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 اجمللس الوطين حلقوق الإنسانبوعياش، رئيسة  الس يدة آ منةعنارص مداخةل 

" املشاركة الس ياس ية لل شخاص ذوي الإعاقة:  :موضوع الرمقية حولالندوة يف آ شغال 

  الوضعية الراهنة والتجارب ادلولية املقارنة"

 

 

   2021 يوليوز 6الرابط يف 

الس يدة زهور احلر، منسقة ال لية الوطنية اخلاصة حبامية حقوق ال شخاص يف وضعية 

عاقة؛  اإ

قوق عنية حبآ عضاء اللجنة ال ممية امل  العمراين،الس يد دليم ابشارو والس يدة مسية 

 ؛ال شخاص ذوي الإعاقة

للمؤسسات الوطنية حلقوق  ممثةل التحالف ادلويل  Tabatha tranquillaالس يدة 

 ؛الإنسان
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 ؛ابل ردنال مني العام للمجلس القويم  همند العزة ، الس يد

 ؛NDIلمكتب ادلميقراطي ال مرييك ل  سلوبودان ميليك، املدير املقميالس يد  

عاقة؛ مم  Bethany Brownالس يدة   ثةل التحالف ادلويل لإإ

رئيس التحالف من اجل الهنوض حبقوق ال شخاص ذوي الإعاقة  محمد اخلادري، الس يد

 ابملغرب؛

 س املنظمة العربية حلقوق ال شخاص ذوي الإعاقة؛رئيالس يد نواف كباره، 

 ؛ذوي الإعاقةاملنظمة التونس ية لل شخاص ممثل الس يد آ نور الهاين، 

 النس يج امجلعوي ملإحظة الانتخاابت ابملغرب؛كامل احلبيب، رئيس  الس يد

  .الس يدات والسادة لك ابمسه وصفته

دعوة  تلبيةل  شكر رشاكئنا وزمإئنا عىل املس توى ادلويل والإقلميي والوطينآ  ن آ  بداية آ ود 

ية آ جل الهنوض حبقوق ال شخاص يف وضع  من والتحالف اجمللس الوطين حلقوق الإنسان

عاقة   ني قراءةب ملشاركة الس ياس ية لل شخاص ذوي الإعاقة:اب دلمع معلنا للهنوضابملغرب اإ

 .جتارب دولية مقارنة" وتبادلالوضعية الراهنة 

وما خلفته من آ رضار جس مية  19تفيش جاحئة كوفيد س ياق  تنعقد مضن اليتهذه الندوة 

تخابية تنظمي الاس تحقاقات الان ل  يهتئي خاص وطينس ياق و خاصة عىل الفئات الهشة، 

 .خإل شهر ش تنرب املقبل ابملغرب احمللية واجلهوية والترشيعية

ن ندوتن اثرة قضااي ال شخاصيا اليوم تنعقد مضن اسرتاتيج اإ عاقة يف ة اجمللس يف اإ  وضعية اإ

عامل مبدآ  املشاركة الفعلية والفاعةل واختاذ مجموعة من التدابري ادلاجمة الإعاقة و  مضن آ هدافها اإ

تنا وتنويع جتديد مقارب س تنناي فرض علينا الوضع الا ، حيثكرشط من رشوط املواطنة
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وهو  ،ليوماهدف فق آ  وران مع الفاعلني واملؤسسات مضن تشاتوس يع و مصادر معلوماتنا 

 .لرتافعاملشاركة الس ياس ية وهكذا اش تغلنا ابل ساس عىل ا

ذا اكن قد آ ثر يف الولوج   - عاقة واذلي اإ للحق يف الصحة لل شخاص يف وضعية اإ

ن هذا التأ ثري اب ئة هو تأ ثري لنس بة لهذه الف ظل هذه اجلاحئة ابلنس بة للجميع، فاإ

 ؛مركب

س ياسة تعلميية داجمة قامئة عىل ضامن احلق يف التعلمي والبحث العلمي وضع  -

عاقة دون متيزيل  ؛عىل آ ساس نوع الإعاقة او درجهتا ل شخاص يف وضعية اإ

هلية القانونية سواء عىل املس توى الترشيعي الوطين آ و املقارن  - الاعامل الاكمل لل 

اكةل" برانمج طموح للقطع مع نظام "الو ادلويل، لبلورةآ و عىل املس توى املعياري 

عاقة ووضع نظام "املساعدة" لل شخاص  ؛يف وضعية اإ

عاقةالنساء والفتيات يف و  تنظمي محةل رمقية ملناهضة المتيزي املركب ضد -  ؛ضعية اإ

عاقة هبا للهنوض حبقوق ال شخاص يف وضعية الإ  مقناهذه بعض من العمليات اليت  -

والالية  سولن يسعفين الوقت لقتسام معمك معليات امحلاية اليت يسهر علهيا اجملل

 ؛عاقةاإ يف وضعية  صالوطنية محلاية الاشخا

ننا اليوم اذن   - املشاركة  فقط لدلفاع عن والتفاعل ليس نستمثر لك هذا املسار ،اإ

عاقة ول ميكن نفيه الس ياس ية بل لنؤكد اهنا  حق آ صيل لل شخاص يف وضعية اإ

 .تقيده اجامتعيا وثقافيا بسبب الإعاقة وآ  منعه  وآ  

 

يجيته من خإل اسرتات الس يدات والسادة، يويل اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، 

الرامية لفعلية احلقوق، آ مهية خاصة محلاية احلقوق املدنية والس ياس ية وتعزيز البناء 

ادلميقراطي بشلك يضمن املشاركة الفعلية والفاعةل لاكفة مكوانت اجملمتع خاصة الفئات الهشة 
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رص ن حيومهنا ال شخاص ذوي الإعاقة. وانطإقا من همامه مكؤسسة وطنية حلقوق الإنسا

اجمللس عىل تعزيز التشاور مع ذوي املصلحة واملنظامت اليت متثلهم والارس ابعتبارها رشياك 

مواكبة املنظامت الغري احلكومية املهمتة ابلهنوض ابحلقوق اسرتاتيجيا وذكل من خإل 

بقا تقدمي ترش يحها للجنة الاعامتد احملدثة ط الس ياس ية لل شخاص ذوي الإعاقة ودمعها يف 

ضيات القانون املنظم لرشوط وكيفيات املإحظة احملايدة واملس تقةل لإنتخاابت واليت ملقت 

يف هذا  جمللسحرص او ترشف عىل اعامتد املإحظني، وتنظمي برامج تدريبية لفائدهتم. 

التحالف من ) مضن جلنة الاعامتد ش بكة وطنية عامةل يف جمال الإعاقة الس ياق عىل متثيلية

رشاك ال شخاص ذوي الإعاقة مضن آ جل الهنوض حبقوق ا عاقة( واإ ل شخاص يف وضعية اإ

رتوين اخلاص كلغة الإشارة ابملوقع ال آ دمجلحئة املإحظني واملكونني اخلاصة ابجمللس كام 

 .مبإحظة الانتخاابت

عاقة  ع الثاين ابتداء من ال س بو كام س تطلق الالية الوطنية محلاية ال شخاص يف وضعية اإ

ذاكء الوعي ابحلق يف املشاركة الس ياس ية  2021لشهر يوليوز  محةل رمقية يسعى من خإلها اإ

لل شخاص ذوي الإعاقة واملسامهة يف تعزيز س بل ممارس ته عىل قدم املساواة وبدون متيزي. 

ىل الانعاكس السليب اذلي قد يرتتب عىل حرمان هذه الفئة من ممارسة  اثرة الانتباه اإ واإ

 حقها جراء الإقصاء والمتيزي.

 

 حرضات الس يدات والسادة:

غنا تسامهون يفس  اليتن هذه الندوة آ  مما ل شك فيه  نقل  عربو  راءوال  ل فاكر اب هئااإ

ىل جانب جتربة املغرب يف جمال املشاركة الس ياس ية لل شخاص ذوي الإعاقة دولجتارب   ،اإ

ىل جانب ادلراسة املو  ستشلك ان اليت آ عدهتا املفوضية السامية حلقوق الإنسضوعاتية اإ

ة حمطة علمية هامبشأ ن مشاركة ال شخاص ذوي الإعاقة يف احلياة الس ياس ية والعامة، 
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عامل احلق يف املشاركة الس ياس   ة يلتدقيق املعايري واملؤرشات اليت متكن من قياس مدى اإ

هنا من  لل شخاص ذوي الإعاقة بتنوعهم، واملشاركة الس ياس ية ، ليست حلظة س ياس ية اإ

ذاكء  لرتبيةابعتبارهام آ ساس يان  ،الرتبية عىل املواطنة وحقوق الإنسانحلظات  الناش ئة واإ

شاكل ية وحماربة الصور المنطية ونبذ مجيع آ  ف الوعي ومواكبة التحولت الاجامتعية والثقا

عامل مبدا خاابت املقبةل مناس بة قياس مدالمتيزي املبين عىل الإعاقة، ورمبا س تكون الانت ى اإ

  .مشاركة ونبذ المتيزي بسب الإعاقة


