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بسم هللا الرمحن الرحمي و الصالة و السالم عىل أأرشف املرسلني و اهل وحصبه أأمجعني
الس يد رئيس احلكومة
الس يدات الوزيرات و السادة الوزراء
الس يدة العامةل املنسقة للمبادرة الوطنية للتمنية البرشية
الس يد مدير مركز محمد السادس للمعاقني و ممثل مؤسسة محمد اخلامس للتضامن
السادة ممثيل غرفيت الربملان
الس يد مدير فيدرالية اإعاقة دولية
الس يد رئيس التأأهيل ادلويل ــ الإقلمي العريب
الس يدات و السادة ممثيل املنظامت و هيئات ا ألمم املتحدة
الس يدات و السادة الكتاب العامون واملدراء املركزيون و أأطر القطاعات احلكومية
الس يدات و السادة رؤساء و ممثيل الاحتادات و ش باكت امجلعيات العامةل يف جمال الإعاقة
الس يدات و السادة رؤساء و ممثيل امجلعيات الطبية العاملة و امجلعيات العامةل يف جمال الإعاقة
حرضات الس يدات والسادة
يسعدين يف البداية ،أأن أأرحب باكفة املشاركني يف هذا املنتدى الوطين حول الصحة والإعاقة ،املنظم من طرف وزارة
الصحة برشاكة مع مؤسسة محمد اخلامس للتضامن و وزارة التضامن و املر أأة و ا ألرسة و التمنية الاجامتعية ،حتت شعار
 :مجيعا للهنوض بصحة ا ألشخاص يف وضعية اإعاقة.
كام يسعدين أأن أأعرب لمك عن سعاديت واعزتازي وشكري اخلالص لمك عىل تلبية ادلعوة اليت ترتمج رغبة امجليع يف تفعيل
ادلينامية احلقوقية ،و العزم عىل تبين لك مبادرة تسعى اإىل الهنوض حبقوق ا ألشخاص يف وضعية اإعاقة وقضاايمه
والاخنراط التام والإجيايب فهيا من أأجل اإعادة تأأهيلهم بدنيا وفكراي ،لمتكيهنم من الاندماج عىل الصعيد الاجامتعي واملهين
والاقتصادي.
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حرضات الس يدات والسادة
لقد عرفت قضية الإعاقة حمطات ابرزة عىل مس توى تعامل اجملمتع ادلويل مع اإشاكلياهتا ،ل س امي خالل العقدين ا ألخريين
من القرن املايض وبداية هذا القرن.
غري أأن املنعطف ا ألسايس يف هذا امللف يظل التقرير الهنايئ اذلي قدمه مقرر ا ألمم املتحدة اخلاص بشؤون الإعاقة أأمام
جلنة التمنية الاجامتعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجامتعي س نة  ،1111واذلي اكن هل ألثر يف تغيري كيفية تعامل
منظومة ا ألمم املتحدة مع قضية الإعاقة ،وذكل ابلعرتاف هبا اكإحدى قضااي حقوق الإنسان؛ وابلتايل التوجه حنو اإصدار
اتفاقية دولية حلقوق الإنسان تتعلق اب ألشخاص املعاقني.
حرضات الس يدات والسادة
مل تكن اململكة املغربية يف معزل عن هذا التطور سواء عىل مس توى املقارابت أأو الإجراءات ،حيث معلت بالدان ،و
تنفيذا للتعلاميت السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس أأيده هللا و نرصه ،معلت بالدان كبايق ادلول ،عىل تبين
املقاربة احلقوقية الشامةل ل إالعاقة بدل مقاربة الكفاةل والإحسان ،و ي مقاربة ل كمكن حتقيق غاايهتا و أأهدافها املنشودة اإل
من خالل س ياسة مندجمة ومتاكمةل اجامتعيا واقتصاداي ،تأأخذ بعني الاعتبار لك جتلياهتا ،وذكل وفق برامج قطاعاتية
متاكمةل تس تجيب حلاجيات ا ألشخاص يف وضعية اعاقة .كام مت التنصيص علهيا يف املادة  43من دس تور اململكة
املغربية.
وتبقى املبادرة الوطنية للتمنية البرشية ،هنجا سديدا وخيارا قوكما للتعاطي املوضوعي مع الإشاكلية الاجامتعية ،حيث
مكنت هذه املبادرة السامية ،املغرب من اإعادة التأأهيل الاجامتعي ،خاصة ابلنس بة ل ألشخاص ذوي الاحتياجات
اخلاصة ،مبا فهيم ا ألشخاص يف وضعية اإعاقة.
كام أأن توقيع بالدان عىل التفاقية ادلولية بتارخي  41مـارس  ،1112واملصادقة علهيا يف  8أأبريل  1112عقب قرار
صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا و أأيده ابملصادقة عىل التفاقية يف الرساةل امللكية املوهجة اإىل اجمللس
الاستشاري حلقوق الإنسان بتارخي  21دجنرب  1118مبناس بة اذلكرى الـ 01ل إالعالن العاملي حلقوق الإنسان ،يعد تعبريا
والزتاما رصحيني ابلهنوض حبقوق ا ألشخاص يف وضعية اعاقة وحاميهتا.
حرضات الس يدات والسادة
ل تفوتين هذه املناس بة دون أأن هننأأ أأنفس نا مجيعا عىل اجلهود املبذوةل من أأجل اإخراج مرشوع القانون الإطار 24/22
املتعلق ابلهنوض و حامية حقوق ا ألشخاص يف وضعية اإعاقة اإىل حزي الوجود و املتواصةل للقطاعات احلكومية وعىل
ر أأسها وزارة التضامن و املرأأة و ا ألرسة و التمنية الاجامتعية وادلور الاجيايب و الكبري اذلي تقوم به مؤسسة محمد
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اخلامس للتضامن و من خاللها املركز الوطين محمد السادس للمعاقني .كام أأنوه ابدلور الاجيايب كذكل للجمعيات الفاعةل
يف جمال الإعاقة من خالل املقرتحات اليت تقدمت هبا خالل الورشات املوضوعاتية اليت شاركت فهيا وكذا ادلور
الاستشاري والاجيايب للمجلس الوطين حلقوق الانسان و اجمللس الاقتصادي والاجامتعي و البييئ.
حرضات الس يدات والسادة
حسب نتاجئ الإحصاء العام للساكن و السكىن لس نة  ،1123اذلي أأعدته املندوبية السامية للتخطيط ،يبلغ عدد
ا ألشخاص يف وضعية اإعاقة ما مجموعه  2.424.200خشصا ،أأي ما يشلك نس بة  4,1%من الساكنة العامة ،من بيهنا
 52,5%من النساء و  56%يعيشون ابلوسط احلرضي .فامي يشلك ا ألشخاص املس نون  01س نة مفا فوق يف
وضعية اإعاقة نس بة .50,6%
أأما الش باب البالغني  22اإىل  22س نة و ا ألطفال دون السن  22اذلين يوجدون يف وضعية اإعاقة ،فتبلغ نس هبم
اإتباعا 38,3% ،و .10,9%
و لقد شلك ا ألشخاص يف وضعية اإعاقة عىل ادلوام من خالل اسرتاتيجيات وزارة الصحة فئة من الفئات املس هتدفة يف
خمططات العمل للربامج الصحية .حيث معلت وزارة الصحة ،جاهدة عىل الرفع س نواي من عدد ا ألطر الصحية اخملتصة
يف جمال الطب النفيس ،والطب الفزياييئ والتأأهيل ،وترويض النطق والبرص و الرتويض احلريك – النفيس ،حيث بلغ
عدد حاليا عدد ا ألطر الصحية العامةل يف جمال التأأهيل  212اإطارا ،كام مت بناء وتعممي الوحدات واملراكز ا إلقلميية و
اجلهوية للرتويض الطيب وتركيب ا ألطراف الاصطناعية.
ويف اإطار حتضريها و بلورهتا للمخطط الوطين للصحة والإعاقة للمرحةل  ،1112-1122معلت وزارة الصحة اإىل تبين
مبد أأ الرشاكة مع القطاعات احلكومية ومنظامت وهيأأت ا ألمم املتحدة و فعاليات اجملمتع املدين ،من مجعيات ومنظامت غري
حكومية ،لإجناز هذا اخملطط اذلي هيدف اب ألساس ،اإىل ضامن ولوج ا ألشخاص ذوي الإعاقة اإىل خدمات حصية جيدة
يف جمال الوقاية والتكفل وإاعادة التأأهيل ،مبنية عىل املقاربة احلقوقية وس ياسة القرب.
و يرتكز هذا اخملطط اذلي يتطلب غالفا ماليا تبلغ تلكفته ما يقارب  232مليون درمه ع ىل مدى  0س نوات
املقبةل ،و اذلي يشمل  11تدبريا و 24اإجراء ،عىل  0حماور اإسرتاتيجية ،تشمل تعزيز الربامج و الإجراءات الوقائية و
الكشف املبكر ل ألمراض اليت قد تؤدي اإىل الإعاقة وحتسني خدمات التكفل لفائدة ا ألشخاص يف وضعية اإعاقة يف جمال
العالجات ا ألولية وكذا خدمات اإعادة التأأهيل ،مع تعزيز التكوين ا ألسايس والتكوين املس متر يف جمال الإعاقة العمل عىل
تعزيز التعبئة الاجامتعية وحماربة الومص و المتيزي السليب ل ألشخاص يف وضعية اإعاقة و إازاةل معيقات الولوج اإىل املعلومة
و أأنظمة التتبع والتقيمي والبحث العلمي.
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حرضات الس يدات والسادة
لتفعيل الإجراءات املرتبطة ابحملاور السالفة اذلكر املربجمة يف هذا اخملطط ،يتوجب تضافر هجود لك مكوانت اجملمتع من
همنيي الصحة يف القطاعني العام واخلاص ،وهمنيي ابيق القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية و الهيئات العلمية و
اجملمتع املدين ،وكذا مشاركة املواطنات و املواطنني يف وضعية اإعاقة و أأرسمه.
ول يفوتين ،هبذه املناس بة أأيضا ،أأن انوه ابلعمل اجلاد والهادف اذلي يقوم اكفة املتدخلني يف جمال الإعاقة كام أأجدد
شكري اجلزيل للك من سامه يف اجناح هذا املنتدى .ولعل حضور خرباء وحقوقيني ومشاركة املنظامت والهيئات غري
احلكومية املهمتة بقضااي الإعاقة عىل الصعيد الوطين و ادلويل ،س يغين املناقشات اليت س تعرفها خمتلف اجللسات
وورشات العمل ،كام أأن التوصيات واملقرتحات اليت س تصدر عن أأشغال هذا اللقاء ستشلك دفعة قوية لتفعيل و أأجر أأة
اخملطط الوطين للصحة والإعاقة للمرحةل .1112-1122
وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري بدلان ا ألمني حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا و أأقر عينه
بويل عهده صاحب السمو املليك ا ألمري مولي احلسن ،وشد أأزره بصاحب السمو املليك ا ألمري اجلليل مولي رش يد،
وبسائر أأفراد ا ألرسة امللكية الرش يدة ،اإنه مسيع جميب .
وإاذ أأشكر لمك حسن اإصغائمك ،أأمتىن لهذا املنتدى اكمل النجاح والتوفيق ،والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.
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