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السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق األشخاص في
وضعية إعاقة

المرجعيات

 الدواعي

  مسار اإلعداد



 المملكة؛مقتضيات االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي صادقت عليها

 إلعاقة، والمادة ديباجته التي تحظر التمييز على أساس اسيمامقتضيات الدستور الجديد للمملكة، وال

ت من ذوي سياسات موجهة إلى األشخاص والفئاوتفعيلالتي تحث السلطات العمومية على وضع 34

الخاصة؛االحتياجات 

وق البرنامج الحكومي، حيث  تعهدت الحكومة بإعداد استراتيجية جديدة في مجال النهوض بحق

ندوق األشخاص في وضعية إعاقة وإنجاز البحث الوطني الثاني حول اإلعاقة،  إضافة إلى إحداث ص

.عاقةدعم التماسك االجتماعي وإعداد مشروع قانون يتعلق بتعزيز حقوق األشخاص في وضعية إ

مرجعيات السياسة العمومية للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة



 ق بيين ،، وتشتت المجهودات و المبادرات، و ضعف التنسييموحدةمندمجة وغياب رؤية استراتيجية

الفاعلين الحكوميين المعنيين بقضايا اإلعاقة ؛

 انيةإحسيمحدودية النموذج التنموي الندماج األشيخاص فيي وضيعية إعاقية والمنبنيي عليى مقاربيات

وغير حقوقية؛

التيي عرفهيا وغير مالئمة وغير مواكبة للتحوالت والتراكماتترسانة قانونية وتنظيمية غير كافية

مجال اإلعاقة على الصعيد اإلقليمي والدولي

متكياف  تواضع القدرات واإلمكانيات البشيرية والتجهييزات والميوارد الماليية ، وتوزييع ترابيي غيير

لها؛

وجود حواجز اجتماعية وثقافية تعّطل المشاركة الكاملة لألشخاص في وضعية إعاقة.

اقةدواعي إعداد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إع



،باإلضافة إلى تشخيص السياسات والبرامج القطاعية والترسانة القانونية والتنظيمية في المجال

.معرفة الخدمات المتاحة لألشخاص في وضعية إعاقة

 في إعداد مشروع السياسة العمومية  من خالل مشاركة القطاعات تشاركيةاعتماد مقاربة

:تنظيم، حيث تم المدني الحكومية وفعاليات المجتمع 

 في 2013أبريل 28بتاريخ  " اإلعاقة التخطيط االستراتيجي في مجال " حول ورشة ،

الرباط، خصصت لوضع اإلطار المنهجي الذي تم اعتماده في إعداد مشروع السياسة 

.المندمجةالعمومية 

 ة، ، تناولت المحاور التالية الوقاية والخدمات الصحيجهويةموضوعاتيةخمس ورشات

اكز والمشاركة االجتماعية، مرالولوجياتالتربية والتعليم، التكوين واإلدماج المهني، 

.وبنيات االستقبال

 وثيقة إغناءبمشاركة القطاعات الحكومية المعنية من أجل .2014يونيو 18ورشة بتاريخ

.مشروع السياسة العمومية المندمجة التي سبق بعثها لهم

ساهم في مواكبة إعداد هذا المشروع كل من اليونسكو و منظمة إعاقة دولية  .

.

عاقةمسار اعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إ



:ثالثة رافعات تشكل جوهر هذه السياسة العمومية ويتعلق األمر ب 

 مية على والتي تتطلب تدخل أفقي لمختلف القطاعات الحكوالرافعات العرضانية

الكمية و مستوى التشريع،والتخطيط، والتحسيس، والتكوين، وتوفير المعطيات

النوعية،والشراكة مع المجتمع المدني؛

 و التي ترتبط باختصاصات كل قطاع على حدة؛الرافعات الموضوعاتية

الرافعات االستراتيجية للصحة؛

الرافعات االستراتيجية للتربية و التعليم؛

الرافعات االستراتيجية للتكوين واإلدماج المهني؛

الرافعات االستراتيجية للولوجيات؛

الرافعات االستراتيجية في مجال المشاركة.

 فيذ وتقويم السياسة والتي تتضمن آليات لتتبع تنالرافعات المتعلقة بالتدبير والحكامة

العمومية

مكونات السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة



التوجهات االستراتيجية في مجال الصحة واإلعاقة 



:فيها وشارك بطنجة2013ماي5تم تنظيم هذه الورشة بتاريخ 

 والجهويممثلو  القطاعات الحكومية على المستوى المركزي،

 الصحة،المهنيون والعاملون في مجال

 المدني،والمجتمع

.واإلجرائيهمت الورشة ثالثة مستويات للتحليل القانوني والتنظيمي 

:وخلصت إلى عدة توصيات تتعلق ب

ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى مفهوم اإلعاقة؛

اإلسراع بإخراج بطاقة شخص معاق والولوج إلى الخدمات الصحية؛

تعزيز دور وزارة الصحة في المجال؛

تقوية التغطية الصحية لألشخاص في وضعية إعاقة؛

تحسين الخدمات الصحية المقدمة؛

تطوير بروتوكوالت للتكفل الطبي وشبه الطبي باألشخاص في وضعية إعاقة؛

تقوية قدرات األطر الطبية والشبه الطبية.

نتائج الورشة الموضوعاتية حول الوقاية والخدمات الصحية 



الطبيةالمساعدةبنظامالعملانطالق.

التعويضيةواألجهزةالتقنيةالمعيناتمنإعاقةوضعيةفياألشخاصتمكين.

2016-2012القطاعيةاالستراتيجيةفياإلعاقةلبعدالصحةوزارةإدماج

الشركاءبئةتعالجيدالتكفلوتشخيصالوقاية:التأهيلإلعادةالوطنيللبرنامجالصحةوزارةإطالق

.والجماعيينالمؤسساتيين

اإلعاقةمجالفيلألطباءالمستمرللتكوينبرنامجتنفيذ.

المكتسبات



المملكة؛جهاتفيوتفاوتهاالوقائيةفيهابماالصحيةالخدماتإلىالولوجصعوبة

زيعهم؛توفيكبيرتفاوتإلىباإلضافةوالمؤهلينالمختصينالصحةمهنييعددفينقص

الطبية؛وشبهالطبيةلألطراألساسيالتكوينمصوغاتفياإلعاقةبعداستحضارعدم

المطلوب؛للمستوىترقىالالمبكرللكشفبرامج

المشمولةالخدماتومحدودية(12%)إعاقةوضعيةفياألشخاصلفائدةالصحيةالتغطيةضعف

األساسية؛الصحيةبالتغطية

التحديات



ثالثيةوالالثانويةوخاصةالوقائيةالجوانبدونالعالجيالجانبعلىالقائمةالبرامجتركيز

الصحيةالبنياتاغلبفيمنهاالمعماريةخاصةالولوجياتغياب

خاصاألشاحتياجاتمعاالستشفائيةالمؤسساتداخلوالتوجيهاالستقبالبنياتمالئمةعدم

التواصلوسائلتكييفمجالفيخاصةالمعاقين

فيمتواجدةالالحضريةبالمناطقالوظيفيالتاهيلفيالمتخصصةللبنياتالجغرافيالتركيز

البيضاءالدارالقنيطرةالمحور

التحديات



إعاقةوضعيةفيلالشخاصبالنسبةالصحيةالتغطيةوسيعت

ضعيةوفياألشخاصاستفادةلتسهيلالقائمةالصحيةالتغطيةألنظمةالولوجإجراءاتمراجعة

منها؛إعاقة

داخلاقةإعوضعيةفيباألشخاصالخاصةواألدويةالعالجاتلتدمجالصحيةالخدماتسلةتوسيع

؛والخاصالعاموالتأميناالجتماعي،االحتياطهيئاتقبلمنالتكفلوعاء

ذاتةالطبيوالمعداتالوظيفيالتأهيلخدماتوالطبيةللعالجاتالمرجعيةالتعريفةمراجعة

.(التعويضيةواألجهزةالتقنيةالمعينات)الصلة

الرافعات االستراتيجية للصحة واإلعاقة



الصحيالعرضإلىالولوجتحسين

كلمليشاإلعاقة،عنالمبكرللكشفوطنيوبرنامجالمبكرللتشخيصبروتوكوالتوضع

؛والجامعيةاالستشفائيةالمؤسسات

األساسية؛والصحةالعالجاتمؤسساتفيالوظيفيالتأهيلخدماتإدماج

التعويضية؛األجهزةوصنعللترويضمندمجةمراكزتطوير

امعيةوالجاالستشفائيةالمراكزفيعميقةإعاقةوضعيةفيباألشخاصالتكفلخدماتإدماج.

الرافعات االستراتيجية للصحة واإلعاقة



الصحةلمهنييستمرالموالتكوينالتكوينبرامجفياإلعاقةبعدتعزيز

ارباتالمقوفقاإلعاقةمجالفيالتكوينتتضمنوالمستمراألساسيللتكوينمخططاتإعداد

؛الجديدة

 إعاقةترسيخ البعد الحقوقي في عالقة مهنيي الصحة باألشخاص في وضعية.

بعد اإلعاقة في استراتيجيات وبرامج الصحةتعزيز

دمج بعد اإلعاقة في مختلف البرامج الوطنية للصحة خاصة المتعلقة ب:

صحة الطفل واألم

األمراض المكتسبة

األمراض المرتبطة بالشيخوخة.

الرافعات االستراتيجية للصحة واإلعاقة



ةمدققمؤشراتوضعخاللمن،الصحةحولالوطنيالمعلوماتيالنظامفياإلعاقةبعدإدماج

.الصحيالعرضإلىإعاقةوضعيةفياألشخاصولوجواقعحول

حية مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لمجال الصحة واإلعاقة وخاصة المرتبطة بالتغطية الص.

بار عوامل وضع نظام جديد لتقييم اإلعاقة ينبني على المفهوم الحديث لإلعاقة وياخذ بعين االعت

.المشاركة االجتماعية

يات تكثيف حمالت التحسيس والتوعية سواء الموجهة للعموم من أجل الوقاية من أسباب وتداع

.اإلعاقة أو تلك الموجهة للمهنيين

رة تحسين الموارد المالية المخصصة للمجال وإدماج بعد اإلعاقة في الميزانية القطاعية لوزا

.  الصحة

الصحة واإلعاقة في الرافعات العرضانية 



شكرا على حسن تتبعكم


