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 غ الب

عاقة شخاص يف وضعية ا   اليوم الوطين للأ

 0303مارس  03

 

شخاصاليوم الوطين من لك س نة، مارس  03خيدل املغرب يف  عاقة للأ ة ويه مناس ب .يف وضعية ا 

 .حكوميني وجممتع مدين ،الفاعلنيلب تعاون مجيع طيتابعتبارها شأأان جممتعيا  للتحسيس بقضية ال عاقة

عاقةفرصة ل  تعدكام  أأ من منظومة اليت تشلك جزءا ل يتجز و  لتعريف حبقوق الأشخاص يف وضعية ا 

 .اليت عرفها هذا اجملال ببالداناملكتس بات وكذا للوقوف عىل خمتلف  .احلقوق الانسانية

تداعيات اء س بوقة اليت تعيشها بالدان جر م الظروف الصعبة والغري و  تازامن وهبذه املناس بة اليت

وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة  تؤكد، "91د "كوفي فريوس كوروان املس تجدجاحئة 

عاقة وأأرسمه شخاص يف وضعية ا  شامةل، وبذل الاس تثنائية وال  الاجامتعيتعبئة القطب  والأرسة للأ

ممتنية هلم موفور  ،الوسع خلدمة قضيهتم والتخفيف من مضاعفات هذه الوضعية الاس تثنائية علهيم

 .الصحة والعافية

هذه الفرصة للتذكري برضورة احرتام لك التوجهيات اليت اعمتدهتا بالدان يف هذا الوزارة تغتمن و 

  سواء ما تعلق مهنا ابملامرسات الوقائية أأو تدابري احلجر الصحي. ،ال طار
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طار  يفو  تؤكد وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرس عىل: ،املامرسات الوقائيةا 

عاقة   ص ابكذكر:وخن ،رضورة اختاذ احتياطات مضاعفة ابلنس بة للعديد من الأشخاص يف وضعية ا 

و صعوابت يف أأ نظرا لرتباطهام يف بعض احلالت بنق ص يف املناعة عاقة احلركية ال عاقة اكذهنية وال  

عاقة مسعية و ، معل اجلهاز التنفيس ىل  من ضعف يفاكذين يعانون الأشخاص يف وضعية ا  الوصول ا 

 ضافية من قبل الفاعلني احلكوميني وال عالمينيا  توجب معه بذل جمهودات ي الأمر اكذي  ،املعلومة

ىل لغة ال شارة. ومسامهة مهنا يف هذا اجملهودلرتمجة لك   زارة التضامنتعمل و  ،املواد املوهجة للعموم ا 

عرب  كرتوين أأو لعىل توفري هذه الرتمجة سواء عرب موقعها ال   والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة

 . لك الوسائل املتاحة

شخاص يف وض شت قد واحلجر الصحي كام أأن مس تلزمات التباعد الاجامتعي   عية لك صعوابت للأ

عاقة كوانت أأو التعامل مع خمتلف م عتناء ابكذات أأو التنقليف الااكذين مه يف حاجة للمساعدة  ،ا 

عاقة برصية، الأشخاص مثل ، احمليط عاقة التوحد لأشخاصاو أأ يف وضعية ا  حيث  ،يف وضعية ا 

 جمهودا خاصا من الأرسة.داخل املزنل هبم يتطلب التكفل 

، عىل وروانكفريوس جاحئة التدابري الاحرتازية الأوىل ملواهجة  فرضمنذ  ،معلت هذه الوزارةولقد 

عاقة،  ىل حامية الأشخاص يف وضعية ا  يف الأنشطة توق مثل اختاذ عدة تدابري هتدف ابخلصوص ا 

طار برانمج دمع المتدرس مبؤسسات يف املندرج  ،الرعاية الاجامتعية مع دعوة امجلعيات الرشيكة يف ا 

طار خدمات صندوق الامتسك الاجامتعي، طفال يف وضعية  ا  ىل تدبري مداومة تربوية حتفظ للأ ا 

عاقة احلق يف اس مترارية تلقي خدمات  عىل  ،قريبا الوزارة، س تعملو  التأأهيل عن بعد.الرتبية و ا 

عاقة رس الأطفال يف وضعية أأ توس يع هذه اخلدمات عن بعد لتشمل   ش بكة ستامثروذكل اب ،التوحدا 

طار  الأشخاص يق اب كام ستشمل تكل اخلدمات ."رفيق"الوطينربانمج الاملوارد البرشية املكونة يف ا 

عاقة طار  ،خاصة املس نني ،يف وضعية ا   التأأهيل اجملمتعي.  مقاربةيف ا 

ذ خندل مناس بة   مارس هذه الس نة وحنن يف مغرة معركة وطنية بل ودولية تس توجب منا  03وا 

 ازاز لكأأن نس تحرض معمك بلك اع يفوتنامجيعا التحيل بروح املسؤولية والالازام التامني، ل 

 فاعلني حكوميني ومجعيات عامةل يف اجملال وأأشخاص يف ،الأشواط اليت قطعناها مجيعا اخلطوات و

عاقة وأأرسمهوضع   جامتعية اتمة واكمةل لهؤلء الأشخاص.امن أأجل ضامن مشاركة  ،ية ا 
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حيث  ،عاقةاصة ابلأشخاص يف وضعية ا  ة الثانية اخلابار م احلكومة لل  تنظمي ولعل أأبرز هذه اخلطوات 

طارا  03ول املكون من وخترج الفوج الأ  .يف القطاع العام شغل منصب 033اس تفادوا من  ا 

عاقة التوحد "رفيق"، واكذي المن الربانمج  اس تفادوا وطين لتأأهيل همنيي التكفل ابلأشخاص ذوي ا 

تكفل تساعدمه اليوم ل حماةل يف ال س عرف كذكل اس تفادة أأرس هؤلء الأطفال من دورات تكوينية 

 .يف ظل الطوارئ الصحيةاجليد بأأبناهئم داخل املنازل 

دماج  لمسامهة يفعىل بلورة مقاربة شامةل ل ولتوس يع فرص الشغل وتنويعها تعمل الوزارة  تيسري ا 

عاقة يف سوق الشغل ابلقطاع اخلاص.  الأشخاص يف وضعية ا 

عاقة من خدمات اكام و  صل املغرب هذه الس نة جمهوده من أأجل متكني الأشخاص يف وضعية ا 

لتقنية ادمع حتسني ظروف المتدرس، واقتناء املعينات ب واملتعلقةصندوق دمع الامتسك الاجامتعي 

حداث وجتهزي مراكز لالس تقبال والتوجيه  والأهجزة البديةل، وتشجيع الاندماج املهين، ودمع ا 

ىل  0390لفرتة املمتدة من مليون درمه يف ا 003 هذه اخلدماتواملساعدة. وقد بلغت دعومات  ا 

0391  . 

أأولت احلكومة بلك مكوانهتا أأمهية خاصة ملرشوع وضع نظام دلمع وتشجيع ومساندة الأشخاص كام 

عاقة ابعتباره مكوان أأساس يا يف الورش الوطين املتعلق بوضع منظومة جديدة للحامية  يف وضعية ا 

رساء هذا النظام أأمام جملس احلكومة املنعقد ل  الاجامتعية، حيث مت تقدمي نتاجئ دراسة جدوى 

 .0391دجنرب  30ارخي بت

 يتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي 95.09رمق  طارال  قانون دخل ال ،ويف جمال التعلمي

دة الأطفال ضامن احلق يف ولوج الرتبية والتعلمي والتكوين لفائعىل حزي التنفيذ، وين ص هذا القانون 

عاقة أأو يف وضعي  جمة.اادل، ابعامتد الرتبية ات خاصةيف وضعية ا 

رساء الولو  الربانمج الوطينويف جمال الولوجيات يمت تنفيذ  ىل ا  جيات "مدن ولوجة"، اكذي هيدف ا 

ىل تطوير ال طار املعياري والتنظميي املنظم لهذا اجملال ،املادية يف أأمه املدن املغربية تقوية وكذا  .وا 

عقد من خالل ، اتتوفري الولوجيقدرات املهنيني الرتابيني العاملني يف اجملال وحتسيسهم بأأمهية 

  .جامعة ترابية 00اتفاقيات رشاكة مع 



4 

 

قلميية ويف جمال تيسري احلصول عىل شهادة ال عاقة مت تقرير وضع ملفاهتا وتسلمها يف املندوبيات ال  

ىل مقر الوزارة ابلرابط، وتعمل الوزارة   نهتا.عىل رق حاليا للتعاون الوطين بذل الانتقال ا 

عاقهتم من تفجري مواههبمي ال  ذو  ئن مجيع الأشخاص من هن، خريويف الأ   عاقة اكذين مل متنعهم ا 

بداعاهتم، وقدراهتم  مجيع ووندع، وانلوا درجات من التفوق والامتياز يف خمتلف اجملالت. وا 

ىل ملك الفاعلني يف اجملال عاقة وأأرسمه ومجعياهتم املدنية و الأشخاص يف وضعية ا   زيد من التعاون ا 

طة الصعبة ولكنا أأمل يف أأن نتخطى مجيعا هذه احمل لتجاوز الصعوابت ورفع خمتلف التحدايت. املمثر

 .، نرصه هللا وأأيدهمحمد السادس املكلاجلالةل حتت القيادة الرش يدة لصاحب بسالم، 

 

 


