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مقدمة

ةمتعددمقاربةاعتمادويتطلباألبعادمتعددوعاممصطلحإلعاقةا•

القطاعات؛

عالمي،عموميةصحةمشكلاإلعاقةالعالميةالصحةمنظمةتعتبر•

تنموية؛وأولويةحقوقيةومسألة

تنفيذوبلورةيستلزمجودةذاتصحيةلخدماتالولوجفرصتحسين•

.مندمجةومتكاملةوشاملةاستراتيجية



اإلطار المرجعي

.المغربيةالمملكةدستور•

.إعاقةوضعيةفياألشخاصلحقوقالدوليةاالتفاقية•

.2016-2012للصحةالقطاعيالبرنامجوالحكوميالبرنامج•

.2014اإلعاقةحولالعالميةالصحةلمنظمةالعالميالعملمخطط•

األشخاصحقوقبحمايةلقالمتع97-13عدداإلطارالقانونمشروع•

.بهاالنهوضواعاقةوضعيةفي



تعريف اإلعاقة
منظمة الصحة العالمية

:"اإلعاقـةذوياألشـخاص"مـصطلحيـشمل

الوالدة،دعنالدماغيبالشللالمصابيناألطفالمثلالتقليديةالفئات«

ابينوالمصوالصم،والمكفوفين،المتحركة،الكراسيعلىواألشخاص

خاصاألشمجموعةأيضاولكنالنفسية،االضطراباتأوالذهنيبالعجز

لمثمختلفةبأمراضمرتبطةوظيفيةصعوباتمنيعانونالذين

العصبيةواالضطراباتالمعديةواألمراضالساريةغيراألمراض

«.بالشيخوخةالمرتبطةواألمراضوالكسور

2014تقرير منظمة الصحة العالمية حول اإلعاقة لسنة :المرجع



تعريف اإلعاقة
97-13القانون اإلطار 

قصورلديهشخصكلالقانون،هذامدلولفيإعاقةوضعيةفييعتبر»

سواءمة،دائبصورةالحسيةأوالعقليةأوالبدنيةقدراتهفيانحصارأو

منز،الحواجمختلفمعالتعاملعنديمنعهقدمتطورة،أومستقرةكانت

معالمساواةقدمعلىالمجتمعفيفعالةوكاملةبصورةالمشاركة
».خريناآل

المتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية 97-13الفصل الثاني من القانون اإلطار عدد :المرجع

و النهوض بهاإعاقة 



تمدةعاقات المعنواع اإلأ

الحركيةاإلعاقة•

الذهنيةاإلعاقة•

السمعيةاإلعاقة•

البصريةاإلعاقة•

النفسيةاإلعاقة•

النموواضطراباتالتوحدمرض•

Troubles)الوظيفيةاالضطرابات• Dys)

المتصادفةوالمتعددةاإلعاقات•

2013العالمية، الصحة منظمة :المرجع 



وضعية اإلعاقة على الصعيد الدولي

على%15نسبةإعاقةوضعيةفياألشخاصيشكل•

.نسمةمليارحواليأيالعالمي،الصعيد

فيخصوصاوالمسنينواألشخاصالنساء،تشكل•

.إلعاقةبالإلصابةعرضةاألكثرالفئاتهشاشة،وضعية

20/1نسبةسنة،عشرالخامسةالسندوناالطفاليمثل•

93حوالييشكلماأيالحادة،اإلعاقةحاالتمن

.حالةمليون



وضعية اإلعاقة على الصعيد الوطني

أي،السكانمجموعمن%4,1نسبةإعاقةوضعيةفياألشخاصيشكل•
شخصا؛1.353.766

.الحضريبالوسطيعيشون%56ونساءمنهم52,5%•

2014،والسكنىالعام للسكان اإلحصاء :المرجع 



أهم المكتسبات 

المعنية؛الوطنيةالمؤسساتوالحكوميةالقطاعاتجلانخراط•

المجال؛هذافينشيطةالمدنيالمجتمعجمعياتمنوطنيةشبكةوجود•

ح،التلقي)اإلعاقةمنالوقايةفيالوطنيةالصحيةالبرامجمنمجموعةمساهمة•

؛(...ليود،باالملحتزويداألطفال،والحواملالنساءلفائدةالغذائيةالمكمالتإعطاء

ظيمبتنالخاصالمرسومفيإعاقةوضعيةفيباألشخاصالتكفلمراكزدمج•

العالجات؛لعرضالجهويةالمخططاتوالصحيةالخريطةوالعالجاتعرض

شعبوجديدةاختصاصاتبإحداثاإلعاقةمجالفيالطبيالتأطيردعم•

.ينالممرضولألطباءالمستمرأواألساسيالتكوينإطارفيسواءمتخصصة



أهم المكتسبات 

البنية التحتية 

األجهزةواالصطناعيةاألطرافلتركيبجهويمركز15•
الطبي؛الترويضاختصاصاتتضم9بينهامنالتقويمية

الطبي؛للترويضجهويمركز11•

40والحركيللترويضوإقليميةجهويةاستشفائيةوحدة94•
للترويض21والبصرلترويض23والنطقلترويض

الحركي؛-النفسي

فاس،منبكلالجامعيةبالمستشفياتالطبيالترويضمصالح•
؛مراكشوسالالبيضاء،الداروجدة،

األطرافبتركيمجالفيالمختصينالتقنيينلتكوينمركزين•
ومراكشمدنمنبكلالتقويميةاألجهزةواالصطناعية

.مكناس



مخطط العمل الوطني للصحة و اإلعاقة

2015-2021

مراحل بلورة المخطط

يةالدولوالوطنيةالدراساتوالتقاريروالمعاهداتولالتفاقياتجرد•
منمجموعةمعحولهابمشاوراتالقيامواإلعاقةوبالصحةالخاصة

للمخطط؛وليةأمسودةوضعأجلمنالخبراءوالمتدخلين

منظماتوالمعنيةالحكوميةالقطاعاتعنممثلينمعأولياجتماععقد•
نللتأميالوطنيةالوكالةوللمعاقينالسادسمحمدمركزوالمتحدةاألمم

ولتقديم2014يوليو22يومالعموميةللصحةالوطنيةالمدرسةوالصحي
االستشارات؛نتائجدراسة

وحةبالصالمتعلقةالجوانبمختلفحولموضوعاتيةعملفرقاشتغال•
اإلعاقة؛

منالمتدخلينجميعضمت2015يناير16و15فيعملورشةتنظيم•
والمدنيالمجتمعمنظماتووطنيةمؤسساتوحكوميةقطاعات

طالمخطمكوناتعلىالمصدقةولمناقشة...الخبراءوالدوليةالمنظمات
.الوطني



مخطط العمل الوطني للصحة و اإلعاقة

2015-2021

الهدف العام 

صحية إلى خدمات عاقة إفي وضعية ولوج األشخاص ضمان 

زة التأهيل مرتكجودة في مجال الوقاية و التكفل و إعادة ذات 

.القربعلى المقاربة الحقوقية و سياسة 

إجراء73

تدبيرا20

محاور6



المشكل الصحي

(خلل وظيفي أو مرض )

العوامل البيئية العوامل الشخصية

الوظيفة العضوية 
(ضعف)

األنشطة

 (المحدودية)
المشاركة

(التقييد)

إطار اإلنجاز

"التصنيف الدولي لتأدية الوظائف"2001منظمة الصحة العالمية : المرجع



المبادئ

احترام 
الكرامة

عدم

التمييز

تكافؤ 
الفرص

المشاركة

ضمان 
الولوج مخطط العمل 

الوطني 

للصحة

واإلعاقة



هداف خاصةستة أ

كرالمبوالكشفالوقائيةالبرامجخدماتإلىالولوجفرصوتحسينالحواجزإزالة1.
اإلعاقة؛إلىتؤديقدالتيلألمراض

ضعيةوفياألشخاصاحتياجاتحسبيدةجالالصحيةالرعايةوالتكفلخدماتضمان2.
إعاقة؛

؛عاتياالجمالتأهيلوالمساندةالطبيةاألجهزةوالتأهيلخدماتوتطويرتعزيز3.

لةشاماستجابةلضمانجماعاتيةوحكوميةمؤسساتمنالمتدخلينوإشراكتعبئة4.
؛إعاقةوضعيةفياألشخاصالحتياجاتومتكاملة

؛اإلعاقةمجالفيالوطنيالمعلوماتيالنظامتطوير5.

.باإلعاقةالصلةذاتالخدماتوالعلميالبحثتطوير6.



استراتيجيةمحاورةست

؛عاقةلإلالمؤدية الوقائية و الكشف المبكر لألمراض ة يالصحتعزيز البرامج 1.

؛إعاقةاألشخاص في وضعية التكفل باحتياجاتتحسين خدمات 2.

؛اإلعاقةالتكوين المستمر في مجال وتعزيز التكوين األساسي3.

؛تعزيز اإلطار القانوني و التشاركي4.

؛السلبيالوصم و التمييز التعبئة االجتماعية ومحاربة5.

.والتقييم والبحث العلميتعزيز التتبع 6.



الوقائية الصحة تعزيز برامج : المحور األول

و الكشف المبكر لألمراض المؤدية لإلعاقة

.اإلعاقةنسبةمنللحدالهادفةاإلجراءاتتعزيز:الهدف

:التدابير
؛االعاقةمنالوقايةفيالمساهمةالصحيةالبرامجخدماتتعزيز1.

؛المزمنةاألمراضمضاعفاتمنالحد2.

؛لإلعاقةلمسببةااألمراضعنالمبكرالكشفبرامجتطوير3.

؛سليمةالبيئةللالداعمةالفضاءاتتطوير4.

؛العقليةاألمراضمنالوقاية5.

.الصحةعلىسلبياالمؤثرةعواملمنللحدإجراءاتوضع6.



احتياجاتبتكفلتحسين خدمات ال: المحور الثاني

األشخاص في وضعية إعاقة

ذوياألشخاصالحتياجاتوفقاالصحيالتكفلخدماتتحسين:الهدف

.التأهيلإعادةذلكفيبمااإلعاقة

:التدابير

الحركية؛باإلعاقةللتكفلالتحتيةالبنياتتطوير7.

إعاقة؛وضعيةفيباألشخاصللتكفلالماديالولوجتحسين8.

واألشخاصالاألطفلفائدةالعقليةبالصحةالتكفلبنياتطويرت9.

؛اليافعين

السمعيةاالضطراباتذويباألشخاصالتكفلضمان10.

.القراءةوعسرالسلوكيةوالبصريةو



تعزيز التكوين األساسي: المحور الثالث

و التكوين المستمر في مجال اإلعاقة

.اإلعاقةمجالفيالمؤهلةالبشريةالمواردتوفرضمان:الهدف

:بيراالتد

التقنيةوالتمريضيةوالطبيةلألطراألساسيكوينالتمناهجمراجعة11.

؛المختصة

عيةوضفيألشخاصباتكفلالمجالفيجديدةتخصصاتإحداث12.

؛(...بالتعلم،العالج)إعاقة

.اإلعاقةمجالفيالعاملينالصحةمهنييمهاراتتطوير13.



تعزيز االطار القانوني و التشاركي: المحور الرابع 

قةإعاوضعيةفياألشخاصلفائدةاألساسيةالحقوقضمان:الهدف

.والتشريعيالقانونياإلطارتعزيزعبر

:بيراالتد

بالنهوضالمتعلق97-13ددعاإلطارالقانونمقتضياتتفعيل14.

؛إعاقةوضعيةفياألشخاصبحقوق
.اإلعاقةوالصحةمجالفيالتنسيقوالتعاونوتعزيزالتكاملخلق15.



مالوصالتعبئة االجتماعية ومحاربة: المحور الخامس 

التمييز السلبي و 

تالتمثالتغييرفيالمساهمةطريقعنوذلكالوصممحاربة:الهدف

.الدخيلةاألفكاروالمجتمعداخللإلعاقةاالجتماعية

:  التدابير

اإلعاقة؛حوللتواصللاستراتيجيةإعداد16.

تهامبادرادعموإعاقةوضعيةفياألشخاصجمعياتإنشاءتعزيز17.

.أسرهمكذاو



والتقييم التتبع تعزيز : المحور السادس 

العلميوالبحث 

موضوعحولبهاموثوقوكيفيةكميةمعطياتعلىالتوفر:الهدف

.اإلعاقة

:  التدابير

اإلعاقة؛مجالفيالعلميالبحثتطوير18.

المخطط؛وتقييمتتبعنظاموضع19.

.باإلعاقةخاصمعلوماتينظاموضع20.



شكرا على تتبعكم


