 :اىل  5مليون درهم؛



آال السم والنظارا  10 :اىل  15مليون درهم؛

تطوير الكفاءا واملهارا :


وض ت ت وتفعيت ت ت برن ت تتامج التك ت تتوين املس ت تتتمر يف ق ت تتال تركيت ت ت األطت ت ترا
االصطناعية والاويض الطيب ،حي س تنظيم  29دورة تكوينيتة استتفاد
منها  600إطارا يف قال التيهي الطيب؛



تنظ تتيم دورا التك تتوين املس تتتمر يف ق تتال الوقاي تتة م تتن اإلعاق تتة والرعاي تتة
الص تتحية لصش تتخاص ذوي اإلعاق تتة 43 :دورة تكويني تتة لفا تتدة 1165
من األطر الطبية والقابال ؛



إعتتداد وطب ت مراج ت لفا تتدة أطتتر الصتتحة يف قتتال الوقايتتة متتن اإلعاقتتة
والتكف الصحي باألشتخاص ذوي اإلعاقتة ،وكيفيتة التصتريح باإلعاقتة،
واإلرش تتاد والنص تتا ح للوقاي تتة م تتن األمت تراض الوراثي تتة ال تتي ق تتد ت تتؤدي إىل
اإلعاقة.
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 -80أما بالنسبة للصحة النفسية والعقلية ،فقد س اختاذ التدابم التالية لد الرف من العناية
الصحية واجلودة وإمكانية الوصول لفا دة األشخاص ذوي اإلعاقة ،ويتعل األمر ميا يلي:


إعداد خطة تواصتلية متن أجت الرفت متن التوعي ومكافحتة الوصتم التذي يعتا
من األشخاص املصاب باضطرابا /إعاقة نفسية؛



إعت تتداد دلي ت ت خت تتاص مبعت تتايم املصت تتا الطبيت تتة اخلاصت تتة بالتكف ت ت باألشت تتخاص
املص تتاب باض تتطرابا /إعاقة نفس تتية (املص تتا البيني تتة ال تتي تتد إىل التكفت ت
ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية من االندماف االسري واالتمعي)؛



بناء مرك بيع على صعيد ك جها اململكة؛



حتي القانون املتعل بالصحة العقلية؛



تكت تتوين األطبت تتاء العت تتام واملمرض ت ت يف قت تتال االست تتتقبال ،التوجي ت ت والتكف ت ت
باالضطرابا النفسية مبا فيها تل املصحوبة برعاقة نفسية؛



تنظت تتيم دورا تواصت تتلية للتحست تتيس خبص ت تتوص حقت تتوق األشت تتخاص املص ت تتاب
باضطرابا نفسية/إعاقة نفسية ،ومكافحة وصم هذه الفئة.

العمل والعمالة (المادة )27
(27أ) تقديم بياطات محينة حول عدد الرجال والنسياا ذوي اإلعاقية العياطلينض
مقارط يية م ييا األش ييخاص اي يير المع يياقينض وتق ييديم المعلوم ييات ع يين الت ييدابير المتخ ييبة
للتغل ييب عل ييى ال يينقل ف ييي الحص ييول عل ييى عم ييل لفائ ييدة األش ييخاص ذوي اإلعاق ييةض
كما هو مبين في البح الوطني حول اإلعاقة لسنة :2014
 -81يشتتم البح ت التتوطع الينتتا حتتول اإلعاقتتة إىل كتتون معتتدل الشتتغ لتتد األشتتخاص يف
وض تتعية إعاق تتة يف س تتن النش تتا يص ت إىل  13،6%أي م تتا يع تتادل  83.000ف تتردا م تتن قم تتوع
األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة البتتالغ عتتددهم  612.000متتن الفئتتة العمريتتة  15ستتنة فمتتا فتتوق.
وتص ت نستتبة التشتتغي  %11,3يف الوس ت احلضتتري مقاب ت  16،5%يف الوس ت القتتروي .ويعتتترب
معدل تشغي األشخاص يف وضعية إعاقة  13،6%هو ثال مرا أضتعف مقارنتة مت املعتدل
ال ت تتوطع للمندوبي ت تتة الس ت تتامية للتخط ت تتي ال ت تتذي يصت ت ت إىل  50%برس ت تتم (أبريت ت ت  -يوني ت تتو) م ت تتن
سنة .2014
 -82كما أظهر نتا ج البح الوطع أن أكينر متن ثلينتي األشتخاص يف وضتعية إعاقتة ،متن
متوستتطة إىل عميقتتة جتتدا ،يف ستتن النشتتا عتتاطلون عتتن العم ت أي بنستتبة بطالتتة تص ت ،67,75
وهو ما يقارب  174.494شخصا ،وهو ست مرا أعلى متن املعتدل التوطع  10،6%وتتربز
النتتتا ج أن نستتبة تشتتغي النستتاء يف وضتتعية إعاقتتة بلغتتت  8،9%مقابت  91،1%للتتذكور .وإذا
متتا عملنتتا علتتى مقارنتتة نستتبة  8،9%مت املعتتدل التتوطع لتشتتغي النستتاء  27،8 ،%نالحتتة أن
هنتتا بييت ا م دوجتتا تعتتا منت اإلنتتا  ،بييت حبكتتم اجلتتنس وبييت حبكتم موضتتعية اإلعاقتتة .وتقت
حظوظ حصول النستاء يف وضتعية إعاقتة علتى عمت بتست مترا عتن حظتوظ الرجتال يف وضتعية
إعاقتتة 2،7% :للنستتاء مقاب ت  22%للرجتتال .كمتتا تشتتم نتتتا ج البح ت إىل أن  80،2%متتن
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النستتاء النشتتيطا يف وضتتعية إعاقتتة تتااو أعمتتارهن بت  15و 60ستتنة ،وتشتتهد نستتبة تشتتغي
هذه الفئة تصاعدا لتنخفض بعد  60سنة إىل نسبة .%
 -83وتتمينت التتتدابم التتي يتتتم العمت علتتى أجرأ تتا متتن أجت بكت ذوي اإلعاقتتة متتن التمتت
حبقهم يف العم يف ما يلي:


تفعي ت النص تتوص التش تريعية املتعلق تتة بتش تتغي األش تتخاص يف وض تتعية إعاق تتة يف
القطاع العام؛



وض ت إط تتار تعاق تتدي ب ت الدول تتة ومق تتاوال القط تتاع اخل تتاص لتحدي تتد النس تتبة
املخصصة لذوي اإلعاقة من مناص التشغي يف هذا القطاع؛



وض منظومة للتوجي واملساعدة واملواكبة املهنية؛



ضتتمان ولتتوف األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة إىل القتتروض امليستترة ،ودعتتم الدولتتة
للتشغي الفردي ،من أج إحدا املشاري املدرة للدخ .

(ب) تحديد الجدول الزمني العتماد المرسو التطبيقي للقاطوو اإلطار
الخ ي يياص بالكوط ي ييا المخصص ي يية لألش ي ييخاص ذوي اإلعاق ي يية ف ي ييي القط ي يياعين الع ي ييا
والخاص:
 -84بالنستتبة للقطتتاع العتتام :ستتتكون املنظومتتة عمليتتة مت اايتتة  ،2017حيت ستتيتم ترصتتيد
الت ربة احلالية على اعتبار أن املرستوم  2.16.146و ،2.16.145دختال حيت التنفيتذ فقت
يف غش تتت  ،2016ويتطلبت تتان اإلج ت تراءا التاليت تتة مت تتن أج ت ت ان دققت تتا األهت تتدا املتوخت تتاة مت تتن
إصدارةا:


إصدار منشور ر يس احلكومة وتعميم على مجي القطاعا املعنية؛



إصدار مدونة الاتيبا التيسمية؛



تنصي الل نة الدا مة لتتب املباريا اخلاصة؛



عقتتد لقتتاءا م ت امل توارد البش ترية يف القطاعتتا العموميتتة لتعبئتتتهم متتن أج ت
حسن تطبي نظام احلصي ؛



إع تتداد تقري تتر لاص تتيد الت رب تتة واست تتينماره يف إع تتداد مرس تتوم جدي تتد بن تتاء عل تتى
املادة  15من القانون اإلطار  97.13السالف الذكر.

 -85بالنس تتبة للقط تتاع اخلت تتاص :ي تتتم العم ت ت حالي تتا عل تتى وض ت ت إط تتار تعاقت تتدي ب ت ت الدولت تتة
ومقاوال القطاع اخلاص لتحديد النسبة املخصصة لذوي اإلعاقة متن مناصت التشتغي يف هتذا
القط تتاع ،وال تتذي س إعط تتاء انط تتالق ورش بلورتت ت يف  30م تتار  2017ع تتن طريت ت تنظ تتيم ي تتوم
دراسي وطع حول االندماف املهع لصشخاص يف وضعية إعاقة يف القطتاع اخلتاص والتذي شتار
في ت خمتلتتف الفتتاعل املعن ت متتن منظمتتا دوليتتة وقطاعتتا حكوميتتة ومجعيتتا عاملتتة يف قتتال
اإلعاقة ،ومقاوال ومجعيا مقاوالتية ،ونقابا .
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المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة )29
المرجييو إنبييار اللجنيية حييول التييدابير المتخييبة لت ي مين وتحسييين مشيياركة
-30
جميييا األشييخاص ذوي اإلعاقيية فييي المسييارات االطتخابيييةض بمييا فييي ذلييج إلغيياا كييل
القييواطين التييي تحيير أو تقيييد حي األشييخاص ذوي اإلعاقيية فييي التصييويت علييى طحييو
متسيياو مييا اخنييرين؛ وإتاحيية المعلومييات المتعلقيية باالطتخابييات فييي أشييكال متناسييبة
وفي محيط موات وسهل الولوج للتصويتض معززة بخدمات المساعدة
 -86ع تتر املغ تترب يف الس تتنوا األخ تتمة اهتمام تتا نوعي تتا بش تتين موض تتوع املش تتاركة السياس تتية
لصشخاص يف وضعية إعاقة ،بي بالتعاطي م موضوع اإلعاقة مبقاربة حقوقية داقة على أسا
املساواة وعدم التميي  ،وتكافئ الفرص ،وتع ي التدمج السياستي لصشتخاص ذوي اإلعاقتة داخت
األح اب ،وضمان بينيليتهم ضمن اهلياك احل بيتة ،ويف اللتوا ح االنتخابيتة ،ومشتاركتهم يف إعتداد
ال تربامج واملخططتتا  ،واعتمتتاد لغتتة اإلشتتارة يف ال تربامج املر يتتة ويف محتتال التحستتيس والتوعويتتة
االنتخابيتتة ،واعتمتتاد طريقتتة "براي ت " يف أوراق التصتتويت بالنستتبة لتتذوي اإلعاقتتة البص ترية ،وتتتوفم
مجيت التتدابم التيستمية الالزمتة لتيستتم تصتويت األشتتخاص ذوي اإلعاقتة ،مت مراعتاة احتياجتتا
ك نوع من اإلعاقة.
 -87وقتتد شتتكلت هتتذه املطال ت موضتتوع العديتتد متتن احلمتتال التوعويتتة واألنشتتطة املن ت ة
ست تواء عل تتى ص تتعيد املؤسس تتة الوطني تتة حلق تتوق اإلنس تتان أو عل تتى مس تتتو االتمت ت امل تتد وخباص تتة
مجعيت تتا األشت تتخاص ذوي اإلعاقت تتة ،وذل ت ت يف إط ت تتار ش ت تراكا م ت ت قموعت تتة مت تتن القطاع ت تتا
احلكومي تتة ،وخاص تتة منه تتا وزارة الداخلي تتة ،والع تتدل واحلري تتا  ،واألس تترة وامل ترأة والتض تتامن والتنمي تتة
االجتماعية ،واملندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان.
 -88وشتتهد م تينال مناستتبة االستتتعداد لالنتخابتتا الربملانيتتة ل ت ت  7أكتتتوبر  ،2016إطتتالق
أكينر من مبادرة للمناصرة والااف من أج مشاركة سياسية أكينر فعالية لصشخاص ذوي اإلعاقة
يف االنتخاب تتا التشت تريعية ،وذلت ت عل تتى قم تتوع الت تااب ال تتوطع .وتف تتاعال مت ت م تتذكرة للم ل تتس
ال تتوطع حلق تتوق اإلنس تتان بعن ت توان 45" :توص تتية م تتن أج ت ت انتخاب تتا أكين تتر إدماج تتا وقرب تتا م تتن
املواطنا املواطن " ،بي هذه االستحقاقا التشريعية بررسال وزارة الداخلية لدورية إىل الوالة
والعم ت تتال م ت تتن أجت ت ت اخت ت تتاذ ت ت تتدابم املشت ت تاركة السياس ت تتية لصش ت تتخاص املع ت تتاق ب ت تتاملغرب خ ت تتالل
استحقاقا  .2016حبي لت هذه التدابم الستما ألي ناخت ذوي اإلعاقتة يف أن يرافقت
شتتخ متتن أجت بكين ت متتن ممارستتة حق ت حبريتتة ،وت ويتتد الستتكان متتن ذوي اإلعاقتتة احلركيتتة متتن
صتتنادي االق تااع تكتتون متاحتتة يف الطتتاب األرضتتي ،وميكتتن الوصتتول إليهتتا بستتهولة .كمتتا تتتدعو
متتذكرة التتوزارة أيضتتا أن تكتتون صتتنادي االقتااع يف متنتتاول النتتا التتذين هتتم يف كراستتي متحركتتة،
وأن تتا ملسؤو مراك االقااع البيانا الالزمة عن الناخب ذوي اإلعاقة متن أجت اختتاذ مجيت
التتتدابم الالزمتتة لتيستتم الوصتتول إىل هتتذه املكات ت والستتما للنتتاخب ذوي اإلعاقتتة متتن ممارستتة
حقهم يف التصويت بعيدا عن أي ضغ أو تيثم.
 -89وجتتتدر اإلشتتارة كتتذل إىل أن متتذكرة االلتتس التتوطع حلقتتوق اإلنستتان " 45توصتتية متتن
أج ت انتخابتتا أكينتتر إدماجتتا وقربتتا متتن املواطنتتا امل تواطن " ،تيكتتد علتتى احلاجتتة إىل تستتهي
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مش تتاركة ذوي اإلعاق تتة يف خمتل تتف مراحت ت العملي تتة االنتخابي تتة ،م تتن تس تتهي التست ت ي  ،وض تتمان
سهولة الوصول ،واستخدام لغة اإلشارة.

التعاوو الدولي (المادة )32
 -32المرجييو تقييديم معلومييات حييول مسييتوى استشييارة ومشيياركة األشييخاص
ذوي اإلعاق يية والمنظم ييات الممثل يية له ييم ف ييي اتفاق ييات ومش يياريا وبي يرامج التع يياوو
الدولي وناأة عندما يكوو لها ت ثير عليهم:
 -90حرصتتت وزارة األستترة والتضتتامن واملستتاواة والتنميتتة االجتماعيتتة ،علتتى إش ترا واستشتتارة
األش تتخاص ذوي اإلعاق تتة واملنظم تتا املمينل تتة هل تتم يف تنفي تتذ برن تتامج التع تتاون مت ت البنت ت ال تتدو
( )2016-2012املتعل ت بتحس ت الولوجيتتا املاديتتة لفا تتدة األشتتخاص ذوي احلركتتة احملتتدودة
عمومتتا واألش تتخاص يف وضتتعية إعاق تتة خصوص تتا ،وذل ت يف مجي ت مراحل ت س تواء تعل ت األم تتر يف
اإلعداد أو التصميم مرورا بالتنفيذ .ويتمين ذل يف اللقاءا التشخيصية الي س عقدها مبشاركة
اجلمعيتتا متتن أج ت إعتتداد دراستتا مستتحية للولوجيتتا مبتتدن الربتتا  ،التتدار البيضتتاء ،وجتتدة،
وطن ة وكذل متن أجت إعتداد دليت تقتع ومرجعتي للولوجيتا املرتبطتة بالبنتاء والتهيئتة احلضترية
وتقن معايم الولوجيا املرتبطة بوسا النق العمومي.
 -91وفيمتتا يتعل ت باملشتتروع النمتتوذجي مبدينتتة م تراكش اخلتتاص بررستتاء الولوجيتتا املعماريتتة
والعمراني تتة ب تتاملمرا واملرافت ت العمومي تتة والفض تتاءا املفتوح تتة للعم تتوم ل تتذه املدين تتة ،س االس تتتعانة
بتمينيليتا األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتة حمليتتا لتتيس فقت يف حتديتد واختيتتار البنايتتا والفضتتاءا
املفتوحتتة للعمتتوم التتي ستشتتملها األشتتغال ولكتتن أيضتتا يف دراستتا العتتروض وتفويتتت الصتتفقا
وكذا تتب إجناز األعمال بغرض احاام املعايم ،واخلاصيا التقنية للولوجيا املناستبة خلصوصتية
األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة وضتتمان جتتودة األشتتغال ،وذل ت وفقتتا للمتتادة  8لالتفاقيتتة الينالثيتتة
املوقعة حول املشروع املتذكور يف  1نتونرب  20111بت كت متن وزارة األسترة والتضتامن واملستاواة
والتنمية االجتماعية ووالية جهة مراكش آسفي وااللس اجلماعي ملدينة مراكش والي نصت على
إحدا جلنة مشاكة تتوىل املهام التالية:


اإلشرا على تتب سم أشغال الربنامج النموذجي املتعل بالولوجيا ؛



تتب وتقييم بنود االتفاقية؛



إعداد تقرير سنوي حول تطبيت مضتام االتفاقيتة يف قتال الولوجيتا لفا تدة
األشخاص يف وضعية إعاقة.

التنفيب والرأد على الصعيد الوطني (المادة )33
(33أ) تق ييديم معلوم ييات ح ييول مهم يية اللجن يية الب ييين وزاري يية وطق ييط ارتكازه ييا عل ييى
المستوى الجهوي:
 -92س إحدا الل نة الوزارية املكلفة بتتب تنفيتذ االستااتي يا والتربامج املتعلقتة بتالنهوض
حبقتتوق األشتتخاص يف وضتتعية إعاقتتة ،مبوج ت املرستتوم رقتتم  2.14.64املتتؤرف يف 6يوليتتوز ،2014
وتتمين مهام هذه الل نة ،الي يرأسها السيد ر يس احلكومة يف ما يلي:
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تتبت أعمتتال االتفاقيتتا الدوليتتة ذا الصتتلة مب تتال اإلعاقتتة التتي صتتادق عليهتتا املغتترب،
ال سيما االتفاقية الدوليتة حلقتوق األشتخاص ذوي اإلعاقتة والربوتوكتول امللحت لتا،
وذل بناء على التقارير الي تعدها السلطا واهليئا املعنية يف االال؛



إصتتدار توصتتيا بشتتين التتتدابم التش تريعية والتنظيميتتة التتي يتع ت اختاذهتتا متتن أج ت
النهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة؛



اختتتاذ مجي ت التتتدابم الالزمتتة لضتتمان حستتن التنستتي ب ت القطاعتتا احلكوميتتة متتن
أج تنفيذ الربامج واإلجراءا املتضمنة يف السياسة العموميتة للنهتوض حبقتوق
األشخاص يف وضعية إعاقة؛



تع ي ت التشتتاور والتواص ت ب ت القطاعتتا احلكوميتتة املعنيتتة وهيئتتا القطتتاع اخلتتاص
ومجعيا االتم املد خبصوص التوجها الضرورية الالزم اعتمادها للنهوض
حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة؛



إب تتداء ال ترأي يف القض تتايا ال تتي تع تترض عليه تتا م تتن قب ت القطاع تتا املعني تتة والنظ تتر يف
اإلشتتكاال النامجتتة عتتن تطبي ت السياستتة العموميتتة يف قتتال النهتتوض حبقتتوق
األشخاص يف وضعية إعاقة؛



تقيتتيم من ت ا القطاعتتا املعنيتتة بتنفيتتذ السياستتة العموميتتة يف قتتال اإلعاقتتة بنتتاء
على التقارير الي تعدها هذه القطاعا ؛



ومبوج نفس املرسوم س إحدا جلنة تقنيتة تتكتون متن ممينلتي القطاعتا احلكوميتة
املمينلة يف الل نة الوزارية ،يعهد إليها على اخلصوص مبا يلي:
 إعداد مشاري قرارا وتوصيا الل نة الوزارية؛
 دراسة امللفا والقضايا احملالة عليها من قب الل نة الوزارية؛
 تتب تنفيذ التوجيها والقرارا الصادرة عن الل نة الوزارية.
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