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I. السياق 

خاصة في العقد ألاخير و اص في وضعية إعاقة، تعزيز حقوق ألاشخمجال في  ملحوظاتقدما  ت اململكة املغربيةأحرز 

 9002على اتفاقية حقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة والبروتوكول الاختياري امللحق بها سنة  املصادقة ذلك من خالل

املغرب على التزامه التام اتجاه هذه الفئة من خالل  فقد عبر . وفي هذا إلاطار، 9022اململكة لسنة وإقرار دستور 

و املصادقة على القانون إلاطار ياسة العمومية املندمجة للنهوض بحقوق ألاشخاص في وضعية إعاقة إعداد الس

داث صندوق دعم التماسك إحكذا و املتعلق بحماية حقوق ألاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها  21.29

 الاجتماعي.

إعاقة إلى ضمان وصول وتمتع ألاشخاص تهدف السياسة العمومية املندمجة للنهوض بحقوق ألاشخاص في وضعية و 

 تستهدف الرافعة الاستراتيجية الخاصة بالولوجيات ؛ حيثفي وضعية إعاقة بالحقوق والحريات املعترف بها للجميع

مجموعة من التدابير تهم  معيرة لغة إلاشارة و تطوير التكوين فيها لتيسير وصول من هذه السياسة املندمجة إلى اتخاذ 

ة، و ذلك انسجاما مع مبادئ ومقتضيات الاتفاقية الدولية عموميوضعية إعاقة سمعية إلى الخدمات الألاشخاص في 

اتخاذ الدول على التي تحث  92 و 92املتعلقة بحقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة؛ و خاصة ما تنص عليه املادتين 

لفئة ألاشخاص الصم و تمكين ألاشخاص  يةللغو ا وتشجيع الهوية لغة إلاشارة ألاطراف التدابير املناسبة لتيسير تعلم

 في وضعية إعاقة من الحصول على تعليم مالئم لالحتياجات الفردية.  

على تمتع ألاشخاص في وضعية إعاقة على قدم املساواة مع  21.29من القانون إلاطار  17تنص املادة  ذلك،وبموازاة 

غيرهم بالحق في الاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الخاصة بهم والعمل على دعمها بكل الوسائل املتاحة بما في 

 ذلك لغة إلاشارة وثقافة الصم.

شخص  09.200عدد ألاشخاص الصم باملغرب   غلب، ي9022لسنة  و حسب نتائج البحث الوطني الثاني حول إلاعاقة

سمعية في وضعية إعاقة من مجموع ألاشخاص في وضعية إعاقة. وتعرف وضعية ألاشخاص  %2، أي ما يمثل 

و التربوية و تمكينهم من الاندماج الاجتماعي  مجموعة من الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الطبية

، باإلضافة إلى غياب معيرةغياب لغة إشارة وطنية م معوالثقافي. وتزداد الوضعية في املغرب تعقيدا  والاقتصادي

ترتيبات تيسيرية تمكن ألاشخاص في وضعية إعاقة سمعية من التمتع بكافة حقوقهم واملشاركة الكاملة والفعالة في 

 .الاجتماعية و الاقتصاديةتنمية ال

وفي هذا السياق، واعتبارا للتحديات التي تواجه ألاشخاص الصم لتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 

وزارة ألاسرة و  ملمن خالل إعداد أرضية معيرةو موحدة للغة إلاشارة املغربية و تعزيز الولوجيات التواصلية، تع

معيرة لغة إلاشارة املغربية، في أفق الاعتراف بها كلغة  ة مشروععلى أجرأالتضامن و املساواة و التنمية الاجتماعية 

 رسمية لألشخاص الصم ونشرها و تعميمها في الحياة العامة وتعزيز مكانتها في الفضاء التربوي و الاجتماعي والثقافي. 
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II. ألاهداف 

 الهدف العام:

 التواصلية لتمكين ألاشخاص في وضعية إعاقة سمعية من املشاركة الكاملة والفعالة في املجتمع. تعزيز الولوجيات

 ألاهداف الخاصة:

 إلى:يهدف املشروع 

 معيرة لغة إلاشارة املغربية؛ 

 وضع قاموس إشاري خاص بلغة إلاشارة املغربية؛ 

 بمصالح القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية ذات طابع اجتماعي  تأهيل ألاطر و العاملين

 حول التواصل بلغة إلاشارة؛

 دراسة السبل املنهجية والتقنية لنشر و تعميم لغة إلاشارة في املمارسات اليومية؛ 

  دمج ألاطفال قصد  شروعمخرجات املمن خالل تحفيز القطاعات الحكومية املعنية والجامعات

 املنهي ملترجمي لغة إلاشارة.تكوين البرامج املنظومة التربوية و أجرأةالصم   في 

 

III. النتائج املنتظرة 

 

 تعبئة الخبرات العلمية في مجال لغة إلاشارة؛و   التجارب الدولية : تجميع 1جة ـــــالنتي -

املغربية و تطوير وسائل تفاعلية و برامج تكوينية لنشر و تعميم لغة إلاشارة في  لغةإلاشارة ةمعير :2جة ــــالنتي -

 ة؛عموميولوج إلى الخدمات التسهيل الاملمارسات اليومية ل

ملمارسة السمعية العاملة في مجال إلاعاقة  وممثلي الجمعيات تقنيةتقوية قدرات اللجنة ال:3جة ـــالنتي -

لتواصلية و وضع تصور للمنهج التربوي لدمج ألاطفال الصم في املنظومة التفكير العلمي حول الولوجيات ا

 التربوية و تصور لتكوين منهي تخصص ي ملترجمي لغة إلاشارة املغربية.

IV. املخرجات املنتظرة 

 

 عيرة و مقعدةملغة إشارة مغربية م -

 لغة إلاشارةب التواصلفي مجال  واملؤسسات العموميةالحكومية  وعاملي القطاعاتطر برنامج تأهيلي ل  -

 دالئل ووسائط تفاعلية لتعلم وتعليم ونشر لغة إلاشارة -

 تصور لتكوين منهي تخصص ي ملترجمي لغة إلاشارة املغربية -
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 تصور للمنهج التربوي لدمج ألاطفال الصم في املنظومة التربوية -

 

V. آليات الحكامة 

  القيادةتكوين لجنة 

  لجنة القيادةتشكيلة: 

 رة ألاسرة و التضامن و املساواة و التنمية الاجتماعية، مكونة من ممثلي :يوز  برئاسة السيدةالقيادة تحدث لجنة 

 ؛عن كل قطاع(ممثل ) وزارة التربية الوطنية و التكوين املنهي و التعليم العالي و البحث العلمي -

 ؛وزارة الثقافة و الاتصال -

 ؛وزارة العدل -

 وزارة الصحة؛ -

 .(HACA) الهيأة العليا لالتصال السمعي و البصري  -

 

 :مهام لجنة القيادة 

 تعمل لجنة القيادة على : 

 املصادقة على خطة التنفيذ الشامل ملختلف مكونات املشروع؛ 

 .إلاشراف و تتبع التقدم املحرز في تنفيذ املشروع 

 

  : تكوين اللجنة التقنية 

 : تشكيلة اللجنة التقنية 
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  اللجنة:مهام 

 تعمل اللجنة التقنية على : 

 املواكبة التقنية ملختلف مختلف مكونات املشروع؛ 

 املشاركة في الورشات املركزية لجرد إلاشارات و معيرتها؛ 

 مارسة التفكير العلمي لوضع تصور للمنهج التربوي لدمج ألاطفال الصم في املنظومة التربوية و تصور م

  .ة إلاشارة املغربيةلتكوين منهي تخصص ي ملترجمي لغ

VI. حصيلة إلانجاز 

بمدينة الرباط حول مشروع "معيرة لغة إلاشارة املغربية"، ترأسته  2910أبريل  90تم عقد لقاء تشاوري يوم الثالثاء 

القطاعات الحكومية املعنية  وو ممثله وقد شارك في. السيدة وزيرة ألاسرة و التضامن و املساواة و التنمية الاجتماعية

تم فيه عرض ومناقشة مشروع معيرة لغة إلاشارة، كما إلى جانب الخبراء والفاعلين في مجال إلاعاقة السمعية. 

 وتقديم التجارب في مجال تجميع لغة إلاشارة.

ا
جنة التقنية

لل
 

فريق خبراء متخصص في علم 
 اللغويات و التعليم و البيداغوجيا

 خبراء الترجمة اإلشارية

الفيدراليات و االتحادات الجمعوية 
 العاملة في مجال اإلعاقة السمعية

الجمعيات العاملة في مجال تمدرس 
 األطفال الصم

ممثل جهوي عن الجمعيات  12
 * العاملة في مجال اإلعاقة السمعية


