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تقديم عام
نظمت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية نداء رعاية األشخاص املسنني بدون مأوى ،شتاء
 ،2014تحت شعار «رعاية األشخاص املسنني مسؤوليتنا كاملني « يف الفرتة ما بني  13يناير و  21مارس
.2014
وتندرج هذه العملية اإلنسانية يف إطار مهام الوزارة ومؤسسة التعاون الوطني وفق اسرتاتيجية القطب

االجتامعي  4+4للفرتة  2012-2016والرامية إىل ترسيخ ثقافة التكافل والتضامن بني األجيال وتعبئة
جميع مكونات املجتمع لرعاية شاملة ومندمجة لفائدة هذه الرشيحة من املجتمع التي
تشكل أساس القيم والتقاليد.
ويعترب نداء شتاء  2014املبادرة الثانية بعد تنظيم الحملة التحسيسية الوطنية األوىل مبناسبة اليوم
العاملي لألشخاص املسنني والتي أعطـيت انطالقتها خالل اللقاء التواصـيل املنظم يوم فاتح
اكتـوبر  ،2013واختـري لها شعـار« :الناس الكبار ،كنز يف كل دار».
ونظرا لنبل مرامي ومقاصد هذه العملية ،فقد حرصت الوزارة منذ اليوم األول للنداء أن تدعو النخراط كل
الفعاليات من مؤسسات عمومية وسلطات محلية وجمعيات ووسائل اإلعالم وكافة املواطنني واملواطنات،
باإلضافة إىل مؤسسات الرعاية االجتامعية املهتمة باألشخاص املسنني.
كام برهنت هذه العملية عىل أهمية التعبئة االجتامعية يف تقديم الدعم والرعاية االجتامعية وفق مقاربة
ترتكز عىل املشاركة والتكافل والتضامن والتي ترتجم مقاصد التوجهات امللكية السامية لجاللة امللك
محمد السادس نرصه الله واهداف الربنامج الحكومي.
وقد سجلت هذه العملية الدور الهام للجمعيات يف املواكبة والدعم والتعاون مع القطاعات الحكومية
عىل مستوى خدمات القرب وانخراط وسائل اإلعالم يف التحسيس بهذا العمل اإلنساين و نرش ثقافة
التضامن بني األجيال ،كام شكلت منوذجا لتسهيل تفاعل املواطنني مع مبادرة حكومية وتفعيل املسؤولية
االجتامعية للمقاوالت.
إن هذا التقرير يربز كيفية تدبري العملية من حيث اإلرشاف والتنسيق والتواصل و يشمل إحصائيات
رقمية حسب نوعية الخدمات و طرق اإلدماج واملوارد املعبئة.
كام يربز اآلفاق املستقبلية لتنظيم عمليات أخرى لهذه الفئة ولفئات أخرى تحتاج إىل تعبئة اجتامعية لها.
6

تقريرعملية رعاية امل�سنني بدون م�أوى� ...شتاء 2014

رعاية األشخاص املسنني  :واقع ورهانات
يشكل األشخاص املسنون حوايل  3مليون ،أي % 8,5من السكان ،حسب البحث األخري للمندوبية السامية
للتخطيط  ،2010وميكن أن تبلغ نسبة  1،11%من الساكنة يف أفق  ،2020ونسبة  20%يف أفق .2040
وعىل مستوى الصحة يبني البحث الوطني أن:
•أكرث من  % 58.9يعانون من أمراض مزمنة؛
•% 63.2من األشخاص املسنني يقرون مبعاناتهم من الوحدة؛
•% 23.1يشعرون بعدم االطمئنان بعيدا عن أرسهم ؛
• % 82.7ال يتوفرون عىل أية تغطية صحية؛
• % 62.8من النساء و 55.1%من الرجال املرىض ال يستفيدون من العالجات النعدام
اإلمكانيات املادية؛
•تصل نسبة اإلعاقة إىل  % 21.4لألشخاص املسنني البالغني من العمر  60سنة فام فوق،
وترتفع إىل  % 31بالنسبة للبالغني من العمر أكرث من  70سنة.
كام أن أغلبية األشخاص املسنني يف بالدنا يعيشون داخل أرسهم .فحسب الدراسة التي قامت بها املندوبية
السامية للتخطيط خالل سنة  ،2006فقط  6%هم الذين يعيشون خارج النواة الطبيعية املعيشية
لألشخاص املسنني .
لكن رغم الدور الذي تضطلع به األرس يف توفري الحامية ألفرادها من املسنني ،إال أن معظم الدراسات التي
أنجزت حول األرسة املغربية تؤكد أن هذه األخرية عرفت تحوالت اجتامعية وسوسيو اقتصادية وثقافية
هامة .واملالحظ أن األرسة املمتدة بدأت تندثر تدريجيا يف مقابل بروز األرسة النووية و طغيان الفردانية
عىل العالقات بني األفراد و غياب عنرص التآزر و التكافل االجتامعي و أصبحت األرسة عاجزة عن حل كل
املشاكل والصعوبات اإلجتامعية و اإلقتصادية التي تواجهها.
إن هذه املعطيات تطرح أمامنا عدة رهانات اقتصادية واجتامعية لضامن كرامة الشخص املسن،
وتشجيع تواجده داخل وسطه األرسي و جوابا عىل تحديات ،تويل وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية عناية كبرية مللف رعاية األشخاص املسنني حيث انخرطت يف مسلسل إصالحي من خالل
برامجها الهادفة اىل ضامن الحامية االجتامعية لألشخاص املسنني كأولوية متكاملة ومتكافئة مبا يعزز
دورها يف تحقيق العدالة واإلنصاف يف ظل املتغريات االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي تشهدها
بالدنا.
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إن حامية االشخاص املسنني يندرج يف إطار املقاربة الحقوقية التي تعتمدها وزارتنا لتنفيذ مقتضيات
الدستور ،خاصة الفصل  34منه الذي ينص عىل« :وضع وتفعيل سياسات موجهة إىل االشخاص والفئات
ذوي االحتياجات الخاصة ومن بينهم االشخاص املسنون «.
كام أن االهتامم بهذه الفئة يأيت تفعيال للربنامج الحكومي الذي ينص عىل أن الحكومة ستعمل عىل دعم
األشخاص املسنني الذين ال يتوفرون عىل موارد كافية ،وتأهيل املؤسسات االجتامعية املستقبلة للمسنني
وتأهيل مواردها البرشية ،وحث الجمعيات املحلية عىل تنظيم أنشطة إجتامعية وترفيهية لفائدتهم،
وتعزيز قدرات الجمعيات التي تعنى بأوضاع األشخاص املسنني .كل هذه االلتزامات تدفع قطاعنا إىل:
الرفع من االهتامم بفئة األشخاص املسنني من طرف مختلف الفاعلني الوطنيني واملحليني؛تشجيع مشاركة األشخاص املسنني عرب تثمني قدراتهم وإمكانياتهم وكفاءاتهم؛النهوض بدور األرسة يف التكفل باملسنني من خالل التفكري يف اتخاذ تدابري لدعم األرس املتكفلةباألشخاص املسنني ،وخلق فضاءات للراحة لفائدة األرس (مراكز نهارية ،دور اإليواء لفرتة قصرية)،
ووضع شبابيك لالستقبال واإلرشاد والتوجيه.
و يف إطار تفعيل اسرتاتيجيتها ،وأخذا بعني االعتبار الظروف البيئية واملناخية الصعبة املتمثلة يف انخفاض
درجات الحرارة وقساوة الشتاء و الربد القارس واألمطار وخاص ًة يف املناطق الجبلية خالل فصل الشتاء و
التي تنعكس آثارها عىل األشخاص املسنني بدون مأوى و تؤدي إىل تزايد ترضر هذه الرشيحة من السكان
و تهدد سالمتهم الجسدية والصحية حيث قد تؤدي إىل أمراض خطرية تدفع بهم إىل الوفاة ،أعطت
وزارة التضامن واملرأة واالرسة والتنمية االجتامعية انطالق نداء إيواء املسنني بدون مأوى خالل فصل
شتاء  2014تحت شعار « رعاية املسنني...مسؤوليتنا كاملني» وذلك إبتداءا من  13يناير إىل غاية 20
مارس .2014
وقد عملت الوزارة عىل تعبئة مصالح التعاون الوطني ومؤسسات الرعاية االجتامعية الخاصة باألشخاص
املسنني يف جميع عامالت وأقاليم اململكة من أجل استقبالهم وتوفري العناية الكاملة لهم وتقديم الخدمات
االجتامعية األولية وخاصة ضامن إيوائهم من الربد القارس .
وتهدف الوزارة من خالل هذه العملية توفري العناية لألشخاص املسنني بدون سند عائيل وال مأوى خالل
فصل الشتاء  ،2014وتوفري فضاءات الستقبال وضامن اإليواء لهم ،وتقديم الخدمات األولية كالدعم
الصحي والعالجات الطبية املستعجلة وكذلك الخدمات الرتفيهية والتنشيط االجتامعي .كام تهدف هذه
العملية اإلنسانية واملجتمعية إىل تعبئة مختلف الفاعلني الوطنيني واملحليني من قطاعات حكومية معنية
ونخص بالذكر وزارة الداخلية والسلطات املحلية ،ووزارة الصحة ،ووزارة اإلتصال وكذلك إنخراط جمعيات
املجتمع املدين ووسائل اإلعالم والشباب الفاعل عرب مواقع التواصل االجتامعي يف هذه العملية.
8

تقريرعملية رعاية امل�سنني بدون م�أوى� ...شتاء 2014

أهداف عملية إيواء األشخاص املسنني بدون مأوى
الهدف العام لعملية إيواء األشخاص املسنني بدون مأوى
ترمي هذه العملية إىل نرش و ترسيخ مبادئ التكافل والتضامن و نرش ثقافة التامسك بني أفراد
األرس وتقديم جميع أشكال املساعدة لألشخاص املسنني بدون مأوى.

األهداف الخاصة لعملية إيواء املسنني
تسعى هذه العملية إىل تعبئة مختلف الفاعلني الوطنيني واملحليني يف جميع عامالت وأقاليم اململكة
وذلك من أجل :
ß ßتوفري العناية لألشخاص املسنني بدون مأوى أو سند عائيل خالل فصل الشتاء 2014؛
ß ßخلق وتوفري فضاءات الستقبال و ضامن اإليواء املؤقت لألشخاص املسنني بدون مأوى؛
ß ßتقديم الخدمات األولية كالدعم الصحي والعالجات الطبية املستعجلة
ß ßاملواكبة اإلجتامعية والتنشيط الرتفيهي
ß ßتعبئة مختلف الفاعلني الوطنيني واملحليني من جمعيات املجتمع املدين ووسائل اإلعالم
حول هذه العملية.

9
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املحور االول :
التدبري الإداري واللوج�ستيكي للعملية
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1.1التدبري اإلداري و اللوجيستييك للعملية
عملت الخلية املعنية عىل تتبع مسار الحاالت واإلرشاف عىل معالجتها وتنظيم العمل عىل الشكل التايل:
•استقبال املكاملات الهاتفية؛
•تسجيل املعطيات يف استامرة موحدة؛
•التبليغ عن الحاالت ملنسقي ومناديب التعاون الوطني حسب التواجد الرتايب للحالة؛
•االنتقال إىل عني املكان من طرف املساعدة االجتامعية ملعاينة الحالة وتقييم وضعية املسن
وتقديم الخدمات األولية واتخاذ القرار ؛
•تتبع مآل الحاالت املبلغ عنها من طرف الخلية؛
•إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالحاالت املسجلة وإحصائها بشكل أسبوعي؛
•يقوم املنسقون واملناديب بالتنسيق عىل الصعيد املحيل والجهوي مع الرشكاء باالتصال بالحالة
وتقديم املساعدة املمكنة حسب الحاالت.

2.2نوعية الخدمات املقدمة
قدمت وزارة التضامن و املرأة و األرسة و التنمية اإلجتامعية بتنسيق مع مختلف الفعاليات املعنية
مجموعة من الخدمات نذكر أهمها :
•البحث االجتامعي عن الحاالت يف عني املكان؛
•توفري فضاءات لإليواء لفائدة األشخاص املسنني بدون مأوى مبؤسسات الرعاية االجتامعية ؛
•تقديم اإلسعافات األولية الطبية والشبه الطبية أو العالجات الطبية املستعجلة؛
•تقديم الدعم النفيس لبعض الحاالت؛
•تلبية الحاجيات األولية (املالبس ،النظافة والغذاء)؛
•املواكبة الصحية باملراكز االستشفائية؛
•املواكبة االجتامعية؛
•تقديم بعض الخدمات الرتفيهية والتنشيط االجتامعي باملراكز.
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3.3املوارد البرشية
أحدثت وزارة التضامن و املرأة و األرسة و التنمية اإلجتامعية خلية مركزية تشمل  17عرشة إطارا وكذا
خلية محلية عىل مستوى منسقيات التعاون الوطني.
تعمل الخلية  24ساعة عىل  24ساعة و طيلة أيام األسبوع عىل تلقي املكاملات الهاتفية ،عرب الرقمني
الهاتفيني الخاصني بالنداء التاليني  0660131613 :أو .053727 6768
وتشتغل الخلية يف تواصل مستمر لتبليغ الحاالت إىل املندوبيات أو منسقيات التعاون الوطني يف جميع
عامالت وأقاليم اململكة و ذلك من أجل نقل األشخاص املسنني بدون مأوى إىل مراكز االيواء و متكينهم
من الخدمات الالزمة واإلسعافات األولية (من تغذية ،تغطية ،تطبيب ..و غريها).
مجموع املوارد البرشية املعبئة
املهام

االرشاف
تلقي املكاملات الهاتفية
الفرق املنقلة واملعبئة عىل مستوى  85مندوبية
تتبع و تطعيم صفحة الفايسبوك والعالقات مع وسائل االعالم
خلية تجميع املعطيات اإلحصائية
تتبع عملية املساعدات
المجموع

عدد املوارد البرشية
19
10
420
3
6
12
470

ويعكس هذا العدد املوارد البرشية املعبئة والتي وضعت رهن اشارة العملية ،ويختلف حجم التعبئة حسب عدد
الحاالت الواردة يف كل اقليم.
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4.4التكلفة املالية
النفقات

1
2
3
4
5

املجموع

املبلغ بالدرهم
17.000

إعداد وبلورة الوصالت اإلذاعية
اعداد وصلة تلفزية
تكلفة طبع االدوات التواصلية
تكلفة الخطوط الهاتفية
دعم املصالح الخارجية

23.280
7.200
6.633
1.000.000
1.052.097

هذه التكلفة ال تشمل:

•تكلفة بث الوصالت التلفزية واإلذاعية التي ساهمت بها الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة.
•تكلفة بث الوصالت اإلذاعية براديو أصوات.
•تكلفة بث الوصالت اإلذاعية براديو .MFM
• تربعات املحسنني ومساهامت الخواص والفعاليات املحلية.
• تكلفة نقل االفرشة من الدارالبيضاء اىل املراكز .
•تكلفة اشتغال االطر بنظام املداومة .24/24
•تكلفة مصاريف تنقل الخلية املحلية.
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املحور الثاين :
ح�صيلة النداء
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1 .1الحاالت املعالجة وتوزيعهم الجغرايف حسب الجهات و حسب الجنس
املبيان األول  :عدد املكاملات الهاتفية عىل هاتف 0660131613
عدد املكاملات الهاتفية

مجموع الحاالت املعالجة1162 :
توزيع الحاالت حسب الجنس
الجنس

عدد الحاالت

النسبة املئوية

اإلناث

275

23,67%

الذكور

887

76,33%

1162

% 100

املجموع

توزيع الحاالت حسب الجنس

15
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التوزيع الجغرايف للحاالت حسب الجهات
عدد الحاالت
153
129
126
120
111
93
92
72
66
60
50
45
40
5
1162

الجهة
الدار البيضاء الكربى
مراكش تانسيفت الحوز
سوس ماسة درعة
مكناس تافياللت
الجهة الرشقية
فاس بوملان
دكالة عبدة
الشاوية ورديغة
تادلة أزيالل
الرباط سال زمور زعري
تازة الحسيمة تاونات
طنجة تطوان
الغرب الرشاردة بني حسن
العيون بوجدور الساقية الحمراء
املجموع

توزيع الحاالت حسب الجنس

16

النسبة املئوية
% 13,17
% 11,10
% 10,84
% 10,33
% 9,55
% 8,00
% 7,92
% 6,20
% 5,68
% 5,16
% 4,30
% 3,87
% 3,44
% 0,43
100%
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2 .2توزيع الحاالت حسب نوعية املساعدة
توزيع الحاالت حسب نوعية املساعدة املقدمة
عدد الحاالت
نوعية املساعدة املقدمة
618
اإلدماج مبؤسسات الرعاية االجتامعية
53
اإلدماج باألرسة
73
اإللحاق باملراكز االستشفائية
244
تقديم املساعدة يف عني املكان
8
التكفل بالحالة من طرف شخص آخر
166
وضعيات معزولة *
1162
املجموع

النسبة املئوية
53,18%
4,56%
6,28%
21,00%
0,69%
14,29%
100,00%

* وضعيات معزولة :حاالت ال تتوفر فيها الشروط /حاالت لم يعثر عليها في عني املكان.

توزيع الحاالت حسب نوعية املساعدة املقدمة

3 .3الحاالت املدمجة باملؤسسات الرعاية اإلجتامعية
مجموع الحاالت املدمجة مبؤسسات الرعاية االجتامعية618 :
الوضعية حسب الجنس
النسبة املئوية
عدد الحاالت
الجنس
22,82%
141
إناث
77,18%
477
ذكور
100%
618
املجموع
17
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التوزيع الجغرايف حسب الجهات
الجهة

88
87
86
72
65
63
41
34
23
22
22
11
4
618

فاس بوملان
مراكش تانسيفت الحوز
الدار البيضاء الكربى
مكناس تافياللت
الجهة الرشقية
سوس ماسة درعة
دكالة عبدة
تازة الحسيمة تاونات
الشاوية ورديغة
الغرب الرشاردة بني حسن
طنجة تطوان
الرباط سال زمور زعري
تادلة أزيالل
املجموع

عدد الحاالت

النسبة املئوية
14,24%
14,08%
13,92%
11,65%
10,52%
10,19%
6,63%
5,50%
3,72%
3,56%
3,56%
1,78%
0,65%
100,00%

التوزيع الجغرايف حسب الجهات

عدد الحاالت

18
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4 .4الحاالت التي تم إدماجها باألرس
الحاالت التي تم إدماجها باألرس
الوضعية الحاالت املدمجة باألرسة حسب الجنس
الجنس

عدد الحاالت

النسبة املئوية

18
35
53

33,96%
66,04%
100%

إناث
ذكور
املجموع

توزيع الحاالت حسب الجنس

التوزيع الجغرايف حسب الجهات
الجهة

دكالة عبدة
سوس ماسة درعة
الجهة الرشقية
تادلة أزيالل
مكناس تافياللت
الدار البيضاء الكربى
الشاوية ورديغة
تازة الحسيمة تاونات
مراكش تانسيفت الحوز
الرباط سال زمور زعري
طنجة تطوان
املجموع

9
7
6
6
6
5
4
3
3
2
2
53
19

عدد الحاالت

النسبة املئوية
16,98%
13,21%
11,32%
11,32%
11,32%
9,43%
7,55%
5,66%
5,66%
3,77%
3,77%
100,00%
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5 .5أشكال منوذجية من املساعدات
 نوعية املبادرات املساهمة يف نداء شتاء 2014عرفت هذه العملية االنسانية مشاركة جد فعالة لجمعيات املجتمع املدين واملحسنني من حيث رصد وتوجيه الحاالت وتقديم
مساعدات عينية ومادية منها :
ßإصالح وترميم وصباغة مرافق املؤسسات ورشاء بعض التجهيزات للرفع من الطاقة االستيعابية وتوفري الظروف
ß
املالمئة لإليواء كتأهيل غرف التصبني وإصالح أماكن االستحامم وتجهيزها بسخانات و تجهيز قاعات الجلوس
باألفرشة؛
ßتوفري السيارات الخاصة لنقل الحاالت إىل مؤسسات الرعاية االجتامعية؛
ß
ßتقديم إعانات مادية وعينية للمسنني ،الذين رفضوا االلتحاق باملراكز ،مبقرات تواجدهم؛
ß
ßمساعدات عينية من أفرشة وألبسة ورشاشف وحفاظات وبعض املواد الغذائية.
ß
ßخلق أجواء أرسية وإقامة أنشطة ترفيهية وفنية ،كام تم تنظيم ثالث قوافل طبية.
ß
جدول توزيع األرسة واألفرشة التي ساهمت بها رشكة ريشبوند

الجهة
جهة مراكش
تانسيفت
الحوز

االقليم
مراكش
الصويرة

وجدة
كرسيف
تاوريرت
الجهة الرشقية
بركان
الناظور
الدريوش

عدد
االفرشة

اسم املؤسسة
داراملسنني الرب
واإلحسان
املركز االجتامعي -
املعاقني ذهنيا  -الحنشان
ومركز إيواء املسنني
الحنشان
دار املسنني وجدة
دار املسنني جرسيف
دار املسنني تاوريرت
دار املسنني بركان
دار التكافل الناظور
دار الطالبة عني الزهرة
20

عدد
عدد عدد عدد
غشاء
الغطية الوسائد الرشاشف
الوسائد

70

70

70

70

70

30

30

30

30

30

70
10
25
10
15
5

70
10
25
10
15
5

70
10
25
10
15
5

70
10
25
10
15
5

70
10
25
10
15
5
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أكادير
إنزكان
ايت
ملول

دار املسنني أكادير

20

20

20

20

20

دار التكافل لالشخاص
املسنني

20

20

20

20

20

املركب االجتامعي ايت
تارودانت اعزة -دار الطالب ودار
رعاية االشخاص املسنني
جهة سوس
املركب االجتامعي دار
ماسة درعة
تارودانت الخري تارودانت  -دار
الطالب واملسنني
املركب االجتامعي اوالد
التامية
تارودانت دار رعاية االطفال و
االشخاص املسنني اوالد
تامية
دار املسنني مكناس
مكناس
دار املسنني ميدلت
جهة مكناس ميدلت
تافياللت
دار املسنني خنيفرة
خنيفرة
إفران
جناح املسنني بدار
سطات
األطفال
املركب االجتامعي
جهة الشاوية برشيد
الحي الحسني
ورديغة
بني مالل دار املسنني بني مالل
مركز األشخاص بدون
خريبكة
مأوى
القنيطرة بستان العجزة القنيطرة
مركز استقبال و مساعدة
القنيطرة
االطفال يف وضعية صعبة
جهة الغرب
الرشاردة بني سيدي
دار املسنني سيدي قاسم
احسن
قاسم
دار املسنني سيدي
سيدي
سليامن
سليامن
21

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10

10

10

10

10

130
20
40
10

130
20
40
10

130
20
40
10

130
20
40
10

130
20
40
10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

30

30

30

30

30
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فاس

جهة فاس
بوملان

فاس
صفرو
صفرو
مديونة

املركب االجتامعي
باب الخوخة
مركز سايس املتعدد
االختصاصات الدماج
النساء
مركز االستقبال متعدد
االختصاصات لألشخاص
يف وضعية صعبة
املركز الرتبوي لالطفال
صفرو
املركب االجتامعي تيط
امليل
مركز اإلسعاف املتنقل

جهة الدار
أنفا
البيضاء الكربى
الحي
دار املسنني النسيم
الحسني
آسفي دار الرب وإلحسان آسفي
جهة دكالة الجديدة دار املسنني الجديدة
عبدة
جناح املسنني
اليوسفية
بدار األطفال الشامعية

55

55

55

55

55

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

80

80

80

80

80

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

40
20

40
20

40
20

40
20

40
20

40

40

40

40

40

20
15
30

20
15
30

20
15
30

20
15
30

20
15
30

40

40

40

40

17

17

17

17

15

15

15

15

1172 1172 1172

1172

دار العجزة تازة
تازة
جهة تازة
الحسيمة دار املسنني الحسيمة
الحسيمة
الحسيمة املركز اإلقليمي إمزورن
مركز املحمدية للرعاية
40
الرباط
االجتامعية
جهة الرباط
17
دار املسنني بوقنادل
سال
سال زمور زعري
جناح املسنني
15
الخميسات
بدار األطفال الخميسات
1172
املجموع

22
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نوعية الخدمات املقدمة
يف نداء شتاء 2014
تقديم دعم عيني من أدوية ومواد غذائية

االقليم

إسم الجمعية

عني الشق

جمعية املودة

سيدي بنور

الجمعية الخريية اإلسالمية لدار
الطالب سيدي بنور
الجمعية الخريية اإلسالمية لدار
الطالب الزمامرة
جمعية املستشارات الجامعيات
الجمعية الغامنية لتنمية العامل
القروي
جمعية الوحدة للثقافة و الرتبية و
التنمية

تقديم بعض املساعدات العينية
املساعدة يف االيواء
الدعم العيني من املالبس ومصاريف النظافة
الدعم العيني من املالبس ومصاريف النظافة
تحمل مصاريف التنقل واملالبس

حملة الكشف عن داء السكري لدى
جمعية جرسيف لداء السكري
جرسيف
املستفيدين
تخصيص سيارة اإلسعاف الخاصة بالجمعية
جمعية أوالد غانم للتنمية القروية
لنقل حالة إىل مؤسسة دار املسن بآسفي
الفقيه بن
تخصيص سيارة اإلسعاف الخاصة بالجمعية
جمعية أوالد اركيعة الثقافية
صالح
لنقل الحاالت إىل مؤسسة دار املسن بقلعة
اإلجتامعية والرياضية
الرساغنة
جمعية إبتسامة لألعامل اإلجتامعية ربط اإلتصال بعائلة إحدى املسنات مع توفري
ألبسة للمعنية باألمر
الثقافية البيئية و الرياضية
ربط اإلتصال بعائلة أحد املسنني مع توفري
ألبسة للمعني باألمر و توفري خدمات
جمعية الكفيل للطفل
التطبيب
استقبال وإيواء األشخاص املسنني وتقديم
جمعية فدرالية الوكالة الدولية
سال
بعض املساعدات العينية
للتنمية
املساهمة يف اليوم التضامني املنظم لفائدة
الصويــــــــرة جمعية الخري النسوية لألعامل
نزالء املركز االجتامعي الحنشان
اإلجتامعية
تقديم بعض املساعدات العينية
جمعية دعم مركب ابتسامة
إدماج املسنني باملركز االجتامعي لألشخاص
الجمعية الخريية اإلسالمية باملحمدية
املحمدية
املسنني
الجمعية الخريية لدار االطفال
االيواء والرعاية
الخميسات
الخميسات
االيواء و االطعام لـ  9مسنني ( 6إناث و 3
جمعية امال للرتبية و التكوين
ميدلت
ذكور)
تونفيت
جمعية اطلس املغرب زايدة
الجمعية املغربية لحامية الطفولة و
الحي الحسني
العائلة
الدار البيضاء منتزه العمر الذهبي
إنزكان أيت
جمعية التكافل  -أيت ملول-
ملول
جمعية دار الربواالحسان
مراكش
23

زيارة الحاالت اىل مقرات سكناهم
التغذية  -اإليواء  -الرعاية الصحية
اإليواء
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تطوان

الدريوش

كلميم

الحاجب

الجمعية الخريية االسالمية بتطوان

االيواء واملواكبة

جمعية االبواب السبعة للتنمية
تطوان
جمعيات املدينة العتيقة
جمعية االخالص للتنمية االجتامعية
والثقافية بعني الزهرة

املواكبة والتحسيس

جمعية إسالن للتنمية والثقافة

مساهمة مادية

جمعية كرت النسوية

كراء بيت ألحد املسنني

العصبةاملغربية لحامية الطفولة

استقبااللحاالت تقديم الرعاية االجتامعية و
اإليواء والتغدية
التنسيق واالرشاف عىل حملة تضامنية
ملستخدمي قطاع التعاون الوطني بكلميم

جمعية مواكبة
للتكوين
الجمعية الخريية اإلسالمية دار
الطالب

اإليواء
اإليواء والتغذية واالستحامم والتطبيب
واألدوية
مساعدات عينية
املواكبة والتنسيق مع املصالح الطبية
واالستشفائية مبدينة بركان ( اجراء عملية
جراحية باملستشفى االقليمي الدراق بربكان
ملستفيد من الحملة)
استقبال املسنني مبركز االشخاص املسنني

الجمعية الخريية لربكان
بركـان

جمعية الهدف النسائية
متطوع (ممرض مؤهل متقاعد)

خنيفرة

الجمعية الخريية االسالمية خنيفرة

استقبال املسنني بجناح من دار الطالب
والطالبة مريرت

الجمعية الخريية االسالمية مريرت

اإليواء
توفري وسائل لنقل التجهيزات املخصصة
للحملة لفائدة جهة مكناس تافياللت

الجمعية الخريية االسالمية مكناس
مكناس

املساهمة مبصاريف التنقل

القيام بجوالت وزيارات ميدانية االتصال
باملستفيدين وتصنيف املستفيدين وتوجيههم
حسب الحاالت

جمعية دعم املركب االجتامعي
ابتسامة

24
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تفويت حافلة الجمعية ملدة ثالث ايام لنقل
مجموعة من املرشدين واملسنني بدون مأوى
من ازيالل اىل كل من خريية فاس و قلعة
الرساغنة.
وضع سيارة اسعاف الجامعة
رهن اشارة املندوبية االقليمية للتعاون
الوطني بازيالل طيلة مدة الحملة لنقل
مسنني مقعدين سواء اىل املستشفى او
خرييات اخرى خارج االقليم.
وضع حافلة رهن اشارة املندوبية يف نقل
بعض املساعدات البسيطة و االسعافات
لفائدة املرشدين بدون مأوى اثناء التساقطات
الثلجية املكثفة بازيالل.

الجمعية الخريية االسالمية
فم الجمعة
ازيالل

الجامعة القروية تاونزة

الجمعية الخريية االسالمية
بواويزغت
الشفاء لرسطان
الراس والعنق

اجراء فحوصات طبية وتقديم ألبسة

املناهل العرفانية للثقافة القرآنية
شباب الخري
نادي رواد املغرب الشباب
جمعية داء السكري سهب الورد
فاس

جمعية الحكامة للتنمية والتضامن
جمعية اليقظة
جمعية ابواب بالدي
جمعية التواصل للتنمية املستدامة
النادي الجامعي
بيتنا حياتنا لألرسة والبيئة
جمعية السعادة
جمعية الوسيط

القنيطرة
القنيطرة
الحسيمة

منحة اطعمة لفائدة املسنني مبقر رياض
املسنني
القاء دروس دينية لفائدة املسنني مبقر رياض
املسنني
امسية تنشيطية لفائدة املسنني برياض
املسنني مع منحة اطعمة
اجراء فحوصات وتحاليل لكشف داء السكري
مع توفري األدوية
املساهمة يف حملة لفائدة مرىض داء السكري
رصد الحاالت وتتبعها داخل املركز
توفري البسة لفائدة املسنني مبقر رياض
املسنني
ومرافقة الدوريات الليلية لتجميع املسنني
بدون ماوى مع توزيع أغطية
تنظيم زيارة تضامن لفائدة املسنني مبقر
رياض املسنني
توفري أغذية ومالبس مع تنشيط حفل فني
مبناسبة  8مارس للمرأة املسنة نزيلة مؤسسة
الرعاية االجتامعية
منحة اطعمة وألبسة لفائدة املسنني مبقر
رياض املسنني
التنشيط لفائدة املسنني
توفري اغذية وأغطية ومرافقة وحدة املساعدة
االجتامعية ليال
توفري وسائل النقل والسياقة

املبادرة املغربية للتكافل والتعاون
ميمونة للتنمية والبيئة بلال ميمونة
الجمعية املغربية للتكافل االجتامعي التكفل بحاالت مسجلة داخل املركز اإلقليمي
للرعاية االجتامعية بإمزورن
و الرتبوي و البيئة
جمعية املحسنني للمعاق الطفل
معاينة ومواكبة بعض الحاالت املسجلة
املرأة و املسن
25
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العرائش

بوجدور

الجمعية الخريية اإلسالمية العرائش
(دار املسنني)
الجمعية الخريية اإلسالمية القرص
الكبري (دار املسنني)
جمعية بني جرفط للتنمية
االجتامعية دار الطالب/دار لطالبة
الجمعية الخريية اإلسالميةتطفت
جمعية الرعاية اإلجتامعية
بني عروس دار الطالبة
دار الطالبة
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االستقبال واإليواء ،وتقديم جل الخدمات
الرضورية
املساعدة يف االيواء

فتح املركز أمام املستفيدين من النداء
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املحور الثالث :
املواكبة الإعالمية لعملية �إيواء امل�سنني بدون م�أوى
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1.1الدعائم التحسيسية واالدوات التواصلية
أعدت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية وصلة تلفزية تم بثها عرب القناة األوىل و القناة
األمازيغية.
كام وأطلقت النداء التايل يف املحطات اإلذاعية الجهوية للرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وراديو أصوات
وراديو .MFM

نداء عملية رعاية املسن بدون مأوى . . .شتاء 2014

آباؤنا واجدادنا ..وناسنا الكبار ..مكانهم بناتنا
وإال ما كانتش عندهم أرسة وأقارب ..احنا األرسة ديالهم واحنا ناسهم..
وملا عندهمش مأوى ..حقهم يف الرعاية واجب علينا
وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،اطلقت نداء «رعاية املسن بدون مأوى ..شتاء »2014
وفتحت خط هاتفي خاص.
لذلك تدعو الجميع ..اليل كيعرف أو صادف مسن بدون مأوى ..يتصل بنا عىل الرقم 05.37.27.67.68
و عىل الرقم 06.60.13.16.13
أو مييش مبارشة ملندوبيات التعاون الوطني املوجودة يف كل إقليم
باش نديرو الالزم.
رعاية املسنني بدون مأوى ..مسؤوليتنا كاملني
هذا نداء من وزارة التضامن واملراة واألرسة والتنمية االجتامعية
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كام أعدت الوزارة ملصقات وزعت عىل مختلف مندوبيات التعاون الوطني و التنسيقيات الجهوية
ومرافق السلطات املحلية.

وموازاة مع ذلك تم انشاء صفحة عىل املوقع االجتامعي «فايسبوك» خاصة برعاية املسنني بدون مأوى
حرصا عىل االنخراط الفعيل للشباب الفاعل عرب املواقع االجتامعية ،وذلك بهدف استثامر حيوية هذه
الفئة ذات الطبيعة الدينامية واملتفاعلة .
وقد تم تسجيل تجاوب ايجايب من خالل الصفحة من قبل وسائل اإلعالم ومن قبل الجمعيات الشبابية
النشيطة عرب مواقع التواصل االجتامعي .وقد مكنت هذه الصفحة من تتبع مستجدات الحملة ،كام
شكلت فضاءا للتفاعل مع املنخرطني من خالل التبليغ عن الحاالت أو عرض مقرتحات وخدمات أو طرح
أسئلة عن النداء بشكل خاص أو عن أنشطة الوزارة بشكل عام.
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2.2التغطية اإلعالمية عرب الصحافة املكتوبة والقنوات اإلذاعية والتلفزية
واكبت وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية جميع مراحل النداء ،تغطية واسعة حيث تم بث برامج
وربورتاجات خاصة ،ومتت استضافة املسؤولني املركزيني واملحليني وبعض أعضاء الخلية املكلفة بتتبع
العملية من قبل قنوات تلفزية ومحطات إذاعية .كام عرف النداء تغطية جد متميزة من قبل املنابر
اإلعالمية املكتوبة واإللكرتونية.
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املحور الرابع :
التحديات الكربى والآفاق
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1.1تشخيص للصعوبات والتحديات
عرف نداء شتاء  2014انخراطا كبريا للجمعيات املؤسسة للمراكز ولجن التدبري وإداراتاملؤسسات يف العمليةكام أسس ملنهجية جديدة يف العمل االجتامعي مبنية عىل املساعدة
االجتامعية امليدانية وجسدت إرادة سياسية لرعاية املسنني كام شكلت محفزا ملبادرات جمعوية
وإحسانية لصالح فئات اخرى يف وضعية صعبة.
كام ساهمت يف الرفع من الوعي لدى املواطنني  .برضورة العناية باألشخاص املسنني كام شكل فرصة
للتأهيل املادي لبعض املراكز والستشفاء بعض املرىض وإلدماج البعض لدى أرسهم.
و تتمثل أبرز الصعوبات يف ماييل :
•صعوبة رصد جميع الحاالت بسبب عدم استقرارها يف مكان محدد؛
•شساعة بعض األقاليم وبعد املقاطعات؛
• غالبية التبليغات ال توفر املعطيات الرضورية حول الحالة املبلغ عنها؛
•عدم التدقيق يف املعايري الواجب توفرها يف املستفيد؛
•التبليغ عن حاالت مرىض عقليني والذين تستوجب حالتهم ظروفا ورعاية خاصة؛
•صعوبة إيواء حاالت بعض املسنني الذين وجدوا يف وضعية الشارع مرفقني بأفراد من أرسهم
(أطفال قارصون )..لغياب مؤسسات مختصة يف ذلك.
•رفض عدد كبري من األشخاص املسنني بدون مأوى الذهاب إىل بعض املراكز خاصة «املتسولون»؛
•ضعف املوارد البرشية املتخصصة يف العمل االجتامعي باملصالح الخارجية وباملؤسسات االجتامعية
للتكفل بحاالت اإلدماج باملراكز واإلدماج األرسي؛
•عدم توفر بعض الحاالت عىل بطائقهم الوطنية ،األمر الذي يدفع العاملني االجتامعيني باالكتفاء
فقط باملعلومات املدىل بها من طرف املعني باألمر.

 .2شهادات لطاقم الخلية
برشيد  :تعبئة الخلية املركزية واملحلية ليال ونهارا
حالة مسن كان يعمل إسكافيا يعيش يف كوخ ليس له عائلة ،لديه إعاقة برصية وحالته الصحية متدهورة،
يؤمن له الجريان األكل واملالبس ،الظروف املناخية القاسية ساهمت يف تدهور صحته ،اتصل بالخلية أربعة
مواطنني من دوار الغنيميني ،لحظة نقله إىل دار املسنني بدار الرساغنة كانت مؤثرة ومفرحة يف نفس
الوقت لدى الساكنة الذين اعتادوا عليه وتعاطفوا معه ،لكن الفرحة كانت اكرب اليجاده مقرا الئقا ياويه
بدل العيش يف الشارع.
32

تقريرعملية رعاية امل�سنني بدون م�أوى� ...شتاء 2014

خريبكة  :حالة الرفض
شيخان يسكنان يف كوخ ،تبني أن األمر يتعلق برجل وامرأة  ،لهم ثالثة أبناء ،االول مهندسا واآلخر طبيبا
والثالثة أستاذة وقد اشرتى األبناء لوالديهام بيتا فخام إال أنهام رفضا االنتقال إليه لتعودهام عىل العيش
يف كوخهام ..وجد فريق اللجنة املحلية للنداء أنفسهم يف حرج أمام رفض الشيخني الذهاب لبيتهام أو
االلتحاق بدار املسنني.
الدار البيضاء أنفا
حالة مسن بلغ عنه أحد املواطنني وملا وصل الطاقم املكلف بالعملية رفض هو والجريان نقله إىل املركز
النهم يرشحون انفسهم للتكفل به كام كانوا يفعلون من قبل.
زاوية الشيخ
تلقت الخلية مكاملة هاتفية من مواطن يبلغ عن حالتني ألخوين يقطنان بالزاوية القدمية زاوية الشيخ
حمد بن نارص قرب باشوية ببني مالل ،فتم االتصال بالسيدة املندوبة اإلقليمية للتعاون الوطني ببني
مالل التي انتقلت إىل عني املكان وعاينت الحالتني تم نقلهام عىل الفور للمستشفى االقليمي لتلقي
العالجات األولية ،يف انتظار عالجهام كان مكان ايوائهام بدار املسنني ببني مالل ينتظرهام.
الدريوش  :عدم توفر الرشوط
تم التبليغ عىل مرشد يبلغ من العمر  50سنة بدون مأوى تم الحكم عليه باالفراغ وأصبح يعيش يف
الشارع ،تأكد أن الرجل ليس مسنا .وبتنسيق مع جمعيات املجتمع املدين تم اكرتاء غرفة له قرب أحد
املساجد وأوكلت له مهمة تنظيف املسجد ومحيطه مقابل مبلغ مايل شهري مع التكفل له كذلك باملأكل.
مكناس:اإلدماج األرسي
حالة مسن تم ايواءه يف املؤسسة وبعد يوم واحد تم اسرتجاعه من طرف أخيه.
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�شكر وعرفان
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القطاعات الحكومية
ß ßوزارة الداخلية
ß ßوزارة الصحة
ß ßوزارة االتصال

املحسنون
ß ßرشكة ريشبوند
FKM SAKANEß ß

الرشكاء االعالميون
ß ßالرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة
ß ßراديو MFM
ß ßراديو أصوات

كما ننوه بجمعيات املجتمع املدين التي تفاعلت مع النداء و�ساعدت
يف عمليات التم�شيط لتحديد �أماكن املبلغ عنهم.

