أمل المعاق

تصدرها جمعية األمل للمعاقني ،تهتم بقضايا ذوي االحتياجات اخلاصة ـ العدد  10خاص بعيد العرش املجيد يوليوز 2018

مبناسبة عيد العرش املجيد
جمعية األمل المغربية للمعاقين تنشر

حصيلة  2017وآفاق 2018

تهنئة

بمناسبة الذكرى  19لتربع

صاحب الجاللة الملك محمد السادس
نصره اهلل وأيده

على عرش أسالفه المنعمين
يتقدم السيد يوسف الرخيص
رئيس جمعية «األمل للمعاقين» أصالة عن نفسه ونيابة
عن باقي أعضاء الجمعية بأحر التهاني وأصدق المتمنيات،
سائلين اهلل تعالى أن يحفظكم بما حفظ به الذكر
الحكيم ،ويقر عينكم بولي العهد سمو األمير موالي
الحسن ،ويشد أزركم بشقيقكم األمير موالي رشيد وكافة
األسرة الملكية الشريفة .إنه سميع مجيب
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> الموقع اإللكتروني Site :www. handicapamal.ma
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جمعية األمل
املغربية للمعاقني

ASSOCIATION AMAL

MAROCAINE DES HANDICAPES

التعريف بجمعية األمل للمعاقني
تأسست جمعية األمل املغربية للمعاقني يوم  19دجنبر  1992مببادرة من أشخاص يف وضعية إعاقة ومبساعدة
عدد من املتعاطفني ،وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى إدماج الشخص املعاق يف صلب النسيج املجتمعي
وحتفيزه على املشاركة دون مركب نقص يف احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والرياضية من خالل
تنمية مواهبهم وقدراتهم اإلبداعية والفنية ،وكذلك مساعدة الشخص املعاق يف احلصول على األجهزة واملعدات
التي يحتاجها يف حياته اليومية واملهنية وإيجاد حلول للمشاكل التي تعترضه يف جل امليادين.

أهداف اجلمعية

تضم جمعية األمل للمعاقني أكثر من  3500شخص يف وضعية إعاقة:
< إدماج الشخص املعاق إدماجا كليا يف املجتمع.
< منح املعاق الفرص واإلمكانيات وكذا املساواة االجتماعية.
< النهوض باملستوى الثقايف واالجتماعي والرياضي لألشخاص املعاقني وإدماجهم داخ��ل املجتمع إدماجا
سليما ،و ذلك باالعتراف بقدراتهم وطاقاتهم اإلبداعية.
< تكوين املعاق تكوينا سليما ،عقليا ،خلقيا ،جسميا ليساير تطور
املجتمع.
< إدماج الشخص املعاق إدماجا كليا يف املجتمع.
منح الشباب املعاق فرصة االحتكاك والتعارف والتعاون والتعريف
بدوره يف التنمية الوطنية عن طريق تنظيم معارض إلنتاجياته اليدوية
والفكرية.
< إنشاء مراكز لتربية وتكوين وإدماج األشخاص املعاقني.
< إنشاء مراكز الترويض الطبي اخلاصة باملعاقني.
< محاربة األمية داخل وسط املعاقني.
< التعريف مبشاكل املعاق وحتسيس املجتمع بأهمية التصدي لها.
< البحث الدائم عن احللول الدائمة واملجدية.
< املساهمة يف أبحاث ودراسات علمية تهتم بجميع اإلعاقات وسبل معاجلتها.
< املساندة واملساعدة املعنوية واملادية.
< توفير األجهزة التعويضية للتخفيف من معاناة املعاق.
< خلق مشاريع مدرة للدخل يستفيد منها الشخص املعاق بالدرجة األولى.
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من أهم إجنازات جمعية األمل للمعاقني
تعد جمعية األمل للمعاقني واحدة من أكبر املؤسسات اخليرية املتخصصة يف رعاية األطفال املعاقني
بجهة الدار البيضاء ـ سطات ،قامت جمعية األمل للمعاقني بإحداث ثالث مراكز وهي كالتالي:
<  30مارس  : 1998إحداث مركز األمل إلدماج وتأهيل األطفال املعاقني بحي عادل

العنوان :حي عادل زنقة 8
رقم  55البيضاء
الهاتف0522 606064 :

مركز األمل إلدماج وتأهيل
املعاقني بحي عادل

<  10ماي  : 2002إحداث مركز األمل للترويض الطبي للمعاقني باحلي احملمدي.

العنوان :شارع احلزام
الكبير الرقم  184احلي
احملمدي البيضاء
الهاتف0522 606004 :
<  15أكتوبر  : 2015إحداث مركز األمل لإلعاقة الذهنية بعني السبع.

مركز األمل لإلعاقة الذهنية
بعني السبع
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العنوان :شارع الوحدة
إقامة فال الهنا عني
السبع
الهاتف0522 353539 :

مراكز جمعية األمل للمعاقين

مركز األمل إلدماج وتأهيل األطفال
في وضعية إعاقة بحي عادل
يقع مركز األمل إلدماج وتأهيل املعاقني بتراب مقاطعة الصخور السوداء على مساحة  350م2
> مت بناؤه وافتتاحه بتاريخ  30مارس  ،1998حيث مت إصالحه وتأهيله وجتهيزه بتاريخ  20يونيو 2007
من طرف صندوق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
> يستفيد  80طفال من التمدرس واإلدماج.
> يستفيد  120شخصا يف وضعية إعاقة من الترويض الطبي.

1
واجهة مركز األمل للمعاقني بحي عا دل

زيارة السيد احملترم حسن بنخيي عامل عمالة مقاطعات عني السبع
احلي احملمدي ملركز األمل للمعاقني بحي عادل
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مراكز جمعية األمل للمعاقين

مركز األمل للترويض الطبي الكدية
بالحي المحمدي
ي��ق��ع م��رك��ز األم����ل للترويض
الطبي بالكدية بتراب مقطاعة
احل����ي احمل���م���دي ع��ل��ى مساحة
350م2
> مت بناؤه وافتتاحه بتاريخ 5
ماي  ،2002وجتهيزه من طرف
صندوق املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية
> ي��س��ت��ف��ي��د  150ط���ف�ل�ا من
التريض الطبي.

2

واجهة مركز الترويض

حصص الترويض الطبي
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مراكز جمعية األمل للمعاقين

مركز التنمية البشرية لإلعاقة الذهنية بعين السبع

3

مركز األمل لإلعاقة الذهنية بعني السبع
> مت إحداث هذا املركز بتاريخ 10أكتوبر 2015
بشراكة مع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
> يهتم هذا املركز باإلعاقة الذهنية الثالثي الصبغي والتوحد
()Trisomie 21 et Autisme
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حصيلة جمعية األمل للمعاقين
باألرقام لسنة 2018 - 2017
خدمات اجلمعية األمل للمعاقني لسنة 2018 - 2017
اس��ت��ط��اع��ت جمعية األم���ل للمعاقني أن تلبي عدة
خ��دم��ات اج��ت��م��اع��ي��ة وي��ت��ض��ح ذل���ك م��ن خ�ل�ال اجلرد
التالي:
<  500كرسي متحرك ث��م توزيعها على املعاقني
احملتاجني
<  350عكاز مت توزيعها على املعاقني
<  5000حصة من االعانات الغذائية ثم توزيعها
على املعاقني املعوزين
<  250دعم طلب لفائدة املعاقني لدى املؤسسات
العمومية ،الشركات...
<  45م���ع���اق ه���و امل���ع���دل ال���ي���وم���ي لالستقباالت
ولالستماع واالنصات إلى قضاياهم مع إرشادهم
<  150طفل معاق تستفيد من األقسام املدمجة
والتغذية داخل مركز اجلمعية.
<  280م���ع���اق ي��س��ت��ف��ي��دون م����ن خ����دم����ات مراكز
الترويض الطبي مبعدل حصتني يف األسبوع.
<  20خرجة ترفيهية ورحالت خارج الدار البيضاء
منظمة من طرف اجلمعية لفائدة  500معاق (الغابة ـ
الشاطئ ـ السينما ـ املسرح ـ حديقة احليوانات البيضاء
ومتارة ـ فاس موالي يعقوب ـ بني مالل تنظيم ندوات
طبية وحتسيسية وم��ن��اظ��رات وط��ن��ي��ة ح���ول اإلعاقة
وأسبابها لفئة عريضة من املواطنني.
يتضح من خالل هذا اجلرد مدى أهمية اخلدمات
التي قدمتها اجلمعية ه��ذه السنة وذل��ك بفضل اهلل
واحملسنني واجلماعات احلضرية والسلطات احمللية
ال��ذي��ن ت���زداد ثقتهم وي����زداد إمي��ان��ه��م بقضيتنا يوما
بعديوم لم ويتأتى ذل��ك ل��وال املجهودات التي نبذلها
س��ع��ي��ا لتحقيق ط��م��وح��ات��ن��ا وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن معاناة
األشخاص املعاقني وذويهم.
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األنشطة السنوية لسنة 2017

االحتفال باليوم الوطني للمعاق
الدورة السادسة لمهرجان األمل للفن واإلبداع لألطفال في وضعية إعاقة
اخلميس  30مارس 2017

ن��ظ��م��ت ج��م��ي��ع��ة األم���ل
املغربية للمعاقني الدورة
السادسة ملهرجان األمل
بحي ع��ادل ي��وم اخلميس
 30مارس  ،2017لتحسيس
الرأي العام الوطني ،وبهذه
امل��ن��اس��ب��ة ق��ام��ت بزيارة
امل���رك���ز ش��خ��ص��ي��ات من
املجتمع املدني والسلطات
العمومية واملنتخبون ،حيث
مت توزيع كراسي متحركة
وع��ك��اك��ي��ز وأدوي������ة على
األش��خ��اص امل��ع��اق�ين كما
متيزت هذه الدورة بتنظيم
مسابقات فنية ورياضية
وعروض لوحات فولكورية
إلدخ��ال البهجة والفرحة
يف قلوب املعاقني.
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األنشطة السنوية لسنة 2017
توزيع مواد غذائية على األشخاص املعاقني املعوزين طيلة
شهر رمضان املبارك لسنة 2017
املستفيدون  5000 :معاق
ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة األم�����ل امل��غ��رب��ي��ة ل��ل��م��ع��اق�ين كعادتها
مب��ن��اس��ب��ة ح��ل��ول ش��ه��ر رم��ض��ان امل���ب���ارك  ،2017العملية
ال��ت��اس��ع��ة ال��ت��ض��ام��ن��ي��ة ل��ق��ف��ة ال���رح���م���ان ب��ح��ض��ور بعض
احملسنني واملساهمني قصد إعطاء الشفافية واملصداقية

يف هذا العمل التضامني.
علما أن ه���ذه العملية ت��ك��ررت ك��ل أس��ب��وع طيلة شهر
رم��ض��ان حيث وص��ل ع��دد املستفيدين إل��ى  5000معاق
مبيزانية تقدر بـ  750000درهم.

قفة الرحمان 2017
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األنشطة السنوية لسنة 2017

جمعية األمل للمعاقني توزع أضاحي العيد على األسر يف وضعية إعاقة
شتنبر 2017
الل َك َم َث ِل َح ّ َب ٍة أَ ْن َبت َْت َس ْب َع َسن َِاب َل فيِ ُك ِ ّل
{﴿م َث ُل ا َل ِّذ َ
يل هّ َ ِ
قال اهلل تعالى َ
ين ُي ْن ِفقُ ونَ أَ ْم َوا َل ُه ْم فيِ َس ِب ِ
الل ُي َض ِاع ُف لمِ َ ْن َي َش ُاء َو هّ َ ُ
ُس ْن ُب َل ٍة ِمئ َُة َح ّ َب ٍة َو هّ َ ُ
يم﴾}البقرة261
الل َو ِاس ٌع َع ِل ٌ
يم }آل عمران92
نفقُ و ْا ممِ ّ َ ا تحُ ِ ُّبونَ َو َما ُت ِ
{ َلن َتنَا ُلو ْا ال ِْب ّ َر َح َتّى ُت ِ
نفقُ و ْا ِمن شَ ْيءٍ َف ِإ ّ َن اللهّ َ ِب ِه َع ِل ٌ

املستفدين مما خلق لهم جوا من
إنطالقا من هذه اآليات الكرمية
الفرح واالبتسامة .
قامت جمعية األمل املغربية خالل
عيد األضحى لسنة  2017على توزيع وبهده املناسبة السعيدة ،فإن جمعية
األمل تتقدم بجزيل الشكر والعرفان
مجموعة من أضاحي العيد على
لكل من ساهم يف هذا العمل
املعاقني .وذلك حتت شعار:
اإلنساني النبيل وتقول لهم
(العيد للجميع) .هذه العملية
إن اجلمعية قد أوصلت األمانة
التي استفادت منها  30أسرة،
ألصحابها.
لقيت إستحسانا كبيرا يف صفوف
 12أمل المعاق العدد  10خاص بعيد العرش املجيد يوليوز 2018

األنشطة السنوية لسنة 2017

االحتفال باليوم العاملي للمعاق
تنظيم أسبوع التضامن من  20إلى  25دجنبر 2017
ككل سنة تخلد جمعية األمل يف الثالث من شهر دجنبر اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة والذي تهدف
من خالله زيادة الوعي لدى املجتمع بحقوق االشخاص ذوي االعاقة ،ومتتيعهم بحقوق اإلنسان واملشاركة يف
املجتمع بصورة كاملة.حضر هذا احلفل عدد من شخصيات السلطة احمللية وبرملانيون ومحسنون وشخصيات
من املجتمع املدني ،حيث قامت اجلمعية طيلة أسبوع التضامن بتنظيم ندوات وأنشطة رياضية كما تخلل
االحتفال توزيع كراسي متحركة ،عكاكيز وأدوية ،كمامت تنظيم فقرات فلكلورية ومسابقات رياضة وفنية.
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األنشطة السنوية لسنة 2018

األنشطة السنوية لـ2017

االحتفال باليوم الوطني للمعاق
اجلمعة  30مارس 2018
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األنشطة السنوية لسنة 2018

اليوم الوطني للمعاق 2018
مبناسبة اليوم
الوطني للمعاق
الذي يصادف 30
مارس من كل سنة
استفادت جمعية
األمل للمعاقني
بحافلة للنقل
املدرسي مهداة
من طرف احملسن
احلاج محمد برادة
لتسهيل متدرس
األطفال يف وضعية
إعاقة مبركز
التنمية البشرية
لإلعاقة الذهنية ـ
عني السبع
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األنشطة السنوية لسنة 2018

األنشطة السنوية لـ2017

عملية تضامنية لشهر رمضان املبارك لسنة 2018
توزيع مواد غذائية على املعاقني احملتاجني
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األنشطة السنوية لسنة 2017
االحتفال باليوم العاملي للمرأة
اخلميس  08مارس 2018

مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للمرأة الذي خلدته عمالة احلي
احملمدي عني السبع يوم  8مارس  ،2018قامت رئيسات جمعيات
املجتمع املدني بتراب املقاطعة عني السبع احلي احملمدي بزيارة
ملركز التنمية البشرية لإلعاقة الذهنية بعني السبع ،وقد مت
استقبالهن من طرف السيد رئيس اجلمعية يوسف الرخيص
الذي قدم لهن شروحات عن جميع مرافق املركز وما يقوم به
من جهود يف تكوين املعاق تكوينا سليما :عقليا ،خلقيا ،وجسميا
ليساير تطور املجتمع.
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األنشطة السنوية لسنة 2018
جمعية األمل المغربية للمعاقين تخلد الذكرى  13النطالق
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار :

«الشبـــــــاب

محرك التنمية البشرية»
نظمت اللجنة اإلقليمية
ل��ل��م��ب��ادرة الوطنية للتنمية
البشرية بعمالة مقاطعات
عني السبع احل��ي احملمدي،
من  04يونيو  2018إلى غاية
 08منه ،اح��ت��ف��االت الذكرى
ال����ث����ال����ث����ة ع����ش����ر للمبادرة
الوطنية للتنمية البشرية،
ال���ت���ي أع���ل���ن ع��ن��ه��ا صاحب
اجل����ل���ال��������ة امل�������ل�������ك محمد
السادس نصره اهلل بتاريخ 18
ماي  ،2005والتي تخلد هذه
السنة حتت شعار ” :الشباب
م��ح��رك التنمية البشرية”،
ح���ي���ث مت ت��س��ط��ي��ر برنامج
ح���اف���ل وم���ت���ن���وع لالحتفال
ب���ه���ذه امل���ن���اس���ب���ة ال���ت���ي تؤرخ
مل����ي��ل�اد م�����ش�����روع مجتمعي
تنموي جعل اإلنسان محور
اهتماماته وحتسني أوضاعه
امل����ع����ي����ش����ي����ة س����������واء كفاعل
أساسي أو مستهدف يف صلب
أولوياته واملقاربة التشاركية
والتعاقد واحلكامة اجليدة
م��ن أه���م م��ق��ارب��ات��ه ومناهج
تدبيره.
وي��������ت��������ض��������م��������ن ورش�����������������ات
حتسيسية ل��ف��ائ��دة الشباب،
وت��ن��ظ��ي��م م��س��اب��ق��ات فردية
وجماعية ،وموائد مستديرة
يؤطرها مختصون يف مجال
التنمية البشرية وحصيلة
امل����ب����ادرة ال��وط��ن��ي��ة للتنمية
ال���ب���ش���ري���ة م���ن���ذ انطالقها
إل���ى س��ن��ة  2018إض��اف��ة إلى
أنشطة أخرى.
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أهداف وفلسفة روح املبادرة
> الكرامة

> القرب

> الثقة

> التشاور

> المشاركة

> التشارك

> االستمرارية

> التعاقد

> الحكامة الجيدة

> الثقافية
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إحداث الولوجيات لألشخاص في وضعة إعاقة داخل عمالة مقاطعات
عين السبع الحي المحمدي ،مبادرة إنسانية يجب تعميمها على جميع
اإلدارات والمرافق العمومية
حتت شعار « :الولوجيات تسهيل للحياة»
ال����ول����وج����ي����ات عنصر
أس�������������اس�������������ي ي������س������اه������م
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر يف إدم����اج
األش���خ���اص يف وضعية
إع���������اق���������ة ،ك�����أش�����خ�����اص
يتمتعون بكامل حقوق
امل�����وط�����ن�����ة ع�����ل�����ى غ�������رار
نظرائهم األسوياء.
ويف ه�����������ذا اإلط�����������ار
شرعت عمالة مقاطعات
ع����ي����ن ال������س������ب������ع احل������ي
احمل������م������دي يف تنفيذ
م������ش������روع ال����ول����وج����ي����ات
ال����������ذي س���ي���م���ك���ن ذوي
االح���ت���ي���اج���ات اخلاصة
من ول��وج جميع مرافق
ال��ع��م��ال��ة ب��س��ه��ول��ة ،كما
أوص�����ي ال��س��ي��د العامل
ب��ت��ق��دمي ك��ل املساعدات
املمكنة لهذه الفئة من
أج���ل ق��ض��اء مصاحلها
اإلداري������������������ة يف أحسن
الظروف.
مصعد ببهو العمالة رهن إشارة
وج��������دي��������ر ب�����ال�����ذك�����ر،
األشخاص يف وضعية إعاقة
أن امل�������غ�������رب ش����������رع يف
تنفيذ برنامج التعاون
وضعية إع��اق��ة ،ومتتيعهم
م����ع ال���ب���ن���ك ال�����دول�����ي يف
مجال الولوجيات باملغرب منذ سنة باحلقوق املنصوص عليها
 ،2012وه��و املشروع ال��ذي يهدف إلى يف ال����ق����وان��ي�ن الوطنية
امل��س��اه��م��ة يف ت��ط��وي��ر امل��ق��ارب��ة املبنية والدولية ،ال سيما يف ما
ع��ل��ى ت��ك��ري��س ح��ق��وق امل��ع��اق�ين داخل ي��خ��ص ح���ق ال��ت��ن��ق��ل بكل
احل���ي���اة ال���ع���ام���ة ،وت��س��ه��ي��ل ولوجهم حرية وإزال���ة ك��ل احلواجز
إل��ى اإلدارات وامل��راف��ق العمومية ،ويف البيئية واملادية التي حتول
ال���ن���ه���وض ب���وض���ع���ي���ة األش�����خ�����اص يف دون حتقيق هذا الهدف.
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السيد حسن بنخيي عامل عمالة مقاطعات عني
السبع احلي احملمدي ملركز األمل للمعاقني يقوم
بتوزيع كراسي متحركة على املعاقني

اإلحصائيات

 2,3مليون شخص يف وضعية إعاقة باملغرب :

أبان البحث الوطني حول
اإلع�������اق�������ة ال���������ذي قدمت
ن��ت��ائ��ج��ه ال��������وزارة املكلفة
ب������األش������خ������اص امل����ع����اق��ي�ن
ب���امل���غ���رب س���ن���ة  2014أن
ن���س���ب���ة اإلع�����اق�����ة باملغرب
بلغت نسبة  6.8يف املائة،
أي م��ا ي��ع��ادل  2م��ل��ي��ون و
 265أل��ف م��واط��ن .و من
ضمن النتائج التي صدرت
عن البحث جند أن:
 كل أسرة من أصل أربعةمعنية باإلعاقة،
 نسبة  42.2يف املائة منال��ذي��ن ت��ف��وق أعمارهم15
س���ن���ة م����ت����زوج����ون ،بينما
تقف اإلعاقة حاجزا أمام النساء بخصوص الزواج ،حيث
إن نسبة املتزوجات منهن تصل إلى  31.6يف املائة مقابل52
يف املائة من الرجال.
  16يف املائة من األشخاص يف وضعية اعاقة منهم يعيشونيف السكن غير الالئق،
 52يف امل��ائ��ة م��ن األش��خ��اص يف وض��ع��ي��ة إع��اق��ة يف سنن��ش��ي��ط��ة ال ي��س��ت��ط��ي��ع��ون ول�����وج س����وق ال��ع��م��ل وأن معدل
البطالة يف أوس���اط األش��خ��اص يف وضعية إع��اق��ة يشكل
خمسة أض��ع��اف م��ا ميثله ضمن مجموع املغاربة و أن ‚5
 39يف امل��ائ��ة م��ن ه���ؤالء غير ق��ادري��ن على العمل ألسباب
طبية 15%‚6 ،من األشخاص يف وضعية إعاقة لم يتمكنوا
م��ن إي��ج��اد ع��م��ل ،يف ح�ين أن س��وق العمل ي���زداد وط���أة يف
أوساط العنصر النسائي حيث ال متثل النساء النشيطات
واحلاصالت على عمل سوى نسبة  3.8يف املائة مقابل 15.5
يف املائة لدى الرجال.
 عدد األشخاص املعاقني املنخرطني يف الصندوق الوطنيللضمان االجتماعي أو يف ت��أم�ين ت��ع��اض��دي  12يف املائة
فقط من مجموع األشخاص يف وضعية اعاقة باملغرب
 نسبة األطفال يف وضعية إعاقة تتراوح أعمارهم ما بني 4-15سنة غير متمدرسني تبلغ  68يف املائة ،و أن  87يف
املائة من آباء هؤالء األطفال يعتبرون اإلعاقة حتول دون

نتائج البحث الوطني الثاني حول
اإلعاقة لسنة 2014
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دخول أبنائهم للمدارس .يف حني أن  76يف املائة عبر من
هؤالء عن استحالة مشاركتهم يف أنشطة مدرسية ،نسبة
 74%عبروا عن عدم متكنهم من ممارسة أية وظيفة
  52‚5يف امل���ائ���ة ع���ب���روا ع���ن رغ��ب��ت��ه��م يف احل���ص���ول علىمساعدات مالية ملواجهة حاجياتهم األساسية،و أن  55‚3يف
املائة صرحوا بأن حاجتهم األساسية تكمن يف االستفادة
من اخلدمات الطبية
  61‚1يف املائة من األشخاص يف وضعية إعاقة ،يعتقد بأنالتمثالت واملعتقدات السائدة يف محيطهم تشكل حاجزا
الندماجهم،
  14يف املائة من األشخاص البالغني يف وضعية إعاقة و7يف املائة من آبائهم وأوليائهم ينخرطون يف جمعيات فاعلة
يف مجال اإلعاقة.
أم�����ام ه����ذا ال���وض���ع و يف ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��أم��ل��ي��ة لواقع
األش��خ��اص يف وضعية إع��اق��ة  ،و التحوالت التي يعرفها
امل��ج��ت��م��ع امل���غ���رب���ي  ،ف���إن���ه ل�����زام ع��ل��ى ك���ل م��ت��ت��ب��ع لواقع
األشخاص يف وضعية إعاقة و كل مسؤول عن تدبير شأن
اإلعاقة باملغرب أن ال يعتبر هذا اليوم العاملي مجرد يوم
احتفالي بقدر ما يجب اعتباره و قفة لتقييم مدا التزام
املغرب باالتفاقيات و املعاهدات الدولية التي سبق و أن
صادق عليها و خاصة تلك التي تخص حقوق األشخاص
يف وضعية إعاقة

ربورطاج بالصور
األنشطة السنوية لـ2017
األنشطة الموازية لجمعية األمل
المغربية للمعاقين خالل سنة 2018
>> االحتفال بذكرى املولد النبوي 2018

>> زيارة املعرض الدولي للكتاب
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ربورطاج بالصور
>> صبيحات لألطفال

>> احلملة التحسيسية لألطفال ذوي اإلعاقة من مخاطر الطريق
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مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي
المؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 18ماي 2005

« ..إن الـمـبـادرة الـتـي نـطـلـقـهـا الـيـوم ،يـنـبـغـي أن تـرتـكـز عـلـى الـمـواطـنـة الـفـاعـلـة والـصـادقـة .وأن تـعـتـمـد
سـيـاسـة خـالقـة ،تـجـمـع بـيـن الـطـمـوح والـواقـعـيـة والـفـعـالـيـة ،مـجـسـدة فـي بـرامـج عـمـلـيـة مـضـبـوطـة
ومـنـدمـجـة ،قـائـمـة عـلـى ثـالثـة مـحـاور  :أولـهـا  :الـتـصـدي لـلـعـجـز االجـتـمـاعـي ،الـذي تـعـرفـه األحـيـاء
الـحـضـريـة الـفـقـيـرة ،والـجـمـاعـات الـقـرويـة األشـد خـصـاصـة .وذلـك بـتـوسـيـع اسـتـفـادتـهـا مـن الـمـرافـق
واخلـدمـات والـتـجـهـيـزات االجـتـمـاعـيـة األسـاسـيـة ،مـن صـحـة وتـعـلـيـم ،ومـحـاربـة لألمـيـة ،وتـوفـيـر للـمـاء
وللـكـهـربـاء ،وللـسـكـن الالئـق ،ولشـبـكـات الـتـطـهـيـر ،والـطـرق ،وبـنـاء الـمـسـاجـد ،ودور الـشـبـاب والـثـقـافـة،
والـمـالعـب الـريـاضـيـة .وثـانـيـهـا  :تـشـجـيـع األنـشـطـة املـتـيـحـة للـدخـل الـقـار والـمـدرة لـفـرص الـشـغـل ،مـع
اعـتـمـاد تـوجـه حـازم يـتـوخـى ابـتـكـار حـلـول نـاجـعـة لـلـقـطـاع غـيـر الـمـنـظـم ؛ داعـيـن الـحـكـومـة وكـل الـفـرقـاء
فـي هـذا الـشـأن إلـى جـعـل الـمـنـاظـرة الـوطـنـيـة الـمـقـبـلـة للـتـشـغـيـل ،فـرصـة سـانـحـة إلجـراء حـوار واسـع
وبـنـاء ،واقـتـراح حـلـول عـمـلـيـة لـبـطـالـة الـشـبـاب.
وثـالـثـهـا  :العـمـل عـلـى االسـتـجـابـة لـلـحـاجـيـات الـضـروريـة ،لـألشـخـاص فـي وضـعـيـة صـعـبـة ،أو
لذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصـة النـتـشـالـهـم مـن أوضـاعـهـم الـمـتـرديـة ،والـحـفـاظ عـلـى كـرامـتـهـم،
وتـجـنـيـبـهـم الـوقـوع فـي االنـحـراف أو االنـغـالق ،أو الـفـقـر الـمـدقـع.
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