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المرجعيات

منهاوخاصةالمجتمعفئاتبكلالعنايةإلىالهادفةالملكيةالتوجيهات▪
إعاقة؛وضعيةفياألشخاص

؛34و31الفصلينوالسيما،2011لسنةالمغربيلدستورا•

اإلعاقة؛ذوياألشخاصلحقوقالدوليةاالتفاقيةمن27المادة▪

السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية•

؛إعاقة

ة المتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاق13-97اإلطار القانون •

؛ (16-15-14: الباب الرابع، المواد) والنهوض بها 

مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة •

2017-2021.

2021–2017البرنامج الحكومي للوالية التشريعية •

؛الشغلبمدونةالمتعلق65.99رقمالقانون▪

الباب )1997دجنبر 19الصادر في 2-97-218المرسوم التطبيقي رقم •

(.16-15الرابع الخاص بإعادة التأهيل والتشغيل، المادتين 

اإلطار القانوني
والمعياري



اص في البحث الوطني الثاني حول تشغيل األشخنتائج 
وضعية إعاقة

أسرة واحدة من بين أربع أسر في المغرب معنية 
باإلعاقة

من مجموع عدد األسر % 24,5

عدد األشخاص في وضعية إعاقة في المغرب  

2. 264 .672

معدل انتشار اإلعاقة في المغرب

6,8 % 

المعدل الوطني 
النتشار 
اإلعاقة



يقةعمإلىخفيفةمنإعاقة،وضعيةفياألشخاصبطالةمعدلبلغ➢

47,65جدا، .شخصا290000أي،%

عميقةإلىمتوسطةمنإعاقة،وضعيةفياألشخاصمن67,75%➢

.شخص174.494أي،العملعنعاطلونالنشاطسنفي،جدا

في،%67.75إعاقةوضعيةفياألشخاصبطالةنسبةتبلغ➢

اقيبصفوفبينالوطنيالصعيدعلىالبطالةنسبةتبلغحين

.%10,6المواطنين

األشخاص في وضعية تشغيل  حول نتائج البحث الوطني 

(2)إعاقة

نسبة انتشار
البطالة



كاناكيفمالمهنياالستقرارعدمإعاقةوضعيةفياألشخاصيعيش▪

25,4:القصورنوع ببسبالمهنيتخصصهمتغييرإلىاضطروا%

25,2اإلعاقة، .السببلنفسعملهممقراتتغييرإلىاضطروا%

▪39,2 القطاعفييشتغلونإعاقةوضعيةفياألشخاصمن%

32,3بهم،مصرحغير%62,8منهمالخاص، األشخاصمن%

15,1و،الذاتيبالتشغيليقومونإعاقةوضعيةفي يعملون%

هذهلثيثأنحينفيعائالتهم،ألفرادكمساعدينأوعائليةمقاولةداخل

69,04أيالكتلة .عملهامقابلأجرأيتتقاضىال%

ظروف الشغل 

األشخاص في وضعية تشغيل  حول نتائج البحث الوطني 

(3)إعاقة



مجاالت عمل 
األشخاص 
في وضعية 

إعاقة

األشخاص في وضعية تشغيل  حول نتائج البحث الوطني 

(4)إعاقة

األشخاص في وضعية إعاقةمجاالت عمل 

نسبة األشخاص

في وضعية 

إعاقة العاملين 

في القطاع 

الخاص

نسبة األشخاص

في وضعية 

إعاقة غير 

المصرح بهم

ل نسبة التشغي

الذاتي 

لألشخاص في 

وضعية إعاقة

نسبة األشخاص

في وضعية 

إعاقة العاملين 

داخل مقاولة 

عائلية أو 

كمساعدين 

ألفراد عائالتهم

ي االشتغال ف

التعاونيات

نسبة 

األشخاص 

ة في وضعي

إعاقة 

ي العاملين ف

القطاع 

الخاص

39,2 %62,8%32,3 %15,1 %3,3%1,9 %

بةالنسهذهثلثي

69,04أي ال%

رأجأيتتقاضى

عملهامقابل
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لعاماألشخاص في وضعية إعاقة في القطاع اتشغيل 



تشخيص
الوضعية

فيأساساتتمثلقانونية،إشكاالتعلىالوقوفتم:

رقماألولالوزيرقرارعليهينصكانالذيالحصيصنظامفاعليةعدم•
المناصبعدديفوقأويساويالتيالمبارياتفييطبقكانألنه،3.130.00

الدرجة؛نفسومنمنصبا15بشأنهاالمتبارى

.الحصيصتنفيذومراقبةتطبيقوآلياتإجراءاتعلىالتنصيصعدم•

فيتتمثلموضوعيةإشكاالتعلىالوقوفتم:

المشغلين؛طرفمناإلعاقاتخصوصياتفهمعدم•

القطاعات؛منالعديدفيبشأنهاالمتبارىالمناصبقلة•

والقدراتالصحيةبالسالمةتتعلقمؤهالتعلىبالتوفرالمناصببعضولوجارتباط•
؛إعاقةوضعيةفياألشخاصفيمتوفرةغيرتكونوالتيالبدنية،

والتخصصاتالشواهدعلىإعاقةوضعيةفياألشخاصمنالعديدتوفرعدم•
.الشغلسوقفيالمطلوبة

(1)تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام 



(2)تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام 

ةالسياسإطارفيالمهنيواإلدماجللتكويناالستراتيجيةالرافعات▪
وشبهمالعاالقطاعإلىالولوجتعزيزعلىأكدتوالتي:المندمجةالعمومية

يميةتنظتدابيرإقرارطريقعنللتشغيلجديدةأشكالوتطويرالعام
منكوذلالعمومية،الوظيفةإلىإعاقةوضعيةفياألشخاصبولوجخاصة
وضعيةفيباالشخاصالخاصةالموحدةالمباراةنظاماعتمادخالل

.بينهمفيماحولهايتبارونإعاقة،

قةإعاوضعيةفياألشخاصحقوقبحمايةالمتعلق13-97اإلطارالقانون•
أيحرمانيجوزال":أنهعلى14مادتهفينصوالذيبها،والنهوض

تالمؤهالفيهتوافرتإذاالشغل،فيحقهمنإعاقةوضعيةفيشخص
تحدد":أنهعلى15مادتهفينصكما."الحقهذامنلالستفادةالالزمة

يصهاتخصيمكنالتيالشغلمناصبمنالمئويةالنسبةتنظيميبنص
."العامبالقطاعإعاقةوضعيةفياألشخاصلفائدةسنويا

المرتكزات
ةالتشريعي
ةوالمعياري



المستجدات 
القانونية 
والتنظيمية

رقمالمرسومبتتميم2016يوليوز18فيالصادر2.16.146رقمالمرسوم▪

يفالتوظمبارياتتنظيموكيفياتشروطبتحديد2011نونبر25بتاريخ2.11.621

:التاليةبالتعديالتجاءوالذيوالذيالعمومية،المناصبفي

لىعبينهمفيمايتبارونإعاقة،وضعيةفيباألشخاصخاصةمبارياتتنظيم•

الحصيص؛نظامإطارفيلهمالمخصصةالمناصب

فييسجلة،الخاصالمباراةفيشأنهافيالمتبارىللمناصببالنسبةالئحتينإفراد•

الئحةةالثانيفيتوضعحينفياالستحقاق،حسبالناجحونالمترشحوناألولى

مناصبالهذهتخصيصضمانسيمكنالذيالشيءأيضا،االستحقاقحسباالنتظار

؛المترشحينمنغيرهمدونإعاقةوضعيةفيلألشخاص

األشخاصفائدةلالالزمةالتيسيريةالترتيباتباتخاذاالدارةقيامضرورةعلىالتأكيد•

؛روفالظأحسنفيبهمالخاصةالتوظيفمبارياتاجتيازمنلتمكينهمالمعاقين

منددعبقاءحالةفياإلعاقة،ذويباألشخاصخاصةللتوظيفجديدةمباراةتنظيم•

لهم؛ةالمخصصالمتبقيةالمناصبحدودفيشاغرا،شأنهافيالمتبارىالمناصب

ةالخاصالمبارياتسيرلتتبعالحكومة،رئيسلدى،دائمةوطنيةلجنةإحداث•

.المعاقينباألشخاص

(4)تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام 



إسنادهاالممكنوالمهامللمناصبحصرية،غيرقائمة،إصدار▪
رابيةالتوبالجماعاتالدولةبإداراتالمعاقيناألشخاصإلىباألولوية

.العموميةوبالمؤسسات

التيسيرية؛للترتيباتمدونةإصدار▪

لحكومة؛ارئيسطرفمنالخاصةالمبارياتتتبعلجنةأعضاءتعيين▪

05فيالمعنية،العموميةالقطاعاتعلىالحكومةلرئيسمنشورتعميم▪
هذينتطبيقلحسنالمثلىوالسبلالكيفياتيبين،2017أكتوبر

.بعالتتلجنةمهاموكذافيها،يطبقالتيوالمبارياتالمرسومين،

توظيف أجرأة هذه المقتضيات التنظيمية الجديدة في مباريات الوستتم 
.2017برسم السنة المالية 

إجراءات 
التفعيل

(5)العام تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة في القطاع 



ع المساهمة في تتب
وتحسين منظومة
االندماج المهني 
في القطاع العام

المركز الوطني 
للرصد 

والدراسات 
والتوثيق

النظام 
المعلوماتي 
حول اإلعاقة

تقارير لجنة 
المباريات 

الخاصة

(6)تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام 

المنظومة 
المرتقبة 
للتتبع 
والتقويم
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الخاص في القطاع إعاقة األشخاص في وضعية تشغيل 



عيةوضفياألشخاصلتشغيلحصيصايحددقانونينصوجودعدم▪

الخاص؛القطاعفيإعاقة

فياألشخاصوقدراتباحتياجاتالخاصالقطاعمشغليوعيعدم▪

المشغلين؛طرفمنإعاقةوضعية

اتوالتخصصالشواهدعلىإعاقةوضعيةفياألشخاصتوفرضعف▪

الشغل؛سوقفيالمطلوبة

لألجراءأوللمشغلينبالنسبةسواءالشغلفيللمواكبةآلياتوجودعدم▪

اإلعاقة؛ذوياألشخاصمن

فيخاصاألشالنتظاراتتستجيبالتشغيلفيللوساطةآلياتوجودعدم▪

إعاقةوضعية

تشخيص 
الوضعية

(  1)إعاقة في القطاع الخاصاألشخاص في وضعية تشغيل 



ياسةالسفيالمهنيواإلدماجللتكويناالستراتيجيةالرافعاتتضمنت•
فيعاقةإوضعيةفياألشخاصتشغيلتعزيزبخصوصالمندمجة،العمومية

إعاقةةوضعيفياألشخاصتشغيللتشجيعمقاربةاعتمادالخاص،القطاع
بينعاقديتإطارفيللتشغيلمائويةنسبةتحديدخاللمنالخاص،بالقطاع

ىالمدعلىاستراتيجيةأهدافتحديدالخاص،معالقطاعومقاوالتالدولة
.المتوسط

ةإعاقوضعيةفياألشخاصحقوقبحمايةالمتعلق13-97اإلطارالقانون•
تعاقديإطارفيتحدد":أنهعلى15مادتهفينصوالذيبها،والنهوض

بهذالالشغمناصبمنالمئويةالنسبةالخاصالقطاعومقاوالتالدولةبين
."القطاع

امبالقيتتعلقتدابيريتضمنوالذي،2021-2017الوطنيالعملمخطط•
التللمقاوستمنحالتيالتحفيزيةاإلجراءاتحول،2018سنةقبلية،بدراسة
.هابالتزاماتاالخاللحالةفيعليهاتطبيقهاالممكنالعقوباتوطبيعة

المستجدات 
ةالتشريعي

والمعيارية

(  2)إعاقة في القطاع الخاصاألشخاص في وضعية تشغيل 



مسلسلإطارفي،2017مارس30يوموطنيدراسييومتنظيميتم▪

يوالذالخاص،والقطاعالدولةبينتعاقديإطاروضعفيالتفكير

االتحادفيهشارك،97.13اإلطارالقانونمن15المادةعليهنصت

قدوالمعنية،والجمعياتالدوليالشغلومكتبالمغربلمقاوالتالعام

البدائلهمتالتوصياتمنمجموعةالوطنياللقاءهذاعنترتب

هنيالماالندماجوتيسيرلتمكينأجرأتهاالممكنوالتدابيروالصيغ

.الخاصالقطاعفيإعاقةوضعيةفيلألشخاص

(  3)إعاقة في القطاع الخاصاألشخاص في وضعية تشغيل 

إجراءات 
التفعيل



يحددالخاصوالقطاعالدولةبينتعاقديإطاروضع▪
؛المهنيندماجلالوالمواكبةالتحفيزيةواإلجراءاتالتدابير

(وطاك)حصيصعلىالخاصوالقطاعالدولةبينالتوافق▪

للتفعيل؛قابلتشغيللل

يفلألشخاصالمهنيوالتكوينالتربيةسياسةجعل▪
؛الشغلسوقمتطلباتمعمنسجمةإعاقةوضعية

عاقةإوضعيةفيلألشخاصالمهنياالندماجبدائلتنويع▪
؛اتيالذالتشغيلإلىالمقاولةفياشربالمالتشغيلمن

تللمقاوالالتقنيةللمواكبةمؤسساتيةآلياتوضع▪
.إعاقةوضعيةفيلألشخاصالمشغلة

اإلجراءات 
والمراحل 
المتبقية

( 4)تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص 



فيلالشغوإنعاشالمهنيالتكوينمكتبقبلمنبرنامجوضع▪

؛إعاقةوضعيةفيلألشخاصالمهنيوالتأهيلالتوجيهمجال

لكفاءاتواالتشغيلإلنعاشالوطنيةالوكالةقبلمنبرنامجوضع▪

الرصدبمهاميتعلقفيماخاصةالمهنياإلدماجمجالفي

؛والوساطةوالمواكبة

أجلمنالمغربلمقاوالتالعاماإلتحادقبلمنآلياتوضع▪

لألشخاصالمهنياالندماجمجالفيالمقاوالتودعمتحسيس

إعاقة؛وضعيةفي

مواكبةبرامجفياإلعاقةمجالفيالعاملةالجمعياتمشاركة▪
بالمقاوالت؛إعاقةوضعيةفيلألشخاصالمهنياالندماج

اريعمشدعملاالجتماعيالتماسكدعمصندوقآليةودعمترصيد▪
.الخاصبالقطاعإعاقةوضعيةفيلألشخاصالمهنياالندماج

( 5)تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص 

اإلجراءات 
والمراحل 
المتبقية



المنظومة 
المرتقبة 

لتتبع ل
والتقويم

المساهمة في 
ن تتبع وتحسي

منظومة االندماج 
المهني في 

القطاع الخاص

المركز الوطني 
للرصد 

والدراسات 
والتوثيق

النظام المعلوماتي
حول اإلعاقة

تقارير لجنة تتبع 
اإلطار التعاقدي 

في القطاع 
الخاص

( 6)تشغيل األشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص 
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ي األشخاص فدعم التشغيل الذاتي واألنشطة المدرة للدخل لفائدة 
إعاقةوضعية 



لفائدةالفرديةالمشاريعلتمويلمنظومةوجودعدم▪

إعاقة؛وضعيةفياألشخاص

فياألشخاصمنالمشاريعحامليلمواكبةآلياتوجودعدم▪

إعاقة؛وضعية

المقننة، نظراالحرة وغير صعوبات الولوج لبعض المهن ▪
.للشروط المرتبطة بالترخيص لولوجها أو ممارستها

تشخيص 
الوضعية

ي دعم التشغيل الذاتي واألنشطة المدرة للدخل لفائدة األشخاص ف
( 1)إعاقة وضعية 



لمتعلقةااالستراتيجيةالرافعاتفيالمندمجةالموميةالسياسةنصت▪
فيخاصلألشالذاتيالتشغيلتشجيععلىالمهنيواإلدماجبالتكوين
ةلفائدالفرديةالمشاريعتمويلتوفيرخاللمنإعاقةوضعية

عجميخاللالمواكبةتأمينوضرورةإعاقة،وضعيةفياألشخاص
المشاريع؛هذهإنجازمراحل

اليجوز"أنهعلى14مادتهفي97.13اإلطارالقانوننص▪
رتتوافإذاالشغل،فيحقهمنإعاقةوضعيةفيشخصأيحرمان

همادتفينصكما،"الحقهذامنلالستفادةالالزمةالمؤهالتفيه
والمساندة؛والتشجيعاالجتماعيللدعمنظاموضععلى6

بوضعتتعلقتدابيرتضمن2021-2017الوطنيالعملمخطط▪
فياألشخاصلفائدةللدخلالمدرةالمشاريعلدعموطنيبرنامج
.إعاقةوضعية

المستجدات 
ةالتشريعي

والمعيارية

دعم التشغيل الذاتي واألنشطة المدرة للدخل لفائدة 
(2)إعاقةاألشخاص في وضعية 



دعم التشغيل الذاتي واألنشطة المدرة للدخل لفائدة 
(3)إعاقةاألشخاص في وضعية 

ماليالالقانونبمقتضىاالجتماعيالتماسكدعمصندوقأحدث▪

سيدعمهاالتيالمجاالتبينمنحددوالذي،2012لسنة

دماجاالنتشجيع،إعاقةوضعيةفياألشخاصبحقوقللنهوض

للدخل؛المدرةواألنشطةالمهني

وزارةبينثالثيةاتفاقيةتوقيع،2015مارس30فيتم▪

ميةوالتنوالمساواةوالتضامناألسرةووزارةوالماليةاالقتصاد

د،والقواعالشروطتحديدأجلمنالوطني،والتعاوناالجتماعية

صرفها؛وأوجهالماليةللمواردجيدةبحكامةيسمحبما

إجراءات 
التفعيل



دعم التشغيل الذاتي واألنشطة المدرة للدخل لفائدة 
(4)إعاقةاألشخاص في وضعية 

األسرةوزارةبينللشراكةإطاراتفاقيةإبرامتم2015نونبر02في▪

واإلدماجالشغلوزارةواالجتماعيةوالتنميةوالمساواةوالتضامن

لحامليةالتقنيالمواكبةبتوفيرتتعلقاتفاقيةإلىباإلضافةالمهني،

نيالوطالتعاونمؤسسةبينإعاقةوضعيةفياألشخاصمنالمشاريع

الكفاءات؛والتشغيلإلنعاشالوطنيةوالوكالة

كماالصندوق؛دعوماتمنلالستفادةالمساطردليلإعدادتم2015في▪

يالمهناالندماجتشجيعبالمتعلقالنموذجيالتحمالتدفترإعدادتم

امتقاؤهتمالذيالكشروعحامليوقعهوالذيللدخلالمدرةواألنشطة

.الدعممنلالستفادة

إجراءات 
التفعيل
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ط معايير وشرو
االستفادة

مواصفات المشروع وحامله

كل اإلعاقات معنية نوعية اإلعاقة

سنة18يتجاوز  السن

جميع المستويات أو بدون مستوى  المستوى الدراسي

كمبلغ أقصى لكل شخص (  دوالر6000) درهم 60.000

درهم لكل مشروع 200000في وضعية إعاقة في حدود 

جماعي

كل مبلغ االستثمار ل
مشروع 

األنشطة التي تحترم القوانين الجاري بها العمل النشاط

حسب االطار القانوني المعتمد
...(مقاولة ذاتية، مقاولة صغرى) 

عدد الشركاء

يالتغطية الترابية للمندوبية االقليمية للتعاون الوطن مكان المشروع

ي دعم التشغيل الذاتي واألنشطة المدرة للدخل لفائدة األشخاص ف
(5)وضعية إعاقة



مؤسسة التعاون 
الوطني 

ة الوكالة الوطني
ل إلنعاش التشغي

والكفاءات
ANAPEC

الجمعية 
املواكبة 

الشخص 
حامل املشروع 

(6)دعم التشغيل الذاتي واألنشطة المدرة للدخل لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة

أدوار 
المتدخلين
في مسلسل 

الدعم



املستوى اإلقليمي

املستوى الجهوي 

املستوى املركزي 

املواكبةالجمعيةمعالعقدإبرام:التاسعةاملرحلة

املشروعحاملمعالعقدإبرام:الثامنةاملرحلة

املشاريعلحامليامليدانيةاملواكبةمشاريعانتقاء:السابعةاملرحلة

عليهالنهائيةواملصادقةاملشروعانتقاء:السادسةاملرحلة

التمويل:العاشرةاملرحلة

املشروعإعدادفياملواكبة:الخامسةاملرحلة
األوليةاملصادقة:الرابعةاملرحلة
املشاريعاختيار:الثالثةاملرحلة
التحسيس:الثانيةاملرحلة
واالرشادالتوجيهو االستقبال:األولىاملرحلة

ي دعم التشغيل الذاتي واألنشطة المدرة للدخل لفائدة األشخاص ف
(7)وضعية إعاقة

مستويات 
التدخل  

ومراحل إعداد 
واختيار 
ومواكبة 

المشاريع 



م نتائج الدع

لفائدةللدخلمدرامشروعا579دعمتمشهرا18ظرففي

مليون30وصلدعمبمبلغإعاقة،وضعيةفياألشخاص

3)درهما 190 .(أمريكيدوالرمليون200,00

ي دعم التشغيل الذاتي واألنشطة المدرة للدخل لفائدة األشخاص ف
(8)وضعية إعاقة



منظومة 
التتبع 
والتقويم

المساهمة في 
تتبع وتجويد

خدمات صندوق 
دعم التماسك 

االجتماعي

تقارير التعاون 
الوطني

تقارير اللجان 
المشتركة 
للزيارات 
الميدانية

ي دعم التشغيل الذاتي واألنشطة المدرة للدخل لفائدة األشخاص ف
(9)وضعية إعاقة



إعداد تقارير تحال على 
اللجنة الوزارية 

النظام المعلوماتي 
حول اإلعاقة

تقارير لجنة 
صندوق دعم 

التماسك 
االجتماعي

ع تقارير لجنة تتب
اإلطار التعاقدي 
في القطاع الخاص

المركز الوطني 
للرصد والدراسات 

والتوثيق

تقارير لجنة تتبع  
المباريات 
الخاصة
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ية آليات تتبع منظومة االندماج المهني لألشخاص في وضع
إعاقة

المنظومة 
المرتقبة 
للتتبع 
والتقويم




