
و تطوير تعزيز 
خدمات التأهيل المجتمعي بالمغرب للنهوض بحقوق 

األشخاص في وضعية إعاقة



رؤية جديدة للتأهيل المجتمعي

 ترابيال التنزيل في المتدخلين مختلف بين المبذولة المجهودات تعزيز اطار في
 اصةخ و اعاقة، وضعية في االشخاص بحقوق للنهوض المندمجة العمومية للسياسة

 في االعاقة عدب" بدمج اساسا المتعلقة و الثانية العرضانية الرافعة باجرأة يتعلق فيما
 طاراإ االتفاقية هذه تشكل كما ،"للتنمية الترابية البرامج و الوطنية المخططات

 الفاعلين بئةتع اتجاه في البناء التكامل و التفاعل و االيجابي التفاعل و لاللتقائية
 من تالخدما تقريب و المحلية التنموية البرامج في االعاقة بعد الدراج المحليين

 و يةالنائ المناطق في منهم المتواجدين خاصة اسرهم و اعاقة وضعية في االشخاص
.االجتماعية مشاركتهم تيسير اجل من صعبة وضعية في



:لشراكة االستراتيجية لتنمية مجتمعية شاملةا

 و ضامنالت وزارة بين االستراتيجية الشراكة اطار تعتبر
 و الوطني التعاون مؤسسة و االسرة و االجتماعي االدماج
 يلالتأه مجال في المجتمعي، للتأهيل الوطنية الشبكة

 اقةاع وضعية في االشخاص بحقوق للنهوض المجتمعي
 همألسر و لهم الفعالة و الكاملة المشاركة تعزيز أجل من

.دامجة مجتمعية كثقافة



:ثالث سنوات األهداف اإلجرائية خالل 

ائدةلف األقل على الميدانية والمواكبة الدعم خالل من القرب،وذلك خدمات تقديم 
 سنوات، ثالث مدى على وأسرهم إعاقة وضعية في شخص  7500األقل على
 وجيهالت مراكز مع بتنسيق وذلك الصعبة، المناطق في القاطنون منهم سيما وال

الوطني؛ للتعاون التابعة COAPH إعاقة وضعية في األشخاص ومساعدة

المصالحو الترابيين الفاعلين لمواكبة وذلك المجتمعي، للتأهيل عامال 60 تكوين 
وخدماتها؛ برامجها في اإلعاقة بعد لدمج وذلك الحكومية، للقطاعات الخارجية

لسياسةا توجهات تفعيل حول المحليين للفاعلين   موضوعاتي   لقاء  12  تنشيط 
إعاقة؛ وضعية في األشخاص بحقوق للنهوض المندمجة العمومية

المجتمعي للتأهيل  جهوية شبكات 6 تأسيس .



و الثانيةاالنشطة الرئيسية للمشروع للمرحلة االولى

 عامل للتأهيل المجتمعي المرحلة  50(انتقاء عاملي التأهيل المجتمعي
 جهات حسب ارتفاع نسبة االعاقة تبعا للبحث الوطني الثاني لالعاقة 8تهم  )األولى و الثانية

جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة درعة تافياللت، جهة بني مالل (المنجز من طرف الوزارة 
)خنيفرة و جهة الدارالبيضاء سطات

 عامل للتأهيل المجتمعي 50تكوين

 شخص في وضعية اعاقة و أسرهم 5000ل تقديم خدمات القرب.

 موضوعاتيةجهوية  موضوعاتيةورشات   8تنظيم.

 للتأهيل المجتمعي جهويةشبكات  4تأسيس.  



:االنشطة المنجزة
يداغوجية الدورات التكوينية و توفير الحقائب الباعداد دليل التكوين و تنظيم :  1المجال 

القرب لعمل

 دورات تكوينية احترافية لفائدة عاملي التأهيل المجتمعي 06لقاء وطني العداد دليل التكوين و تنظيم تنظيم:

عدد المستفيدين من الدورات التكوينية:
حضوريا (عامل للتأهيل المجتمعي خالل ثالث مراحل مدة ثالث أيام لكل مرحلة 50استفادة من الدورات التكوينية •

.ساعة للتكوين االحترافي  90الزيد من  )2و عن بعد خالل المرحلة 1خالل المرحلة 
COAPHيوم للتدريب الميداني بمراكز التوجيه و االرشاد و المساعدة  30•

المؤشرات:
الميدانية التداريبعامل للتأهيل المجتمعي اكملوا الدورات التكوينية و  40•
.ترافيةامتالك اليات العمل في برنامج التأهيل المجتمعي و التمكن من أساليب المواكبة و تقديم الخدمات باح•



دليل التكوين لعاملي التأهيل المجتمعي العدادالورشة الوطنية 



"الدورات التكوينية لتكوين عاملي التأهيل المجتمعي



 اءاتلق تنظيم عبر المندمجة العمومية السياسة توجهات تفعيل 
الذكاء الوعي

وميةالعم السياسة توجهات تفعيل حول المحليين للفاعلين موضوعاتية لقاءات 07 تنشيط و تنظيم 
:إعاقة وضعية في األشخاص بحقوق للنهوض المندمجة

، المختصة لمراكزبا التكفل و التأهيل خدمات تجويد و تقنين، اعاقة وضعية في لالطفال التعليم و التربية في الحق •
ة ، تعزيز المساعدة االجتماعية لألشخاص في وضعيالصحة و لالعاقة الوطني العمل مخططو  الصحة و االعاقة

...إعاقة، الحماية االجتماعية، قانون مؤسسات الرعاية االجتماعية و قانون العاملين االجتماعيين

عدد المتدخلين و المشاركين في اللقاءات الموضوعاتية
متدخل يمثلون المؤسسات الشريكة و المسؤولة عن القطاعات  35بلغ عدد المتدخلين في الورشات الموضوعاتية •

لجهات المعنية، المنتخبون المحليون، المنظمات و االتحادات و جمعيات األشخاص في وضعية إعاقة بالمناطق و ا
مشارك حضوريا و اكثر من  360المعنية و وسائل االعالم حيث بلغ عدد المشاركين في اشغال الورشات ازيد من 

.عن بعد بخصوص الورشات المنظمة عن بعد بسبب جائحة كورونا 700

المؤشرات:
ورشات موضوعاتية 8وفق االلتزامات في اطار الشراكة تم تنظيم سبعة ورشات من اصل •
خلق دينامية محلية للنقاش و تقريب مفهوم السياسة العمومية المندمجة للنهوض باوضاع ذوي اإلعاقة•
يع البرنامجل منسقيات محلية و استقطاب لجمعيات فاعلة و شركاء محليين للعمل على مواضيع محددة و توسيتفع•









المواكبة الخدماتية لألشخاص في وضعية إعاقة: 3المجال 

إعاقة وضعية في األشخاص مواكبة و القرب خدمات تقديم:
  منتمينال البعيدة و الصعبة بالمناطق إعاقة وضعية في اشخاص بها التي لالسر األساسية القرب خدمات تقديم

:التالية للجهات

(العرائش ،تطوان ،شفشاون ،وزان) الحسيمة تطوان طنجة جهة

(تادلة قصبة ،الشيخ زاوية ،مالل بني) خنيفرة مالل بني جهة

(هللا عبد سيدي ،بنسليمان ،ازمور ،بنور سيدي ،الجديدة) سطات البيضاء الدار جهة

(الكبرى تازناخت جماعة ،تنجداد ،ارفود ،تنغير ،زاكورة ،وازازات) تافياللت درعة جهة

 شيشاوة، قلعة السراغنة و الحوز(جهة مراكش اسفي(

 سيدي بيبي، بيوكرة و بولفاع(جهة سوس ماسة(

 المحمدية، سيدي بنور و سطات(جهة الدارالبيضاء سطات(...

 جهة الشرق بركان و.....



:المؤشرات
 

شخص في وضعية اعاقة و اسرهم 5000زيارة و تقديم الخدمات ل : المؤشر المراد تحقيقه

:المرحلة األولى
       اسرة 1560: عدد االسرة الذي تم زيارتها

               زيارة 3900: عدد الزيارات المنفذة

62,40: نسبة تقدم تلبية الخدمات المطلوبة%

 10التأخير الحاصل خالل المرحلة األولى بسبب مغادرة  

عاملين اللتحاقهم بالتعليم خالل فترة العمل الميداني، مما تم االتفاق

.على تحويل العدد المتبقي الى المرحلة الثانية

:المرحلة الثانية
       اسرة1090:عدد االسرة الذي تم زيارتها

               زيارة 2180: عدد الزيارات المنفذة

43,60:نسبة تقدم تلبية الخدمات المطلوبة%

في توقيف الزيارات  19خالل المرحلة الثانية ساهمت جائحة كوفيد

و حالت دون االلتزام بتحقيق األهداف المحددة لكون عملنا ميداني

.يحتاج الزيارة و المعاينة ويصعب تنفيذه عن بعد

 



:نوع و طبيعة الخدمات المقدمة

رامللال االستفادة ملف انجاز ،الرميد بطاقة انجاز الوطنية، البطاقة انجاز، 
 الطبي، العالج االدوية، الحفاظات، المعمدات، المتحركة، الكراسي منح

 مساعدات المدرسي، االدماج الطبي، الترويض السمع، تصحيح االت
.الخ..…)التغذية( اجتماعية

)و العاقةا نوع حسب بالتفصيل المعلومات كل تضم بيانات قاعدة اعداد تم 
)...الجغرافي التدخل منطقة و الخدمة طبيعة



تأسيس الشبكات الجهوية: 4المجال 

 و رةاالس و التضامن وزارة و المجتمعي للتأهيل الوطنية الشبكة بين المشتركة األرضية على وبناء
 لدارا جهة من بكل تواصلية جهوية لقاءات تأطير إلى الشبكة، بادرت االجتماعية، والتنمية المساواة
 و ةجهوي لبنات اعداد على اسفرت اسفي، مراكش جهة و الحسيمة تطوان طنجة جهة و سطات البيضاء
:تأسيس

 2017الشبكة الجهوية للتأهيل المجتمعي بجهة الدار البيضاء سطات



تأسيس الشبكات الجهوية: 4المجال 

2018الشبكة الجهوية للتأهيل المجتمعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة



تأسيس الشبكات الجهوية: 4المجال 

 2019الشبكة الجهوية للتأهيل المجتمعي بجهة مراكش اسفي



:الصعوبات و التحديات

 الرقي و المجتمعي، التأهيل برنامج دعم جمعيات شمل للم جديدا تحديا الشراكة اعتبرت
 و ملالع من التخلص و المندمجة، العمومية السياسة مخطط اطار في البرنامج هذا بعمل

 انجاح اجل من بحماس والنطالقة الشراكة اتفاقية على التوقيع فبعد التقليدية، المقاربات
 االدماج و التضامن وزارة في المتمثل و االستراتيجي شركينا ثقة كسب و التحدي هذا

 يالعمل البرنامج اجرأت بداية مع طرحت التي الصعوبات رغم و االسرة، االجتماعي
:كالتالي هي و االولى للمرحلة

تتبع و تنفيذ على تسهر خاصة ادارة غياب و المجتمعي للتأهيل الوطنية بالشبكة خاص مقر غياب 
.المجتمعي للتأهيل الوطنية الشبكة انشطة

معيالمجت للتأهيل الوطنية الشبكة مشاريع الدارة مؤهلة اطر تشغيل و التسيير ميزانية غياب.

مدى على يعتمد التواجد و التواصل، و البعد عامل طرح مما مختلفة بمدن الشبكة اعضاء تواجد 
.التفرغ



:الصعوبات و التحديات

منع عاملي التأهيل المجتمعي من طرف السلطات المحلية للقيام بمهامهم.

توقيف مجموعة من عاملي التأهيل المجتمعي و التحقيق معهم من طرف الدرك الملكي

واليمطالبة عاملي التأهيل المجتمعي بضرورة التوفر على الترخيص من طرف العامل او ال

 رفض و تخوف بعض االسر االستجابة للعملية.

عهمتحريض بعض االشخاص لألسر لعدم السماح لعاملي التأهيل المجتمعي بالتواصل م.

مل التي كانت لها اثر كبير سواء على عملنا كشبكة تقوم بالع 19اثر جائحة كورونا كوفيد
الميداني و على عاملي التأهيل المجتمعي و كذلك على األشخاص في وضعية إعاقة و 
اعية اسرهم، و التي كانت موضوعا للنقاش في احد ورشاتنا من اجل تعزيز الحماية االجتم

.لألشخاص ذوي اإلعاقة خالل االزمات



19مبادرات فضلى تم اطالقها خالل جائحة كوفيد 

و  RBCعامل  44
متطوع تم وضعه رهن 

االشارة

متخصص متطوع قدم  17
خدماته االستشارية 

بعد العالجية و النفسية عن

اسرة استقادة من  860
الخدمات االستشارية و 
ه الدعم النفسي و التوجي

العالجي

اسرة استقادت من  460
الخدمات االستشارية و 
ه الدعم النفسي و التوجي

العالجي

اتصال  10000ازيد من 
وع بمعدل اتصالين كل أسب

أشهر من  3لكل اسرة مدة 
2020ابريل الى يوليوز 


