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،المغربفهاعريالتيوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةولسياسيةاللديناميةاعتبارا

ضياتمقتظلفيخاصة،إعاقةوضعيةفياألشخاصبحقوقالمتزايداالهتماموكذلك

بعدو،اإلعاقةذوياألشخاصلحقوقالدوليةاالتفاقيةوكذاالمغربية،المملكةدستور

عدتأ،2004سنةاألولالوطنيالبحثإنجازعلىسنواتعشرمنأكثرمرور

المؤشراتوكذا،2014سنةاإلعاقةحولالثانيالوطنيبحثالالمغربيةالمملكة

.اإلسكوامعاونبتعاإلعاقةذوياألشخاصلحقوقالدوليةاالتفاقيةتنفيذلتتبعالوطنية

تقديم
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بحث الوطني الثاني حول اإلعاقةال
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سمحتبالمغرب،قةلإلعااإلحصائيةاتيللمعطجديدةاعدةقوفيرت

كذاو،والجهويالوطنيالصعيدعلىقةاإلعاانتشارمستوىبقياس

قةااإلعألوضاعوالثقافيةواالقتصاديةاالجتماعيةاألبعادحديدت

بالمغرب؛وتجلياتهاالمجاليةتفاوتاتهاومختلف

الصحةخدماتمنقةإعاوضعيةفياألشخاصاستفادةمدىمتقيي

الخدمات؛منوغيرهاوالتشغيلوالتربية

منها؛همتواستفادولوجهمدونحولتالتيالمعيقاتأهمحديدت

يف،قةإعاوضعيةفياألشخاصالحتياجاتققيدحديدتواستهداف

.وانتظاراتهمالحتياجاتهماالستجابةأفق

لماذا 

البحث 

الوطني ؟

البحث الوطني الثاني حول اإلعاقة  
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:(CIF-OMS-2001)التصنيف الدولي لتأدية الوظائف  والعجز والصحة  

لمادية اإلعاقة نتاج تفاعل بين القصور والوظائف الذاتية في تفاعلها مع البيئة ا» 
والثقافية واالجتماعية والسياسية، في الحد من المشاركة

مفهوم 

جديد 

لإلعاقة 

في 

المغرب

:من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة1المادة 

كل من يعانون من عاهات طويلة األجل، بدنية أو « األشخاص ذوي اإلعاقة»يشمل مصطلح 
عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة

كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين

: 97.13من القانون اإلطار 2المادة 

كل شخص لديه قصور أو انحصار في قدراته البدنية أو العقلية : الشخص في وضعية إعاقة هو
أو النفسية أو الحسية، بصورة دائمة ، سواء كانت مستقرة أو متطورة، قد يمنعه عند التعامل مع 
مختلف الحواجز، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، على قدم المساواة مع 

اآلخرين

المعتمد في البحث الوطني حول اإلعاقة  المفاهيمياإلطار 
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الوطنيللبحثوالمعياريالمنهجياإلطارتحديد األولىالمرحلة

المرحلة الثانية

المرحلة الرابعة

المرحلة الثالثة

الخامسةالمرحلة

المصادقة على اإلطار المنهجي والمعياري للبحث 

ة التابعة للمندوبية الساميمصادقة  لجنة تنسيق الدراسات واألبحاث اإلحصائية 

:للتخطيط  على خطة البحث المعتمدة 

تحديد  الساكنة المستهدفة➢

تحديد قاعدة إجراء البحث➢

تحديد شكل العينة➢

حجم العينة ➢

تدقيق استمارة البحث➢

البحث االستطالعي 
الجهاتجميع شملت في البداية بعض جهات المملكة، ثم بعد ذلك 

البحثفريقوتكويناختيار

الميدانياإلنجاز
االنتقائيةالستةاألسئلةخاللمناألوليالفرز-

التكميليةاألسئلةخاللمناإلعاقةلوضعياتالمفصلالتحليل-

مراحل إنجاز البحث
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الكميةالمعطياتوتصحيحمعالجة

مراحل إنجاز البحث

المرحلة الثامنة

المرحلة التاسعة

:كيفيبحثإنجاز
اعلينوالفالحكوميةالقطاعاتمعبؤريةومجموعاتشرةامبلقاءاتتنشيط-

الجمعويين

الوطنيالبحثنتائجتدقيق

المرحلة السابعة 

المعطياتجمععلىالميدانيواإلشرافالمراقبةالسادسةالمرحلة
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الساميةالمندوبيةطرفمنالمعتمدةالنموذجيةالعينةاعتماد➢

.االجتماعيةئاتالفمختلفمنلألسربتمثيليةالعينةتتميزللتخطيط،

.والقرويالحضريالمجاالنفيهابماواسعةجغرافيةتغطية➢

المندوبيةمعبتنسيقأسرة16044منتتألفعينةعلىاالعتماد➢

.للتخطيطالسامية

 حث بشكل عينة البمعتمدة في البحوث، حيث ُحددت منهجية احتمالية على تم االعتماد

.يسمح لكل فرد من الساكنة أن يكون له احتمال في أن يصبح جزءا من العينة

الوطني  منهجية البحث

حجم العينة

قاعدة 

البحث
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للدراساتواشنطنمجموعة»لدنمنالمعتمدةاالستمارةاستعمالتم

.المتحدةلألممتابعةكمؤسسة،«اإلعاقةمجالفيواإلحصاءات

األسئلةمنمجموعتينمناالستمارةتتكون:

ستةتخصانتقائية،أسئلةوهيأسئلة6منتتكون:األولىالمجموعة➢

والذاكرةوالحركة،والسمع،،البصر:هيوأساسيةوظيفيةمجاالت

.والتواصل،الذاتيةوالرعاية،والتركيز

التصريحاتفيتدققتكميليا،سؤاال22منتتكون:الثانيةالمجموعة➢

إحدىفيأكثرأوصعوبةوجودعنعبرواأنسبقالذينلألشخاصاألولية

.المذكورةالستةالوظيفيةالمجاالت

استمارة

البحث 

منهجية البحث الوطني  
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%6,8: هو اإلعاقة في المغرب معدل انتشار 

:إعاقة في المغرب  هوعدد األشخاص في وضعية 

2. 264 .672

معنية باإلعاقةبين أربع أسر في المغرب أسرة واحدة من 

. عدد األسرمجموع من 24,5%

الخالصة التركيبية لنتائج البحث الوطني 

المعدل الوطني 

ة النتشار اإلعاق

بالمغرب
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6,70% 6,80%

5,77%

5,97%

6,17%

6,37%

6,57%

6,77%

6,97%

ال كور ا نا 

نسبة انتشار اإلعاقة حس  الجن 

ال كور ا نا 

ار نسبة انتش

وتوزيع   

حس اإلعاقة 

الجن 
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صل إلىي، بينما %33,6عرف معدل انتشار اإلعاقة تصاعدا عند األشخاص كبار السن،  حيث يصل إلى ي

.سنة 15لدى األشخاص أقل من %1,8سنة، ويمثل 59إلى 15من لدى األشخاص4,8%

%1,80

% 4,80 

%33,70  

نسبة انتشار اإلعاقة حس  الفئة العمرية 

سنة15أقل من  سنة59و 15ما بين  سنة فما فوق 60

انتشار نسبة 

اإلعاقة 

حس  الفئة 

العمرية
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ات االتفاقية مالءمة الترسانة التشريعية والتنظيمية الوطنية مع مقتضي

.الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

عيةوضفياألشخاصبحقوقللنهوضمندمجةعموميةسياسةوضع

نيالوطالبحثنتائجعلىبناءوذلكوطني،مخططإطارفيإعاقة

؛جديدحقوقيتنمويوبنموذجالثاني

ي تنزيل المخطط الوطني إلى مخططات جهوية تدمج البعد التراب

.لإلعاقة

على مستوى 

التخطيط 

على المستوى

التشريعي 

والتنظيمي 

أهم التوصيات: نتائج البحث الوطني
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المؤشرات الوطنية 

اقةلتتبع تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلع
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 لتي من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ا31تنفيذ المادة

ما في تقوم الدول األطراف بجمع المعلومات المناسبة، ب” تنص على أن 

مكينها من ذلك البيانات اإلحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لت

؛“وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ االتفاقية 

 خاص في النهوض بحقوق األشمجالمعيار لتقييم التطورات في توفير

والمساعدة على تكافل الجهود والعمل على تحقيق ، وضعية إعاقة

.إعاقةالمساواة والعدل إزاء األشخاص في وضعية 

الغرض

المؤشرات الوطنية لتتبع تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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 ية على قائمة مؤشرات وطنتحديد في الهدف الرئيسي يتمثل

ياناتها، أساس التعريفات المعيارية الوطنية، وتحديد مصادر ب

ودورية جمعها، وتوفير البيانات حول هذه المؤشرات 

دوريوتحديثها بشكل 

معنية تم اعتماد المقاربة التشاركية مع القطاعات الحكومية ال

.وشبكات الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة

الهدف 

العام  

المؤشرات الوطنية لتتبع تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
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 في  ثالثة أنواع من المؤشرات لقياس التقدم المحرز في تنتم اعتماد
:الحقوق األساسية

؛الهيكليةالمؤشرات ➢

؛العمليةالمؤشرات ➢

. مؤشرات النتائج➢

 يةالرئيسالمعايير التالية كمقياس  ختيار المؤشرات اعتماد تم:

أن تكون ذات صلة؛➢

قابلة للقياس؛➢

يمكن مقارنتها دوليا؛  ➢

التصنيف/التقاطع ➢

طبيعة 

المؤشرات

المؤشرات الوطنية لتتبع تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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 من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة9المادة :إمكانية الوصول

؛ياتللولوجالعامة التي تراعي المعايير الوطنية والفضاءاتنسبة المباني ➢

؛للولوجياتنسبة وسائل النقل العامة التي تراعي المعايير الوطنية ➢

ة نسبة وسائل وأنظمة المعلومات واالتصال التي تراعي المعايير الوطني➢

.للولوجيات

 19المادة : في المجتمعواإلدماجالعيش المستقل

برامج )نسبة األشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين من البرامج االجتماعية ➢

...(.اإلسكان، وخدمات الدعم االجتماعي المباشر

24لمادة ا: التعليم

.نسبة التحاق أطفال سن السادسة في وضعية إعاقة بالمدرسة➢

25المادة : الصحة

ية؛الصحنسبة األشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين من خدمات الرعاية ➢

.الصحيةنسبة األشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين من التغطية ➢

المؤشرا

ت 
األساسية 

اإلعاقةالمؤشرات الوطنية لتتبع تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي 
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 26المادة :التأهيل وإعادة التأهيل
األشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين من خدمات إعادة التأهيل المهنينسبة ➢

ي األشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين من خدمات إعادة التأهيل الصحنسبة ➢

التعويضيةوخدمات التأهيل الوظيفي والمعينات التقنية المساعدة واألجهزة 

 27المادة : العمل والعمالة

نسبة األشخاص في وضعية إعاقة العاملين بالقطاع العام والخاص➢

اريع القروض لدعم المش/نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة المستفيدين من برامج المنح➢

الفردية

 28المادة : مستوى المعيشة الالئق والحماية االجتماعية
ةنسبة األشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين من برامج الحماية االجتماعي➢

الفقرنسبة األشخاص في وضعية إعاقة الذين يعيشون تحت عتبة ➢

29المادة : المشاركة في الحياة السياسية والعامة
نسبة األشخاص في وضعية إعاقة الحاصلين على مناصب قرار في البرلمان➢

واألحزاب

المؤشرات 
األساسية

المؤشرات الوطنية لتتبع تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 



السياسة العمومية المندمجة 

للنهوض بحقوق االشخاص في وضعية إعاقة
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.كل المجاالت ذات التدخل األفقيتهم : عــرضـانية     رافعات  1.

.تهم مجاالت مرتبطة  باختصاصات قطاعية: مــوضـوعـاتيةرافـعـات 2.

ع وتنفيذ تهم التدابير واآلليات لتتب: لاللتقائية والتدبير والحكامةرافعات 3.

.وتقويم السياسة العمومية

مكونات 

ة السياس

العمومية

المندمجة  

إعاقةالسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية
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عاقة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إ

اآلليات 

ة الوظيفي

ية لاللتقائ

والتتبع

والحكامة

المتعلقةوالبرامجاالستراتيجياتتنفيذبتتبعالمكلفةالوزاريةاللجنةإحداث

حكومية؛تنسيقكآليةإعاقةوضعيةفياألشخاصبحقوقبالنهوض

المجال؛يفتوجهاتهابأجرأةمكلفةوهياللجنةهذهعنالمنبثقةالتقنيةاللجنةإحداث

ليقظةلكآليةاإلعاقةمجالفيوالتوثيقوالدراساتللرصدوطنيالالمركزإحداث

عطياتالمإنتاجفيكذلكويساهماإلعاقة،مجاليعرفهاالتيللتطوراتالمستمرة

.باإلعاقةالمتعلقة



مخطط العمل الوطني

للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة
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مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة

مخطط 

العمل 
الوطني 

 العمل الوطني لتنزيل السياسة العمومية المندمجة تم إعداد مخطط

وفق منهجية ، 2021-2017للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة 

الحقوقية؛ المقاربة متبنيا تشاركية

 تدبيرا؛419مشروعا، و150ورشا، و24محاور، و6المخطط يتضمن

يحقق مع تحديد مؤشرات قياس اإلنجاز واألثر، والبرمجة الزمنية، بما س

في ويساهم في خلق دينامية جديدة لتعزيز حقوق األشخاصااللتقائية

.إعاقةوضعية 



21

1

2

3

4

5

6

محاور 6
استراتيجية 

ورشا 24

مشروعا 99

تدبيرا 419

الوقاية من أسباب اإلعاقة

بيئة ميسرة الولوج

خدمات عمومية مالئمة ومضمونة

مستوى عيش الئق وحماية اجتماعية

مشاركة مواطنة مالئمة

مرتكزات للتثبيت والتنزيل

هندسة مشروع مخطط العمل الوطني 
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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

الثقافة والرياضة والترفيهالعالجات وإعادة التأهيلالتربية والتعليم والتكوين المساعدة االجتماعية

النقل اإلخبار واإلعالم واالتصال اإلدارات العمومية(الطرق والمباني) التهيئة

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

مصفوفة مخطط العمل الوطني
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األشخاصحقوقبحمايةالمتعلق97.13رقماإلطارالقانونإصدار

6466عدد–الرسميةالجريدة)بهاوالنهوضإعاقةوضعيةفي

؛(2016ماي19بتاريخ

23

التشريع

تطوير 

الترسانة 

التشريعية 

والتنظيمية
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 تحديد وذلك  فيفي القانون اإلطار، أجرأة التعريف الجديد المعتمد

درجة اإلعاقة؛

 عية وضترشيد العرض االجتماعي للخدمات الموجهة لألشخاص في

إعاقة؛

 ق من خالل استهداف دقياالعتماد على معيار المشاركة االجتماعية

والمستفيدات؛وفردي للمستفيدين 

 دخل؛اعتمادها من قبل كل متوالمعايير التي يجب توحيد المفاهيم

يطتوفير قاعدة للمعطيات اإلحصائية من أجل التتبع والتخط.

24

مقومات 

وأهداف 

مشروع 

النظام 

الجديد

إرساء نظام جديد لتقييم اإلعاقة 
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الدواعي  :

من يتمكنون من االستفادة ال ن األشخاص في وضعية إعاقة م% 62,9➢
؛(حسب البحث الوطني الثاني) ؛ ماليةألسباب الخدمات 

، من متوسطة إلى عميقة جدامن األشخاص في وضعية إعاقة، 67,75%➢
حسب البحث ) شخص    174.494، أي عاطلون عن العملفي سن النشاط 

؛(الوطني

لدعملنظامالدولةوضععلىاإلطارالقانونمنالسادسةالمادةتنص➢
.إعاقةوضعيةفياألشخاصومساندةوتشجيع

األهداف:

للفقر؛ونتيجةسبباباعتبارهالإلعاقةالسلبيةاآلثارمواجهة➢

إعاقة؛وضعيةفياألشخاصعيشظروفتحسين➢

وضعيةفيلألشخاصواالقتصادياالجتماعياالندماجفيالمساهمة➢
.إعاقة

25

دواعي 

وأهداف 

المشروع

نظام الدعم االجتماعي والتشجيع والمساندة 
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قوقلحالدوليةاالتفاقيةوالوطنيالعملمخططتنفيذتتبع
لنهوضلالمندمجةالعموميةوالسياسةاإلعاقةذوياألشخاص

؛امةالمستدالتنميةوأهدافإعاقةوضعيةفياألشخاصحقوقب

؛األداءفيوالنجاعةاإلداريالتدبيرعقلنةفيالمساهمة

؛كلفةتوبأقلمدةأقصرفيلخدماتاومنحتجويد

اإلجراءاتومالءمةالقرارات،واتخاذالتخطيط،علىالمساعدة
.إعاقةوضعيةفياألشخاصالحتياجاتوفقاوالخدمات

26

دواعي 

وأهداف 

المشروع

وضع نظام معلوماتي وطني 
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علىشـكرا
حسن اإلصغاء
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