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تقديــم
بعد مرور عرش سنوات عىل إنجاز البحث الوطني األول حول اإلعاقة ،أنجزت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية البحث
الوطني الثاين وفق الرشوط العلمية واملعايري الوطنية والدولية املعمول بها يف هذا النوع من البحوث ،وذلك بهدف توفري معطيات
إحصائية كمية ونوعية محينة حول اإلعاقة ببالدنا ستمكن مختلف الفاعلني يف هذا املجال من تحديد وتصنيف احتياجات األشخاص يف
وضعية إعاقة ،مام سيساهم يف بلورة اسرتاتيجيات جديدة تستجيب لهذه االحتياجات ،ووضع برامج ومشاريع أكرث فعالية ومردودية.
ويعرض هذا التقرير نتائج البحث الكمي ،الذي أنجز خالل الفرتة الزمنية ما بني فاتح أبريل و 30يونيو  ،2014لدى عينة تشمل األرس
املغربية وطنيا باملجالني القروي والحرضي .كام يعرض أهم نتائج البحث النوعي ،الذي أنجز خالل الفرتة ما بني  25يونيو و  15يوليوز
 ،2014من خالل إجراء مقابالت مع مختلف الفاعلني املؤسساتيني ،ويضم مجموعتي عمل شملت الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة.
وذلك بهدف فهم أعمق لقضايا اإلعاقة املرتبطة بالتعليم والتكوين والصحة والتغطية االجتامعية والولوجيات ،وكذا أثر الربامج القطاعية
عىل الحياة االجتامعية لألشخاص يف وضعية إعاقة.
هذا ،ويأيت إطالق هذا البحث يف إطار الدينامية الحقوقية التي يشهدها املغرب عىل مستوى حقوق االنسان بشكل عام ،وحقوق األشخاص
يف وضعية إعاقة والنهوض بها بشكل خاص ،يف ظل التحوالت االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية التي عرفها املغرب خالل
العرشية األخرية.
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 .1السياق العام ودوافع وأهداف
 1.1السياق العام

حظي موضوع النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ببالدنا
باهتامم كبري ،سيام خالل السنوات األخرية ،حيث يحيط جاللة امللك
محمد السادس األشخاص يف وضعية إعاقة بعنايته السامية ،فقد صادق
املغرب ،أبريل  ،2009عىل االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق بها ،وجاء دستور  2011ليكرس
انخراط املغرب يف مسلسل حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب
اإلعاقة ،ويضمن متكني األشخاص يف وضعية إعاقة من حقوقهم الشاملة،
السياسية منها واالقتصادية واالجتامعية.
وتضمن الربنامج الحكومي التزامات واضحة ورصيحة من شأنها
ضامن املشاركة الكاملة لألشخاص يف وضعية إعاقة ،ترجمت مضامينها
اسرتاتيجية القطب االجتامعي « ،»4+4التي أعدتها وزارة التضامن
واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،والتي شملت إعداد وتنفيذ برامج
مهيكلة يف مجال اإلعاقة ،ويف مقدمتها مرشوع السياسة العمومية
املندمجة يف مجال النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،ومرشوع
القانون اإلطار املتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة
والنهوض بها الذي متت املصادقة عليه مبجلس الوزراء يوم  13أكتوبر
 ،2014ومبجلس املستشارين يف  23يونيو  ،2015وإطالق خدمات
صندوق دعم التامسك االجتامعي لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة.
كام تضمنت اسرتاتيجية القطب االجتامعي  4+4وضع إطار اسرتاتيجي
جديد يرتكز عىل معطيات بحث وطني ثاين حول اإلعاقة والذي ستمكن
نتائجه من توفري األرضية املوضوعاتية والعلمية لرتشيد السياسات
والربامج يف اتجاه تعزيز النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.
فلقد بذل املغرب مجهودات كبرية خالل السنوات األخرية يف سبيل
النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،ساهم فيها كل الفاعلني من
قطاعات حكومية ومؤسسات ومجتمع مدين .وقد مكنت هذه الجهود
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من تحقيق مكتسبات ومراكمة تجربة مهمة يف التعاطي مع قضايا
اإلعاقة .إال أن ما تعرفه بالدنا من تحوالت سياسية واقتصادية
واجتامعية وثقافية تقتيض النهوض بسبل االشتغال  ،سواء من حيث
املقاربات أو االسرتاتيجيات أو آليات الحكامة،حيث التنزيل الصحيح
للمقتضيات الدستورية وتنفيذ الربنامج الحكومي واإلعامل السليم
ملقتضيات االتفاقية الدولية يتطلب االعتامد عىل دراسات وأبحاث
علميةمحينةيف مجاالت اإلعاقة.
كام يتميز سياق إنجاز هذا البحث الوطني بتحوالت اقتصادية
واجتامعية ،مبا فيها التطور الدميغرايف واإلبيدميولوجي (الوبايئ) ،حيث
ارتفاع عدد األشخاص املسنني الذين تتجاوز أعامرهم  60سنة فام
فوق بوترية سنوية ب 3,4%ما بني  2010و  ( 2050املندوبية السامية
للتخطيط – املؤرشات االجتامعية يف املغرب  ، )2010وهو املعطى
الذي دققه البحث الوطني للسكان والصحة األرسية لوزارة الصحة
لسنة  ،2011ذلك أن نسبة األشخاصالذين يتجاوزون  65سنة وصلت
 6,9%من الساكنة مقابل  5,5%يف سنة  ،2004كام سجل امتداد
أمد الحياة  ،إذ انتقل من  47سنة يف  1962إىل  74.8سنة يف 2011
( املندوبية السامية للتخطيط - -البحث الوطني الدميغرايف2009- -
 .)2010إضافة إىل هذا االنتقال الدميغرايف ،عرف املغرب يف السنني
األخرية تحوال إبيديومولوجيا (وبائيا) ،خاصة عند الساكنة التي
تتجاوز  65سنة ،إذ وصل معدل مرض السكري  ، 28%ومعدل
اإلصابة بالضغط الدموي  ( 14%وزارة الصحة – البحث الوطني
للسكان والصحة األرسية .)2011

 2.1الدوافع

تعود املعطيات اإلحصائية املتعلقة مبجال اإلعاقة يف املغرب إىل سنة  ،2004إذ تصل نسبة انتشار اإلعاقة ،حسب البحث الوطني األول حول
اإلعاقة لسنة  ،2004إىل  5.12باملائة ،كام أن نتائج اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى توفر معطيات إحصائية عامة ال تتناول بالدراسة
والتحليل أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة من مختلف جوانبها .إضافة إىل أن بالدنا عرفت ،بعد سنة  ،2004سلسلة من التحوالت السياسية
والسوسيو اقتصادية ،تحتم علينا اليوم التوفر علی معطيات جديدة ومحينة ملواكبة تطور اإلعاقة باملغرب ملزيد من الفعالية والنجاعة.

 3.1األهداف

إن الهدف األسايس من إنجاز البحث الوطني الثاين حول اإلعاقة هو توفري قاعدة جديدة للمعطيات اإلحصائية لإلعاقة باملغرب ،تسمح بقياس
درجة انتشار اإلعاقة عىل الصعيد الوطني و الجهوي ،وكذا تحديد األبعاد الكمية والنوعية ألوضاع اإلعاقة ومختلف تجلياتها ببالدنا.
كام يروم هذا البحث إىل تقييم مدى استفادة األشخاص يف وضعية إعاقة من خدمات الصحة والرتبية والتشغيل وغريها من الخدمات ،وتحديد
أهم املعيقات التي تحول دون ولوجهم واستفادتهم منها .كام ستسمح نتائج البحث بتحديد احتياجات األشخاص يف وضعية إعاقة وانتظاراتهم.
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 .2املرجعية واإلطار املفاهيمي
 .1.2املرجعيات الدولية والوطنية
 -املرجعية الوطنية

تتمثل املرجعية الوطنية األوىل للبحث الوطني الثاين حول اإلعاقة باملغرب يف دستور ( )2011الذي ينص يف ديباجته عىل حظر كل أشكال
التمييز املبنية عىل اإلعاقة ،وينص كذلك يف الفصل  34عىل أن « تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص
والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة» .وأيضا الترشيعات الوطنية املتعلقة بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.

 -املرجعية الدولية

تتجىل املرجعية الدولية للبحث الوطني الثاين حول اإلعاقة يف املواثيق واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب ،والتي تهم مجاالت حقوق
اإلنسان وحقوق الطفل ،وخاصة:
 االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التي صادق عليهام املغرب بتاريخ  28أبريل 2009؛ االتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها املغرب بتاريخ 1989؛ -ميثاق أوتاوا يف  21نونرب  1986الذي يدعو إىل إدماج الصحة يف صلب السياسات العمومية.

 2.2اإلطار املفاهيمي و التعاريف األساسية
 -اإلطار املفاهيمي

يرتكز اإلطار املفاهيمي املعتمد يف البحث الوطني حول اإلعاقة باملغرب لسنة  2014عىل مقاربة متعددة األبعاد والتي تستحرض ،باإلضافة إىل
الجوانب الطبية ،مجموع العوامل البيئية والخاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة التي ميكنها أن تؤثر إيجابا أو سلبا عىل وضعيتهم.
ويستمد هذا اإلطار املفاهيمي مرجعيته من النموذج االجتامعي الذي ال ينظر إىل اإلعاقة كنتيجة وحيدة ملشكل صحي خاص ،بل كتفاعل
ملحدودية القدرات الوظيفية الناجمة عن هذا املشكل الصحي ،وكذا العوامل الشخصية والبيئية الخاصة بالشخص يف وضعية إعاقة.

 -التعاريف األساسية

اعتمد البحث الوطني الثاين التعريف الدويل لإلعاقة كام ورد يف االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة« :يشمل مصطلح
األشخاص ذوي اإلعاقة كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية ،قد متنعهم لدى التعامل مع مختلف
الحواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين» ،حيث يتموضع التعريف يف إطار مقاربة نسقية
تعترب اإلعاقة وضعية تنتج عن التفاعل بني القصور(كمكون عضوي لإلعاقة) والعوامل البيئية ( الحواجز السلوكية والبيئية وغريها ) ،و التي
يتعني عىل املجتمع التأثري فيها من خالل إزالتها أو تعديلها لتيسري التمتع الكامل بالحقوق.
إضافة إىل تعريف اإلعاقة املعتمد أعاله ،فقد استمد البحث الوطني إطاره املنهجي من بروتوكول «مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة»
 ))WGكمرجع دويل للدراسات واإلحصاءات يف مجال اإلعاقة .و تتبنى «مجموعة واشنطن» التصنيف الدويل لتأدية للوظائف والعجز والصحة
( ،)CIFالذي يتوافق مع مبادئ ومامرسات الوكاالت الوطنية لإلحصاء ،عىل الشكل املحدد من قبل اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة.

8

خالصة النتائج

حيث يتبع طريقة االستهداف وجمع البيانات حول اإلعاقة ،واستعامل استامرة البحث التي وضعتها «مجموعة واشنطن» لتحديد األشخاص
يف وضعية إعاقة تشمل ست وظائف رئيسية هي البرص ،والسمع ،والحركة ،والذاكرة ،والرتكيز ،والرعاية الذاتية ()soins personnels
والتواصل.
ولقد اعتمد هذا البحث استامرة عىل مرحلتني لتحديد نسبة انتشار اإلعاقة:

• املجموعة األوىل مكونة من ستة أسئلة :
وهي أسئلة للفرز ،تخص الوظائف الستة املذكورة أعاله ،وتوجه إىل كل فرد من أفراد األرسة ،وتتحدد فيها مستويات القصور يف أربع
درجات :قصور بدون صعوبات ،قصور مع بعض الصعوبات ،قصور مع العديد من الصعوبات ،والقصور التام.

• املجموعة الثانية مكونة من  22سؤاال تكميليا :
تسعى هذه األسئلة التكميلية إىل التدقيق يف الترصيحات األولية ،حيث يتم إخضاع األشخاص ،الذين سبق أن عربوا عن وجود صعوبات
لديهم يف إحدى الوظائف الستة املذكورة أعاله ،اإلجابة عىل أسئلة فرز إضافية أكرث دقة ،وهكذا يتم إعفاء األشخاص الذين رصحوا بعدم
وجود صعوبات معينة لديهم يف املجاالت التي تم التدقيق فيها ،وعدم إحصائهم كأشخاص يف وضعية إعاقة.

 -التعاريف األساسية التي تم توظيفها يف هذا البحث هي :

أ -القصور

القصور هو فقدان أو اختالل لبنية أو وظيفة ذهنية أو نفسية أو فزيولوجية أو ترشيحية .وميكن أن يكون نتيجة املرض أو من أعراض
املرض ،وليس مرضا يف حد ذاته.

ب -محدودية القدرات الوظيفية
تبني القدرات الوظيفية ما إذا كان الشخص قادرا أو قادرا جزئيا أو غري قادر متاما عىل القيام بنشاط ما .وهذه األنشطة هي التعلم
واستخدام املعلومات والتواصل والحركية والتنقل والرعاية الشخصية واألرسية والعالقة مع اآلخرين.

ج -املشاركة

يعالج هذا املفهوم الجوانب املتعلقة بإمكانية أو صعوبة انخراط األشخاص يف وضعية إعاقة يف الحياة اليومية .وتتجىل هذه املشاركة من
خالل مامرستهم لكل العادات الحياتية(*) ،مبعنى القيام بجميع األنشطة العادية واالضطالع باألدوار االجتامعية املنوطة بكل شخص يف إطار
سياق سوسيو ثقايف وفقا للمتغريات املرتبطة بالسن أو النوع االجتامعي أو تلك املرتبطة باملحيط الذي يعيش فيه.
(*) تستعمل عبارة «العادات الحياتية»  :Habitudes de vieيف النموذج املعروف ب «سريورة إنتاج اإلعاقة» ،– Processus de production du handicap PPH .
والذي شكل مرجعا لإلطار املفاهيمي للتعريفات الدولية .ومتثل «العادات الحياتية» كل نشاط أو دور اجتامعي الذي مينح للشخص االندماج داخل مجتمعه .مثل:
الرعاية الذاتية ،التنقل لقضاء املآرب الشخصية...
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 .3منهجيةالبحث
تم االعتامد عىل منهجية احتاملية تحدد عينة البحث بشكل يسمح لكل فرد من الساكنة أن يكون له احتامل يف أن يصبح جزءا من العينة.
ويف هذا اإلطار صادقت لجنة تنسيق الدراسات واألبحاث اإلحصائية ( )COCOESالتابعة للمندوبية السامية للتخطيط( )1عىل خطة البحث
املعتمدة.

 1.3تحديد عينة البحث الوطني

 1.1.3قاعدة إجراء البحث

إن من أهم مميزات هذا البحث كون العينة تشمل مجموع الرتاب الوطني و تغطيتها ملختلف الفئات االجتامعية .كام أن قاعدة إجراء البحث
التي تم اعتامدها هي القاعدة املعتمدة من طرف املندوبية السامية للتخطيط إلنجاز اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  ،2014كام أنها
تغطي خرائطيا مجموع الرتاب الوطني الحرضي والقروي ،وقد تم تحديدها بتعاون مع مديرية اإلحصاء ليك تتوافق مع التقسيم اإلداري
املعتمد يف سنة .2009

 2.1.3منهجية تحديد العينة
تم تحديد عينة البحث الوطني الثاين حول اإلعاقة باملغرب بتنسيق وتعاون تام مع املندوبية السامية للتخطيط .كام أن طريقة سحب العينة
ارتكزت عىل درجتني للسحب ،وشملت الطبقات األربعة التالية:
 الجهات 16 :جهة؛ مكان اإلقامة :حرضي ـ قروي؛ السكن يف املجال الحرضي :فاخر وحديث ،املدينة القدمية ،السكن االقتصادي واالجتامعي ،سكن هش وعشوايئ. خصوصيات املجال القروي  :جبيل ،سهيل ،صحراوي .• الدرجة األوىل للسحب:
تم سحب العينة االفرتاضية ملناطق اإلحصاء عىل مستوى كل طبقة من الطبقات املذكورة أعاله .كام تم هذا السحب األويل بشكل احتاميل
تناسبي لعدد األرس داخل كل طبقة.
• الدرجة الثانية للسحب:
بعد انتقاء مناطق اإلحصاء ،تم القيام بسحب ثان لعينة تتكون من  20أرسة يف كل منطقة إحصائية.

 3.1.3حجم العينة
إن تحديد حجم عينة األرس يأخذ بعني االعتبار املجاالت املستهدفة من الدراسة ،وذلك من أجل الحصول عىل تقديرات موثوقة للمؤرشات
الرضورية ،يكون الهدف منها استثامر معطيات يف وضع سياسات تأخذ بعني االعتبار الخصوصيات الجهوية (حرضي  -قروي) والوسط الجغرايف
للسكن .وقد تم يف هذا اإلطار االعتامد عىل عينة تتألف من  16044أرسة بعد تنسيق وتشاور مع مصالح املندوبية السامية للتخطيط.
وتجدر اإلشارة إىل أن حجم هذه العينة ميثل ضعف عينة البحث الوطني األول حول اإلعاقة لسنة  ،2004مام يضمن الحصول عىل نسبة دقة
تصل إىل  95يف املائة ،مع هامش للخطأ يرتاوح ما بني  1و 3يف املائة حسب الجهات.
توزعت العينة العامة للبحث عىل الجهات الستة عرش للمملكة سواء يف الوسط الحرضي أو القروي .ولقد بلغ حجم العينة املستجوبة 14725
أرسة بنسبة إنجاز  % 97,4من العينة النظرية (التي كانت تعادل  16044أرسة) ،مام يشكل مستوى عال من األداء.
.
( )1تأشرية تحت رقم D.S./17/01
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 4.1.3استامرة األرسة
تعترب استامرة املعتمدة يف هذا البحث املصدر األسايس للمعلومات املتعلقة باألشخاص يف وضعية إعاقة وأرسهم .وتستمد االستامرة مضمونها
من توصيات املنظامت الدولية وخاصة مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة و التصنيف الدويل لتأدية الوظائف والصحة واإلعاقة  .وتتكون
االستامرة من ثالثة مكونات:
املكون األول :ظروف سكن األرسة ( نوع السكن  ،تجهيزات)...،
املكون الثاين  :تسجيل كل أفراد األرسة ومميزاتهم السوسيودميغرافية  :القرابة مع مسؤول األرسة ،الجنس ،العمر ،الوضعية العائلية ،املستوى
التعليمي...،
كام يتضمن هذا املكون أسئلة أولية وأسئلة تكميلية كام هي محددة من لدن مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة( انظر اإلطار املفاهيمي).
ومتكن هذه األسئلة من تحديد األشخاص يف وضعية إعاقة.
املكون الثالث  :ميكن من تجميع املعطيات الخاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة متوسطة إىل عميقة جدا ،حيث يتم تفصيل أنواع القصور،
واملحدوديات الوظيفية واملشاركة االجتامعية ( البيئة األرسية ،الولوج إىل الرتبية والشغل وغريها من الخدمات .)...

 .4الخالصة الرتكيبية لنتائج البحث
 1.4النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة

لقد بينت نتائج البحث الوطني الثاين أن نسبة انتشار اإلعاقة عىل املستوى الوطني وصلت إىل  6,8%سنة  .2014ومبقارنة هذه النسبة مبجموع

السكان املرجعيني  33.304.400مليون نسمة ،حسب توقعات املندوبية السامية للتخطيط سنة  ،2014قبل إنجاز اإلحصاء العام للسكان
والسكنى  ،نجد أن هناك  2.264.672شخصا ،يرصحون بأن لديهم إعاقات تختلف أنواعها ودرجاتها.
كام أن كل أرسة واحدة من بني أربعة أرس لديها عىل األقل شخص يف وضعية إعاقة ،وهي متثل ما يقارب  24,5%من مجموع األرس ببالدنا.
تصل نسبة انتشار اإلعاقة الخفيفة واملتوسطة إىل  ،%6,4أي  2131456وهو ما ميثل  94,12%من مجموع األشخاص يف وضعية إعاقة ،يف حني
تصل نسبة انتشار اإلعاقة املتوسطة والعميقة جدا  2,2%من الساكنة ،أي حوايل  732.688شخصا .أما نسبة انتشار اإلعاقة العميقة جدا فقد
بلغت  ،0.6%أي حوايل  199.824شخصا.

ويبني الرسم التوضيحي اآليت مختلف مراحل البحث ،والنتائج املرتتبة عنها.

األشخاص يف وضعية إعاقة خفيفة
إىل عميقة جدا
األشخاص يف وضعية إعاقة
متوسطة إىل عميقة جدا
األشخاص يف وضعية إعاقة
عميقة جدا
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 2.4نسبة انتشار اإلعاقة حسب الجنس ومكان اإلقامة والفئة العمرية

ال تظهر نسبة انتشار اإلعاقة فرقا داال إحصائيا حسب مكان اإلقامة و الجنس (الرسم املبياين رقم  1و  .) 2ولكن هذا الفرق يالحظ حسب

السن
(الرسم املبياين رقم  )3؛ و تتزايد نسبة انتشار اإلعاقة بوضوح مع تقدم األعامر ،حيث أن شخصا واحدا من بني ثالثة أشخاص يبلغ من العمر
 60سنة أو أكرث يوجد يف وضعية إعاقة نسبة  ،% 33.7يف حني أن هذه النسبة يف صفوف األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  15و 59سنة
تصل إىل ،% 4,8كام تصل هذه النسبة لدى الساكنة التي ال يتجاوز عمرها  15سنة  ،1,8%وهذا األمر يستدعي تظافر الجهود يف مجاالت
رعاية األشخاص املسنني.

الرسم املبياين 2

الرسم املبياين 1

الرسم املبياين 3

يوضح املبيان أن نسبة انتشار اإلعاقة جد مرتفعة وسط مجموع الساكنة العامة للمغرب التي يتجاوز سنها  60سنة ،وهو ما ميثل معطى دميغرافيا
جديدا يف املغرب .كام يالحظ اختالف يف نسب انتشار اإلعاقة بني الفئات العمرية ،وميكن تفسري ذلك مبجموعة من الخصائص املميزة لكل فئة
عمرية .فبالنسبة للفئة العمرية  60سنة فام فوق ،تعزى النسبة العالية النتشار اإلعاقة لعامل الشيخوخة الذي غالبا ما ترتتب عنه أعراض ألمراض
القلب والرشايني ،أو األمراض االستقالبية واألمراض املزمنة ،إلخ ، .وبالنسبة للفئة العمرية أقل من  15سنة ،تعزى النسبة املسجلة لتطور األوضاع
الصحية واالجتامعية باملغرب خالل العقود األخرية بفضل تحسن عالج األمراض املعدية والوبائية ،وارتفاع الوقاية الصحية الناتجة عن تعميم التلقيح
وعن التشخيص املبكر لألمراض ،وتحسن الظروف املعيشية...،إلخ.
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 3.4نسبة انتشار اإلعاقة حسب الجهات

وفيام يتعلق بتوزيع نسب انتشار اإلعاقة عىل املستوى الجهوي ،فقد تبني أن هذه النسب ببعض الجهات تتجاوز املتوسط الوطني
كام هو الحال يف كل من جهات العيون بوجدور -الساقية الحمراء ( ،)%13.4وطنجة  -تطوان ( ،)%11.42وتادلة  -أزيالل (،)9.83%

يف حني أن نسب انتشار اإلعاقة يف جهات أخرى تقل عن املتوسط الوطني ،ويتعلق األمر بكل من جهات مراكش  -تانسيفت  -الحوز
( ،)3.94%الدار البيضاء الكربى( ،)3.96%والرباط – سال -زمور -زعري ( ) 4.69%ثم وادي الذهب  -لكويرة ( .) 2.9%
لقد بني هذا البحث بعد الدراسة والتحليل أن ارتفاع نسب انتشار اإلعاقة ببعض الجهات يعود باألساس إىل ارتفاع نسبة انتشار اإلعاقة
الخفيفة ،ذلك أن جهة العيون -بوجدور الساقية الحمراء مثال يتواجد بها  0.2%فقط من األشخاص يف وضعية إعاقة عميقة ،وهي نسبة
تجعلها أقل من املتوسط الوطني الذي يبلغ .0.6%

ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ -ﻟﻜﻮﻳﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ-ﺑﻮﺟﺪﻭﺭ-ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء
ﻛﻠﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺭﺓ
ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ ﺩﺭﻋﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺷﺮﺍﺭﺩﺓ  -ﺑﻨﻲ ﺃﺣﺴﻦ
ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺔ ﻭﺭﺩﻳﻐﺔ
ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺗﺎﻧﺴﻴﻔﺖ ﺍﻟﺤﻮﺯ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ  -ﺳﻼ -ﺯﻣﻮﺭ -ﺯﻋﻴﺮ
ﺩﻛﺎﻟﺔ -ﻋﺒﺪﺓ
ﺗﺎﺩﻟﺔ ﺃﺯﻳﻼﻝ
ﻣﻜﻨﺎﺱ -ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ
ﻓﺎﺱ -ﺑﻮﻟﻤﺎﻥ
ﺗﺎﺯﺓ -ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ -ﺗﺎﻭﻧﺎﺕ
ﻃﻨﺠﺔ -ﺗﻄﻮﺍﻥ

ﻣﻦ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ
2351
2,9%
42574
13,4%
32617
6,8%
235237
8,8%
85654
4,8%
124905
6,3%
135235
3,9%
142624
7,0%
178326
4,0%
133550
4,7%
119058
5,3%
153412
9,8%
243985
9,6%
143967
7,7%
135448
7,5%
353952
11,4%

ﻣﻦ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
1837
2,2%
38916
12,3%
25944
5,4%
194751
7,3%
65059
3,6%
61277
3,1%
84194
2,5%
113732
5,6%
62804
1,4%
60941
2,1%
67573
3,0%
127576
8,2%
183694
7,2%
75000
4,0%
65289
3,6%
288397
9,3%

1,6%
0,2%
0,7%
1,1%
0,3%
0,8%
0,8%
0,2%
0,5%
0,8%
1,0%
0,2%
0,6%
0,4%
0,3%
0,3%

ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ

1348
689
3553
28613
4899
16385
26744
3381
20399
23554
23299
2981
15037
7690
5887
7772

الجدول  :1النسبة الجهوية النتشار اإلعاقة حسب درجة العجز الوظيفي
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 4.4نسبة انتشار اإلعاقة حسب مجاالت العجز الوظيفي ودرجات الحدة

أما بالنسبة لدرجة حدة اإلعاقة ،فإن نسبة انتشار اإلعاقة الخفيفة واملتوسطة تصل إىل  ،6,4%أي ما ميثل % 94,12من مجموع األشخاص يف وضعية

إعاقة ،يف حني تصل نسبة انتشار اإلعاقة العميقة جدا إىل .% 0,6
وإذا استثنينا مظاهر اإلعاقة الخفيفة ،فإن نسبة انتشار اإلعاقة املتوسطة والعميقة جدا تقدر ب  2,2%من الساكنة ،أي حوايل  720.000شخصا،
وهذه الساكنة هي التي كانت محور الجزء الثاين من استامرة البحث الوطني حول اإلعاقة املتعلقة بالظروف املعيشية لألشخاص يف وضعية إعاقة.
ويف ما يتعلق بنسبة انتشار اإلعاقة حسب درجة الحدة ومجال العجز الوظيفي ،يتضح أن وظيفة البرص ووظيفة الحركة تحتالن قامئة مجاالت العجز
الوظيفي التي يعاين منها األشخاص يف وضعية إعاقة ،بنسبة  3,56%بالنسبة لوظيفية البرص و % 3,34بالنسبة للحركية (الرسم املبياين رقم )4

نسبة انتشار اإلعاقة حسب محدودية النشاط الوظيفي
البرصي
الذاكرة
الحريك
السمعي
التواصل
الرعاية الذاتية

التواصل

الذاكرة

الرعاية
الذاتية

السمعي

الحريك

البرصي

الرسم املبياين 4

وحول النسبة الوطنية النتشار اإلعاقة حسب عدد مجاالت العجز الوظيفي (برصي -حريك -سمعي -ذهني -تواصيل  -الرعاية بالذات) ،فإنها تتوزع
كالتايل:
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  4,45 %لديهم محدودية يف النشاط الوظيفي يف مجال واحد؛  1,6 %لديهم محدودية يف النشاط الوظيفي يف مجالني؛ 0,75 % -لديهم محدودية يف ثالثة مجاالت أو أكرث.

 .5املعطيات السوسيودميوغرافية املتعلقة باألشخاص
يف وضعية إعاقة (من خفيفة إىل عميقة جدا)
َيعرض هذا املبحث النتائج املتعلقة باملعطيات السوسيودميوغرافية املتعلقة باألشخاص يف وضعية إعاقة الذين لهم
محدودية يف النشاط الوظيفي ،ترتاوح بني الخفيفة إىل العميقة جدا.

 1.5توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب املستوى التعليمي

يالحظ أن غالبية األشخاص يف وضعية إعاقة أي ما ميثل  % 66.1بدون مستوى تعليمي ،وهو ما يعادل  1.476.000شخص مبن فيهم 66.6%
إناث .كام تتقارب نسب توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة غري املتمدرسني حسب مكان اإلقامة 50.6% :منهم يعيشون يف الوسط الحرضي
و 49.4%يعيشون يف الوسط القروي.
 19.6%لديهم مستوى أويل من التعليم 9.5% ،لديهم مستوى التعليم الثانوي و 1.8%فقط لديهم مستوى عايل.
توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب املستوى التعليمي

الرسم املبياين 5
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 2.5متدرس األشخاص يف وضعية إعاقة
ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﻣﻦ  6ﺇﻟﻰ  17ﺳﻨﺔ

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ

ﺍﻟﻌﺪﺩ

ﻣﻦ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ

55,1%

85,000

 2ﻣﻦ ﻛﻞ  4ﺃﻃﻔﺎﻝ

ﺧﻔﻴﻔﺔ

85,7%

52,000

 4ﻣﻦ ﻛﻞ  5ﺃﻃﻔﺎﻝ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  : 2ﻧﺴﺐ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ

يبني البحث الوطني أن ما يقارب نصف عدد األطفال يف وضعية إعاقة (من خفيفة إىل عميقة جدا)  ،مل يتمكنوا من ولوج التعليم  ،وأن  60%من
مجموع األطفال الذين متكنوا من التمدرس هم ذوو إعاقة خفيفة.
بني البحث الوطني أن  79%أن األشخاص يف وضعية إعاقة من  5إىل  17سنة ملى يتجاوزوا مستوى التعليم االبتدايئ .
(تفاصيل متدرس األشخاص يف وضعية إعاقة متوسطة إىل عميقة يف الجدول .)3

 3.5تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة من  15إىل  60سنة

 51,3%من األشخاص يف وضعية إعاقة (من خفيفة إىل عميقة جدا) أي  1.160.714شخص هم يف سن النشاط ،من ضمنهم  ،27%أي 313.948
شخص ،رصحوا بأنهم يشتغلون بشكل مؤقت أو دائم  ،يف حني أن املعدل الوطني للبطالة ( )2يقارب  50%بالنسبة ملجموع الساكنة املغربية.
بلغ معدل بطالة األشخاص يف وضعية إعاقة ،من خفيفة إىل عميقة جدا ،% 47,65 ،أي  290000شخصا  ،وهو  4مرات أعىل من املعدل الوطني
للبطالة .)3( %10,6

 2معدل التشغيل ميثل العالقة بني الساكنة النشيطة املشغلة والساكنة يف سن الشغل.
 3املندوبية السامية للتخطيط – ( أبريل -يونيو) .2014
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 .6ظروف عيش األشخاص يف وضعية إعاقة من متوسطة إىل عميقة
جدا  :القصور-محدودية النشاط-املشاركة االجتامعية
َيعرض هذا املبحث النتائج املتعلقة بالظروف املعيشية لألشخاص يف وضعية إعاقة الذين لهم محدودية يف النشاط الوظيفي ،ترتاوح بني اإلعاقة
املتوسطة إىل العميقة جدا ،وميثل هؤالء  2,2 %من مجموع الساكنة املغربية أي ما يعادل  732.688شخصا.
ركز البحث الوطني الثاين يف دراسته لظروف عيش األشخاص يف وضعية إعاقة عىل ثالثة محاور تتسم بها وضعية اإلعاقة والتي أقرها التصنيف الدويل
حول اإلعاقة والصحة ،وهي :القصور ،ومحدودية القدرات الوظيفية ،واملشاركة يف الحياة االجتامعية.

 1.6أنواع القصور السائدة لدى األشخاص يف وضعية إعاقة

لقد تبني أن القصور الحريك يعترب األكرث انتشارا يف صفوف األشخاص يف وضعية إعاقة ،بحيث أن شخصا واحدا من بني اثنني لديه قصور حريك ،ويحتل
القصور الذهني والبرصي املرتبة الثانية بنسب تقارب  25%و  24%عىل التوايل :
توزيع األشخاص يف وضعية إعاقةحسب نوع القصور

الرسم املبياين 6

كام يتضح أن القصور يظهر بشكل مبكر ،حيث أن  47%من املستجوبني رصحوا بأنهم أصيبوا بالقصور قبل  14سنة ،يف حني أن  22%أصيبوا بعد
بلوغ  60سنة .ذلك أن شخصا واحدا من أصل أربعة ()25.6%لديه مشكل صحي مرتبط بالشيخوخة .ويعزى ارتفاع هذه النسبة عىل األرجح إىل
التحول الدميوغرايف الذي يعيشه بلدنا ،وهو ناتج عن ارتفاع أمد الحياة الذي يقارب حاليا  75سنة ،كام أن شيخوخة السكان تتميز بارتفاع األمراض
املزمنة و عدم االستقاللية (أمراض القلب والرشايني ،السكري ،الرسطان ،القصور الكلوي ،مرض الزهامير ،الخ.)...
توزيع األشخاص يف وضعية إعاقة حسب بداية ظهور القصور املرصح به

الرسم املبياين 7
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 2.6محدودية القدرات الوظيفية

يظهر القصور عند األشخاص يف وضعية إعاقة عىل شكل قدرات وظيفية محدودة أو عجز عن القيام بنشاط ما حريك أو حيس أو تواصيل أو مرتبط

بالذاكرة .وقد أظهر البحث أن القدرات الوظيفية الحركية املحدودة هي األكرث انتشارا بنسبة تصل إىل  ،80.9%وأن ثلث هؤالء األشخاص يحتاجون
ملساعدة اجتامعية أو تقنية ملامرسة نشاط معني.
وتحتل القدرات الوظيفية املحدودة املتعلقة بالذاكرة والتواصل (صعوبات يف التكلم ،وصعوبات يف التفاعل مع األشخاص) املرتبة الثانية بنسبة
تتجاوز .42%أما نسبة القدرات الوظيفية املحدودة املرتبطة بالوظائف الحسية فتصل عىل التوايل إىل  40.9%بالنسبة لإلعاقة البرصية و 22.1%
بالنسبة لإلعاقة السمعية .وتجدر اإلشارة إىل أن  13.1%من بني األشخاص الذين لديهم قصور برصي يعانون من قصور برصي تام ،وبالنسبة لألشخاص
الذين لديهم قصور سمعي ،فقد تبني أن شخصا واحدا من أصل خمسة أشخاص يعاين من قصور تام (الصمم) أي بنسبة .19.6%

 3.6املشاركة االجتامعية

نتناول يف هذا الجزء مك ّونا من مكونات تعريف اإلعاقة واإلمكانيات والحواجز التي تواجه الشخص يف وضعية إعاقة أثناء مزاولته لألنشطة اليومية
(الحياة األرسية واالجتامعية واملؤسساتية والتعليمية واملهنية.)...

ومتكن دراسة هذه املكونات من معرفة وتقييم آثار القصور واملحدودية الوظيفية عىل إمكانية اندماج األشخاص يف وضعية إعاقة يف الحياة العامة.
و يتناول هذا الجزء ستة مجاالت أساسية للمشاركة االجتامعية وهي :الوسط األرسي واملساعدة ،الولوج إىل الخدمات الصحية ،املعينات التقنية،
التعليم والتكوين ،التشغيل  ،الدخل ،التنشئة االجتامعية والتمييز.

 1.3.6البيئة األرسية وأشكال املساعدة
سجل البحث الوطني أن  1من كل  15شخصا ( % 6,4من األشخاص يف وضعية إعاقة) أقل من  18سنة ،يتيم األب أو األم أو هام معا ،كام أن %6,20
من األطفال يف وضعية إعاقة أيتام األب.
 2.3.6الولوجيات
بعد تحليل األسئلة املرتبطة بالولوجيات ،تبني أن  % 30,5من األشخاص يف وضعية إعاقة يجدون صعوبات يف الوصول مبفردهم إىل منازلهم عندما
يكونون يف الخارج .و % 60,1منهم يقطنون بالوسط الحرضي .يف حني أن  83,3%ال يتوفرون عىل أثاث منزيل أو تجهيزات مالمئة لوضعية إعاقتهم،
حيث أن شخصا واحدا يف وضعية إعاقة من بني كل ثالثة أشخاص يعرب عن حاجته لهذا النوع من التجهيزات.
وبالنسبة للنقل الجامعي ،فإن  25,7%فقط من األشخاص يف وضعية إعاقة ميكنهم الوصول إليه بدون صعوبة ،وأن شخصا واحدا من أصل ثالثة يصل
إىل هذا النقل بصعوبة ،يف حني تصل نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة الذين ال يستفيدون من هذا النقل إىل  .% 21,1ورصح  16,6%من األشخاص يف
وضعية إعاقة بأن ولوج واستعامل مركبات النقل جد صعب بالنسبة لهم.
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 3.3.6االستفادة من أنظمة الحامية االجتامعية
يستفيد  34.1%فقط من األشخاص يف وضعية إعاقة من أنظمة الحامية االجتامعية،كام بني البحث أن ثلثي هؤالء األشخاص املؤمنني ()60,8%
منخرطون يف نظام املساعدة الطبية( ،)RAMEDأما الباقي فهم منخرطون أساسا يف أنظمة الصندوق الوطني للضامن االجتامعي( )CNSSبنسبة
 % 15,4ويف الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي( )CNOPSبنسبة  .% 12,7يف حني أن اآلخرين مل يتمكنوا من االستفادة من التغطية
االجتامعية ألسباب متعددة منها :صعوبة الولوج لنظام املساعدة الطبية نظرا لإلجراءات اإلدارية املعقدة بالنسبة لشخصني من أصل ثالثة أشخاص
( .) % 66,9كام أن اإلكراهات املالية تشكل أيضا أحد العوامل التي ال تسمح لألشخاص يف وضعية إعاقة باالنخراط يف نظام الضامن االجتامعي بنسبة
 ،% 62,7ينضاف إىل ذلك سبب ثالث يتمثل يف فقدان بعض األشخاص يف وضعية إعاقة لحقوقهم االجتامعية بسبب إعاقتهم بنسبة تصل إىل .% 15,2

 4.3.6الولوج إىل العالج
وبالنسبة للولوج إىل الخدمات الصحية ،سجل البحث الوطني أن  60,8%من األشخاص يف وضعية إعاقة يواجهون صعوبات يف الولوج للخدمات
الصحية ،كام أن  62,9%منهم ال يتمكنون من االستفادة ألسباب مالية ،ورصح  18,3%من األشخاص يف وضعية إعاقة بضعف الخدمات والبنيات
الصحية املحلية  ،فيام ميثل عامل البعد الجغرايف  8,8%من أسباب عدم الولوج للخدمات الصحية.
وتتمثل االنتظارات األساسية التي عرب عنها األشخاص يف وضعية إعاقة يف ضامن مجانية الخدمات الصحية واألدوية واملعينات التقنية وكذلك تحسني
الحامية االجتامعية.

 5.3.6املعينات التقنية
عرب  % 37,5من األشخاص يف وضعية إعاقة ( من متوسطة إىل عميقة جدا) عن حاجتهم امللحة الستعامل معينات تقنية مالمئة لنوعية العجز
الوظيفي ،كام أن ( )67,7%منهم يعانون من قصور حريك ( أي  170.000شخص ).
وقد بني البحث أن شخصا واحدا من أصل ثالثة أي بنسبة ( )31,4%يتوفر عىل معينات تقنية ،منها  53,3%استطاعت ،بوسائلها الذاتية ،الحصول
عىل املعينات التقنية ،يف حني أن  35,8%حصلت عىل املعينات التقنية مبساعدة عائلية ،و  23,7%عن طريق الجمعيات ،أما  23,4%فبمساعدة خريية
(محسنون) .وبالنسبة لـ  10,2%من األشخاص يف وضعية إعاقة فقد تكفلت صناديق التغطية االجتامعية بتوفري هذه املساعدات.
وبالنسبة لـ % 4,4من األشخاص يف وضعية إعاقة فقد استفادوا من مؤسسة عمومية ،أما النسبة الباقية من األشخاص (  ، )31,9%الذين ال يتوفرون
عىل املعينات التقنية واملساعدة الالزمة ،فإن ( )97,4%منهم مل يتكمنوا من االستفادة ،لعدم توفر اإلمكانيات املالية لديهم ،أما ( )2,6%فبسبب عدم
تواجد هذا النوع من املعينات يف األسواق املحلية.

 6.3.6متدرس األشخاص يف وضعية إعاقة
 1.6.3.6متدرس األطفال يف وضعية إعاقة من  6إىل  17سنة
كشفت نتائج البحث الوطني أن النسبة الوطنية لتمدرس األطفال يف وضعية إعاقة للفئة العمرية من  6إىل  17سنة ،مل تتجاوز ( 41,8%أي ،)33.000
وتشهد تفاوتا ملحوظا وال توازي اإلحصائيات العامة لتمدرس األطفال يف املؤسسات التعليمية ( ، )4ذلك أن نسبة متدرس األطفال يف وضعية إعاقة
من الفئة العمرية  6-11سنة ،مل تتجاوز حسب نتائج البحث الوطني  ،% 37,8يف حني تبلغ النسبة الوطنية للتمدرس لنفس الفئة العمرية ، 99,5%
وبالنسبة لألطفال يف وضعية إعاقة الذين ترتاوح أعامرهم بني  12-14سنة ،فقد سجل البحث الوطني نسبة التمدرس  ، 50,1%يف الوقت الذي بلغت
النسبة الوطنية لنفس الفئة العمرية  ،87,6%أما عن نسبة متدرس األطفال يف وضعية إعاقة للفئة العمرية  15-17سنة ،فقد بلغت حسب البحث
الوطني  ، 39,9%يف حني أن النسبة الوطنية للتمدرس لنفس الفئة العمرية هي . 61,1%
 4وزارة الرتبية الوطنية  -موجز إحصائيات الرتبية . 2013 2014-
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ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﻣﻦ  6ﺇﻟﻰ  17ﺳﻨﺔ
 11-6ﺳﻨﺔ
 14-12ﺳﻨﺔ
 17-15ﺳﻨﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ
) ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ(

ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻤﺪﺭﺱ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
املعطيات اإلحصائية العامة لوزارة
الرتبية الوطنية

41,8%
) ﺃﻱ  33000ﻃﻔﻞ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ(
37,8 %
50,1%
39,9%

99,5%
87,6%
61,1%

الجدول  : 3متدرس األشخاص يف وضعية إعاقة من  5إىل  17سنة
كام يسجل البحث الوطني أن  79%من األطفال املتمدرسني يف الفئة العمرية بني  5و  17سنة ،ال يتجاوز مستواهم التعليمي املرحلة االبتدائية.
إن األطفال يف وضعية إعاقة يعانون بذلك من متييز مزدوج؛ فهم من جهة يتقاسمون مع األطفال املنتمني لنفس الفئة العمرية مجموعة من املشاكل
التي تحول دون ولوجهم إىل التعليم واالستمرار فيه (مثال الصعوبات املتواجدة يف العامل القروي ،متدرس الفتيات الصغريات .)...ومن جهة أخرى
يعانون أيضا من صعوبات أخرى كانعدام الولوجيات العمران واالتصال وغريها .وبالتايل فإن  85,7%من األطفال الذين مل يلتحقوا باملدرسة  ،كان سببه
وضعية اإلعاقة ،وترتفع هذه النسبة يف الوسط الحرضي  87,1%مقابل  83,9%يف الوسط القروي.
 2.6.3.6متدرس األشخاص يف وضعية إعاقة من  18إىل  40سنة :
كشفت نتائج البحث أن  % 39,6من األشخاص يف وضعية إعاقة الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  18و 40سنة متكنوا من التمدرس ،أما بالنسبة للباقي
فغالبيتهم أي  60,4%مل تتمدرس بسبب غياب مؤسسات تعليمية تتالءم واحتياجاتهم الخاصة .وقد اتضح أن  53,1%من األشخاص يف وضعية إعاقة
من املتمدرسني يقطنون بالوسط الحرضي مقابل  25.4%يقطنون يف الوسط القروي .كام لوحظ عدم تكافؤ يف الفرص بني الجنسني ،حيث أن 54.1%
من الذكور متكنوا من ولوج املدرسة مقابل  16%فقط من اإلناث.
وبالنسبة لإلدماج املدريس لألشخاص يف وضعية إعاقة حسب نوعية املؤسسات التعليمية ،فقد بينت نتائج البحث أن  % 89من األشخاص يف وضعية
إعاقة ترددوا عىل مدرسة عادية يف حني  4,5%فقط هم الذين متكنوا من تأطري تربوي متخصص أو داخل أقسام مندمجة .أما نسبة األطفال يف
وضعية إعاقة الذين يلجون املؤسسات الرتبوية املتخصصة فتصل فقط إىل ،8,1%وتعزى النسبة املنخفضة إىل قلة هذه املؤسسات املتخصصة.
ومن بني األشخاص الذين يلجون مؤسسة تعليمية أو تكوينية 11% ،فقط استطاعوا الحصول عىل شهادة .ومن ناحية أخرى غادر الدراسة تسعة
أشخاص من أصل عرشة دون الحصول عىل شهادة ،مام يرتتب عنه صعوبات يف إيجاد شغل.
وحول اضطراب املسار التعليمي لألطفال يف وضعية إعاقة ،فقد أظهرت نتائج البحث أن  60,4%من هؤالء األطفال رصحوا بأن عدم تعليمهم يعود
أساسا إىل غياب مؤسسات تعليمية قادرة عىل استقبالهم ،باإلضافة إىل أسباب أخرى منها  :الظروف االقتصادية والبيئة القاسية و تعقد اإلجراءات و
املساطر اإلدارية.
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 7.3.6تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة
يشري البحث إىل كون معدل الشغل ( )5لدى األشخاص يف وضعية إعاقة يف سن النشاط يصل إىل  ،13,6%أي ما يعادل  83.000فردا من
مجموع األشخاص يف وضعية إعاقة البالغ عددهم  612.000من الفئة العمرية  15سنة فام فوق ،و تصل نسبة التشغيل  11,3%يف الوسط
الحرضي مقابل  16,5%يف الوسط القروي.
إن معدل تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة  % 13,6هو ثالث مرات أضعف مقارنة مع املعدل الوطني للمندوبية السامية للتخطيط
الذي يصل إىل  % 50برسم ( أبريل -يونيو) من سنة .2014
كام أظهرت نتائج البحث الوطني أن  % 67,75من األشخاص يف وضعية إعاقة ،من متوسطة إىل عميقة جدا  ،يف سن النشاط عاطلون عن
العمل( ،)6أي  174.494شخص  ،وهو ست مرات أعىل من املعدل الوطني .)7(%10,6
من جهة أخرى ،يتبني أن عدم االستقرار املهني ميس األشخاص يف وضعية إعاقة مهام كان نوع إعاقتهم كام توضح ذلك املعطيات التالية :
  25.4%من األشخاص يف وضعية إعاقة اضطروالتغيري مهنتهم بسبب إعاقتهم؛  25.2%غريوا مقرات عملهم بسبب إعاقتهم؛  36.9%فقدوا عملهم بسبب إعاقتهم.وحول انتظارات األشخاص يف وضعية إعاقة يف مجال التشغيل يتبني أن  60.4%من هؤالء األشخاص يرغبون أساسا يف ضامن حقهم يف التشغيل
و احرتام الحصيص اإللزامي للتشغيل  ،و 60.1%يرغبون يف تطوير فرص التشغيل والتكوين املهني باملراكز التابعة ملكتب التكوين املهني
وإنعاش الشغل.

 8.3.6املواطنة
من خالل نتائج هذا البحث ،يتبني أن شخصا واحدا فقط من بني كل عرشة أشخاص يف وضعية إعاقة أي ما ميثل % 10.6رصح بكونه عىل
معرفة تامة بجميع الحقوق األساسية لألشخاص يف وضعية إعاقة ،والتي يخولها القانون املغريب يف إطارتكافؤ الفرص :وهي الحق يف التعليم،
والحق يف الشغل ،والحق يف الصحة والحق يف الولوجيات .من جهة أخرى ،فإن  13.5%فقط من األشخاص يف وضعية إعاقة لهم دراية
بالخدمات املقدمة لهم و لعائالتهم من طرف الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة ،علام أن عدد هذه الجمعيات يتعدى األلف جمعية .
يف حني أن  % 9.2فقط من األشخاص يف وضعية إعاقة عىل علم بالخدمات التي توفرها وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية.

()5
 معدل التشغيل ميثل العالقة بني الساكنة النشيطة املشغلة والساكنة يف سن الشغل.()6
 معدل البطالة  :نسبة العاطلني عن العمل البالغني من مجموع السكان النشيطني املنتمني.()7
 -املندوبية السامية للتخطيط – ( أبريل -يونيو) .2014
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عىل مستوى تقوية القدرات :
 دمج بعد اإلعاقة يف التكوينات األساس لكل التخصصات واملهن. دعم قدرات املوارد البرشية العاملة يف مجال اإلعاقة عىل مستوى القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية والهيآتاملنتخبة.
 تقوية قدرات الفاعلني الجمعويني وأطر املراكز املتخصصة يف مجال اإلعاقة.عىل مستوى العالقة بني القطاع العام والخاص :
 إقرار إجراءات تحفيزية وتعزيز الرشاكات بني القطاعني العام والخاص.عىل مستوى العالقة مع املجتمع املدين :
 تعزيز املشاركة يف بلورة املخططات واالسرتاتيجيات؛ إرساء نظام للتعاقد؛ -التشجيع عىل التشبيك.
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 .7معطيات كيفية إضافية للمجموعات البؤرية
واللقاءات املفتوحة
تم تنظيم «مجموعات بؤرية» مع الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة كام تم التواصل مع مسؤويل بعض مصالح القطاعات الحكومية
املعنية وذلك بهدف تسليط الضوء عىل مختلف املكتسبات والصعوبات املتعلقة بقضايا اإلعاقة وكذا الوقوف عند انتظارات املتدخلني
يف املجال.
ففي منتصف يوليوز من سنة  ،2014تم تنظيم مجموعتني بؤرتني مع عرشين جمعية وائتالف عاملني يف مجال النهوض بوضعية
األشخاص يف وضعية إعاقة توىل تنشيطها أستاذ جامعي متخصص يف علم االجتامع.
كام تم التواصل مع ممثلني عن القطاعات الحكومية املعنية من قبيل وزارة الداخلية ،وزارة العدل والحريات ،وزارة األوقاف والشؤون
االسالمية ،وزارة االقتصاد واملالية ،وزارة السكنى وسياسة املدينة ،وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني ،وزارة التجهيز والنقل
واللوجيستيك ،وزارة الصحة ،وزارة االتصال ،وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،وزارة الثقافة ،وزارة التشغيل والشؤون
االجتامعية ،الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
وميكننا تلخيص أهم التوصيات فيام ييل:

عىل مستوى التخطيط :
 وضع سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة يف إطار مخطط وطني ،وذلك بناء عىل نتائجالبحث الوطني الثاين وبنموذج تنموي حقوقي جديد؛
 تنزيل املخطط الوطني إىل مخططات جهوية تدمج البعد الرتايب لإلعاقة.عىل املستوى الترشيعي والتنظيمي :
 مالءمة الرتسانة الترشيعية والتنظيمية الوطنية مع مقتضيات االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.عىل املستوى املؤسسايت والحكامة :
 وضع آلية للتقييم والتتبع وتقوية االلتقائية. إرساء نقط ارتكاز يف كل القطاعات الحكومية تكون مهمتها السهر عىل تتبع إدراج التدخالت القطاعية يف أجرأة املخططالوطني لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة
عىل مستوى خدمات القرب :
 إرساء آليات للقرب وتدابري للدعم تسمح باالستهداف الفردي واملجايل؛ -تقنني الخدمات االجتامعية من خالل إجراءات مسطرية ومعايري مرجعية للجودة؛
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وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
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