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 الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
اللجنة األممية املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
جتدد تنويهها ابحلوار البناء مع املغرب وإعالن عن 

 برانمج للتواصل والتشاور مع خمتلف الفاعلني
 

  

الذي طبع  إلعاقة عن تقديرها للحوار البناءعربت اللجنة األممية املعنية حبقوق األشخاص ذوي ا
 17و 16الذي أجري يومي األربعاء واخلميس و كة املغربية، ململمع ااحلوار التفاعلي األول أجواء 
 ، منوهة إبيفاد املغرب لوفد رفيع املستوى.للجنة جبنيف يف إطار الدورة الثامنة عشر 2017غشت 

وأثنت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف تقريرها اخلتامي حول احلوار التفاعلي األول 
املغربية الذي أدرج يف تصديره حظر ومكافحة كل أشكال التمييز مع املغرب، على دستور اململكة 

بسبب اإلعاقة، ورحبت ابعتماد املغرب تدابري تشريعية منذ مصادقته على االتفاقية الدولية حلقوق 
املتعلق حبماية حقوق األشخاص  97.13األشخاص ذوي اإلعاقة، السيما إخراج القانون اإلطار 

 ا.يف وضعية إعاقة والنهوض هب

كما رحبت اللجنة املعنية ابعتماد اململكة املغربية سياسة عمومية مندجمة حلماية حقوق األشخاص يف 
وضعية إعاقة، تعتمد على برامج وإجراءات هبدف تنزيل مقتضيات االتفاقية الدولية، من قبيل إجراء 

اقة، ووضع وزارة الصحة وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية حبثا وطنيا حول اإلع
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ملخطط حول الصحة واإلعاقة، وإرساء وزارة املالية لصندوق التماسك االجتماعي، إضافة إىل إصدار 
وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل والتكوين املهين لدورايت وقرارات لتيسري حق ولوج األشخاص يف 

 وضعية إعاقة للتعليم.

جنة األممية املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلوار التفاعلي وإذ نثمن التفاعل اإلجيايب لل
ننوه مبشاركة مؤسساتنا الوطنية، ممثلة يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، األول مع اململكة املغربية، 

بري ومجعيات اجملتمع املدين يف هذا احلوار التفاعلي األول، ونغتنم هذه املناسبة للتذكري ابلورش الك
الذي تشتغل عليه وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية من أجل تنزيل القانون اإلطار، 

 .مقتضياته ومالءمة التشريعات الوطنية مع

عن برانمج للتواصل والتشاور مع خمتلف الفاعلني، من قطاعات لنعلن  هذه املناسبةكما نغتنم 
اء وإعالميني، نعرض فيه اجملتمع املدين ومهتمني ابجملال من خرب حكومية وبرملانيني ومنتخبني ومجعيات 

الصادرة عن اللجنة األممية املعنية، ونتشاور حول احللول املقرتحة للنهوض حبقوق  التوصيات
األشخاص يف وضعية إعاقة، وكذا اإلجراءات املسطرة يف إطار خمطط العمل الوطين التنفيذي 

األشخاص يف وضعية إعاقة، واليت تتقاطع يف العديد منها مع هذه  للسياسة العمومية للنهوض حبقوق
 التوصيات.


