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اق اة
 -1حظـي املغـرب بشــرف املسـامة يف مــداوالت ومشـاورات األشـغال التحضـريية إلعـداد اتفاقيــة
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،إن علــى املســتوى الــدويل داخــل األمــم املتحــدة ،أو علــى املســتوى
الع ــرحي حي ــث احتض ــنت اململك ــة أكث ــر م ــن لق ــاء تش ــاوري ع ــرح لتوحي ــد املواق ــف م ــن بن ــود ه ــذه
االتفاقية.
 -2كمـا كانــت اململكــة املغربيـة مــن بــس الـدول الســباقة للتوقيــع علـى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاق ــة ،ي ــوم  30آذار/م ــارس  ،2007أتبعه ــا تعب ــري ص ـ ـري ع ــن مص ــادقتها عل ــى االتفاقيـ ــة
بت ــاريخ  10ك ــانون األول/ديس ــمرب  .2008فعل ــى إث ــر االحتف ــاء بال ــذكرى الس ــتس ل ع ــالن الع ــاملي
حلق ـ ــوق اإلنس ـ ــان ،أعل ـ ــن ص ـ ــاحب اجلالل ـ ــة املل ـ ــل جم ـ ــد الس ـ ــادس يف رس ـ ــالته املوجه ـ ــة للمجل ـ ــس
االستشــاري حلقــوق اإلنســان ســابقا (اجمللــس الــوطين حلقــوق اإلنســان حاليــا) ،عــن مصــادقة املغــرب
عل ــى اتفاقي ــة حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة .وه ــو تعب ــري واضـ ـ ع ــن اإلرادة وااللتـ ـزام م ــن أعل ــى
مؤسسـة دسـتورية ،بالعمـل علـى صـيانة حقـوق هـذه الفئـة وترسـيخها .وليـتم بعـد ذلـل وضـع تصــديق
بالدنــا علــى هــذه االتفاقيــة إىل جانــب االنضــمام إىل الربوتوكــول االختيــاري امللحــق هبــا ،لــدى األمــس
الع ـ ــام لملم ـ ــم املتح ـ ـدة بت ـ ــاريخ  8نيس ـ ــان/أبريل  .2009ونش ـ ــرت ه ـ ــذه االتفاقي ـ ــة باجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة
عدد  5977بتاريخ  12أيلول/سبتمرب .2011
 -3وي ــأد إع ــداد ه ــذا التقري ــر األويل ،يف إط ــار تنفي ــذ اململك ــة املغربي ــة اللتزاما ــا املرتتب ــة ع ــن
املص ــادقة عل ــى اتفاقي ــة حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،مع ــززا ب ــذلل اهراط ــه الت ــام واإلرادي يف
املنظوم ــة احلقوقي ــة الدولي ــة ،ومتف ــاعال م ــع الدينامي ــة ال ــيت يعرفه ــا جم ــال اإلعاق ــة ،إن عل ــى املس ــتوى
اإلقليمي أو الدويل.
 -4ويف ســياق م ـوازي ،يــأد إع ــداده بع ــد اعتمــاد اململك ــة املغربيــة لدس ــتور لوز/يولي ــه ،2011
الـ ــذي يضـ ــع أسـ ــس ملكيـ ــة دسـ ــتورية دميقراطيـ ــة ،برملانيـ ــة واجتماعيـ ــة ،حتف ـ ـ للم ـ ـواطنس حقـ ــوقهم
األساسية كاملة ،وتكـرس فصـل السـلا واحلكامـة اجليـدة ،وتضـع قواعـد املشـاركة املوسـعة للمواطنـات
واملواطنس يف تدبري الشأن العام على املستوى الوطين واجلهوي واحمللي.
 -5ومل تغف ــل الوثيق ــة األساس ــية للمملك ــة جم ــال اإلعاق ــة ،حي ــث حظ ــي ه ــذا املوض ــوع باهتم ــام
خ ــاص م ــن خ ــالل التنص ــيص عل ــى من ــع التميي ــز عل ــى أس ــاس اإلعاق ــة ،ودس ــرتة احلق ــوق السياس ــية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية لملشخاص يف وضعية إعاقة.
 -6فتصــدير الدســتور ،الــذي يكتس ـي نفــس القــوة القانونيــة الــيت حتوزهــا بــاقي فصــول الدســتور،
يؤكــد علــى التـزام اململكــة فظــر ومكافحــة كــل أشــكال التمييــز بســبب اجلــنس أو اللــون أو املعتقــد أو
الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو اجلهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
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 -7كمــا يــنص الفصــل  34مــن الدســتور علــى أن" :تقــوم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل
سياس ــات موجه ــة إىل األش ــخاص والفئ ــات م ــن ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة .و ــذا الغ ــرض ،تس ــهر
هذه السلطات خصوصا على ما يلي:
• معاجل ــة األوضـ ــاع ا ش ــة لفئـ ــات م ــن النسـ ــاء واألمه ــات ،ولملطفـ ــال واألش ــخاص املسـ ــنس
والوقاية منهاي
• إع ــادة تأهيـ ـل األش ــخاص ال ــذين يع ــانون م ــن إعاق ــة جس ــدية ،أو حس ــية حركي ــة ،أو عقلي ــة
وإدمــاجهم يف احلي ــاة االجتماعي ــة واملدنيــة ،وتيس ــري ل ــتعهم بــاحلقوق واحلري ــات املع ــرتف هب ــا
للجميع".
 -8كمــا يت ـزامن إعــداد هــذا التقريــر الــوطين مــع إطــالق املغــرب ملسلســل إعــداد سياســة عموميــة
للنه ــوض فق ــوق األش ــخاص يف وض ــعية إعاق ــة ،ا ــدف منه ــا ض ــمان الول ــوج إىل احلق ــوق وحتقي ــق
املشــاركة االجتماعي ــة لملش ــخاص يف وضــعية إعاق ــة ،تنفي ــذا لاللتزامــات األ ي ــة للمغ ــرب وملقتض ــيات
الدســتور .وســيعرف مسلســل إعــداد هــذه السياســة ثــالث مراحــل أساســية :تتمثــل األوىل يف إعــداد
وثيق ــة ح ــول التوجه ــات االس ـ ـرتاتيجية للحكوم ــة يف جم ــال النه ــوض فق ــوق األش ــخاص يف وض ــعية
إعاقــة ،يتلوهــا إعــداد خطــة عمــل حكوميــة واســية ،علــى ضــوء التوجهــات االس ـرتاتيجية اجلديــدة،
ونتــائا البحــث الــوطين حــول اإلعاقــةي والــيت ســيتم ترمجتهــا ،يف املرحلــة الثالثــة ،إىل بـراما موضــوعاتية
مع تعبئة املوارد املالية والبشرية لذلل.
 -9وحظيــت قضــايا اإلعاقــة باهتمــام بــالو يف الربنــاما احلكــومي لكــانون الثاين/ينــاير ،2012
حيــث أشــار خبصــوص العنايــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،أنــه "ســتعمل احلكومــة علــى وضــع طــا
اس ـرتاتيجي جديــد ،يرتكــز علــى حتيــس البحــث الــوطين حــول اإلعاقــة ،ووضــع إطــار تش ـريعي شــامل
ومنــدما ،يهــدف إىل تعزيــز اإلدمــاج االجتمــاعي لملشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،وإحــداث
صــندوق خــاص لــدعم األشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،وضــمان احلــق يف التعلــيم ،واحلــق يف
الشغل ،وتعزيز دور اجملتمع املدين يف النهوض فقوق األشخاص يف وضعية إعاقة".
 -10وقــد ليــز مسلســل إعــداد هــذا التقريــر الــوطين باعتمــاد مقاربــة تشــاركية وتشــاورية مــع تلــف
األط ـراف املعنيــة ،حي ــث عــرف مس ــامة تلــف القطاع ــات احلكوميــة واملؤسس ــات الوطنيــة والربمل ــان
ومنظم ــات مهني ــة وخـ ـرباء ج ــامعيس وإع ــالم ومجعي ــات اجملتم ــع امل ــدين املعني ــة بش ــكل مباش ــر أو ــري
مباش ــر بقضـ ــية اإلعاقـ ــة ،وذل ــل عـ ــرب تنظـ ــيم لق ــاءات ونـ ــدوات وطنيـ ــة وجهوي ــة للتواصـ ــل والتشـ ــاور
والتنسيق.
 -11وانطالقــا مــن األرضــية األوليــة للتقريــر ،الــيت أعــدت مــن طــرف مصــامل وزارة التضــامن وامل ـرأة
واألسـ ــرة والتنميـ ــة االجتماعيـ ــة ،اعتمـ ــدت املندوبيـ ــة الوزاريـ ــة املكلفـ ــة فقـ ــوق اإلنسـ ــان خطـ ــة عمـ ــل
الستكمال عملية إعداد هذا التقرير الوطين األويل ،عرب املراحل األربعة التالية:
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 -1تنظـ ــيم لقـ ــاءات تنسـ ــيقية وتشـ ــاورية مـ ــع القطاعـ ــات الوزاريـ ــة واملؤسسـ ــات
الوطنية ،قصد استعراض التصـور املنهجـي وتقـدمل املبـادئ التوجيهيـة إلعـداد التقريـر ،وجتميـع
مالحظات ومقرتحات األطراف املعنيةي
تنظ ــيم لق ــاءات تواصـ ــلية جهوي ــة بكـ ــل م ــن م ـ ـراكش وفـ ــاس ،م ــن أجـ ــل
-2
توســيع دائــرة إش ـراا األط ـراف املعنيــة علــى املســتوى الــوطين ،خاصــة فيمــا يتعلــق معيــات
اجملتمع املدين ،واليت مكنت من تغطية معظم اجلهات اإلدارية املكونة للرتاب الوطين()1ي
 -3مواصــلة املسلس ــل التشــاوري م ــع القطاعــات الوزاري ــة واملؤسســات الوطني ــة
واجملتمع املدين ،بعد إعداد الصيغة املنقحة ملشروع التقريري
 -4اعتم ــاد الص ــيغة النهائي ــة للتقري ــر ،م ــن خ ــالل إحال ــة مش ــروع التقري ــر عل ــى
تلــف األط ـراف املعنيــة قصــد إبــداء ال ـرأي ،وتنظــيم عــدة لقــاءات تشــاورية ألجــل املصــادقة
النهائية على التقرير الوطين.
 -12إال أن ـ ــه ب ـ ــالر م م ـ ــن اجمله ـ ــودات اإلجيابي ـ ــة املس ـ ــجلة يف جم ـ ــال احلماي ـ ــة والنه ـ ــوض فق ـ ــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ال زال بلــوأ أهــداف االتفاقيــة ،وإعما ــا علــى مســتوى السياســة العموميــة
وال ـرباما القطاعيــة ،يعــرف جمموعــة مــن اإلكراهــات ومــن اخلصاصــات ،ال ســيما فيمــا يتعلــق مبســألة
امل ـوارد وباإلدمــاج االقتصــادي واالجتمــاعي والثقــايف لملشــخاص يف وضــعية إعاقــة( .)2وميكــن إمجــال
هذه التحديات يف:
• ضرورة اعتماد قضايا اإلعاقة كأولوية ضمن السياسات العموميةي
• الرقي بالرتسانة القانونية يف جمال اإلعاقةي
• تعزي ــز الق ــدرات يف جم ــاالت التكف ــل ،وت ــوفري املـ ـوارد والبني ــات املتخصص ــة ،خاص ــة بالنس ــبة
ل مكانيات البشرية والتجهيزات واملوارد املاليةي
• تـوفري بنيـات االســتقبال بـاإلدارات العموميــة وباملؤسسـات الوطنيـة ،وضــمان التوزيـع املتكــاف
للخدمات ول مكانيات املتاحة على جمموع الرتاب الوطيني
• حتقيق أمثل اللتقائية الرباما والتدخالت القطاعية ،املوجهة لملشخاص ذوي اإلعاقةي
• جت ــاوز احلـ ـواجز البيئي ــة واالجتماعي ــة والثقافي ــة ،ال ــيت تعط ــل التكف ــل باألش ــخاص يف وض ــعية
إعاقة ،وحتول دون مشاركتهم اإلجيابية يف تلف مناحي احلياة العامةي
• الرقي باخلربة التقنية والفنية ،يف جمال النهوض فقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.

__________
( )1ا نظر ورقة بشأن هذه االستشارات اجلهوية مبناسبة إعداد التقرير الوطين ضمن املالحق.

( )2يف ثنايــا التقريــر ،يــتم التطــرق إىل حتــديات أخــرى ذات طبيعــة عامــة ،وأيضــا إىل إكراهــات خاصــة تتعلــق مبجــاالت
معينة ،ال سيما بالنسبة للموارد البشرية املتخصصة كما هو الشأن بالنسبة جملايل الصحة والتعليم.
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اؤشفات عط اإلعاقة بالمغفب
 -13جتــدر اإلشــارة يف البدايــة ،إىل أن وزارة التضــامن وامل ـرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة تعمــل
حاليــا ،بشـراكة مــع املندوبيــة الســامية للتخطــيا ،علــى إجـراء فــث وطــين ثــان حــول اإلعاقــة ،ســتقدم
نتائج ــه س ــنة  ،2014وس ــيتم م ــن خالل ــه اعتم ــاد التعري ــف اجلدي ــد ل عاق ــة املوص ــى ب ــه م ــن ط ــرف
جمموعــة واشــنطن ل عاقــة ،والــذي يرتكــز علــى التصــنيف الــدويل لــملداء ،وذلــل بطــر ســتة أســئلة
تشــمل ســتة جمــاالت وظيفيــة أو فعاليــات أساســية :النظــر ،الســمع ،احلركــة ،اإلدراا ،العنايــة الذاتيــة
والتواص ـ ــل .كم ـ ــا أن املندوبي ـ ــة الس ـ ــامية للتخط ـ ــيا تتهي ـ ــأ للقي ـ ــام باإلحص ـ ــاء الع ـ ــام للس ـ ــك برس ـ ــم
سنة  ،2014سيكون مناسبة لتجديد اإلحصائيات الوطنية خبصوص وضعية اإلعاقة يف اململكة.
 -14ويف انتظــار الت ــوفر عل ــى معطي ــات جين ــة ،نق ــدم يف مــا يل ــي إحص ــائيات ح ــول اإلعاق ــة ال ــيت
أســفر عنهــا أول فــث وطــين أةــزه املغــرب ســنة  ،2004حيــث مكنــت نتائجــه مــن الوقــوف علــى
العديـ ــد مـ ــن املؤش ـ ـرات واملعطيـ ــات الـ ــيت تعكـ ــس اخلصـ ــائص الدميو رافيـ ــة العامـ ــة ـ ــؤالء ،وملسـ ــتوى
ولــوجهم إىل اخلــدمات الصــحية والتعليميــة والتكوينيــة واإلدمــاج املهــين .وقــد شــكلت هــذه املعطيــات
املرجــع األساســي ملختلــف السياســات وال ـرباما الــيت ل وضــعها يف جمــال اإلعاقــة .وتتمثــل أهــم هــذه
املؤشرات فيما يلي:
• عدد األشخاص يف وضعية إعاقة1 530 000 :ي
• نسبة االنتشار 5.12 :يف املائةي
• عائلة واحدة من أصل أربعة معنية باإلعاقة.
توزقع األشخاص ت وضعية إعاقة حس

وسط اإلقااة

الوسا القروي 58.4 :يف املائة
الوسا احلضري 41.6 :يف املائة
انيشام أوضاع اإلعاقة حس

الجنس

اإلناث 4.75 :يف املائة
الذكور 5.49 :يف املائة
نسبة انيشام وضعيات اإلعاقة تبعا لنوع اإلعاقة
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نوع اإلعاقة

النسبة

حركية

٪1.33

متعددة

٪1.31
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نوع اإلعاقة

النسبة

ذهنية

٪1.16

بصرية

٪0.52

حشوية استقالبية

٪0.51

مسعية

٪0.21

النطق واللغة

٪0.06

تشوه خلقي

٪0.02

المجموع

٪5.12

دم ة ح ة وضعيات اإلعاقة
• إعاقة خفيفة 15 :يف املائةي
• إعاقة متوسطة 9 :يف املائةي
• إعاقة عميقة 44 :يف املائةي
• إعاقة جد عميقة 32 :يف املائة.

أسباب المشاكل الصحية اليت صفح بها األشخاص ذوو اإلعاقة
• مشاكل ذات أصل وراثي/خلقي/والدي 22.8 :يف املائةي
• أمراض مكتسبة 38.4 :يف املائةي
• إعاقة حصلت بسبب وقوع حادثة 24.4 :يف املائةي
• مشاكل صحية مرتبطة بالتقدم يف السن 14.4 :يف املائة.
بنية األشخاص ذوي اإلعاقة حس

الفئات العمفقة

جمموع السكان ذوي اإلعاقة
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اإلحصاء العام للسكان والسك 2004

الفئات العمرية

يف املائة

األعداد

يف املائة

األعداد

أقل من  15سنة

14,3

216 000

37

11 060 040

 15إىل  59سنة

55,7

855 000

55,9

16 709 628

 60سنة فما فوق

30

459 000

7,1

2 122 332

المجموع

100

1 530 000

100

2٩ ٨٩2 000
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انيشام اإلعاقة حس

األقاليم والعماالت

()3

 -15يقـ ــدم اجلـ ــدول أسـ ــفله نسـ ــب انتشـ ــار اإلعاقـ ــة حسـ ــب عمـ ــاالت أو أقـ ــاليم اإلقامـ ــة والـ ــيت
تكش ــف ع ــن تباين ــات ك ــربى حي ــث أن نس ــبة اإلعاق ــة جت ــاوزت  1.3يف املائ ــة ب ــدقليم واد ال ــذهب
و 3.1يف املائة بدقليم الناظور .ويف هذا النطاق:
• تتطــابق نســب انتشــار اإلعاقــة مــع املعــدل الــوطين يف ســبع عمــاالت ،وبشــكل خــاص عمالــة
سال ،إفران وصفروي
• تنتشــر اإلعاقــة بنســب تتجــاوز املعــدل الــوطين يف  18إقلــيم وخصوصــا عمالــة وجــدة أنكــاد،
الرباط ،بركان ،الناظور ،بنسبة تقارب  3يف املائةي
• تنتشــر اإلعاقــة بنســب أقــل مــن املعــدل الــوطين يف  36إقلــيم وعمالــة ،إال أن هــذه الوحــدات
تشــكل جمموعــات ــري متجانســة مــن الناحيــة اجلغرافيــة أل ــا لثــل منــاطق متفرقــة مــن جممــوع
الرتاب الوطين.
وج نس

انيشام اإلعاقة حس

العماالت واألقاليم (بالمائة)

العماالت واألقاليم

نسب االنتشار

العماالت واألقاليم

نسب االنتشار

واد الدهب

1.3

خريبكة

2,2

أسا الزاا

1.7

احلوز

2,2

النواصر

1.7

شيشاوة

2,2

موالي يعقوب

1.7

بوملان

2,2

بوجدور

1.8

العرائش

2,2

العيون

1.8

أوسرد

2.3

طانطان

1.8

تارودانت

2.3

أكادير  -إداوتنان

1.8

سيدي قاسم

2.3

جرادة

1.8

سال

2.3

انزكان أيت ملول

1.9

افران

2.3

ورزازات

1.9

صفرو

2.3

سطات

1.9

تطوان

2.3

احملمدية

1.9

تيزنيت

2.4

الراشيدية

1.9

تاوريرت

2.4

__________
( )3املصدر :وضعية انتشار اإلعاقة يف املغرب .مديرية اإلحصاء باملندوبية السامية للتخطيا.2009 ،
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العماالت واألقاليم

نسب االنتشار

العماالت واألقاليم

نسب االنتشار

كلميم

2.1

الدار البيضاء

2.4

زاكورة

2

مكناس

2.4

قلعة السرا نة

2

فاس

2.4

مديونة

2

طنجة  -أصيلة

2.4

الصخريات  -لارة

2

خنيفرة

2.5

اجلديدة

2

تازة

2.5

أزيالل

2

طاطا

2.6

مراكش

2.1

اخلميسات

2.6

فكيل

2.1

اسفي

2.6

بين مالل

2.1

احلسيمة

2.6

احلاجب

2.1

فحص اةرة

2.6

تاونات

2.1

الصويرة

2.6

شفشاون

2.1

وجدة  -أةاد

2.9

السمارة

2,2

بركان

3

اشتوكة أيت باها

2,2

الرباط

3

القنيطرة

2,2

الناظور

3.1

بنسليمان

2,2

اجملموع

2.3

المسيوى اليعليمت لألشخاص ت وضعية إعاقة

()4

 -16يقدم اجلدول أسـفله تصـنيف األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـذين تتجـاوز أعمـارهم  10سـنوات
حسب املستوى التعليمي ،مـن هـذه الفئـة ال يتـوفرون علـى أي مسـتوى تعليمـي .هـذه النسـبة لتلـف
حســب الفئــة العمريــة ،إذ إ ــا تصــل إىل  53.3يف املائــة عنــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذين تـرتاو
أعمـ ـ ــارهم بـ ـ ــس  10و 14س ـ ـ ــنة ،وتصـ ـ ــل إىل  82.9يف املائ ـ ـ ــة عنـ ـ ــد األش ـ ـ ــخاص الـ ـ ــذين تتج ـ ـ ــاوز
أعمــارهم  50ســنة .وعلــى ضــوء مــا ل رصــده علــى املســتوى الــوطين يتض ـ أن جيــل الشــباب أوفــر
حظا يف الولوج إىل التمدرس.

__________
( )4نفس املصدر األخري.
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المسيوى اليعليمت لألشخاص ذوي اإلعاقة حس

ري املتمدرسس
التعليم األويل

الفئات العمفقة (بالمائة)

14-10
سنة

24-15
سنة

34-25
سنة

49-35
سنة

 50سـ ـ ـ ـ ـ ــنة
وما فوق المجموع

53٫3

58٫2

54٫9

60٫1

82٫9

٦٩٫٨

1٫4

3٫8

5٫2

9٫3

37٫6

1٤٫٦

التعل ـ ــيم األساسـ ـ ــي
98٫5
األول والثاين

80٫9

73٫3

66٫2

49٫9

٦٨٫5

التعليم الثانوي

0٫0

11٫8

13٫8

16٫1

9٫1

11٫٦

التعليم العايل

0٫0

3٫6

7٫7

8٫3

3٫4

5٫3

المجموع

100٫0

100٫0

100٫0

100٫0

100٫0

100٫0

 -17ويســجل نقــص يف اإلحصــائيات احملينــة علــى الصــعيد الــوطين بالنســبة لملشــخاص يف وضــعية
إعاق ــة ،وخاص ــة تل ــل املتعلق ــة هب ــذه الفئ ــة م ــن الع ــاملس يف مؤسس ــات القط ــاع اخل ــاص ،م ــن ناحي ــة
جنســهم ونوعيــة إعــاقتهم وطبيعــة األنشــطة الــيت يزاولو ــا .كمــا يالح ـ كــذلل نقــص يف املعطيــات
عن مدى احرتام األحكام اخلاصة بتوفري الولوجيات من طرف مؤسسات القطاع اخلاص.

المحوم األوج
األحكام العااة (المواد اط  1إلى )٤
 -18يعتـ ـ ــرب معاقـ ـ ــا ،حسـ ـ ــب املـ ـ ــادة  2مـ ـ ــن القـ ـ ــانون  ،07-92املتعلـ ـ ــق بالرعايـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة
لملشــخاص املعــاقس ،الصــادر بتــاريخ  10أيلول/ســبتمرب  ،1993كــل شــخص يوجــد يف حالــة عجــز
أو عرقلــة دائمــة أو عارضــة ،ناجتــة عــن نقــص أو عــدم قــدرة لنعــه مــن أداء وظائفــه احلياتيــة ،ال فــرق
بس من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلل.
 -19ونظـ ـرا لك ــون اتفاقي ــة حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ق ــد اس ــتوفت ش ــروط مسوه ــا عل ــى
القانون الوطين كما هو وارد يف تصدير الدسـتور ،فقـد حـرص املغـرب علـى اعتمـاد التعريـف الـوارد يف
االتفاقية الدولية ،يف مشروع قانون تعزيز حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.
 -20وحي ــدد ق ـ ـرار وزي ــر الص ــحة الص ــادر يف  23تش ـ ـرين األول/أكت ــوبر  ،1998املع ــايري الطبي ــة
والفنيــة الالزمــة لتحديــد صــفة شــخص يف وضــعية إعاقــة ودرجــة إعاقتــه .حيــث حــددت هــذه الصــفة
يف أربعــة أص ــناف تتمث ــل يف اإلعاقــة البص ـرية ،اإلعاق ــة احلركي ــة ،اإلعاقــة الذهني ــة واإلعاق ــة الس ــمعية.
كما حددت ا ثالثة درجات ،تشمل اإلعاقة اخلفيفة واملتوسطة والعميقة.
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 -21إال أنــه مبناســبة إج ـراء البحــث الــوطين حــول اإلعاقــة لســنة  ،2004واعتبــارا للتطــور الــذي
عرف ــه جم ــال اإلعاق ــة واملتمث ــل يف اعتم ــاد مقارب ــة اجتماعي ــة ،اعتم ــد ه ــذا البح ــث يف مج ــع البيان ــات
وحتليلهــا تعريفــا جديــدا ل عاقــة ولــيس للشــخص ذو اإلعاقــةي حي ـث يعتــرب اإلعاقــة تقييــدا ألنشــطة
ش ــخص م ــا و/أو ح ــدا ملش ــاركته االجتماعي ــة بش ــكل دائ ــم أو مؤق ــت ،ثاب ــت أو متط ــور ،م ــن ج ـراء
قص ــور أدى إىل تل ــف إلح ــدى الوظ ــائف أو جملموع ــة وظ ــائف حركي ــة أو حس ــية أو ذهني ــة بش ــكل
منعــزل أو مركــب ،وإىل ا صــار القــدرات الوظيفيــة .وميكــن للعوامــل الشخصــية والبيئيــة أن تشــكل إمــا
عوائق أو مسهالت فيما خيص األنشطة أو املشاركة االجتماعية للشخص.
 -22وقــد ل املــزج يف هــذا التعريــف بــس النظريــة الطبيــة واالجتماعيــة ،مــن خــالل اعتمــاده الــنقص
ال ــدائم يف الق ــدرات وامل ــؤهالت البدني ــة أو العقلي ــة أو احلس ــيةي وه ــو م ــا ي ــتالءم م ــع مفه ــوم األج ــل
الطويــل ال ـوارد يف االتفاقيــة مــن ناحيــة ،واالنــدماج االجتمــاعي الشــامل ،أي قبــول اآلخــر باعتبــار أن
اإلعاقة جزء من التنوع البشري الطبيعي من ناحية أخرى.
 -23تعت ـ ــرب امل ـ ــادة  1م ـ ــن الق ـ ــانون رق ـ ــم  10-03املتعل ـ ــق بالولوجي ـ ــات والص ـ ــادر بت ـ ــاريخ 19
حزيران/يونيـ ــه  ،2003البنايـ ــات والطرقـ ــات والفضـ ــاءات اخلارجيـ ــة ووسـ ــائل النقـ ــل املختلفـ ــة سـ ــهلة
الول ــوج ،إذا أمك ــن للش ــخص يف وض ــعية إعاق ــة دخو ــا واخل ــروج منه ــا والتح ــرا داخله ــا واس ــتعمال
تلــف مرافقه ــا واالس ــتفادة مــن مجي ــع اخل ــدمات احملدثــة م ــن أجله ــا وفــق الش ــروط الوظيفي ــة العادي ــة
ودون تعــارض مــع طبيعــة اإلعاقــة .وتعتــرب حســب نفــس املــادة ،وســائل االتصــال ســهلة الولــوج ،إذا
أمكن للشخص املعاق حسيا االستفادة من خدمات اإلعالم والتواصل والتوثيق.
 -24بالنس ــبة إلعم ــال مض ــامس االتفاقي ــة ،فيم ــا يتعل ــق بع ــدم التميي ــز ،فق ــد ج ــرم املش ــرع املغ ــرح
التمييــز بــس األشــخاص بســبب اإلعاقــة ضــمن مقتضــيات الفصــول مــن  431- 1إىل  431-4مــن
جمموع ــة الق ــانون اجلن ــائي ،حي ــث اعت ــرب لييـ ـزا ك ــل تفرق ــة ب ــس األش ــخاص الطبيعي ــس بس ــبب األص ــل
الــوطين أو األصــل االجتمــاعي أو اللــون أو اجلــنس أو الوضــعية العائليــة أو احلالــة الصــحية أو اإلعاقــة
أو ال ـرأي السياس ــي أو االنتم ــاء النق ــاح ،أو بس ــبب االنتم ــاء أو ع ــدم االنتم ــاء احلقيق ــي أو املف ــرتض
لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معس.
 -25وقــد ل تعزيــز هــذا املبــدأ ،بتنصــيص مشــروع القــانون املتعلــق فقــوق األشــخاص يف وضــعية
اإلعاق ــة عل ــى اعتب ــار ع ــدم اس ــتفادة الش ــخص ذو اإلعاق ــة م ــن احلق ــوق املنص ــوص عليه ــا يف ص ــلب
املشروع واملستمدة جلها من االتفاقية الدولية ،لييزا يعاقب عليه القانون.
 -26كمــا ت ــنص امل ــادة  1مــن الق ــانون رق ــم  ،07-92املتعلــق بالرعاي ــة االجتماعي ــة لملش ــخاص
املع ــاقس ،عل ــى أن الوقاي ــة م ــن اإلعاق ــة وتشخيص ــها والع ــالج منه ــا ،وتربي ــة املع ــاق وتعليم ــه وتكوين ــه
وتأهيله وإدماجه يف اجملتمع ،مسؤولية وواجب وطين.
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 -27اعتب ــارا ل كراه ــات املوض ــوعية املرتبط ــة بالي ــات تنفي ــذ االلتزام ــات اخلاص ــة بك ــل ح ــق م ــن
احلقــوق الــيت تــدخل ضــمن اختصاصــات القطــاع احلكــومي املكلــف بــالتجهيز والنقــل واللوجيســتيل،
تتوزع التدابري املتخذة يف هذا الشأن حسب أفقها الزمين كما يلي:
• التدابري اآلنية:
•

تلـزم وزارة التجهيـز والنقـل واللوجسـتيل ،خــالل الدراسـات املعماريـة ،مجيـع املشــاريع
املتعلقــة ببنــاء أو يئــة املبــاين اإلداريــة التابعــة للــوزارة ،أو تلــل املوكــول ــا يف إطــار
التـ ــدبري املنتـ ــدب لفائـ ــدة مؤسسـ ــات الدولـ ــة واجلماعـ ــات الرتابيـ ــة ،بضـ ــرورة اح ـ ـرتام
الولوجيات كمعيار أساسي للمصادقة على املشروعي

•

عدم التمييز على أساس اإلعاقة ،يف تدبري املوارد البشرية التابعة للوزارةي

•

احرتام احلقوق املكتسبة عند كل عملية توظيفي

• التدابري املتدرجة يف الزمن:
•

يئ ـ ـ ــة املب ـ ـ ــاين التابع ـ ـ ــة لل ـ ـ ــوزارة واملؤسس ـ ـ ــات العمومي ـ ـ ــة حت ـ ـ ــت وص ـ ـ ــايتها ،حس ـ ـ ــب
اإلمكاني ــات ،جلعله ــا أحس ــن ولوجي ــة ومالءم ــة حلاجي ــات األش ــخاص يف وض ــعية
إعاقةي

•

اقتناء معدات مالئمة ذه الفئة من األشخاصي

•

حتيس النصوص القانونية عند االقتضاءي

•

استكمال ترسانة الدالئل واملعايري التقنيةي

•

تأهيل مرافق ووسائل النقل العمومي.

 -28تأخـ ـ ــذ مشـ ـ ــاركة األشـ ـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ـ ــة يف إعـ ـ ــداد التش ـ ـ ـريعات ذات العالقـ ـ ــة بتفعيـ ـ ــل
االتفاقي ــة ،إم ــا ش ــكل ق ــوة اقرتاحي ــة أو استش ــارية ،عن ــدما يتعل ــق املوض ــوع مبش ــروع ق ــانون تع ــده وزارة
التجهيـز والنقــل واللوجســتيل ،وذو عالقــة هبـذه الفئــة مــن املـواطنسي فيـث حتيلــه علــى وزارة التضــامن
وامل ـ ـرأة واألس ــرة والتنميـ ــة االجتماعي ــة ،باعتباره ــا القطـ ــاع املع ــين بتنس ــيق العمـ ــل احلك ــومي يف جمـ ــال
اإلعاق ــة ،قص ــد إب ــداء ال ـرأي .إال أن ــه إذا ك ــان أص ــل االنط ــالق م ــن مب ــدأ مس ــاواة امل ـواطنس كعنص ــر
أساس ــي للقاع ــدة القانوني ــة وللح ــق ،ف ــدن العناي ــة هب ــذه الفئ ــة ت ــدفع أحيان ــا إىل اعتم ــاد مب ــدأ التميي ــز
اإلجياح ،الذي مينحهم نوعا من األفضلية يف التعامل ،وفق ما تتطلبه احتياجا م.
 -29تعمل الوزارة عنـد االقتضـاء ،علـى إشـراا األشـخاص ذوي اإلعاقـة ،يف وضـع وتنفيـذ وتقيـيم
التشريعات املطبقة ملقتضيات االتفاقية والرفع مـن مسـتوى اخلـدمات املقدمـة ـذه الفئـة ،حيـث ميكـن
تسجيل العمليات التالية:
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• مس ــامة املص ــامل املختص ــة ب ــالوزارة ،يف تضـ ــمس الق ــانون رق ــم  ،07-92اخل ــاص بالرعايـ ــة
االجتماعي ــة لملش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،مقتض ــى يه ــم لف ــيل ا ــن الت ــذاكر بوس ــائل النق ــل
العمومي لفائدة ذوي اإلعاقةي
• تطــوير جــودة اخلــدمات املقدمــة لفائــدة هــذه الفئــة مــن املســافرين ،مــن خــالل تنظــيم دورات
تكوينية وتدريبية ،دف إىل تقوية قدرات أعوان املكتب الوطين للسكل احلديدية.

المحوم الثانت
إعماج الحقوق
المادة 5
المساواة وع م اليمييز
 -30يتوافــق التش ـريع املغــرح ،يف جــوهره ويف أحكامــه ،مــع مــا كرســته اتفاقيــة حقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقة ،يف املادة  5املتعلقة مببـدأ املسـاواة وعـدم التمييـز علـى النحـو املعلـن يف اإلعـالن العـاملي
حلقــوق اإلنســان ،مــن خــالل تشــديد املشــرع يف الوثيقــة الدســتورية ويف جمموعــة القــانون اجلنــائي ،علــى
حظ ــر التميي ــز واملعاقب ــة علي ــه ،وض ــمان تك ــافؤ الف ــرص ب ــس األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة و ــريهم م ــن
األشخاص ،والنهوض هبم ومحايتهم من أي شكل من أشكال التمييز.
 -31أقـر املشـرع املغـرح املسـاواة وعـدم التمييـز بـس األشـخاص ذوي اإلعاقـة والغـري ،يف االســتعانة
بالق ــانون وت ــوفري احلماي ــة القانوني ــة ،م ــن خ ــالل تعري ــف التميي ــز يف الفص ــل  431-1م ــن جمموع ــة
القــانون اجلنــائي كمــا يلــي" :تكــون لييـزا كــل تفرقــة بــس األشــخاص الطبيعيــس بســبب األصــل الــوطين
أو األص ــل االجتم ــاعي أو الل ــون أو اجل ــنس أو الوض ــعية العائلي ــة أو احلال ــة الص ــحية أو اإلعاقـ ــة أو
الـرأي السياســي أو االنتمــاء النقــاح ،أو بســبب االنتمــاء أو عــدم االنتمــاء احلقيقــي أو املفــرتض لعــرق
أو ألمـة أو لساللة أو لدين معيـن.
 -32وتكــون أيضــا ليي ـزا "كــل تفرقــة بــس األشــخاص املعنــويس بســبب أصــل أعضــائهم أو بعــل
أعضــائهم أو جنســهم أو وضــعيتهم العائليــة أو حــالتهم الصــحية أو إعــاقتهم أو آرائهــم السياســية أو
أنش ــطتهم النقابي ــة ،أو بس ــبب انتم ــائهم أو ع ــدم انتم ــائهم احلقيق ــي أو املف ــرتض لع ــرق أو ألم ــة أو
لس ــاللة أو ل ــدين مع ــس" .ويعاق ــب عل ــى التميي ــز حس ــب الفص ــل  ،431-2ب ــاحلبس م ــن ش ــهر إىل
سنتس ،وبالغرامة من ألف ومائتس إىل وسس ألف درهم ،إذا لثل هذا التمييز فيما يلي:
• االمتناع عن تقدمل منفعة ،أو عن أداء خدمةي
• عرقلة املمارسة العادية ألي نشاط اقتصاديي
• رفل تشغيل شخص ،أو معاقبته أو فصله من العملي
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• ربــا تقــدمل منفعــة ،أو أداء خدمــة ،أو عــرض عمــل بشــرط مبــين علــى أحــد العناصــر ال ـواردة
يف الفصل .431-1
 -33يقر التشريع املغـرح مبـدأ التمييـز اإلجيـاح ،مـن خـالل تنصيصـه علـى بعـل حقـوق األولويـة،
كحــق األولوي ــة يف ولــوج ش ــبابيل اإلدارات ،واألولوي ــة يف احلصــول عل ــى املــن اجلامعي ــة واالس ــتفادة
م ــن ال ــداخليات واإلقام ــات اجلامعي ــة .كم ــا خ ــص األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة فص ــة لالس ــتفادة م ــن
مناصــب الشــغل بالقطــاع العــام حــددت يف  7يف املائــة ،باإلضــافة إىل تســهيالت يف النقــل العمــومي،
واإلعفــاء مــن شــرط الســن القــانوين لولــوج النظــام التعليمــي .كمــا اســتفاد األشــخاص ذوو اإلعاقــة مــن
بعل املبادرات احلكومية ،لتشغيلهم يف الوظيفة العمومية ،يف إطار تشغيل تضامين واستثنائي.

المادة ٨
إذكاء الوعت
 -34وفقــا لملهــداف الــيت حــدد ا الصــكوا الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،بــادرت اململكــة املغربيــة إىل
تعزيــز جهــود الرتبيــة والتثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنســان ،علــى أوســع نطــاق كــن ،يف الوقــت الــذي
وضعت فيه براما مالئمة لتعديل املنـاها التعليميـة والرتبويـة ،مبـا يف ذلـل الكتـب املدرسـية ،مبختلـف
مراحل التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي وتعميم تعليم حقوق اإلنسان.
 -35وتق ــوم املؤسس ــات التعليمي ــة ،مبناس ــبة ال ــدخول املدرس ــي ،فم ــالت حتسيس ــية أثن ــاء عملي ــة
تســجيل التالميــذ ،قصــد تشــجيع اآلبــاء علــى تســجيل أبنــائهم الــذين يوجــدون يف وضــعية إعاقــة يف
املؤسســات العموميــة احملتضــنة لملقســام املدجمــة ،ومــن خــالل إصــدار مــذكرات ترمــي إىل حتقيــق تكــافؤ
الفــرص بــس األطفــال يف ســن التمــدرسي وتــدعو الفــاعالت والفــاعلس اإلداريــس والرتبــويس للمســامة
بفعاليـة يف لليــد اليــوم الــوطين للشـخص املعــاق ( 30آذار/مــارس مــن كـل ســنة) ،وإشـراا القطاعــات
الوزاريــة ومجعيــات اجملتمــع املــدين املهتمــة ،خصوصــا عــرب إصــدار وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكــوين املهــين،
ملراسالت سنوية لالحتفال باأليام العاملية والوطنية لملشخاص ذوي اإلعاقة باملؤسسات التعليمية.
 -36اعتم ــد املغ ــرب ي ــوم  30آذار/م ــارس كي ــوم وط ــين لملش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،وه ــو مناس ــبة
إلطالق العديد من الرباما واألنشطة التحسيسية والتوعوية بقضايا اإلعاقة.
 -37إنتــاج وب ــث ع ــدد هــام م ــن ال ـرباما اإلذاعيــة ،بتع ــاون م ــع الشــركة الوطني ــة ل ذاع ــة والتلف ــزة
املغربيــة ،تتنــاول تلــف املواضــيع مبشــاركة بعــل الفنــانس مــن بــس األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وذلــل
لتحس ــيس الـ ـرأي الع ــام ب ــاحرتام ق ــانون الس ــري وتف ــادي حـ ـوادث الس ــري ،باعتباره ــا م ــن ب ــس العوام ــل
الرئيسية اليت تؤدي إىل حاالت اإلعاقة.
 -38حرصـا علـى مكافحـة التصـورات النمطيـة وكـل أشـكال التمييـز واملمارسـات التقليديـة الضــارة
ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مبــا يف ذلــل القائمــة علــى اجلــنس والســن يف مجيــع جمــاالت احليــاة،
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عمــل املغــرب علــى تنظــيم محــالت حتسيســية وتوعويــة بوســائل اإلعــالم املســموعة واملرئيــة واملكتوبــة،
كما ل تنظيم عدد من الندوات وامللتقيات حول تعزيز قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -39كما عمل املغرب على إصـدار كتـب ومنشـورات ودالئـل إخباريـة وحتسيسـية ،كـدليل املعـايري
حــول الولوجيــات ،ودليــل مراكــز التكفــل باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ودليــل اجلمعيــات ذات الصــلة،
ودلي ــل القواع ــد املوح ــدة لتك ــافؤ الف ــرص ،ومص ــفوفة النص ــوص التشـ ـريعية والتنظيمي ــة املتعلق ــة مبج ــال
اإلعاقة ،ودليل إلعداد لغة اإلشارة املوحدة باملغرب.
 -40ويشــرف املغــرب حاليــا ،علــى إعــداد جيــل جديــد مــن الــدالئل هبــدف توعيــة عامــة امل ـواطنس
واألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة وأس ــرهم ،ك ــدليلي الوقاي ــة م ــن اإلعاق ــة املرتبط ــة مبرحل ــة احلم ــل وال ــوالدة،
والوقاية من احلوادث املنزلية ،ودليـل تـوجيهي ألسـر األشـخاص يف وضـعية إعاقـة ،يف جمـاالت اإلعاقـة
الذهنية ،والسمعية ،والبصرية واحلركية.
 -41ويف جم ـ ــال اإلع ـ ــالم ،أك ـ ــدت امل ـ ــادة  48م ـ ــن الق ـ ــانون رق ـ ــم  ،77-03املتعل ـ ــق باالتص ـ ــال
الس ــمعي البص ــري ،الص ــادر بت ــاريخ  7ك ــانون الثاين/ين ــاير  ،2005عل ــى ض ــرورة اح ـ ـرتام الش ــركات
الوطنيــة لالتصــال الســمعي البصــري العمــومي ،لــدفرت حتمــالت حتــدد فيــه التزامــات خاصــة ،مــن بينهــا
ضمان ولوج األشخاص ضعيفي السمع إىل الرباما املبثوثة.
 -42شــكلت االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،موضــوع العديــد مــن النــدوات
واللقــاءات التحسيســية للتعريــف هبــا وتقريــب تلــف الفــاعلس مــن احلقــوق املتضــمنة فيهــاي كمــا عمــل
املغــرب علــى إصــدار كتيــب ــذه االتفاقيــة بــاللغتس العربيــة والفرنســية مــع احلــرص علــى توزيعــه علــى
نطاق واسع.
 -43كمــا ركــزت اس ـرتاتيجية  4+4للقطــب االجتمــاعي لــوزارة التضــامن وامل ـرأة واألســرة والتنميــة
االجتماعيــة ،للفــرتة م ــا بــس  2016-2012يف ش ــقها املتعلــق بالتواصــل والتحس ــيس ،علــى تنظ ــيم
محــالت حتسيســية حملاربــة العنــف ضــد النســاء ،ومحايــة األشــخاص املســنس ،واألشــخاص يف وضــعية
إعاقـة ،والوقايـة مــن ظـواهر العنـف ضــد األطفـال .وترتكـز هــذه االسـرتاتيجية أيضـا علــى إعـداد وطبــع
وتوزيع دالئل مرجعيـة لتوحيـد املمارسـات ،وإدمـاج مقاربـات حقـوق اإلنسـان يف تـدخالت الفـاعلس،
وكذا إرساء أسس احلكامة واجلودة يف جمال اإلعاقة.

المادة ٩
إاكانية الوصوج
 -44أقـر املغــرب سـنة  2003القــانون رقــم  03 10املتعلـق بالولوجيــات ،كمـا ل إصــدار مرســومه
التطبيق ـ ـ ــي رق ـ ـ ــم  2-11-246بت ـ ـ ــاريخ  30أيلول/س ـ ـ ــبتمرب  ،2011وه ـ ـ ــو إط ـ ـ ــار ع ـ ـ ــام للت ـ ـ ــدابري
والتوجيه ــات الواج ــب اعتماده ــا م ــن أج ــل وض ــع املتطلب ــات العام ــة للولوجي ــات سـ ـواء العمراني ــة أو
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املعماري ــة ،أو ولوجي ــات النق ــل ،وولوجي ــات االتص ــال واإلش ــارات ،وإجـ ـراءات احلماي ــة للش ــخص يف
وضعية إعاقة ،مع إفراده عقوبات عند اإلخالل مبقتضياته.
 -45كم ــا تش ــرف وزارة التض ــامن واملـ ـرأة واألس ــرة والتنمي ــة االجتماعي ــة ،عل ــى برن ــاما للنه ــوض
باإلطــار التنظيمــي واملعيــاري يف جمــال الولوجيــات ،وكــذا إرســاء هــذه املعــايري بــبعل املــدن النموذجيــة.
ويتضمن هذا الربناما ،الذي يتم تنفيذه يف إطار التعاون مع البنل الدويل ،احملاور التالية:
• إعداد دالئل تقنية للمعايري والضوابا لص الولوجيةي
• إرســاء الولوجيــات بــبعل املرافــق والفضــاءات الرئيســية مبدينــة م ـراكش ،وكــذا القيــام بدراســة
تشخيصية ميدانية حول الولوجيات ببعل املدن الكربى للمملكةي
• مواكبـ ــة وإدراج الولوجيـ ــات يف مشـ ــروع مدونـ ــة البنـ ــاء ،ويف دفـ ــاتر الـ ــتحمالت النموذجيـ ــة،
املتعلقة بدعادة يئة الفضاءات احلضريةي
• إعداد برناما عمل ،حـول معـايري الولوجيـات اخلاصـة بالنقـل العمـومي (الطرقـي ،والسـككي
واجلوي)ي
• وضع اآلليات التنظيمية اخلاصة بالولوجياتي
• تعزيز القدرات التقنية ،للفاعلس يف جمال الولوجياتي
• تنظيم محالت حتسيسية مسعية بصرية ،حول الولوجياتي
• إعداد وتعميم ونشر دالئل الولوجيات ،على كافة املتدخلس املعنيس.
 -46ل إصــدار دوريتــس األوىل بتــاريخ  7أيار/مــايو  ،2003وتتعلــق بالولوجيــات يف مبــاين املرافــق
العمومية ،حيث تنص هذه الدوريـة علـى ضـرورة إدمـاج املعـايري املتعلقـة بدحـداث الولوجيـات الالزمـة،
ضــمن شــروط املوافقــة علــى مشــاريع املرافــق العموميــة ،أو ذات االســتعمال العمــومي ،املعروضــة علــى
الوكاالت احلضرية للدراسة.
 -47أم ــا الدوري ــة الثاني ــة والص ــادرة بت ــاريخ  5ك ــانون الثاين/ين ــاير  ،2004فه ــي حت ــث الوك ــاالت
احلضـ ـرية عل ــى إيف ــاء املص ــامل املركزي ــة ل ــوزارة الس ــك وسياس ــة املدين ــة ،بتق ــارير ح ــول تقي ــيم العم ــل
بالدوريــة األوىل ،علــى أن تتضــمن هــذه التقــارير اإلج ـراءات املتخــذة يف هــذا الشــأن ،وكيفيــة تعامــل
املص ـ ــامل اجلهوي ـ ــة واحمللي ـ ــة م ـ ــع مقتض ـ ــيا ا ،وك ـ ــذا تقي ـ ــيم احلص ـ ــيلة ومس ـ ــتوى اإلة ـ ــازات يف مي ـ ــدان
الولوجيات ،والعراقيل واإلكراهات اليت تعرتض تطبيق املقتضيات الدورية املذكورة.
 -48بالنس ـ ـ ــبة لولوجي ـ ـ ــات النق ـ ـ ــل ،وض ـ ـ ــعت وزارة التجهي ـ ـ ــز والنق ـ ـ ــل واللوجس ـ ـ ــتيل ،ملص ـ ـ ــاحلها
وللمؤسس ــات التابع ــة ــا ،مب ــادئ توجيهي ــة لتحس ــس إمكاني ــة الوص ــول إىل مرافقه ــا واخل ــدمات ال ــيت
تقدمها ،هص منها بالذكر:
• اســتكمال ترســانة اللوحــات التشــويرية الرمسيــة ،باعتمــاد عالمتــس تشــويريتس أفقيــة وعموديــة
جديدتس لص األشخاص يف وضعية إعاقةي
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• لكــس األشــخاص ذوي بعــل اإلعاق ــات احلركيــة ،مــن احلصــول عل ــى رخصــة الســياقة م ــن
صــنفي "أ" و"ب" لاشــيا م ــع املقتضــيات القانونيــة اجل ــاري هبــا العمــل ،وال ــيت حتــدد ش ــروط
ونـ ــوع اإلعاقـ ــة ،الـ ــيت تسـ ــم بسـ ــياقة العربـ ــات ذات احملـ ــراي حيـ ــث نصـ ــت علـ ــى إمكانيـ ــة
تعويل اإلعاقة بتهيئة خاصة للعربة أو بواسطة استعمال األجهزة الطبية املالئمةي
• مــن هــؤالء األشــخاص ،االختيــار يف اجتيــاز االختبــار التطبيقــي بواســطة عربــة يف ملكيــتهم
أو عربة تابعة ملؤسسات تعليم السياقة ،تتضمن املميزات التقنية فسب طبيعة اإلعاقةي
• إعــداد وإةــاز ب ـراما تأهيــل البنايــات واملرافــق ،لتــوفري إمكانيــة الولــوج ــذه الفئــةي حيــث ل
بنـ ــاء وعص ـ ـرنة ح ـ ـوايل  40جطـ ــة سـ ــككية مـ ــا بـ ــس  2005و ،2009ل تصـ ــميمها علـ ــى
أساس إدماج كل املكونات الالزمة لتوفري الراحة لملشخاص ذوي اإلعاقةي
• وضــع تصــاميم ،تأخــذ بعــس االعتبــار متطلب ـات تســهيل الولوجيــات بالنســبة ملراكــز تســجيل
السيارات املوجودة باململكةي
• تزويد مجيع مطارات اململكة ،باآلليات والتجهيزات الضرورية لملشخاص ذوي اإلعاقةي
• احلــرص علــى أن تتــوفر وســائل النقــل العموميــة اجلديــدة ،علــى جتهي ـزات تقنيــة ومواصــفات
تستجيب حلاجيات األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -49أدرج املكت ــب ال ــوطين للس ــكل احلديدي ــة ،ض ــمن طط ــه اجلدي ــد لف ــرتة ،2015-2010
العدي ــد م ــن املش ــاريع ال ــيت تأخ ــذ بع ــس االعتب ــار ض ــرورة تيس ــري التنق ــل واس ــتعمال القط ــار ،بالنس ــبة
لملشخاص ذوي اإلعاقة ،مبا يف ذلل تلف اخلدمات امللحقة ،ونذكر على سبيل املثال ما يلي:
• بنـ ـ ــاء ـ ـ ـرات ،لتـ ـ ــد مـ ـ ــن سـ ـ ــاحة احملطـ ـ ــة ،مـ ـ ــرورا بباحـ ـ ــة املسـ ـ ــافرين ،ووصـ ـ ــوال إىل أرصـ ـ ــفة
مغادرة القطاراتي
• برنــاما اقتنــاء  24قطــار مــن فئــة طــابقس ،أدمــا يف تصــميمه مســتلزمات تتعلــق باألشــخاص
ذوي اإلعاقةي
• جتهيز احملطات بشبابيل خاصة ،يف إطار برناما تشييد وعصرنة تلف جطات القطاري
• يئة رات مستوية بالسكل احلديد ،وأرصفة احملطاتي
• يئة رات وصل بس مرآب السيارات (حتت أرضي وسطحي) ،وبس قاعات الركابي
• حجز أماكن خاصة لملشخاص ذوي اإلعاقة باملارب وباحة االنتظار وأرصفة احملطاتي
• وضع اإلشارات الضرورية على مستوى املنشات الفنية املخصصةي
• لك ــس األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة م ــن اس ــتعمال الش ــبابيل األوتوماتيكي ــة اخلاص ــة باحملط ــات
القتناء تذاكر السفر ،وذلل وفق املعايري املعمول هبا دولياي
• جتهيــز احملطــات الســككية ،بكراســي متحركــة مــن أجــل اســتعما ا عنــد االقتضــاء مــن طــرف
األشخاص ذوي اإلعاقةي
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• القيام بدورات تكوينية ،لفائدة األعوان املعنيس مباشرة بتقدمل هذا النوع من اخلدمات.
 -50ولض ــمان ت ــوفر البناي ــات العمومي ــة ،ال ــيت تس ــهر عل ــى إةازه ــا مص ــامل وزارة التجهي ــز والنق ــل
واللوجسـ ــتيل ،علـ ــى مرافـ ــق تسـ ــتجيب حلاجيـ ــات أشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة ،واقتنـ ــاء وسـ ــائل النقـ ــل
العموميــة املت ـوفرة علــى التجهي ـزات الضــرورية الــيت تــتالءم ومتطلبــات هــذه الفئــة ،أعــدت مصــامل هــذه
الوزارة دفاتر مشرتيات تتضمن أحكاما تروم هذه الغاية ،هص بالذكر منها ما يلي:
• كن ــاال حتم ــالت القتن ــاء وس ــائل النق ــل ،يتضـ ــمن بن ــودا خاص ــة حت ــدد التجهي ـ ـزات التقنيـ ــة
ومواص ــفا ا ال ــيت جي ــب أن تت ــوفر عليه ــا ه ــذه الوس ــائل ح ــا تس ــتجيب حلاجي ــات الول ــوج
لملشخاص ذوي اإلعاقةي
• دفــاتر حتمــالت خاصــة ببنــاء واســتغالل احملطــات الطرقيــة ،تتضــمن التزامــات متبادلــة صــارمة
بــس األط ـراف املوقعــة ،خاصــة املصــامل املختصــة بــوزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيل ووزارة
الداخليــة ،تــنص علــى ضــرورة تــوفري مجيــع أســباب الولــوج الســهل ــذه احملطــات مــن طــرف
األشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،س ـواء فيمــا يتعلــق بــاملمرات واســتعمال املرافــق ،أو
االستفادة من اخلدمات املقدمة داخلها.
 -51تعتمــد وزارة التجهي ــز والنق ــل واللوجســتيل ،يف خطته ــا الرامي ــة إىل إزالــة العقب ــات واحل ـواجز
أمام الولوج إىل املرافق العمومية التابعة ملصاحلها ،جمالس للتدخل:
• اجملال األول :تأهيل البنايات واملرافق املعنية ،حيث هص بالذكر العمليات التالية:
•

عص ـرنة احملطــات الســككية ،مــع مراعــاة احلاجيــات اخلاصــة لملشــخاص يف وضــعية
إعاقةي

•

يئ ــة مرك ــز االس ــتقبال والن ــدوات ،الت ــابع لل ــوزارة ،لتلبي ــة احلاجي ــات اخلاص ــة ــذه
الفئة.

• اجملال الثاين :جتهيز املرافق املعنية باآلليات الضرورية ،ونذكر من بينها:
•

تزويـ ــد مجي ـ ــع مط ـ ــارات اململكـ ــة ،باآللي ـ ــات والتجهي ـ ـزات الضـ ــرورية ،مب ـ ــا يف ذل ـ ــل
الكراســي املتحركــة ومصــاعد املطــارات واملم ـرات اخلاصــة ،لتســهيل ولــوج واســتعمال
مرافق املطار من طرف األشخاص ذوي اإلعاقةي

•

جتهيز احملطات السـككية تـدرجييا ،مبعـدات متحركـة ،تسـتجيب للحاجيـات اخلاصـة
هبذه الفئة من الزبناء.

 -52ن ـ ــص املرس ـ ــوم رق ـ ــم  2-10-42الص ـ ــادر يف  29أيلول/س ـ ــبتمرب  2010بتطبي ـ ــق أحك ـ ــام
القــانون رقــم  ،52-05املتعلــق مبدونــة الســري ،بشــأن قواعــد الســري علــى الطــرق يف مادتــه  ،72علــى
إمكانيــة إضــافة إشــارات جديــدة إىل اإلشــارات الضــوئية اخلاصــة بســري ال ـراجلس ،يف شــكل إشــارات
صوتية موجهة إىل بعل فئات األشخاص من ذوي اإلعاقة.
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 -53كم ــا أن الظه ــري الشـ ـريف رق ــم  1-10-07الص ــادر يف  11ش ــباط/فرباير  2010بتنفي ــذ
القانون رقم  ،52-05املتعلق مبدونـة السـري ،نـص يف مادتـه  ،47علـى ضـرورة أن حتـدد قواعـد صـنع
وجتهيز و يئة املركبـات باخلصـائص التقنيـة ،أو املعـايري املتعلقـة علـى اخلصـوص بـالتجهيزات والتهيئـات
اخلاصة ،كتلل املخصصة لملشخاص ذوي اإلعاقة.
 -54وبالنســبة لــوزارة العــدل واحلريــات ،فد ــا حتــرص علــى يئــة احملــاكم ومراكــز احلف ـ  ،حســب
اإلمكانيــات ،جلعلهــا أحســن ولوجيــة ومالءمــة حلاجيــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة .فيــث أصــبحت
مش ــاريع البن ــاء اجلدي ــدة ،حت ــدث بن ــاء عل ــى مع ــايري عاملي ــة ووف ــق مواص ــفات وذجي ــة ،تأخ ــذ بع ــس
االعتب ــار كاف ــة فئ ــات الواف ــدين املفرتض ــس عل ــى احملكمـ ـةي وأس ــفرت اجمله ــودات املبذول ــة من ــذ دخ ــول
قـ ــانون الولوجيـ ــات حيـ ــز التنفيـ ــذ ،عـ ــن بنـ ــاء  4جـ ــاكم اسـ ــتئناف و 9جـ ــاكم ابتدائيـ ــة وفـ ــق معـ ــايري
وذجيــة .ويســري توجــه الــوزارة ــو احلــرص علــى اعتمــاد معــايري عمليــة دقيقــة لتــوفري املرافــق واخلــدمات
املتصــلة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،يف كافــة املشــاريع املســتقبلية لبنــاء أو تــرميم احملــاكم ،مــن مصــاعد
ومرافق صحية مالئمة . ...
 -55كمــا تع ـ العديــد مــن القطاعــات األخــرى مبســألة الولوجيــات ،مــن خــالل املــذكرات الــيت
تص ــدرها يف ه ــذا الش ــأن ،كم ــا ه ــو ش ــأن وزارة األوق ــاف والش ــؤون اإلس ــالمية بالنس ــبة لتهيئ ــة املب ــاين
التابعـ ــة للـ ــوزارة واملؤسسـ ــات العموميـ ــة الوصـ ــية عليهـ ــا ،جلعلهـ ــا أحسـ ــن ولوجيـ ــة ومالئمـ ــة حلاجيـ ــات
األشــخاص يف وضــعية إعاقــة ،واح ـرتام الولوجيــات يف مشــاريع بنــاء املســاجد اجلديــدة (ولــوج قاعــات
الصالة ،وإحداث مراحيل خاصة بذوي اإلعاقة احلركية .)...

المادة 10
الحق ت الحياة
 -56يتماشى التشـريع الـوطين مـع أحكـام املـادة  10مـن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،
الــيت تعــرتف مبــا للشــخص املعــاق مــن حــق أصــيل يف احليــاة ،حيــث تــنص مقتضــيات الفصــل  20مــن
الدستور ،على أن احلق يف احلياة هو أول احلقوق لكل إنساني كما تضمن فصول أخرى مـن القـانون
اجلنـ ـ ــائي ،احلـ ـ ــق يف احليـ ـ ــاة ،وتعاقـ ـ ــب الفصـ ـ ــول 461 ،432 ،409 ،397 ،396 ،393 ،392
و ريهــا ،علــى احلرمــان منــه .وشــدد املشــرع العقوبــات هبــذا اخلصــوص ،إذا كانــت الضــحية شخصــا يف
وضــعية إعاقــة .ويضــمن املشــرع كــذلل هــذا احلــق ،بالنســبة للجنــس سـواء ظهــرت إعاقتــه أو ال ،حيــث
يتمتع هو اآلخر فماية حقه يف احلياة ،وال تشكل اإلعاقة مربرا لوضع حد له ،أي إسقاطه عن طريق
اإلجهاض ،إال إذا أقر األطباء بتهديد احلالة الصحية لملم.
 -57وتنفيــذا ملقتضــيات الفصــول املنظمــة ل جهــاض يف القــانون اجلنــائي ،أصــدرت وزارة الصــحة
دوريــة بتــاريخ  18تش ـرين األول/أكتــوبر  1993حــول اإلجهــاض الطــيب ،حتــث مــن خال ــا مهنييــي
الص ــحة عل ــى اح ـ ـرتام ه ــذه املقتض ــيات ،خ ــالل م ـ ـزاولتهم للمهن ــة يف ظ ــروف آمن ــة ،ض ــمن قواع ــد
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أخالقيــات املهنــة .وتعمــل وزارة الصــحة يف ظــل القــانون الوضــعي ،الــذي أبــا إجهــاض احلمــل الــذي
يشكل خطرا على صحة األم ،وليس على أساس اإلعاقة.
 -58وم ــن الناحي ــة الطبي ــة ،ف ــدن القـ ـوانس املنظم ــة لعم ــل املؤسس ــات االستش ــفائية التابع ــة ل ــوزارة
الصــحة ،ال تبــي اإلجهــاض أو احلرمــان مــن احليــاة ،كمــا أ ــا ال جتــرب النســاء علــى مواصــلة احلمــل
الــذي يشــكل خط ـرا علــى صــحتهن .وفيمــا يتعلــق مبســؤولية مهنيــي الصــحة بالنســبة للحفــا علــى
حياة األشـخاص ،تـنص مدونـة أخالقيـات مهنـة الطبيـب يف املـادة  ،23علـى التـزام الطبيـب بـاحلرص
على ضرورة إعطاء األولوية للحفا على حياة املريل.

المادة 11
حاالت الخطف والطوامئ اإلنسانية
 -59نــص الظهــري الش ـريف رقــم  1-99-191بتنفيــذ القــانون رقــم  ،33-97املتعلــق مبكفــويل
األم ــة ،يف مادت ــه  1عل ــى أن األم ــة تت ــوىل رعايـ ـة األطف ــال املغارب ــة ال ــذين يك ــون أب ــوهم أو س ــندهم
الرئيســي قــد أصــب عــاجزا ،مــن الناحيــة البدنيــة ،عــن القيــام بواجباتــه العائليــة ،بســبب مشــاركته يف
الدفاع عن حوزة اململكة ،أو أثناء قيامه مبهام احملافظة على السلم أو عمليات إنسانية.
 -60ويستفيد األشخاص ذوي اإلعاقـة وفـق هـذا القـانون ،مـن صـفة مكفـول أمـة دون لييـز علـى
أس ــاس إع ــاقتهم ،حي ــث أن الص ــحة والس ــالمة اجلس ــدية والعقلي ــة ال تش ــكل ش ــرطا للتمت ــع بص ــفة
مكفول األمة ،بل إن هذه الشروط تتلخص يف:
• بلـ ــوأ أقـ ــل مـ ــن  20سـ ــنة ،عنـ ــد وفـ ــاة أو عجـ ــز أو فقـ ــدان األب أو السـ ــند الرئيسـ ــي ،مـ ــع
إمكانيــة اســتفادة املعــين مــن هــذه الصــفة بعــد هــذه الســن ،إذا كــان يتــابع دراســته ،أو كــان
عاجزا عن العمل بسبب عاهة من العاهاتي
• الــوالدة يتيمــا ،خــالل الفــرتة املمتــدة بــس مــدد احلمــل الــدنيا والقصــوى ،احملــددة يف مدونــة
األسرة.
ول إحـ ــداث جلنـ ــة لتقـ ــدير حقيقـ ــة عجـ ــز مكفـ ــويل األمـ ــة عـ ــن العمـ ــل ،نتيجـ ــة عاهـ ــة مـ ــن
العاهــات ،حــدد تكوينهــا واختصاصــها مبقتضــى املرســوم رقــم  2-01-93الصــادر يف  22حزي ـران/
يونيه  2001بتطبيق أحكام القانون رقم  33-97املتعلق مبكفويل األمة.
 -61ولتــدبري األخطــار الصــحية الناجتــة عــن الك ـوارث الطبيعيــة ،حيــرص املغــرب علــى خلــق وتعزيــز
اإلمكانيـ ــات اللوجسـ ــتيكية ملواجهـ ــة كـ ــل كارثـ ــة جتملـ ــة ،وكـ ــذا املسـ ــامة الفعالـ ــة يف النقـ ــل الصـ ــحي
بالنســبة لضــحايا الك ـوارث الطبيعيــة ،مــع العنايــة بــاجلرحى واملنكــوبس حســب حاجيــا م املســتعجلة،
وخاصة األشخاص ذوي اإلعاقة.
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 -62كمـ ــا يعمـ ــل علـ ــى تطبيـ ــق االس ـ ـرتاتيجية الوطنيـ ــة لتـ ــدبري املسـ ــتعجالت الطبيـ ــة ،واألخطـ ــار
الصــحية املتعلقــة بــالكوارث ،املصــادق عليهــا مــن طــرف قطــاع الصــحة واملؤسســات املعنيــة ،وســيتم
قريبا إبـرام اتفاقيـات تعـاون بـس كـل األطـراف قصـد تنفيـذ االسـرتاتيجية املـذكورة ،باإلضـافة إىل إعـداد
ططــات التعبئــة الطبيــة االستشــفائية ملواجهــة الك ـوارث ،بدش ـراا الــوزارات واملؤسســات املعنيــة :وزارة
الداخلية ،الوقاية املدنية ،ا الل األمحر املغرح . ...
 -63وتـ ـ ــنص بروتوكـ ـ ــوالت الط ـ ـ ـوارئ الوطنيـ ـ ــة ،علـ ـ ــى إعطـ ـ ــاء األولويـ ـ ــة للحـ ـ ــاالت االسـ ـ ــتعجالية
ولملشخاص ذوي اإلعاقة لالستفادة من اخلدمات املقدمة.

المادة 12
االعيفا باألشخاص ذوي اإلعاقة على ق م المساواة اع اآلخفقط أاام القانون
 -64يض ــمن دس ــتور اململك ــة جلمي ــع امل ـ ـواطنس ،املس ــاواة يف احلق ــوق والواجب ــات ،حي ــث يؤك ــد
الفصــل الســادس منــه علــى أن مجيــع املغاربــة س ـواء أمــام القــانون .ويــنص الفصــل  19مــن الدســتور،
على أن الرجل واملرأة متساويان يف التمتع باحلقوق السياسية.
 -65اعت ــرب املشـ ــرع اجلنـ ــائي يف الفصـ ــول  ،138 ،135 ،134 ،79 ،75و 139مـ ــن القـ ــانون
اجلنــائي ،اإلعاقــة الذهنيــة واخللــل العقلــي ،ســببس لرفــع املســؤولية اجلنائيــة عــن الشــخص ،وهــي مــن
االمتيازات ا امة اليت خص هبا املشرع بعل الفئات من األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -66وقــد حصــر التش ـريع املغــرح تقييــد األهليــة القانونيــة علــى أســاس اإلعاقــة ،يف حالــة اإلعاقــة
الذهنيـ ــةي فحس ـ ــب منط ـ ــوق امل ـ ــادة  213م ـ ــن الق ـ ــانون  ،70-03املتعل ـ ــق مبدون ـ ــة األس ـ ــرة الص ـ ــادر
بتـاريخ  3شـباط/فرباير  ،2004يعتــرب نـاقص أهليـة األداء كــل مـن الصـغري الــذي بلـو سـن التمييــز ومل
يبلــو ســن الرشــد ،والســفيه ،واملعتــوه .وتعــرف املــادة  216مــن نفــس القــانون ،املعتــوه بأنــه الشــخص
املصاب بدعاقة ذهنية ،ال يستطيع معها التحكم يف تفكريه وتصرفاته.
 -67وعلــى مســتوى التطبيــق ،يتجــه العمــل القضــائي ــو إعمــال حــق الشــخص يف وضــعية إعاقــة
ذهنية يف الزواج ،ما تبس للقاضـي ،بنـاء علـى اخلـربة الطبيـة أو اسـتنادا إىل سـلطته التقديريـة ،الفائـدة
الص ــحية أو اجملتمعي ــة لل ــزواج بالنس ــبة للمع ــاق ذهني ــا .وق ــد ش ــكلت ح ــاالت زواج املص ــاب بدعاق ــة
ذهنيــة ،مــا نســبته  0.01يف املائــة مــن جممــوع رســوم الــزواج املنجــزة منــذ دخــول مدونــة األســرة حيــز
التطبيـ ـ ــق ،إىل حـ ـ ــدود سـ ـ ــنة  .2009وحسـ ـ ــب آخـ ـ ــر اإلحصـ ـ ــائيات لسـ ـ ــنة  ،2012بلغـ ـ ــت هـ ـ ــذه
النس ــبة  0.04يف املائ ــة ،علم ــا ب ــأن ه ــذه النس ــبة عل ــى ض ــالتها ينبغ ــي مقارنته ــا يف ت ــال م م ــع ع ــدد
الطلبات املقدمة أمام احملاكم.
 -68ــري أنــه مبقتضــى املــادة  ،218حيــق للمحجــور بســبب إصــابته بدعاقــة ذهنيــة ،أن يطلــب مــن
احملكمة رفع احلجر عنه ،إذا ملس من نفسه الرشد .كما حيق ذلل لنائبه الشرعي.
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 -69وبالنس ــبة إلدارة الش ــؤون املالي ــة اخلاص ــة ،إذا ثب ــت طبي ــا قص ــور الش ــخص ذو اإلعاق ــة ع ــن
ت ــدبري ش ــؤونه ورعاي ــة مص ــاحله ،ع ــس ل ــه وص ــي حت ــت مراقب ــة القض ــاء .وعموم ــا ،فق ــد ل تنظ ــيم ه ــذا
اجلانب مبوجب مقتضيات الكتـاب الرابـع مـن مدونـة األسـرة ،املتعلـق باألهليـة والنيابـة الشـرعية ،املـواد
من  206إىل .276

المادة 13
إاكانية اللجوء إلى القضاء
 -70نــص الدســتور بشــكل صـري علــى احلــق يف التقاضــي ،حيــث اعتــرب الفصــل  118منــه "حــق
التقاضي مضمون لكـل شـخص للـدفاع عـن حقوقـه وعـن مصـاحله الـيت حيميهـا القـانون"ي كمـا ضـمن
الفصل  120احلق لكل شخص يف جاكمة عادلة ،ويف حكم يصدر داخل أجل معقول.
 -71يعتـ ــرب اللجـ ــوء إىل القضـ ــاء حقـ ــا مكفـ ــوال جلميـ ــع امل ـ ـواطنس أيـ ــا كـ ــان وضـ ــعهم االجتمـ ــاعي
أو املــادي أو الصــحي ،بــل وحــا األجانــب القــاطنون باململكــة .ولاشــيا مــع االلتزامــات الدوليــة مــن
أج ــل تعزي ــز احلماي ــة لملش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،ل ــت ال ــدعوة إىل ض ــرورة ت ــوخي الدق ــة واحل ــرص يف
التطبي ــق الس ــليم لنص ــوص الق ــانون بالنس ــبة للقض ــايا ال ــيت يك ــون أح ــد أطرافه ــا شخص ــا ذو إعاق ــة
(ضــحية كــان أم جانيــا أم شــاهدا) .ويف حالــة مــا إذا كــان الشــخص ،ضــحية الفعــل اجلرمــي ،شخصــا
معاقــا (جســديا أو ذهنيــا) ،فــدن للمحكمــة أن تعتــربه ظــرف تشــديد يف حــق مرتكــب الفعــل اجلرمــي.
ويف حالــة مــا إذا كــان مرتكــب الفعــل اجلرمــي شخصــا ذو إعاقــة ،تأخــذ احملكمــة يف تطبيقهــا للقــانون
اجلنـ ــائي مبقتضـ ــيات الفـ ــرع الثـ ــاين مـ ــن البـ ــاب الثـ ــاين ،اخلـ ــاص باملسـ ــؤولية اجلنائيـ ــة ،الفصـ ــول ،134
 ،139 ،138 ،135وذلل اعتبارا النعدام أو لنقصان وعيه أو إدراكه.
 -72أق ــر الق ــانون اجلن ــائي املغ ــرح ،ترتيب ــات لض ــمان مش ــاركة األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف نظ ــام
العدالــة ،نــذكر منهــا مــا نصــت عليــه الفقــرة الثالثــة مــن املــادة " :73يســتعس الوكيــل العــام للملــل،
برتمجان أو بكل شخص حيسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند االقتضاء".
 -73وأكــدت الفقــرة األوىل مــن املــادة  121مــن القــانون اجلنــائي ،علــى أنــه" :توجــه األســئلة وتــرد
األجوبة عنها كتابـة إذا كـان الشـاهد أصـما أو أبكمـاي فـدذا كـان ال يعـرف الكتابـة ،يسـاعده شـخص
اعت ــاد التح ــدث مع ــه" .كم ــا نص ــت الفق ــرة األخ ــرية م ــن امل ــادة  123م ــن نف ــس الق ــانون ،عل ــى أن ــه
ال يع ــد س ــببا لل ــبطالن ،أداء اليم ــس م ــن ش ــخص معف ــى منه ــا أو فاق ــد األهلي ــة أو ج ــروم م ــن أداء
الشهادة.
 -74تض ــمن الفق ــرة الثاني ــة م ــن الفص ــل 120م ــن الدس ــتور ،حق ــوق ال ــدفاع أم ــام مجي ــع احمل ــاكم،
وتقر املادة  316من قـانون املسـطرة اجلنائيـة ،بـأن تكـون مـؤازرة احملـامي إلزاميـة أيضـا يف القضـايا الـيت
يكون فيها املتهم حدثا يقل عمره عن اانيـة عشـر عامـا ،أو أبكمـا ،أو أعمـى ،أو مصـابا بأيـة عاهـة
أخرى من شأ ا اإلخالل فقه يف الدفاع عن نفسه.
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 -75وأكــدت املس ــطرة اجلنائي ــة ،علــى أن ــه ال جي ــوز لملشــخاص ال ــذين ليس ــت ــم أهلي ــة ارس ــة
حقـ ـ ــوقهم املدني ـ ـ ــة ،أن يقيم ـ ـ ـوا ال ـ ـ ــدعوى املدنيـ ـ ــة ،إال ب ـ ـ ــدذن مـ ـ ــن ـ ـ ــثلهم القـ ـ ــانوين أو مبس ـ ـ ــاعدته"
(املادة  .)352وعلـى أنـه "إذا كـان الشـخص الـذي يـدعي الضـرر ـري مؤهـل لتقـدمل الطلـب بنفسـه،
بسبب مرض عقلي أو بسبب قصوره ،ومل يكن لـه ثـل قـانوين ،فللمحكمـة أن تعـس لـه ـذا الغـرض
وكيال خصوصيا بناء على ملتمس من النيابة العامة" (املادة .)353
 -76وهنالـ ــل مقتضـ ــيات خاصـ ــة منصـ ــوص عليهـ ــا يف قـ ــانون االلتزامـ ــات والعقـ ــود (الفصـ ــول 3
إىل  ،)13اسـ ــتهدف مـ ــن خال ـ ــا املشـ ــرع إش ـ ـراا القاص ـ ـرين أو ناقصـ ــي األهليـ ــة يف إدارة األم ـ ـوال،
مبــا خيــدم مصــاحلهم وال يضــر هبــاي باإلضــافة كــذلل إىل مقتضــيات مدونــة األســرة الــيت تــنظم النيابــة
الشــرعية علــى هــذه الفئــات يف إطــار امل ـواد مــن  206إىل  .276وميكــن ل ـرئيس ا يئــة احملالــة عليهــا
أفع ــال ارتكبه ــا يف ح ــق قاص ــر ثل ــه الق ــانوين ،أن يع ــس ل ــه وك ــيال خصوص ــيا ليق ــوم بتق ــدمل املطال ــب
املدنية لفائدته.
 -77ويف إطــار ضــمان محايــة خاصــة ــذه الفئــة ،ل إرســاء مبــدأ التمييــز اإلجيــاح ضــمن مراجعــة
مقتضـيات املرســوم امللكـي مبثابــة قــانون ،املتعلـق باملســاعدة القضــائية ،وذلـل بــددراج األشــخاص ذوي
اإلعاق ــة ،ض ــمن الفئ ــات املس ــتفيدة م ــن املسـ ــاعدة القانوني ــة والقض ــائية ب ــالنظر لوض ــعيتها الصـ ــحية
اخلاصة.
 -78أمــا خبصــوص التــدريب ،يــويل برنــاما تكــوين القضــاة ،املســاعدات االجتماعيــات ،املكلفــس
باالســتقبال ،عنايــة خاصــة لملشــخاص ذوي اإلعاقــة ،س ـواء مــن خــالل عناصــر التكــوين ومضــمونه
(اإلطـ ــار القـ ــانوين الـ ــوطين والـ ــدويل) ،أو مـ ــن خـ ــالل احلـ ــث علـ ــى لصـ ــيص تعامـ ــل خـ ــاص ـ ــؤالء
األشخاص ،على مستوى االستقبال ،وإيالء األولوية ملعاجلة القضايا املتعلقة هبم.
 -79ومبوجـ ـ ــب املـ ـ ــادة  7مـ ـ ــن القـ ـ ــانون احملـ ـ ــدث ملؤسسـ ـ ــة وسـ ـ ــيا اململكـ ـ ــة (الظهـ ـ ــري الش ـ ـ ـريف
رقــم  1-11-25صــادر يف  12ربيــع اآلخــر  17( 1432آذار/مــارس  )2011املنشــور يف اجلريــدة
الرمسيــة عــدد  5926الصــادرة بتــاريخ  12ربيــع اآلخــر  17( 1432آذار/مــارس  ،)2011منحــت
هذه املؤسسـة إمكانيـة رفـع توصـية إىل اجلهـة القضـائية املختصـة ،لتمتيـع املشـتكس الـذين يوجـدون يف
وضــعية صــعبة ألســباب ماديــة ،وال ســيما مــنهم النســاء األرامــل واملطلقــات واليتــامى واألشــخاص مــن
ذوي اإلعاقــة ،وســائر فئــات األشــخاص يف وضــعية هشــة ،مــن املســاعدة القضــائية ،يف حالــة مــا إذا
كان املشتكون املعنيون ير بون يف اللجوء إىل القضاء اإلداري.
 -80كما تنص املادة  34مـن الظهـري احملـدث ملؤسسـة الوسـيا ،املتعلقـة بـالنظر يف القضـايا ذات
الصــلة باملســاواة وعــدم التمييــز ،علــى أنــه "إذا تبــس للوســيا أن مرفقــا مــن املرافــق العموميــة ال يراعــي
مبــادئ املســاواة وتكــاف الفــرص ،وعــدم التمييــز بــس امل ـرتفقس الــذين يتــوفرون علــى نفــس الشــروط
املطلوبــة ،فيمــا يتخــذه مــن إجـراءات وقـرارات ،أو مــا يقــوم بــه مــن تصــرفات وأعمــال ،أو فيمــا يقدمــه
مــن خــدمات ،وجــه إىل إدارة املرفــق املعــين مــذكرة تنبيــه قصــد إثــارة انتباههــا إىل اإلخــالل احلاصــل يف
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معاملته ــا م ــع امل ـ ـرتفقس ،ومطالبته ــا بال ــاذ مجي ــع اإلج ـ ـراءات والت ــدابري العاجل ــة الكفيل ــة بتص ــحي
الوضع ،وفق ما تقتضيه املبادئ العامة للقانون وقواعد العدل واإلنصاف".
 -81وقـ ــد نظ ـ ــرت مؤسس ـ ــة الوس ـ ــيا ،من ـ ــذ إحـ ــداث ه ـ ــذه املؤسس ـ ــة إىل ح ـ ــدود ش ـ ــهر حزي ـ ـران/
يونيه  ،2013فيما يزيد عن  95شكاية ،تلقتها مـن قبـل أشـخاص يف وضـعية إعاقـة ،تتعلـق البيتهـا
بطلــب التــدخل قصــد تعــويل ذوي العاهــات املســتدمية الناجتــة عــن انفجــار األلغــام ،وأخــرى مرتبطــة
بعدم التمكس من التعويضات العائلية عن أطفال يف وضعية إعاقة ،أو بضالة التعويضات املمنوحة ا
من طرف اإلدارة ،أو تتعلق باالستفادة من تعويل مادي إثر التعرض حلادثة شغل ....
 -82وأوصت مؤسسة وسيا اململكـة اإلدارة بعـدم التمسـل بالتقـادم يف مواجهـة الضـحايا الـذين
أصــيبوا بعاهــات تتحمــل الدولــة مســؤوليتها ،وذلــل ملــا يقتضــيه واجــب التضــامن معهــم ،وأن اإلدارة
بصدد تنفيذ توصية املؤسسة.
 -83وأكـ ــد رئـ ــيس مؤسسـ ــة الوسـ ــيا ،يف تفاعـ ــل إجيـ ــاح ،مبناسـ ــبة إعـ ــداد التقريـ ــر الـ ــوطين األويل
إلعم ــال االتفاقي ــة الدولي ــة حلق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،تعم ــيم التجرب ــة ال ــيت سـ ـنتها املؤسس ــة،
بدحداث بنية استقبال للتواصل مـع املـرتفقس الـذين يعـانون مـن عاهـة الصـم أو الـبكم .كمـا أمل علـى
أن ـ ــه م ـ ــن الالئ ـ ــق أن تعم ـ ــل تل ـ ــف اإلدارات العمومي ـ ــة واملؤسس ـ ــات الوطني ـ ــة ،عل ـ ــى تعزي ـ ــز بني ـ ــات
االستقبال لديها ،بأطر يتم تأهيلها ذه الغاية.

المادة 1٤
حفقة الشخص المعاق وأانه
 -84إن الغايــة األساســية م ــن التش ـريعات والق ـوانس ،هــي ض ــمان احلقــوق وحتقي ــق األمــن جلمي ــع
األش ــخاص دون ليي ــز أو اس ــتثناءي وه ــو األم ــر ال ــذي نستش ــفه ب ــالرجوع إىل رو الق ــانون اجلن ــائي،
حيــث نصــت الفقــرة األوىل مــن الفصــل  436منــه علــى أنــه "يعاقــب بــاحلبس مــن وــس إىل عش ـر
س ــنوات ،ك ــل م ــن خيط ــف شخص ــا أو يق ــبل علي ــه أو حيبس ــه أو حيج ــزه دون أم ــر م ــن الس ــلطات
املختصة ،ويف ري احلاالت اليت جييز فيها القانون ،أو يوجب ضبا األشخاص ."...
 -85وعلى هذا األسـاس ،فدنـه ال توجـد مقتضـيات قانونيـة تقضـي باحلـد مـن حريـة الشـخص ألنـه
يف وضعية إعاقة ،بل إن اإلعاقة إذا كانت تشـكل خطـرا عليـه ،فـدن الدولـة تتـدخل حلمايتـه .كمـا أ ـا
جترم ترا العاجزين وتعريضهم للخطر ،من خالل الفصول  459إىل  467من القانون اجلنائي.
 -86فالفصــل  459مــن القــانون اجلنــائي ،يــنص علــى أن مــن عــرض أو تــرا طفــال دون اخلامســة
عشــر أو عــاجزا ال يســتطيع أن حيمــي نفســه بســبب حالتــه اجلســمية أو العقليــة ،يف مكــان خــال مــن
النـاس ،أو محـل ــريه علـى ذلـل ،يعاقــب جملـرد هـذا الفعــل بـاحلبس مـن ســنة إىل ثـالث سـنوات .فــدذا
نشــأ عــن التع ـريل للخطــر أو الــرتا ،مــرض أو عجــز ملــدة تزيــد عــن عش ـرين يومــا ،فــدن العقوبــة هــي
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احلــبس مــن ســنتس إىل وــس ســنوات .أمــا إذا أصــيب الطفــل أو العــاجز ببــرت أو عطــب ،أو إذا بقــي
مص ــابا بعاه ــة مس ــتدمية ،ف ــدن العقوب ــة ه ــي الس ــجن م ــن و ــس إىل عش ــر س ــنوات .وإذا ن ــتا ع ــن
التعـريل للخطــر أو عـن الــرتا موتــه ،كانـت العقوبــة السـجن مــن عشــر إىل عشـرين ســنة .أمـا مــا يلــي
الفصــل  459مــن فصــول القــانون اجلن ـائي ،فهــي تتــأرج بــس حــاالت تشــديد العقوبــة ،والظــروف
املقرتنة هبذه اجلرمية لضمان محاية أكرب لملطفال والعاجزين أيا كان سبب عجزهم.

المادة 15
ع م اليعفض لليعذق أو المعاالة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
 -87صــادق املغــرب ســنة  ،1993علــى االتفاقي ـة الدوليــة ملناهضــة التعــذيب و ــريه م ــن ضــروب
املعاملـ ــة أو العقوبـ ــة القاس ــية أو الالإنس ــانية أو املهين ــة ،ون ــص الدس ــتور ،يف الفص ــل  ،22عل ــى أن ــه
ال جيـ ــوز املـ ــس بالسـ ــالمة اجلسـ ــدية أو املعنويـ ــة ألي شـ ــخص ،يف أي ظـ ــرف ،ومـ ــن قبـ ــل أي جهـ ــة
كانـ ــت ،خاصـ ــة أو عامـ ــة ،وال جيـ ــوز ألحـ ــد أن يعامـ ــل الغـ ــري ،حتـ ــت أي ذريعـ ــة ،معاملـ ــة قاسـ ــية أو
ال إنســانية أو مهينــة أو حاطــة بالكرامــة اإلنســانية .واعتــرب ارســة التعــذيب بكافــة أشــكاله ،ومــن قبــل
أي أحد ،جرمية يعاقب عليها القانون.
 -88أفرد املشرع خبصوص التعذيب املقرون نايـة ،فصـال خاصـا جيعـل منـه ظـرف تشـديد ،ويرفـع
عقوبتهــا إىل اإلعــدام وذلــل يف الفصــل  399مــن القــانون اجلنــائي ،الــذي يــنص علــى أنــه" :يعاقــب
باإلعدام كل من يستعمل وسـائل التعـذيب أو يرتكـب أعمـاال وحشـية لتنفيـذ فعـل يعـد جنايـة" .كمـا
نصــت املــادة  438مــن القــانون اجلنــائي ،علــى أنــه إذا وقــع تعــذيب بــدين للشــخص املخط ــوف أو
املقبــوض عليــه أو احملبــوس أو احملجــوز ،عوقــب اجملرمــون باإلعــدام يف مجيــع احلــاالت املنصــوص عليهــا
يف الفصول اليت تعاقب على أفعال االختطاف واحلجز.
 -89إض ـ ــافة إىل ذل ـ ــل ،أف ـ ــرد املش ـ ــرع ،بالنس ـ ــبة للوض ـ ــعية اخلاص ـ ــة لملطف ـ ــال واألش ـ ــخاص ذوي
اإلعاقــة ،نصوصــا خاصــة للعنايــة هبــم ومنــع ارتكــاب كــل مظــاهر التعــذيب وســوء املعاملــة يف حقهــم،
وذلل ضمن مقتضيات الفصول من  459إىل  467من القانون اجلنائي.
 -90وتعمـ ــل وزارة الصـ ــحة ،علـ ــى إعـ ــداد مشـ ــروع قـ ــانون يتعلـ ــق فمايـ ــة األشـ ــخاص اخلاضـ ــعس
لملف ــاث الطبي ــة ،ال ــذي ي ــنص عل ــى ش ــرط املوافق ــة احل ــرة واملس ــتنرية لك ــل ش ــخص خيض ــع لملف ــاث
الطبية بصفة عامة.

المادة 1٦
ع م اليعفض لالسيغالج والعنف واالعي اء
 -91أفـرد املشــرع املغـرح يف جمموعــة القـانون اجلنــائي ،عــددا مهمـا مــن النصـوص القانونيــة اخلاصــة
فمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة خاصــة مــنهم فئــة النســاء واألطفــالي حيــث أفــرد عقوبــات خاصــة
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للجنــاة ضــمن مقتضــيات الفصــل  66منــه ،عنــدما يكــون القاصــرون موضــوع ج ـرائم وفــق مــا يلــي:
"ميكــن إقصــاء العائــدين الــذين صــدر علــيهم ،يف ظــرف عشــر ســنوات خالصــة مــن مــدة العقوبــات
اليت وقع تنفيذها فعال ،األحكام اآلتية بغل النظر عن ترتيب صدورها:
• ثالث ــة أحك ــامي أح ــدها بالس ــجن واآلخـ ـران ب ــاحلبس م ــن أج ــل أفع ــال تعت ــرب جناي ــات ،أو
ب ــاحلبس ألزي ــد م ــن س ــتة أش ــهر ع ــن الس ــرقة أو النص ــب أو خيان ــة األمان ــة أو إخف ــاء أش ــياء
حص ــل عليه ــا م ــن جناي ــة أو جنح ــة أو اإلخ ــالل العل ــين باحلي ــاء أو حتـ ـريل قاصـ ـرين عل ــى
الفســاد أو اســتخدام الغــري مــن أجــل الفســاد أو اســتغالل البغــاء أو اإلجهـاض أو االجتــار يف
املخدرات "...ي
• الفص ــل  485م ــن الق ــانون اجلن ــائي" :يعاق ــب بالس ــجن م ــن و ــس إىل عش ــر س ــنوات م ــن
هتــل أو حــاول هتــل عــرض أي شــخص ذكـرا كــان أو أنثــى مــع اســتعمال العنــف .ــري أنــه
إذا ك ــان اجمل ــين علي ــه طف ــال تق ــل س ــنه ع ــن ا ــان عش ــرة س ــنة ،أو ك ــان ع ــاجزا أو معاق ــا أو
معروفا بضعف قواه العقلية ،فدن اجلاين يعاقب بالسجن من عشر إىل عشرين سنةي
• الفقــرة األوىل مــن الفصــل " :503-2يعاقــب بــاحلبس مــن ســنة إىل وــس ســنوات و رامــة
من عشرة آالف إىل مليون درهـم ،كـل مـن حـرض أو شـجع أو سـهل اسـتغالل أطفـال تقـل
سنهم عن اان عشرة سنة يف مواد إباحية"ي
• الفقـرة األوىل مـن الفصـل " :552مـن اسـتغل حاجـة قاصـر دون الواحـدة والعشـرين أو بالغــا
فاق ــد األهلي ــة أو جج ــورا ،أو اس ــتغل أهـ ـواءه أو ع ــدم خربت ــه ،ليحص ــل من ــه عل ــى التـ ـزام أو
إجـراء أو أي ســند ميــس ذمتــه املاليــة ،إضـرارا بــه ،يعاقــب بــاحلبس مــن ســتة أشــهر إىل ثــالث
سنوات و رامة من مائتس إىل ألفي درهم ."...
وتشــدد العقوبــة برفعهــا مــن ســنة إىل وــس ســنوات ،والغرامــة مــن مــائتس ووســس إىل ثالثــة
آالف درهـ ــم ،إذا كـ ــان اجملـ ــين عليـ ــه حتـ ــت سـ ــلطة اجلـ ــاين أو حتـ ــت إش ـ ـرافه أو حتـ ــت رعايتـ ــه .وةـ ــد
مقتض ــيات أخـ ــرى يف هـ ــذا البـ ــاب يف الفص ـ ــول  497 ،486 ،485و 499مـ ــن جمموعـ ــة القـ ــانون
اجلنائي.
 -92ولتعزي ــز س ــبل التكف ــل واحلماي ــة الالزم ــة لفئ ــيت النس ــاء واألطف ــال وخباص ــة األش ــخاص ذوي
اإلعاقــة ،حرصــت وزارة العــدل واحلريــات بش ـراكة مــع تلــف الشــركاء احلكــوميس و ــري احلكــوميس،
عل ــى إجي ــاد سياس ــات وخل ــق آلي ــات ايته ــا توعي ــة تل ــف املس ــؤولس واألط ــر الف ــاعلس واملكلف ــس
بقض ـ ــايا النس ـ ــاء واألطف ـ ــال  -خاص ـ ــة م ـ ــنهم األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة  -بض ـ ــرورة ت ـ ــوخي الدق ـ ــة
واملسؤولية يف تناول هذه القضايا.
 -93وم ــن أب ــرز م ــا ل حتقيق ــه يف ه ــذا الب ــاب ،خل ــق خالي ــا خاص ــة بالتكف ــل بالنس ــاء واألطف ــال
مي ـع جــاكم اململكــة ،يتكــون أعضــا ها مــن ثــل للنيابــة العامــة وقاضــي التحقيــق وقاضــي للحكــم
ومس ــاعدة اجتماعي ــة .ولتوحي ــد منهجي ــة تعام ــل احمل ــاكم م ــع امللف ــات القض ــائية ،ال ــيت يك ــون أح ــد
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أطرافهــا مــن األحــداث أو النســاء ،أعــدت هــذه الــوزارة دلــيال ملعــايري التكفــل بالنســاء واألطفــال علــى
اختالف ظروفهم ووضعيا م.
 -94تتمثل أهم التدابري اليت الذ ا وزارة الصـحة حملاربـة العنـف ومحايـة ضـحايا هـذه الظـاهرة ،يف
إص ــدار الدوري ــة الوزاري ــة رق ــم  1040بت ــاريخ  ،2008-06-17وال ــيت ل مبقتض ــاها خل ــق وتعم ــيم
وحـدات مندجمـة للتكفـل بالنسـاء واألطفـال ضـحايا العنـف علـى مسـتوى مستشـفيات اململكـة .وكـذا
إص ــدار دوري ــات أخ ــرى بت ــاريخ  ،1998-1996-1994وال ــيت حي ــث وزي ــر الص ــحة م ــن خال ــا
األطب ـ ــاء ،عل ـ ــى ي ـ ـ تقري ـ ــر بك ـ ــل حال ـ ــة اعت ـ ــداء أو س ـ ــوء معامل ـ ــة لملطف ـ ــال وردت عل ـ ــى املص ـ ــامل
واملؤسســات الص ــحية ،بغ ــرض الــاذ اإلج ـراءات القانوني ــة الالزم ــة .هــذا باإلض ــافة إىل إص ــدار دلي ــل
مرجعــي حــول املعــايري املوحــدة للتكفــل بالنســاء واألطفــال ضــحايا العنــفي وتعمــيم التكــوين املســتمر
لفائــدة كــل مهنيــي الصــحة العــاملس داخــل هــذه الوحــداتي وإحــداث نظــام معلومــاد ملتابعــة وتقيــيم
عمل وحدات التكفل يف تلف اجلهات.
 -95تعمل وحدات التكفـل بالنسـاء واألطفـال ضـحايا العنـف ،احملدثـة علـى مسـتوى كافـة جـاكم
اململكــة ،لضــمان إمكانيــة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،إىل كافــة اخلــدمات وامل ـوارد املتاحــة ملنــع
العنف ،ومساندة الضحايا علـى إبـالأ السـلطات القضـائية أو اإلداريـة املختصـة عـن حـاالت العنـف
وســوء املعاملــة ،املرتكبــة ض ــد القاص ـرين أو ضــد الض ــحايا البالغــات ،دون احلاجــة إىل م ـوافقتهن إذا
كن يف حالة خطرية ،أو يف حالة ال تسم ن باإلدالء مبوافقتهن (مثل اإلعاقة الذهنية).
 -96ويقوم العاملون داخل الوحـدات بتوجيـه الضـحية إىل املراكـز املختصـة لتلبيـة مطالبهـا حسـب
حالتهــا ،فكــل الوحــدات تعمــل ضــمن شــبكات التكفــل املتعلقــة باجلانــب القــانوين (احملــاكم والنيابــة
العامة) ،وباجلانب الصحي (املستشفيات و تلف األقسام املتخصصة يف العالج).
 -97كمــا تقــوم املســاعدة االجتماعيــة ،باملرافقــة االجتماعيــة وتأهيــل الضــحية اجتماعيــا ،ومبتابعــة
تطــورات كــل حالــة علــى حــدة ،عــن طريــق االتصــال املنــتظم مبختلــف املتــدخلس يف التكفــل بضــحايا
العنــف ،وترســل الوحــدات تقــارير دوريــة عــن عــدد حــاالت العنــف املتكفــل هبــا إىل املصــامل املركزيــة
لوزارة الصحة.
 -98وحلماية خصوصية األشخاص الذين تعرضوا للعنف ،فدن وزارة الصحة تقوم مبا يلي:
• ضــمان خلــق وحــدات التكفــل باألطفــال ،التابعــة لــوزارة الصــحة ،الحـرتام خصوصــية وس ـرية
ومحيمية الضحاياي
• االعتمــاد علــى اســتمارات سـرية لتجميــع اإلحصــائيات املتعلقــة بضــحايا العنــف ،ال تتضــمن
أية بيانات تسم بكشف هوية الضحيةي
• إلـزام العــاملس بالوحــدة ،باحليــاد التــام ،جتـاه الضــحايا البالغــات املتمتعــات بــاإلدراا والتمييــز،
دون التأثري عليهن يف الاذ القرار ،واالكتفاء بالعالج والتوجيه واإلرشادي
28/82

GE.15-15331

CRPD/C/MAR/1

• التـزام الطبيــب الــذي يـرتأس كــل وحــدة ،باحلفــا علــى الســر املهــين مبقتضــى القــانون ،إال يف
احلاالت االستثنائية املذكورة سلفاي
• احـرتام سـرية ســجالت الضـحايا ،املوضـوعة حتــت مسـؤولية املسـاعدة االجتماعيــة ،مـع العلــم
بأن التقارير ال ينبغي أن حتتوي علـى هويـة الضـحايا ،أو أيـة بيانـات تعريفيـة تسـم بانتهـاا
السرية أو اخلصوصيةي
• تتب ــع تنفي ــذ دوري ــة وزارة الص ــحة لس ــنة  1994الس ــالفة ال ــذكر ،واس ـرتاتيجية ال ــوزارة اخلاص ــة
خبلق خاليا التكفل باألطفال والنساء ضحايا العنف.
 -99فيمـ ــا يتعل ـ ــق ب ـ ــالتحقيق واملالحقـ ــة ،ويف إط ـ ــار الس ـ ــعي املتواصـ ــل إىل تعزي ـ ــز مراقب ـ ــة حق ـ ــوق
املعتقلــس والســجناء مبــن فــيهم األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،تضــمن قــانون املســطرة اجلنائيــة ،مقتضــيات
ت ــنظم زي ــارة املؤسس ــات الس ــجنية م ــن قب ــل قض ــاة النياب ــة العام ــة وقض ــاة التحقي ــق وقض ــاة األح ــداث
وقض ــاة تطبي ــق العقوب ــات ورئ ــيس الغرف ــة اجلنحي ــة ل ــدى جكم ــة االس ــتئناف ،وذل ــل بكيفي ــة دوري ــة
ومنتظمــة .عــالوة علــى الــدور الــذي تقــوم بــه اللجنــة اإلقليميــة الــيت يرتأســها ال ـوايل أو العامــل ،والــيت
دعــم القــانون اجلديــد تركيبتهــا البشـرية ،بدشـراا فعاليــات اجملتمــع املــدين (اجلمعيــات املهتمــة) ،وتوســيع
دائ ــرة القطاع ــات احلكومي ــة املش ــاركة فيه ــا ،ولدي ــد ص ــالحيا ا لتش ــمل مراقب ــة املؤسس ــات املكلف ــة
برعاي ــة األح ــداث اجل ــا س (املـ ـواد 621 ،620 ،616 ،249 :م ــن ق ــانون املس ــطرة اجلنائي ــة) .ويف
هذا السياق أوكل الفصل  596من هذا القانون إىل "قاضي تطبيق العقوبات" املهام التالية:
• زي ــارة املؤسس ــات الس ــجنية التابع ــة لنف ــوذ احملكم ــة ال ــيت يع ــس ب ــدائر ا ،م ــرة ك ــل ش ــهر عل ــى
األقلي
• تتبــع م ــدى اح ـرتام الق ــانون املــنظم للس ــجون ،يف شــأن قانوني ــة االعتقــال وحق ــوق الس ــجناء
ومراقبة سالمة إجراءات التأديبي
• االطــالع علــى ســجالت االعتقــال ،وإعــداد تقريــر عــن كــل زيــارة يوجــه إىل وزيـر العــدل ،مــع
إحالة نسخة منه على النيابة العامة.

المادة 17
حماقة السالاة الشخصية
 -100اعت ــرب املش ــرع املغ ــرح اإلجه ــاض م ــن أخط ــر اجلـ ـرائم ال ــيت ينبغ ــي احل ــد م ــن انتش ــارها ،نظـ ـرا
آلثارها السلبية اخلطرية اليت دد بشكل مباشـر نظـام األسـرة والسـالمة العامـة للمجتمـع ،حيـث أفـرد
ا فرعا كامال مـن البـاب الثـامن مـن جمموعـة القـانون اجلنـائي ( .)458-449وعاقـب فيهـا مرتكـب
اإلجهــاض أو املتســبب فيــه ،بــاحلبس مــن ســنة إىل وــس ســنوات و رامــة مــن مــائتس إىل وــس مائــة
دره ــم .ويف ح ــال ن ــتا ع ــن ذل ــل م ــوت املـ ـرأة احلبل ــى ،فالعقوب ــة ترتف ــع إىل الس ــجن م ــن عش ــر إىل
عشرين سنة.
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 -101كمــا ضــاعف القــانون اجلنــائي العقوبــة الـواردة يف الفصــل  449املشــار إليــه أعــاله ،يف حالــة
تبــث عنصــر االعتــداء علــى ارســة اإلجهــاض ،مــع إمكانيــة احلكــم فرمــان مرتكــب فعــل اإلجهــاض
بواحــد أو أكثــر مــن احلقــوق العامــة الـواردة يف الفصــل  40منــه ،وبــاملنع مــن اإلقامــة داخــل البلــد مــن
وس إىل عشر سنوات.
 -102ــري أن الفصــل  453مــن جمموعــة القــانون اجلنــائي ،أورد اســتثناءات علــى مضــامس الفصــل
أعــاله حيــث قضــى بــأن ال عقــاب علــى اإلجهــاض ،إذا اســتوجبته ضــرورة احملافظــة علــى صــحة األم،
مــا قــام بــه عالنيــة طبيــب أو ج ـرا بــدذن الــزوج .وال يطالــب هبــذا اإلذن إذا تبــس للطبيــب أن حيــاة
األم يف خطر .ري أنه جيب عليه أن يشعر بذلل الطبيب الرئيسي للعمالة أو اإلقليم.
 -103وعنــد عــدم وجــود الــزوج ،أو إذا امتنــع الــزوج مــن إعطــاء موافقتــه أو عاق ـه عــن ذلــل عــائق،
فدنه ال يسوأ للطبيـب أو اجلـرا أن يقـوم بالعمليـة اجلراحيـة أو يسـتعمل عالجـا ميكـن أن يرتتـب عنـه
اإلجهــاض ،إال بعــد شــهادة مكتوبــة مــن الطبيــب ال ـرئيس للعمالــة أو اإلقلــيم يصــر فيهــا بــأن صــحة
األم ال ميكن احملافظة عليها إال باستعمال مثل هذا العالج.
 -104وتعترب املوافقـة الكاملـة احلـرة واملسـتنرية للشـخص اخلاضـع للعـالج الطـيب ،شـرطا أساسـيا قبـل
مباش ــرة األعم ــال الطبي ــة باس ــتثناء حال ــة الت ــدخل االس ــتعجايل ،ال ــيت ال له ــل احلص ــول عل ــى املوافق ــة
املســبقة واملســتنرية للشــخص ،والــيت تســتدعي مــن الطبيــب التــدخل الس ـريع مــن أجــل تقــدمل العــالج
واحلفا علـى حيـاة املـريل يف املقـام األول .وهـذا مـا تـنص عليـه مدونـة أخالقيـات مهنـة الطبيـب يف
املادة .25
 -105كمــا جتــدر اإلشــارة إىل أن مشــروع القــانون املتعلــق فمايــة األشــخاص الــذين يشــاركون يف
األفاث البيو طبية ،والـذي يشـري يف مادتـه الرابعـة إىل أنـه "جيـب احلصـول علـى املوافقـة احلـرة واملتنـورة
والصرحية للشخص" قبل إجراء أي فث عليه ،مهما كانت الغاية منه.
 -106أرس ــت مدون ــة األس ــرة مجل ــة م ــن احلق ــوق لفائ ــدة الش ــخص يف وض ــعية إعاق ــة وذل ــل عل ــى
مســتوى الوقايــة ،حيــث اعتــربت املــادة  ،54أن مــن واجبــات اآلبــاء جتــاه أبنــائهم ،الــاذ كافــة التــدابري
املمكنــة للنمــو الطبيعــي لملطفــال باحلفــا علــى ســالمتهم اجلســدية والنفســية والعنايــة بصــحتهم وقايــة
وعالجــاي بــل إن الطفــل املصــاب بدعاقــة يتمتــع إضــافة إىل احلقــوق املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة،
باحلق يف الرعاية اخلاصة فالته وال سـيما التعلـيم والتأهيـل املناسـبان إلعاقتـه قصـد تسـهيل إدماجـه يف
اجملتمع.
 -107كمـا تضــمن الظهـري الشـريف رقــم  1-99-208الصـادر يف آب/أ ســطس  1999بتنفيــذ
الق ـ ــانون رق ـ ــم  ،16-98املتعل ـ ــق ب ـ ــالتربع باألعض ـ ــاء واألنس ـ ــجة البشـ ـ ـرية ،وأخ ـ ــذها وزرعه ـ ــا ،ع ـ ــدة
مقتضيات أمها:
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• عــدم ج ـواز أخــذ األعضــاء ،إال بعــد أن يوافــق املتــربع مســبقا علــى ذلــل ،مــع إمكانيــة إلغــاء
املتربع ذه املوافقة يف مجيع احلاالتي
• ضرورة تعبـري املتـربع علـى موافقتـه علـى أخـذ عضـو منـه ،أمـام رئـيس احملكمـة االبتدائيـة التـابع
ــا مقــر إقامــة املتــربع ،أو أمــام قــاض مــن احملكمــة املــذكورة ،يعينــه ال ـرئيس خصيصــا لــذلل
الغــرض .ويســاعد القاضــي طبيبــان يعينهمــا وزيــر الصــحة ،بــاقرتا مــن رئــيس اجمللــس الــوطين
يئ ــة األطبـ ــاء الوطني ــة ،يعهـ ــد إليهم ــا بـ ــأن يشـ ــرحا للمت ــربع بالعضـ ــو أبع ــاد عمليـ ــة التـ ــربع،
وللقاضــي الفائــدة العالجيــة املرجــوة مــن عمليــة األخــذ .ي يــتم اســتطالع رأي وكيــل امللــل
لدى احملكمة يف املوضوع بطلب مـن رئـيس احملكمـة أو مـن القاضـي املنتـدب ،وحيـرر الـرئيس
أو القاضــي املنتــدب جض ـرا مبوافقــة املتــربع ،ي تســلم نســخة مــن احملضــر موقعــة مــن ط ــرف
رئيس احملكمة أو القاضي املنتـدب والطبيبـس املعنيـس إىل األطبـاء املسـؤولس عـن عمليـة أخـذ
العضوي
• إلزامي ــة تأك ــد الطبي ــب املس ــؤول قب ــل زرع عض ــو م ــا ،م ــن موافق ــة املت ــربع ل ــه عل ــى ذل ــل،
والتحقــق أيضــا مــن ســالمة العضــو مــن كــل مــرض معــد أو مــن شــأنه أن يعــرض حيــاة املتــربع
لــه إىل اخلطــر .كمــا يتحقــق أيضــا يف حــدود املعطيــات املتــوفرة علميــا ،مــن مالءمــة العضــو
املزمع زرعه جلسم املتربع لهي
• املعاقبــة بالســجن مــن وــس إىل عشــر ســنوات ،كــل مــن قــام بعمليــة أخــذ أعضــاء مــن جســم
إنســان علــى قيــد احليــاة لغــرض ــري عالجــي أو علمــي ،علــى الــر م مــن موافقــة الشــخص
املــذكور مباشــرة علــى عمليــة األخــذ أو موافقــة ثلــه القــانوين عنــد االقتضــاء .ويف هــذه احلالــة
األخرية ،يعاقب املمثل القانوين بالعقوبات املطبقة على الشريل يف املخالفةي
• املعاقبة بالسجن من عشـر إىل عشـرين سـنة ،كـل مـن قـام خرقـا ألحكـام املـادة  11مـن هـذا
القــانون ،بأخــذ عضــو مــن أعضــاء شــخص قاصــر علــى قيــد احليــاة ،أو شــخص راشــد علــى
قيــد احليــاة يكــون جــل إج ـراء مــن إج ـراءات احلمايــة القانونيــة ،وإن ل احلصــول علــى موافقــة
الشخص املعين أو ثله القانوين.
 -108ومــن مجلــة األنشــطة الــيت تقــوم هبــا وزارة الصــحة يف جمــال محايــة الســالمة الشخصــية مــا يلــي:
تقوي ــة احلم ــالت التحسيس ــية لرف ــع مس ــتوى ال ــوعي ل ــدى الفتي ــات والنس ــاء يف جم ــال تنظ ــيم األس ــرة،
وتســهيل الولــوج إىل مجيــع اخلــدمات املتــوفرة واإلرشــادات الصــحية يف جمــال تنظــيم األســرة ،والســما
بتسويق وسائل منع احلمل الطارئ واليت يتم احلصول عليها يف الصيدليات بعد االستشارة الطبية.
 -109ويف إطــار الربنــاما الــوطين لتنظــيم األســرة ،ال يســم بــدجراء عمليــات التعقــيم القســري ،إال
يف ح ــاالت املوافق ــة املس ــبقة لل ــزوجس املعني ــسي أو يف حال ــة وج ــود ثالث ــة أطف ــال عل ــى األق ــل ل ــدى
األســرة املعنيــةي أو إذا كانــت احلالــة الصــحية للزوجــة ال تســم ــا بــوالدات متعــددة ،أو إذا كانــت
الوالدة لثل خطرا على صحة األم.
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 -110ومــن أجــل محايــة الفتيــات والنســاء ،خاصــة يف حالــة اإلصــابة بدعاقــة مــن محــل ــري مر ــوب
في ــه ،ل إدراج ورق ــة تقني ــة يف امللح ــق الس ــادس م ــن ال ــدليل املرجع ــي ح ــول من ــع احلم ــل الن ــاتا ع ــن
العنــف ،الــيت تــنص علــى وصــف حبــوب منــع احلمــل االســتعجايل خــالل  72ســاعة املواليــة حلدوثــه،
ــا جيعله ــن يف من ــأى ع ــن اإلجه ــاض وعواقب ــهي بينم ــا يبق ــى اإلجه ــاض سـ ـواء يف حال ــة اإلعاق ــة أو
ريه ــا ،جظ ــورا ويعاق ــب علي ــه الق ــانون مبقتض ــى الفص ــل  451و 453و 454و 455م ــن الق ــانون
اجلنائي.
 -111كمــا ل بشـراكة مــع برنــاما األمــم املتحــدة ملكافحــة الســيدا ،إةــاز حقيبــة تربويــة ،توجــد مــن
بس مكونا ا مطوية عن وسائل احلمـل االسـتعجايل ،لفائـدة أطـر القطاعـات الوزاريـة واجلمعيـات الـيت
تعمل يف جمال مكافحة العنف ضد النساء واألطفال.
 -112وتسـتفيد املنظمــات واجلمعيـات ــري احلكوميـة مــن كـل الــدورات التكوينيـة الــيت تنظمهــا وزارة
الصحة يف جمال ظاهرة جاربة العنف.

المادة 1٨
حفقة الينقل والجنسية
 -113حري ــة التنق ــل ع ــرب الـ ـرتاب ال ــوطين واالس ــتقرار في ــه ،واخل ــروج من ــه ،والع ــودة إلي ــه ،مض ــمونة
للجميع وفق القانون ،وذلل طبقا للفصل  24من الدستور املغرح.
 -114وفيما خيص احلق يف اجلنسية ،نذكر التدابري التالية:
• وضـع قـانون اجلنسـية املغـرح مجلـة مـن الشـروط املوضـوعية الكتسـاب اجلنسـية ،ـري أنـه نـص
يف الفص ــل  12عل ــى االس ــتثناء م ــن ه ــذه الش ــروط يتمث ــل يف ج ـواز جتن ــيس األجن ــيب ال ــذي
أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به أو خدمة للمغرب أو لفائدتهي
• ويضمن الفصـالن  6و 7مـن قـانون اجلنسـية ،لملشـخاص يف وضـعية إعاقـة ،احلـق يف التمتـع
باجلنس ــية املغربيـ ــة ،إذ ال يتض ــمنان أي مقتضـ ــى لييـ ــزي عل ــى أسـ ــاس اإلعاق ــة فيمـ ــا يتعلـ ــق
باجلنسية.
 -115أرس ــى الق ــانون رق ــم  37-99املتعل ــق باحلال ــة املدني ــة ،إلزامي ــة التس ــجيل بالنس ــبة للمغارب ــة
واألجانب املولودين فوق الرتاب الوطين ،دون لييز على أي أساس كان ،مبا يف ذلل اإلعاقة.
 -116يتس ــلم الوال ــدان ش ــهادة ال ــوالدة اخلاص ــة ب ــاملولود احل ــي دون أي ليي ــز ب ــس ذوي اإلعاق ــة أو
ــريهم .ويــتم تــدوين جنســه واســم أمــه واســم أبيــه يف هــذه الشــهادة ،الــيت يــأ مــن طــرف الطبيــب
املولــد أو القابلــة أو الســلطة احملليــة ،حســب مكــان الــوالدة (مستشــفى عــام أو خــاص ،دار الــوالدة،
املنــزل) .ووفــق القــانون  37-99املــذكور ،يقــدم التصـري بــالوالدة يف أجــل أقصــاه  30يومــا ،ويــدعم
بالوثائق التالية:
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• الدفرت العائلي أو كناال التعريف واحلالة املدنيةي
• ش ــهادة طبي ــة أو ش ــهادة إداري ــة مس ــلمة م ــن ط ــرف الس ــلطة احمللي ــة بن ــاء عل ــى ف ــث ع ــون
السلطةي
• نسخة من رسم الزواج ،مع االطالع على النسخة األصلية.

المادة 1٩
العيش المسيقل واإلدااج ت المجيمع
 -117يف بــاب النفقــة ،نصــت املــادة  198مــن مدونــة األســرة ،علــى أن إنفــاق األب علــى أوالده
املصــابس بدعاقــة والعــاجزين عــن الكســب تســتمر ،اســتثناء مــن قاعــدة توقــف هــذا احلــق ببلــوأ الطفــل
سن الرشد أو إلامه لـ  25سنة ،بالنسبة ملن يتابع دراسته ،أو بوجوب نفقة البنت على زوجها.
 -118انطل ــق ص ــندوق التكاف ــل الع ــائلي بدح ــداث حس ــاب خصوص ــي للخزين ــة ،يس ــمى ص ــندوق
التكاف ــل الع ــائلي مبقتض ــى ق ــانون املالي ــة لس ــنة ( 2010ج -ر بت ــاريخ  ،)2009/12/31وترس ــخ
بدص ــدار الق ــانون رق ــم  41-10املتعل ــق بتحدي ــد ش ــروط ومس ــاطر االس ــتفادة م ــن ص ــندوق التكاف ــل
العــائلي .وحــدد هــذا القــانون الفئــات املســتفيدة مــن الصــندوق يف األم املعــوزة ومســتحقو النفقــة مــن
األطفــال بعــد ا ــالل ميثــاق الزوجيــة .وقــد بلــو عــدد امللفــات الــيت لــت معاجلتهــا منــذ انطــالق تفعيــل
ه ــذا الص ــندوق إىل ح ــدود اي ــة أيلول/س ــبتمرب  ،2013م ــا جمموع ــه  2 539ملف ــاي وتش ــري كاف ــة
املؤشـرات إىل أن نســبة كبــرية مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،تســتفيد مــن هــذا الصــندوق ،باعتبــار أن
نفقة املعاق ال تسقا إال بارتفاع اإلعاقة أو حتقق الكسب.
 -119وق ــد أة ــزت وزارة الع ــدل واحلري ــات ،بشـ ـراكة م ــع ص ــندوق األم ــم املتح ــدة للمـ ـرأة ،دراس ــة
ش ــكلت أرض ــية لوض ــع دلي ــل ــوذجي لتحدي ــد النفق ــة ،وأخ ــذت بع ــس االعتب ــار يف مناقش ــة ووض ــع
التصــورات النهائيــة ــذا الــدليل وضــعية اإلعاقــة .ول تزويــد احملــاكم هبــذا الــدليل لالســتئناس بــه كــأداة
يسرتشــد هبــا القاضــي يف حتديــد مقــدار النفقــة ،علــى أســاس أن الطفــل يف وضــعية إعاقــة يتســلم املبلــو
احمل ــدد للطف ــل عموم ــا ،م ــع إمكاني ــة رف ــع ه ــذا املبل ــو بن ــاء عل ــى خ ــربة طبي ــة أو اس ــتنادا إىل الس ــلطة
التقديرية للقاضي.
 -120ويف نفــس الســياق ،مــن املشــرع املغــرح للمحجــور بســبب إصــابته بدعاقــة ذهنيــة أو ســفه،
إمكانية التقدم بطلب إىل احملكمة قصد رفع احلجر عنه ،إذا أنس يف نفسه الرشد.
 -121ويف جمــال الســكن اجلــامعي ،يســتفيد الطلبــة يف وضــعية إعاقــة مــن األســبقية يف الســكن ومــن
التخفيف أو اإلعفاء من واجبات األداء.
 -122ولت ــوفري إمكاني ــة وص ــول األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة إىل اخل ــدمات املرتبط ــة بالنق ــل ،ل ال ــاذ
مجلة من اإلجراءات نذكر من بس أمها ما يلي:
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 -1لكس األشخاص ذوي بعل اإلعاقـات احلركيـة ،مـن فرصـة احلصـول علـى
رخصــة الســياقة مــن صــنفي "أ" و"ب" عــن طريــق تعــويل اإلعاقــة بتهيئــة خاصــة للعربــة أو
بواسطة استعمال األجهزة الطبية املالئمةي
يئ ــة وس ــائل النق ــل العم ــومي ،ال ــيت ت ــدخل يف جم ــال اختصاص ــات وزارة
-2
التجهيز والنقل واللوجستيل ،لتمكس هذه الفئة من األشخاص من استعما اي
 -3حتس ـ ــس الولـ ـ ــوج إىل تل ـ ــف املرافـ ـ ــق التابع ـ ــة للـ ـ ــوزارة واملؤسس ـ ــات حتـ ـ ــت
وصايتها ،لتمكس األشخاص ذوي اإلعاقة من الولوج إىل اخلدمات اليت تقدمها.

المادة 20
الينقل الشخصت
 -123اعتم ــد املغ ــرب ع ــدة ط ــرق م ــن أج ــل تنفي ــذ االلتـ ـزام مبب ــدأ احـ ـرتام كرام ــة األش ــخاص ذوي
اإلعاقــة واســتقال م الــذاد ،وضــمان تكــاف الفــرص ــم ،لالســتفادة دون لييــز مــن مجيــع اخلــدمات
املقدمــة ،مــع العمــل علــى تــوفري إمكانيــة الولــوج ــم إىل تلــف وســائل النقــل واملرافــق التابعــة لــوزارة
التجهيز والنقل واللوجستيل ،وتندرج هذه الطرق أساسا يف اجملاالت التايل بيا ا أدناه.
 -1المجاج اليشفقعت
 -124حرصــت الــوزارة علــى تضــمس النصــوص التش ـريعية الــيت أصــدر ا ،مقتضــيات جتســد تنفيــذ
املبادئ وااللتزامات العامة لصامل األشخاص ذوي اإلعاقة ،وهص منها بالذكر:
• مدونــة الســري اجلديــدة الــيت دخلــت حيــز التنفيــذ بتــاريخ فــات تشـرين األول/أكتــوبر ،2010
والــيت نصــت علــى مقتضــيات لصــامل األشــخاص ذوي إعاقــة مــن بينهــا :لكــس األشــخاص
ذوي اإلعاقــة م ــن احلص ــول عل ــى رخص ــة الس ــياقية ،وم ــنحهم االختي ــار يف اجتي ــاز االختب ــار
التطبيقـ ــي بواسـ ــطة عربـ ــة يف ملكيـ ــتهم ،أو عربـ ــة تابعـ ــة ملؤسسـ ــات تعلـ ــيم السـ ــياقة تتضـ ــمن
املميزات التقنية فسب طبيعة اإلعاقةي
• لك ــس األش ــخاص املع ــاقس م ــن احلص ــول عل ــى رخص ــة الس ــياقة اخلاص ــة بالص ــنف "أ" ال ــيت
تط ــابق ال ــدراجات الناري ــة ال ــيت تبل ــو أس ــطوانتها  50س 3دون أن تتع ــدى  125س ،3م ــع
يئة خاصة فسب طبيعة اإلعاقة.
 -2اجاج المعاقفة اليقنية
 -125عملــت الــوزارة علــى إعــداد معــايري تقنيــة ــم التجهيـزات العموميــة ،تتــوخى إدمــاج حاجيــات
األشــخاص يف وضــعية إعاقــة يف املشــاريع مــن هــذا النــوع ،والــيت تســهر علــى إةازهــا مصــامل الــوزارةي
وه ــص بال ــذكر منه ــا دلي ــل ح ــول ض ـوابا الولوجي ــات ب ــالتجهيزات العمومي ــة ،ودلي ــل ح ــول ضـ ـوابا
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تعزي ــز املراف ــق الص ــحية ب ــالتجهيزات العمومي ــة اخلاص ــة باألش ــخاص املع ــاقس .كم ــا ل إح ــداث جلن ــة
خاصــة بالولوجيــات باملعهــد الــوطين للتقيــيس ،مــن أجــل الســهر علــى وضــع معــايري تقنيــة وطنيــة حــول
الولوجيات.
 -3اجاج المفا ع اليعاق قة
 -126ضـ ــمانا ملالئمـ ــة التجهي ـ ـزات العموميـ ــة الـ ــيت تـ ــدخل ضـ ــمن اختصاصـ ــات الـ ــوزارة ،أو الـ ــيت
تتكلف بدةازها أو اسـتغال ا أطـراف أخـرى ،عملـت مصـامل الـوزارة علـى إعـداد مراجـع تعاقديـة تلـزم
هــذه األط ـراف بــاحرتام الض ـوابا التقنيــة الالزمــة لصــامل األشــخاص يف وضــعية إعاقــة ،نــذكر منهــا:
دف ــاتر حتم ــالت خاص ــة ببن ــاء واس ــتغالل احملط ــات الطرقي ــة ،تتض ــمن التزام ــات متبادل ــة ص ــارمة ب ــس
األطـ ـراف املوقع ــة ،خاص ــة املص ــامل املختص ــة ب ــوزارة التجهي ــز والنق ــل واللوجس ــتيل ووزارة الداخلي ــة،
بضـرورة تــوفري مجيــع أسـباب الولــوج الســهل ـذه احملطــات مــن طـرف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،سـواء
فيما يتعلق باملمرات واستعمال املرافق واالستفادة القصوى من اخلدمات املقدمة داخلها.
 -٤اجاج إنجاز اشامقع اليجهيزات العااة
 -127يف إطـ ــار االختصاصـ ــات املخولـ ــة ـ ــا ،حتـ ــرص مصـ ــامل الـ ــوزارة كصـ ــاحب مشـ ــروع منتـ ــدب
بالنسـ ــبة للمشـ ــاريع العموميـ ــة الـ ــيت تنجزهـ ــا حلس ـ ــاب الدولـ ــة أو اجلماعـ ــات الرتابيـ ــة ،علـ ــى مطابق ـ ــة
تصــاميمها ملتطلبــات ض ـوابا الولوجيــات ،مــن ـرات ومرافــق صــحية خاصــة باألشــخاص يف وضــعية
إعاق ــة .وم ــن أه ــم ه ــذه املش ــاريع ال ــيت ل إةازه ــا خ ــالل س ــنيت  2009و ،2010ه ــص بال ــذكر،
املركبات الرياضية ملراكش وطنجة وأكادير ،واملراكز االستشفائية اجلامعية بكل من فاس ومراكش.
 -5اجاج تأهيل افا ق النقل العموات
 -128قام ــت املؤسس ــات العمومي ــة املكلف ــة بالنق ــل العم ــومي ،واخلاض ــعة لوص ــاية ال ــوزارة ،بدع ــداد
بـراما لتأهيــل مرافــق النقــل العمــومي حــا تســتجيب حلاجيــات هــذه الفئــة مــن األشــخاص ،ومــن بــس
هذه الرباما نذكر ما يلي:
• بنــاء وعص ـرنة ح ـوايل  40جطــة ســككية ،ل تصــميمها علــى أســاس إدمــاج كــل املكونــات
الالزمة لتوفري الراحة لملشخاص ذوي االحتياجات اخلاصةي
• تزويــد مجيــع مطــارات اململكــة باآلليــات والتجهيـزات الضــرورية (الكراســي املتحركــة ،مصــاعد
املطارات ،املمرات اخلاصة .)...
 -٦اجاج تأهيل وسائل النقل العموات
 -129لتســهيل ولــوج الشــخص يف وضــعية إعاقــة إىل وســائل النقــل (الطرقــي ،الســككي ،اجلــوي،
البحري) ،ولكينه من الـدخول واخلـروج منهـا والتحـرا داخلهـا واسـتعمال تلـف مرافقهـا واالسـتفادة
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من خـدمتها بشـكل أكثـر سـهولة وأقـل عنـاء ومشـقة ،عملـت املصـامل واملؤسسـات املعنيـة علـى إةـاز
عدة براما وعمليات من أمها:
• برنــاما اقتنــاء  24قطــار مــن فئــة طــابقس ،أدمــا يف تصــميمه مســتلزمات ســفر األشــخاص
ذوي اإلعاقةي
• تشــجيع ومســاعدة الشــركات العاملــة يف جمــال صــناعة هياكــل وأج ـزاء الســيارات ،مــن أجــل
التخص ــص يف جم ــال جتهي ــز وبي ــع املع ــدات واللـ ـوازم املتعلق ــة بنق ــل األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة
احلركية.
 -130كم ــا أن وزارة التجهي ــز والنق ــل واللوجس ــتيل عاق ــدة الع ــزم م ــع تل ــف ش ــركائها ،يف إط ــار
الــدعم التقــين املقــدم لملشــخاص ذوي اإلعاقــة احلركيــة ،علــى الــاذ جمموعــة مــن اإلج ـراءات والتــدابري
يف إطـ ــار النقـ ــل العمـ ــومي ترمـ ــي إىل إل ـ ـزام حـ ــافالت النقـ ــل احلضـ ــري بضـ ــرورة التـ ــوفر علـ ــى تعـ ــديل
أوتوماتيكي لتسهيل ولوج الكراسي املتحركة.
 -131مبقتض ــى امل ــادة  6املك ــررة م ــن ق ــانون املالي ــة لس ــنة  ،2008واملرس ــوم التطبيق ــي املنش ــور يف
اجلريــدة الرمسيــة عــدد  5958بتــاريخ  7لوز/يوليــه  ،2011طبــق رســم اســترياد أد بســعر  2.5يف
املائة على السيارات الشخصية املعدة لملشخاص ذوي اإلعاقة.

المادة 21
حفقة اليعبيف والفأي والحصوج على المعلواات
 -132يضــمن دســتور اململكــة جلميــع امل ـواطنس ،دون لييــز علــى أي أســاس مبــا فيــه اإلعاقــة ،حريــة
ال ـ ـرأي وحريـ ــة التعب ـ ــري واحلـ ــق يف احلص ـ ــول علـ ــى املعلومـ ــة (امل ـ ـواد  25إىل  28يف الدسـ ــتور) مي ـ ــع
أشــكاله .كمــا يضــمن ــم حريــة االجتمــاع وتأســيس اجلمعيــات وحريــة االهـراط يف أيــة منظمــة نقابيــة
وسياسية حسب اختيارهم (املادة .)29
 -133وي ــنص الق ــانون رق ــم  77-03املتعل ــق باالتص ــال الس ــمعي البص ــري الص ــادر يف  7ك ــانون
الثاين/ينـ ــاير  2005علـ ــى وجـ ــوب اح ـ ـرتام الشـ ــركات الوطنيـ ــة لالتصـ ــال السـ ــمعي البصـ ــري ،لـ ــدفاتر
التحمالت اليت تـنص علـى ضـمان ولـوج األشـخاص ضـعيفي السـمع إىل الـرباما املبثوثـة ،وذلـل عـن
طريق الرتمجة الفورية إىل لغة الصم وضعيفي السمع.
 -134حرصت احلكومة املغربيـة علـى الـاذ تـدابري مـن شـأ ا لكـس األشـخاص الصـم واألشـخاص
يف وضــعية إعاقــة بص ـرية ،مــن اســتخدام وســائل االتصــال املســاعدة كلغــة اإلشــارة .حيــث ل إصــدار
دلي ــل للغ ــة اإلش ــارة املوح ــدة ب ــاملغرب س ـواء يف ص ــيغته الورقي ــة أو الص ــيغة املعلوماتي ــة ،كم ــا ل توزيع ــه
على نطاق واسع بالنسبة لملشخاص الصم وجلمعيات األشخاص يف وضعية إعاقة وأسرهم.
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 -135ويف نفــس اإلطــار ،ل وضــع برنــاما إلحــداث خزانــات ناطقــة يف اجلامعــات واملــدن احملتضــنة
ملراكــز تعلــيم وتكــوين األشــخاص املكفــوفس ،حيــث ل جتهيــز  11خزانــة ناطقــة تســم ــم بــالولوج
إىل املعرفة واملعلومات.
 -136وأح ــدثت وزارة األوق ــاف والش ــؤون اإلس ــالمية مرك ـ ـزا للتوثي ــق واألنش ــطة الثقافي ــة مبكن ــاس،
يشتمل على قاعتس جمهـزتس تسـم لـذوي اإلعاقـة بالوصـول والولـوج إليهـا .كمـا وفـرت دلـيال صـوتيا
 ،Audioعلى البوابة اإللكرتونية ذه الوزارة.
 -137وتعمــل وزارة االتصــال مــع شــركائها يف قطــاع اإلعــالم الســمعي البصــري ،عــرب عقــود الربنــاما
 Contrats Programmeعل ــى االهتم ــام باألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،فيم ــا يتعل ــق ب ــالولوج إىل اإلع ــالم
من خالل:
• االس ـ ـ ــتجابة حلاجي ـ ـ ــات األش ـ ـ ــخاص والفئ ـ ـ ــات ذوي االحتياج ـ ـ ــات اخلاص ـ ـ ــة واملس ـ ـ ــامة يف
ان ــدماجهم يف احلي ــاة االجتماعي ــة واملدني ــة ،وتيس ــري ل ــتعهم فق ــوقهم (الفق ــرة  ،13امل ــادة 2
من دفرت حتمالت القناة الثانية )2Mي
• تطـ ــوير ولـ ــوج األشـ ــخاص ضـ ــعيفي السـ ــمع إىل ال ـ ـرباما التلفزيـ ــة باسـ ــتعمال كافـ ــة الوسـ ــائل
املالئم ــة (الفق ــرة  ،6امل ــادة  3م ــن دف ــرت حتم ــالت  .)2Mوتعم ــل الش ــركة الوطني ــة ل ذاع ــة
والتلفزة  SNRTتـدرجييا ،علـى تطـوير ولـوج األشـخاص ضـعيفي السـمع ،إىل الـرباما املبثوثـة،
وذلــل عــن طريــق اســتعمال مجيــع الوســائل املواتيــة (الفقــرة  ،1املــادة  19مــن دفــرت حتمــالت
)SNRTي
• يسـ ــهر عنـ ــد بـ ــث ال ـ ـرباما اإلخباريـ ــة وال ـ ـرباما املوجهـ ــة للجمهـ ــور الناش ـ ـ  ،وكـ ــذا ال ـ ـرباما
املتض ــمنة ملناقش ــة قض ــايا ذات بع ــد سياس ــي ،أو اقتص ــادي ،أو اجتم ــاعي أو ــريه ،عل ــى
ضـمان ترمجتهـا إىل لغـة يفهمهـا األشـخاص الصـم أو ضـعيفي السـمع (الفقـرة  ،2املــادة 19
من دفرت حتمالت )SNRTي
• تلتزم الشركة ،بتوفري الرتمجة الفورية إىل لغة الصم وضعيفي السمع على القناة األوىل ،فيما يلي:
•

اخلطب امللكيةي

•

النشرة اإلخبارية اليومية الرئيسيةي

•

إنــذارات الســلطات العموميــة والبال ــات املســتعجلة ،ا ادفــة إىل احلفــا علــى النظــام
العامي

• تلت ــزم الش ــركة بدشـ ـراا األش ــخاص ذوي االحتياج ــات اخلاص ــة م ــن ك ــل الفئ ــات العمري ــة يف
الرباما (املادة  38من دفرت حتمالت )SNRTي
• تب ــث القنـ ــاة الثقافي ــة يوميـ ــا وبص ــفة منتظمـ ــة ،ملـ ــدة ال تق ــل عـ ــن  26دقيق ــة ،برناجمـ ــا يع ـ ـ
مبحاربة األمية بطريقة علمية تتالءم والشرحية أو الشرائ اجملتمعية املستهدفةي
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• تبـث كــذلل يوميـا ،وبصــفة منتظمــة ،ملـدة ال تقــل عـن  26دقيقــة ،برناجمــا يعـ بتــدريس لغــة
ضعيفي السمع بطريقة علمية ذه الفئة (املادة  72من دفرت حتمالت .)SNRT
 -138ويف إط ــار احل ــق يف احلص ــول عل ــى املعلوم ــة ،تق ــدمت وزارة االتص ــال ،أم ــام اللجن ــة الوزاري ــة
املكلفــة بدعــداد قــانون حــق احلصــول علــى املعلومــة ،بــاقرتاحس حــول حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
يف احلصول على املعلومة ،يهمان ما يلي:
• لملش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة ،احل ـ ــق يف الوص ـ ــول إىل املعلوم ـ ــة بالوس ـ ــائل ال ـ ــيت لك ـ ــنهم م ـ ــن
استيعاهبا واستعما اي
• إن كــان الطالــب مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،فعلــى املصــلحة املختصــة تقــدمل املعلومــة
بصيغة تتالءم مع إعاقة الطالب ،إذا توافرت هذه الصيغة يف املؤسسة.
 -139كما وقـع املغـرب يف يـوم  28حزيران/يونيـه  ،2013علـى معاهـدة مـراكش للمنظمـة العامليـة
للملكي ــة الفكري ــة ،املتعلق ــة بتيس ــري النف ــاذ إىل املص ــنفات املنش ــورة لفائ ــدة األش ــخاص املكف ــوفس أو
معاقي البصر أو ذوي إعاقـات أخـرى يف قـراءة املطبوعـات ،ليجمـع هبـذه الطريقـة بـس حقـوق املؤلـف
وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

المادة 22
احيفام الخصوصية
 -140مبقتض ــى امل ــادة  4م ــن مدون ــة أخالقي ــات مهن ــة الطبي ــب ،يلت ــزم ه ــذا األخ ــري باحلف ــا عل ــى
السر الطيب املتعلق باملريل دون أي لييز بس األشخاص ذوي اإلعاقة و ريهم.
 -141كم ــا يعاق ــب الفص ــل  446م ــن الق ــانون اجلن ــائي ،األطب ــاء واجلـ ـراحس ومالحظ ــي الص ــحة
والص ــيادلة واملول ــدات وك ــل ش ــخص يعتـ ـرب م ــن األمن ــاء عل ــى األسـ ـرار ،عل ــى إفش ــاء س ــر أودع لدي ــه
ما عدا يف احلاالت اليت جييزها القانون.
 -142ولض ـ ــع عملي ـ ــة معاجل ـ ــة املعلوم ـ ــات املتعلق ـ ــة باألش ـ ــخاص وص ـ ــحتهم ملقتض ـ ــيات الق ـ ــانون
رقــم  ،09-08املتعلــق فمايــة األشــخاص الــذاتيس جتــاه معاجلــة املعطيــات ذات الطــابع الشخصــي،
الذي ينص على:
• الرضــا املســبق للشــخص املعــين باملعطيــات ،وحقوقــه املتعلقــة باإلخبــار أثنــاء جتميــع املعطيــات
والولوج إليها وتصحيحها والتعرض ألسباب مشروعة على القيام مبعاجلة معطيات لصهي
• إخضــاع معاجلــة املعطيــات ذات الطــابع الشخصــي املتعلقــة بالصــحة مبــا يف ذلــل املعطيــات
اجلينية ،إلذن مسبقي
• االلتزام بسرية وسالمة املعاجلات والسر املهين.
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 -143كم ــا حت ــرص مجي ــع املؤسس ــات الص ــحية عل ــى محاي ــة خصوص ــيات املرض ــى امل ــرتددين عليه ــا
وبدون لييز أو استثناء ،من خالل:
• عدم اإلفصا عن البيانات الشخصية إال يف احلاالت الضروريةي
• حف املعلومات يف ملفات وسجالت خاصة ،ولزينها يف أماكن آمنةي
• االلتزام بسرية املعلومات املتعلقة باملريل اخلاضع لملفاث الطبيةي
• عـدم أخــذ املعلومــات الشخصـية بعــس االعتبــار ،أثنــاء القيـام بــالبحوث واملســو اإلحصــائية،
ومجع وحتليل املعطيات الصحية.
 -144كمــا تشــري مقتضــيات املــادة  8مــن القــانون املتعلــق فمايــة األشــخاص الــذين يشــاركون يف
األفــاث البيوطبيــة ،إىل ضــرورة أن حيــرتم املتعهــد أو الباحــث واملتــدخلس ،احليــاة الشخصــية للشــخص
ال ــذي يش ــارا يف ف ــث بي ــوطيب وس ـرية املعلوم ــات املتعلق ــة ب ــه طبق ــا للنص ــوص التش ـريعية والتنظيمي ــة
اجلاري هبا العمل.

المادة 23
احيفام البيت واألسفة
 -145أقـرت مدونــة األسـرة مقتضــى خاصــا لقاضـي األســرة املكلــف بـالزواج ،صــالحية اإلذن بــزواج
املصــاب بدعاقــة ذهنيــة ذك ـرا كــان أم أنثــى( ،املــادة  12مــن مدونــة األســرة) .ولنجــا مؤسســة الــزواج
وضــمان كافــة أفرادهــا ،ألــزم املشــرع املغــرح (املــادة  65مــن مدونــة األســرة) ضــرورة تــوفر اإلذن بــالزواج
يف حالة زواج الشخص املصاب بدعاقة ذهنية ،كأحد مكونات ملف عقد الزواج.
 -146يف جمال خدمات الصحة اإلةابية ،حترص وزارة الصحة على:
• تعزيز برناما تنظيم األسرة والصحة اإلةابية ميع املراكز الصحية على الصعيد الوطيني
• توسيع سلة اخلدمات يف إطار أنشطة برناما تنظيم األسرة يف جمال الصحة اإلةابيةي
• اســتفادة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن جمانيــة تلــل اخلــدمات ،وذلــل علــى أســاس املوافقــة
احلرة واملستنرية.
 -147فيم ــا خي ــص كفال ــة األطف ــال ،وباخلص ــوص األطف ــال يف وض ــعية إعاق ــة ،تق ــوم وزارة الص ــحة
بالتعاون مع العصبة املغربية حلماية الطفولة ،بالتدابري التالية:
• ت ــوفري مق ـ ـرات للحض ــانة داخـ ــل املستش ــفيات ،تتكفـ ــل باألطف ــال املهملـ ــس وذوي اإلعاقـ ــة
منهم ،إىل حس كفالتهم أو إىل سن السادسةي
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• وضــع رهــن إشــارة مركــز لالمــرمل لملطفــال املهملــس بالربــاط ،عــدة مــوظفس وأطبــاء يف تلــف
التخصصـات ،و رضــس ،ومســاعدين اجتمــاعيس ،وأخصــائيس نفســيس ،وأخصــائي الــرتويل
احلركي والنفسي  ،...للمصاحبة الطبية والنفسيةي
• قي ــام املس ــاعدة االجتماعي ــة ببح ــث اجتم ــاعي ،ع ــن طري ــق زي ــارة من ــزل األس ــرة الرا ب ــة يف
الكفال ــة ،وإع ــداد تقري ــر كت ــاح ع ــن ق ــدرة ال ــزوجس ،املادي ــة واالجتماعي ــة ،لكفال ــة الطف ــل
املهمل .ويعترب هذا التقرير وثيقة أساسية يف ملف طالب الكفالة.
 -148حيــرص القضــاء علــى حتــري املصــلحة الفضــلى للطفــل ذي االحتيــاج اخلــاص وللطفــل املعــاق،
يف كافة قضايا احلضانة وذلل ضمانا حلماية أكرب ذه الفئة من األطفال.
 -149يف إطار الربنـاما الـوطين لتنظـيم األسـرة ،ال يسـم بـدجراء عمليـات التعقـيم القسـري ،سـواء
لملشخاص األصحاء أو الذين يعانون من إعاقة ،إال يف احلاالت اليت تستجيب للشروط التالية:
• املوافقة املسبقة للزوجس املعنيسي
• وجود ثالثة أطفال على األقل لدى األسرة املعنيةي
• إذا كانت احلالة الصحية للزوجة ال تسم

ا بوالدات متعددةي

• إذا كانت الوالدة لثل خطرا على صحة األم.

المادة 2٤
اليعليم
 -150ي ــويل املغ ــرب عناي ــة خاص ــة حل ــق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف التعل ــيم ،حي ــث أص ــدر هب ــذا
اخلص ــوص من ــذ  13تشـ ـرين الث ــاين/نوفمرب  1963ق ــانون إلزامي ــة التعل ــيم األساس ــي ،املغ ــري وامل ــتمم
مبقتضــى قــانون  04-00الصــادر يف  19أيار/مــايو  .2000وأقــرت مقتضــيات هــذا القــانون بدلزاميــة
التعل ــيم األساس ــي جلمي ــع األطف ــال املغارب ــة الب ــالغس  6س ــنوات ،وأقرنت ــه بعقوب ــات زجري ــة يف حال ــة
املخالفــة .كمــا دعــا امليثــاق الــوطين للرتبيــة والتكــوين ،يف دعامتــه  ،14إىل حتســس ظــروف املتعلمــس
والعناي ــة باألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة أو ال ــذين يواجه ــون ص ــعوبات جس ــمية أو نفس ــية أو معرفي ــة ،يف
التمتــع بالــدعم الــالزم لتخطيهــا .وعملــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكــوين املهــين علــى إصــدار جمموعــة
م ـ ــن امل ـ ــذكرات والقـ ـ ـرارات وال ـ ــدالئل ال ـ ــيت ـ ــم اجلوان ـ ــب التنظيمي ـ ــة والرتبوي ـ ــة ،واخل ـ ــدمات الص ـ ــحية
واالجتماعية ،ويف جمايل تكوين األطر والشراكة.
 -151ووفقــا ملعطيــات وإحصــائيات األكادمييــات اجلهويــة للرتبيــة والتكــوين لســنة  ،2013فقــد بلــو
عـ ــدد األقسـ ــام املدجمـ ــة احملدثـ ــة لفائـ ــدة األطفـ ــال يف وضـ ــعية إعاقـ ــة مـ ــا ينـ ــاهز  555قسـ ــم يف 383
مؤسسـ ـ ــة تعليميـ ـ ــة بكـ ـ ــل جهـ ـ ــات اململكـ ـ ــة .ويسـ ـ ــتفيد مـ ـ ــن هـ ـ ــذا العـ ـ ــرض املدرسـ ـ ــي الـ ـ ــوطين م ـ ـ ــا
يقــارب  5 998تلميــذ و 2 226تلميــذة .هــذا باإلضــافة إىل العديــد مــن األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة
40/82

GE.15-15331

CRPD/C/MAR/1

احلركية واملصابس باألمراض املزمنة ،الـذين يتـابعون دراسـتهم باألقسـام العاديـة دون أي لييـز مـع بـاقي
أقرا م ،والذين يشكلون أزيد من  60 000حسب دراسة إحصائية ترجع إىل سنة .2004
 -152وعل ــى مس ــتوى الت ــدابري اإلجرائي ــة والتنظيمي ــة ذات الص ــلة ،ل إص ــدار ال ــدوريات وامل ــذكرات
الوزارية التالية:
• امل ــذكرة الوزاري ــة رق ــم  98/104ح ــول إدم ــاج األطف ــال ذوي اإلعاق ــة بالس ــلل األول م ــن
التعليم األساسي ،والـيت تعطـي احلـق جلميـع األطفـال ذوي اإلعاقـات اخلفيفـة واملتوسـطة ،يف
التسجيل باملدرسة العمومية باألقسام املدجمة والعاديةي
• امل ـ ــذكرة رق ـ ــم  10بت ـ ــاريخ  16ش ـ ــباط/فرباير  ،1998املتعلق ـ ــة ب ـ ــدجراءات تنفي ـ ــذ املرس ـ ــوم
التطبيقي لقانون الرعاية االجتماعية لملشخاص ذوي اإلعاقةي
• املــذكرة الوزاريــة رقــم  179بتــاريخ  19تشـرين األول/أكتــوبر  ،1978الــيت تــنص علــى تزويــد
مؤسسات املكفوفس ،كباقي املؤسسات الرمسية ،باحلاجيات اإلدارية والرتبوية واالقتصاديةي
• املــذكرة الوزاريــة رقــم  ،2000/008حــول لــدرس األطفــال ذوي اإلعاقــة ،الــيت حتــث مجيــع
مــديري املصــامل املركزيــة علــى األخــذ بعــس االعتبــار وجــود التالميــذ ذوي اإلعاقــة وحاجيــا م
اخلاصة ،وذلل عنـد إعـداد بـراجمهم القطاعيـة مثـل الولوجيـات ،والتجهيـز ،والتـأطري الرتبـوي،
واملناها و ريهاي
• م ــذكرة إط ــار رق ــم  ،2005 /89ح ــول تش ــجيع ل ــدرس ذوي احلاج ــات اخلاص ــة ،وأطف ــال
الرحل واملناطق اجلبليةي
• الدوريــة املشــرتكة رقــم  ،130برســم املوســم الدراســي  ،2005-2004الــيت مــت اجلوانــب
التالية:
•

إعــادة النظــر يف إج ـراءات تســجيل التالميــذ ،بدحــداث جلنــة نيابيــة تتكلــف بــالنظر
يف ملفات التسجيل احملالة عليها ،ويف اخلريطة الرتبوية لملقسام املدجمةي

•

احلــث علــى القيــام فمــالت للتوعيــة والتحســيس ،مــن أجــل تســجيل األطفــال ذوي
االحتياجات اخلاصةي

•

وضع معايري الختيار األساتذة املكلفس بالتدريس يف األقسام املدجمةي

•

حتديد املواصفات اخلاصة بقسم اإلدماج.

• املـ ـ ــذكرة الوزاريـ ـ ــة رقـ ـ ــم  143بتـ ـ ــاريخ  13تش ـ ـ ـرين األول/أكتـ ـ ــوبر  ،2009حـ ـ ــول لـ ـ ــدرس
األشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،والراميــة إىل حتقيــق تكــافؤ الفــرص بــس األطفــال يف
ســن التمــدرس ،وال ســيما حتســس اخلــدمات الرتبويــة واالجتماعيــة والصــحية املالئمــة لتمكــس
األطف ــال والي ــافعس يف وض ــعية إعاق ــة ،م ــن حقه ــم يف التم ــدرس مبؤسس ــات التعل ــيم بكاف ــة
مستوياته ،بغية حتقيق أهداف "الرتبية للجميع"ي
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• املــذكرة الوزاريــة الصــادرة بتــاريخ  19أيار/مــايو  ،2010بشــأن تــأطري اتفاقيــات الش ـراكة مــع
اجلمعيات النشيطة يف جمال العناية باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصةي
• املراسـ ــلة الوزاريـ ــة عـ ــدد  07/212بتـ ــاريخ  14آذار/مـ ــارس  ،2007حـ ــول إحـ ــداث جلـ ــان
للتنسـ ــيق مـ ــع تلـ ــف املتـ ــدخلس يف أنشـ ــطة اإلدمـ ــاج املدرسـ ــي ،علـ ــى املسـ ــتويات املركزيـ ــة
واجلهوية واإلقليمية واحملليةي
• امل ــذكرة الوزاري ــة ع ــدد  3-2274بت ــاريخ  30نيس ــان/أبريل  ،2013واملتعلق ــة ب ــاإلجراءات
التنظيميــة لتكييــف املراقبــة املســتمرة واالمتحانــات اإلشــهادية لفائــدة التالميــذ ذوي اإلعاقــة،
والذين يواجهون صعوبات يف الكتابة والنطقي
• إصـ ــدار مراسـ ــالت س ـ ــنوية لالحتفـ ــال باأليـ ــام العاملي ـ ــة والوطنيـ ــة لملشـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة
باملؤسسات التعليمية.
 -153وعلى مستوى توفري املعينات الرتبوية واألدوات البيدا وجية ،جتدر اإلشارة إىل:
• يي دليـل تنظيمـي وبيـدا وجي وتشـريعي ل دمـاج املدرسـي لملطفـال ذوي اإلعاقـة ،يعتمـد
املشروع الرتبوي الفردي للطفل يف وضعية إعاقةي
• تأهيل الفضاءات املستقبلة لملطفال يف وضعية إعاقة ذهنية أو مسعيةي
• اعتماد معـايري الختيـار األطـر الرتبويـة املؤهلـة للتـدريس باألقسـام املدجمـة لملطفـال يف وضـعية
إعاقة ذهنية أو مسعيةي
• اعتماد دليل ملواصفات أقسام اإلدماج املدرسي حسب نوعية اإلعاقةي
• تشجيع املشاريع الرتبوية الفردية لكل تلميذ يف وضعية إعاقةي
• توفري األجهزة املكتبية والوسائل الديداكتيكية والسمعية البصرية ،جلميع األقسام املدجمةي
• ت ــوفري املراج ــع والكت ــب ،ملراك ــز تك ــوين أس ــاتذة التعل ــيم االبت ــدائي ومراك ــز التوثي ــق اجلهوي ــة
(بتعاون مع املصامل الثقافية للسفارة الفرنسية)ي
• إع ــداد مص ــو ات تك ــوين أس ــاتذة التعل ــيم االبت ــدائي ،ح ــول بي ــدا وجيا اإلدم ــاج لملطف ــال
ذوي االحتياجات اخلاصةي
• تــوفري األط ــر الرتبويــة واإلداري ــة ،واملن ــاها الدراســية بلغ ــة "براي ــل" ،للمراكــز التابع ــة للمنظم ــة
العلوية لرعاية املكفوفسي
• توفري األطر الرتبوية واإلدارية ،ملراكز مؤسسة لملمساء للصمي
• توفري األطر الرتبوية واإلدارية ،للمركز الوطين جمد السادس للمعاقسي
• انط ــالق مش ــروع بن ــاء املنه ــاج اخل ــاص بأقس ــام اإلدم ــاج املدرس ــي لملطف ــال ذوي اإلعاق ــة،
بتعاون مع اليونيسيفي
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• يـيء مــذكرة حـول تكييــف املراقبـة املســتمرة واالمتحانـات اإلشــهادية ،لفائـدة التالميــذ ذوي
اإلعاقة ،والتالميذ الذين يعانون صعوبات القراءة والكتابة.
 -154وتتمثل التدابري املتخذة يف جمال إعداد املكونس وتكوين األطر يف:
• وضع طا لتكوين األطر الرتبوية مع األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكويني
• تنظيم دورات تكوينية مكثفـة حسـب نوعيـة اإلعاقـة ،لفائـدة مجيـع أسـاتذة التعلـيم االبتـدائي
املشـ ــرفس علـ ــى أقسـ ــام اإلدمـ ــاج املدرسـ ــي لملطفـ ــال ذوي اإلعاقـ ــة (وعـ ــددهم  )500مـ ــن
حزيران/يونيه  2011إىل شباط/فرباير 2012ي
• إدراج مصو ة الرتبية اخلاصة يف املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكويني
• تكوين املنسقس اجلهويس املكلفس مبلف تربية األطفال ذوي اإلعاقة (وعددهم )16ي
• تكوين األطباء العاملس باألكادمييات اجلهوية (وعددهم )16ي
• تكـ ـ ــوين املفتشـ ـ ــس املكلفـ ـ ــس بأقسـ ـ ــام اإلدمـ ـ ــاج املدرسـ ـ ــي علـ ـ ــى صـ ـ ــعيد بعـ ـ ــل النيابـ ـ ــات
(وعددهم )38ي
• تنظ ــيم دورات تكويني ــة ،لفائ ــدة مجي ــع األط ــر الرتبوي ــة واإلداري ــة والطبي ــة ،بشـ ـراكة م ــع املرك ــز
الوطين جمد السادس للمعاقسي
• تنظــيم أي ــام دراس ــية موضــوعاتية ح ــول تربي ــة األطفــال يف وض ــعية إعاق ــة ،بش ـراكة م ــع املرك ــز
الوطين جمد السادس للمعاقسي
• تنظيم يـوم دراسـي حـول تربيـة األطفـال يف وضـعية إعاقـة حتـت شـعار" :املؤسسـات التعليميـة
 املراكز املختصة :أي جسر؟" يوم  11كانون األول/ديسمرب 2009ي• تنظ ـ ــيم ي ـ ــومس دراس ـ ــيس ح ـ ــول عس ـ ــر القـ ـ ـراءة والكتاب ـ ــة ،ي ـ ــومي  25و 26تشـ ـ ـرين األول/
أكت ــوبر  ،2010لفائ ــدة مك ــوين أس ــاتذة التعل ــيم االبت ــدائي ب ــاملركز ال ــوطين جم ــد الس ــادس
للمعاقسي
• تنظـ ــيم دورات تكوينيـ ــة لفائـ ــدة املربيـ ــات التابعـ ــات للجمعيـ ــات احملتضـ ــنة ألقسـ ــام اإلدمـ ــاج
املدرسي ،بشراكة مع مؤسسة جمد اخلامس للتضامن ،خالل سنة .2012
 -155ويف جمال تعزيز اخلدمات الصحية واالجتماعية ،ميكن اإلشارة إىل:
• وضـ ــع برنـ ــاما سـ ــنوي للفحوصـ ــات الطبيـ ــة املنتظمـ ــة لفائـ ــدة التالميـ ــذ ذوي اإلعاقـ ــة وتتبـ ــع
حــالتهم الصــحية ،بشـراكة مــع مصــامل وزارة الصــحة واملركــز الــوطين جمــد الســادس للمعــاقس
وبعل مجعيات اجملتمع املديني
• دعــم األنشــطة ا ادفــة إىل التكفــل الطــيب وتــوفري التجهي ـزات الطبيــة للتالميــذ ذوي اإلعاقــة،
بش ـراكة مــع املركــز الــوطين جمــد الســادس للمعــاقس وشــركاء آخ ـرين (مجعيــات مدنيــة وقطــاع
خاص)ي
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• دع ـ ــم أنش ـ ــطة التك ـ ــوين امله ـ ــين واالن ـ ــدماج االجتم ـ ــاعي للتالمي ـ ــذ ذوي اإلعاق ـ ــة ،بتع ـ ــاون
مع اجلمعياتي
• تشــجيع األنشــطة الرتفيهيــة والرياضــية للتالميــذ ذوي اإلعاقــة ،بتعــاون مــع األوملبيــاد اخلــاص
املغرح واجلمعيات املعنيةي
• تنظ ــيم قافل ــة طبي ــة ــم ص ــحة الف ــم واألس ــنان لفائ ــدة  316م ــن األطف ــال ذوي اإلعاق ــة،
ب  43مــن األقســام املدجمــة هــة الربــاط ســال زمــور زعــري ،بش ـراكة مــع املركــز الــوطين جمــد
السادس للمعاقسي
• اس ــتفادة تالمي ــذ األقس ــام املدجم ــة ،م ــن مجي ــع اخل ــدمات ال ــيت يوفره ــا املرك ــز ال ــوطين جم ــد
السادس للمعاقس بسال وملحقاته اجلهوية باسفي ووجدة ومراكش.
 -156أمــا بالنســبة لتعزيــز الشـراكة والتعــاون يف جمــال التعلــيم مــع متــدخلس آخـرين ،فــدن هــذا اجملــال
حيظى بعقد عدة شراكات بـس وزارة الرتبيـة الوطنيـة والتكـوين املهـين وقطاعـات حكوميـة أخـرى ،ومـع
فاعلس آخرين من اجملتمع املدين ومن القطاع اخلاص.
 -157وجت ــدر اإلش ــارة إىل جمموع ــة م ــن اإلكراه ــات والص ــعوبات ال ــيت يعرفه ــا جم ــال تربي ــة وتك ــوين
األطفال املعاقس ،ومن بينها:
• صعوبة توقع عدد األطفال ذوي اإلعاقة ،عند عملية يي اخلريطة الرتبويةي
• صعوبة تشخيص اإلعاقات ،والتمييز بس بعل أنواعهاي
• عدم توافر العدد الكايف من األطر الرتبوية املتخصصةي
• صعوبة تتبع املشاريع الرتبوية الفردية ،لملطفال ذوي اإلعاقةي
• ضعف اهتمام وتتبع األسر ،لتمدرس األطفال ذوي اإلعاقةي
• ياب فريق داعم متعدد االختصاصات ،للتأطري الرتبوي والصحي واالجتماعيي
• بعد املسافات بس أقسام اإلدماج ،وسك األطفال ذوي اإلعاقة.

المادة 25
الصحة
 -158يــنص القــانون رقــم  07-92املتعلــق بالرعايــة االجتماعيــة لملشــخاص املعــاقس ،علــى ضــرورة
لكــس هــذه الفئــة مــن االســتفادة مــن جمموعــة مــن احلقــوق والتســهيالت .كمــا يــنص علــى أن الوقايــة
م ــن اإلعاق ــة وتشخيصـ ــها وعالجه ــا وتربي ــة املعـ ــاق وتعليم ــه وتكوين ــه وتأهيلـ ــه وإدماج ــه يف اجملتمـ ــع
مســؤولية وواجــب وطــين (املــادة األوىل) .وتشــمل الوقايــة حســب هــذا القــانون ،مجيــع التــدابري املاديــة
واملعنوي ـ ــة ،كالتوجيه ـ ــات الص ـ ــحية والبدني ـ ــة وتلق ـ ــي األطف ـ ــال واألمه ـ ــات ،والوقاي ـ ــة م ـ ــن احلـ ـ ـوادث،
واالهتمــام بالبيئــة ،وكــل مــا مــن شــأنه أن جينــب املـواطن املغــرح األســباب املؤديــة ل عـ ــاقة (املــادة .)7
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وتعمــل الدولــة علــى تكــوين األطــر الطبيــة وشــبه الطبيــة واملـربس املختصــس ،وعلــى تــوفري وســائل إعــادة
التكيي ــف والتأهي ــل الب ــدين .كم ــا تعم ــل الدول ــة واجلماع ــات احمللي ــة ،يف ح ــدود اإلمكاني ــات املتاح ــة،
على إحداث مراكز العالج اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة (املادة .)8
 -159ومــن أهــم النصــوص القانونيــة والتنظيميــة الــيت تكفــل حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى
نفس اخلدمات الصحية اجليدة النوعية:
• الفصــل  34مــن الدســتور ،الــذي يلــزم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل سياســات موجهــة
إىل األش ــخاص والفئ ــات م ــن ذوي االحتياج ــات اخلاص ــةي حي ــث تس ــهر ه ــذه الس ــلطات
خصوصا على ما يلي:
•

معاجلــة األوضــاع ا شــة لفئــات مــن النســاء واألمهــات ولملطفــال واألشــخاص املســنس
والوقاية منهاي

•

إع ــادة تأهي ــل األش ــخاص ال ــذين يع ــانون م ــن إعاق ــة جس ــدية أو حس ــية أو حركي ــة أو
عقليـة ،وإدمـاجهم يف احليـاة االجتماعيـة واملدنيـة ،ولـتعهم بـاحلقوق واحلريـات املعـرتف
هبا للجميعي

• االتفاقي ـ ــة الدولي ـ ــة املتعلق ـ ــة فق ـ ــوق األش ـ ــخاص يف وض ـ ــعية إعاق ـ ــة ،املص ـ ــادق عليه ـ ــا يف 8
نيسان/أبريل 2009ي
• العه ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدويل اخل ـ ـ ــاص ب ـ ـ ــاحلقوق االقتص ـ ـ ــادية واالجتماعي ـ ـ ــة والثقافي ـ ـ ــة ،املص ـ ـ ــادق علي ـ ـ ــه
بتاريخ  27آذار/مارس 1979ي
• القـ ــانون رقـ ــم  81-05يف  6أيار/مـ ــايو عـ ــام  ،1981بشـ ــأن محايـ ــة املكفـ ــوفس وضـ ــعاف
البصر ،والقانون املكمل له عدد  89-10املؤرخ يف  13كانون األول/ديسمرب 1989ي
• القانون  ،92-07اخلاص بالتكفل باألشخاص يف وضعية إعاقة لسنة 1993ي
• القانون  ،03-10املتعلق بالولوجيات لسنة 2003ي
• الق ــانون  ،34-09املتعل ــق باملنظوم ــة الص ــحية والرعاي ــة الص ــحية ،ال ــذي ي ــنص عل ــى مب ــدأ
املساواة يف الوصول إىل العالج واخلدمات الصحية يف مجيع جماالت الصحةي
• قـ ـ ـرار وزارة الص ـ ــحة رق ـ ــم  ،456-11الص ـ ــادر يف  23رج ـ ــب ( 6حزيران/يوني ـ ــه ،)2010
بش ــأن النظ ــام ال ــداخلي للمستش ــفيات ،الصـ ــادر يف اجلري ــدة الرمسي ــة رق ــم  5923-2ربيـ ــع
الثاين  17( 1432آذار/مارس )2011ي واملرسـوم رقـم  656-06-2الصـادر يف  24مـن
ربيع األول  13( 1428نيسان/أبريل  ،)2007املتعلق بالتنظيم االستشفائي ،الصادر باجلريدة
الرمسيــة رقــم  5923-2ربيــع اآلخــر  17( 1432آذار/مــارس  ،)2011وال ســيما امل ـواد 10
و 12و 13و 14و 16وامل ـ ـ ـواد  .47 ،45 ،44 ،43 ،42واملـ ـ ــادة  51املتعلقـ ـ ــة بالش ـ ـ ــروط
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والكيفيــات لقبــول املرضــى املصــابس بــاألمراض العقليــة وامل ـواد  90 ،89 ،88 ،87 ،82مــن
الباب السادس املتعلق بالسالمة واحملافظة على الصحة وتدبري األخطار.
 -160ومــن أجــل بلــورة الت ـزام الدولــة وتك ـريس مبــدأ احلــق يف الصــحة ،كمــا ل التنصــيص عليــه يف
إط ـ ــار االتفاقي ـ ــات الدولي ـ ــة ،ي ـ ــأد الق ـ ــانون رق ـ ــم  65-00يف مقدم ـ ــة املرجعي ـ ــات يف جم ـ ــال التغطي ـ ــة
الصــحية وتعزيــز احلقــوق املكتســبة مــن لــدن املـواطنس املســتفيدين مــن تــأمس صــحي .وقــد ل مبوجــب
هــذا الق ــانون ،إح ــداث نظ ــامس متك ــاملس للتغطيــة الص ــحية األساس ــية س ــنة  ،2002ويتعل ــق األم ــر
بالت ــأمس اإلجب ــاري األساس ــي ع ــن امل ــرض  AMOونظ ــام املس ــاعدة الطبي ــة  .RAMEDيق ــوم النظ ــام
األول عل ــى مب ــادئ وتقني ــات الت ــأمس االجتم ــاعي لفائ ــدة األش ــخاص املـ ـزاولس نش ــاطا ي ــدر عل ــيهم
دخ ــال ،وللمس ــتفيدين م ــن املعاش ــات ولق ــدماء املق ــاومس وأعض ــاء ج ــيش التحري ــر وللطلب ــة .ويق ــوم
النظام الثاين ،الذي ل إعطـاء انطـالق تعميمـه رمسيـا يـوم الثالثـاء  13آذار/مـارس  2012مـن طـرف
صــاحب اجلاللــة امللــل جمــد الســادس ،علــى مبــادئ املســاعدة االجتماعيــة والتضــامن الــوطين لفائــدة
املعوزين.
 -161أمـا خبصــوص فئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فـدن نظــام التــأمس االجتمــاعي الســاري بــاملغرب
يكف ــل ــم حقوق ــا تأميني ــة ،حي ــث تـ ــنص امل ــادتس  5و 116م ــن الق ــانون رق ــم  ،65-00املتعلـ ــق
بالتغطية الصحية اإلجبارية األساسية ،على ما يلي:
• تــنص املــادة  5علــى اســتفادة أوالد املــؤمن لــه املعــاقون جســديا أو ذهنيــا ،واألطفــال املتكفــل
هبــم املوجــودون يف نفــس الوضــعية والــذين يســتحيل علــيهم القيــام بصــورة كليــة دائمــة و ائيــة،
مبزاولة أي نشاط مأجور ،من نظام التأمس اإلجباري عن املرض دون أي حتديد للسني
• وت ــنص امل ــادة 116عل ــى اس ــتفادة أوالد امل ــؤمن ل ــه املع ــاقون جس ــديا أو ذهني ــا ،واألطف ــال
املتكفـل هبــم املوجــودون يف نفــس الوضـعية والــذين يســتحيل علــيهم القيـام بصــورة كليــة دائمــة
و ائيــة مبزاول ــة أي نش ــاط م ــأجور ،م ــن نظــام املس ــاعدة الطبي ــة ع ــن امل ــرض دون أي حتدي ــد
للسن.
 -162يف نفـ ـ ــس السـ ـ ــياق ،وبنـ ـ ــاء علـ ـ ــى قـ ـ ــرار لـ ـ ــوزارة الصـ ـ ــحة رقـ ـ ــم  2284-05الصـ ـ ــادر يف 4
ش ـوال  7( 1426تش ـرين الثــاين/نوفمرب  ،)2005املتعلــق بتحديــد قائمــة األم ـراض املعفــاة مــن أداء
أجرة عن اخلدمات واألعمال اليت تقـدمها املستشـفيات واملصـامل التابعـة لـوزارة الصـحة ،فدنـه تقـرر يف
املــادة الثانيــة منــه ب ـأن تعفــى أيضــا مــن األداء ،األم ـراض العقليــة الــيت تتطلــب مبوجــب أحكــام الظهــري
الشـريف رقــم  ،1-58-295س ـواء الوضــع حتــت املالحظــة التلقائيــة أو اإلقامــة التلقائيــة باملستشــفى
أو الوضع حتت احلراسة الطبية اإلجبارية.
 -163وباإلضافة إىل ما ل التطرق إليه ،نشري كذلل إىل اإلجراءات التالية:
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• خلــق وحــدات الســتقبال املس ــتفيدين مــن نظــام املســاعدة الطبي ــة ،تعمــل فيهــا املس ــاعدات
االجتماعيات ملساعدة املرضى على االستفادة من اخلدمات الطبية اجملانيةي
• جماني ــة مجي ــع اخل ــدمات الص ــحية األولي ــة ،املقدم ــة ب ــاملراكز واملستوص ــفات الص ــحية احلض ـرية
والقروية ببالدنا.
 -164كم ــا تش ــري امل ــادة  118إىل االس ــتفادة م ــن املس ــاعدة الطبي ــة التام ــة ،دون أي ليي ــز فك ــم
القانون لكل من:
• ن ـزالء املؤسســات اخلرييــة ودور األيتــام واملالج ـ  ،أو مؤسســات إعــادة الرتبيــة وأي مؤسســة
عمومية أو خاصة ال تسـعي إىل احلصـول علـى الـرب  ،وتعمـل علـى إيـواء أطفـال مهملـس أو
أشخاص بالغس ال أسر مي
• نزالء املؤسسات السجنيةي
• األشخاص الذين ال يتوفرون على سكن قار.
 -165وتشــكل الوقايــة أهــم وأةــع وســيلة تعتمــدها وزارة الصــحة يف نطــاق ارســة مهامهــا ،هبــدف
احلــد مــن تزايــد نســبة اإلعاقــة ببالدنــا .ومــن ضــمن األنشــطة واخلــدمات الصــحية الوقائيــة الــيت تقــدمها
الوزارة يف هذا اجملال لفائدة النساء واألطفال باملناطق احلضرية والقروية ،نذكر:
• تتبــع صــحة األم خــالل فــرتة احلمــل ،عــن طريــق فحوصــات طبيــة وشــبه طبيــة وحتاليــل ،مــن
أجــل التعــرف املبكــر علــى بعــل األم ـراض الــيت قــد تــؤدي إىل اإلعاقــة عنــد اجلنــس ،تظهــر
أعراضها بعد الوضع أو يف األعوام اخلمسة األوىلي
• إج ـراء العمليــات القيص ـرية يف احلــاالت الضــرورية ،وذلــل لتفــادي احلــاالت املستعصــية الــيت
قد ترتتب عنها بعل اإلعاقات بالنسبة للمولود كاإلعاقة الذهنيةي
• تتبع صحة الطفل ،ما بعد الوالدة ،وخالل األعوام األوىل من الطفولةي
• توعيـة املـواطنس ،وخاصـة النسـاء احلوامـل ،بضــرورة تتبـع حـالتهم الصــحية أثنـاء احلمـل ،وكــذا
حالة أطفا ن بعد الوالدةي
• تلقي األطفال ضد األمراض الفتاكةي
• تعزي ــز التغذي ــة الس ــليمة عن ــد األطف ــال واألمه ــات ،املرتك ــزة عل ــى املـ ـواد الغذائي ــة األساس ــية
الغنيـ ــة بالعناصـ ــر الغذائيـ ــة مثـ ــل احلديـ ــد والفيتامينـ ــات :ب ،1ب ،2ب ،12باإلضـ ــافة إىل
حامل الفوليلي وذلل للحد من أمراض النفق الفقري مثال السنسنة املشقوقة.
 -166ويف جم ــال الص ــحة اجلنس ــية واإلةابي ــة ،فق ــد ل وض ــع اس ـ ـرتاتيجية وطني ــة تكف ــل اخل ــدمات
الص ــحية يف ه ــذا اجمل ــال لفائ ــدة الفئ ــات املس ــتهدفة مب ــن ف ــيهم األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة .ولتحدي ــد
نوعيــة اخلــدمات اخلاصــة الواجــب توفريهــا ــؤالء األشــخاص حســب نوعيــة اإلعاقــة ،فقــد ل تنظــيم
ورشات عمل خالل منتـدى وطـين خصـص لتحديـد احتياجـات األشـخاص يف وضـعية إعاقـة ،الـذي
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ل تنظيمــه أيــام  19و 20كــانون األول/ديســمرب  2011بــاملركز الــوطين جمــد الســادس لملشــخاص
املعــاقس بســال .وقــد لخضــت عــن هــذا املنتــدى جمموعــة مــن التوصــيات تتعلــق بتعزيــز تكــوين األطــر،
والولوجيات ،والتحسيس والتوعية ،والاذ مجلة من التدابري التنظيمية.
 -167ويف إطـ ــار الربنـ ــاما الـ ــوطين للتمنيـ ــع ،حتققـ ــت نتـ ــائا إجيابيـ ــة بالنسـ ــبة لملطفـ ــال تتجلـ ــى يف
مح ــايتهم م ــن الوفي ــات واحل ــاالت املرض ــية ال ــيت كان ــت تس ــبب ع ــددا ال يس ــتهان ب ــه م ــن اإلعاق ــات.
ونذكر من بس اإلجراءات املتخذة يف هذا االطار:
• التلقــي ضــد شــلل األطفــال ،حيــث أن املغــرب مل يســجل أيــة حالــة مــن هــذا املــرض منــذ
سنة 1987ي
• التلقي ضد الدفترييا ،حيث أن بلدنا مل يسجل أية حالة منذ سنة 1991ي
• التلقي ضد الروتافريوس ،املسبب ل سهالي
• التلقي ضد احلمرياء للوقاية مـن متالزمـة احلمـرياء ،الـيت تتسـبب يف إعاقـات شـديدة اخلطـورة
عند الوليدي
• التلق ــي ض ــد الته ــاب الس ــحايا ،الن ــاتا ع ــن ا يموفيل ــوس أنفل ــونزا ن ــوع "ب" ،ال ــذي يق ــي
األطفال من مضاعفات هذا املرض ،مثل شلل الدماأ واإلعاقة الذهنية ...ي
• التلق ــي ض ــد البنوموك ــوا ،ال ــذي أدم ــا يف الربن ــاما ال ــوطين للتمني ــع ش ــهر تش ـ ـرين األول/
أكتــوبر  ،2010والــذي يقــي األطفــال مــن التعفنــات الرئويــة ومــن التهــاب الســحايا واألذن
الوســطى الناجتــان عــن هــذه اجلرثومــة ،املســببة يف شــلل الــدماأ ويف اإلعاقــة الذهنيــة وفقــدان
السمع .)...
 -168ويف إط ــار اجمله ــودات املبذول ــة للقضـ ــاء عل ــى أس ــباب العمـ ــى ،اهرط ــت بالدن ــا يف املبـ ــادرة
العاملي ــة "الر ي ــة  :2020احل ــق يف اإلبص ــار" ال ــيت ــدف إىل القض ــاء عل ــى أس ــباب العم ــى املمك ــن
اتقـا ه يف أفــق سـنة  .2020ويعتــرب داء الرمـد احلبيــيب مـن أوىل هــذه األسـباب الــيت ل القضـاء عليهــا.
كمــا اعتمــدت الــوزارة منظــور الالمركزيــة والاللركــز بتبــين سياســة القــرب ،مــن خــالل تعزيــز الشــبكة
االستشفائية اجلهوية ،بدنشاء مراكـز تصـة يف طـب وجراحـة العيـون باملنـاطق الـيت ال تتـوفر علـى هـذا
االختصاص ،ودعم املراكز املوجودة باملعدات واآلليات التقنية.
 -169وم ــن مجل ــة النت ــائا ال ــيت اس ــتهدفها الربن ــاما ال ــوطين حملارب ــة العم ــى ،امل ــدرج يف إط ــار خط ــة
العمل الوطنية  2012-2008لوزارة الصحة ،نذكر:
• دعــم التكــوين والتكــوين املســتمر لملطبــاء األخصــائيس ،عــرب تنظــيم دورات التكــوين املتعلقــة
بتدبري وإدارة براما جاربة العمىي
• احلصول على اعرتاف من منظمة الصحة العاملية ،كبلد خال من داء الرمد احلبييبي
• القضاء على الساد كمشكل صحي مسبب للعمىي
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• وضع اسرتاتيجية للتشخيص املبكر عن زرق العسي
• تعم ــيم تش ــخيص عي ــوب انكس ــار الر ي ــة ،وإح ــداث مراك ــز لض ــعاف الر ي ــة ،خاص ــة عن ــد
األطفال بالوسا املدرسي ،وتكريس منهجية إشراا القطاع اخلاص واجملتمع املدين.
 -170ويف إطار اسرتاتيجية الوالدة بدون اطر ،فقد ل:
• تعزيــز خــدمات املراقبــة الصــحية خــالل فــرتة احلمــل ،وذلــل بتثبيــت أربــع مواعيــد للزيــارات
الطبيــة خ ــالل الشــهر الثال ــث ،والس ــادس ،والثــامن ،والتاس ــعي ب ــدل  3مواعيــد املعم ــول هب ــا
ســابقا .وق ــد ل أيضــا س ــن إل ـزام القيــام بفح ــوص إكو رافي ــة ،للتشــخيص املبك ــر لتعقي ــدات
الــوالدة ،والتلقــي ضــد مــرض الك ـزاز املولــدي ،وتزويــد األم باحلديــد خــالل مرحلــة احلمــل،
والتشجيع على ارسة الرضاعة الطبيعية من أجل تفادي األسباب املؤدية ل عاقةي
• لكــس احلام ــل مــن إج ـراء فحوص ــات جديــدة لتش ــخيص ارتف ــاع الضــغا ال ــدموي ،وم ــرض
السكري ،وفقر الدم ،مع حتديد فصيلة الدم.
 -171بالنسبة لفرتة الوالدة وما بعد الوالدة ،فقد ل:
• إق ـ ـرار جماني ــة االستشـ ــفاء بالنس ــبة للنسـ ــاء احلوام ــل ،مبختلـ ــف املستش ــفيات العموميـ ــة ودور
الوالدةي
• تــوفري وحــدات املســاعدة الطبيــة املتنقلــة للحــاالت املســتعجلة بالعــامل القــروي ،س ـواء بالنســبة
للم ـ ـرأة احلامـ ــل أو للمولـ ــود ،ومـ ــدها باليـ ــات االتصـ ــال والنقـ ــل الصـ ــحي إلسـ ــعاف النسـ ــاء
احلوامل من مكان سكناهن إىل املستشفياتي
• حتسس شروط االستقبال واإلقامة بدور الوالدةي
• تزويد مستشفيات الوالدة باملعدات والتجهيزات التقنية لتحسس العناية باألم واملولودي
• النقـل اجملــاين للنسـاء احلوامــل واملواليــد اجلـدد ،مــن املراكــز الصـحية إىل املستشــفيات املختصــة
عند االقتضاءي
• ت ــوفري األدوي ــة الالزم ــة ،وتوس ــيع الئح ــة األدوي ــة اخلاص ــة بص ــحة األم والطف ــل ،وت ــوفري ال ــدم
ومشتقاته واملعدات الضروريةي
• التكوين املستمر لفائدة األطر الصحية املختصة يف الوالدة وطب املواليدي
• تنظــيم محــالت حتسيســية حــول األمومــة الســليمة ،بش ـراكة مــع مجيــع القطاعــات احلكومي ــة
واجملتمع املدين ووسائل اإلعالم والقطاع اخلاصي
• ضـ ــرورة بق ـ ــاء األم النفس ـ ــاء مل ـ ــدة  48س ـ ــاعة حت ـ ــت املراقب ـ ــة بع ـ ــد ال ـ ــوالدة ،لالس ـ ــتفادة م ـ ــن
اخلــدمات الضــرورية ــا وملولودهــا .كمــا ل تثبيــت ثالثــة مواعيــد للزيــارة الطبيــة لــملم والرضــيع
بعد الوالدةي
• وضع سجل وطين لتتبع وفيات األمهات واألطفال الرضع.
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 -172وفيما يتعلق بالصحة النفسية والعقلية ،نذكر:
 -1النص ـ ــوص التنظيمي ـ ــة اخلاصـ ـ ــة( :إض ـ ــافة إىل الق ـ ــانون  ،34-09املتعلـ ـ ــق
باملنظومة الصحية والرعاية الصحية عموما) ،ويتعلق األمر ب:
• الظهــري الش ـريف رقــم  ،295-58-1املتعلــق بالوقايــة والعــالج مــن األم ـراض
العقلي ــة ومحاي ــة املرض ــى ،وال ــذي خي ــول ت ــدابري هام ــة :جماني ــة الع ــالج ،اللجن ــة
الوطنيــة للصــحة العقليــة ،زيــارة الوكيــل العــام مــرة واحــدة علــى األقــل كــل ثالثــة
أشهر... ،ي
• دوري ـ ــة وزارة الص ـ ــحة بت ـ ــاريخ  23نيس ـ ــان/أبريل  ،1974املتعلق ـ ــة بالالمركزي ـ ــة
بالنسبة للرعاية النفسية والعقليةي
-2

املوارد احلالية:

•  2 043س ـ ـ ـريرا موزع ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى  9مستش ـ ـ ــفيات ،و 21مص ـ ـ ــلحة متخصص ـ ـ ــة
مدجم ـ ــة باملستش ـ ــفيات ،أي بنس ـ ــبة  6.34سـ ـ ـرير لك ـ ــل  100 000نس ـ ــمة،
مقابل  8.4عاملياي
• العي ــادات اخلارجيـ ــة مبرافـ ــق الص ــحة النفسـ ــية املتاحـ ــة ب ـ ـ  83مؤسسـ ــة صـ ــحية
للرعاية األوليةي
•  273م ـ ـ ـ ـ ــن األطب ـ ـ ـ ـ ــاء النفس ـ ـ ـ ـ ــانيس ،أي بنس ـ ـ ـ ـ ــبة  0.85طبي ـ ـ ـ ـ ــب نفس ـ ـ ـ ـ ــاين
لكل  100 000من السكان ،مقابل  1.25عاملياي
•  783رض ـ ــا و رض ـ ــة متخصص ـ ــس يف العالج ـ ــات النفس ـ ــية والعقلي ـ ــة ،لث ـ ــل
نس ـ ـ ـ ــبة  2.43لك ـ ـ ـ ــل  100 000م ـ ـ ـ ـ ـواطن ،مقاب ـ ـ ـ ــل نس ـ ـ ـ ــبة  5.80عل ـ ـ ـ ــى
الصعيد العامليي
• إحــداث التكــوين يف الطــب النفســي لملطفــال كتخصــص ،ودبلــوم جــامعي يف
جمال جاربة اإلدمان ،ويف جمال الطب النفسي للمسنسي
• تنفيـذ برنـاما تقيـيم ورصـد مؤسسـات الطـب النفسـي ،مـن قبـل اجمللـس الـوطين
حلقوق اإلنساني
-3

جاور االسرتاتيجية الوطنية للمرحلة :2016-2012

• احملور  :1تعزيز الصحة النفسية والوقاية من االضطرابات النفسيةي
• احملور  :2مكافحة التمييز بسبب املرض العقليي
• احملور  :3الفحص والتشخيص املبكر لالضطرابات النفسيةي
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• احملــور  :4دعــم األشــخاص الــذين يعــانون مــن مــرض عقلــي بــاملراكز الصــحية
واملستشــفيات ،آخــذين بعــس االعتبــار خصوصــيات الســكان املســتهدفس مــن
مجي ــع األعم ــار والفئ ــات الض ــعيفة م ــن الس ــكان (الش ــباب والنس ــاء والس ــجناء
واملسنس )...ي
• احملور  :5القيام بالرصد والتقييم وإجراء البحوثي
-4

التدابري الرئيسية:

• دما الرعاية الصحية العقلية والنفسية مبرافق الرعاية الصحية األساسيةي
• اعتماد القواعد واملعايري ا يكلية والتنظيمية والعالجية للطب النفسيي
• وض ــع برن ــاما التعل ــيم املس ــتمر ،لفائ ــدة األطب ــاء الع ــامون ،يف جم ــال الكش ــف
والعالج املبكر لالضطرابات النفسية والعقلية الرئيسيةي
• تــوفري األدويــة األساســية بــاملرافق الصــحية ،مــن خــالل توســيع الئحــة األدويــة
األساسية ،من اجليل الثاين والثالثي
• حتيس التشريعات يف جمال الصحة العقلية والنفسيةي
-5

أهم اإلةازات:

• إح ــداث مص ــامل مندجم ــة ومستش ــفيات تص ــة يف الط ــب النفس ــي والعقل ــي،
بسعة  248سريرا ( 720أسرة مربجمة فلول سنة )2016ي
• إنش ــاء  3مستش ــفيات لملمـ ـراض النفس ــية ،بس ــعة  120سـ ـريرا مب ــدن أك ــادير
والقنيطرة وقلعة السرا نةي
• إعداد دليل يتعلق مبعايري الرعاية النفسية والعقليةي
• زي ــادة  5أض ــعاف م ــن امليزاني ــة اخلاص ــة بش ـ ـراء األدوي ــة الض ــرورية ،ال ــيت لث ــل
حاليا  2يف املائة من امليزانية املخصصة لملدويةي
• تطــوير التش ـريعات يف جمــال الصــحة النفســية والعقليــة (حيــث ل وضــع مشــروع
قانون جديد باألمانة العامة للحكومة).
 -173ويف إط ــار ت ــدبري املس ــتعجالت الطبي ــة عل ــى الص ــعيد ال ــوطين ،قام ــت وزارة الص ــحة بدع ــداد
برناما طمو للمستعجالت ،تتمثل أهم جاوره يف:
• تفعيـ ــل مصـ ــامل املسـ ــاعدة الطبيـ ــة املسـ ــتعجلة ،مـ ــع خلـ ــق رقـ ــم وطـ ــين موحـ ــد للنـ ــداء الطـ ــيب
املستعجل ،بالتنسيق مع مراكز الضبا الطيب التابعة ذه املصاملي
• إحداث مصامل متنقلة للمستعجالت واإلنعاال باملراكز االستشفائية اجلهويةي
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• تأهي ـ ــل حظ ـ ــرية س ـ ــيارات اإلس ـ ــعاف وتعزيزه ـ ــا ،لتمك ـ ــس إنع ـ ــاال املرض ـ ــى أثن ـ ــاء نقله ـ ــم إىل
املستشفىي
• تعزي ــز النق ــل الط ــيب ،بددخ ــال النق ــل الط ــيب اجل ــوي ع ــرب املروحي ــة ،لتغطي ــة املن ــاطق الص ــعبة
الوصول ،وتقليص مدة التكفل باحلاالت املستعجلةي
• إنشــاء وحــدات القــرب االســتعجالية ،يف املنــاطق الــيت ال تتــوفر علــى مستشــفى ،أو البعيــدة
عنه ،وذلل بشكل تدرجييي
• تأهيل مصامل املستعجالت االستشفائية بشكل تدرجييي
• تقوي ـ ــة مه ـ ــارات الع ـ ــاملس يف املس ـ ــتعجالت ،ع ـ ــرب إح ـ ــداث مس ـ ــلل املم ـ ــرض املخ ـ ــتص يف
العالجــات االســتعجالية والعنايــة املركــزة ،وتكــوين التقــين يف اإلســعافي مــع إحــداث مراكــز
تك ــوين أخ ــرى ،كتك ــوين املس ـ ـريين يف ت ــدبري املس ــتعجالت والك ـ ـوارث ،والتك ــوين املس ــتمر
للع ـ ـ ــاملس يف وح ـ ـ ــدات مس ـ ـ ــتعجالت الق ـ ـ ــرب ،وملص ـ ـ ــامل املس ـ ـ ــتعجالت االستش ـ ـ ــفائية يف
العالجات االستعجالية.
 -174وفيما خيص تـوفري اخلـدمات الصـحية وبـراما الكشـف والتـد كخل املب عكـر ،ملنـع ظهـور إعاقـات
ثانوية وتقليلها عنـد األطفـال والنسـاء ،نـذكر الربنـاما الـوطين لتسـريع التقلـيص مـن وفيـات األمهـات،
الــذي مكــن مــن تقلــيص معــدل وفيــات األمهــات مــن  227حالــة وفــاة لكــل  100ألــف والدة حيــة
سـ ــنة  ،2008إىل  112حالـ ــة وفـ ــاة لكـ ــل  100ألـ ــف والدة سـ ــنة  .2012أمـ ــا بالنسـ ــبة لتقلـ ــيص
وفيــات األطفــال ،فقــد ســاهم طــا عمــل الــوزارة للســنوات  ،2012-2008يف تقلــيص مهــم يف
معدل وفيـات األطفـال دون سـن اخلامسـة ،بـ ـ  64يف املائـةي إذ انتقـل مـن  84حالـة وفـاة لكـل ألـف
والدة حيــة ســنة  ،1992إىل  30حالــة وفــاة لكــل ألــف والدة حيــة ســنة  .2011كمــا ســاهم هــذا
املخطا يف مكافحة عدد من األمراض الفتاكة اليت تصيب هؤالء األطفال.
 -175وخبص ــوص ط ــا عم ــل ال ــوزارة للس ــنوات  ،2016-2012ف ــدن ه ــذا األخ ــري يس ــعى إىل
تسـ ـريع وت ــرية بل ــوأ األه ــداف اإل ائي ــة لمللفي ــة يف جم ــال اخل ــدمات الص ــحية للمـ ـواطنس ،وخص ــوص
حتقي ــق خف ــل ع ــدد وفي ــات املوالي ــد م ــن  19إىل  12حال ــة وف ــاة لك ــل أل ــف والدة حي ــة ،وخف ــل
وفي ــات األمه ــات إىل  50حال ــة وف ــاة لك ــل  100أل ــف والدة حي ــةي وذل ــل ع ــن طري ــق رف ــع تغطي ــة
استشــارات مــا قبــل الــوالدة إىل  90يف املائــة ،وكــذلل تغطيــة الــوالدات حتــت املراقبــة الطبيــة إىل 90
يف املائة ،وبلوأ نسبة  95يف املائة من تغطية استشارات ما بعد الوالدة.
 -176كما حيتوي هذا املخطا على  4جاور للتدخل من أجل خفل وفيات األمهات ،م:
 -1تعزي ـ ــز سياس ـ ــة اجملاني ـ ــة ،بالنس ـ ــبة للعالج ـ ــات اخلاص ـ ــة ب ـ ــالوالدة الطارئ ـ ــة
وباألطفال حديثي الوالدةي
-2
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تعزيز سياسة القرب ملراقبة احلمل والوالدةي

-4

دعم القيادة اجلهوية للربناما.

 -177ويتض ــمن ه ــذا املخط ــا ك ــذلل س ــتة ج ــاور خلف ــل وفي ــات املوالي ــد تتمث ــل يف :تأهي ــل دور
الوالدةي وتعزيز وتنظيم عـرض العالجـات اخلـاص باملواليـدي وتعزيـز مراقبـة املواليـد مباشـرة بعـد الـوالدةي
وحتس ــس ج ــودة التكف ــل باملوالي ــد اجل ــددي وض ــع نظ ــام إعالم ــي مالئ ــمي وتط ــوير البح ــث يف مي ــدان
الصحة للفرتة احمليطة بالوالدة .كما يتضمن طا الوزارة ،إجراءات مصاحبة تتعلق بــ:
• وضع برناما الكشف املبكر لقصـور الغـدة الدرقيـة لـدى األطفـال حـديثي الـوالدة ،والتكفـل
باحلـاالت املشخصـة مـن خـالل إعـداد بروتوكـوالت الرعايـةي حيـث جيـدر التـذكري بـأن قصــور
الغــدة الدرقيــة يعــرض إىل مشــاكل يف النمــو اجلســدي والــذهين ،ــا يعــرض خلطــر اإلصــابة
مبجموعة من اإلعاقات ،واليت مـن أمهـا ضـعف املقـدرة علـى الـتعلم .وجتـدر اإلشـارة إىل أن
هذا الربناما يف مرحلته التجريبية هة الرباط سال زمور زعريي
• حتســس الرعايــة الصــحية لملطفــال حــديثي الــوالدة مــن خــالل )1( :جتهيــز وحــدات التوليــد،
مبــا يف ذلــل دور الــوالدة بــاملراكز الصــحية ومصــامل الــوالدة باملستشــفيات ،مبعــدات اإلنعــاال
املول ــدي األساس ــيةي و( )2تك ــوين املول ــدات ،رض ــات التولي ــد واألطب ــاء الع ــاملس مبص ــامل
التولي ـ ــد ح ـ ــول املب ـ ــادئ األساس ـ ــية ل نع ـ ــاال املول ـ ــديي و( )3إح ـ ــداث وح ـ ــدات ل نع ـ ــاال
املول ــدي مي ــع املستش ــفيات اجلهوي ــةي و( )4إة ــاز التوص ــيات التقني ــة م ــن أج ــل التكف ــل
مبشـاكل الــوالدة ،والـيت مــن شـأ ا أن تكــون مصـدرا ل عاقــاتي و( )5وضـع مســلل الرعايــة
التوليدية من أجل تسريع وتسهيل الولوج للخدماتي
• جتهيـ ــز دور الـ ــوالدة بـ ــاآلت اإليكو رافيـ ــة ،مـ ــن أجـ ــل الكشـ ــف املبكـ ــر للتشـ ــوهات لغـ ــرض
التكفل هبا.
 -178وسـ ـواء تعل ــق األم ــر بالنس ــاء أو بالرج ــال ،ش ــبابا ومس ــنون ،فه ــم يس ــتفيدون بك ــل من ــاطق
اململكة من:
• خدمات الفحص السريري للكشف املبكر لملمراض املزمنة ،اليت قد يرتتب عنها إعاقة ماي
• العالجات اجلراحية والطبية ،لتفادي إعاقات ناجتة عن األمراض املزمنة (داء السكري ،ارتفاع
الضغا الدموي ،أمراض الشرايس  ،)...أو عن احلوادث (حوادث السري وحوادث الشغل).
 -179وم ــن ب ــس ج ــاور ال ـرباما الص ــحية ،هنال ــل ج ــور تنظ ــيم مح ــالت التواص ــل االجتم ــاعي ع ــرب
اســتعمال تلــف قنـوات التواصــل ،الســمعية واملكتوبــة ،وفقــا ملضــامس وأهــداف كــل برنــاما .ــري أنــه
جي ـ ــب اإلش ـ ــارة إىل ي ـ ــاب اسـ ـ ـرتاتيجية تواص ـ ــلية متكامل ـ ــة يف جم ـ ــال التحس ـ ــيس والتوعي ـ ــة الص ـ ــحية
تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة ،وخصوصا الذهنية منها والنفسية.
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 -180ومـن أجـل تقــدمل خـدمات جيــدة يف اجملـال الصــحي لفائـدة األشــخاص ذوي اإلعاقـة ،تــنظم
وزارة الص ــحة دورات تكويني ــة لفائ ــدة األطب ــاء واملمرض ــس ،لك ــنهم م ــن تعزي ــز ق ــدرا م ومه ــارا م يف
جمال إعادة التأهيل الوظيفي وتركيب األطراف االصطناعية املساندة.
 -181وخبص ــوص الت ــدابري التش ـريعية و ريه ــا لض ــمان ت ــوفري العالج ــات الص ــحية لملش ــخاص ذوي
اإلعاقة ،وذلل مبوافقتهم احلرة واملستنرية ،نذكر:
• اعتبار املوافقة الكاملـة احلـرة واملسـتنرية للشـخص اخلاضـع للعـالج الطـيب ،شـرطا أساسـيا قبـل
مباشرة األعمـال الطبيـة ،باسـتثناء حالـة التـدخل االسـتعجايل مـن أجـل تقـدمل العـالج ،والـيت
يس ــتحيل معه ــا احلص ــول عل ــى املوافق ــة املس ــبقة واملس ــتنرية للش ــخص املع ــيني وحي ــث يراع ــي
الطبي ــب يف املق ــام األول احل ــرص عل ــى احلف ــا عل ــى حي ــاة املـ ـريل ،وه ــذا م ــا ت ــنص علي ــه
مدونة أخالقيات مهنة الطبيب يف املادة 25ي
• تنص ـ ـ ـ ـ ـ ــيص امل ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  58م ـ ـ ـ ـ ـ ــن الق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم  456-11الص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر يف  23رج ـ ـ ـ ـ ـ ــب (6
حزيران/يوني ــه  ،)2010بش ــأن النظ ــام ال ــداخلي للمستش ــفيات الص ــادر يف اجلري ــدة الرمسي ــة
رقــم  5923-2ربيــع األخــر  17( 1432آذار/مــارس  ،)2011علــى التزامــات وإج ـراءات
املوافق ــة املس ــبقة للعالج ــات ،إذ يس ــتوجب عل ــى املـ ـريل ،أو ثل ــه الق ــانوين ،أن يوق ــع عل ــى
اســتمارة املوافقــة عل ــى أعمــال التشــخيص والعالج ــات واخلــدمات املقدمــة ل ــه خــالل إقامت ــه
باملستشفىي
• تنصــيص املــادة  59مــن نفــس القــانون ،علــى تــرخيص املمثــل القــانوين مل ـريل قاصــر كيفمــا
كانت حالتهي
• اس ــتفادة األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة م ــن اخل ــدمات الطبي ــة والتمريض ــية باملؤسس ــات الص ــحية
يف جم ــال إع ــادة التأهي ــل ال ــوظيفي وتركي ــب األط ـراف االص ــطناعية املس ــاندة وك ــذا اخل ــدمات
األوليــة األساســية والعالجيــة بطلــبهم وولــوجهم اإلرادي ــذه املؤسســات .ــري أنــه بالنســبة
لـ ــبعل اخلـ ــدمات ،مثـ ــل خـ ــدمات الصـ ــحة اجلنسـ ــية واإلةابيـ ــة والعالجـ ــات النفسـ ــية ،...
فيصعب تقدميها مبوافقتهم احلرة واملستنرية يف ياب التدابري التشريعية والقوانس التنظيمية.
 -182وم ــن ب ــس الت ــدابري املتخ ــذة ال ــيت تكف ــل إمكاني ــة الوص ــول الكام ــل للمراف ــق الص ــحية ،ميك ــن
استحضار ما يلي:
• تعمــيم املؤسســات الصــحية علــى جممــوع ال ـرتاب الــوطين ،حيــث ميثــل عــدد الس ـاكنة بالنســبة
لكل مؤسسة صحية للعالجات األساسية  ،11 970منها  6 949بالوسا القروي()5ي
• تكوين األطر الطبية والتمريضية ،يف مجيع االختصاصاتي
__________
( )5املرجع :وزارة الصحة ،الصحة باألرقام .لسنة .2011
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• تعمــيم نظــامي التغطيــة الصــحية األساســية ،والتــأمس اإلجبــاري األساســي عــن املــرض ونظــام
املساعدة الطبية ،لفائدة الساكنة املعوزة الغري القادرة على حتمل مصاريف العالج.
 -183وتعمل وزارة الصحة على يـ البنايـات واملرافـق الصـحية التابعـة ـا مـن مستشـفيات ومراكـز
صــحية ومستوصــفات وخصوصــا البنايــات اجلديــدة ،حســب املعــايري ال ـواردة يف امل ـواد 21 ،9 ،4 ،2
املتعلقــة بالقــانون رقــم  10-03املتعلــق بالولوجيــات املخصصــة لملشــخاص ذوي اإلعاقــة باملنشــات
العمومية.
 -184يف جم ـ ــال اإلدم ـ ــاج املدرس ـ ــي لملطف ـ ــال يف وض ـ ــعية إعاق ـ ــة ،ويف إط ـ ــار شـ ـ ـراكة رباعي ـ ــة ب ـ ــس
قطاعات الرتبية الوطنيـة والتكـوين املهـين والصـحة والتضـامن واملـرأة واألسـرة والتنميـة االجتماعيـة وبـس
مؤسسـة جمــد اخلــامس للتضــامن ،تعمـل األطـراف الشـريكة علــى تـوفري الظــروف الرتبويــة املالئمـة مــن
أج ـ ــل ض ـ ــمان الرتبي ـ ــة املدجم ـ ــة أو املختص ـ ــة لملطف ـ ــال يف وض ـ ــعية إعاق ـ ــة ،وعل ـ ــى حتس ـ ــس اخل ـ ــدمات
االجتماعيــة والصــحية لفائــد م ،وذلــل مــن خــالل توظيــف اإلمكانيــات املاديــة والبشـرية واملؤسســاتية
املتاحة لديهم.
 -185ويف هذا السياق ،تقوم وزارة الصحة باخلدمات واألنشطة التالية:
• تعزيــز دور اللجــان الطبيــة اإلقليميــة واجلهويــة املتعــددة االختصاصــات ،لتشــخيص حــاالت
اإلعاقة عند الطفلي
• املسـ ــامة يف أعمـ ــال اللجـ ــان اإلقليميـ ــة واجلهويـ ــة ل دمـ ــاج املدرسـ ــي ،لتوجيـ ــه األطفـ ــال يف
وضعية إعاقةي
• لكــس األطفــال يف وضــعية إعاقــة ،مــن االســتفادة مــن الفحوصــات املتخصصــة واخلــدمات
الطبيــة والشــبه طبيــة ،حســب اإلمكانــات املتــوفرة ،ووفقــا ملقتضــيات القــانون رقــم 65-00
مبثابــة مدونــة التغطيــة الصــحية األساســية ،وكــذلل النصــوص التنظيميــة الصــادرة لتطبيــق هــذا
القانوني
• املس ــامة يف اقتن ــاء املع ــدات التقني ــة والطبي ــة ،للتكف ــل باألطف ــال يف وض ــعية إعاق ــة ،داخ ــل
املؤسسات الصحيةي
• القيام باملراقبة الصحية لملقسام املدجمة ،واملراكز اخلاصة باألطفال يف وضعية إعاقةي
• العم ــل عل ــى الرف ــع م ــن ع ــدد األط ــر الطبي ــة ،وخرجي ــي معاه ــد تك ــوين األط ــر الش ــبه طبي ــة
املتخصص ــة يف جم ــال التكف ــل الط ــيب باألطف ــال يف وض ــعية إعاق ــة ،وحتس ــس مس ــتوى ت ــأطري
املصامل الصحية املتخصصة يف هذا اجملال حسب اإلمكانات املتاحة.
 -186كمــا تقــوم الــوزارة باقتنــاء آالت املشــي والكراســي املتحركــة والنظــارات ،واآلالت الــيت تســاعد
عل ــى الس ــمع ،واألجه ــزة التعويض ــية ،وتض ــعها ره ــن إش ــارة األش ــخاص يف وض ــعية إعاق ــة م ــن ك ــل
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األعمـ ـ ــار ،نسـ ـ ــاء ورجـ ـ ــاال ،وذلـ ـ ــل عـ ـ ــن طريـ ـ ــق املسـ ـ ــاعدات واملسـ ـ ــاعدين االجتمـ ـ ــاعيس العـ ـ ــاملس
باملستشفيات وباملندوبيات التابعة لوزارة الصحة ميع عماالت وأقاليم اململكة.
 -187أمــا يف جمــال الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة املكتســبة/اإليدز ،فتتمحــور التــدابري املـ ـتخذة
لزيادة الوعي والتمكس من املعلومات بالنسبة لملشخاص ذوي اإلعاقة يف إةاز األنشطة التالية:
• محــالت التواصــل االجتمــاعي ،حيــث تســتعمل تلــف طــرق التواصــل ،والقن ـوات اإلذاعيــة
والتلفزية والصحافة املكتوبةي
• بـراما التوعيــة والتحســيس ،مــن أجــل اســتهداف فئــات الشــباب والنســاء ،خاصــة الــذين هــم
يف وضعية هشةي
• بـراما الوقايـة عــن قـرب السـتهداف الفئــات األكثـر عرضـة خلطــر اإلصـابة ،مهنيـات ومهنيــي
اجلنس ،الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال ،مستعملي املخدرات عرب احلقن ...ي
• توزيع العازل الطيبي
• برناما تقليص املخاطر ،لفائدة مستعملي املخدرات عرب احلقن.
وتنجــز هــذه األنشــطة ،يف إطــار ش ـراكة متعــددة القطاعــات ،تشــمل باخلصــوص القطاعــات
احلكوميـ ــة ذات الطـ ــابع االجتمـ ــاعي وكـ ــذلل املنظمـ ــات ـ ــري احلكوميـ ــة الفاعلـ ــة يف جمـ ــال الصـ ــحة
والوقاية.
 -188وبــالر م مــن تلــف اجلهــود املبذولــة يف جمــال الصــحة لفائــدة األشــخاص يف وضــعية إعاقــة،
فــدن هــذا اجملــال يواجــه عــدة إكراهــات وجوانــب القصــور ،تتمثــل أساســا يف جدوديــة امل ـوارد البش ـرية
املتخصصـة ،ويف تـوفري اخلــدمات الصـحية لفائــدة األشـخاص يف وضــعية إعاقـة بصــورة متكافئـة تغطــي
تلف اجلهات واألقاليم ،وصعوبة مواجهة حاجيات املناطق القروية.

المادة 2٦
اليأهيل وإعادة اليأهيل
 -189يف الســياق املتصــل بدعــادة التأهيــل عنــد حــدوث اإلعاقــة الناجتــة عــن حادثــة شــغل أو عــن
مــرض مه ــين ،ف ــان املش ــرع أش ــار يف الفق ــرة الثالثــة م ــن امل ــادة  139م ــن مدون ــة الش ــغل ،إىل وج ــوب
إدراج األحكــام املتعلقــة بتنظــيم إعــادة التأهيــل يف ــوذج النظــام الــداخلي ملقاولــة القطــاع اخلــاص الــيت
تشغل أقل من عشرة أجراء.
 -190وبالنســبة للقطــاع الصــحة ،فتتمحــور أهــداف اس ـرتاتيجيته الوطنيــة ،يف شــقها املتعلــق بدعــادة
التأهيل والتنسيق مع العاملس بالوحدات الصحية ،حول ما يلي:
-1
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-2

التكفل اجليد باألشخاص يف وضعية إعاقةي

 -3تعبئـ ـ ـ ــة واه ـ ـ ـ ـراط الشـ ـ ـ ــركاء ،لضـ ـ ـ ــمان اسـ ـ ـ ــتجابة متكاملـ ـ ـ ــة الحتياجـ ـ ـ ــات
األشخاص يف وضعية إعاقة.
 -191أمـ ــا بالنسـ ــبة للخـ ــدمات العالجيـ ــة والتأهيليـ ــة لفائـ ــدة األشـ ــخاص يف وضـ ــعية إعاقـ ــة ،فـ ــدن
املصــامل املختصــة بــوزارة الصــحة تــوفر تلــف العالجــات الطبيــة املالئمــة وخاصــة املتعلقــة بــالرتويل
والتأهيل ،حيث نذكر من ضمن عروض العالجات املتوفرة:
•  61مركــزا جهويــا لرتكيــب األطـراف االصــطناعيةي (ســتة منهــا مندجمــة مــع وحــدات الــرتويل
الطيب)
•  94وحدة للرتويل الطيبي
•  40وحدة لتقومل النطقي
•  21وحدة للتقومل النفسي واحلركيي
•  28وحدة لتقومل البصر.
وتقــوم هــذه املراكــز بتقــدمل اخلــدمات الالزمــة لفائــدة األشــخاص يف وضــعية إعاقــة ،وتزويــدهم
عند احلاجة ،باآلالت املالئمة أو أجهزة التبديل ،بغية تسهيل اندماجهم يف اجملتمع.
 -192وتتمثل املوارد البشرية العاملة يف هذا اإلطار:
•  17أطباء أخصائيس يف الطب الفيزيائي ويف التأهيلي
•  14طبيبا تصا يف طب الشيخوخةي
•  378رض و رضة تصس يف الرتويل الطيبي
•  76رض و رضة تصس يف تقومل النطقي
•  80رض و رضة تصس يف تقومل البصري
•  55رض و رضة تصس يف التقومل النفسي احلركيي
•  112تقنيس تصس يف صناعة آالت املشي واألطراف االصطناعية.
 -193ويشــمل التكــوين الــذي تتلقــاه هــذه املـوارد البشـرية تكوينــا أساســيا يســتغرق ثــالث إىل وــس
ســنوات ،حســب مســتوى واختصاصــات األطــر الطبيــة والشــبه الطبيــة ،وتكوينــا مســتمرا ميكــنهم مــن
تعزي ــز وإ ن ــاء تك ــوينهم األس ــاس .ويتعل ــق التك ــوين األس ــاس بفئ ــيت األطب ــاء األخص ــائيس يف الط ــب
الفيزي ـائي والتأهيــل ،واألطــر التمريضــية ،املمثلــة يف املمرضــس املختصــس يف الــرتويل الطــيب ،وتــرويل
النطق والسمع ،والتقومل النفسي احلركي وصنع آالت املشي.
 -194أم ــا بالنس ـ ـبة للتك ــوين املس ــتمر ،فتس ــهر وزارة الص ــحة عل ــى تنظ ــيم ع ــدة ب ـ ـراما تكويني ــة،
لضــمان التكــوين املســتمر لفائــدة األطبــاء واألطــر التمريضــية يف ميــدان الوقايــة والتشــخيص املبك ــر،
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والتكفــل بصــحة األشــخاص يف وضــعية إعاقــة ،ووصــفات اســتعمال آالت املشــي ،وتركيــب األط ـراف
االصطناعيةي وكذلل حسب حاجيا م ،وما تتطلبه ارسة مهامهم من قدرات ومهارات مهنية.
 -195ولتش ـ ـ ــجيع وإتاح ـ ـ ــة ومعرف ـ ـ ــة واس ـ ـ ــتخدام األجه ـ ـ ــزة والتكنولوجي ـ ـ ــات املس ـ ـ ــاعدة واملص ـ ـ ــممة
لملشـ ـ ـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ـ ـ ــة ،تـ ـ ـ ــنظم وزارة الصـ ـ ـ ــحة ،يف اطـ ـ ـ ــار التعـ ـ ـ ــاون الفرنسـ ـ ـ ــي ،عـ ـ ـ ــدة دورات
تكوينيـ ــة لض ـ ــمان التك ـ ــوين املس ـ ــتمر لفائ ـ ــدة العـ ــاملس يف جم ـ ــال ال ـ ــرتويل الط ـ ــيب وص ـ ــناعة وتركي ـ ــب
األطراف االصطناعية.
 -196وم ــن جه ــة أخ ــرى ،تواص ــل ال ــوزارة تعزي ــز التع ــاون فيم ــا ب ــس ال ــدول العربي ــة يف جم ــال تب ــادل
التكنولوجيات املعاونة ،مـن خـالل إنشـاء الرابطـة العربيـة الختصـاص األطـراف االصـطناعية واألجهـزة
الطبية املساندة ،وتنظم اللقاءات يف هذا اإلطار.
 -197كمــا تعمــل مجعيــات اجملتمــع املــدين العاملــة يف ميــدان اإلعاقــة ،س ـواء كانــت إعاقــة حركيــة،
حسية أو ذهنية ،من أجل تقـدمل اخلـدمات وبـراما التأهيـل وإعـادة التأهيـل لملشـخاص ذوي اإلعاقـة
املنخ ــرطس يف ه ــذه اجلمعي ــات .وتق ــوم القطاع ــات احلكومي ــة املعني ــة بتش ــجيع ه ــذه املب ــادرات ،م ــن
خـالل عقــد اتفاقيــات شـراكة مــع هــذه اجلمعيــات ،وتقــدمل الــدعم املــادي ــا أو الوضــع رهــن اإلشــارة
ل ـ ــديها ،أطـ ـ ـرا ص ـ ــحية متخصص ـ ــة يف مي ـ ــدان اإلعاق ـ ــة ،بغي ـ ــة حتس ـ ــس اخل ـ ــدمات الص ـ ــحية والتكف ـ ــل
باألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -198ويف إط ــار الت ــدابري املتخ ــذة م ــن ط ــرف احلكوم ــة املغربي ــة للنه ــوض بأوض ــاع األش ــخاص يف
وضعية إعاقة ،هبدف تعزيـز حقـوق هـذه الشـرحية مـن اجملتمـع ،وتيسـري عمليـة إدماجهـا داخـل جيطهـا
االجتمـ ــاعي واالقتصـ ــادي ،تعمـ ــل وزارة التضـ ــامن وامل ـ ـرأة واألسـ ــرة والتنميـ ــة االجتماعيـ ــة ،باعتباره ـ ــا
القطاع الوصـي مبلـف اإلعاقـة ،علـى تـوفري املعينـات التقنيـة الالزمـة ـذه الشـرحية ،مـن كراسـي متحركـة
ومعمدات وأجهزة تعويضية وبديلة.
 -199ويســتفيد م ــن ه ــذه العملي ــة س ــنويا م ــا ينــاهز  3 000ش ــخص يف وض ــعية إعاق ــة ،طبق ــا مل ــا
ينص عليـه املرسـوم رقـم  2-01-409الصـادر بتـاريخ  29آذار/مـارس  ،2002الـذي حيـدد شـروط
وكيفيــة اســتخدام االعتمــادات املخصصــة لتغطيــة بعــل مصــاريف اآلليــات واألجهــزة البديلــة املقدمــة
ــؤالء األشــخاص ،بعــد إدالئهــم بالوثــائق الضــرورية الــيت تثبــت وضــعيتهم الصــحية واالجتماعيــة .ويف
إط ــار سياس ــة الق ــرب وهب ــدف تقري ــب خ ــدمات احلص ــول عل ــى ه ــذه املعين ــات التقني ــة ،عمل ــت وزارة
التضــامن وامل ـرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة علــى إحــداث  10وحــدات جهويــة الســتقبال وتوجيــه
وم ــن املعين ــات التقني ــة لملش ــخاص يف وض ــعية إعاق ــة املع ــوزين وذل ــل بتع ــاون م ــع مؤسس ــة التع ــاون
الوطين.
 -200ويف تكامــل مــع السياســات القطاعيــة ،تنــدرج األهــداف الــيت تســعى املبــادرة الوطنيــة للتنميــة
البشرية ،واليت أعطـى انطالقتهـا جاللـة امللـل جمـد السـادس سـنة  ،2006يف سـياق تعزيـز االلتقائيـة
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فيمــا بــس تــدخالت هــذه املبــادرة وتــدخالت مصــامل الدولــة واجلماعــات احملليــة ،ودون احللــول جــل
الرباما القطاعية.
 -201وحســب تقريــر املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البش ـرية ،للســنوات  ،2010-2005فقــد ســامت
األنشطة املنجزة خالل هذه الفرتة ،من إحداث وقع إجياح على جمموع اجملاالت التالية:
• تقوية قدارت األطفال املعاقسي
• إدماج األطفال املعاقس يف النظام التعليميي
• تسهيل إدماج املستفيدين يف احلياة االقتصادية واالجتماعيةي
• مواكبة وإدماج األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يف احمليا االجتماعيي
• دعم األشخاص املعاقس خبلق مشاريع مدرة للدخلي
• ضمان الكرامة للفئات املستهدفةي
• تنمية اإلحساس بالثقة يف النفس والقدرة على املبادرة لدى املستفيديني
• حتسس ظروف استقبال األشخاص يف وضعية هشةي
• حتسس املستوى الصحي وضمان التتبع الطيب لملشخاص املعاقسي
• تشجيع لدرس األطفال يف وضعية صعبة وجاربة ا در املدرسيي
• حتسس ظروف استقبال األشخاص املسنس بدون موردي
• جاربة األمية لدى الفئات املستهدفة.
 -202وســجل التقريــر املــذكور أيضــا يف جــو البنــاء والتهيئــة ،إةــاز  312مش ـروعا خصــت جممــوع
امليادين التالية:
• ورشات لتقومل العظامي
• مركز اإلنصات والتوجيهي
• مركز حلماية الطفولةي
• مركز متعدد التخصصاتي
• مركز متعدد التخصصات للمعاقسي
• مركز لملطفال ذوي التوحد واضطرابات التواصلي
• مركز لملطفال الصمي
• مركز لملطفال ذوي التثليث الصبغيي
• مركز للمعاقس ذهنياي
• مركز التقومل البصري (وحدات تقومل البصر)ي
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• املركز االجتماعي للمعاقسي
• املركز االجتماعي الرتبوي لملطفال املعاقسي
• املركز الصحي واالجتماعيي
• مركز إدماج وتكوين املعاقسي
• أقسام مدجمة لملطفال املعاقسي
• وحدة الرتويل الوظيفي.
 -203كمــا قــدمت املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البش ـرية دعمــا مباش ـرا لفائــدة  19مشــروعا لــص جــور
املواد وأجهزة املعاقس ،وتتعلق ب:
• عكاكيز للمساعدة على التحراي
• عكاكيز للمساعدة على التحرا للمكفوفسي
• الكراسي املتحركة اآلليةي
• الكراسي املتحركةي
• النظارات الطبيةي
• معدات طبية للمعاقسي
• معدات طبية ومواد صيدليةي
• مساعات األذني
• األرجل االصطناعيةي
• العظام االصطناعيةي
• طاوالت خاصة بالتالميذ املعاقس.
 -204ويف ج ــور املش ـرتيات واملقتني ــات ،س ــجلت نف ــس الف ــرتة ال ــيت يغطيه ــا التقري ــر ،لوي ــل املب ــادرة
الوطنية لـ  26مشروعا تتعلق باملقتنيات التالية:
• احلقائب واللوازم املدرسيةي
• النقل املدرسي للمعاقسي
•

تلف وسائل النقل للمعاقسي

• الدارجات الثالثية العجالت.
 -205وقد مثل عدد املستفيدين املباشرين و ري املباشرين ،من األنشطة املذكورة ما يناهز 639 132
شخصا ،وشكل االستثمار اإلمجايل ذه املشاريع ،مـا جمموعـه  478 953 644درمـا ،قـدرت حصـة
املسامة املقدمة من لدن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية يف إةازها 451 484 341 ،درما.
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 -206ومســامة منهــا يف جمــال التكفــل وإدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وضــعت مؤسســة جمــد
اخلامس للتضـامن ،منـذ تأسيسـها ،هـاجس التكفـل باألشـخاص ذوي اإلعاقـة وإدمـاجهم ،يف صـلب
اهتماما ــا .وعملــت املؤسســة دومــا علــى إةــاز مشــاريع مندجمــة ،لكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن
االس ــتفادة م ــن خـ ـدمات ت ــتالءم م ــع وض ــعيتهم ،وتيس ــر ول ــوجهم اخل ــدمات االجتماعي ــة األساس ــية،
وتضمن إدماجهم االجتماعي واملهين ،بغية اندماج ناج داخل املسار التنموي للبالد.
 -207وتس ـ ــعى ه ـ ــذه املؤسس ـ ــة جاه ـ ــدة إىل تعبئ ـ ــة كاف ـ ــة الوس ـ ــائل الض ـ ــرورية لض ـ ــمان اس ـ ــتقاللية
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،حيــث تســهر علــى ــا اس ـرتاتيجية تتــوخى إرســاء مقاربــة مندجمــة ،تقــوم
على مبدأ تكاف الفرص مع إيالء عناية خاصة لفئة األشخاص ذوي اإلعاقة وذلل من خالل:
• دعم املؤسسات واجلمعيات اليت تعمل يف امليداني
• تكــوين وتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مــن اجــل إدمــاج اجتمــاعي ومهــين ،خاصــة مــن
خــالل الربنــاما الــوطين إلنشــاء مراكــز التكــوين ،بشـراكة مــع مكتــب التكــوين املهــين وإنعـاال
الشغلي
• إرساء بنيات تقدم خدمات اجتماعية وتربوية على جمموع الرتاب الوطين.
 -208وقد جتسد هذا املنحى يف إنشـاء املركـز الـوطين جمـد السـادس للمعـاقس بسـال ،باعتبـاره بنيـة
متع ــددة الوظ ــائف ،لفائ ــدة األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،ال ــذي دش ــنه ص ــاحب اجلالل ــة املل ــل جم ــد
السـ ــادس ،نصـ ــره اهلل ،يف شـ ــهر تش ـ ـرين الثـ ــاين/نوفمرب مـ ــن سـ ــنة  ،2006والـ ــذي ل إنشـ ــاءه طبقـ ــا
للتعليم ــات امللكي ــة الس ــامية ،وبتع ــاون م ــع القطاع ــات احلكومي ــة ذات الص ــلة وم ــع مجعي ــات اجملتم ــع
امل ــدين املعني ــة مبج ــال اإلعاق ــة .وعل ــى مس ــتوى اجله ــات ،أح ــدثت مؤسس ــة جم ــد اخل ــامس خ ــالل
الس ــنوات األخ ــرية ف ــروع جهوي ــة للمرك ــز ال ــوطين جم ــد للمع ــاقس بك ــل م ــن آس ــفي وم ـراكش ووج ــدة
وفاس.
 -209وتســاهم هــذه املراكــز ،باعتبارهــا منشــات طبيــة  -تربويــة واجتماعيــة  -ومهنيــة ،يف تطــوير
مهــارات وخ ـربات مــن شــأ ا ضــمان االنــدماج السوســيو  -تربــوي واملهــين لملشــخاص الــذي يعــانون
مــن إعاقــات جســدية أو ذهنيــة ،وذلــل يف إطــار مقاربــة تشــاركية بــس تلــف املتــدخلس ،مبــا يف ذلــل
تعزي ــز ودع ــم الت ــدخالت واألنش ــطة ال ــيت تق ــوم هب ــا املنظم ــات ــري احلكومي ــة .وفيم ــا يتعل ــق باإلعاق ــة
الذهنية ،يذكر االهتمام املتواصل ملؤسسـة جمـد اخلـامس للتضـامن هبـذا النـوع مـن اإلعاقـة مـن خـالل
إحـ ــداث مراكـ ــز متخصصـ ــة مثـ ــل فضـ ــاء "املس ـ ــار" للتثليـ ــث الصـ ــبغي بالربـ ــاط ،ومركـ ــز األش ـ ــخاص
التوح ـ ـ ــديس وال ـ ـ ــذهانيس بتم ـ ـ ــارة ،احمل ـ ـ ــدثس س ـ ـ ــنة  ،2011كفض ـ ـ ــاءات خاص ـ ـ ــة بالتكف ـ ـ ــل الرتب ـ ـ ــوي
واالجتمــاعي باألطفــال ذوي اإلعاقــة الذهنيــة ،والــيت مــن أهــدافها الوقايــة والتكفــل املبكــر بالشــخص
ذو اإلعاقــة مــن منظــور طــيب وتربــوي ،والرعايــة الرياضــية ،والرعايــة االجتماعيــة باألطفــال يف وضــعية
إعاقة ،ومصاحبة األسر (توجيه اآلباء واألمهات) ،والتكوين املهين لملشخاص املستهدفس.
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المادة 27
العمل والعمالة
 -210ض ــمن الق ــانون  07-92املتعل ــق بالرعاي ــة االجتماعي ــة لملش ــخاص املع ــاقس يف مادت ــه 17
حــق هــؤالء األشــخاص يف التشــغيل والتوظيــف ،وذلــل بنصــه علــى أنــه ال ميكــن أن تكــون اإلعاقــة
سببا يف حرمان مواطن من احلصول على شغل يف القطاع العام أو اخلاص.
 -211وتنفيـ ــذا للقـ ــانون  07-92املتعلـ ــق بالرعايـ ــة االجتماعيـ ــة لملشـ ــخاص املعـ ــاقس ،وللمرسـ ــوم
رقــم  2-97-218الصــادر بتــاريخ  19كــانون األول/ديســمرب  1997ل إصــدار ق ـرار للســيد الــوزير
األول حت ـ ــت رق ـ ــم  3-130-00بت ـ ــاريخ  10لوز/يولي ـ ــه  2000حي ـ ــدد قائم ـ ــة املناص ـ ــب املمك ـ ــن
إسنادها إىل األشـخاص يف وضـعية إعاقـة باألولويـة وكـذا النسـبة املئويـة ـذه املناصـب بـددارات الدولـة
وا يئـات التابعــة ــا حـددت هــذه النســبة يف  7يف املائـة .وقــد أردف هــذا القـرار مبــذكرة مؤرخــة ب 12
شــباط/فرباير  2002للســيد الــوزير األول توض ـ مســطرة وكيفيــة تطبيــق هــذه النســبة تطبيقــا ســليما
وفعاال من قبل القطاعات املشغلة.
 -212وقــد تعــزز مســار كفالــة حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الشــغل ،مبنشــور رئــيس احلكومــة
رقــم  14-2012بتــاريخ  19حزيران/يونيــه  ،2012املتعلــق بتــدبري مباريــات التوظيــف يف املناصــب
العموميــة ،والــذي حيــث مــن خاللــه علــى ضــمان تطبيــق فعلــي وســليم حلصــيص  7يف املائــة املشــار
إليها يف قرار الوزير األول رقم .3-130-00
 -213كمــا بــادرت احلكومــة املغربيــة خــالل الســنوات األربعــة األخــرية ،ويف إطــار عمليــة تضــامنية،
إىل ف ــت التوظيـ ــف االس ــتثنائي واملباشـ ــر ألكث ــر مـ ــن  500ش ــخص يف وضـ ــعية إعاق ــة مـ ــن حـ ــاملي
تلف الشهادات التعليمية واجلامعية.
 -214ومــن بــس التــدابري التش ـريعية املـ ـتخذة لضــمان احلمايــة مــن التمييــز يف كــل مراحــل التشــغيل
والواردة يف مدونـة الشـغل (قـانون  ،)65-99نـذكر مقتضـيات املـادة  9الـيت تـنص علـى أنـه مينـع كـل
مــس باحلريــات واحلقــوق املتعلقــة باملمارســة النقابيــة داخــل املقاولــة وفــق القـوانس واألنظمــة اجلــاري هبــا
العملي حيث مينع كل مس فريـة العمـل بالنسـبة للمشـغل ولملجـراء املنتمـس للمقـاول ،كمـا مينـع كـل
ليي ــز ب ــس األج ـ ـراء م ــن حي ــث الس ــاللة ،أو الل ــون ،أو اجل ــنس ،أو اإلعاق ــة ،أو احلال ــة الزوجي ــة ،أو
العقيــدة ،أو الـرأي السياســي ،أو االنتمــاء النقــاح ،أو األصــل الــوطين ،أو األصــل االجتمــاعي ،يكــون
مــن شــأنه خــرق أو حتريــف مبــدأ تكــافؤ الفــرص ،أو عــدم املعاملــة باملثــل يف جمــال التشــغيل أو تعــاطي
مهنــة ،ال ســيما فيمــا يتعلــق باالســتخدام ،وإدارة الشــغل وتوزيعــه ،والتكــوين املهــين ،واألجــر ،والرتقيــة،
واالس ــتفادة م ــن االمتي ــازات االجتماعي ــة ،والت ــدابري التأديبي ــة ،والفص ــل م ــن الش ــغل .ويعاق ــب عل ــى
الفة أحكام هـذه املـادة مبقتضـى املـادة  12مـن املدونـة مبـا يلـي :يعاقـب املشـغل عـن الفـة أحكـام
املـ ــادة  9أعـ ــاله بغرام ـ ـ ــة مـ ــن  15 000إىل  30 000درهـ ــم .ويف حالـ ــة العـ ــود ،تضـ ــاعف الغرامـ ــة
املذكورة أعاله.
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 -215أمـ ــا فيمـ ــا خيـ ــص تشـ ــغيل األشـ ــخاص يف وض ـ ــعية إعاقـ ــة ومحايتهـ ـ ــم فـ ــدن امل ـ ـواد م ـ ــن 166
إىل  169تنص على ما يلي:
• املــادة  :166حيــتف كــل أجــري أصــب معاقــا ،لســبب مــن األســباب ،مبنصــب شــغله ويســند
إليــه شــغل يالئــم نــوع إعاقتــه بعــد إعــادة تأهيلــه ،إال إذا تعــذر ذلــل حلــدة اإلعاقــة أو لطبيعــة
الشغل ،وذلل بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو جلنة السالمة وحف الصحةي
• املادة  :167مينع تشغيل األجـراء يف وضـعية إعاقـة يف أشـغال قـد تعرضـهم ألضـرار ،أو تزيـد
من حدة إعاقتهمي
• املادة  :168جيب على املشـغل ،أن يعـرض علـى الفحـص الطـيب ،األجـراء يف وضـعية إعاقـة
الــذين ينــوي تشــغيلهم .وجيــري طبيــب الشــغل هــذا الفحــص بصــفة دوريــة بعــد كــل ســنة مــن
الشغلي
• امل ــادة  :144تعط ــي احل ــق للع ــون املكل ــف بتفت ــيش الش ــغل أن يع ــرض اإلجـ ـراء يف وض ــعية
إعاقــة علــى طبيــب مبستشــفى تــابع لــوزارة الصــحة العموميــة قصــد التحقــق مــن الشــغل الــذي
يعهد اليهم ال يفوق طاقتهم أو ال يتناسب مع إعاقتهمي
• املــادة  :169جيــب علــى املشــغل أن جيهــز أمــاكن الشــغل بالولوجيــات الالزم ـة لتســهيل قيــام
األجـ ـراء يف وض ــعية إعاق ــة بش ــغلهم ،وأن حي ــرص عل ــى ت ــوفري ك ــل ش ــروط الوقاي ــة الص ــحية
والسالمة املهنية ؤالء األجراء.
 -216ويف حال ــة الف ــة املش ــغل لملحك ــام املنص ــوص عليه ــا يف املـ ـواد أع ــاله ،فدن ــه يعاق ــب طبق ــا
للم ــادة  171مب ــا يل ــي" :يعاق ــب بغرام ــة م ــن  2 000إىل  5 000دره ــم ع ــن الف ــة أحك ــام امل ـواد
من  166إىل ."169
 -217أمــا فيمــا خيــص تــدابري العمــل اإلجيــاح والفعــال لتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســوق
العمــل النظاميــة ،فقــد تناولتــه مدونــة الشــغل يف ماد ــا  ،509الــيت تلــزم املشــغل بتشــغيل أج ـراء مــن
معط ــوح احل ــرب ،أو الش ــغل ،أو ــن خولـ ـوا ص ــفة مق ــاومس ،وك ــذا م ــن ق ــدماء احمل ــاربس ،إذا طل ــب
العون املكلف بتفتيش الشغل تشغيلهم.
 -218ــري أن املشــغل ال يكــون ملزمــا بتشــغيل نســبة مــن األج ـراء املنتمــس إىل تلــل الفئــات تفــوق
عشر عدد األجراء الدائمس.
 -219وتطبيق ـ ــا للق ـ ــانون  05-81املتعل ـ ــق بالرعاي ـ ــة االجتماعي ـ ــة للمكف ـ ــوفس وض ـ ــعاف البص ـ ــر،
وخاص ــة الفق ــرة األوىل م ــن الفص ــل الراب ــع من ــه املتعلق ــة بالرتبي ــة والتأهي ــل ،ل إح ــداث مرك ــز لتأهي ــل
املكف ــوفس وضـ ــعاف البصـ ــر بتمـ ــارة ،وذلـ ــل يف إطـ ــار االتفاقيـ ــة املربمـ ــة مـ ــع املنظمـ ــة العلويـ ــة لرعايـ ــة
املكفـ ــوفس بـ ــاملغرب وعمالـ ــة الصـ ــخريات لـ ــارة .ويهـ ــدف هـ ــذا املركـ ــز إىل تأهيـ ــل وحتسـ ــس املسـ ــتوى
الدراس ــي للمكف ــوفس وض ــعاف البص ــر لول ــوج مراك ــز التك ــوين امله ــين ،وك ــذا اس ــتكمال التعل ــيم يف
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اللغــات األجنبيــة وطريقــة "برايــل" ويف اإلعالميــات .وقــد انطلــق التكــوين التمهيــدي ــذا املركــز خــالل
شــهر أيار/مــايو  2007يف شــعبة الــرتويل الطــيب ،حيــث يتلقــى الطلبــة املكفوفــون وضــعاف البصــر
برناجما تكوينيا خاصـا ،يهـدف إىل رفـع مسـتواهم وتـأهيلهم قصـد لكيـنهم مـن متابعـة التكـوين مبعهـد
تكوين األطـر يف امليـدان الصـحي .وتشـرف وزارة الصـحة علـى هـذا التكـوين ،وذلـل يف إطـار اتفاقيـة
شـراكة مربمــة بــس هــذه األخــرية وبــس قطــاع التكــوين املهــين واملنظمــة العلويــة لرعايــة املكفــوفس .ومنــذ
انطــالق هــذا الربنــاما لكــن عــدد مــن املتــدربس ضــعاف البصــر ،مــن االلتحــاق هبــذا املعهــد ،وذلــل
بعد اجتياز مباراة الدخول واالستفادة من التكوين التمهيدي مبركز لارة.
 -220ويف نفس اإلطـار ،ل يف إطـار التعـاون بـس قطـاع التكـوين املهـين وشـركاء مـن فرنسـا ،تكـوين
مك ـ ـ ــوين مرك ـ ـ ــز تأهي ـ ـ ــل املكف ـ ـ ــوفس وض ـ ـ ــعاف البص ـ ـ ــر بتم ـ ـ ــارة ،ومس ـ ـ ــاعد م عل ـ ـ ــى إة ـ ـ ــاز األدوات
البيدا وجية ،وإعـداد دليـل للمهـن الـيت ميكـن للمكفـوفس مزاولتهـا .ول إةـاز هـذا الـدليل بتنسـيق مـع
املنظم ــة العلوي ــة لرعاي ــة املكف ــوفس ،ومبس ــاعدة خـ ـرباء فرنس ــيس م ــن مجعي ــة التك ــوين امله ــين للراش ــدين
( .)AFPAووضع هذا الـدليل رهـن إشـارة وزارة التضـامن واملـرأة واألسـرة والتنميـة االجتماعيـة واملنظمـة
العلوي ــة لرعاي ــة املكف ــوفس ب ــاملغرب ،باعتب ــاره دعام ــة لتحس ــيس الكفي ــف ومس ــاعدته عل ـ ـى اختي ــار
الشــعبة الــيت تناســبه ،وأداة ل عــالم والتوجيــه مــن أجــل وضــع التخصصــات الــيت تــتالءم مــع اإلعاقــة
البصرية يف مؤسسات التكوين املهين.
 -221كمــا عــرف جمــال التكــوين املهــين ،إحــداث مركــز للتكــوين املهــين داخــل املركــز الــوطين جمــد
الس ــادس للمع ــاقس بس ــال ،وذل ــل يف إط ــار االتفاقي ــة املربم ــة س ــنة  2009م ــع مؤسس ــة ت ــدبري املرك ــز
الــوطين جمــد الســادس للمعــاقس .ويســتفيد مــن هــذا املشــروع ،األشــخاص يف وضــعية إعاقــة ،وخاصــة
منهم ذوي اإلعاقة الذهنية إناثا وذكورا ،والذين يتوفرون على املؤهالت الالزمة ملتابعة التكوين.
 -222ويف ميـ ــدان تكـ ــوين األطـ ــر ،ل إةـ ــاز دورات تكوينيـ ــة يف جمـ ــال اإلعاقـ ــة ،لفائـ ــدة املكـ ــونس
ومستشــاري التوجيــه مبكتــب التكــوين املهــين وإنعــاال الشــغل ،وذلــل تفعــيال لالتفاقيــة املربمــة مــع وزارة
التضـامن واملـرأة واألسـرة والتنميـة االجتماعيـة ،مــن أجـل تكـوين األشـخاص يف وضـعية إعاقـة .وقــد ل
إةــاز هــذا التكــوين مــن طــرف خـرباء بلجيكيــس يف إطــار التعــاون بــس بلجيكــا ووزارة التضــامن واملـرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية.
 -223ويف إط ــار التقائي ــة ب ـ ـراما الت ــدرج امله ــين م ـ ـع املب ــادرة الوطني ــة للتنمي ــة البش ـ ـرية ،ق ــام قطـ ــاع
التكــوين املهــين بــدبرام اتفاقيــات ش ـراكة مــع شــركة أورو ميكانيكــا ،ل يف إطارهــا تكــوين  22شخصــا
يف وضــعية إعاقــة حركيــة يف حــرف احللــي واجملــوهراتي ومــع مجعيــة حنــان لرعايــة األطفــال يف وضــعية
إعاق ــة بتطـ ـوان ،م ــن أج ــل تك ــوين  375متدرج ــة ومت ــدرج يف أف ــق 2012ي وم ــع االحت ــاد النس ــائي
املغــرح ،لتكــوين  120متدرجــة ومتــدرج يف أفــق  2012مبركــز إعــادة التأهيــل لملشــخاص يف وضــعية
إعاقة خبريبكة.
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 -224ه ــذا باإلض ــافة إىل إح ــداث مراك ــز تلط ــة للتك ــوين امله ــين مب ــدن س ــطات ،آس ــفي ،ال ــدار
البيض ــاء ،وج ــدة ،مكن ــاس ،الرب ــاط ،طنج ــة ،شفشـ ـاون ،ف ــاس وأك ــادير ،وذل ــل يف إط ــار االتفاقي ــة
املربمة بس مكتب التكوين املهين وإنعاال الشغل ،ومؤسسة جمد اخلامس للتضامن.
 -225راعــى املشــرع املغــرح مــن خــالل القــانون  ،65-99املتعلــق مبدونــة الشــغل وضــعية األحــداث
دون  18ســنة والنســاء واألجـراء يف وضــعية إعاقــة ،مــن خــالل منــع تشـغيلهم يف املقــالع ويف األشــغال
اجلوفيــة الــيت تــؤدى يف أ ـوار املنــاجم (املــادة )179ي كمــا منــع تشــغيل األحــداث دون ســن الثامن ـة
عشــر ،يف أشــغال قــد تعيــق ــوهم ،أو تســاهم يف تفــاقم إعــاقتهم ،إذا كــانوا يف وضــعية إعاقــة ،س ـواء
كانــت هــذه األشــغال علــى ســط األرض أو يف جوفهــا (املــادة  .)180كمــا تــنص املــادة  214مــن
نفــس القــانون ،علــى عــدم تطبيــق نظــام وقــف الراحــة األســبوعية ،علــى األحــداث دون الثامنــة عشــرة
وال على األجراء يف وضعية إعاقة.
 -226وأكدت املادة  166من القـانون  65-99املتعلـق مبدونـة الشـغل علـى أنـه حيـتف كـل أجـري
أصــب يف وضــعية إعاقــة ،لســبب مــن األســباب ،مبنصــب شــغله ويســند إليــه شــغل يالئــم نــوع إعاقتــه
بعـد إعــادة تأهيلـه ،إال إذا تعــذر ذلــل حلـدة اإلعاقــة أو لطبيعـة الشــغل ،وذلــل بعـد أخــذ رأي طبيــب
الشغل أو جلنة السالمة وحف الصحة.
 -227وقــد منعــت هــذه املدونــة يف ماد ــا  167تشــغيل األج ـراء يف وضــعية إعاقــة يف أشــغال قــد
تعرضــهم ألض ـرار أو تزيــد مــن حــدة إعــاقتهم ،يف هــذا اإلطــار ألزمــت (املــادة  )168املشــغل بعــرض
األج ـراء يف وضــعية إعاقــة الــذين يعت ــزم تشــغيلهم علــى الفحــص الط ــيب ،وجيــري طبيــب الشــغل ه ــذا
الفحــص بصــفة دوريــة بعــد كــل ســنة .وأخــذا بعــس االعتبــار للحالــة الصــحية اخلاصــة اتــه الفئــة ،فقــد
ألزمــت املــادة  169املشــغل بتجهيــز أمــاكن الشــغل بالولوجيــات الالزمــة لتســهيل قيــام األشــخاص يف
وضــعية إعاقــة بشــغلهم ،مــع احلــرص علــى تــوفري كــل شــروط الوقايــة الصــحية والســالمة املهنيــة ــؤالء
األجراء.
 -228وتكريس ـ ــا ملب ـ ــدأ التميي ـ ــز اإلجي ـ ــاح أوض ـ ــحت امل ـ ــادة  170أن الت ـ ــدابري اإلجيابي ـ ــة املس ـ ــتهدفة
لتحقي ــق املس ــاواة الفعلي ــة يف الف ــرص واملعامل ــة ب ــس األج ـراء يف وض ــعية إعاق ــة و ــريهم م ــن األجـ ـراء،
ال تعترب بأي حال من األحوال مبثابة تدابري ليزية ضد باقي األجراء.
 -229وبالنســبة لتشــغيل األحــداث لــيال فــر م أن املشــرع مــن األجــري صــالحية الفــة قاعــدة منــع
تش ــغيل ه ــذه الفئ ــة يف أي ش ــغل ليل ــي ،فق ــد م ــن باملقاب ــل املش ــغل إمكاني ــة الفته ــا فيم ــا خي ــص
األحداث دون  16سنة عنـدما يقتضـي األمـر حـوادث وشـيكة الوقـوع ،أو تنظـيم عمليـات ةـدة ،أو
إلص ــال خس ــائر مل تك ــن متوقع ــة ،إال أن ــه واحرتام ــا حلق ــوق الش ــخص يف وض ــعية إعاق ــة فق ــد ن ــص
ص ـراحة علــى عــدم إمكانيــة العمــل هبــذا االســتثناء إذا كــان األجــري يف وضــعية إعاقــة (املــادة .)176
وإمج ــاال ،ف ــدن الش ــخص يف وض ــعية إعاق ــة حيظ ــى باهتم ــام املش ــرع املغ ــرح ال ــذي خص ــص لملحك ــام

GE.15-15331

65/82

CRPD/C/MAR/1

اخلاصــة بتشــغيل هــذه الفئــة ومحايتهــا بابــا كــامال وهــو البــاب الثالــث مــن مدونــة الشــغل ،ومعظــم مـواد
الباب اخلامس (.)181-180-179
• الراح ـ ـ ـ ـ ـ ــة األس ـ ـ ـ ـ ـ ــبوعية :مرس ـ ـ ـ ـ ـ ــوم رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2-04-513ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر يف  29ك ـ ـ ـ ـ ـ ــانون األول/
ديس ــمرب  2004بتنظ ــيم الراح ــة األس ــبوعية (ج-ر بت ــاريخ  3ك ــانون الثاين/ين ــاير ،)2005
مــن يف مــادة األوىل للمشــغل إمكانيــة تنظــيم الراحــة األســبوعية لفائــدة بعــل فئــات األجـراء
وفــق متطلبــات طبيعــة شــغلهم داخــل املؤسســة أو املقاولــة مــع مراعــاة مجلــة مــن التــدابري مــن
ضمنها األخذ بعس االعتبار حالة األجراء يف وضعية إعاقةي
• احلفـ ـ ــا علـ ـ ــى صـ ـ ــحة وسـ ـ ــالمة ذوي اإلعاقـ ـ ــة يف أمـ ـ ــاكن الشـ ـ ــغل :ق ـ ـ ـرار وزيـ ـ ــر التشـ ـ ــغيل
(رقـ ــم  08-93الصـ ــادر يف  12أيار/مـ ــايو  2008املنشـ ــور يف اجلريـ ــدة الرمسيـ ــة بتـ ــاريخ 6
تش ـ ـرين الثـ ــاين/نوفمرب  )2008احملـ ــدد للتـ ــدابري التطبيقيـ ــة العامـ ــة واخلاصـ ــة املتعلقـ ــة مببـ ــادئ
الص ــحة والس ــالمة املنص ــوص عليه ــا يف مدون ــة الش ــغل ،ن ــص عل ــى ض ــرورة تس ــهيل وص ــول
األج ـ ـراء يف وض ــعية إعاق ــة إىل أمـ ــاكن الش ــغل واملراف ــق الص ـ ـحية وأم ــاكن األك ــل ،كمـ ــا أن
أماكن شغل هؤالء األجـراء وإشـارات السـالمة املتعلقـة هبـم جيـب أن تكـون مهيـأة إذا كانـت
حتتمه ــا إع ــاقتهم ،ويتع ــس ك ــذلل أن تك ــون أم ــاكن الش ــغل جمه ــزة مبراف ــق ص ــحية مناس ــبة
لملجراء املعاقسي
• حتيس الئحة األشـغال الـيت مينـع أن يشـغل فيهـا بعـل الفئـات مـن األشـخاص ويف مقـدمتهم
األشــخاص يف وضــعية إعاقــة مبقتض ــى املرســوم رقــم  1-10-283الصــادر يف  16تش ـرين
الثاين/نوفمرب ( 2010نشر باجلريدة الرمسية بتاريخ  13كانون األول /ديسمرب )2010ي
• وفي ـما خي ـص التع ـ ـويل ع ـن ح ـ ـوادث الشـ ـغل ،فقد نص الظهري الش ـريف رقـم 1-60-223
الص ــادر يف  6ش ــباط/فرباير  1963كم ــا ل تعديل ــه وتتميم ــه ،يف الب ــاب الثال ــث عل ــى لوي ــل
املصاب باحلادثـة احلـق يف نيـل وإصـال وجتديـد أجهـزة اسـتبدال أو تقـومل األعضـاء الـيت تفـرض
احلادثــة اســتعما ا ،وكــذا لويل ـه احلــق يف إصــال أو تعــويل األجهــزة الــيت فرضــت اســتعما ا
عاهــة ســابقة ولــو كانــت ــري نامجــة عــن حادثــة مــن ح ـوادث الشــغل والــيت أفســد ا احلادثــة أو
سببت ضياعها أو جعلتها ري صاحلة لالستعمالي
• وإذا كان األطفال اليتامى ،البالغة سنهم أقل مـن  16سـنة مينحـون إيـرادا يقـدر علـى أسـاس
أجــرة ا الــل الســنوية بنســبة جــددة يف الفص ــل  ،102فــدن الفصــل  109رفــع حــد الس ــن
املذكورة إىل  17سنة إن كان الولد يتعـذر عليـه ارسـة عمـل بـأجرة دومـا مـن جـراء عاهـات
أو أمراض مزمنة.
 -230وضــمانا حلماي ــة وســالمة األج ـراء ،مب ــن فــيهم األش ــخاص ذوي اإلعاقــة يف أم ــاكن الش ــغل،
أعـ ــدت وزارة التشـ ــغيل والشـ ــؤون االجتماعيـ ــة مشـ ــروع قـ ــانون إطـ ــار متعلـ ــق بالصـ ــحة والسـ ــالمة يف
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الشــغل ،يوجــد يف طــور املصــادقة ،ويشــكل إطــارا قانونيــا متكــامال يهــدف إىل تــوفري بيئــة عمــل آمنــة
وحتديد التوجهات العامة لسياسة الدولة يف جمال الصحة والسالمة يف الشغل.

المادة 2٨
اسيوى المعيشة الالئق والحماقة اال يماعية
 -231تعمل وزارة السك وسياسة املدينة على تـوفري سـكن الئـق لكـل املـواطنس دون لييـز خاصـة
منهم ذوي الدخل احملدود و ري القار ،وقد عملـت الـوزارة يف هـذا اإلطـار علـى الرفـع مـن وتـرية إنتـاج
الس ــكن االجتم ــاعي لالس ــتجابة للطل ــب يف الوس ــا احلض ــري وامتص ــاص العج ــز املس ــجل يف ه ــذا
اجملال.
 -232وملســايرة االحتياجــات املتجــددة ،تعمــل احلكومــة يف إطــار قــانون املاليــة علــى الــاذ جمموعــة
مـ ــن اإلج ـ ـراءات اجلديـ ــدة ا ادفـ ــة إىل إنعـ ــاال السـ ــكن االجتمـ ــاعي ولكـ ــس املسـ ــتثمرين يف السـ ــكن
االجتمــاعي مــن التــوفر علــى ر يــة واضــحة حــول إحــدى الركــائز األساســية لالســتثمار يف هــذا القطــاع
عــرب مــنحهم حتفي ـزات جبائيــه ،ومــن جهــود أخــرى مــن دعــم مــايل مباشــر مــن طــرف الدولــة ملقتنيــي
السكن االجتماعي.
 -233كما حرصت هذه الوزارة على معاجلـة كـل فصـائل السـكن ـري الالئـق خاصـة منهـا السـكن
الصــفيحي مــن خــالل الربنــاما الــوطين "مــدن بــدون صــفي " ،ويســتفيد األشــخاص يف وضــعية إعاقــة
من جمموع الرباما املشمولة بدعم الدولة كلما توفرت فيهم الشروط املطلوبة.
 -234ولضــمان حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى اخلــدمات واألجهــزة واملســاعدات ،جتــدر
اإلشــارة إىل مرســوم رقــم  2-01-409صــادر يف  14مــن جــرم  29( 1423آذار/مــارس )2002
يقضــي بتحديــد شــروط وكيفيــة اســتخدام االعتمــادات املخصصــة لتغطيــة بعــل مصــاريف اآلليــات
واألجهزة البديلة املقدمة لملشخاص ذوي اإلعاقة احملتاجس.
 -235كمــا أن مــن أهــم مرتك ـزات االس ـرتاتيجية  4+4للقطــب االجتمــاعي لــوزارة التضــامن وامل ـرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية:
• حتدي ـ ــد صص ـ ــات مالي ـ ــة لملش ـ ــخاص يف وض ـ ــعية إعاق ـ ــة م ـ ــن ص ـ ــندوق دع ـ ــم التماس ـ ــل
االجتماعيي
• دعــم الـرباما واألنشــطة املــدرة للــدخل عــرب دعــم تعاونيــات ومجعيــات خرجيــي مراكــز التعــاون
الــوطين واجلمعيــات الش ـريكة لتســويق منتجــا م وإحــداث فضــاءات جديــدة متخصصــة يف
التسـ ـ ــويق التضـ ـ ــامين ملنتجـ ـ ــات التعاونيـ ـ ــات املسـ ـ ــامة يف اإلدمـ ـ ــاج االقتصـ ـ ــادي والتضـ ـ ــامين
لملشخاص احملتاجس.
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 -236ومــن حيــث امل ـوارد املاليــة ،فقــد ل لصــيص اعتمــادات ماليــة مهمــة مــن ميزانيــة االســتثمار
املخصصة لوزارة التضـامن واملـرأة واألسـرة والتنميـة االجتماعيـة مـن أجـل النهـوض بوضـعية األشـخاص
ذوي اإلعاقة ،وذلل على الشكل اآلد:
الربناما

املبلو (مليون درهم)

برن ـ ـ ـ ــاما املسـ ـ ـ ـ ــامة يف حتسـ ـ ـ ـ ــس فـ ـ ـ ـ ــرص الول ـ ـ ـ ــوج إىل 13.2
املعلومـ ـ ـ ــات ،والتك ـ ـ ــوين والعمـ ـ ـ ــل لملش ـ ـ ــخاص ذوي
اإلعاقة
برناما دعم إنشاء مراكز للمعاقس

6.2

النسبة يف ميزانية االستثمار
٪7.4
٪3.5

برنـ ــاما املسـ ــامة يف تعزيـ ــز الصـ ــحة البدنيـ ــة والعقليـ ــة 4.01
لملشخاص ذوي اإلعاقة

٪2.3

برنــاما املهرجــان الــوطين لملطفــال ذوي االحتياجــات 3.11
اخلاصة

٪1.8

برن ـ ــاما حتس ـ ــس اإلمكاني ـ ــات اجلس ـ ــدية لملشـ ــخاص 0.45
ذوي اإلعاقــة للــتمكن مــن الوصــول إىل وســائل النقــل
واالتصاالت

٪0.3

 -237ولــتص مؤسس ــة جمــد الس ــادس للنهــوض باألعم ــال االجتماعيــة للقيم ــس الــدينيس احملدث ــة
مبوج ــب الظه ــري الش ـريف رق ــم  1-09-200الص ــادر يف  23ش ــباط/فرباير  ،2010وف ــق امل ــادة 3
بعدة مهام من بينها تقـدمل إعانـات للمنخـرطس العـاجزين عـن مواصـلة مهـامهم كيفمـا كانـت أسـباب
العجــز ،وكــذا املســامة يف حتمــل مصــاريف عــالج وتعلــم وتأهيــل وإعــادة إدمــاج أبنــاء املنخــرطس مــن
ذوي االحتياجات اخلاصة.
 -238واســتثناء مــن القاعــدة الــيت أرســاها القــانون رقــم  15-01املتعلــق بكفالــة األطفــال املهملــس
(املــادة  )25عــل بلــوأ املكفــول ســن الرشــد القــانوين كأحــد أســباب ايــة الكفالــة ،فــدن الولــد يف
وض ــعية إعاق ــة أو الع ــاجز ع ــن الكس ــب تس ــتمر واجب ــات الكاف ــل يف رعايت ــه وتربيت ــه ومحايت ــه والنفق ــة
عليه.
 -239كم ــا أع ــدت وزارة الع ــدل واحلري ــات مش ــروعا لتع ــديل ق ــانون املس ــطرة املدني ــة تض ــمن من ــع
حجــز اآلالت واألدوات الالزمــة لملشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ملــا لــذلل مــن دور يف تــامس محايــة أكثــر
لفائـدة هـذه الفئـة االجتماعيـة ،كمـا حتـرص الـوزارة علـى اعتبـار إدراج مبـدأ املنـع التـام لكـل لييـز قـائم
عل ـ ــى أس ـ ــاس اإلعاق ـ ــة كمب ـ ــدأ أساس ـ ــي لكاف ـ ــة النص ـ ــوص التنظيمي ـ ــة املندرج ـ ــة ض ـ ــمن اختصاص ـ ــها
والنصوص التشريعية اليت تعرض على أنظارها.
 -240توفري احملفظات والكتب جلميع املتمدرسس يف إطار برناما مليون جفظة.
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 -241ومــن أجــل ضــمان حصــول األشــخاص ذوي إعاقــة علــى خــدمات النقــل العمــومي بأســعار
تفضــيلية ،ل تضــمس املشــروع اجلديــد لقــانون تعزيــز حقــوق األشــخاص يف وضــعية إعاقــة ،مقتضــيات
ــم لف ــيل مع ــس يف أان ــة ت ــذاكر وس ــائل النق ــل العم ــومي س ــيتم حتدي ــد وشـ ـروط االس ــتفادة منه ــا
مبوجب نصوص تنظيمية.
 -242ويف جمــال احلمايــة االجتماعيــة ،جتــدر اإلشــارة إىل أن النصــوص القانونيــة والتنظيميــة املتعلقــة
بالضـ ـ ــمان االجتمـ ـ ــاعي والتغطيـ ـ ــة الصـ ـ ــحية األساسـ ـ ــية وح ـ ـ ـوادث الشـ ـ ــغل لـ ـ ــن امتيـ ـ ــازات خاصـ ـ ــة
لملشخاص ذوي اإلعاقة دون أد لييز بينهم وذلل على الشكل التايل:
-1

تعويضات الضمان االجتماعي:

التعويضــات العائليــة :يــنص املرســوم رقــم  2-72-541بتــاريخ  30كــانون األول/
ديس ـ ــمرب  1972بش ـ ــأن التعويض ـ ــات العائلي ـ ــة ال ـ ــيت ي ـ ــدفعها الص ـ ــندوق ال ـ ــوطين للض ـ ــمان
االجتماعي يف الفصـل السـادس منـه (د) علـى دفـع هـذه التعويضـات إىل الولـد املعـاق مهمـا
كـ ــان سـ ــنه ش ـ ـريطة اسـ ــتيفاء الشـ ــروط املنصـ ــوص عليهـ ــا يف املـ ــادتس  2و 21مـ ــن القـ ــانون
رقم  07-92املتعلق بالرعاية االجتماعية لملشخاص املعاقسي
-2

التغطية الصحية األساسية:

يـ ــنص القـ ــانون رقـ ــم  1-02-296الصـ ــادر يف  3تش ـ ـرين األول/أكتـ ــوبر 2002
بتنفيــذ القــانون  65-00مبثابــة مدونــة التغطيــة الصــحية األساســية علــى اســتفادة األشــخاص
يف وضــعية إعاقــة جســدية أو ذهنيــة املوجــودون والــذين يســتحيل علــيهم القيــام بصــورة كليــة
دائمــة و ائيــة مبزاولــة أي نشــاط مــأجور مــن التغطيــة الصــحية دون حتديــد للســن .وتشــمل
التغطيــة أطفــال املــوظفس وأع ـوان الدولــة واملؤسســات العموميــة وكــذا أج ـراء القطــاع اخلــاص
(املــادة  )5واملســتفيدون مــن معاشــات الشــيخوخة أو الزمانــة أو املتــون عــنهم وكــذا أطفــال
األشــخاص ــري املتــوفرين علــى مـوارد كافيــة ملواجهــة نفقــات التغطيــة الصــحية املـادة ()116
ولتد التغطية كذلل إىل األطفال املتكفل هبم املوجودين يف نفس وضعية املعاق.
 -243كمـا أن االتفاقيــات الثنائيــة املربمــة مــع الــدول األجنبيــة يف جمــال الضــمان االجتمــاعي ،تــنص
هي األخرى على مبدأ املساواة.
 -244ويف جم ـ ــال التكف ـ ــل املؤسس ـ ــاد باألش ـ ــخاص يف وض ـ ــعية إعاق ـ ــة ،وت ـ ــوفري الرعاي ـ ــة الص ـ ــحية
والنفس ــية واملعيش ــية واخل ــدمات الرتبوي ــة واالجتماعي ــة والرتفيهي ــة والتأهي ــل ــم ،قام ــت وزارة التض ــامن
واملرأة واألسرة والتنميـة االجتماعيـة ،بتعـاون مـع القطاعـات احلكوميـة املعنيـة ،علـى إعـداد نـص قـانون
يتعلــق بفــت وتــدبري مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة ،وبلــورة تصــور خبصــوص طبيعــة هــذه املؤسســات
وسبل إرساء بنيا ا وضمان جودة اخلدمات املقدمة.
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 -245وضع املغرب قانونا يتعلق بشروط فت مؤسسات الرعاية االجتماعية وتـدبريها (ظهـري شـريف
رق ـ ـ ــم  1-06-154ص ـ ـ ــادر يف  30شـ ـ ـ ـوال  22 ،1427تشـ ـ ـ ـرين الث ـ ـ ــاين/نوفمرب  - 2006ج-ر
عـدد  5480بتــاريخ  07كـانون األول/ديســمرب  .)2006وصـدر املرســوم رقـم  2-07-809صــادر
يف  17مجـادى اآلخــر  3 ،1428لوز/يوليــه  ،2007بتطبيــق القــانون رقــم  14-05املتعلــق بشــروط
فت مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبريها .ويتضـمن هـذا املرسـوم دفـرت الـتحمالت النمـوذجي احملـدد
للشروط العامة واخلاصة لفت مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبريها (ج-ر عدد  5544بتاريخ 19
يوليو  .)2006كما صدر قرار لوزير التنمية االجتماعية واألسرة والتضـامن رقـم  1630-07يف 24
رجب  9 ،1428آب/أ سطس  ،2007بتحديـد شـكل السـجل اخلـاص باملسـتفيدين مـن خـدمات
مؤسس ـ ـ ــات الرعاي ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ــة (ج-ر ع ـ ـ ــدد  5562بت ـ ـ ــاريخ  7رمض ـ ـ ــان  20 ،1428أيل ـ ـ ــول/
سبتمرب .)2007
 -246وتنطبق أحكام القانون  14-05على مؤسسات الرعاية االجتماعية ،الـيت يتمثـل رضـها يف
التكفـل ميـع األشـخاص ،ذكـورا كـانوا أو إناثــا ،الـذين يوجـدون يف وضـعية صـعبة أو ـري مســتقرة أو
وضعية احتياج ،وال سيما :األطفال املهملس حسـب مـدلول املـادة األوىل مـن القـانون رقـم 15-01ي
النس ــاء اللـ ـواد ه ــن يف وض ــع ل ــل أس ــري أو إقص ــاءي األش ــخاص املس ــنس ب ــدون عائ ــلي األش ــخاص
املعــاقس .ويقصــد بالتكفــل املشــار إليــه أعــاله االســتقبال واإلي ـواء واإلطعــام والعالجــات الطبيــة والتتبــع
االجتمــاعي والرتبــوي ،يف احـرتام للحرمــة البدنيــة للمســتفيدين مــن هــذه اخلــدمات ولكـرامتهم ولســنهم
وجلنســهم ولقــدر م البدنيــة والعقليــة والنفســية .وميكــن أن يكــون هــذا التكفــل ،حســب نــوع مؤسســة
الرعاية االجتماعية ،دائما أو مؤقتا ،كليا أو جزئيا( .املادة  1من القانون .)14-05
 -247وق ــد أوكل ــت إىل وزارة التض ــامن وامل ـ ـرأة واألس ــرة والتنمي ــة االجتماعي ــة ،مهم ــة تطبي ــق ه ــذا
القــانون مــن خــالل إصــدار رخــص فــت مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة ،ومواكبــة عمــل تلــف املراكــز
االجتماعيــة ومراقبتهــا وتقيــيم عملهــا ووضــع السياســات وال ـرباما الالزمــة حلســن تســيريهاي ال ســيما
وأن اجلمعيات هي اليت تتوىل املسامة واإلشراف على هذه املراكز واملؤسسات.
 -248وعلـ ــى املسـ ــتوى الـ ــوطين ،تتـ ــوزع مراكـ ــز ومؤسسـ ــات الرعايـ ــة االجتماعيـ ــة العاملـ ــة يف جمـ ــال
اإلعاقة جغرافيا ،وإىل حدود  ،2013على النحو التايل:
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طنجة تطوان

5

تازة احلسيمة تاونات

8

فاس بوملان

6

مكناس تافياللت

4

تادلة أزيالل

2
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اجلهة

عدد املراكز اخلاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة

دكالة عبدة

3

الرباط سال زمور زعري

11

الدار البيضاء الكربى

18

اجلهة الشرقية

10

مراكش تانسيفت احلوز

6

الشاوية ورديغة

4

الغرب الشراردة بين حسن

4

سوس ماسة درعة

10

كلميم السمارة

1

العيون بوجدور

2

اجموع المفاكز

٩٤

زيــادة علــى هــذه املراكــز ،هنالــل  13مرك ـزا آخ ـرا تابعــا للمنظمــة العلويــة لرعايــة املكفــوفس،
تســتهدف جمــال تربيــة وتكــوين األشــخاص يف وضــعية إعاقــة بص ـرية ،بــالتعليم األساســي واإلعــدادي
والثانوي.

المادة 2٩
المشامكة ت الحياة السياسية والعااة
 -249تعــززت املشــاركة السياســية بــالرفع مــن نصــوص تنظيمهــا مــن قــانون إىل قــانون تنظيمــي وفقــا
للفص ــل  7م ــن الدس ــتور اجلدي ــد ،حي ــث ك ــرس الق ــانون التنظيم ــي رق ــم  29-11املتعل ــق ب ــاألحزاب
السياســية الصــادر بتــاريخ  22تش ـرين األول/أكتــوبر  2011نفــس احلقــوق املشــار إليهــا يف االتفاقيــة
من خالل إقرار احلق يف االهراط مـع التأكيـد علـى مبـدأ املسـاواة مبقتضـى املـادة  19الـيت تـنص علـى
أنــه "ميكــن للمواطنــات وامل ـواطنس البــالغس ســن  18ســنة يســية كاملــة االه ـراط بكــل حريــة يف أي
حزب سياسي مؤسـس بصـفة قانونيـة" ،باسـتثناء تلـل الفئـات املشـار إليهـا يف املـادة  21مـن القـانون
التنظيمــي .يف املقابــل عــزز املشــرع مــن ضــمان مشــاركة مجيــع فئــات اجملتمــع مــن خــالل إبطالــه لكــل
حزب يقوم على مبدأ التمييـز أو ـالف حلقـوق اإلنسـان يف الفقـرة األوىل مـن املـادة الرابعـة مـن نفـس
القانون.
 -250كمــا عمــل املشــرع علــى تعزيــز املنهجيــة الدميقراطيــة مــن خــالل ضــمان مشــاركة اجلميــع دون
لييــز ،يف إدارة تلــف أجهــزة احلــزب طبقــا ملقتضــيات املـواد الـواردة يف البــاب الثالــث اخلــاص مببــادئ
تنظيم األحـزاب السياسـية وتسـيريها مـن القـانون التنظيمـي لملحـزاب السياسـية .ومل يقتصـر املشـرع يف
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البـاب الثالـث مــن نفـس القــانون علـى تأكيــد ضـرورة إعمــال مبـادئ الدميقراطيــة بـل قــام بتوسـيع جمــال
التطبيق ليشمل "طريقة اختيار مرشحي احلزب ملختلف االستحقاقات االنتخابية".
 -251يف نف ــس الس ــياق ،ك ــرس املش ــرع املغ ــرح نف ــس املب ــادئ فيم ــا خي ــص تأس ــيس اجلمعي ــات أو
االهـراط فيهــا مــع مراعــاة مقتضــيات الفصــل  3مــن قــانون اجلمعيــات .باإلضــافة كــذلل إىل احلــق يف
التجمع ــات العمومي ــة ال ــيت ميك ــن عق ــدها دون احلص ــول عل ــى إذن مس ــبق ش ـريطة اح ـرتام مقتض ــيات
الفص ــل  3م ــن ق ــانون التجمع ــات العمومي ــة .كم ــا حيظ ــى مي ــدان حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة
باهتمام أزيد من  1 000مجعية.
 -252وهنال ـ ــل مقتض ـ ــيات خ ـ ـ ــاصة يف مدون ـ ــة االنتخاب ـ ــات لتس ـ ــهيل تص ـ ــويت األش ـ ــخاص ذوي
اإلعاقة اجلس ــدية (املكفـوفس) ،وعيـا مـن املشـرع املغـرح يف هـذا الصـدد ،بضـرورة لكـس النـاخبس مـن
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن اإلدالء بأصـوا م يف أحســن الظــروفي حيــث نــص مبقتضــى املــادة 62
مدون ــة االنتخاب ــات ،الفق ــرة األخ ــرية ،عل ــى "ض ــرورة تق ــدمل مكت ــب التص ــويت ،املس ــاعدات الالزم ــة
للناخبس ذوو اإلعاقة ،لتمكينهم من اإلدالء بأصوا م".
 -253يف نف ــس الس ــياق ،وحرص ــا م ــن املش ــرع عل ــى ت ــدقيق ه ــذه املقتض ــيات بن ــوع م ــن التفص ــيل،
وذلــل هبــدف لكــس النــاخبس املعنيــس مــن التمتــع الكامــل بــاحلق يف املشــاركة يف التصــويت والتعبــري
احلـ ــر عـ ــن اختيـ ــارهم ،فقـ ــد ل سـ ــنة  2008إدخـ ــال التعـ ــديل علـ ــى أحكـ ــام املـ ــادة  62مـ ــن مدونـ ــة
االنتخابـات الـيت تــنص علــى أنــه "ميكــن لكــل ناخــب بــه إعاقــة ظــاهرة لنعــه مــن وضــع عالمــة تصــويته
علــى ورقــة التصــويت ،أو إدخــال هــذه الورقــة يف صــندوق االق ـرتاع ،أن يســتعس بناخــب مــن اختيــاره،
يك ــون مت ــوفرا عل ــى بطاق ــة التعري ــف الوطني ــة" .ونف ــس األم ــر أك ــدت علي ــه امل ــادة  77م ــن الق ــانون
التنظيم ــي رق ــم  27-11جملل ــس النـ ـواب ،وامل ــادة  76م ــن الق ــانون التنظيم ــي رق ــم  28-11املتعل ــق
مبجلــس املستشــارين ،واملــادة  20مــن القــانون التنظيمــي  59-11املتعلــق بانتخــاب أعضــاء جمــالس
اجلماعــات الرتابي ــة ،واملــادة  64م ــن ق ــانون  57-11املتعلــق ب ــاللوائ االنتخابيــة العام ــة ،وعملي ــات
االس ــتفتاء ،واسـ ــتعمال وسـ ــائل االتص ــال السـ ــمعي البصـ ــري العمومي ــة خـ ــالل احلمـ ــالت االنتخابيـ ــة
واالستفتائية.
 -254وعلــى مســتوى اإلج ـراءات التنظيميــة ،فدنــه يــتم إثــارة انتبــاه الســلطات املختصــة إىل احلــرص
ما أمكن ،عند إحداث مكاتـب التصـويت ،علـى ضـرورة اختيـار قاعـات مالئمـة للتصـويت ،ليـتمكن
الناخبون ذوو اإلعاقة من ولوجها يف أحسن الظروف.

المادة 30
المشامكة ت الحياة الثقا ية وأنشطة اليف يه واليسلية والفقاضة
 -255يف اجملــال الثقــايف يعفــى األشــخاص يف وضــعية إعاقــة مــن رســومات التســجيل اخلاصــة بولــوج
املعاهـ ــد املوس ـ ــيقية ،كم ـ ــا تراعـ ــى يف تص ـ ــاميم بن ـ ــاء املؤسس ـ ــات الثقافيـ ــة املع ـ ــايري واملق ـ ــاييس املتعلق ـ ــة
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بالولوجيـ ـات ،وتعف ــى اجلمعي ــات اخلاص ــة باألش ــخاص يف وض ــعية إعاق ــة م ــن واجب ــات كـ ـراء قاع ــات
العروض والندوات وأروقة املعارض.
 -256يعت ــرب الق ــانون املتعل ــق بالرتبي ــة البدني ــة والرياض ــة (ظه ــري شـ ـريف رق ــم  1-10-150ص ــادر
يف  13مـ ــن رمضـ ــان  24( 1431آب/أ سـ ــطس  )2010بتنفيـ ــذ القـ ــانون رقـ ــم  30-09املتعلـ ــق
بالرتبي ـ ـ ــة البدني ـ ـ ــة والرياض ـ ـ ــة (ج-ر ع ـ ـ ــدد  16 - 5885ذو القع ـ ـ ــدة  25( 1431تشـ ـ ـ ـرين األول/
أكتوبر  )2010يف الديباجة ،دور الرياضة كلبنـة جوهريـة يف مسلسـل بنـاء جمتمـع دميقراطـي وحـداثي.
وذلل ملا تكتسيه الرياضـة مـن أميـة بالغـة بالنسـبة لكـل جمتمـع يصـبو إىل إشـاعة قـيم الوطنيـة واملواطنـة
والتضــامن والتســام  ،وكو ــا رافعــة للتنميــة البش ـرية ،ولتفــت كــل شــخص ال ســيما األشــخاص ذوي
اإلعاقة ،وعنصرا مهما يف الرتبية والثقافة ،وعامال أساسيا يف الصحة العمومية.
 -257ومن بس الفاعلس الوطنيس يف جمال رياضة األشخاص ذوي اإلعاقة ،نذكر ما تقوم به اجلامعة
امللكية املغربية لرياضة األشخاص املعاقس ،املؤسسة سنة  ،1984واليت من بس أهداف تأسيسها:
• تنظ ــيم وتش ــجيع وتط ــوير وتنمي ــة ودمقرط ــة وتقن ــس ارس ــة الرياض ــات اخلاص ــة باألش ــخاص
ذوي اإلعاقة ،ميع أنواعها ،على كافة الرتاب الوطين ،و ميع الوسائل املتاحةي
• خل ــق وجتمي ــع العص ــب اجلهوي ــة ا اوي ــة ،والعص ــب االحرتافي ــة ،وك ــذا اجلمعي ــات الرياض ــية
والشــركات الرياضــية ،والــيت يوجــد مــن ضــمن أنشــطتها ،ارســة األنـواع الرياضــية الــيت تشــرف
عليها اجلامعة امللكية املغربية لرياضة األشخاص املعاقس.
 -258وتعــززت جمــاالت تــدخل اجلامعــة امللكيــة املغربيــة لرياضــة األشــخاص املعــاقس ،بعــد صــدور
القــانون رقــم  30-09املتعلــق بالرتبيــة البدنيــة والرياضــة ،الــذي أحــدثت مبوجبــه (القســم الثــاين مــن
الق ـ ــانون) اللجن ـ ــة الوطني ـ ــة الباراملبي ـ ــة املغربي ـ ــة ،واع ـ ــرتف ـ ــا بص ـ ــفة املنفع ـ ــة العام ـ ــة بق ـ ــوة الق ـ ـ ـانون
(املــادة  .)45وخباصــة مــن خــالل تنظــيم األلع ــاب الباراملبيــة مبناســبة اليــوم الــوطين لملش ــخاص ذوي
اإلعاقـ ــة ( 30آذار/مـ ــارس) ،والبطولـ ــة الوطنيـ ــة ،وكـ ــأس العـ ــرال للكـ ــرة الطاولـ ــة ،وكـ ــرة السـ ــلة علـ ــى
الكراســي املتحركــة ،وتنظــيم الــدورات التكوينيــة يف رياضــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،كمــا هــو شــأن
ال ـدورة التكويني ــة املقام ــة بأملاني ــا لفائ ــدة ر س ــاء األندي ــة ،واجلمعي ــات املنض ــوية حت ــت لوائه ــا ،بالنس ــبة
للموسم .2013-2012
 -259وتس ــعى اجلامع ــة امللكي ــة ،م ــن خ ــالل ه ــذه التظ ــاهرات الرياض ــية املنظم ــة بشـ ـراكة م ــع وزارة
الش ـ ــباب والرياض ـ ــة ووزارة التض ـ ــامن واملـ ـ ـرأة واألس ـ ــرة والتنمي ـ ــة االجتماعي ـ ــة ،إىل حتس ـ ــيس الف ـ ــاعلس
االقتصــاديس واالجتمــاعيس ،بأميــة الــدور الــذي تلعبــه الرياضــة يف إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
وحثهم على االهراط يف هذا اجملال ،مـن خـالل دعـم املبـادرات ا ادفـة إىل تشـجيع اجلمعيـات املعنيـة
لالهراط وتوسيع قاعدة املمارسس.
 -260ويتض ــمن برن ــاما دورة األلع ــاب الوطني ــة الباراملبي ــة ،مس ــابقات يف األلع ــاب اجلماعي ــة (ك ــرة
الســلة علــى الكراســي املتحركــة ،والكــرة الطــائرة جلــوس ،وكــرة ا ــدف للمكفــوفس ،وكــرة القــدم للصــم
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وال ــبكم) ومس ــابقات فردي ــة (ألع ــاب الق ــوى ،ورفع ــات الق ــوة ،وك ــرة الطاول ــة ،وك ــرة املض ــرب ،والرماي ــة
بالنبــال كمنافســة استعراضــية) .كمــا يــتم تنظــيم املشــاركة الوطنيــة يف دورات األلعــاب الباراملبيــة ،الــيت
هــي دورة مشــاهبة لــدورة األلعــاب األوملبيــة وتقــام كــل أربــع ســنوات .ويــذكر أن املنتخــب الــوطين كــان
قــد تــألق خــالل دورة األلعــاب الباراملبيــة صــيف ســنة  2012بلنــدن ،بــدحرازه ســت ميــداليات ،ثــالث
ذهبيــات ومثلهــا اســية ،الشــيء الــذي مكــن املغــرب مــن احــتالل املركــز ال  37يف ســبورة امليــداليات.
وتعــد هــذه املشــاركة ،الســابعة للمغــرب يف األلعــاب األوملبيــة الباراملبيــة ،بعــد دورات ســيول ،1988
وبرشلونة  ،1992وأتالنتا  ،1996وسيدين  ،2000وأثينا  ،2004وبكس .2008

المحوم الثالث
الحقوق الخاصة باألوالد والبنات والنساء ذوي اإلعاقة
 -261عملت وزارة التضـامن واملـرأة واألسـرة والتنميـة االجتماعيـة ،علـى لصـيص أ لفـة ماليـة مهمـة
برس ــم ميزاني ــة س ــنة  ،2013ل ــدعم اجلمعي ــات العامل ــة يف جم ــال اإلعاق ــة بص ــفة عام ــة ،هب ــدف تقوي ــة
الش ـراكة يف هــذا اجلانــب .فيــث ل برســم ســنة  ،2013إب ـرام العديــد مــن الش ـراكات مــع اجلمعيــات
املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ول مبوجــب ذلــل دعــم  70مجعيــة يف جمــال دعــم لــدرس األطفــال
احلـاملس إلعاقـة عميقـة ،بــاملراكز املتخصصـة التابعـة لـبعل اجلمعيــات .وبلـو الغـالف املـايل املخصــص
ذه العمليـة  16 728 670.00درمـا جملـال اإلعاقـة ،مـن أصـل  43 610 146درمـا املخصصـة
جملم ـوع اجلمعي ــات الش ـريكة م ــع ال ــوزارةي وه ــو مــا ميث ــل  38.35يف املائ ــة م ــن جمم ــوع الغ ــالف امل ــايل
املخصص لدعم اجلمعيات.

المادة ٦
النساء ذوات اإلعاقة
 -262بالنســبة للمرجعيــات املعياريــة الضــامنة لتمتــع الفتيــات والنســاء ذوات اإلعاقــة بكافــة حقــوق
اإلنسان واحلريات األساسية على قدم املساواة ،ميكن التذكري بأن:
• الدســتور املغــرح أكــد يف ديباجتــه ،علــى االلت ـزام بدرســاء دعــائم جمتمــع متضــامن ،يتمتــع فيــه
اجلميع بـاألمن واحلريـة والكرامـة واملسـاواة ،وتكـافؤ الفـرص ،والعدالـة االجتماعيـة ،ومقومـات
العيش الكرمل ،يف نطاق التالزم بس حقـوق وواجبـات املواطنـة .ويكتسـي هـذا االلتـزام صـبغة
قانونية على اعتبار أن الديباجة تعترب جزءا ال يتجزأ من الدستوري
• وج ــاءت م ـواد أخ ــرى لتك ـريس ه ــذه املس ــاواة ،حي ــث ي ــنص الفص ــل  19عل ــى لت ــع الرج ــل
وامل ـرأة ،علــى قــدم املســاواة ،بــاحلقوق واحلريــات املدنيــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة
والثقافيــة والبيئيــة ،ال ـواردة يف الدســتور وأيضــا يف االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة ،الــيت صــادق
عليها املغربي
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• كم ــا تس ــعى الدول ــة إىل حتقي ــق مب ــدأ املناص ــفة ب ــس الرج ــال والنس ــاء .وهك ــذا ،ف ــدن مب ـ ـدأ
املس ـ ــاواة ال ـ ــذي ك ـ ــان مقتصـ ـ ـرا عل ـ ــى اجمل ـ ــال السياس ـ ــي ،امت ـ ــد ليش ـ ــمل اجمل ـ ــال االقتص ـ ــادي
واالجتماعي والثقايف والبيئيي
• ويف نف ــس اإلط ــار ،ن ــص الدس ــتور عل ــى آلي ــات مؤسس ــاتية ،لتنفي ــذ املقتض ــيات الدس ــتورية
اجلدي ــدة يف جم ــال مس ــاواة امل ـرأة والرج ــل ،كم ــا ه ــو ش ــأن إح ــداث ا يئ ــة املكلف ــة باملناص ــفة
وجاربــة مجيــع أشــكال التمييــز ،بنــاء علــى الفصــلس  19و 164مــن الدســتور ،والــيت تســهر
علـ ـ ـ ــى اح ـ ـ ـ ـرتام احلقـ ـ ـ ــوق واحلري ـ ـ ـ ـات املنصـ ـ ـ ــوص عليهمـ ـ ـ ــا يف الفصـ ـ ـ ــل  ،19مـ ـ ـ ــع مراعـ ـ ـ ــاة
االختصاصات املسندة للمجلس الوطين حلقوق اإلنساني
• كمــا يــنص الفصــل  34مــن الدســتور ،علــى ضــرورة قيــام الســلطات العموميــة ،بوضــع وتفعيــل
سياســات موجهــة إىل األشــخاص والفئــات مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،الــيت مــن شــأ ا
معاجلة األوضاع ا شة لفئـات مـن النسـاء واألمهـات ،واألطفـال واألشـخاص املسـنس وإعـادة
تأهيل األشخاص الذين يعانون مـن إعاقـة جسـدية ،أو حسـية حركيـة ،أو ذهنيـة ،وإدمـاجهم
يف احلياة االجتماعية واملدنية ،وتيسري لتعهم باحلقوق واحلريات املعرتف هبا للجميع.
 -263إضــافة ملــا يؤكــده دســتور اململكــة مــن أن مجيــع املغاربــة سـواء أمــام القــانون ،ومــن لتــع الرجــل
واملـرأة علـى قـدم املسـاواة بـاحلقوق السياسـية ،وعلــى حـق كـل مـواطن كـان ذكـرا أو أنثـى يف أن يكــون
ناخب ــا ،أول ــت مدون ــة األس ــرة الص ــادرة بت ــاريخ  3ش ــباط/فرباير  ،2004أمي ــة بالغ ــة لوض ــعية امل ـ ـرأة
املغربيـ ــة داخـ ــل األسـ ــرة ،حيـ ــث منحتهـ ــا مرتبـ ــة مسـ ــاوية للرجـ ــل يف حتمـ ــل مسـ ــؤولية تـ ــدبري األسـ ــرة،
ومنحتها حق الوالية يف الزواج ،باإلضافة إىل تعزيز حقوقها يف احلضانة ويف الطالق واإلرث.
 -264كمــا شــكلت مصــادقة املغــرب علــى االتفاقيــة الدوليــة ملنــع كــل أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأة،
ترس ــيخا ــذا املب ــدأ الدس ــتوري ،حي ــث يعم ــل املغ ــرب عل ــى مالئم ــة الرتس ــانة القانوني ــة الوطني ــة م ــع
مقتضــيات هــذه االتفاقيــة ،وأطلــق جمموعــة مــن االسـرتاتيجيات والـرباما ا ادفــة إىل منــع التمييــز علــى
أس ـ ـاس الن ــوع .ولع ــل أب ــرز ه ــذه ال ـ ـرباما ،اس ـ ـرتاتيجية إدم ــاج مقارب ــة الن ــوع االجتم ــاعي يف ال ـ ـرباما
احلكوميــة املعتمــدة منــذ ســنة  ،2002وإدراج هــذه املقاربــة يف صــيا ة وتنفيــذ امليزانيــة العامــة للدولــة.
وأيضــا مأسســة ونشــر مبــادئ اإلنصــاف واملســاواة ،والشــروع يف إرســاء قواعــد املناصــفة ،مــن خــالل
تنفيذ اخلـطة احلكومـية للمساواة يف أفـق املناصفة "إكرام" ،للسنوات .2016-2012

المادة 7
األ فاج ذوو اإلعاقة
 -265وبالنسـ ــبة ملمارسـ ــة األطفـ ــال ذوو اإلعاقـ ــة حلقـ ــوقهم األساسـ ــية علـ ــى قـ ــدم املسـ ــاواة ،ميكـ ــن
الت ـ ــذكري ب ـ ــأن املغ ـ ــرب بل ـ ــور خط ـ ــة عم ـ ــل وطني ـ ــة ح ـ ــول الطفول ـ ــة ( 2015-2006مغ ـ ــرب ج ـ ــدير
بأطفالــه) ،لــت املصــادقة عليهــا يف جملــس للحكومــة بتــاريخ  25آذار/مــارس  ،2006والــيت تعكــس
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الت ـزام املغ ــرب يف إط ــار إع ــالن وخط ــة عم ــل األم ــم املتح ــدة "ع ــامل ج ــدير بأطفال ــه" .وتتض ــمن ه ــذه
اخلطـ ــة بابـ ــا خاصـ ــا بالطفـ ــل ذي اإلعاقـ ــة ،يسـ ــتهدف تلـ ــف الشـ ــروط والتـ ــدابري الالزمـ ــة للنهـ ــوض
بوضعيته.
 -266وتروم اخلطة الوطنية للطفولة يف شـقها املتعلـق باحلمايـة ،إىل وضـع آليـات حلمايـة الطفـل مـن
العنــف يف املدرســة ،وإحــداث وحــدات حلمايــة الطفولــة ،وســحب األطفــال األقــل مــن  15ســنة مــن
كــل أشــكال العمــل وإدمــاجهم مدرســياي وحتســس ظــروف عمــل األطفــال مــا بــس  15و 18ســنة،
وظ ــروف التكف ــل باألطف ــال املهمل ــس ،وإع ــادة إدم ــاج أطف ــال الش ـ ـوارع ،وحتس ــس ظ ــروف التكفـ ــل
باألطفــال يف املؤسســات الســجنية ،وباألطفــال يف مواجهــة القــانون ،وكــذا الــذين أســيئت معــاملتهم،
وجرى إيذا هم وتعنيفهم ،وكذا األطفال يف وضعية إعاقة.
 -267ويلقى موضوع األطفال ذوو اإلعاقـة ،اهتمامـا خاصـا مـن خـالل لثيليـة هـذه الفئـة يف تركيبـة
برمل ــان الطف ــل ،وباجمل ــالس البلدي ــة للطف ــل ،وك ــذلل مبناس ــبة تن ــاول املواض ــيع ال ــيت تس ــتأثر باهتم ــام
الــدورات الوطنيــة ــذا الربملــان الــيت تنعقــد كــل ســنتس .ونفــس االهتمــام يطــال كــذلل مــا يتعلــق بــاحلق
يف التعبــري واملشــاركة ومحايــة حقــوق الطفــل يف ميــادين الصــحة والتعلــيم وتكــوين األطفــال يف وضــعية
صــعبة ،وكــذا يف الــدورات اجلهويــة الــيت تعمــل علــى تقــدمل صــورة عــن واقــع األطفــال بــاملغرب ،لكــن
األطفــال الربملــانيس مــن االطــالع علــى وضــعية األطفــال بــدوائرهم ،والتعبــري عــن آرائهــم حــول وضــعية
وحقوق األطفال باملناطق واجلهات واألقاليم اليت ميثلو ا.
 -268ونفــس االهتمــام جتســده أيضــا أشــغال الــدورات الوطنيــة للمــؤلر الــوطين حلقــوق الطفــل ،الــيت
دأب املرصــد الــوطين حلقــوق الطفــل علــى تنظيمهــا حتــت الرعايــة الســامية لصــاحب اجلاللــة ،والرئاســة
الفعلية لصاحبة السمو امللكي األمرية اجلليلة لالمـرمل ،وذلـل يـوم  25أيار/مـايو مـن كـل سـنة ،الـذي
يصــادف احتف ــال املغ ــرب بــاليوم ال ــوطين للطف ــل .و ــدف ه ــذه التظ ــاهرة الســنوية املتمي ــزة إىل تقي ــيم
اجلهــود املبذولــة لفائــدة الطفولــة يف إطــار إعمــال اتفاقيــة األمــم املتحــدة حلقــوق الطفــل ،علــى مســتوى
حقوق البقاء والنمـو واملشـاركة ،ويف جمـال حتديـد وضـبا األولويـات مـن أجـل ضـمان وترسـيخ حقـوق
وثقافــة حقــوق الطفــل ،كمــا هــو شــأن املــؤلر الــوطين ال  13حلقــوق الطفــل ،الــذي انعقــد يف م ـراكش
س ــنة  2011وامل ــنظم حتـ ــت ش ــعار "مقاربـ ــة جدي ــدة لل ـ ـرباما واخلـ ــدمات :م ــن أجـ ــل محاي ــة أفضـ ــل
للطفولة".
 -269ويعمــل املرصــد الــوطين حلقــوق الطفــل ،منــذ إنشــائه يف  25أيار/مــايو  ،1995علــى حتقيــق
ا ــدف الــذي وجــد مــن أجلــه ،وهــو متابعــة إعمــال االتفاقيــة األ يــة حلقــوق الطفــل يف كــل اجملــاالت
الــيت نصــت عليهــا االتفاقيــة ،وذلــل وفــق مــا جــاء يف رســالة املغفــور لــه احلســن الثــاين عنــدما قــال "إن
قرارنـ ـا جع ــل مؤلرن ــا ه ــذا مرص ــدا وطني ــا يعه ــد إلي ــه مبتابع ــة االسـ ـرتاتيجية املتعلق ــة بدعم ــال االتفاقي ــة
األ ي ــة" .ومن ــذ س ــنة  1994وه ــذا امل ــؤلر ينعق ــد يف الوق ــت احمل ــدد ل ــه ،وه ــو  25أيار/م ــايو ،حي ــث
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حتضــره كــل الفعاليــات املهتمــة بالطفولــة ،س ـواء كانــت حكوميــة أو مــن اجملتمــع املــدين أو منظمــات
دولية ،لتقييم تلف اجلهود اليت بذلت لصامل الطفل.
 -270كمـا جتـدر اإلشـارة إىل إحــداث اللجنـة الوزاريـة اخلاصـة بالطفــل منـذ  ،2008يرأسـها رئــيس
احلكومـة ،لصـص اجتماعا ـا للوقــوف علـى حصـيلة منجـزات خطــة العمـل الوطنيـة للطفولـة "مغــرب
جدير بأطفاله" ،وخاصة مبناسبة التحضري للمؤلرات الوطنية حلقوق الطفل.

المحوم الفابع
االليزااات الخاصة
المادة 31
مع اإلحصاءات والبيانات
 -271شـ ــكل البحـ ــث الـ ــوطين حـ ــول اإلعاقـ ــة ،املنجـ ــز مـ ــن قبـ ــل املغـ ــرب مـ ــا بـ ــس سـ ــنيت 2004
و ،2006الوثيقة األوىل حول وضعية األشـخاص ذوي اإلعاقـة .وقـد ضـم هـذا البحـث ثـالث جـاور
ــم مؤش ـرات حــول الســاكنة يف وضــعية اإلعاقــة ،ومعطيــات حــول الفــاعلس الــوطنيس مــن قطاعــات
حكومية ومكونات اجملتمع املدين ،وجورا خاصا بأسباب القصور.
 -272وق ــد مك ــن ه ــذا البح ــث م ــن احلص ــول عل ــى معطي ــات كمي ــة وكيفي ــة ع ــن وض ــعية اإلعاق ــة
ببالدن ــا ،وع ــن تل ــف املؤش ـرات املرتبط ــة ب ــالتوزيع اجلغ ـرايف ل عاق ــة ،وبأس ــباب اإلعاق ــة ،ومبج ــاالت
الصــحة والتعلــيم والتشــغيل واملشــاركة االجتماعيــة .كمــا مكــن كافــة املتــدخلس مــن اســتثمار تلــف
هذه املعطيات يف وضع السياسات والرباما املوجهة لملشخاص ذوي اإلعاقة ببالدنا.
 -273قامــت املندوبيــة الســامية للتخطــيا ،بتجميــع بيانــات إحصــائية شــاملة حــول األشــخاص يف
وض ــعية إعاق ــة ،وك ــذا مجي ــع خصائص ــهم الدميو رافي ــة والسوس ــيو اقتص ــادية ،وأة ــزت تقري ـ ـرا خاص ــا
باألش ـ ـ ــخاص يف وض ـ ـ ــعية إعاق ـ ـ ــة ،انطالق ـ ـ ــا م ـ ـ ــن معطي ـ ـ ــات اإلحص ـ ـ ــاء الع ـ ـ ــام للس ـ ـ ــكان والس ـ ـ ــك
لسنة  .2004وكل هذه البيانات موجودة وميكن استعما ا من طرف اجلميع.
 -274واســتنادا إىل نتــائا هــذا اإلحصــاء العــام لســنة  ،2004الــذي اعتمــد وحــدة اســتبيان خــاص
باألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،نش ــرت مديري ــة اإلحص ــاء باملندوبي ــة الس ــامية للتخط ــيا ،س ــنة 2009
دراس ــة اس ــتهدفت تق ــدمل وض ــعية انتش ــار اإلعاق ــة يف من ــاطق تلف ــة م ــن اململك ــة ،والوق ــوف عل ــى
اخلصائص الدميو رافية واالجتماعية واالقتصادية للسكان ذوي اإلعاقة.
 -275وتناولــت الدراســة املــذكورة انتشــار اإلعاقــة ،حســب اجلهــات واألقــاليم والبلــديات .وكــذلل
اخلصــائص الدميو رافيــة للســكان ذوي اإلعاقــة حســب العمــر واجلــنس والــزواج ونســبة اخلصــوبة .كمــا
رك ــزت ه ــذه الدراس ــة اإلحص ــائية أيض ــا عل ــى خص ــائص األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة يف جم ــال الرتبي ــة
والتكــوين ،مــن خــالل تقــدمل الوضــعية يف بـراما جــو األميــة والتعلــيم ،واملســتويات العليــا للتعلــيم لــدى
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األشــخاص ذوي اإلعاقــة .كمــا أظهــرت الدراســة وضــعية هــذه الفئــة االجتماعيــة فيمــا يتعلــق بالشــغل
واإلدم ــاج يف النس ــيا االقتص ــادي ،م ــن خ ــالل تق ــدمل مع ــدالت البطال ــة م ــن ب ــس األش ــخاص ذوي
اإلعاقة.
 -276ويعمـل املغــرب حاليــا علــى الــاذ التــدابري الالزمـة إلطــالق فــث وطــين ثــان يف ســنة ،2014
مـن أجــل حتيـس كافــة املعطيـات الوطنيــة املتعلقـة باجملــال ،وتقيـيم مــدى التقـدم احملــرز منـذ ســنة 2006
يف تنفيذ براما اإلدماج االجتماعي لملشخاص يف وضعية إعاقة.
 -277وترتكــز االس ـرتاتيجية  4+4لــوزارة التضــامن ،علــى بــذل جمهــود أكــرب ألجــل حتيــس مســتمر
لملفـ ــاث املتعلقـ ــة باإلعاقـ ــة بـ ــاملغرب واالعتمـ ــاد عليهـ ــا ،لـ ــنها سياسـ ــات أكثـ ــر فاعليـ ــة واسـ ــتجابة
حلاجيات األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -278وعمل املغرب على طبع خالصـات البحـث الـوطين حـول اإلعاقـة باللغـات العربيـة والفرنسـية
واإلنكليزية ،مع العمل على نشـرها علـى نطـاق واسـع ،مـن خـالل توزيعهـا علـى املؤسسـات العموميـة
واجلمعي ــات العامل ــة يف جم ــال اإلعاق ــة وعل ــى األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة أنفس ــهم .كم ــا ش ــكل ه ــذا
البحث موضوع العديد من الندوات ،واأليام الدراسية من أجل تقدمل نتائجه والتعريف هبا.

المادة 32
اليعاون ال ولت
 -279تســتفيد ال ـرباما الصــحية والعاملــة يف ميــدان الوقايــة مــن اإلعاقــة مــن دعــم تقــين ومــايل مــن
طــرف منظمــات عامليــة مثــل اليونيســيف ،ومنظمــة الصــحة العامليــة ،والتعــاون اليابــاين  ،...ويف إطــار
التعــاون مــع املنظمــات ــري احلكوميــة الدوليــة ،عــرب اتفاقيــات شـراكة يف هــذا اجملــال .كمــا تســتفيد مــن
التجارب واخلربات مع الدول اليت تربطهم هبا هذه االتفاقيات .وتشمل جماالت التعاون:
• تنفيــذ برنــاما التعــاون مــع صــندوق التنميــة االجتماعيــة اليابــاين ،حتــت إشـراف لثيليــة البنــل
الدويل باملغرب ،وبتعاون مع كل من  Handicap InternationalوUNICEFي
• تنظـ ـ ــيم دورات تكوينيـ ـ ــة لفائـ ـ ــدة األطـ ـ ــر الرتبويـ ـ ــة يف بعـ ـ ــل األكادمييـ ـ ــات اجلهويـ ـ ــة للرتبيـ ـ ــة
والتكوين ،بتعاون مع International Handicap :و.UNICEF
 -280ويف إطـار التعـاون الـدويل كـذلل ،جتـدر اإلشـارة إىل اهـراط املغـرب منـذ سـنة  ،2002حتــت
إشـراف وزارة االقتصـاد واملاليـة ،يف مسلسـل إةـاز ميزانيـة النـوع االجتمـاعي ،الـيت تعتمـد األخـذ بعــس
االعتب ــار مب ــادئ اإلنص ــاف واملس ــاواة املرتبط ــة بأه ــداف النجاع ــة والفعالي ــة يف السياس ــات العمومي ــة.
ويـتم تقــدمل تقريــر النــوع االجتمــاعي كــل ســنة مــع مشــروع املاليــة للربملــان .وميثــل هــذا البعــد أداة مهمــة
لتقي ــيم السياس ــات العمومي ــة ،عل ــى ض ــوء الت ــأثريات املنتظ ــرة عل ــى الس ــاكنة املس ــتهدفة م ــع اعتب ــار
اختالف حاجيا ا.
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 -281وانطالقــا مــن ســنة  ،2012ل اطــالق العمــل مبنهجيــة جديــدة لتقيــيم السياســات العموميــة
م ــن منظ ــور الن ــوع االجتم ــاعي واس ــتنادا إىل املقارب ــة احلقوقي ــة ،وذل ــل يف انس ــجام ت ــام م ــع أحك ــام
الدسـتور اجلديــد ،حـا يتسـ تقيـيم املكتســبات وقيـاس الفجـوات الـيت تعــوق حتقيـق أهــداف التنميــة،
مبــا ميكــن مــن إعــادة بنــاء مســارات ــو يــويل أكثــر عــدال وإنصــافا ،يتــي لتيــع املواطنــات وامل ـواطنس
بكاف ــة حق ــوقهم .كم ــا أن م ــن ش ــأن ه ــذه املقارب ــة أن تغ ــين مرتك ـ ـزات اإلص ــال املرتق ــب للق ــانون
التنظيم ـ ــي للمالي ـ ــة ،س ـ ــعيا ـ ــو ترمج ـ ــة االلتزام ـ ــات املتعلق ـ ــة فق ـ ــوق املـ ـ ـرأة ،عل ـ ــى مس ـ ــتوى الـ ـ ـرباما
والتمويالت.
 -282ويف إطار التعـاون الـدويل ،جتـدر اإلشـارة كـذلل إىل العديـد مـن النـدوات واألنشـطة التوعويـة
والتكويني ــة والرتافعي ــة ذات الص ــلة فق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،ال ــيت تق ــوم هب ــا املنظم ــات ــري
احلكومية الوطنية .ودون اإلحاطة بكل هذه اجملهودات ،نذكر بعل الرتاكمات ا امة التالية:
• أشغال اللقاءات اجلهوية املنظمة مـن طـرف التحـالف مـن أجـل النهـوض فقـوق األشـخاص
املعــاقس ،يف إطــار "مشــروع تعزيــز القــدرات املؤسســاتية ،والرتافعيــة ،ويف إطــار التنظــيم داخــل
ش ــبكات ،لفائ ــدة املنظم ــات العامل ــة يف جم ــال حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ب ــاملغرب"،
بالتعاون مع االحتاد األوروح ومنظمة إعاقة دولية سنة 2007ي
• إة ــاز دراس ــة ح ــول الكلف ــة االقتص ــادية لتهم ــيش األش ــخاص يف وض ــعية إعاق ــة م ــن س ــوق
الش ــغل ،م ــن ط ــرف التح ــالف م ــن أج ــل النه ــوض فق ــوق األش ــخاص املع ــاقس ،ب ــدعم م ــن
االحتاد األوروح ومنظمة إعاقة دولية ،سنة 2011ي
• إةاز دراسة حول املشـاركة السياسـية لملشـخاص املعـاقس بـاملغرب ،مـن طـرف التحـالف مـن
أجــل النهــوض فقــوق األشــخاص املعــاقس ،يف إطــار مشــروع املناصــرة ،بــدعم مــن االحتــاد
األوروح ومنظمة إعاقة دولية ،سنة 2012ي
• إعــداد دليــل حــول إدمــاج بعــد اإلعاقــة يف األنشــطة التنمويــة ،مــن طــرف التحــالف مــن أجــل
النه ـ ــوض فق ـ ــوق األش ـ ــخاص املع ـ ــاقس ،ب ـ ــدعم م ـ ــن وكال ـ ــة التنمي ـ ــة االجتماعي ـ ــة وش ـ ــركائها
الدوليس.

المادة 33
الينفيذ والفص على المسيوى الو نت
 -283تنفيــذا ملقتضــيات الفقــرة األوىل مــن املــادة  33مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
أوكــل لــوزارة التنميــة االجتماعيــة واألســرة والتضــامن مهمــة تنســيق العمــل احلكــومي يف كــل مــا يتعلــق
بتنفيـ ـ ــذ هـ ـ ــذه االتفاقيـ ـ ــة ،وذلـ ـ ــل مبوجـ ـ ــب رسـ ـ ــالة السـ ـ ــيد الـ ـ ــوزير األول املؤرخـ ـ ــة ب  14حزي ـ ـ ـران/
يونيه .2009
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 -284وميثــل اجمللــس الــوطين حلقــوق اإلنســان ،اآلليــة الوطنيــة الــيت تســهر علــى رصــد ومراقبــة وتتبــع
أوضاع حقوق اإلنسان على الصـعيدين الـوطين واجلهـوي ،باعتبارهـا مؤسسـة وطنيـة ذات واليـة عامـة،
مــن خــالل إجـراء التحقيقــات والتحريــات الالزمــة بشــأ ا كلمــا تــوفرت لديــه معلومــات مؤكــدة وموثـوق
منهــا ،حــول وقــوع هــذه االنتهاكــات ،مهمــا كانــت طبيعــة مصــدرها (ظهــري شـريف رقــم 1-11-19
صــادر بتــاريخ فــات آذار/مــارس  ،2011بدحــداث اجمللــس الــوطين حلقــوق اإلنســان) .وتشــكل قضــايا
اإلعاقة إحـدى االهتمامـات األساسـية الـيت تقـوم عليهـا تعدديـة هـذا اجمللـس ،وذلـل مـن خـالل لثيليـة
فئة األشخاص يف وضعية إعاقة ،يف تركيبته على املستوى الوطين ،أو يف هيكلة جلانه اجلهوية.
 -285ويف إط ــار دور احلماي ــة والنه ــوض فق ــوق األش ــخاص يف وض ــعية إعاق ــة ،املوك ــول للمجل ــس
الــوطين حلقــوق اإلنســان ،جتــدر اإلشــارة إىل أن هــذا اجمللــس بــادر منــذ تصــديق املغــرب علــى االتفاقيــة
الدوليـ ــة بتنظ ـ ــيم العديـ ــد م ـ ــن األي ـ ــام التحسيسـ ــية وال ـ ــدورات التكويني ـ ــة والنـ ــدوات الدولي ـ ــة والوطني ـ ــة
واجلهويــة ،للتحســيس والتعريــف فقــوق األشــخاص يف وضــعية إعاقــة .ونــذكر مــن بــس األنشــطة الــيت
قام هبا اجمللس يف هذا اجملال:
• تنظــيم نــدوة دوليــة بشـراكة مــع املنظمــة الدوليــة للمعــاقس يف  14أيار/مــايو  2009بالربــاط،
ح ــول "إعم ــال اتفاقي ــة حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة والربوتوك ــول امللح ــق هب ــا" ،س ــعت
لتقيــيم املبــادرات الوطنيــة املتخــذة مــن أجــل محايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بــاملغرب
مقارنــة مــع املقتضــيات املعياري ــة لالتفاقيــة ،وكــذا اق ـرتا التوص ــيات املناســبة يف هــذا اجمل ــال،
باإلضــافة إىل التفكــري يف الوســائل والطــرق املالئمــة إلعمــال هــذه االتفاقيــة األ يــة والنهــوض
الفعلي فقوق هذه الفئة من املواطنسي
• تنظــيم دورة تكوينيــة حــول "مقتضــيات اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة و ارســات
تقــدمل التقــارير" ،لفائــدة فعاليــات اجملتمــع املــدين وأطــر القطاعــات احلكوميــة املعنيــة ،وذلــل
باخلميسات من  24إىل  26شباط/فرباير 2011ي
• تنظــيم نــدوة علميــة حــول "مشــروع القــانون  09-62املتعلــق بتعزيــز حقــوق األشــخاص يف
وضــعية إعاقــة ومالءمتــه مــع مقتضــيات الدســتور واالتفاقيــة الدوليــة حــول اإلعاقــة" ،وذلــل
مبـ ـراكش ي ــوم اجلمع ــة  10ش ــباط/فرباير  .2012عق ــب ذل ــل نظ ــم اجملل ــس ورش ــة تكويني ــة
مــن  11إىل 15ش ــباط/فرباير  2012ح ــول آليــات رص ـد إعم ــال االتفاقيــة الدولي ــة فق ــوق
األشـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــة لفائـ ــدة ـ ــو  47مشـ ــاركا ميثلـ ــون اجلمعيـ ــات العاملـ ــة يف ميـ ــدان
اإلعاقــة بكــل مــن املغــرب وتــونس واجلزائــر وموريتانيــا .وتنــدرج هــذه الورشــة التكوينيــة ،الــيت
تناولــت آليــة الرصــد الــيت وضــعتها منظمــة النهــوض فقــوق ذوي اإلعاقــة Disability Rights
) Promotion International (D.R.P.Iا ادفــة إىل وضــع نظــام لرصــد التمييــز ضــد األشــخاص
ذوي اإلعاق ــة يف إط ــار مش ــروع "مناص ــرة" املم ــول م ــن ط ــرف االحت ــاد األوروح بشـ ـراكة م ــع
منظمـ ــة اإلعاقـ ــة الدوليـ ــة  ،Handicap Internationalوبـ ــدعم مـ ــن الوكالـ ــة األمريكيـ ــة للتنمي ـ ـة
الدولية  USAIDوبرناما "سند"ي
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• تنظــيم اللجنــة اجلهويــة حلقــوق اإلنســان بطنجــة  -تط ـوان ،بش ـراكة مــع مجعيــة حنــان لرعايــة
األطفــال ذوي اإلعاقــة ومجعيــة احلمامــة البيضــاء حلمايــة الشــباب ذوي اإلعاقــة ،يومــا دراســيا
ح ــول" احل ــق يف ال ــدما الش ــامل لملطف ــال ذوي اإلعاق ــة يف الرتبي ــة والتعل ــيم" ،وذل ــل ي ــوم
األحد  21تشرين األول/أكتوبر 2012ي
• تــنظم اللجنــة اجلهويــة حلقــوق اإلنســان الداخلــة  -أوســرد ،بش ـراكة مــع احتــاد مجعيــات ذوي
االحتياج ـ ــات اخلاص ـ ــة ه ـ ــة وادي ال ـ ــذهب  -الك ـ ــويرة ،ن ـ ــدوة حت ـ ــت عنـ ـ ـوان" :احل ـ ــق يف
الولوجيات وأميتها" يوم  30آذار/مارس 2013ي
• تنظ ــيم اللجن ــة اجلهوي ــة حلق ــوق اإلنس ــان الرب ــاط  -القنيط ــرة ،لي ــوم دراس ــي ح ــول "االتفاقي ــة
الدوليــة لملشــخاص يف وضــعية إعاقــة بــس االلتـزام واإلعمــال" ،وذلــل يــوم الثالثــاء  28أيــار/
مايو .2013
 -286ويف إطــار الــدور الرتافعــي للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي والبيئــي ،ألجــل اعتمــاد املقاربــة
املفاهيميــة العامليــة ل عاقــة ،هبــدف ضــمان الكرامــة واحلقــوق األساســية لملشــخاص يف وضــعية إعاقــة،
وذلل عرب وضع سياسـة ـدف إىل إدمـاج األشـخاص يف وضـعية إعاقـة ،وحتليـل الوضـع الـراهن ،قـرر
اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي معاجلــة قضــية اح ـرتام حقــوق وإدمــاج األشــخاص يف وضــعية إعاقــة
وإجراء دراسة تقييمية قام من خال ا ب ــ:
 -1ع ــرض املف ــاهيم األساس ــية املتعلق ــة بقض ــية اإلعاق ــة ،وبدطاره ــا املعي ــاري،
وبالوقاي ــة وهيئ ــات احلكام ــة ،وبالت ــدابري االقتص ــادية واالجتماعي ــة الض ــرورية لض ــمان احلي ــاة
الكرمية لملشخاص يف وضعية إعاقةي
 -2تقــدمل املبــادئ والقواعــد األساســية املتمثلــة يف حــق التعلــيم ،وحــق الشــغل،
وحق الصحة ،وحق الولوجياتي
 -3اقـ ـرتا توص ــيات قابل ــة للتنفي ــذ ،وذل ــل م ــن أج ــل احـ ـرتام وتفعي ــل حق ــوق
األشخاص يف وضعية إعاقة وإدماجهم يف اجملتمع.
 -287حيــث أوصــى التقريــر الــذي أصــدره اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي والبيئــي ،حــول "احـرتام
حقـ ــوق وإدمـ ــاج األشـ ــخاص يف وضـ ــعية إعاقـ ــة" بتـ ــاريخ  19لوز/يولي ـ ـه  ،2012باعتمـ ــاد "املقاربـ ــة
احلقوقية" اليت جتعل مـن اإلعاقـة تفـاعال ديناميكيـا بـس احلالـة الصـحية والعوامـل الظرفيـة ،سـواء كانـت
شخص ـية أو بيئيــة ،املرتبطــة مبحــيا الشــخص .ال ســيما وأن هــذ النمــوذج هــو الــذي يشــكل اإلطــار
املفاهيمي املتعلـق "بالتصـنيف الـدويل لـملداء واإلعاقـة" ،املعتمـد مـن طـرف منظمـة الصـحة العامليـة يف
سنة .2001
 -288كمــا بــس حتليــل الوضــع الــذي توصــل إليــه هــذا التقريــر ،أن النمــوذج املفــاهيمي املعتمــد يف
املغرب واملستند على املقاربـة الرعائيـة ،يسـاهم يف اسـتمرار احلـواجز الثقافيـة واالجتماعيـة واالقتصـادية
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ال ـ ــيت تعرق ـ ــل حتقي ـ ــق املش ـ ــاركة االجتماعي ـ ــة لملش ـ ــخاص يف وض ـ ــعية إعاق ـ ــة .وخل ـ ــص تقري ـ ــر اجملل ـ ــس
االقتصــادي واالجتمــاعي إىل ضــرورة تغيــري املفــاهيم والتصــورات املتعلقــة مبفهــوم اإلعاقــة ،عــن طريــق
الاذ التدابري التالية:
 -1اعتمــاد "املقاربــة احلقوقيــة" واإلطــار املفــاهيمي العــاملي يف مجيــع السياســات
املتعلقة بدشكالية اإلعاقةي
 -2وض ــع الت ــدابري الزجري ــة ،مب ــا فيه ــا اجلنائي ــة ،م ــن أج ــل جارب ــة التميي ــز عل ــى
أس ــاس اإلعاق ــة والعب ــارات اجلارح ــة و ــري الالئق ــة وك ــذا املع ــامالت القاس ــية والالإنس ــانية أو
املهينة اليت لس كرامة األشخاص يف وضعية إعاقةي
 -3جاربــة الصــور النمطيــة عــن طريــق القيــام فمــالت وطنيــة للتوعيــة ،ومالءمــة
املقـ ــررات وال ـ ـرباما املدرسـ ــية ودوريـ ــات الـ ــنظم الرتبويـ ــة ،وإدراج دروس خاصـ ــة باإلعاقـ ــة يف
دورات لتك ــوين مهنيـ ـي الص ــحة ،ومن ــع وس ــائل اإلع ــالم م ــن ب ــث ص ــورة س ــلبية أو مس ــيئة
لملش ــخاص يف وض ــعية إعاق ــة ،م ــع النه ــوض ب ــاحرتام كرام ــة ه ــؤالء األش ــخاص يف اإلع ــالم
ووسائل التواصلي
 -4إح ـ ــداث موق ـ ــع عل ـ ــى األنرتني ـ ــت يتض ـ ــمن املعلوم ـ ــات املتعلق ـ ــة ب ـ ــاحلقوق
واخلدمات املتوفرة يف جمال اإلعاقة.
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