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 ضوعهانتقدم نحن المواطنون و المواطنات إليكم السيد رئيس الحكومة المحترم بعريضة، مو

ف مختل لالنتخابات من ذوي اإلعاقة، و ذلك في و مترشحات يتعلق بإلزام تشريك مترشحين يالرئيس

، م مساواةلك عدذأن الفئة ال تصل إلى مشاركة فاعلة العتبارات متعددة،و في  ربااللوائح الوطنية، باعت

 يلحق حق المعنيين بالمشاركة الفعلية في الشأن العام. إنصافو ال 

ني(، )النمو والتنوع السكا ةيعرف المغرب تطورا ملموسا على كل المستويات: الديمغرافي

ستوى لى المع)التنوع الفكري والحزبي في المجتمع(، كذلك  ةالجغرافية )الجهوية المتقدمة(، السياسي

 االقتصادي واالجتماعي.

يق، العم و هذا التطور يدل على غنى المملكة المغربية قيادةً و شعبا، كما يدل على تاريخه

من  والمغاربة قاطبة في طموح مستمر للرقي بالمغرب لتحقيق مزيد الضارب في ُجذور التاريخ.

 .هللا صرهنسادس الديمقراطية والعدالة االجتماعية تحت القيادة الشريفة ألمير المؤمنين الملك محمد ال

ن لتحسيإال أن مجال اإلعاقة، و َمهما َعرف من إصالحات، ال يزال في حاجة إلى مزيد من ا

من  عاقةي، واالقتصادي، واالجتماعي، لذلك نطمح اليوم إلى الرقي بمجال اإلالتشريعي، والمؤسسات

و ذلك من  خالل المساهمة الفعلية من طرف المعنيين باإلعاقة، و هم األشخاص ذوو اإلعاقة أنفسهم،

والغرف  ،والمحلية ،والمجالس الجهوية ،داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، من داخل البرلمان

 .المهنية

 

 اإلصالحات التشريعية التي تم تحقيقها .1

جتمع أسلفنا بالذكر أن بلدنا يعرف تطورا ديمغرافي وسياسي، و نحن نمثل فئة عريضة من الم

ر لى أكثإحيث قد يصل عدد الفئة المعنية بالعريضة  المغربي، و هي فئة األشخاص في وضعية إعاقة،

ة ، والمنجز من طرف وزار2014 لسنة خيرنسمة، انطالقا من اإلحصاء والبحث األ 2600000من 

ان، من عدد السك %10بل تتحدث األمم المتحدة بنسبة  و التضامن والمساواة والتنمية االجتماعية، األسرة

         ربع أي يصل عدد األشخاص في وضعية إعاقة إلى أكثر من ثالثة ماليين و أربعة مئة نسمة من أ

لناحية  من اال، ال من الناحية البشرية، و هينمغرب. و هذا رقم غير و ثالثين مليون نسمة من سكان ال

 السياسية.

ية صحيح يضمن المغرب لهذه الفئة حقوقها من خالل االتفاقية الدولية، والدستور، والرعا

 التشريعات القانونية.التوجيهات الملكية، وو
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 اقة سنةاألشخاص في وضعية إعتم التوقيع على االتفاقية الدولية لحقوق نذكر في هذا السياق، 

 السياسية الحياة في المشاركة -29 و قد نصت االتفاقية في: )المادة. االختياري ل، والبرتوكو2009

 والعامة(.

لك ذي، و و لقد نص الدستور المغربي على حق كل المواطنات والمواطنين في ممارسة الفعل السياس

وغ سن التصويت، وفي الترشح لالنتخابات، شرط بل لكل مواطنة و مواطن، الحق في) 30الفصل في: 

ا تشجيع شأنه . وينص القانون على مقتضيات من(الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية

 . تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية

ئات من تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى األشخاص والف) 34الفصل و في 

الذين  إعادة تأهيل األشخاص         -: ... . ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلياإلعاقةذوي 

تيسير ونية، يعانون من إعاقة جسدية،أو حسية حركية،أو عقلية،وإدماجهم في الحياة االجتماعية والمد

تكافؤ  تسهر الدولة على ضمان) 35(. و في الفصل م بالحقوق والحريات المعترف بها للجميعتمتعه

 (.الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات االجتماعية األقل حظا

 مدى،الو  المقاربة حيث من جوهريـة تحوالت اإلعاقة قضايا عرفت 2011 سنة دستور و باعتماد

 يـةعموم سياسة إقرار إلى إعاقـة، وضعيـة في األشخاص حقوقل الدسـتورية الحماية أفَضت حيث

 الفئة.هذه ب الخاص القانوني اإلطار تأهيـل ثم اإلعاقة، ذوي بحقوق للنهوض مندمجـة

 لكيةالم الةالرس من مقتطفالفئة، و هذا  هذه كما ساهمت التوجيهات الملكية السامية في ضمان حقوق

 عافض باألشخاص ةالمعني، والفكرية للملكية العالمية للمنظمة الدبلوماسي المؤتمر الموجهة إلى السامية،

 ، النص السامي: 2013 يونيو 18في  مراكش، مؤتمر البصر

 لحقوق الدســتوري بالتكريس قامت التي المعدودة الدول بين من لكونه ارتياحه عن المغرب يعرب)

 الحتياجاتا ذوي من األشخاص حق على نص قد للمملكــة، الجديــد فالدســتور اإلعاقة، ذوي األشخاص

 األساسية.( حقوقهــم بكامــل التمتع فــي الخاصــة

األهلية  إقرارالباب السادس منه، على  18الفصل  ، و ذلك في13.97و لقد نص القانون اإلطار 

ية سؤولمع ترتيب مالكاملة لألشخاص في وضعية إعاقة لممارسة حريتهم وحقوقهم المدنية والسياسية 

 .الدولة لضمان ولوجهم لهذه الحقوق

فقاً  والمشاركة السياسية بالرفع من نصوص تنظيمها من قانون إلى قانون تنظيمي كانت  إن

لسياسية المتعلق باألحزاب ا 29-11من الدستور الجديد، حيث كرس القانون التنظيمي رقم  7للفصل 

الحق في  حقوق المشار إليها في االتفاقية من خالل إقرارنفس ال 2011/أكتوبر  22الصادر بتاريخ 

مواطنات التي تنص على أنه "يمكن لل 19االنخراط مع التأكيد على مبدأ المساواة بمقتضى المادة 

بصفة  سنة شمسية كاملة االنخراط بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس 18والمواطنين البالغين سن 

 .من القانون التنظيمي 21المشار إليها في المادة  قانونية"، باستثناء تلك الفئات

في المقابل عزز المشرع من ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع من خالل إبطاله لكل حزب 

 ن.يقوم على مبدأ التمييز أو مخالف لحقوق اإلنسان في الفقرة األولى من المادة الرابعة من نفس القانو
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ن الديمقراطية من خالل ضمان مشاركة الجميع دوكما عمل المشرع على تعزيز المنهجية 

ً لمقتضيات المواد الواردة في الباب الثالث  مبادئ بلخاص اتمييز، في إدارة مختلف أجهزة الحزب طبقا

ب في البا مشرعلم يقتصر ال ة.قانون التنظيمي لألحزاب السياسيتنظيم األحزاب السياسية وتسييرها من ال

بيق التط تأكيد ضرورة إعمال مبادئ الديمقراطية بل قام بتوسيع مجال الثالث من نفس القانون على

 ة" ليشمل "طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف االستحقاقات االنتخابي

وي مقتضيات خـــاصة في مدونة االنتخابات لتسهيل تصويت األشخاص ذإلى هنا كما نشير 

بين من الناخ ربي في هذا الصدد، بضرورة تمكينالمكفوفين، وعياً من المشرع المغواإلعاقة الجســدية 

 .اإلدالء بأصواتهم في أحسن الظروفاألشخاص ذوي اإلعاقة من 

كتب ممدونة االنتخابات، الفقرة األخيرة، على "ضرورة تقديم ل 62بمقتضى المادة  و يتم

 ".التصويت، المساعدات الالزمة للناخبين ذوو اإلعاقة، لتمكينهم من اإلدالء بأصواتهم

ف على تدقيق هذه المقتضيات بنوع من التفصيل، وذلك بهدالمغربي المشرع   صحرو لقد 

ن لحر عتمكين الناخبين المعنيين من التمتع الكامل بالحق في المشاركة في التصويت والتعبير ا

على تي تنص لامن مدونة االنتخابات  62لمادة إدخال التعديل على أحكام ا 2008اختيارهم، فقد تم سنة 

ل إدخا أنه "يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع عالمة تصويته على ورقة التصويت، أو

عريف ة التهذه الورقة في صندوق االقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفراً  على بطاق

اب، والمادة س النولمجل 27-11من القانون التنظيمي رقم  77الوطنية". ونفس األمر أكدت عليه المادة 

التنظيمي  من القانون 20المتعلق بمجلس المستشارين، والمادة  28-11من القانون التنظيمي رقم  76

متعلق ال 57-11من قانون  64المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمادة  11-59

لعمومية صري ااالتصال السمعي الب باللوائح االنتخابية العامة، وعمليات االستفتاء، واستعمال وسائل

ند علحرص ، ايتم إثارة انتباه السلطات المختصة إلى كذلك ة. خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائي

و بون ذومالئمة للتصويت، ليتمكن الناخمناسبة وإحداث مكاتب التصويت، على ضرورة اختيار قاعات 

 قولة(.)مقتطفات منالظروفأيسر اإلعاقة من ولوجها في 

 األسباب الداعية لتقديم العريضة  .2

اإلصالحات ،بعدما سطرناه أعاله، بأننا واعون بالعريضةهذه إلى تقديم التي تدعونا األسباب إن 

لى ، بل إلمشاركة االنتخابية بالتصويت فقطمن وجهة االمنجزة، لكن يجب أن ال ننظر إلى الموضوع 

تالي ، وبالد الديموقراطي والسياسي بالمغرببناء المشهالمشاركة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة في 

 منبيقه تط يقتضي ات المنتخبة ومراكز صنع القراربالمؤسس األشخاص في وضعية إعاقةتعزيز تواجد ف

 األشخاص في وضعية إعاقة.تخصيص نسبة معينة من المقاعد يلزم شغلها من قبل خالل 

ع، لمجتماحيث أن الفئة تعيش التهميش طيلة عقود، مما ساهم في تعميق أوضاعها االجتماعية وسط 

لمشكالت ختلف احلول ناجعة لم ابتكارالذي ال يزال في حاجة إلى التوعية والتحسيس بقضايا اإلعاقة، و 

 التي تعرفها الفئة ،واإلشكاليات التي يعرفها مجال اإلعاقة.

اإلعاقة يتوفرون على قدرات و إمكانيات فكرية وإبداعية، يمكن أن تساهم في مع أن األشخاص ذوي 

إيجاد العديد من الحلول ،و الوصول إلى تلك الحلول يكون عبر المساهمة الفعلية في مختلف لجان 
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نجد أنفسنا ملزمين بالعمل على المطالبة بتيسير ولوج ممثلي  المجالس المنتخبة إليصال تلك اإلمكانيات

اإلعاقة المجال السياسي، بكل الطرق القانونية المشروعة والمعروفة في األوساط السياسية، و ذلك  ذوي

    من أجل المساهمة في بناء الوطن المشترك، من داخل البرلمان و لجانه، و المجالس الجهوية والمحلية

 .و الغرف المهنية
 

 األهداف المتوخاة من تقديمها .3

  ق عن طريك ( و ذلنظام الحصص النسبية )الكوطامن خالل اعتماد أسلوب االقتراع بالتمثيل النسبي

 من ذوي اإلعاقة. ات و المترشحينالئحة وطنية للمترشح

 في:رجال اء ونسذوي اإلعاقة  القانوني بتشريك   مالعمل على إصالحات تشريعية من أجل االلتزا 

 لتشريعية البرلمانية ،الجماعية(اللوائح االنتخابية )االنتخابات ا -

 .المهنية الغرف المجالس الجهوية ،المحلية ، -

  :خلق لجنة تُتابع تفعيل موضوع العريضة تتكون من 

 .الئحة المطالبين بهذه العريضةعن و ممثالت  ممثلين -

 .عن األحزاب السياسيةو ممثالت  ممثلين -

 .ممثلين و ممثالت عن القطاعات الحكومية المعنية -

 

 أساسي،نرى أهمية دعم الحكومة لهذه العريضة ضروري ونود دعَمكم ،حيث ختاما السيد الرئيس ،

عاقة ذوي اإل للرقي بأوضاع واإلنصاف، ترمي إلى تحقيق المساواة، ااألهداف المتوخاة منهباعتبار أن 

إلزام ة، بطنيمن خالل التعبير بل المساهمة في تحقيق احتياجاتها  و رؤاها من داخل  المؤسسات الو

سب ة، بن  لالنتخابات من ذوي اإلعاقة، و ذلك في مختلف اللوائح الوطني و مترشحات تشريك مترشحين

 .شقيقةصديقة و أخرى معقولة كما في تجارب دول 


