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بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيدات والسادة ممثلو القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية؛
السيدات والسادة ممثلو المنظمات الدولية؛
السيدات والسادة ممثلو جمعيات المجتمع المدني؛
السيدات والسادة ممثلو وسائل اإلعالم المختلفة؛

الحضور الكريم..
يسعدين يف البداية أن أرحب بكم مجيعا وأشكر تلبيتكم دعوتنا حلضور أشغال هذه الورشة
التشخيصية لواقع الولوجيات املرتبطة بالنقل العمومي ببلدنا املغرب ،واليت تندرج يف إطار مشروع
تقنني معايري الولوجيات املرتبطة بوسائل النقل العمومي ،وإعداد خطة عمل لتحسني ولوجيات النقل
لفائدة األشخاص ذوي احلركية احملدودة عامة ،واألشخاص يف وضعية إعاقة خاصة.
حضرات السيدات والسادة
لقد شكلت السنوات األخرية منعطفا هاما يف مسار اهتمام اجملتمع الدويل بقضايا العجز واإلعاقة،
جسده إقرار االتفاقية األممية حلقوق األشخاص املعاقني سنة  ،2006كمكسب حقوقي مكن اجملتمع
الدويل واجملتمعات الوطنية من تأطري جهودها وتدخالهتا يف جمال اإلعاقة وفق مقاربة حقوقية وعلمية
تسهم ،ال حمالة ،يف احلد من اإلعاقة وحتقيق اإلدماج االجتماعي لألشخاص يف وضعية إعاقة ،واليت
صادق املغرب عليها ،وعلى بروتوكوهلا االختياري أبريل  ،2009مما جيسد اخنراط بالدنا يف مسلسل
تعزيز حقوق هذه الشرحية من املواطنات واملواطنني حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة نصره اهلل.
وترمجة هذه االلتزامات األممية ،اعتمدنا يف وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية أوراش
عمل مهيكلة أمهها:
 ورش إعداد سياسة عمومية للنهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة وضمان ولوجهم
للحقوق وحتقيق املشاركة االجتماعية ،بتنسيق مع خمتلف القطاعات احلكومية املعنية،
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وذلك هبدف توفر املغرب على خطة عمل حكومية مبنية على التوجهات االسرتاتيجية

اجلديدة ونتائج البحث الوطين حول اإلعاقة.

 ورش إعداد مشروع قانون إطار متعلق حبماية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض
هبا ،الذي متت املصادقة عليه من قبل اجمللس الوزاري الثالثاء املاضي  14أكتوبر ،2014
والذي يشكل قفزة نوعية يف التعامل مع قضية اإلعاقة من خالل اعتماده على مبادئ
احلق وتكافؤ الفرص.
كما يفتح هذا القانون اإلطار ورش عمل آخر هو مالءمة التشريع املغريب ملبادئ االتفاقية
الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،خاصة املادة  9اليت تنص على توفري الولوجيات
يف بعدها الشامل ،إضافة إىل مقتضيات الدستور الذي ينص ،يف ديباجته ،على عدم
التمييز على أساس اإلعاقة ،وحيث ،يف مادته  ،34على إعداد الربامج والسياسات
العمومية يف جمال الولوجيات ،اليت سيُلزم إرساؤها يف كافة املنشآت العمرانية واملعمارية
ووسائل النقل ،القائمة منها أو احلديثة ،مبقتضى املادة  22من القانون اإلطار اجلديد.

 ورش إجناز البحث الوطين الثاين حول اإلعاقة ،الذي سيتم إعالن نتائجه هناية هذه السنة
 ،2014والذي من املنتظر أن ميكن كافة الفاعلني من املعطيات الالزمة حول واقع
اإلعاقة واألشخاص يف وضعية إعاقة ببالدنا ،وهو أمر ضروري ،كما نعلم مجيعا ،لوضع
برامج وأنشطة موجهة وفاعلة يف امليدان.
حضرات السيدات والسادة..
لقد مت إيالء أمهية قصوى للجوانب القانونية والتنظيمية املنظمة هلذا اجملال ،حيث مت اعتماد أول قانون
خاص بالولوجيات سنة  ،2003والذي كان مناسبة لتحسيس الرأي العام وعموم املتدخلني يف جمال
البناء بضرورة احرتام معايري الولوجيات .إال أن هذا القانون ظل بعيدا عن تفعيل اجلوانب املرتبطة
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بالولوجيات مبختلف املرافق اإلدارية واملفتوحة للعموم لغياب إطار تنظيمي واضح حيث على إلزامية
إرسائها هبذه املرافق.
وعلى هذا األساس ،مت إصدار مرسوم تطبيقي هلذا القانون سنة  ،2011الذي يتضمن املعايري التقنية
الدنيا الالزم توفرها يف جمال املعمار والعمران ،ويف جمايل النقل واالتصال.
حضرات السيدات والسادة..
تكميال للمجهودات املبذولة على املستوى التشريعي ،ويف إطار برنامج وطين يروم حتسني التنقالت
احلضرية ،واعتبارا لكون الولوجيات عنصرا أساسيا يف دمقرطة استعمال اجملال وشرطا ضروريا إلدماج
األشخاص يف وضعية إعاقة داخل اجملتمع ،فإننا يف وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
بصدد تنفيذ اتفاق تعاون مع البنك الدويل يف جمال الولوجيات ،والذي حصل املغرب ،مبوجبه ،على
هبة مالية قدرها  2.850.000دوالرا أمريكيا من احلكومة اليابانية.
ويهدف هذا املشروع إىل:





إرساء الولوجيات املعمارية والعمرانية باملمرات الرئيسية واملرافق العمومية والفضاءات
املفتوحة للعموم مبدينة مراكش كمدينة منوذجية؛
تشخيص احتياجات بعض املدن الرئيسية (الرباط ،والدار البيضاء ،ووجدة ،وطنجة) يف
جمال الولوجيات؛
تقنني معايري الولوجيات املرتبطة بالنقل العمومي (احلضري ،والرابط بني املدن ،والسكك
احلديدية)؛
تزويد العاملني واملتدخلني يف جمال البناء والنقل باملعايري والآليات التنظيمية من أجل
تطبيق الولوجيات؛

 تقوية قدرات املتدخلني املختصني يف البناء والتعمري؛
 تقوية قدرات اجملتمع املدين يف جمال الولوجيات؛
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 تنظيم محالت حتسيسية مسعية بصرية حول الولوجيات بغرض نشر ثقافتها داخل اجملتمع
بصفة عامة ،والتحسيس بأمهيتها يف أوساط املتدخلني واملختصني بصفة خاصة.
حضرات السيدات والسادة..
إن توفري الولوجيات ببالدنا مسألة ال تقتصر على قطاع دون آخر .فإذا كانت وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية مكلفة بتنسيق السياسات العمومية يف جماالت اإلدماج االجتماعي
لألشخاص يف وضعية إعاقة ،والولوجيات أحد هذه اجملاالت ،فإن دور القطاعات احلكومية األخرى
ال يقل أمهية ،خاصة الوزارات اليت هلا ارتباط مباشر مبوضوع الولوجيات ،كوزارة السكىن وسياسة
املدينة ،ووزارة التعمري وإعداد الرتاب الوطين ،ووزارة الداخلية خاصة يف اجلانب املتعلق بالولوجيات
املعمارية والعمرانية ،ووزارة التجهيز والنقل ووزارة التجارة والصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي يف ما
يتعلق بالولوجيات يف جمال النقل ،ووزارة االتصال يف اجلانب املتعلق بالولوجيات يف جمال االتصال.
وإذا كانت الولوجيات يف جمايل البناء والتعمري قد عرفت حتسنا طفيفا يف الآونة األخرية ،فإن جمال
النقل ال يزال يعاين الكثري من الصعوبات ،إذ تفتقد جل وسائل النقل ألدى الشروط اليت متكن فئة
األشخاص يف وضعية إعاقة من الولوج إليها بأمان ،ناهيك عن البنية التحتية املرافقة هلا .لذلك أدعو
ممثلي القطاعات واملؤسسات العمومية املعنية واهليآت والفاعلني املباشرين يف اجملال إىل املسامهة الفعلية
والفاعلة يف هذه الورشة التشخيصية ،من أجل متكني مكتب الدراسات املكلف بإجناز تشخيص جيد
للحصول على نتائج ذات جودة مطلوبة ،تتجلى أساسا يف تقنني معايري الولوجيات املرتبطة بوسائل
النقل العمومي ،وإعداد خطة عمل لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تروم تعزيز تنقل األشخاص يف
وضعية إعاقة.
وإذ أشكر جمددا حضوركم ،أمتىن ألشغال ورشتكم التشخيصية التوفيق والسداد.
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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