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المرجعيات

إعاقة؛وضعيةفياألشخاصالعنايةإلىالهادفةالملكيةالتوجيهات➢

؛34و31و12الفصولوالسيما،2011لسنةالمغربيالدستور➢

اإلعاقة؛ذوياألشخاصلحقوقالدوليةاالتفاقية➢

؛(2015أكتوبر24)إعاقةوضعيةفياألشخاصبحقوقللنهوضالمندمجةالعموميةالسياسة➢

العملبرامجوتحيينوتتبعوضعمهمةلمجالسهايخولوالذي113.14للجماعاتالتنظيميالقانون➢

مجاالتجميعفيوالترابياالستراتيجيالبعدينبينااللتقائيةتحقيقعلىالعملوكذاالجماعية،

الفئاتمنالخدماتوتقريباألداء،فيوالنجاعةالفعاليةضمانبغيةاإلعاقة،مجالفيهابمااختصاصاتها،

.المستهدفة

يفنصوالذيبها،والنهوضإعاقةوضعيةفياألشخاصحقوقبحمايةالمتعلق13-97اإلطارالقانون➢
العملبهالجاريالتشريعبموجبلهاالموكولةاالختصاصاتإطارفيالترابيةالجماعاتمساهمةعلىاألولىمادته

هيلهمتأوإعادةوتأهيلهمإعاقةوضعيةفياألشخاصحقوقحمايةضمانعلىوالعملالقانون،هذاأهدافتنفيذعلى

تمييز؛دوناآلخرينمعالمساواةقدمعلىالمجتمعفيالفعليةومشاركتهمإدماجهمييسربما

وتنفيذإعدادفييالترابللبعداالعتباربعيناألخذعلىالثالثةمادتهفيالعموميةالسلطاتنفسه،القانونألزم،حينفي

؛العموميةالسياسات

؛(2017يوليوز17)2021-2017إعاقةوضعيةفياألشخاصبحقوقللنهوضالوطنيالعملمخطط➢

.2021–2017التشريعيةللواليةالحكوميالبرنامج➢



حول اإلعاقةالبحث الوطني الثاني نتائج 

أسرة واحدة من بين أربع أسر في المغرب معنية باإلعاقة

من مجموع عدد األسر % 24,5

عدد األشخاص في وضعية إعاقة في المغرب  

2. 264 .672

معدل انتشار اإلعاقة في المغرب

6,8 %

المعدل 

الوطني 

النتشار

اإلعاقة 

بالمغرب



معدل اإلعاقة

عميقة جدا 

إلى عميقة جدا معدل اإلعاقة  خفيفة  معدالت

انتشار 

اإلعاقة 

بالمغرب 

بحسب 

درجات حدتها

6,8 %

0,6  %

حول اإلعاقةالبحث الوطني الثاني نتائج 



منكللويحتإعاقة،وضعيةفياألشخاصصفوففيانتشارااألكثرالحركيالقصوريعتبر

.%23,8بنسبةالثالثةالمرتبةوالبصري%25,1بنسبةالثانيةالمرتبةالذهنيالقصور

50.20%

25.10% 23.80%

15.80%

10.50% 8.50%
3.20%

قصور حركي قصور ذهني قصور بصري قصور سمعي قصور في اللغة 

والكالم

قصور حشوي أو 

استقالبي

أنواع أخرى من 

القصور 

توزيع أنواع القصور

اإلعاقةالبحث الوطني الثاني حول نتائج 

أنواع القصور 
السائدة لدى 

األشخاص في 
وضعية إعاقة



التمدرسنسب 

العددالتمدرسنسبة درجة اإلعاقةالفئة العمرية

سنة17إلى 6من 

من

خفيفة

إلى 

جداعميقة 

أطفال4من كل   85.0002 55,1%

من

متوسطة 

إلى 

عميقة جدا

أطفال5من كل  %33.0002 41,8

تمدرس 

األشخاص 

في 

وضعية 

إعاقة

اإلعاقةالبحث الوطني الثاني حول نتائج 



منازلهمإلىبمفردهمالوصولفيصعوباتيجدونإعاقةوضعيةفياألشخاصمن30,5%

.الخارجفييكونونعندما

:فإن،الجماعيللنقلبالنسبة

صعوبة؛ بدون يمكنهم الوصول إليه األشخاص في وضعية إعاقة من  25,7%•

.بصعوبةالنقل إلى هذا يصلون   % 53•

.ال يستفيدون من هذا النقل % 21•

الولوجيات

اإلعاقةالبحث الوطني الثاني حول نتائج 



:االجتماعيةالحمايةأنظمةمنإعاقةوضعيةفياألشخاصمنفقط%34.1يستفيد

؛(RAMED)الطبيةالمساعدةنظامفيمنخرطون60,8%•

؛(CNSS)االجتماعيللضمانالوطنيالصندوقأنظمةفيأساسامنخرطون15,4%•

.(CNOPS)االجتماعياالحتياطلمنظماتالوطنيالصندوقفيمنخرطون12,7%•

:منهامتعددةألسباباالجتماعيةالتغطيةمناالستفادةمنآخرونيتمكنلمحينفي

،الطبيةالمساعدةلنظامالولوجصعوبةعنعبروا(%66,9)أشخاصثالثةأصلمنشخصان-

الولوجوصعوبةالمعقدةاإلداريةاإلجراءاتبسببوذلك

الحماية 

ة االجتماعي

اإلعاقةالبحث الوطني الثاني حول نتائج 
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 اقة، تنفيذي للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إععلى مخطط عمل وطني التوفر

:بوذلك  

ملموسة ؛تدابير وإجراءات ▪

مرتبة ؛  مسؤوليات ▪

زمنية؛ جدولة ▪

؛مؤشرات لقياس اإلنجاز▪

.كلفة تقديرية ▪

ةاالستراتيجيالرافعاتيترجمومندمج،متكاملوطنيعملمخططعلىالتوفر

فياألشخاصبحقوقالنهوضمجالفيااللتقائيةويضمنالعموميةللسياسة

.واالقتصاديةاالجتماعيةظروفهموتحسينإعاقةوضعية

•

األهداف المتوخاة: 2021-2017مخطط العمل الوطني 

الهدف العام 

األهداف 
اإلجرائية 



1

2

3

4

5

6

مجاالت 6
عمل 

ورشا 24

150 
مشروعا 

تدبيرا 419

الوقاية من أسباب اإلعاقة

بيئة ميسرة الولوج

خدمات عمومية مالئمة ومضمونة

مستوى عيش الئق وحماية اجتماعية

مشاركة مواطنة مالئمة

مرتكزات للتثبيت والتنزيل

مجاالت العمل الكبرى 

(2)هندسة مجاالت التدخل : الوطنيمخطط العمل 
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توزيع التدابير القطاعية : الوطنيمخطط العمل مشروع 



Education, 

enseignement et 

formation

SantéAssistance sociale

Transport
Aménagements 

(voierie et bâtiments)

Administrations 

publiques

Protection sociale
Emploi dans le secteur privé 

et auto-emploi
Emploi dans le secteur public

Participation politique Partenariat avec la société civile

Déclinaison 

régionale
Formation

Sensibilisation et 

communication

Statistiques, suivi 

et évaluation

Pilotage du plan d’actions

Réglementation

التربية والتعليم 

والتكوين

العالجات وإعادة 

التأهيل

الثقافة والرياضة 

والترفيه
المساعدة االجتماعية

النقل
التهيئة                   

(البناء والتعمير)
اإلدارات العمومية

اإلخبار واإلعالم 

واالتصال 

الحماية االجتماعية
التشغيل في القطاع الخاص

والتشغيل الذاتي
التوظيف في القطاع العام

الوقاية من أسباب 

اإلعاقة
الوقاية المدنيةالسالمة المهنيةالسالمة الطرقيةالوقاية الصحية

الشراكة مع المجتمع المدنيالمشاركة السياسية

التكوينالجهويالتنزيل 
إذكاء الوعي 

والتواصل 

اإلحصاء والتتبع 

والتقويم

قيادة المخطط الوطني 

التشريع 

1

2

3

4

5

6

لحوادث المنزليةا

بيئة ميسرة الولوج

خدمات عمومية 

مالئمة ومضمونة

مستوى عيش الئق 

وحماية اجتماعية

مشاركة مواطنة 

مالئمة

مرتكزات للتثبيت 

والتنزيل

(3)األوراش : 2021-2017الوطني مخطط العمل 



 إطار المخطط الوطني تدبير األوراش العرضانية المبرمجة في   :

المتعلددق بحمايددة حقددوق األشددخاص فددي 97/13استصدددار النصددوص التنظيميددة للقددانون اإلطددار ➢

وضعية إعاقة والنهوض بها؛

. إرساء منظومة وطنية جديدة لتقييم اإلعـــاقات➢

. خدمات المؤسسات االجتماعيةومعيرةتقنين ➢

.إعاقةوضع نظام للدعم االجتماعي لفائدة األشخاص في وضعية ➢

.لغة اإلشارةومعيرةتوحيد ➢

.إرساء منظومة معلوماتية وطنية لإلعاقة➢

.تنفيذ برنامج وطني لتكوين  المهنيين في مجال التكفل باألشخاص ذوي إعاقة التوحد➢

. مشروع اإلطار التعاقدي: في القطاع الخاصالتشغيل ➢

بين القطاعي والتنسيق االلتقائية

التتبع والمواكبة:

.تتبع تنفيذ مخطط العمل الوطني عبر  اللجنة الوزارية➢

.المواكبة واالستشارة التقنية للجماعات الترابية في إعداد المخططات التنموية➢

. كومةعبر اللجنة الوطنية الدائمة لدى رئاسة الحنظام الحصيص لولوج الوظيفة العمومية تطبيق ➢

. االجتماعيالمسطري لخدمات صندوق دعم التماسك التأطير ➢

ال والدراسدات والتوثيدق فدي مجدتعزيز التشاور و الرصدد والبحدوث  عبدر المركدز الدوطني للرصدد  ➢

. اإلعاقة

العرضانية للوزارة المبرمجة في مخطط العمل الوطني المشاريع 



التدابير

المشروع

الورش

المحور

مؤشرات الوقع

مؤشرات النتائج 

مؤشرات األثر 

مكونات مخطط العمل الوطني 

: السياسة العمومية المندمجة

2021-2017البرنامج الحكومي 

2021-2017منظومة تتبع وتقويم مخطط العمل الوطني 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 



(34المادة ) دستور المملكة 

سياسة عمومية مندمجة
( 2015أكتوبر 24) 

مخطط عمل وطني

2017-2021
(2017يوليوز 17) 

قانون إطار

97.13

لحماية 

األشخاص 

في وضعية 

إعاقة 

والنهوض 

بها 

آلية حكومية  

تتبع 

االستراتيجيات 

والبرامج 

المرسوم رقم )

2.14.278-19
( .2014يونيو 

آلية الدعم 

االجتماعي

صندوق 

دعم 

التماسك 

االجتماعي

12المادة ) 

من قانون 
( 2012المالية 



(2017دجنبر 5إلى حدود ) 2017و2016،2015سنوات  برسم نتائج خدمات الدعم  

المنجز 
الميزانية بمليون درهم

مجاالت التدخل
2017 2016 2015

(ة)مستفيد7633 10 6 6
اقتناء األجهزة الخاصة والمعينات 

التقنية األخرى
1

(ة)طفل8737 98 66 44,56
األطفال في تمدرستحسين ظروف 

وضعية إعاقة
2

للدخلمدر مشروع 630 15 10 5
تشجيع االندماج المهني  واألنشطة 

المدرة للدخل
3

مركز : شباك تابع للتعاون الوطني 65

قة للمساعدة وتوجيه االشخاص في وضعية إعا
33 29 14

المساهمة في إحداث وتسيير مراكز 

االستقبال
4

دعم التماسك االجتماعيصندوق : آلية الدعم االجتماعي 
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 2017المنجزات برسم سنة

تطور عدد الجمعيات خالل سنة 
2015-2016-2017

تطور عدد المستفيدين خالل سنوات 

2015-2016-2017

تطور المنح المرصودة  خالل سنة 

2015-2016-2017

+122% 

+84% 

+52% 

سنوات 3خالل االجمالية  الحصيلة : التمدرسدعم 



صناعة تقليدية فكيكشيسشاوة–اآلجورورشة صنع موالي يعقوب -حالقة صالون الناضور-روض 

أخذ القياسات ووضع األجهزةعملية لبعض الصور

نماذج مشاريع مذرة للدخل بالصور

2017-التعاون الوطني



20

ية مراكز التوجيه والمساعدة  األشخاص في وضع: شبابيك تابعة للتعاون الوطني 
COAPHإعاقة 



المحاور المقترحة للتنزيل الترابي 

الوقاية من -1
أسباب اإلعاقة

اإلجراءات والتدابير المقترحة الورش

يزها المساهمة في إحداث المستوصفات والمراكز الصحية وتجه

.بالمعدات الضرورية

الوقاية والخدمات 

الصحية 

ة؛تخصيص أماكن للركن بمواقف السيارات لذوي اإلعاق•

صة توفير التشوير الطرقي واإلشارات االرشادية المخص•

بمختلف الطرق ( وال سيما البصرية ) لذوي اإلعاقة 

.والمسالك

السالمة الطرقية

إحداث لجان مشتركة لمراقبة معايير السالمة بالمحالت 
.، إلى غير ذلكالتجارية والحمامات واألفران والمقاهي

السالمة في الشغل



ميسرةبيئة -2
الولوج 
ودامجة

اإلجراءات والتدابير المقترحة الورش

:االستئناس بتجربة مراكش كمدينة نموذجية للولوجيات في

وارع؛والشالعموميةالمرافقفيالولوجياتلوضعيةبمسوحاتالقيامفيالوزارةمواكبة-•

ابحمسرياضيةنواديمقاهي:العامةالفضاءاتبناءتصميماتفيالولوجياتتضمين-•

واالستغاللوالترميمالبناءتراخيصفيوكذاوالتسوقالترفيهفضاءات

للعمومالمفتوحةالفضاءاتفيالولوجياتتضمينفيالمساهمةإمكانية•

:روالتعميالبناء)التهيئة

والمبانيالطرق

العموميةوالفضاءات

(للمرتفقينالمفتوحة

فياقةإعوضعيةفياألشخاصوتوجيهالستقبالاجتماعيشباكإحداثفيالوزارةمواكبة•

،ليموالتعالتربية،االجتماعيالدعمخدمات)كبيراتوافدارفبع،للجماعةتابعمرفق

؛(أخضرجماعيرقم)(اإلداريةالوثائقإنجاز،الصحة

؛(عالموضوفيمقرروتعميمإصدار)االنتظاروتفاديواالستفادةاألولويةحقتفعيل•

،«راميد»االزدياد،بطاقةعقود:العميقةاالعاقاتلذويبالنسبةمنتنقلةإداريةخدماتتوفير•

(..السفر،جوازالوطنية،التعريفبطاقة

العموميةوالخدماتاإلدارة

ركات النقل مع شدفاتر التحمالت تضمين  الولوجيات والتعريفة التفضيلية المنخفضة في •

توفير الولوجيات في المحطات الطرقية و ومرائب السيارات•

النقل

مكن ذوي توفير المعلومات بطريقة برايل  ولغة اإلشارة في مداخل المرافق العمومية بشكل ي•

(    وشاشة تفاعليةبرايلوثيقة ) اإلعاقة من االطالع عليها 
توفير بوابة الكترونية أو موقع الكتروني وشبكات التواصل•

واالتصالالمعلومات

واإلعالم

المحاور المقترحة للتنزيل الترابي 



مالءمة -3
وضمان 
الخدمات 
العمومية

اإلجراءات والتدابير المقترحة الورش

منهااإلعاقةذوياستفادةوتيسيراإلنعاشبطاقةمعاييرتعديل•

يةالترابالجماعاتتمنحهاالتيالمباشرةالدعوماتمناإلعاقةذوياستفادةتيسير•

االجتماعيةالمساعدة

ينيةوالتكوالتعليميةالمؤسساتإلىالمؤديةوالمسالكالمداخلفيالولوجياتمراعاة•

:المتخصصةالجمعياتدعم•

المدرسيالنقلدعم•

المربيين/المرافقين•

لهممحيستعليميمستوىعلىيتوفرونالالذينوالسيماالمهني،التدرج•
العاديةالمسالكبولوج

نوالتكويوالتعليمالتربية

مرجعيمركزتوفير• التأهيلوإعادةالعالجخدمات

بمالعب القرب والمكتبات ودور الثقافة توفير الولوجيات •

ةاإلعاقبذويالمعنيةوالترفيهيةوالرياضيةالثقافيةلألنديةمنحتخصيص•

يهوالترفوالرياضةالثقافة،

المحاور المقترحة للتنزيل الترابي 



مستوى عيش-4
الئق وحماية 

اجتماعية

اإلجراءات والتدابير المقترحة الورش
يفاألشخاصمقاوالتمنتوجاتلتسويقفضاءاتتخصيص•

؛(المحليالتضامنيالتسويق)إعاقةوضعية

المحليةالضرائبمناإلعفاءأوالدنياالنسبةتطبيقأوتخفيض•

المشغلة؛المقاوالتأوالمشاريعحامليعلى

فيةالتجاريوالمحالتاألكشاكاستغاللرخصمنحفياألولوية•

إعاقة؛وضعيةفيلألشخاصالعموميةاألسواق

المقاولة»المحليةللتنميةشركةإحداثفيالجماعةمواكبة•

إعاقةيةوضعفياألشخاصلتشغيلخدماتيةإنتاجية«االجتماعية

.الخاصالقطاعلدنمنالتفويضإطارفيتدبيرهاأو

القطاعفيالتشغيل

يالذاتوالتشغيلالخاص

ي نظام الحصيص  المخصص لذوي اإلعاقة فالحرص على تطبيق

(.مناصب5ابتداء من ) مناصب  التوظيف في الجماعات الترابية 

لعاماالقطاعفيالتشغيل

المحاور المقترحة للتنزيل الترابي 



مشاركة -5
مواطنة 
مصونة

اإلجراءات والتدابير المقترحة الورش

شأنبالالصلةذاتالقراراتاتخاذفيشراكإلدوريةآليةوضع•

المحلي؛

نتخابيةاالالعمليةفيإعاقةوضعيةفياألشخاصمشاركةتيسير•

.هاوغيروالمخادعالتصويتلمكاتبالولوجتوفيروالسيما

السياسيةالمشاركة

ة مشاركة األشخاص في وضعية إعاقة في الهيئات التشاوري•

الجماعية

؛الجمعويدعم تشبيك الجمعيات وتوفير فضاءات للعمل •

ي تخصيص نسبة من مجموع  منح الدعم المقدم للمجتمع المدن•

.للجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة

المجتمعمعالشراكة

المدني
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مرتكزات -6
لتثبيتا

اإلجراءات والتدابير المقترحة الورش
جماعة قدرات مختلف الفاعلين وموظفي الوضع برنامج لتقوية•

.في مجال النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة

التكوين

جماعةالودوربمنجزاتللتعريفالمحليةاإلعالموسائلتعبئة•

إعاقة؛وضعيةفياألشخاصبحقوقالنهوضمجالفي

بحقوقالوعيإذكاءأجلمنالمجالفيالعاملةالجمعياتدعم•

اإلعاقة؛ذوياألشخاص

الناجحةالتجاربوتثمينالرائدةالمبادراتلتشجيعجائزةإحداث•

.المجالفي

الوعيوإذكاءالتواصل

وىمستعلىالجماعيالمعلوماتيالنظامفياإلعاقةبعدإدراج•

؛(كنموذجورزازاتتجربةمناالستفادة)جماعة،كل

بخصوصالمحليةوالدراساتالمعطياتمختلفتوفير•

.إعاقةوضعيةفياألشخاص

ةاإلعاقلذويالموفرةالخدماتحولموضوعاتيةتقاريرإعداد•

.بالجماعة

اإلحصائيات

(الرصد والتقييم)

-2017وفق المؤشرات الوطنية لتنفيذ مخطط العمل الوطني •

2021
إدراج بعد اإلعاقة في 

مخطط عمل الجماعة

المحاور المقترحة للتنزيل الترابي 



مقاربات التنزيل 

التيروالتدابياالجراءاتجميعوتنفيذإعدادفيوالحقوقيةالقانونيةالمرجعياتاعتماد:حقوقية1.

باإلعاقة؛المتعلقالمكونفيالجماعي،العملبرنامجتتضمنها

العاملةتوالجمعياإعاقةوضعيةفياألشخاصوالسيماالمعنيين،الفاعلينجميعمساهمة:تشاركية2.

؛اعيةالجمالعملبرامجفيالمتضمنةالتدابيرجميعوتقييمتنفيذوتتبعإعدادفيالمجالفي

والجمعيات؛المعنيةالعموميةالقطاعاتمعشراكاتإبرام:تعاقدية3.

ختالفاتاالوكذاوأسرهم،األفرادبينواالجتماعيةالسوسيواقتصاديةاالختالفاتمراعاة:االستهداف4.

المجالية؛والتفاوتات

مستوىعلىاقةباإلعالمعنيينالمحليينالفاعلينمختلفبينالعملتنسيقضمان:االلتقائيةتحقيق5.

.االجتماعيالقطبمكوناتعبرالجماعة،تراب




