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 المرسلين أشرف على والسالم والصالة .الرحيم الرحمن اهلل بسم
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالمعنية بالسيدة رئيسة اللجنة 

 السيدات والسادة أعضاء اللجنة
 حضرات السيدات والسادة

احلوار التفاعلي األوؿ باسم وفد ادلملكة ادلغربية ادلشارؾ يف أشغاؿ ىذا  ،يف البداية أف أعرب أود
قوؽ ادلعنية حبلجنة الوللسيدة رئيسة  ة،للسيد األمٌن العاـ لألمم ادلتحد ريعن شكري وتقدي، لبالدنا

ادلتواصلة من أجل  على جهودىم ىذه اللجنةالسيدات والسادة أعضاء و  ،األشخاص ذوي اإلعاقة
عن اجلهود  صورةبٌن أيديكم ويسرين أف أقدـ ، والنهوض هبا تعزيز حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة

 . بالدنا يف ىذا اجملاؿ ذلاتبذاحلثيثة اليت 

 حضرات السيدات والسادة

زيز حقوؽ األشخاص بصيانة وتعالثابت عن إرادهتا الراسخة والتزامها ما فتئت تعرب ادلملكة ادلغربية إف 
انضمامها و  من خالؿ توقيعها على اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، سواء يف وضعية إعاقة

التدابًن سلتلف ، أو من خالؿ 7002سنة عليهما  لتصديقوا، 7002سنة ربوتوكوذلا ادللحق ل
يف ديباجتو على حظر ومكافحة كل نص بال، 7022دستور  يف، واليت توجت التشريعية والتنظيمية

، وجعل من مسؤوليات السلطات 43 وفصليف  احلقوؽىذه ر راقإ، و اإلعاقة بسبب أشكاؿ التمييز
باحلقوؽ واحلريات ادلعرتؼ  تع األشخاص يف وضعية إعاقةسب العمومية وضع سياسات وتفعيلها لتيسًن

 هبا للجميع. 

، والسيما يف اجملاؿ االقتصادي واالجتماعي والثقايف رلهودات مهمة راكمت ادلملكة ادلغربيةوقد 
سياسة عمومية مندرلة باعتماد احلكومة ادلغربية ، 7022، سنة توجت واليتوالسياسي وادلدين، 

أعدت وفق منهجية دميقراطية  ،7072-7022 خاص يف وضعية إعاقةللنهوض حبقوؽ األش
عاملة اجملتمع ادلدين المجعيات و  مؤسسات وطنيةقطاعات حكومية و تشاركية مع سلتلف الفاعلٌن، من 

هتم كل اجملاالت ذات رافعات اسرتاتيجية عرضانية  وتتضمن ىذه السياسة، وخرباء ،يف رلاؿ اإلعاقة
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هتم رلاالت مرتبطة باختصاصات  رافعات موضوعاتية، و القطاعات احلكوميةالتدخل األفقي دلختلف 
 .ع تنفيذ وتقومي السياسة العموميةهتم التدابًن واآلليات لتتبرافعات للحكامة ، إضافة إىل قطاعية

 حضرات السيدات والسادة

يوليوز احلكومة،  اعتمدتفقد ، يف ىذا اجملاؿ الوطنية والدولية تنزيل التزاماتوواصل ادلغرب اليـو ي
لنهوض حبقوؽ األشخاص يف وضعية لالسياسة العمومية ادلندرلة لتنزيل وطين العمل السلطط ، 7022

، قوقيةاحلقاربة ادل التشاركية ذاهتا متبنياالذي أعد وفق ادلنهجية الدميقراطية و  ،7072-7022 إعاقة
مؤشرات قياس مع ربديد  ،تدبًنا 322و ،مشروعا 220و ،ورشا 73و ،زلاور 2 ادلخطط ويتضمن

ساىم يف خلق دينامية جديدة لتعزيز حقوؽ يو  سيحقق االلتقائية، دبا والربرلة الزمنية ،اإلصلاز واألثر
  .األشخاص يف وضعية إعاقة ببالدنا

ادلتعلق حبماية حقوؽ األشخاص يف وضعية  22.24القانوف اإلطار فبمجرد ما صادؽ الربدلاف على 
شرعت احلكومة يف إعداد النصوص ، 7022شر باجلريدة الرمسية ماي ون إعاقة والنهوض هبا

لإلعاقة  امتقدم امفهوم عتمدي الذيوىو القانوف ، التعجيل بتنزيل مقتضياتوقصد  وتفعيلل التنظيمية
زلصلة التفاعل بٌن الشخص والبيئة احمليطة، مستمدا عناصره من ويعتربىا بعد الوظيفي، يركز على ال

تعريف "التمييز على كما يعتمد  .حلقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة الدولية لالتفاقيةاألوىل ادلادة 
مفاىيم جديدة تساير التطورات و  ،من االتفاقية الدولية الثانيةا ورد يف ادلادة انطالقا شلأساس اإلعاقة" 

 ،التيسًنية والرتتيبات ،يف وضعية إعاقةلألطفاؿ اليت عرفها رلاؿ اإلعاقة، كمفهـو القدرات ادلتطورة 
 .اخل.والتنمية الدارلة وادلشاركة الكاملة..

وكاف البد، وضلن نشتغل على بلورة السياسة العمومية وادلخطط الوطين، من استحضار البعد 
تبىن الذي ، 7023سنة  ،إصلاز البحث الوطين الثاين حوؿ اإلعاقةمت حيث ، اإلحصائي يف اجملاؿ

النموذج التفاعلي لإلعاقة ، معتمدا اسات وإحصاءات اإلعاقةاإلطار ادلنهجي جملموعة واشنطن للدر 
الذي تبنتو االتفاقية الدولية حلقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة والتصنيف الدويل لألداء والصحة واإلعاقة 

تصل على يف ادلغرب أف نسبة انتشار اإلعاقة  البحث نتائجوقد كشفت . للمنظمة العادلية للصحة
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أسرة أف حيث  ،ةم إعاقشخصا لديه 2.264.672، ما يعين وجود %2.8إىل  ادلستوى الوطين
، وتصل نسبة األشخاص الذين واحدة من بٌن أربع أسر لديها على األقل شخص يف وضعية إعاقة

  شخصا. 222.873من الساكنة العامة، أي حوايل % 0.2 إعاقة عميقة جدالدهبم 

ى رلاالت اخلصاص وعلى مكامن الضعف كما أفرز البحث معطيات كمية ونوعية تسلط الضوء عل
صلد غضاضة يف تقدميها يف وضلن مل  من حيث االستجابة الحتياجات األشخاص يف وضعية إعاقة،

 وإغلاد احللوؿ ادلناسبة. التحديات بدقةلوقوؼ على ل ة ذلكوعيا منا بأعليتقريرنا 

أف تويل  ،2030 لعاـ ستدامةلتنمية ادلايف تفعيل خطة  وىي تنخرط، ادلملكة ادلغربيةمل يغب عن و 
ادلبادرة الوطنية للهدؼ ادلتعلق باإلعاقة األعلية البالغة خصوصا من خالؿ األوراش القائمة من قبيل 

حفظو اهلل،  جاللة ادللك زلمد السادسأطلقو ظلوذجا وطنيا تنمويا متميزا، ، اليت تعد للتنمية البشرية
اء احلضرية الفقًنة واجلماعات القروية األشد لتصدي لإلقصاء االجتماعي باألحيل، 7002سنة 

للتنمية البشرية، وخاصة  وتشكل اإلعاقة زلورا أساسيا يف الربامج اخلمسة للمبادرة الوطنية ،خصاصا
ودعم  ،من مؤسسات الرعاية االجتماعية منها برنامج زلاربة اذلشاشة، حيث مت بناء وذبهيز رلموعة

ة العاملة يف رلاؿ تربية وتكوين وتأىيل األشخاص يف وضعية العديد من مشاريع اجلمعيات احمللي
 إعاقة. 

يستهدؼ   والذي إحداث صندوؽ دعم التماسك االجتماعي أو من خالؿ آليات جديدة من قبيل 
اقتناء األجهزة من حيث توفًن ألشخاص يف وضعية إعاقة الذين يعانوف الفقر واذلشاشة، اكذلك 

تشجيع و ، يف وضعية إعاقةربسٌن ظروؼ سبدرس األطفاؿ و خرى، اخلاصة وادلساعدات التقنية األ
، والذي تطورت ادلساعلة يف وضع وتسيًن مراكز االستقباؿو االندماج ادلهين واألنشطة ادلدرة للدخل، 
مليوف  222مليوف درىم إىل  22، من 7022و 7022سلصصاتو ادلالية يف سنة واحدة، ما بٌن 

يف وضعية إعاقة من  ألبنائها تستفيد األـ احلاضنةو ائدة األرامل، دعما لف وصيصدرىم، إضافة إىل زب
  دعم مايل مباشر غًن مشروط بالسن أو التمدرس.
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 حضرات السيدات والسادة

من أىم  باعتبارىا القانونية والتنظيمية ادلنظمة ذلا، القاعدةابتداء من للولوجيات، أعلية  أوىل ادلغرب
حيث مت اعتماد ، لية ومشاركة كاملة وفعالة لألشخاص يف وضعية إعاقةالتدابًن التمكينية ألي استقال

، 7022سنة  وصدر النص التنظيمي ادلتعلق بتطبيقفيما ، 7004أوؿ قانوف خاص بالولوجيات سنة 
 .االتصاؿرلاؿ النقل و و ادلعايًن التقنية الدنيا الالـز توفرىا يف رلاؿ ادلعمار والعمراف،  حيث حددت

سـو للمر  ادلشرتكة التنظيمية إصدار القراراتتسريع يف  اإلطار التنظيمي وادلعياريتطوير وسيساىم 
اليت ربدد القياسات التقنية واخلاصيات ادلرتبطة دبجاالت ادلعمار التطبيقي لقانوف الولوجيات، 

دبوجب وفق التزامات القطاعات ىذه السنة ، واليت من ادلنتظر أف تصدر والنقل واالتصاؿ والعمراف
 .طط العمل الوطينسل

برنارلا للتعاوف مع البنك الدويل ، 7022و 7027ما بٌن سنيت ، يف ىذا اإلطار، أصلزت احلكومةو 
 نمك  ، والذي رلاؿ النقل واالتصاؿالولوجيات يف و  ،للنهوض دبجاؿ الولوجيات العمرانية وادلعمارية

كمدينة ظلوذجية ػلتذى هبا   اكشمدينة مر ومت ازباذ  ،أربع مدف رئيسيةبصلاز دراسات تشخيصية إمن 
يف اجملاؿ، عرب إرساء الولوجيات ادلعمارية والعمرانية بادلمرات الرئيسية بأىم شوارع ادلدينة، وبادلرافق 

.  العمومية وبالفضاءات ادلفتوحة للعمـو

وإعداد وثيقة حوؿ  ،صلاز دراسة تشخيصية للوضعية احلاليةإتم ف، ولوجيات النقلأما يف ما يتعلق ب
ووثيقة للبنود واخلاصيات اليت غلب إدراجها يف دفاتر  ،ادلعايًن التقنية لولوجيات وسائل النقل العمومي

وقد بدأ ادلكتب الوطين للسكك احلديدية يف تقدمي بعض  التحمالت ادلتعلقة بتسيًن وسائل النقل.
  ذوي اإلعاقة. ادلرتفقٌن من لفائدة الرتتيبات التيسًنية 

ينص القانوف ادلتعلق باالتصاؿ السمعي البصري على ضماف ولوج األشخاص ، اإلعالـ رلاؿ ويف
ن دفاتر ربمالت الفاعلٌن يف اجملاؿ مقتضيات هتم ضمتتحيث  ،فاقدي السمع إىل الربامج ادلبثوثة

ؿ ولوجيات االتصايف رلاؿ  ال يزاؿ اخلصاص مستمرا فيما توفًن الرتمجة الفورية للغة اإلشارة.
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توحيد اإلشارات وتأىيل موارد بشرية يف غايتو لو برنارلا وضع وقد  .التنمية الدارلةوالتكنولوجيا و 
 اللغة، ضمن سلطط العمل الوطين ادلتعلق بتنزيل السياسة العمومية.

مؤسسة وطنية مرجعية يف إنتاج واعتماد كماد ادلعهد ادلغريب للتقييس،  اعت 7022عرفت سنة و ىذا، 
 ادلتعلقة بولوجيات االتصاؿ والتكنولوجيا احلديثة، كتلك ادلرتبطة بالقدرة ادلعايًن، رلموعة من ادلعايًن

على التكيف الفردي وسهولة الوصوؿ للجميع وتفضيالت التمكٌن الرقمي يف رلاؿ الرتبية والتعليم 
 التكوين.و 

 حضرات السيدات والسادة

وتقييم االسرتاتيجيات بالدنا رلموعة من األجهزة واآلليات إلعداد وتنسيق وتتبع  أنشأتلقد 
 والسياسات العمومية يف رلاؿ النهوض حبقوؽ األشخاص يف وضعية إعاقة. 

مهمة تنسيق ، كجهاز حكومي  ،أنيطت بوزارة األسرة والتضامن وادلساواة والتنمية االجتماعية ،وىكذا
جلنة دثت وأح .وض حبقوؽ األشخاص يف وضعية إعاقةإعداد وتنفيذ السياسة احلكومية يف رلاؿ النهو 

، يرأسها  وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ سلتلف االسرتاتيجيات والربامج  السيد رئيس احلكومة،دبرسـو
تتبع إعماؿ االتفاقية الدولية حلقوؽ دبا يف ذلك  ،ادلتعلقة بالنهوض حبقوؽ األشخاص يف وضعية إعاقة

 مرصد وطين لإلعاقةاث حدإالعمل على  . كما يتماألشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكوؿ ادللحق هبا
خلق فضاء للتفكًن والتشاور وتبادؿ ادلعلومة بٌن كل الفاعلٌن يف اجملاؿ، وادلساعلة يف إعداد يستهدؼ 

وتتبع وتقييم سلتلف السياسات والربامج يف رلاؿ اإلعاقة، وتوفًن آلية لليقظة تسمح بتقييم استباقي 
 لتطور قضايا اإلعاقة.

مباشرة مجيع ادلهاـ اليت من شأهنا من مهامها ، فة حبقوؽ اإلنسافوزارة للدولة مكل أحدثتكما 
، وكذا توفًن التقارير بالتعاوف التشجيع على احرتاـ حقوؽ اإلنساف يف إطار تنفيذ السياسات العمومية

 .مع سلتلف القطاعات ادلعنية
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الرصد خص دستور ادلملكة رلموعة من ادلؤسسات الوطنية باختصاصات وصالحيات يف رلاالت و 
يشكل  ، والذيذلك حقوؽ األشخاص يف وضعية إعاقةدبا يف  ،والنهوض حبقوؽ اإلنساف عامة

 ىذه ادلؤسسات.أىم اجمللس الوطين حلقوؽ اإلنساف واجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي إحدى 
ات خصوصا من حيث إبداء الرأي يف التشريعقضايا اإلعاقة يطرح  اجمللس الوطين حلقوؽ اإلنسافف

 اخلاصة هبا وتنشيط النقاش العمومي وإصدار ادلذكرات والتقارير يف ادلوضوع. 

من بٌن مستجداتو  ،جمللس الوطين حلقوؽ اإلنسافمتعلق بامشروع قانوف جديد  سبت إحالة وقد
، واآللية اختصاصات اآللية الوطنية اخلاصة بتتبع تنفيذ اتفاقية األشخاص يف وضعية إعاقة هإسناد

 .، وآلية التظلم وتتبع حقوؽ الطفلالوطنية للوقاية من التعذيب

 حضرات السيدات والسادة

مت إف ادلغرب، منذ عشرات السنٌن، يطلق الرىاف تلو الرىاف للرقي دبنظومتو التعليمية. ومنذ سنتٌن، 
على للرتبية اجمللس األحيث اعتمد  ،(7040-7022ية للرتبية والتكوين )رؤية اسرتاتيجإعداد 

مقاربة إصالحية ترـو اإلجابة على سؤاؿ التعليم بادلغرب، وضمنها يطرح   والتكوين والبحث العلمي
اليت تُعيق سبتع األشخاص يف وضعية  يثًن القضاياالذي كذلك سؤاؿ سبدرس األطفاؿ يف وضعية إعاقة 

رافعة اسرتاتيجية عنواهنا "تأمٌن  تأيتو  إعاقة حبقهم يف الرتبية والتعليم على قدـ ادلساواة مع اآلخرين،
مع عدـ  ادارل اتربوي اتوجهلتقر   ولوج منظومة الرتبية والتكوين"حق األشخاص يف وضعية إعاقة يف

 استبعاد أو إقصاء أو فصل أي شخص على أساس اإلعاقة من حقو يف الرتبية والتعليم والتكوين. 

يف  انتقلت نسبة سبدرس األطفاؿفشرية األخًنة، خالؿ الع ، سيماكبًنةرلهودات   ادلملكة ذلتبقد ول
طفل، بعد أف كانت  82000 سبدرس أي %3292 إىل، سنة مثال 22و 2ما بٌن  ،وضعية إعاقة

، إضافة إىل إحداث 7023حسب نتائج البحث الوطين لإلعاقة لسنة وذلك ، 7003سنة  34%
انت مبادرات ربسٌن شروط ولئن ك تلميذ وتلميذة. 8000قسم لإلدماج ادلدرسي لفائدة  200

ينص على تكييف  7022إصدار مقرر وزاري يف ماي  ىاآخر  التمدرس تتزايد وتتطور، فإف
 ويائي والثاناالمتحانات اإلشهادية بالنسبة للتالميذ ادلرتشحٌن المتحانات هناية أسالؾ التعليم االبتد
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استفاد مجيع وقد  .على النجاحيعترب نقلة نوعية يف رلاؿ توفًن بيئة مساعدة على التمدرس، بل و 
، وىي نقلة نوعية يف رلاؿ سبدرس األطفاؿ يف من الرتتيبات التيسًنية الالزمةادلرشحات وادلرشحٌن 

 .وضعية إعاقة

 حضرات السيدات والسادة

تشمل العالجات  خبدمات مالئمة ولوج ادلنظومة الصحية والتمتع من رلاالت التحدي أيضا،
قامت قد لو  .لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة ورش مفصلي ، وىوة التأىيلوالتأىيل الوظيفي وإعاد

، 7007نونرب الذي صدر ، 22ػ00القانوف كادلملكة ادلغربية بازباذ رلموعة من التدابًن القانونية،  
األطفاؿ ادلتكفل هبم، كيفما كانت و ، ألبناء ادلؤمن صحية اإلجبارية األساسيةوادلتعلق بالتغطية ال

ؿ ذلم احلق يف االستمرار يف االستفادة من نظاـ التأمٌن الصحي ادلذكور دوف عاقتهم، بأف خو  وضعية إ
السلطات العمومية على القياـ بالتشخيص  22.24القانوف اإلطار فيما ػلث أي ربديد للسن. 

ستفادة من احلق يف احلصوؿ على الاعلى  نصويادلبكر لإلعاقة هبدؼ احلد من مضاعفاهتا وتطورىا، 
واخلدمات ادلرافقة عند  خدمات التشخيص والتطبيب والعالج وخدمات الرتويض وإعادة التأىيل،

 وادلعينات التقنية واألجهزة التعويضية والبديلة. ،االقتضاء

 رلموعة من ادلشاريع اليت تتمحور حوؿ يتضمن واإلعاقة قطاعي للصحة سلطط وتفعيلمت إعداد و 
األشخاص  بكر لألمراض ادلؤدية لإلعاقة، وربسٌن خدمات تأىيلالكشف ادلتعزيز الربامج الصحية و 

يف وضعية إعاقة، وتعزيز التكوين األساسي والتكوين ادلستمر يف رلاؿ اإلعاقة، وتعزيز اإلطار القانوين، 
 التمييز السليب، وتعزيز البحث العلمي.عبئة االجتماعية وزلاربة الوصم و والت

 ومحاية العقلية االضطرابات دبحاربة ادلرتبط 71.13 انوفالق مشروععلى احلكومة صادقت كما 
ضرورة احرتاـ الكرامة اإلنسانية ذلؤالء ينص على  ، الذي7022يوليوز  ،ادلصابٌن األشخاص

األشخاص، وحياهتم اخلاصة وسرية ادلعلومات ادلتعلقة هبم، داعيا إىل أخذ ادلوافقة ادلسبقة والصرػلة، 
، فاذ كل أشكاؿ ادلوافقة ادلستنًنةبعد استنو  لعالج أو إذا تعذر ذلك،ا واحلرة ذلؤالء األشخاص يف

يف إطار مراجعة الرتسانة القانونية دبا يتالءـ مع ادلقاربة احلقوقية،  ، وذلكدبوافقة أحد أقارهبم األخذ
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 باألمراض األشخاص ادلصابٌن ومحاية التكفلو  بالوقاية ادلتعلق  1959يعود لسنة هبدؼ ربيٌن قانوف 
 .لعقليةا

 حضرات السيدات والسادة

رلاؿ ربدي صرؼ، فمن االنشغاالت الكربى  دماج ادلهين لألشخاص يف وضعية إعاقةنيعترب اال
عموما، وبالنسبة  التشغيل الذايت وأالشغل بالقطاع اخلاص  وأالتوظيف بالقطاع العاـ لبالدنا 

 %2صيص واحملدد يف سبت مراجعة نظاـ احل، حيث لألشخاص يف وضعية إعاقة على اخلصوص
مرسـو بتحديد شروط وكيفيات  ،7022يوليوز شهر  ،صدرو  يف القطاع العاـ،لفائدهتم للتوظيف 

ادلتعلق  02.82بتطبيق القانوف رقم آخر مرسـو و  يات التوظيف يف ادلناصب العموميةتنظيم مبار 
اية االجتماعية ق بالرعادلتعل 02.27والقانوف رقم  ،البصر عاية االجتماعية للمكفوفٌن وضعاؼبالر 

من شأهنا أف تساىم بشكل فعاؿ يف  ابًن إجرائية جديدةتد اتضمناللذين و ، لألشخاص ادلعاقٌن
سبكٌن األشخاص يف وضعية إعاقة من الولوج إىل الوظيفة العمومية على قدـ ادلساواة مع اآلخرين، 

دلخصصة ذلم يف إطار نظاـ بينهم على ادلناصب ا ما يفتنظيم مباريات خاصة، يتباروف من خالؿ 
ادلباريات ىذه مت إحداث جلنة وطنية دائمة لدى رئاسة احلكومة تسهر على تتبع سًن و احلصيص. 

 اخلاصة.

نسعى إىل  تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة يف القطاع اخلاصرلاؿ  يفوال يزاؿ التحدي كبًنا 
دبثابة  22.22يقر قانوف و اص، تحديد حصيص يف إطار تعاقدي بٌن الدولة والقطاع اخلبتذليلو 

 ،اإلعاقةها ومن ،دبكافحة كل أشكاؿ التمييز ،بشكل صريح ،7004الصادر دجنرب  ،مدونة الشغل
 .لوج إىل الشغل واإلدماج ادلهينيف الو 

من  صندوؽ دعم التماسك االجتماعين ميك  تشجيع االندماج ادلهين واألنشطة ادلدرة للدخل، رلاؿ  ويف
إحداث مقاوالت يف أفق وذلك  ،ضعية إعاقةاألشخاص يف و  منع مدرة للدخل مشاري حاملي دعم

يتم ترصيد ىذا النموذج وتعزيزه وتوسيعو، اعتبارا للطلب ادلتزايد و  .ية وتعاونيات إنتاجية أو خدماتيةذات
 عليو.
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 سادةحضرات السيدات وال

ل أماـ التحديات، ال ننسى وادلغرب يراكم التجارب ويالحق اإلصلازات باإلصلازات، يف تواضع كام
باستحضار النص الدستوري، أف نذكر الدور الفعاؿ الذي يقـو بو اجملتمع ادلدين على مجيع األصعدة، 

سلتلف إعداد وتنفيذ  تتبناىا بالدنا يف ط وفق ادلنهجية التشاركية اليتوأف نؤكد على قدرتو على االطلرا
دورىا الكبًن يف الرتافع حوؿ سلتلف القضايا  انبجإىل  ،السياسات العمومية وادلخططات والربامج

 حقها اليـو يف تقدمي العرائض وادللتمسات. ذات الصلة، و 

سلتلف زلطات ادلسار يف العاملة يف رلاؿ اإلعاقة شاركت الشبكات اجلمعوية ويف ىذا اإلطار، 
ادلذكرات ، أو عرب ةجلهوييف الورشات ادلوضوعاتية ا ، سواءعداد السياسة العمومية ادلندرلةالتشاوري إل

دمات ادلتعلقة خب مناقشة التدابًن ادلسطرية للدعميف إضافة إىل مشاركتها هبا، الكتابية اليت مت التوصل 
مشروع إحداث ادلركز الوطين للرصد والدراسات ويف مناقشة  ،عيصندوؽ دعم التماسك االجتما

حوؿ  التحسيسية األوىلملة ات احلمشاركتها يف فعالي ، ناىيك عنوالتوثيق يف رلاؿ اإلعاقة
 ربت شعار "توفًن الولوجيات، تسهيل للحياة". الولوجيات

 50من تطور عددىا  وللعلم، فإف رلاؿ اإلعاقة عرؼ تزايدا مضطردا للفعل ادلدين، خصوصا بعد 
ل أغلبها يف تيتكو مجعية حاليا تغطي مجيع ربوع ادلملكة  1000إىل ما يقارب  1994مجعية سنة 

بدعم مايل من طرؼ الدولة لدعم مشاريعها يف اجلمعيات ىذه ربظى كما  .شبكة مجعوية 42
 22انتقل دعم اجلمعيات العاملة يف رلاؿ سبدرس األطفاؿ يف وضعية إعاقة من . وقد رلاالت متعددة

كما مت رصد دعم خاص بربنامج . 7022مليوف درىم سنة  24إىل  7023مليوف درىم سنة 
دعم مشاريع متميزة يف رلاؿ الرتافع، وذلك للقياـ  7022ي، حيث مت خالؿ سنة إلذكاء الوع وطين

  .أو مشاريع تنموية أو خدماتيةبربامج وقوافل توعوية حوؿ احلقوؽ خصوصا 

جلامعة ادللكية اخصوصا  رياضة األشخاص يف وضعية إعاقة، دعما سنويا جملاؿاحلكومة  زبصصو 
إىل أكثر من  7022مليوف درىم سنة  4من حوايل  الدعم ، حيث انتقللرياضة األشخاص ادلعاقٌن

 .7022مليوف درىم سنة  8
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 حضرات السيدات والسادة

مشرتكة يرعاىا جاللة ادللك زلمد السادس، حفظو اهلل، وطنية قائمة على إرادة إف ىذه اجلهود كلها 
يف اجملتمع،  احليةالقوى  ، وبإشراؾترمجتها على أرض الواقع بااللتقائية ادلطلوبةإىل احلكومة وتسعى 
، ذبلت يف 7022-7027اجتزنا مرحلة تأسيسية كانت ضرورية خالؿ اخلماسية السابقة حيث 

توفر بلدنا اليـو على رؤية اسرتاتيجية وسلطط عمل وطين يرتكز على نتائج حبث وطين وقانوف إطار 
التفعيل والتنزيل إىل  7072-7022 يف اخلماسية الثانية اليـو نطلقنمالئم وآليات للتتبع والرصد، و 

 ادليداين. 

ددا يف اليت جعلنا ذلا أفقا زمنيا زللنصوص التطبيقية للقانوف اإلطار ومن بٌن األوراش ذات األولوية، ا
إضافة إىل إرساء نظاـ جديد لتقييم اإلعاقة مالءمة الرتسانة القانونية، مواصلة ورش مخس سنوات، و 

توجيو الدعم االجتماعي ادلنصوص عليو يف القانوف ساعد على  ، والذييعتمد النموذج التفاعلي
اإلطار بشكل دقيق يستهدؼ احلاجيات الفردية للشخص يف وضعية إعاقة، وتيسًن ولوجو دلختلف 

إطالؽ ورش اذلوية اللغوية لألشخاص الصم، من خالؿ إخراج ، و خدمات التيسًن والدعم وادلواكبة
  لغة إشارة موحدة.

، الضخمة وادلرتامية، ربتاج إىل خربات وكفاءات متخصصة غلب غًن أف ىذه األ وراش ادلفتوحة اليـو
أف تتصدر اىتماماتنا لفعالية اإلصلاز وقوة النجاعة، وسيكوف التنزيل الرتايب دلختلف ىذه الربامج أكرب 

فيها  ، واليت سنستعٌنربدي، وستكوف الصعوبة فيو مركبة وربتاج إىل كثًن من ادلالءمات ادلختلفة
، يف إطار ادلتدخلٌن احملليٌن أو يف دبختلف اخلربات والكفاءات الفردية وادلؤسساتية، الوطنية والدولية

  .إطار شراكات التعاوف الدويل

أىم لكن تبقى زلاربة التمثالت السلبية والصور النمطية حوؿ األشخاص يف وضعية إعاقة من 
 ىا إال بنشر ثقافة ادلساواة وزلاربة كل أشكاؿ التمييز.واليت ال ميكن ذباوز  ،التحديات اليت تواجهنا

وىذا ورش غلد اليـو مرجعيتو يف الدستور وآليات االشتغاؿ يف مؤسسات بعينها. كما أننا نعتربه ربديا 
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الدولية حلقوؽ  وىي األوراش اليت تلتقي مع مقتضيات االتفاقية ،البد من مواجهتو ثقافيا وسلوكيا
 .األشخاص ذوي اإلعاقة

ومن أجل تتبع مدى تنزيل االتفاقية الدولية حلقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، وبلوغ األىداؼ 
، بتعاوف مع جلنة األمم ادلتحدة للتتبع والتقييم إعداد أوؿ منظومة مؤشرات وطنيةادلسطرة، مت 

 اإلصلاز صلاعة ربقيق يف واعدة تعترب ،سكوا"االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا "اإل

 الرئيسة دةالسي

 حقوؽ محاية رلاؿ يف الالزمة والتوضيحات البيانات من دلزيد إشارتكم رىن بالدي وفدو  قىأبس
اجلهود، وتعاضدت السواعد، من مهما بذلت فيو  الذي ،هبا والنهوض إعاقة وضعية يف ألشخاصا

يف وضعية  سيبقى دائما ورشا مفتوحا دلزيد من العطاء والبذؿ واخلدمات يف سبيل سبكٌن األشخاص
 إعاقة من كامل احلقوؽ وأوفر الفرص.

 والسالـ عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاتو.


