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احترام حقوق و�إدماج الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة

طبقا للمادة  6من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيمه و�سيره ،قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
بتاريخ  22دجنبر � 2011إبداء ر�أي في �إطار الإحالة الذاتية حول "احترام حقوق و�إدماج الأ�شخا�ص في
و�ضعية �إعاقة" .
في هذا الإطار� ،أ�شرفت اللجنة الدائمة المكلفة بال�ش�ؤون االجتماعية والت�ضامن على �إعداد تقرير حول
هذا المو�ضوع.
وقد �صادقت الجمعية العامة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي خالل دورتها ال�سابعة ع�شرة العادية التي
انعقدت بتاريخ  19يوليوز  2012بالإجماع على هذا القرير الذي انبثق عنه هذا الر�أي.
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بيان الأ�سباب
	.1ا�ستنادا �إلى م�سل�سل اال�ستماع والحوار ،وتحليل الوثائق والمعطيات المتوفرة ذات ال�صلة بالمو�ضوع ،ونتيجة للنقا�شات
الم�ستفي�ضة التي قام بها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،فقد ح�صلت لديه القناعة ب�أن م�شكلة الإعاقة �أ�صبحت
ت�شكل قلقا متزايدا ،ذلك �أن  15%من �سكان العالم� ،أي ما يعادل مليار �شخ�ص ،يعي�شون في و�ضعية �إعاقة (تقرير منظمة
ال�صحة العالمية ل�سنة � .)2011أما في المغرب ،فن�سبة الذين يعي�شون في هذه الو�ضعية تقارب � ،5,12%أي
� 1 530 000شخ�صا ح�سب البحث الوطني ل�سنة .2004
 .2تعتبر االتفاقية الدولية لحقوق الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة وبروتوكولها االختياري ،والد�ستور المغربي والميثاق
االجتماعي الجديد ،الن�صو�ص المرجعية الأ�سا�سية التي اعتمدها المجل�س لإعداد هذا الر�أي.
	.3انطالقا من �إرادة ال�سلطات العمومية لو�ضع �سيا�سة تهدف �إلى �إدماج الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة ،و تحليل الو�ضع
الراهن ،قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي معالجة ق�ضية احترام حقوق و�إدماج الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة في �إطار
الإحالة الذاتية .وفي هذا ال�صدد� ،شرع المجل�س ب )i( :عر�ض المفاهيم الأ�سا�سية المتعلقة بق�ضية الإعاقة  ،وب�إطارها
المعياري ،وبالوقاية وهيئات الحكامة ،وبالتدابير االقت�صادية واالجتماعية ال�ضرورية ل�ضمان الحياة الكريمة للأ�شخا�ص
في و�ضعية �إعاقة؛ ( )iiتقديم المبادئ والقواعد الأ�سا�سية المتمثلة في حق التعليم ،وحق ال�شغل ،وحق ال�صحة ،وحق
الولوجيات؛ ( )iiiاقتراح تو�صيات قابلة للتنفيذ ،وذلك من �أجل احترام و تفعيل حقوق الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة
و�إدماجهم في المجتمع.

اعتماد المقاربة المفاهيمية العالمية للإعاقة بهدف �ضمان الكرامة والحقوق الأ�سا�سية
للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة
 .4في هذا الإطار ،يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي "بالمقاربة الحقوقية" التي تجعل من الإعاقة تفاعال ديناميكيا بين
الحالة ال�صحية والعوامل الظرفية �سواء كانت �شخ�صية �أو بيئية ،المرتبطة بمحيط ال�شخ�ص� .إن هذا النموذج هو الذي ي�شكل
الإطار المفاهيمي المتعلق "بالت�صنيف الدولي للأداء والإعاقة" المعتمد من طرف منظمة ال�صحة العالمية في �سنة 2001؛
والم�ستند على المقاربة الرعائية ،ي�ساهم في
المعتمد في المغرب ُ
 .5وبناء على ذلك ،فتحليل الو�ضع ُيبين �أن النموذج المفاهيمي ُ
ا�ستمرار الحواجز الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية التي تعرقل تحقيق الم�شاركة االجتماعية للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة؛
 .6هذا وقد خل�ص المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �إلى �ضرورة تغيير المفاهيم والت�صورات المتعلقة بمفهوم الإعاقة ،عن
طريق اتخاذ التدابير التالية:
 .1اعتماد "المقاربة الحقوقية" والإطار المفاهيمي العالمي في جميع ال�سيا�سات المتعلقة ب�إ�شكالية الإعاقة؛
 .2و�ضع التدابير الزجرية ،بما فيها الجنائية ،من �أجل محاربة التمييز على �أ�سا�س الإعاقة والعبارات الجارحة وغير الالئقة
تم�س كرامة الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة؛
وكذا المعامالت القا�سية والال�إن�سانية �أو ُ
المهينة �أو التي ُّ
 .3محاربة ال�صور النمطية عن طريق القيام بحمالت وطنية للتوعية ،و مالءمة المقررات والبرامج المدر�سية و دوريات
النظم التربوية ،و�إدراج درو�س خا�صة بالإعاقة في دورات تكوين مهنيي ال�صحة ،ومنع و�سائل الإعالم من بث �صورة
�سلبية �أو م�سيئة للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة مع النهو�ض باحترام كرامة ه�ؤالء الأ�شخا�ص في الإعالم والتوا�صل؛
� .4إحداث موقع على الأنترنيت يت�ضمن المعلومات المتعلقة بالحقوق و الخدمات المتوفرة في مجال الإعاقة.
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تح�سين جمع وا�ستخدام المعطيات والإح�صائيات
 .7نظرا ل�ضرورة التوفر على معطيات موثوق بها لو�ضع ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات المنا�سبة ،ومن خالل تفح�ص �إح�صائيات
منظمة ال�صحة العالمية ل�سنة  2011التي خل�صت �إلى �أن  15%من �سكان العالم يعي�شون في و�ضعية �إعاقة ،والأرقام
الم�ستخل�صة من البحت الوطني ل�سنة  2004التي مفادها �أن  5,12%يعانون من الإعاقة ،والأرقام المح�صل عليها من
ُ
الإح�صاء العام لل�سكان بالمغرب ل�سنة  ،2004حيث تبين �أن ن�سبة الإعاقة محدودة في  2,27%فقط  ،و ُيالحظ �أن هناك
اختالفات في الأرقام  ،وب�أن المعطيات المتوفرة غير كافية وغير ُمح َّينة ،كما �أنها لي�ست متطابقة وال تعك�س الواقع؛
 .8وفي هذا ال�صدد ،يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ب�إنجاز قاعدة بيانات وطنية خا�صة بالإعاقة عن طريق القيام
ب�أبحاث في هذا المو�ضوع ،و�إدراج هذه الم�س�ألة في مختلف الدرا�سات والأبحاث التي تنجزها الأق�سام الم�ؤ�س�ساتية
ومعاهد البحث العلمي والجامعات ،كما يتعين الأخذ بعين االعتبار تو�صيات مجموعة وا�شنطن حول الإعاقة خالل
الإح�صاءات العامة لل�سكان.

تحيين الإطار المعياري وتعزيز النظام الم�ؤ�س�ساتي
� .9إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ُيذكر بالتزامات المغرب بموجب االتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة التي تمت الم�صادقة عليها في � 14أبريل  ،2009كما ي�شير �إلى االلتزامات التي و�ضعها الد�ستور الجديد
على عاتق ال�سلطات العمومية ،و الرامية �إلى مكافحة التمييز ب�سبب الإعاقة وتنفيذ التدابير الإيجابية من �أجل �إدماج
الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة؛
عدة ثغرات ونواق�ص
 .10وعيا منه ب�ضرورة �إ�صالح الإطار الت�شريعي والتنظيمي الوطني الجاري به العمل الذي يظهر �أن هناك ّ
تعتريه ،اهتم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بم�شروع القانون رقم  ،62-09الذي �أعده الجهاز الحكومي المكلف
بالإعاقة في �سنة  ،2007لتعزيز حقوق ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،والذي تم عر�ضه على مجل�س الحكومة في مار�س ،2010
وتم �إرجاعه للأمانة العامة للحكومة ،التي �أعادته م�ؤخرا لوزارة الت�ضامن والمر�أة والأ�سرة والتنمية االجتماعية لتقوم
بمراجعته؛
 .11وعليه ،فتنفيذا لالتفاقية الدولية في هذا المجال و تفعيال لأحكام الد�ستور ،يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
بت�سريع الم�صادقة على م�شروع القانون  62-09المتعلق بتعزيز حقوق الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة و اعتماد ن�صو�صه
التطبيقية؛
 .12وباعتبار �أن الإعاقة �إ�شكالية �أفقية تدخل �ضمن م�س�ؤولية كافة م�ؤ�س�سات الدولة ،ي�شير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
�إلى �أهمية �إ�صالح النظام الم�ؤ�س�ساتي من �أجل تح�سين الحكامة ،كما ن�صت على ذلك المادة  33من االتفاقية الدولية
المتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي تحدد ثالثة �أجهزة ل�ضمان الحكامة الجيدة في هذا المجال؛ ( )1تعيين
نقط االرتكاز داخل الم�ؤ�س�سات الحكومية المعنية بالإعاقة ،و�إن�شاء �آلية للتن�سيق مكلفة بتي�سير المهام المتعلقة بق�ضية
الإعاقة؛ ( )2تعيين �أو خلق �آلية م�ستقلة لإعمال وحماية وتفعيل حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة؛ (� )3ضمان م�شاركة
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،و�أ�سرهم ،والمنظمات التي تمثلهم في عملية تتبع تطبيق هذه االتفاقية؛
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� .13إن درا�سة الو�ضع الراهن يك�شف حدود النظام الم�ؤ�س�ساتي القائم ،حيث �إن؛ ( )1المهمة المزدوجة المنوطة بالأجهزة
الحكومية المتعاقبة المكلفة بق�ضية الإعاقة والمتمثلة في تن�سيق العمل الحكومي من جهة وتقديم الخدمات من جهة
�أخرى ،بدت �صعبة التحقيق؛ ( )2ال تتوفر الوزارات الأخرى على "نقاط التركيز" المكلفة بق�ضية الإعاقة والمجهزة بما
يكفي للقيام بمهامها؛ ( )3لجنتي التن�سيق الم�شتركة بين الوزارات ،المحدثتين �سنة  1998و 2010لم تكن ف َّعالة.
 .14وفي هذا ال�صدد ،واعتبارا للأهمية البالغة للحكامة الجيدة للتدبير الم�س�ؤول لق�ضية الإعاقة ،يو�صي المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي بما يلي:
 .1تعيين ،داخل الإدارات (ال�صحة ،التعليم ،ال�شغل ،التعمير ،النقل� ،)...أجهزة مكلفة بتنفيذ البرامج وال�سيا�سات
المرتبطة بالإعاقة بدرجة تراتبية عالية؛
� .2إحداث هيئات مكلفة بتطبيق ال�سيا�سات الوطنية المتعلقة بالإعاقة على الم�ستوى الجهوي والمحلي ،وذلك ب�إحداث
المراكز الجهوية لال�ستقبال والتوجيه ،طبقا ال�ستراتيجية وزارة التنمية االجتماعية والأ�سرة والت�ضامن
()2012-2008؛
� .3إحداث مندوبية وزارية ،تابعة لرئي�س الحكومةُ ،مكلفة بتن�سيق ور�صد وتقييم ال�سيا�سات الحكومية الخا�صة بالإعاقة؛
� .4إحداث هي�أة وطنية م�ستقلة ،مكونة من كل الفاعلين في هذا المجال ومكلفة بتتبع ال�سيا�سات العمومية الخا�صة
بالإعاقة وتوجيهها.

و�ضع �سيا�سات تقوم على احترام الحقوق الأ�سا�سية للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة
	.15انطالقا من تحليل الو�ضع الراهن المتعلق باال�ستراتيجية الوطنية للإعاقة ،يرى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن
مبادرات الحكومات التي تعاقبت قد ت�أ�س�ست على منظور ق�صير المدى ،حيث افتقر العمل الحكومي في هذا المجال
�إلى ر�ؤية مرتكزة على المقاربة الحقوقية ،وبالتالي لم يطور ا�ستراتيجية وطنية �شاملة ومتكاملة تعبر عن �إرادة حقيقية
لمحاربة التمييز ،وتنفيذ �سيا�سة طموحة ل�ضمان عي�ش كريم للمواطنين في و�ضعية �إعاقة؛
 .16و تجدر الإ�شارة �إلى �أن الد�ستور الجديد يلزم بتقديم المحا�سبة ،مما ي�شترط القيام بو�ضع ا�ستراتيجية وا�ضحة ومتكاملة،
تقوم على م�ؤ�شرات كيفية وكمية ت�سمح بتقييم عمل ال�سلطات العمومية؛
 .17لذلك ،وبهدف تنفيذ التزامات الدولة بموجب االتفاقية الدولية وتنزيل المقت�ضيات الد�ستورية ،يو�صي المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي بو�ضع ا�ستراتيجية وطنية �شاملة ومتكاملة ،مرتكزة على المقاربة الحقوقية وبم�شاركة كافة الفرقاء؛
 .18وعلى �صعيد الوقاية من �أ�سباب الإعاقة ،فقد و�ضع المغرب ا�ستراتيجية وطنية للوقاية من الإعاقة تهم الفترة الممتدة بين
 ،2015-2009وت�شمل كافة الفاعلين� .إال �أن هذه اال�ستراتيجية لم تحقق �أهدافها ب�سبب عدم متابعة تفعيلها والقيام
بتقييمها؛
 .19وفي هذا ال�صدد ،يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ب�إعادة تحديد توجهات اال�ستراتيجية الوطنية للوقاية من
الإعاقة للفترة الممتدة بين  2009و ،2015و تفعيلها بالتركيز على الم�ؤ�شرات الدقيقة التي تمكن من تحقيق الأهداف
المن�شودة.
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مكافحة التمييز وتعزيز الم�ساواة لفائدة الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة
� .20إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي يقترح تكري�س و تفعيل الحقوق الأ�سا�سية للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة وذلك
بالتركيز على الأولويات المتمثلة في الولوجيات ،والولوج �إلى التعليم ،و�إلى العمل وال�شغل  ،والولوج �إلى ال�صحة
والتغطية ال�صحية ،وكذلك على خلق �آلية لتعوي�ض كلفة الإعاقة.
الولوجيات
 .21يذكر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ب�أن االتفاقية الدولية لحقوق الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة ت�شير في ديباجتها
على �أن غياب الولوجيات يعتبر تمييزا بالن�سبة لهذه الفئة ،وعلى �أن "كل تمييز �ضد �أي �شخ�ص على �أ�سا�س الإعاقة يمثل
انتهاكا للكرامة والقيمة المت�أ�صلة للفرد"؛
 .22و رغم �إ�صدار قانونين ،الأول �سنة  1993والمتعلق بالحماية االجتماعية للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة ،الذي يت�ضمن
مقت�ضيات حول الولوجيات ،والثاني �سنة  2003والخا�ص بالولوجيات ،لم يحدث تغيير يذكر على �أر�ض الواقع.
فلي�س لهذه القوانين �أو غيرها ت�أثير على المرافق القائمة �أو التي تم �إن�شا�ؤها� ،أوعلى النقل� ،أو االت�صال؛
 .23وبالنظر �إلى �أهمية توفير محيط �سهل الولوج للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة ،يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
باتخاذ التدابير التالية:
 .1تعديل القانون المتعلق بالولوجيات وتحديد �أجل معقول لجعل التجهيزات الموجودة خا�ضعة للولوجيات ،وت�سريع
�إ�صدار المرا�سيم التطبيقية ،وو�ضع �إجراءات �إلزامية وعقوبات زجرية في حال عدم تطبيق القانون؛
� .2إدخال الولوجيات في القوانين الخا�صة بالتعمير والنقل والتوا�صل ،وبث برامج بلغة الإ�شارات وعلى طريقة برايل
وبلغة مب�سطة في و�سائل الإعالم العمومية ،وذلك بتخ�صي�ص ح�ص�ص (كوطا) في هذه الو�سائل؛
 .3جعل الولوجيات �شرطا �إلزاميا للح�صول على رخ�صة البناء ،و�شرطا في المناق�صة في مجال تهيئة الف�ضاءات العمومية
والترخي�ص لو�سائل النقل العمومية؛
� .4إدراج برامج للتكوين حول الولوجيات في المعاهد المتخ�ص�صة ،وفي مدار�س المهند�سين المعماريين والمهند�سين
والمخططين.
حق الولوج �إلى التعليم
� .24إن التحليل المو�ضوعي للو�ضع الراهن في ما يتعلق بحق الولوج �إلى التعليم بالن�سبة للأطفال في و�ضعية �إعاقةُ ،يبين
�أن النظام التعليمي الوطني العمومي ال ي�شمل تمدر�س الأطفال في و�ضعية �إعاقة على قدم الم�ساواة مع الآخرين.
فالم�ؤ�س�سات التعليمية العادية لي�ست قابلة للولوج وال تتوفر على التهيئة المنا�سبة ،و�أق�سام الإدماج المدر�سي غير كافية
وال تحترم المعايير ،والموارد الب�شرية الم�ؤهلة محدودة العدد ،والبرامج الدرا�سية لم تتم مالءمتها ،والدعم المخول
للجمعيات التي ت�سير �أق�سام الإدماج المدر�سي والم�ؤ�س�سات المتخ�ص�صة �أقل من المطلوب ،كما ال يوجد نظام للمراقبة
والتفتي�ش بالن�سبة لهذه الم�ؤ�س�سات؛
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 .25وبحكم �أن الولوج �إلى التعليم يعتبر �أم ًرا �ضرور ًيا بالن�سبة لم�ستقبل الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة ،يو�صي المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي بالتدابير التالية:
� .1ضمان تربية الأطفال في و�ضعية �إعاقة في نظام التربية الوطنية على قدم الم�ساواة مع الأطفال الآخرين ،بما في
ذلك �أق�سام الإدماج المدر�سي والم�ؤ�س�سات التعليمية المتخ�ص�صة .لذلك يجب جعل نظام الولوجيات �إلزاميا في
المدار�س العادية ،وتنفيد �إجراءات زجرية عند منع �أي طفل في و�ضعية �إعاقة من الت�سجيل في المدار�س العمومية؛
 .2تهييء وتجهيز عدد ٍ
كاف من مدار�س الإدماج المدر�سي والم�ؤ�س�سات المتخ�ص�صة ، ،و�ضمان �سيرها المبا�شر من
طرف الم�ؤ�س�سات التعليمية العمومية .وفي حالة ت�سيير الم�ؤ�س�سات من طرف الجمعيات يتعين تمكين هذه الأخيرة
من الم�ساعدات ال�ضرورية في �إطار عقود �إلزامية وا�ضحة؛
 .3تعزيز الك�شف المبكر والتقييم الم�ستمر لقدرات الأطفال ،ومالءمة البرامج البيداغوجية والو�سائل الديداكتيكية مع
مختلف �أنواع الإعاقة ،كالمكتبات الناطقة للمكفوفين؛
 .4تعزيز �أنظمة التكوين للمدر�سين والمربين المخت�صين ،وو�ضع �إطار قانوني منا�سب لهم.
الولوج �إلى العمل وال�شغل
� .26إن تحليل الو�ضع الراهن ي�شير �إلى �أن الولوج �إلى الت�شغيل بالن�سبة للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة يظل محدو ًدا ج ًّدا،
�إذ تفوق ن�سبة بطالتهم خم�س مرات ن�سبة البطالة في �صفوف الأ�شخا�ص غير المعاقين .فالإطار القانوني ال يحفظ بما
يكفي حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة في الح�صول على عمل ،حيث �إن ح�صة  ،7%المن�صو�ص عليها في قانون الحماية
تحدد �أية ح�صة بالن�سبة للقطاع
االجتماعية للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة ،لم يتم تطبيقها في القطاع العمومي ،في حين لم َّ
الخا�ص بعد مرور � 19سنة عن الم�صادقة على القانون المذكور في �سنة 1993؛
 .27ويعتبر �إن�شاء المقاوالت ال�صغرى �أو الأن�شطة المذرة للدخل �أمرا محدو ًدا ج ًّدا نظ ًرا ل�صعوبة الح�صول على القرو�ض
والتمويالت؛
� .28أما في مجال التكوين المهني ،فقد قام مكتب التكوين المهني و�إنعا�ش ال�شغل ب�إن�شاء بع�ض "المراكز المختلطة"
بالمدن الكبرى للمملكة ،في حين يظل الولوج �إلى باقي الم�ؤ�س�سات �صع ًبا ج ًّدا؛
يحث المجل�س االقت�صادي واالجتماعي على:
 .29ولتح�سين الولوج �إلى ال�شغلُّ ،
 .1تعزيز الولوج �إلى البرامج العمومية للتكوين المهني والدرا�سات العليا ،عن طريق �إعادة تهيئة الأق�سام التح�ضيرية ،ومالءمة
البرامج والو�سائل البيداغوجية ،والمنح الدرا�سية لفائدة الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة مع احترام تنوع الإعاقة؛
المدرة للدخل ،من خالل حظر التمييز للح�صول على القرو�ض
 .2ت�شجيع مبادرات الت�شغيل الذاتي ودعم الأن�شطة ُ
والم�ساعدات؛
� .3إ�صالح قانون الح�ص�ص (الكوطا) للولوج �إلى ال�شغل المخ�ص�ص للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة في الوظيفة العمومية
و�إ�صدار المر�سوم التطبيقي الذي يحدد الح�ص�ص في القطاع �شبه العمومي والخا�ص ،وو�ضع �إجراءات تحفيزية
لفائدة المقاوالت التي ت�سعى لت�شغيل الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة؛
	.4الت�سريع بتفعيل مقت�ضيات المادة  19من القانون  07 - 92المتعلق بالمهن التي يمكن �إ�سنادها بالأولوية للأ�شخا�ص
في و�ضعية �إعاقة؛
 .5تمكين الأورا�ش المحمية ومراكز الت�أهيل بوا�سطة الت�شغيل والتعاونيات من الدعم المالي والب�شري للدولة ،و�إلزام
الإدارة والمقاوالت العمومية على اقتناء منتجاتها بالأولوية وتحفيز مقاوالت القطاع الخا�صة على ذلك.
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الولوج �إلى ال�صحة والتغطية ال�صحية
� .30إن ولوج الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة �إلى الخدمات ال�صحية يعتبر جد �ضعيف؛ فح�سب البحث الوطني حول الإعاقة
ل�سنة  ،2004ف�إن �شخ�صا واحدا من بين خم�سة �أ�شخا�ص لم ي�سبق له �أن زار م�ؤ�س�سة �صحية ،والو�ضعية في العالم القروي
تعد �صعبة للغاية� .أما الولوج �إلى الخدمات ال�صحية الخا�صة ،والتروي�ض والأطراف ال�صناعية ،فهي �شبه م�ستحيلة ،نظرا
الرتفاع كلفتها بالن�سبة لمعظم الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة الذين ال يتوفرون على التغطية ال�صحية؛
 .31كما �أن المراكز والوحدات الخا�صة بالتروي�ض ما تزال محدودة ج ًّدا ومرتكزة في كبرى المراكز الح�ضرية� ،إ�ضافة �إلى
العدد ال�ضئيل للموارد الب�شرية المتخ�ص�صة؛
 .32كما �أن البيانات تو�ضح ب�أن ن�سبة قليلة من الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة (� 12%سنة  )2004ي�ستفيدون من الحماية
االجتماعية والتغطية ال�صحية والت�ضامن التعا�ضدي ،مع �أن الو�صول �إلى هذه الأنظمة �آخذ في التح�سن ال�سيما بف�ضل
تعميم نظام الم�ساعدة الطبية؛
 .33وعلى �ضوء ما �سبق ،يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بما يلي:
 .1تقوية الولوج للحماية االجتماعية والتغطية ال�صحية ،والت�ضامن التعا�ضدي �أو المنظم من لدن الدولة للأ�شخا�ص في
و�ضعية �إعاقة؛
 .2و�ضع م�صالح مخت�صة في التروي�ض و�إعادة الت�أهيل لكل �أنواع الإعاقات ،داخل المراكز اال�ست�شفائية والم�ست�شفيات
والمراكز ال�صحية  ،وتوفير وحدات متنقلة لتقريب هذه الخدمات من المواطن؛
 .3تعزيز الموارد الب�شرية الطبية و�شبه الطبية في جميع االخت�صا�صات التي تهم الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة ،وخلق
ال�شعب الغير المتوفرة مثل علم النف�س الإكلينيكي والعالج الوظيفي؛
� .4إ�صالح برامج الت�أهيل المجتمعي ( )Réhabilitation à Base Communautaireالموجودة ،وخلق برامج جديدة
في المناطق المعزولة؛
 .5ت�سهيل الح�صول على الم�ساعدات التقنية واالجهزة ال�ضرورية ،وذلك بتعديل المر�سوم رقم  2-01-409ال�صادر
بتاريخ  14محرم  1423الذي يحدد �شروط وظروف ا�ستخدام القرو�ض الممنوحة لتغطية بع�ض التكاليف للح�صول
على التجهيزات والمعدات المر�صودة للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة من الفئات المحرومة؛
 .6دعم البحث العلمي على الم�ستوى الوطني في ميدان التكنولوجيات التي تتيح ا�ستقاللية الأ�شخا�ص في
و�ضعية �إعاقة وت�صنيعها.
�آلية تعوي�ض كلفة الإعاقة
 .34يواجه الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة مجموعة من الأعباء والتكاليف الإ�ضافية المرتبطة بو�ضعهم ،ترفع الإعاقة من م�ستوى
المعاق �أو �أ�سرته غير قادرين على تلبية حاجياته الأ�سا�سية
الفقر كما �أن هذا الأخير يزيد من حدة الإعاقة ،في�صبح ُ
(الم�أكل ،الم�سكن ،الملب�س)...؛
� .35إن العديد من البلدان عبر العالم ،وخا�صة البلدان الأوروبية ،و�ضعت �سيا�سات و�أنظمة للتعوي�ض عن الإعاقة عن طريق
م�ساعدات �أو خدمات تتالءم مع الأو�ضاع الفردية؛
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 .36ويالحظ المجل�س �أنه حتى الآن ال توجد بالمغرب �آلية محددة ومنظمة للتعوي�ض عن الإعاقة ،علما �أن انخراط الأ�شخا�ص
في و�ضعية �إعاقة في نظم الحماية االجتماعية يبقى �إ�شكالية قائمة؛
 .37وعلى هذا الأ�سا�س  ،يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بخلق �آلية م�ؤ�س�سية مبتكرة تتمثل في �إن�شاء �صندوق
وطني ،مخ�ص�ص لتمويل المبادرات الموجهة لتح�سين �شروط الحياة بالن�سبة للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة ،ولمحاربة
المهينة ،وي�سمح بتقديم:
ا�ستغالل الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة في الت�س ُّول وكل الأن�شطة ُ
 .1م�ساعدات اجتماعية لـلعائالت المعوزة التي لديها طفل �أو �أكثر في و�ضعية �إعاقة ،تخ�ص�ص لتغطية الم�صاريف
الإ�ضافية المرتبطة ب�إعاقة الطفل؛
ُ .2م�ساعدات اجتماعية للأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة البالغين الذين ُتحول �إعاقتهم دون الح�صول على �شغل ،لتوفير
الحد الأدنى من الدخل و �ضمان عي�ش كريم مع التركيز على الم�سنين منهم.
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