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تقديـــم

مبنا�ضبة اليوم العاملي لالأ�ضخا�س امل�ضنني والذي ي�ضادف هذه ال�ضنة فاحت اأكتوبر 2013، اأعطت وزارة 
حول  الأوىل  الوطنية  التح�ضي�ضية  احلملة  انطالق  الجتماعية،  والتنمية  والأ�رسة  واملراأة  الت�ضامن 
الأ�ضخا�س امل�ضنني حتت �ضعار »النا�س الكبار، كنز يف كل دار«، وت�ضعى هذه احلملة اإىل النهو�س 
بدور الأ�رسة يف التكفل وحماية الأ�ضخا�س امل�ضنني، وحت�ضي�س الأطفال وال�ضباب من اأجل احرتامهم 
وتقديرهم متا�ضيا مع قيم ديننا وح�ضارتنا وثقافتنا، وكذا النهو�س بثقافة الت�ضامن بني الأجيال من 
اأف�ضل للمجتمع. وقد قامت الوزارة يف هذا ال�ضدد  خالل تقوية الروابط الجتماعية وخلق متا�ضك 

باإعداد جمموعة من الدعائم التوا�ضلية والتح�ضي�ضية.
 

وباملنا�ضبة مت تنظيم لقاء توا�ضلي حول حماية الأ�ضخا�س امل�ضنني، تراأ�ضته ال�ضيدة ب�ضيمة احلقاوي 
وزيرة الت�ضامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية وح�رسه كل من ال�ضيد احل�ضني الوردي وزير 
اإدري�س الأزمي الإدري�ضي الوزير  اأوزين وزير ال�ضباب والريا�ضة، وال�ضيد  ال�ضحة، وال�ضيد حممد 

املنتدب لدى وزير القت�ضاد واملالية املكلف بامليزانية.

وجمعيات  احلكومية  القطاعات  ذلك  يف  مبا  املجتمع،  مكونات  جميع  تعبئة  اإىل  اللقاء  هذا  ويهدف 
املجتمع املدين واخلرباء والباحثني وو�ضائل الإعالم، باأهمية الرعاية ال�ضاملة واملندجمة لكبار ال�ضن 

وتر�ضيخ ثقافة التكافل والت�ضامن بني الأجيال.

والباحثني  واجلامعات  املدين  املجتمع  وجمعيات  احلكومية  القطاعات  ممثلو  اللقاء  هذا  يف  �ضارك 
ومنظمات التعاون الدويل الثنائي واملتعدد الأطراف وو�ضائل الإعالم. 
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اللقاء التوا�ضلي حول رعاية الأ�ضخا�س امل�ضنني 
فاحت اأكتوبر2013 
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مقتطف من الكلمة الفتتاحية لل�ضيدة ب�ضيمة احلقاوي
وزيرة الت�ضامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية

اإفتتحت ال�ضيدة ب�ضيمة احلقاوي وزيرة الت�ضامن و املراأة و الأ�رسة و التنمية الجتماعية هذا اللقاء 
التوا�ضلي بكلمة  ترحيبية رحبت فيها باحل�ضور الكرمي و ذكرت بال�ضياق العام الذي  ياأتي فيه انعقاد 
هذا اللقاء كما تطرقت يف كلمتها اإىل العناية اخلا�ضة التي يوليها القطاع  مللف رعاية الأ�ضخا�س 

امل�ضنني باإعداده  لربامج تتالءم واحتياجات وتطلعات هذه الفئة  والتي تتجلى يف :

• اإحداث هيكلة جديدة للوزارة تعزز دورها كاآلية وطنية موؤ�ض�ضاتية تعنى بالأ�ضخا�س امل�ضنني؛	
• اإعداد ا�ضرتاتيجية القطب الجتماعي 4+4  لفرتة 2012-2016،  ت�ضم عدة حماور يف جمال 	

التح�ضي�س والنهو�س بثقافة الت�ضامن بني الأجيال وحت�ضني جودة اخلدمات؛
• دعم قدرات اجلمعيات العاملة يف جمال امل�ضنني من خالل طلب امل�ضاريع الذي تعلن عنه الوزارة 	

كل �ضنة وكذلك الدعم الذي تقدمه موؤ�ض�ضة التعاون الوطني؛
• لالأ�رسة 	 ال�ضت�ضاري  املجل�س  اإحداث  م�رسوع  بلورة  يف  امل�ضنني  ق�ضايا  العتبار  بعني  الأخذ 

والطفولة من خالل اختيار خرباء يف املجال كاأع�ضاء اللجنة املكلفة مبدار�ضة مقرتحات اإحداث 
املجل�س واإ�رساك جمعيات الأ�ضخا�س امل�ضنني يف املقرتحات وال�ضت�ضارة الوطنية التي اأطلقتها 

الوزارة خالل �ضهر مار�س 2013؛
• النهو�س بحقوق 	 اإىل  امل�ضنني، ويهدف  بالأ�ضخا�س  اخلا�ضة  املراكز  اإ�ضالح  يهم  برنامج  اإعداد 

الأ�ضخا�س امل�ضنني بدون �ضند عائلي وتعزيز كرامة ال�ضخ�س امل�ضن داخل موؤ�ض�ضات الرعاية 
الجتماعية وت�ضجيع اإدماج موؤ�ض�ضات الرعاية الجتماعية يف حميطها اخلارجي. 

• و�ضي�ضم 	 املقبلة  ال�ضنة  يف  امل�ضنني  الأ�ضخا�س  اأو�ضاع  لر�ضد  مركز  اإحداث  على  الإنكباب 
وفعاليات جمعوية،  واأطباء  وباحثني  قطاعات حكومية  من  املجال،  اخلربة يف  ذوي  املركز  هذا 

و�ضيعمل هذا املركز على :
- اإنتاج املعرفة بخ�ضو�س احلقائق الدميوغرافية لالأ�ضخا�س امل�ضنني واآثارها الجتماعية؛

- اإعداد تقارير �ضنوية ب�ضاأن تطور الو�ضعية ال�ضو�ضيودميغرافية لالأ�ضخا�س امل�ضنني؛
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 - تقدمي ا�ضت�ضارات من �ضاأنها �ضمان كفالة ال�ضخ�س امل�ضن داخل اأ�رسته؛
- حت�ضي�س �ضانعي القرار ال�ضيا�ضي والقت�ضادي بالأهمية املتزايدة حلاجيات الأ�ضخا�س امل�ضنني، 
من حيث برامج العناية وال�ضتفادة من اخلدمات يف جمالت الرتفيه والثقافة وال�ضياحة وامل�ضاهمة 

يف اقرتاح برامج لفائدة هذه الفئة.
• حلماية 	 ال�ضرتاتيجي  الإطار  اإعداد  على  �ضتنكب  الوزارة  فاإن  الربامج  هذه  اإىل  بالإ�ضافة 

الأ�ضخا�س امل�ضنني كجواب وطني للتحديات املطروحة و�ضي�ضكل اإطارا وطنيا للتتبع والتقييم، 
ووعاء تنظيميا لتجميع  كل الأفكار، ور�ضملة املمار�ضات اجليدة لبناء مقاربة تلبي انتظارات 

الأ�ضخا�س امل�ضنني ي�ضاهم فيها كل املتدخلني.

رت ال�ضيدة الوزيرة  يف كلمتها باإح�ضائيات توؤكد اأن اأعداد هذه الفئة يف تزايد م�ضتمر، اإ�ضافة  كما ذكَّ
اإىل اأن الجتاه الدميغرايف ينحو اإىل ات�ضاع قاعدة ال�ضيخوخة على م�ضتوى الهرم ال�ضكاين باملغرب، 
واأن الأ�ضخا�س امل�ضنني باملغرب ي�ضكلون حوايل 3 مليون ن�ضمة بن�ضبة 8.5 باملئة من عدد ال�ضكان 
ح�ضب البحث الوطني للمندوبية ال�ضامية للتخطيط ل�ضنة 2010، والذي توقع اأن ت�ضل هذه الن�ضبة 

اإىل 11.1 % يف اأفق 2020، و20 % يف اأفق 2040.

واأفادت ال�ضيدة الوزيرة اأن اأغلبية الأ�ضخا�س امل�ضنني يف املغرب يعي�ضون داخل اأ�رسهم، ويبقى 6 % 
اأفراد هذه الفئة ل يتمكنون من القيام  منهم فقط يعي�ضون خارج الأ�رسة، م�ضرية اإىل اأن 30 % من 
باإحدى وظائف احلياة اليومية، واأن اأكرث من 58.9 % من هذه الفئة ُيعانون اأمرا�ضا مزمنة، و82.7 % 
حية، فيما ت�ضل ن�ضبة الإعاقة و�ضط البالغني من العمر 60 �ضنة فما فوق اإىل  يفتقدون للتغطية ال�ضَّ

21 %، وترتفع اإىل 31 % و�ضط البالغني اأكرث من 70 �ضنة.
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جانب من امل�ضاركني يف اللقاء التوا�ضلي الذي نظمته
مبنا�ضبة اليوم العاملي لالأ�ضخا�س امل�ضنني

 وزارة الت�ضامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية

مقتطف من كلمة ال�ضيد احل�ضني الوردي، وزير ال�ضحة
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جمهودات القطاعات احلكومية يف جمال حماية الأ�ضخا�س امل�ضنني

تطرق ال�ضيد احل�ضني الوردي وزير ال�ضحة، اإىل اإ�ضرتاتيجية وزارة ال�ضحة التي تعطي اأهمية لكل 
الفئات ذوي الحتياجات اخلا�ضة ومنهم امل�ضنني. وذكر بربنامج نظام امل�ضاعدة الطبية »راميد« وبرامج 
اإدراج ق�ضايا طب ال�ضيخوخة يف تكوين الأطباء واملمر�ضني والأعوان ال�ضحيني. واأكد على اإن�ضاء 

وزارة ال�ضحة ملركز وطني حول طب ال�ضيخوخة.

كما اأعلن ال�ضيد الوزير باأن وزارة ال�ضحة ب�ضدد القيام بالأعمال التالية :

 اإجناز درا�ضة حول الأمرا�س التي يعاين منها الأ�ضخا�س امل�ضنون، . 1
 اإن�ضاء مركز وطني ل�ضتقبال والتكفل بالأ�ضخا�س امل�ضنني امل�ضابني مبر�س الزهامير والذي تتم . 2

حاليا الدرا�ضة التقنية لإجنازه
 تنظيم دورات تكوينية لـ 73 طبيبا يف جمال اأمرا�س ال�ضيخوخة.. 3
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مقتطف من كلمة ال�ضيد حممد اوزين، وزير ال�ضباب والريا�ضة

اأبرز ال�ضيد حممد اوزين، وزير ال�ضباب والريا�ضة يف معر�س كلمته اأهمية الريا�ضة والرتفيه يف حياة 
�ضليمة، واأكد باأن وزارة ال�ضباب والريا�ضة �ضتعمل على:

• والرتفيهية 	 الثقافية  الأن�ضطة  ت�ضجيع  طريق  عن  الريا�ضية،  لالأن�ضطة  امل�ضنني  ولوج  ت�ضهيل 
والريا�ضية املوجهة لهذه الفئة؛

• تنظيم حمالت حت�ضي�ضية ووقائية حول املجالت التي تهمهم؛	
• ت�ضهيل ولوجهم للموؤ�ض�ضات والف�ضاءات التابعة لوزارة ال�ضباب والريا�ضة؛	
• تن�ضيق جهود ومبادرات الأ�ضخا�س امل�ضنني ودجمها يف اإطار الربنامج الوطني للتطوع والرتبية 	

التجارب  �ضمن  ودجمها  وجتاربهم  وخرباتهم  امل�ضنني  معارف  يف  ال�ضتثمار  اأجل  من  املدنية 
التنموية.
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مقتطف من كلمة ال�ضيد ادري�س الأزمي الدري�ضي الوزير املنتدب لدى وزير القت�ضاد 
واملالية املكلف بامليزانية.

اأكد ال�ضيد ادري�س الأزمي الإدري�ضي الوزير املنتدب لدى وزير القت�ضاد واملالية املكلف بامليزانية، 
الرفع  اأجل  من  وال�ضكن  والتعليم  لل�ضحة  املخ�ض�ضة  الجتماعية  لل�ضيا�ضات  املوجهة  امليزانية  اأن 

بالرعاية ال�ضحية والجتماعية، تتجاوز 55 باملئة من م�ضتوى امليزانية العامة.

اميْد«، الذي ي�ضتهدف ذوي الدخل املحدود ممن  ق ال�ضيد الوزير اإىل نظام امل�ضاعدة الطبية »رَّ كما تطرَّ
ي�ضعب عليهم الولوج للرعاية ال�ضحية. معتربا اإياه ثورة اجتماعية ب�ضبب متكينه ثلث املجتمع املغربي 

من ال�ضتفادة من الولوج اإىل اخلدمات ال�ضحية التي يحتاجها الأ�ضخا�س امل�ضنون اأكرث من غريهم.

اميد« جتاَوَزت مليار و600 مليون  واأو�ضح ال�ضيد الوزير اأن امليزانية املخ�ض�ضة لالأدوية املتعلقة »رَّ
درهم، مقابل 500 مليون درهم ال�ضنة املا�ضية، موؤكدا اأن امليزانية يف تزايد م�ضتمر نظرا لتكفل النظام 

بالعالجات والأدوية.

اخل�ضو�س  يهم على  الذي  التقاعد،  الكبري لإ�ضالح �ضناديق  الور�س  اإىل  الوزير  ال�ضيد  اأ�ضار  كما 
الأ�ضخا�س امل�ضنني. الذين اأفنوا حياتهم �ضهرا على خدمة امل�ضالح املغربية. مذكرا باأن قانون املالية 
املدنية،  املعا�ضات  نظام  اإ�ضالح  بينها  من  الكربى  الإ�ضالحات  تدبري  على  اأ�ضا�ضا  �ضريتكز   2014

مان عدم انقطاع املعا�ضات على اأ�ضحابها كمرحلة اأوىل. وتدارك الَعجز اخلا�س فيه من اأجل �ضَ
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الأدوات والدعائم التوا�ضلية والتح�ضي�ضية 
حول رعاية الأ�ضخا�س امل�ضنني

ولتحقيق اأهداف احلملة الوطنية التح�ضي�ضية الأوىل لفائدة الأ�ضخا�س امل�ضنني، اأجنزت وزارة الت�ضامن 
واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية جمموعة من الأدوات والدعائم التوا�ضلية التح�ضي�ضية من بينها: 
و�ضلتني واحدة اإذاعية واأخرى تلفزية باللغتني العربية والأمازيغية، بالإ�ضافة اإىل ن�رسات ومل�ضقات 

من احلجم الكبري وال�ضغري.

غالف القر�س املدمج للو�ضلة الإذاعية حول الت�ضامن بني الأجيال
باللغتني العربية والأمازيغية
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القر�س املدمج للو�ضلة التلفزية حول الت�ضامن بني الأجيال
باللغتني العربية والأمازيغية 

املل�ضقـــات
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اتفاقية ال�رساكة بني 
وزارة الت�ضامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية 

ووزارة ال�ضباب والريا�ضة

واملراأة  الت�ضامن  وزيرة  ال�ضيدة  طرف  من  �رساكة  اتفاقية  توقيع  مت  التوا�ضلي،  اليوم  اإطار  ويف 
تكثيف  اإىل  التفاقية  هذه  والريا�ضة، وتهدف  ال�ضباب  وال�ضيد وزير  الجتماعية  والتنمية  والأ�رسة 
جهود الوزارتني من اأجل حماية الأ�ضخا�س امل�ضنني، ومتكينهم من ال�ضتفادة من الربامج والأن�ضطة 
�ضيخوخة  اأجل  من  امل�ضنني  الأ�ضخا�س  وحت�ضي�س  القرب،  هياكل  وخدمات  والريا�ضية  الرتفيهية 
�ضليمة وتثمني خربات الأ�ضخا�س امل�ضنني يف جمالت الريا�ضة والأن�ضطة الرتفيهية، وانفتاح املراكز 

الجتماعية املهتمة بالأ�ضخا�س امل�ضنني.

توقيع اتفاقية ال�رساكة بني ال�ضيدة ب�ضيمة احلقاوي وزيرة الت�ضامن واملراأة والأ�رسة 
والتنمية الجتماعية 

وال�ضيد حممد اوزين  وزير ال�ضباب والريا�ضة
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كل  بت�ضخري  الجتماعية  والتنمية  والأ�رسة  واملراأة  الت�ضامن  وزارة  تلتزم  التفاقية،  هذه  اإطار  ويف 
الريا�ضية  الأن�ضطة  باأهمية  امل�ضنني  الأ�ضخا�س  لتح�ضي�س  الجتماعي  للقطب  املتاحة  الإمكانيات 
التي  الأ�رسية  اأو  التنموية  اأو  الريا�ضية  اجلمعيات  مبادرات  ودعم  �ضليمة،  ل�ضيخوخة  الرتفيهية 
يف  وامل�ضاهمة  وحمايتهم،  امل�ضنني  لالأ�ضخا�س  والرتفيهية  الوقائية  باخلدمات  النهو�س  ت�ضتهدف 
من  الإعالمية  بالدعائم  والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة  مد  طريق  عن  والتوعوية  التح�ضي�ضية  الأن�ضطة 
و�ضالت تلفزية واإذاعية ومل�ضقات وغريها، لرت�ضيخ ثقافة التكافل والت�ضامن بني الأجيال، وبلورة 

اأدوات حت�ضي�ضية  حلماية الأ�ضخا�س امل�ضنني واإدماجهم الجتماعي.

كما تلتزم وزارة ال�ضباب والريا�ضة بت�ضهيل ولوج الأ�ضخا�س امل�ضنني اإىل مراكز القرب التي تقدم 
الريا�ضة والرتفيه  اأهمية  اأدوات حت�ضي�ضية حول  اإعداد  ترفيهية وحت�ضي�ضية، وامل�ضاهمة يف  خدمات 
الرتفيهية،  الأن�ضطة  امل�ضنني يف جمال  الأ�ضخا�س  مبادرات جمعيات  دعم  و  �ضليمة،  �ضيخوخة  يف 
اجلمعيات  وت�ضجيع  الجتماعية،  باملراكز  للم�ضنني  والرتفيهي  الريا�ضي  التن�ضيط  يف  وامل�ضاهمة 

الريا�ضية اإىل ا�ضتهداف الأ�ضخا�س امل�ضنني يف براجمهم واأن�ضطتهم.
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دعم اجلمعيات العاملة يف جمال الأ�ضخا�س امل�ضنني

جمال  يف  العاملة  للجمعيات  �ضنويا  ماليا  دعما  الجتماعية  والتنمية  واملراأة  الت�ضامن  وزارة  تقدم 
اإطار طلب عر�س م�ضاريع الذي تنظمه الوزارة كل �ضنة، حيث يتم  الأ�ضخا�س امل�ضنني، وذلك يف 

جتميع الطلبات واإخ�ضاعها لعملية انتقاء وفق اآليات ومعايري حمددة. 

هذه  وتغطي  �ضنتيم  مليون   40 يقدر ب  مببلغ   ،2013 �ضنة  بر�ضم  م�ضاريع جمعوية   4 دعم  مت  وقد 
اجلمعيات جهة الدار البي�ضاء الكربى وجهة تادلة اأزيالل وجهة دكالة عبدة وجهة فا�س بوملان. 

ال�ضيدة ب�ضيمة احلقاوي توقع اتفاقية ال�رساكة مع اإحدى اجلمعيات العامل
 يف جمال رعاية امل�ضنني امل�ضتفيدة من الدعم
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لئحة اجلمعيات امل�ضتفيدة من دعم وزارة الت�ضامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية 
يف اإطار طلب دعم امل�ضاريع بر�ضم �ضنة 2013

اأهداف امل�رسوعا�ضم امل�رسوع ا�ضم اجلمعية الإقليم اجلهة 
الدارالبي�ضاء 

الكربى
عني ال�ضبع 

احلي 
املحمدي

جمعية منتزه العمر 
الذهبي

العمل على تر�ضيخ دعم القدرات
ثقافة الت�ضامن بني 

الأجيال 
التقرب بالرعاية 

وال�ضتماع 
لالأ�ضخا�س امل�ضنني 

يف مقر �ضكناهم 

الفقيه بن تادلة ازيالل
�ضالح 

جمعية ام الربيع للثقافة 
والريا�ضة واخلدمات 

الجتماعية

جتهيز مركز اأم 
الربيع للعجزة 

توفري ف�ضاء 
حت�ضي�ضي توعوي 

للم�ضنني ومتكني 
الفئة امل�ضنة من 
خدمات �ضحية

جمعية الأعمال اجلديدةدكالة عبدة
الجتماعية لدار امل�ضنني 

جتهيز دار 
امل�ضنني 

باجلديدة مب�ضعد 
كهربائي

ت�ضهيل عملية 
التحرك داخل 

املوؤ�ض�ضة خا�ضة 
الأ�ضخا�س 

املقعدين
الرفع من جودة 

اخلدمات املقدمة 
للم�ضنني 

اإ�رساك واإدماج رعاية امل�ضننيجمعية بيتنا حياتنافا�سفا�س بوملان
امل�ضن لإدماجه يف 

التنمية 
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دعم اجلمعيات يف اإطار اإ�ضالح املراكز الجتماعية املهتمة بامل�ضنني

يف اإطار تاأهيل موؤ�ض�ضات الرعاية الجتماعية مت توقيع اتفاقيات �رساكة بني موؤ�ض�ضة التعاون الوطني 
واجلمعيات امل�ضرية للمراكز الجتماعية التي ت�ضتهدف الأ�ضخا�س امل�ضنني، حيث مت دعم 9 جمعيات 
يف مدن الناظور بني مالل تازة كر�ضيف �ضطات �ضيدي �ضليمان مديونة اآ�ضفي وطنجة مببلغ ي�ضل 
اإىل حواىل1 مليون درهم. وتتمحور جمالت الدعم حول اإ�ضالح املرافق ال�ضحية وتاأهيل البنايات 

والتجهيز.

ال�ضيدة الوزيرة وال�ضيد عبد املنعم املدين مدير موؤ�ض�ضة التعاون الوطني خالل توقيع اتفاقية 
ال�رساكة مع احدى اجلمعيات امل�ضرية ملراكز الرعاية الجتماعية املهتمة بالأ�ضخا�س امل�ضنني
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 لئحة اجلمعيات امل�ضتفيدة من دعم موؤ�ض�ضة التعاون الوطني 

ا�ضم امل�رسوع ا�ضم املوؤ�ض�ضة ا�ضم اجلمعية الأقاليم
 اإ�ضالح املرافق ال�ضحية

وم�ضعد كهربائي واأ�رسة
دار العجزة  جمعية الأعمال الجتماعية

 والثقافية والريا�ضية
الناظور

 دار امل�ضنني ببني ا�ضتكمال جتهيز دار امل�ضنني
مالل

 بني مالل اجلمعية اخلريية الإ�ضالمية

بناء دكاكني بواجهة املوؤ�ض�ضة دار امل�ضنني تازة  اجلمعية اخلريية الإ�ضالمية
 دار العجزة

تازة

 �ضيانة املركز الجتماعي
 لالأ�ضخا�س امل�ضنني وتوفري

 التجهيزات

 اجلمعية اخلريية الإ�ضالمية دار امل�ضنني
 لدار امل�ضنني جر�ضيف

جر�ضيف

 دار امل�ضنني جتهيز دار امل�ضنني
�ضطات

 اجلمعية اخلريية الإ�ضالمية
�ضطات

�ضطات

 جتهيز املراقد واملطبخ
 وامل�ضتودع وامل�ضحة وقلعة

 الرتفيه

 دار العجزة
 �ضيدي �ضليمان

 اجلمعية اخلريية الإ�ضالمية
 ب�ضيدي �ضليمان

 �ضيدي
�ضليمان

 جتديد الفر�ضة و�رساء الأثاث
 واأجهزة الرتفيه والكرا�ضي

 املتحركة

 املركب
 الجتماعي تيط

 مليل

 جمعية دعم املركز
 الجتماعي تيط مليل

مديونة

 اقتناء التجهيزات التي تفتقر
 لها املوؤ�ض�ضة

 دار الأ�ضخا�س
 امل�ضنني

 اجلمعية اخلريية الإ�ضالمية
اخلمي�ضات

ا�ضفي

 اإ�ضالح اجلناح القدمي للن�ضاء
 وحتويله للرجال

 اجلمعية اخلريية الإ�ضالمية دار امل�ضنني
 لالمرية لالح�ضناء

طنجة
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الأن�ضطة اجلهوية املنظمة 
يف اإطار احلملة التح�ضي�ضية الوطنية الأوىل 

حول الأ�ضخا�س امل�ضنني
اأكتوبر2013
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تقديــم

مع اإعطاء النطالقة للحملة الوطنية الأوىل لفائدة الأ�ضخا�س امل�ضنني، قامت وزارة الت�ضامن واملراأة 
بتن�ضيق  وذلك  وا�ضع  نطاق  على  والتح�ضي�ضية  التوا�ضلية  الدعائم  بتوزيع  الجتماعية  والتنمية 
اإذ مت توزيعها على املدار�س  مع كل مكونات القطب الجتماعي ومع القطاعات احلكومية املعنية، 
والإعداديات والثانويات ومراكز الرعاية الجتماعية والنوادي الن�ضوية ودور الأطفال بتن�ضيق مع 

وزارة الرتبية الوطنية ووزارة ال�ضباب والريا�ضة وموؤ�ض�ضة التعاون الوطني.

ويف هذا الإطار تو�ضلت موؤ�ض�ضة التعاون الوطني مبجموعة من الدعائم التوا�ضلية قامت بتوزيعها 
على خمتلف املندوبيات التابعة لها على ال�ضعيد اجلهوي والإقليمي، وقد نظمت بهذه املنا�ضبة العديد 
من الأن�ضطة الثقافية والتوعوية والرتفيهية لفائدة امل�ضنني مبوؤ�ض�ضات الرعاية الجتماعية، ب�رساكة 

مع فعاليات املجتمع املدين، وفيما يلي تقرير مف�ضل حول هذه الأن�ضطة.
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اإقليم �ضيدي بنور

نظمت مندوبية التعاون الوطني بتعاون مع وكالة التنمية الجتماعية وب�رساكة مع املبادرة الوطنية 
للتنمية الب�رسية يوما حت�ضي�ضيا حتت �ضعار» من اأجل �ضيخوخة ن�ضيطة«، وذلك لت�ضليط ال�ضوء على 
وكذا  عبدة،  دكالة  بجهة  املغربي  امل�ضن  ال�ضخ�س  منها  يعاين  التي  الجتماعية  الختاللت  جممل 

لتحديد اإطار للتن�ضيق بني خمتلف الفاعلني يف هذا املجال بالنظر ملا قدمته هذه ال�رسيحة للمجتمع.
يهدف هذا اليوم التح�ضي�ضي اإىل :

• لفت النتباه اإىل الظاهرة الدميغرافية �ضيخوخة ال�ضكان؛	
• تعزيز ال�ضورة اليجابية لل�ضيخوخة؛	
• اقرتاح خمطط جهوي لإدماج امل�ضنني يف خمتلف جمالت التنمية املحلية؛	
• حتديد �ضبل مبتكرة لتح�ضني الظروف املعي�ضية للم�ضنني ف�ضال عن العرتاف مب�ضاهمتهم يف 	

تنمية املجتمع.
قام بتن�ضيط هذا اليوم التح�ضي�ضي ال�ضيد مندوب التعاون الوطني باإقليم �ضيدي بنور، الذي رحب 
املدين،  واملجتمع  اخلارجية  وامل�ضالح  املحلية  ال�ضلطة  وممثلي  ممثالت  من  املتكون  الكرمي  باحل�ضور 

لتفتتح اأ�ضغال اليوم بتالوة اآيات من الذكر احلكيم.

افتتحت اأ�ضغال اليوم التح�ضي�ضي على ال�ضاعة العا�رسة بكلمة ال�ضيد عامل اإقليم �ضيدي بنور الذي 
عرب عن �ضكره وامتنانه لكل من �ضاهم يف اإجناح هذا الور�س العاملي والوطني، الذي اهتم ب�رسيحة 
وخربات  جتارب  من  للوطن  الكثري  ال�ضيء  قدمت  التي  امل�ضنني  فئة  وهي  األ  املجتمع  من  وا�ضعة 

راكمتها على مر ال�ضنني مبختلف امليادين واملجالت.

اأ�ضار ال�ضيد العامل اإىل اأن منحنى التطور الدميوغرايف على ال�ضعيد العاملي ي�ضري يف اجتاه تزايد ن�ضبة 
ال�ضيخوخة مقابل انكما�س وتراجع ن�ضبة اخل�ضوبة. واملغرب معني بهذه التحولت التي انطلقت مع 

الن�ضف الثاين من القرن الع�رسين والتي اأدت اإىل املرور اإىل ما ي�ضمى بالنتقال الدميوغرايف.

كما ركز ال�ضيد العامل يف كلمته على �رسورة ا�ضتغالل هذا اليوم الدرا�ضي والتح�ضي�ضي من اأجل 
ت�ضخي�س واقع حال هذه الفئة العمرية على امل�ضتوى املحلي والإقليمي تكري�ضا ملا جاء يف الر�ضالة 
�ضنة  مبراك�س  املنعقد  لل�ضكان  الدويل  للموؤمتر  املوجهة  الله  ن�رسه  اجلاللة  ل�ضاحب  ال�ضامية  امللكية 
2009 وكذا �رسورة احلفاظ على الثقافة والتقاليد املزكية لقيم الت�ضامن والتاآزر الأ�رسي وتخفيف 

العبء على فئة امل�ضنني من خالل املحاور الأربعة التالية :

• حت�ضني دخل امل�ضنني من خالل اأنظمة التقاعد.	
• الهتمام باجلانب بال�ضحي.	
• الهتمام بال�ضكن داخل الأ�رسة فيما يتعلق بالرعاية الجتماعية.	
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• اإ�رساك امل�ضنني يف جميع الأن�ضطة ال�ضو�ضيواقت�ضادية مل�ضايرة عجلة التنمية.	

عمالة املحمدية
التعاون الوطني بتن�ضيق مع املركز الجتماعي للم�ضنني باملحمدية، يف اطار احلملة  قامت مندوبية 
لفائدة  واجتماعية  ترفيهية  اأن�ضطة  عدة  بتنظيم  امل�ضنني  لالأ�ضخا�س  الأوىل  الوطنية  التح�ضي�ضية 
امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين من خدمات هذه املوؤ�ض�ضة. وبانخراط  ملمو�س من طرف فعاليات املجتمع 
املدين وكذا الأ�رسة الفنية التي ح�رس اأع�ضاوؤها هذه الأن�ضطة تعبريا منهم عن ت�ضامنهم مع احلدث 

ومغازيه النبيلة لفائدة الأ�ضخا�س امل�ضنني. 

الهدايا  توزيع  مع  فنيا  املتواأمة، وعر�ضا  الأمم  ترفيهية جماعية حلديقة  الأن�ضطة خرجة  �ضملت  وقد 
الوطني  التعاون  مندوبية  ممثلو  فيه  �ضارك   ،2013 03اأكتوبر  يوم  وذلك  امل�ضنني  الأ�ضخا�س  لفائدة 
واجلمعيات ال�رسيكة وبع�س الفنانني املحليني. كما مت تنظيم عر�س م�رسحي باملركز مب�ضاركة جمعية 
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ف�ضاء الزمن اجلميل للفن وامل�رسح يوم 04 اكتوبر 2013.     
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اإقليم ميدلت

امل�ضنني ميدلت  دار  الإ�ضالمية  اجلمعية اخلريية  بتن�ضيق مع  مبيدلت  الوطني  التعاون  قامت مندوبية 
الأطل�ضية  اجلمعية  املجتمع:  من  ال�رسيحة  بهذه  املهتمة  املدين  املجتمع  جمعيات  بع�س  ومب�ضاركة 
للمبدعني ال�ضباب، جمعية ال�ضبيل اإىل احلياة، جمعية املراأة وامل�ضتقبل وجمعية �ضوق الغرب، باإحياء 
وتوزيع  دينية  واأمداح  اأنا�ضيد  اإلقاء  تخللهما   13/10/17 و   13/10/10 يومي  ترفيهيتني  اأم�ضيتني 

املالب�س على امل�ضتفيدين.

املندوبية  بني  وبتن�ضيق  امل�ضنني،  الأ�ضخا�س  لدى  ال�ضحية  بالوقاية  والتح�ضي�س  املواكبة  اإطار  ويف 
وجمعية الفتح للت�ضامن وحماربة داء ال�ضكري وال�ضغط الدموي الري�س، اأجرت هذه الأخرية زيارة 
ملقر املوؤ�ض�ضة بتاريخ 2013/10/15، حيث قامت باإجراء عمليتي قيا�س ن�ضبة ال�ضكر يف الدم وال�ضغط 
الدموي لفائدة م�ضتفيدي هذه الدار وكذلك تاأطري العاملني بها حول كيفية اإجناز هذه العملية ب�ضكل 

دوري. وكاإ�ضهام من هذه اجلمعية اأي�ضا يف تخليد هذه الذكرى، قدمت للموؤ�ض�ضة اآلتني :
• اآلة لقيا�س ال�ضغط الدمي؛	
• اآلة لقيا�س ن�ضبة ال�ضكر يف الدم.	
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وكتتويج لتخليد هذه املنا�ضبة احت�ضنت دار امل�ضنني مبيدلت، م�ضاء يوم 2013/10/12 عر�ضا له طعم 
من  العديد  ح�رسه  عر�س  مبيدلت،  مقيم  م�ضن  برجل  بالدار  مقيمة  �ضيدة  قران  عقد  مت  حيث  خا�س 
املدعويني وبع�س فعاليات املجتمع املدين حيث عربوا عن �ضعادتهم لهذا احلدث و�ضاركوا العري�ضني 

فرحتهما، من خالل تقدميهم لبع�س الهدايا. وقد بدت الفرحة عامة على جميع احلا�رسين. 
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اإقليم �ضيدي �ضليمان

ب�ضيدي  الإ�ضالمية  اخلريية  اجلمعية  مع  ب�رساكة  �ضليمان  ب�ضيدي  الوطني  التعاون  مندوبية  نظمت 
  2013 اكتوبر   1 الثالثاء  يوم  وذلك  اإ�ضعاعيا  ترفيهيا  ن�ضاطا  الهيت،  لفنون  بهت  وجمعية  �ضليمان 

بح�ضور كل من:
• املندوب الإقليمي للتعاون الوطني ب�ضيدي �ضليمان	
• ممثل ال�ضلطة املحلية ب�ضيدي �ضليمان	
• رئي�س اجلمعية اخلريية الإ�ضالمية ب�ضيدي �ضليمان	
• فعاليات املجتمع املدين	

وقد تخلل هذا الحتفال جمموعة من الفقرات:
تالوة اآيات بينات من الذكر احلكيم؛ . 1
ملا . 2 الحتفال  هذا  اأهمية  ابرز  الذي  الوطني،  للتعاون  الإقليمي  املندوب  لل�ضيد  افتتاحية  كلمة   

كما  عنهم  واملتخلي  امل�ضنني  خا�ضة  املعوزة  الفئات  مع  واملوا�ضاة  الت�ضامن  قيم  من  يحمله 
الوطني  التعاون  املتخذة من طرف موؤ�ض�ضة  والتدابري  العظيمة  اجلليل واملجهودات  الدور  بني 

للنهو�س بالفئات اله�ضة والفقرية باملجتمع؛      
كلمة ال�ضيد رئي�س اجلمعية اخلريية الإ�ضالمية ب�ضيدي �ضليمان، الذي �ضكر احل�ضور ونوه بالدور . 3

الذي تلعبه موؤ�ض�ضة التعاون الوطني يف دعم و توجيه ومواكبة وتاأطري الفاعلني الجتماعيني 
بالإقليم خ�ضو�ضا اأطر موؤ�ض�ضات الرعاية الجتماعية؛

ن�ضاط  فني مب�ضاركة جمعية بهت لفنون الهيت؛ . 4
 حفل �ضاي؛ . 5
توزيع الهدايا على امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات من خدمات املوؤ�ض�ضة.. 6

وقد لقي هذا الن�ضاط جناحا كبريا، حيث ادخل البهجة وال�رسور على قلوب امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات 
العجزة، وجتدون بعده �ضورا للن�ضاط الرتفيهي:
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اإقليم بني مالل

لالأ�ضخا�س  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة   ،2013 اأكتوبر  فاحت  الثالثاء  يوم  مالل  ببني  امل�ضنني  دار  نظمت 
امل�ضنني ن�ضاطا ترفيهيا لفائدة م�ضتفيدي هذه املوؤ�ض�ضة وذلك بتن�ضيق مع جمعية اأم الظهر ومب�ضاهمة 

جمعيات : الت�ضامن، اأورا�س ال�ضباب واخلري. 
املذكورة  اجلمعيات  واأع�ضاء  الزوال، وبح�ضور روؤ�ضاء  بعد  الرابعة  ال�ضاعة  احلفل على  انطلق  وقد 
اجلمعيات  وروؤ�ضاء  املوؤ�ض�ضة  مدير  بكلمة  الربنامج  هذا  افتتح  وقد  املوؤ�ض�ضة.  اأطر  اإىل  بالإ�ضافة 
امل�ضاركة. وا�ضتمل برنامج هذه الذكرى ذات القيمة العتبارية لهذه الفئة من املجتمع على اأنا�ضيد 
دينية و�ضكيت�ضات ترفيهية. واختتم هذا الن�ضاط بتنظيم حفل ع�ضاء على �رسف م�ضتفيدي دار امل�ضنني 

�ضاهمت به جمعية الت�ضامن. 
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اإقليم �ضف�ضاون

امل�ضنني  دار  الجتماعية  الرعاية  موؤ�ض�ضة  ت�ضيري  على  امل�رسفة  والإح�ضان  الرب  دار  جمعية  عملت 
باملوؤ�ض�ضة، وبتن�ضيق مع  املقيمني  لفائدة  الجتماعية  الأن�ضطة  تنظيم جمموعة من  ب�ضف�ضاون على 
اإطار احلملة التح�ضي�ضية الأوىل وتخليدا  جمموعة من اجلهات وجمعيات املجتمع املدين، وذلك يف 

لليوم الوطني لالأ�ضخا�س امل�ضنني، وقد كانت هذه الأن�ضطة كالتايل:

ا�ضم اجلهة اأو 
التاريخنوع الن�ضاطاجلمعية

الهالل الأحمر 
املغربي

خرجة ترفيهية ملنتزه �ضيدي عبد احلميد مع تنظيم اأن�ضطة 
 2013/10/06داخلية.

جمعية اأ�ضدقاء 
املري�س

تقدمي اأ�ضحية العيد
واإجراء فحو�ضات طبية لفائدة امل�ضتفيدين من املوؤ�ض�ضة 
يف اأربع اخت�ضا�ضات 
)العظام واملفا�ضل- اجلهاز اله�ضمي- الأذن والأنف 
واحلنجرة (

2013/10/10

مدر�ضة التعليم 
اخل�ضو�ضي 
النوار�س

اإقامة حفل �ضاي للم�ضتفيدين ت�ضمن اأنا�ضيد واأغاين من 
2013/10/14تقدمي الأطفال مع توزيع هدايا على امل�ضتفيدين. 

الثانوية التاأهيلية 
2013/10/30تنظيم اأن�ضطة لفائدة امل�ضتفيدين مع اإقامة وجبة غذاء.الإمام ال�ضاديل
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عمالة مكنا�س

باإقليم  امل�ضنني  بالأ�ضخا�س  املكلفة  الجتماعية  الرعاية  موؤ�ض�ضات  على  امل�رسفة  اجلمعيات  نظمت 
مكنا�س، جمموعة من الأن�ضطة، ميكن اإجنازها على ال�ضكل التايل :

اأن�ضطة املركب الجتماعي الرتبوي مبكنا�س

نظمت اجلمعية اخلريية الإ�ضالمية مبكنا�س مبقرها الكائن باملركب الجتماعي الرتبوي مكنا�س جمموعة 
من الأن�ضطة الجتماعية والرتبوية الهادفة اإىل تكري�س ثقافة التكافل والت�ضامن بني الأجيال، �ضاهم 

فيها جمموعة من املح�ضنني والفعاليات، وت�ضمنت على اخل�ضو�س :

اأكتوبر لفائدة امل�ضنني وامل�ضنات، امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات  1. �ضبيحة ترفيهية وتن�ضيطية يوم 10 
من خدمات اجلمعية اخلريية الإ�ضالمية مكنا�س. اأحياها تالميذ وتلميذات موؤ�ض�ضة جمموعة مدار�س 
املامونية للتعليم اخل�ضو�ضي بنيابة مكنا�س، وذلك يف اإطار الربنامج الرتبوي والدرا�ضي الذي يحث 
فنية  لوحات  تقدمي  متثلت يف  املجتمع.  اأفراد  بني  والتكافل  الت�ضامن  اأطفالنا على روح  تن�ضئة  على 
جميع  على  وال�رسور  البهجة  اأدخل  الذي  ال�ضيء  وحدتهم،  وامل�ضنني   امل�ضنات  وم�ضاركة  وغنائية 

امل�ضتفيدين بالإ�ضافة اإىل جل�ضات ا�ضتماع وتوزيع ملجة ال�ضباح وحلويات.

2. �ضبحية دينية �ضملت جمموعة من الأنا�ضيد الدينية والأمداح النبوية وحفل حناء جلميع الن�ضاء 
امل�ضتفيدات بدار امل�ضنني، وتوزيع قنينات امل�ضك املعطر عليهم من طرف تلميذات موؤ�ض�ضة الإمام 
ور�س بنات اخلا�ضة للتعليم العتيق، وتخلل هذا الن�ضاط جل�ضات فردية للتلميذات مع امل�ضتفيدات، 
واختتم الن�ضاط بدعاء اخلتم والدعاء للم�ضتفيدين وامل�ضتخدمني وامل�ضتخدمات، ور�ضم جدارية توؤرخ 
لهذا الن�ضاط والتي توؤكد على الرب والإح�ضان بالوالدين يف قوله تعاىل: »وبالوالدين اإح�ضانا«  �ضدق 

الله العظيم.



34

وال�ضاعر  الأ�ضتاذ  ا�ضت�ضاف  فقد  املبارك  الأ�ضحى  عيد  مع  تزامن  الوطني،  اليوم  هذا  اأن  3. وحيث 
اأيام وم�ضاركتهم طقو�س وعادات العيد  اأربعة  اأربعة م�ضتفيدين لق�ضاء  والزجال حميد ال�ضنهاجي 
حيث ا�ضتمتعوا بهذه الأيام التي و�ضع لها الأ�ضتاذ الفا�ضل برناجما خا�ضا من ليلة العيد اإىل �ضالته، 
ونحر اأ�ضحيته اقتداء ب�ضنة نبينا اإبراهيم اخلليل، وختمت هذه الأيام بخرجة ترفيهية برفقة امل�ضتفيدين 

الأربعة اإىل الطبيعة ب�ضواحي مدينة اأزرو .

اأن�ضطة املركب الجتماعي ابت�ضامة مبكنا�س

وبنف�س املنا�ضبة مت تنظيم عدة اأن�ضطة �ضحية تربوية و ترفيهية باملركب الجتماعي ابت�ضامة مبكنا�س، 
الهدف منها تكري�س ثقافة التكافل والت�ضامن بني خمتلف الأجيال حيث مت تنظيم حملة للتوعية و 
التح�ضي�س بخطورة الأمرا�س املزمنة و�ضبل الوقاية منها لفائدة 52 م�ضنا، ا�ضتفادوا من فحو�ضات 

طبية مت خاللها تقدمي اأدوية باملجان لفائدة 15 م�ضنا .
ويف نف�س الإطار، �ضهدت وحدة ف�ضاء الأ�ضخا�س امل�ضنني، تقدمي در�س يف الرتبية الدينية متحور حول 

»الآداب الإ�ضالمية وق�ض�س الأنبياء« ح�رسه 14 م�ضنا.
ملمار�ضة  يدوية  واأن�ضطة  ا�ضتجمامية  ف�ضحة  بتنظيم  باجلناح  املكلفة  املن�ضطة  قامت  اأخرى  من جهة 

الهوايات املف�ضلة للم�ضتفيدين، وا�ضتفاد من هذين الن�ضاطني 64 م�ضنا.
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 عمالة مراك�س
من  امل�ضتفيدين  امل�ضنني  الأ�ضخا�س  لفائدة  مو�ضيقيا  حفال  مبراك�س  والإح�ضان  الرب  جمعية  نظمت 
التي  املراك�ضية  امللحون  هواة  تن�ضيطه جمعية  الجتماعية، عملت على  للرعاية  موؤ�ض�ضتها  خدمات 
للم�ضتفيدين  البت�ضامة  اإعادة  اأجل  من  وذلك  امللحون،  فن  يف  متنوعة  مو�ضيقية  عرو�ضا  قدمت 
املوؤ�ض�ضة من الأ�ضخا�س امل�ضنني، وللرتويح عليهم واإدخال ال�رسور والبهجة على  من خدمات هذه 
الرب  اأع�ضاء جمعية  �ضاي ح�رسه  الرمزية، ومالب�س جديدة يف حفل  الهدايا  نفو�ضهم مبنحهم بع�س 
التي  حلظاتهم  مل�ضاطرتهم  املحلي  الو�ضط  من  واملهتمني  الجتماعيني  الفاعلني  وبع�س  والإح�ضان 

متيزت بالغبطة واملرح.

عمالة فـــا�س
نظم املركب الجتماعي املتعدد الخت�ضا�ضات باب اخلوخة جمموعة من الأن�ضطة لفائدة الأ�ضخا�س 

امل�ضنني من بينها :
مالحظاتال�رسيكالن�ضاط التاريخ

2013-10-15
زيارة وفد مكاتب اجلمعيات املوؤ�ض�ضة 

برفقة جمموعة من املح�ضنني وم�ضوؤويل 
ال�ضلطات املحلية لفائدة املركز  

مت ذبح 5 
خرفان 

احتفال بعيد 
الأ�ضحى 

تنظيم حفل فني تخلله تقدمي وجبة متميزة 2013-10-19
)�ضواء(

جمعية 
عيد الأ�ضحى�ضباب اخلري

ا�ضتقبال اأع�ضاء جمعية فاعل خري2013-10-24

اأعمال 
اإح�ضانية 

تقدمي هدايا 
لفائدة النزلء

حفل فني مب�ضاركة فرق مو�ضيقية 2013-10-27
وفلكلورية

نادي رواد 
�ضباب 

املغرب فرع 
فا�س

تقدمي هدايا 
للنزلء

ا�ضتقبال وفد ي�ضم 9 اأفراد عن جمعية 2013-10-28
Humanime الفرن�ضية

تقدمي هدايا 
وكرا�ضي 
متحركة 

لفائدة امل�ضنني 
املقعدين 

باملركز
--حملة الت�ضجري والب�ضتنة 2013-10-30
--تتمة حملة الت�ضجري والب�ضتنة2013-11-01
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 اإقليم �ضطات

نظمت املن�ضقية اجلهوية للتعاون الوطني بجهة ال�ضاوية ورديغة وتادلة اأزيالل ب�ضطات، واجلمعية 
اخلريية الإ�ضالمية ب�ضطات، ب�رساكة مع املركز املختلط للتكوين املهني، وجمعية ال�ضاوية للتوعية 

ال�ضحية لقاء توا�ضليا لفائدة امل�ضتفيدين  وامل�ضتفيدات من دار امل�ضنني �ضطات.
دار  تقدمها  التي  للخدمات  ا�ضتعرا�س  تالها  احلكيم  الذكر  من  بينات  اآيات  بتالوة  احلفل  بداأ  حيث 
الهدايا  بع�س  توزيع  مع  والنف�ضية  الجتماعية  الطبية  الإيوائية،  اخلدمات  ت�ضمل  والتي  امل�ضنني 
اإدخال  اأجل  الرمزية من مالب�س وحلويات لفائدة امل�ضنني. كما مت عر�س لوحات فنية وترفيهية من 

الفرحة وال�رسور على هذه الفئة.

والأ�رسة  واملراأة  الت�ضامن  وزارة  من  بها  املتو�ضل  املل�ضقات  تعميم  مت  املنا�ضبة  هذه  خالل  ومن 
والتنمية الجتماعية بالف�ضاءات العمومية. وقد اختتم هذا احلفل بتقدمي و�ضلة اإ�ضهارية مبراكز الرتبية 

والتكوين ومركز التدرج املهني واملركز املختلط للتكوين املهني.

اإقليم تازة

الوطنية  املنا�ضبات  كل  العادة يف  كما جرت  بتازة  امل�ضنني  دار  الجتماعية  الرعاية  موؤ�ض�ضة  قامت 
والدينية والجتماعية وبتن�ضيق مع مندوبية التعاون الوطني بتازة بالعديد من الأن�ضطة الإ�ضعاعية 

وذلك للتعريف باخلدمات التي تقدمها هذه املوؤ�ض�ضة الجتماعية لفائدة امل�ضنني، حيث مت تنظيم:
• ندوة من طرف مندوبية ال�ضوؤون الإ�ضالمية بتازة حول املعامالت الأخالقية بني امل�ضنني واأم�ضية 	

ترفيهية واأمداح نبوية.
• يوم توا�ضلي من تنظيم جمعية الجنازات والقيم الريا�ضية الن�ضائية.	
• يوم توا�ضلي من تنظيم جمعية ن�ضاء و�ضباب بالدي مت خاللها تنظيم اأن�ضطة ترفيهية وتوزيع 	

اإعانات عينية على امل�ضنني.
• م�ضحوبني 	 الجتماعية  والتنمية  والثقافة  للرتبية  لطيفة  جمعية  طرف  من  تفقدية  زيارات 

.Humanimes-Nimes France بجمعية
• تنظيم حملة حت�ضي�ضية وك�ضوفات طبية من طرف مندوبية ال�ضحة بتازة جلميع امل�ضتفيدين.	
• العربي لالنباء وكذا ممثل عن 	 املغرب  اإعالمي من طرف ممثل عن وكالة  لقاء توا�ضلي  تنظيم 

الرعاية  موؤ�ض�ضة  وخدمات  اأن�ضطة  عن  تقرير  بن�رس  وتوج  بري�س  اأجيال  الإلكرتونية  اجلريدة 
الجتماعية دار امل�ضنني بتازة يف هذين املوقعني.
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الدارالبي�ضاء الكربى: عمالة مقاطعات مولي ر�ضيد

نظمت مندوبية التعاون الوطني بهذه العمالة وبتن�ضيق مع املراكز الجتماعية واجلمعيات ال�رسيكة 
�ضاكنة  تعبئة  اإىل  يهدف  حت�ضي�ضيا  برناجما  لها،  التابعة  الب�رسية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  اإطار  يف 
الأحياء على �ضعيد تراب العمالة باأهمية الرعاية ال�ضاملة لل�ضخ�س امل�ضن، من خالل تر�ضيخ ثقافة 
التكافل بني جميع اأفراد املجتمع، بهدف النهو�س بو�ضعية امل�ضنني وحت�ضني �ضورتهم داخل املجتمع. 

وذلك ح�ضب الربنامج التايل:

املراكز 
الجتماعية

عدد 
اجلمعيات 
امل�ضاركة

املكانالتاريخمو�ضوع الن�ضاط

املركز الجتماعي 
امل�ضرية 2

حما�رسة حول حق 05
امل�ضن يف الرعاية 

واحلماية

القاعة املتعددة 2013-11-01
الخت�ضا�ضات 

باملركز 
الجتماعي 

امل�ضرية 2
املركز الجتماعي 

امل�ضرية 3-1
لقاء حت�ضي�ضي 05

حول دور الأ�رسة 
واملجتمع يف 

النهو�س بو�ضعية 
امل�ضنني

القاعة املتعددة 2013-11-01
الخت�ضا�ضات 

باملركز 
الجتماعي 

امل�ضرية 3-1
املركز 

الجتماعي 
لالمرمي

توعية ال�ضخا�س 04
امل�ضنني ب�رسورة 

ممار�ضة بع�س 
الأن�ضطة ملالأ اأوقات 

الفراغ )دينية-
ريا�ضية- ثقافية- 

فنية..(

القاعة املتعددة 2013-11-04
الخت�ضا�ضات 

باملركز 
الجتماعي 

لالمرمي
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الدارالبي�ضاء الكربى: عمالة مقاطعات �ضيدي الربنو�ضي

�ضهد مركز التنمية الب�رسية لالأ�ضخا�س امل�ضنني، حتت اإ�رساف جمعية املتقاعدين وذويهم باملغرب ويف 
اإطار الأن�ضطة التي ينظمها املركز لفائدة منخرطيه، ابتداءا من ال�ضاعة الرابعة زوال حفال اأقيم على 
�رسف امل�ضتفيدات من برنامج حمو الأمية والرتبية غري النظامية بر�ضم �ضنة 2013/2012 ح�رسته 
اأكرث من مائة م�ضتفيدة بالإ�ضافة اإىل 20 متعلمة و�ضانعة تقليدية والأطر الرتبوية والإدارية، وعدد 

من املدعوين وفعاليات من املجتمع املدين، وقد ا�ضتهل احلفل باأنا�ضيد دينية. 

حققته  الذي  بالنجاح  منوها  امل�ضتفيدات  م�ضامع  على  كلمة  املركز  مدير  األقى  ال�ضياق  هذا  ويف   
الوطنية  املبادرة  اإطار  تاأتي يف  والتي  النظامية  والرتبية غري  الأمية  التجربة يف جمال حماربة  هذه 
للتنمية الب�رسية ملبدعها ووا�ضعها مولنا اأمري املوؤمنني امللك حممد ال�ضاد�س ن�رسه الله واأيده واأبقاه 
ذخرا ومالذا لهذه الأمة، كما نوه املدير بالنجاح الذي حققته ثمانية ن�ضاء من املركز بنيلهن ال�ضهادة 
البتدائية بر�ضم هذه ال�ضنة وهن على التوايل: ا�ضني�ضلة عتيقة – اجلديري ال�ضعدية – ن�ضيلي حفيظة 

– اأبو القا�ضم فاطمة – ر�ضاد ر�ضيدة – هماد ال�ضعدية – دهاج اجميعة – حجام ربيعة.

ولالإ�ضارة فقد �ضاركت يف المتحانات 11 م�ضتفيدة من اأ�ضل 15 مرت�ضحة، اأربعة منهن مل ت�ضعفهن 
الظروف يف اجتياز المتحان.

هذا وقد حظيت اإحدى الناجحات باحل�ضول على �ضهادة التفوق على �ضعيد اأكادميية الرتبية الوطنية 
الوطنية  الرتبية  نيابة  �ضعيد  على  تقديرية  ب�ضهادة  اأخرى  وحظيت  الكربى،  البي�ضاء  الدار  جلهة 
ب�ضيدي الربنو�ضي، هذا وقد خلفت هذه النتائج اأثارا اإيجابية على نف�ضية امل�ضتفيدات والالتي عربن 
عن فرحتهن بامل�ضاركة املكثفة يف احلفل الذي نظم باملركز خ�ضو�ضا بعد توزيع ال�ضواهد التقديرية 

على امل�ضتفيدات من الربنامج بر�ضم �ضنة 2013/2012. 

وتخليدا لهذه املنا�ضبة نظمت جمعية املتقاعدين وذويهم باملغرب رحلة اإىل مدينة الرباط متت خاللها 
زيارة املاآثر التاريخية للمدينة بالإ�ضافة اإىل املكتبة الوطنية.
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اإقليم خنيفرة

نظمت مندوبية التعاون الوطني بتن�ضيق مع اإدارة مركز ا�ضتقبال الأ�ضخا�س امل�ضنني بخنيفرة، العديد 
من الربامج والأن�ضطة التي تتنا�ضب وفئة امل�ضنني وذلك خالل الفرتة املمتدة من 30 �ضتنرب اإىل فاحت 

اأكتوبر2013 . 
ا�ضتطالعية  زيارة  بخنيفرة،  للفتاة  الجتماعي  املركب  رائدات  نظمت   ،2013 �ضتنرب   30 يوم  ففي 
العناية بهندام  املوؤ�ض�ضة، عالوة على  القيام بحملة نظافة لكل زوايا واأركان  اإثرها  للمركز مت على 

امل�ضتفيدات ا�ضتحماما وتزيينا وم�ضاطرتهن لوجبة الغذاء.
ع�ضوات  لفائدة  ا�ضتطالعية  زيارة  اليوم  هذا  زوال  خلنيفرة،  املحلي  العلمي  املجل�س  نظم  كذلك 
لفائدة  اإر�ضاد وتوجيه ديني  الع�رسونية، مع عقد جل�ضة  تناول وجبة  املجل�س مت خاللها  ومر�ضدات 
امل�ضتفيدات وعموم احلا�رسات. كما مت باملنا�ضبة،  انتقاء ثمانية م�ضتفيدات لال�ضتفادة من الفحو�ضات 

الطبية املنظمة من قبل املركز ال�ضحي املتخ�ض�س يف الك�ضف املبكر عن اأمرا�س ال�رسطان.
2013 ومبنا�ضبة عيد الأ�ضحى املبارك، عقد املكتب امل�ضري للمركز على هام�س  اأكتوبر  وخالل فاحت 
املنا�ضبة، لقاءا توا�ضليا مع كافة امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين بغية تقدمي الدعم النف�ضي والجتماعي عرب 

التداول يف �ضاأن توفري اأ�ضحية العيد. حيث توج اللقاء بحفل �ضاي.
وم�ضاء نف�س اليوم، نظمت رائدات املركب الجتماعي للفتاة ب�رساكة مع مركز الرتبية والتكوين اأم 

الربيع، اأم�ضية فنية لفائدة نزيالت ونزلء املركز.

اإقليم بركان

مندوب  ال�ضيد  بح�ضور  املنا�ضبة،  بهذه  بربكان  امل�ضنني  دار  الجتماعية  الرعاية  موؤ�ض�ضة  احتفلت 
م�ضتخدمي  وبع�س  بربكان،  الإ�ضالمية  اخلريية  اجلمعية  رئي�س  وال�ضيد  بربكان،  الوطني  التعاون 
واأطر التعاون الوطني وبع�س اجلمعيات املدنية العاملة يف املجال الجتماعي بالإقليم وذلك مب�ضاركة 

جمعية نربا�س التي هي مقرها ببلجيكا، وكان الربنامج كالتايل :                                             
• تالوة اآيات من الذكر احلكيم؛	
• كلمة لل�ضيد املندوب تناول من خاللها البعد الجتماعي والإن�ضاين يف التكفل بهذه ال�رسيحة؛	
• تقدمي بع�س الهدايا من طرف جمعية نربا�س؛	
• بالن�ضبة للن�ضاء: لبا�س ن�ضوي لكل نزيلة؛	
• بالن�ضبة للرجال: عباءة وطربو�س وجوارب؛ 	
• حفلة �ضاي على �رسف امل�ضتفيدين من خدمات دار امل�ضنني بربكان؛ 	

واختتم هذا احلفل على ال�ضاعة اخلام�ضة م�ضاء ، وقد لوحظت عالمات الر�ضى والفرح على حميا كل 
احلا�رسين. 
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 اإقليم الناظور

بح�ضور  بالناظور  التكافل  دار  مبقر  اللقاءات  من  العديد  بتنظيم  الوطني  التعاون  مندوبية  قامت 
طبية  وفحو�ضات  عينية  م�ضاعدات  تقدمي  مت  كما  املح�ضنني،  وبع�س  املدين  املجتمع  من  فعاليات 

جمانية للنزلء واأقامت موؤ�ض�ضة دار التكافل باملنا�ضبة وجبة غداء مميزة للنزلء.
الب�رسية  التنمية  الوطنية  املبادرة  الناظور من طرف  مبدينة  املنظمة  التكوينية  الدورة  هام�س  وعلى 
واملندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، حول تدبري وت�ضيري موؤ�ض�ضات الرعاية الجتماعية، مت تنظيم 
زيارة ميدانية لهذه املوؤ�ض�ضة من طرف امل�ضاركني والأطر املركزية للتعاون الوطني التي اأ�رسفت على 
الفئة من  املوؤ�ض�ضة لهذه  املقدمة من طرف  الدورة وقفوا خاللها على م�ضتوى اخلدمات  تاأطري هذه 

املجتمع والذين اأ�ضادوا بجودة خدماتها واملتمثلة يف:
• تقدمي الدعم النف�ضي والجتماعي للنزلء؛	
• تنظيم رحالت للمناطق املجاورة ملدينة الناظور وفق برنامج زمني �ضنوي مب�ضاهمة فعاليات من 	

املجتمع املدين لفائدة النزلء الذين يعانون احلرمان من الدفء الأ�رسي؛ 
• تتوفر على جميع 	 والتي  باملوؤ�ض�ضة  املوجودة  الطبية  الوحدة  للنزلء من خالل  ال�ضحي  التتبع 

الأدوية الالزمة حيث اأغلبهم يعانون من اأمرا�س مزمنة؛
• النظام الغذائي املتميز طيلة ال�ضنة من حيث الكم والكيف الذي ي�ضتفيد منه النزلء عن باقي 	

املكونات  جميع  على  حتتوي  غذائية  وجبات  تقدمي  يتم  بحيث  باملغرب  املماثلة  املوؤ�ض�ضات 
الأ�ضا�ضية واملعدة بالطريقة التقليدية املغربية؛

• الرعاية التي يحظى بها النزلء حيث اأغلبهم ل يق�ضون وظائف احلياة اليومية اإل مب�ضاعدة من 	
الأطر امل�رسفة على هذه املوؤ�ض�ضة.

اإقليم بوعرفة

رعاية  الرائدات حول  لفائدة  والتح�ضي�س  للتوعية  درو�ضا  بالإقليم  والتكوين  الرتبية  مراكز  نظمت 
م�ضوؤولت  بتن�ضيطها  قام  والجتماعية،  الإن�ضانية  كرامتهم  حلفظ  امل�ضنني  الأ�ضخا�س  ومواكبة 
وموؤطرات املراكز وواعظات مندوبية وزارة الأوقاف وال�ضوؤون الإ�ضالمية  مت التطرق اإىل املوا�ضع 

التالية :
• كيفية معاملة امل�ضنني من وجهة نظر الدين الإ�ضالمي؛	
• توفري الدعم النف�ضي والجتماعي للم�ضنني؛	
• خلق اأن�ضطة موازية وحثهم على امل�ضاركة يف اتخاذ القرار؛	
• املواكبة الفعلية للم�ضنني؛	
• تربية اجليل اجلديد على ح�ضن معاملة امل�ضنني واحرتامهم داخل البيت وخارجه؛	
• احرتام املواثيق الدولية حلقوق الإن�ضان؛	



41

• توفري العناية ال�ضحية للم�ضنني وخا�ضة الذين يعانون من اأمرا�س مزمنة وا�ضطرابات عقلية.	

ونظرا للطابع املحافظ الذي مازال يتميز به اإقليم فجيج، فاإن جل الأ�رس تهتم بامل�ضنني داخل بيوتها. 
ويف هذا ال�ضدد فان الإقليم ل يتوفر على اأية موؤ�ض�ضة لرعاية امل�ضنني، ومن خالل مواكبة املندوبية 
مللف امل�ضنني فقد تو�ضلت بطلب واحد من اأجل ال�ضتفادة من خدمات موؤ�ض�ضات الرعاية الجتماعية 
اخلا�ضة بامل�ضنني ومتت اإحالته على دار العجزة بارود باإقليم الرا�ضيدية وح�ضي بعناية ممتازة من خالل 

الت�ضالت اجلارية مع املعني بالأمر. 

واجلدير بالذكر فان جمعية جناح الرحمة للم�ضنني مبدينة فجيج تهتم بهذه الفئة على م�ضتوى بلدية 
فجيج، وتقوم بزيارات ميدانية طول ال�ضنة اإىل الأ�رس املحت�ضنة للم�ضنني من اأجل الرتفيه والرتويح 
عليهم من خالل تنظيم عدة اأن�ضطة من طرف موؤطراتها. ونظرا لالإقبال الذي عرفته اأن�ضطة اجلمعية 
للم�ضنني  مقر  بناء وجتهيز  مب�رسوع  بفجيج  للم�ضنني  الرحمة  تقدمت جمعية  املذكورة،  الأ�رس  داخل 
يحت�ضن اأن�ضطتها يف اإطار اإعالن عن تقدمي م�ضاريع الذي اأعلنت عنه وزارة الت�ضامن واملراأة والأ�رسة 
بلدية فجيج  ب�رساكة مع   %60 اإىل  الجناز  ن�ضبة  2012. وو�ضلت  �ضنة  بر�ضم  الجتماعية  والتنمية 
التي وفرت القطعة الأر�ضية. ومهما و�ضلت درجة الهتمام باأو�ضاع الأ�ضخا�س امل�ضنني، فالبد من 
املتدخلني من موؤ�ض�ضات عمومية، جمعيات جمتمع مدين، جمال�س  ت�ضافر اجلهود من طرف جميع 

منتخبة وغريهم من اأجل حتقيق حياة كرمية للم�ضنني.

اإقليم تيزنيت

من  جمموعة  تيزنيت  الوطني  التعاون  ملندوبية  التابعة  الجتماعية  املوؤ�ض�ضات  من  بالعديد  نظمت 
الأن�ضطة الهادفة اىل التح�ضي�س مبو�ضوع الأ�ضخا�س امل�ضنني.

حت�ضي�ضي  يـوم  تنظيم  بتيزنيت  الطالبة  دار  الجتماعية  الرعاية  موؤ�ض�ضة  مبقر  مت  ال�ضدد  هذا  ويف 
الرعاية  »موؤ�ض�ضات  حول:  عر�س  اإلقـاء  ت�ضمن   2013/10/03 اخلمي�س  يـوم  وذلك  املو�ضوع  يف 
الإجتماعية والتكفل بالأ�ضخا�س امل�ضنني«، ح�رسه ال�ضادة وال�ضيدات اأع�ضاء مكتــب اجلمعية والأطر 
العاملة باملوؤ�ض�ضة اإىل جانب اأطـر املندوبية، وبع�س فعاليات املجتمع املدين وممثلي و�ضائل الإعالم 

املحلي.

 04 كما مت تنظيم يوم توا�ضلي حول التح�ضي�س  مبو�ضوع الأ�ضخا�س امل�ضنني وذلك يومـه اجلمعة 
اأكتوبر 2013 مبوؤ�ض�ضة الرعاية الجتماعية باأنزي ح�رسه كل مـن ال�ضادة الأطر العاملة باملوؤ�ض�ضة، 
وبع�س اأع�ضاء مكتب اجلمعية ومندوب التعاون الوطني ومرافقيه وع�ضو املجل�س العلمي املحلي 
الديني،  اأو  الأخالقي  اجلانب  امل�ضن �ضواء من  ال�ضخ�س  يتبواأها  التي  املكانة  الذي قدم عر�ضا حول 
ال�رسيحة واحلر�س على تكرميها والعناية  الإ�ضالم بهذه  اهتمام  ال�ضوء يف كلمته على  حيث �ضلط 
العناية والتكرمي وعدم  التي جتعل هذه ال�رسيحة ت�ضتحق كل  اأحاط باجلوانب الجتماعية  بهـا، كما 
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تركها عر�ضة لل�ضياع.

اإقليم القنيطرة

نظمت اجلمعية اخلريية الإ�ضالمية القنيطرة بتعاون مع جمعية الأمل للمتقاعدين وامل�ضنني جلهة الغرب، 
يوما حت�ضي�ضيا مبنا�ضبة اليوم العاملي للم�ضن  مبقر دار امل�ضنني بالقنيطرة وذلك يوم 2013/10/25.

اأ�ضاد مببادرة جمعية الأمل  ال�ضيد رئي�س اجلمعية اخلريية الإ�ضالمية الذي  وقد ا�ضتهل احلفل بكلمة 
فيه  ما  للتعاون ق�ضد حتقيق  اجلمعية اخلريية  ا�ضتعداد  للم�ضن موؤكدا على  العاملي  باليوم  لالحتفال 

م�ضلحة ال�ضخ�س امل�ضن.
اإعطاء �ضورة لو�ضعية امل�ضن يف  اأما بالن�ضبة لكلمة ال�ضيد رئي�س جمعية الأمل فقد تلخ�ضت يف 
جمتمعنا، وما يحتاجه من رعاية خا�ضة لتثمني جتاربه وخرباته، واأ�ضاد بدور اجلمعية اخلريية يف رعاية 
امل�ضنني امل�ضتفيدين من خدماتها. كما ذكر مب�رسوع جمعية الأمل خللق ف�ضاء للتوا�ضل الجتماعي 

لالأ�ضخا�س امل�ضنني.
بعد ذلك مت تنظيم زيارة ملراقد امل�ضنني وخمتلف املرافق املرتبطة باملوؤ�ض�ضة. وللرتفيه عن هذه الفئة مت 
تقدمي فقرات تن�ضيطية، مع اإلقاء بع�س الق�ضائد واخلواطر باملنا�ضبة من طرف اأع�ضاء جمعية الأمل 

ليختتم احلفل بت�ضليم بع�س مواد النظافة.   

اإقليم تاونات

عمال باإ�ضرتاتيجية التعاون الوطني والتوجيهات امللكية ال�ضامية لأجل الهتمام والعناية بفئة امل�ضنني، 
وبناء على تو�ضيات اليوم الدرا�ضي الذي قام به فريق العمل عن الإدارة املركزية للتعاون الوطني 
حول امل�ضاريع الجتماعية ذات الأولوية بالإقليم عملت املندوبية الإقليمية للتعاون الوطني يف هذا 
املجال وب�رساكة مع الهياأة الإقليمية للتنمية الب�رسية باإقليم تاونات وباقي املتدخلني على التفاق على 

اإحداث ب�ضتان للم�ضنني  بكل من القرية ومدينة تاونات خالل �ضنة 2014.
كما تعمل املندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بتاونات على التح�ضي�س والتوعية باأهمية ال�ضخ�س 
امل�ضن والدور الذي يلعبه يف املجتمع كلما دعت ال�رسورة اإىل ذلك، اأما بخ�ضو�س الإيواء فاإنه يتم 

ال�ضتعانة باملراكز املوجودة يف النطاق الرتابي للمندوبيات املجاورة.
حيث قامت املندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بتاونات  خالل ال�ضهر اجلاري بالتدخل لدى املندوبية 
لفائدة   ) فا�س  اخلوخة  باب   – امل�ضنني  لإيواء  الجتماعي  )املركب  بفا�س  الوطني  للتعاون  الإقليمية 
�ضخ�ضني م�ضنني باإقليم تاونات كانا يعي�ضان حالة من الت�رسد والإهمال الأ�رسي، وذلك مبنا�ضبة اليوم 

العاملي للم�ضنني والت�ضامن الدائم للتعاون الوطني مع هذه الفئة املحرومة باملجتمع .
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اإقليم قلعة ال�رساغنة

مت عقد اجتماع  مبقر عمالة اإقليم  قلعة  ال�رساغنة  برئا�ضة ال�ضيد العامل وذلك يوم  2013/10/09، 
�ضعبة  و�ضعية  يف  لالأ�ضخا�س  الرحمان  عبد  �ضيدي  جلمعية  امل�ضري  املكتب  اأع�ضاء  وبح�ضور 
واملندوب الإقليمي للتعاون الوطني. وكان الهدف من الجتماع تعبئة هذه اجلمعية وحثتها على فتح 
اأبواب موؤ�ض�ضة الرعاية الجتماعية دار امل�ضنني بقلعة ال�رساغنة، يف وجه الراغبني يف ال�ضتفادة من 

خدماتها والإ�رساع يف البث يف طلبات الإيواء.

 اإقليم العرائ�س

قامت مندوبية التعاون الوطني بالإقليم بتن�ضيق مع اجلمعيات امل�ضرية ملوؤ�ض�ضات الرعاية الجتماعية 
باملوؤ�ض�ضات  للتعريف  املواطنني  مع  ولقاءات  م�ضتديرة  موائد  تنظيم  على  العمل  اأجل  من  بالقليم 
تخللته  الكبري  بالق�رس  امل�ضنني  لدار  ميدانية  زيارة  تنظيم  مت  حيث  الفئة،  بهذه  بالتكفل  املخت�ضة 
الرفع من م�ضتوى خدمات  اأجل  امل�ضتفيدين من  اإىل حاجيات  فقرات تن�ضيطية متنوعة وال�ضتماع 
املوؤ�ض�ضة كما قدمت جمعية الكواكب العرائ�ضية ملدح خري الربية حفال دينيا تخللته فقرات حت�ضي�ضية 
باملو�ضوع مع عر�س فقرات لتعزيز الت�ضامن بني الأجيال. كما �ضتعمل املندوبية كذلك على تنظيم 
يوم درا�ضي حول مو�ضوع امل�ضنني بتن�ضيق مع ق�ضم العمل الجتماعي بالعمالة واجلمعيات امل�ضرية 
ملوؤ�ض�ضات الرعاية الجتماعية للوقوف على دعم �ضامل لهم والنخراط يف م�ضاريع برامج املبادرة 
الوطنية للتنمية الب�رسية خا�ضة برنامج حماربة اله�ضا�ضة من اأجل خلق اإدماج اجتماعي لالأ�ضخا�س 

امل�ضنني.
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 عمالة الرباط

نظمت دار امل�ضنني بحي النه�ضة عدة اأن�ضطة لالحتفال باليوم العاملي للم�ضنني كانت على ال�ضكل 
التايل: 
• امل�ضاركة يف اللقاء التوا�ضلي حول حماية الأ�ضخا�س امل�ضنني من اأجل التعبئة والتعريف باأهمية 	

ومب�ضاركة  الفئة  بهذه  الرعاية  جمال  يف  الفاعلني  خمتلف  لدى  امل�ضنني  بالأ�ضخا�س  العناية 
قطاعات حكومية وجمعيات املجتمع املدين وخرباء باحثني وكذا من اأجل تر�ضيخ ثقافة التكافل 

والت�ضامن بني الأجيال .
امل�ضنني  اأحد  �ضورة  حتمل  املنا�ضبة  هذه  خالل  ا�ضتغاللها  مت  التي  املطويات  اأن  الإ�ضارة  جتدر  كما 

القاطنني باملركز مت اختياره لهذا الغر�س.
• املغربية 	 لل�رسكة  الأوىل  للقناة  اإعالمية  تغطية  اإطار  يف  بالأمر  للم�ضوؤولني  ت�رسيحات  اأخذ 

لالإذاعة والتلفزة، مت خاللها اأخد ت�رسيحات امل�ضوؤولني باملركز وبع�س املقيمات امل�ضنات حول 
خمتلف اخلدمات املقدمة باملركز الجتماعي لالأ�ضخا�س امل�ضنني، وقد مت اإدراج هذه التغطية يف 

الأخبار الرئي�ضية.
• ا�ضتقبال املركز ملجموعة من اجلمعيات التي قامت باأن�ضطة خمتلفة ت�ضامنية، ترفيهية مع تقدمي 	

هدايا للم�ضنني وا�ضتفادة الن�ضاء املقيمات من حناء جماعي و�ضط حفل بهيج.
• ثقافة 	 تر�ضيخ  اأجل  من  وذلك  للمركز  اخل�ضو�ضية  ال�ضالم  مدار�س  موؤ�ض�ضة  تالميذ  زيارة 

الذي تقوم  الكبري  الدور اخلريي  التالميذ على  النا�ضئة و كذا اطالع  التاآزر لدى  الت�ضامن و 
به موؤ�ض�ضات الرعاية الجتماعية من اأجل م�ضاعدة الفئات املعوزة اأو التي توجد يف و�ضعيات 

�ضعبة. 
• زيارة تالميذ التكوين املهني للمركز مل�ضاركة امل�ضنني وامل�ضنات هذه املنا�ضبة مع تقدمي حفل 	

فني وهدايا خمتلفة.
اإقليم �ضيدي قا�ضم

وفعاليات جمعوية  الوطني  التعاون  مندوبية  مع  بتعاون  قا�ضم  ب�ضيدي  امل�ضنني  دار  نظمت جمعية 
باملدينة يوم 2013/10/01 حملة حت�ضي�ضية كان الهدف الأ�ضا�ضي منها هو تر�ضيخ ثقافة الت�ضامن 
املركب  تتواجد و�ضط  قا�ضم  ب�ضيدي  امل�ضنني  دار  واأن  الأجيال، خ�ضو�ضا  الجتماعي بني  والتكافل 
املراأة يف  تاأهيل واإدماج  الجتماعي بحي �ضحراوة، الذي ي�ضم مركز الأطفال املتخلى عنهم، مركز 
و�ضعية �ضعبة، مركز تاأهيل الأ�ضخا�س ذوي الحتياجات اخلا�ضة، ودار الطالبة واملركز الجتماعي 
اأ�ضبحوا  اآثارا جد طيبة يف نفو�س نزلء دار امل�ضنني الذين  متعدد الوظائف. وقد خلفت هذه احلملة 
املح�ضنني  املوؤ�ض�ضات، وكذا بع�س  امل�ضتفيدين من خدمات هذه  دائمة من طرف  بزيارات  يح�ضون 

والفعاليات اجلمعوية  باملدينة.  
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وقد �ضملت هذه احلملة التح�ضي�ضية تنظيم حفل غداء جماعي بدار امل�ضنني وتقدمي هدايا واأدوية من 
طرف بع�س املح�ضنني. كما متيز هذا احلفل بتقدمي خدمات تطوعية لفائدة امل�ضنني من طرف رواد الفرع 
الإقليمي للهالل الأحمر ب�ضيدي قا�ضم. وانتهت هذه احلملة يف جو من الإخاء والت�ضامن وقيم التكافل 

التي يتميز بها املغاربة ب�ضكل عام.
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مقتطفات من ق�ضا�ضات ال�ضحف
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معطيات حول مراكز الرعاية الجتماعية
 اخلا�ضة بال�ضخا�س امل�ضنني
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جهة ال�ضاوية ورديغة 
1-مركز ا�ضتقبال الأ�ضخا�س بدون ماأوى قار

العنوان : طريق الفقيه بنصالح واد زم إقليم خريبكة

الهاتف : 06.68.0623.66

عدد المستفيدين: 5

2-دار الأطفال �ضطات

العنوان : شارع األميرة لال عائشة طريق كيسر ص.ب 34 

الهاتف : 05.23.40.27.59

عدد المستفيدين : 13

جهة دكالة عبدة 
3-دار امل�ضنني اجلديدة

العنوان : زنقة 118 حي سيدي الضاوي ساحة موالي الحسن الجديدة

الهاتف : 05.23.35.37.42

الفاكس : 05.23.37.20.21

عدد المستفيدين : 25

4-دار الرب والإح�ضان

العنوان : طريق امزوهن سيدي بوزيد آسفي

الهاتف : 06.61.38.86.17 – 06.73.73.47.74

عدد المستفيدين : 66
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-دار البحار لإيواء الأ�ضخا�س امل�ضنني

العنوان : شارع بلخضير حي سيدي بوزيد آسفي

الهاتف : 06.00.03.26.68

عدد المستفيدين : 20

6-دار امل�ضنني اآ�ضفي

العنوان : حي سيدي بوزيد آسفي

الهاتف : 06.00.08.27.93 - 0600047327

عدد المستفيدين : 50

جهة فا�س بوملان
7-مركز النور لتاهيل واإدماج املر�ضى العقليني

العنوان : مركز النور عين قادوس - فاس

الهاتف : 05.35.75.51.62

الفاكس : 05.35.70.37.62

عدد المستفيدين : 150

8-مركز الت�ضامن

العنوان : 19 مكرر زنقة الفاطمي الشرادي باب الخوخة فاس المدينة 

الهاتف : 05.35.71.18.39

الفاكس : 05.35.71.18.39

عدد المستفيدين : 49

9- مركز رعاية الأ�ضخا�س امل�ضنني

العنوان: تجزئة االستقرار - الرفايف صفرو

الهاتف : 05.35.96.99.04 

عدد المستفيدين : 31
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جهة الغرب ال�رساردة بني ح�ضن
10- دار امل�ضنني

العنوان : طريق الرباط القنيطرة

الهاتف : 06.61.17.18.63    

الفاكس : 05.38.38.01.43

عدد المستفيدين : 45

11- دار امل�ضنني �ضيدي قا�ضم

العنوان : حي صحراوة سيدي قاسم

الهاتف : 06.61.18.48.83

الفاكس : 05.53.85.96.36

عدد المستفيدين : 19

12- ب�ضتان امل�ضنني

العنوان : حي الليمون سيدي سليمان

الهاتف : 06.57.16.17.77 -  05.37.50.58.68

عدد المستفيدين : 21

جهة الدارالبي�ضاء الكربى
13- مركب الربكة 1

العنوان : تجزئة البركة رقم 30 عين الشق 

الهاتف : 0661643507

عدد المستفيدين : 23
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14- دار امل�ضنني

العنوان : شارع داورة عين الشق

الهاتف : 0670185848

الفاكس : 0522860205

عدد المستفيدين :44      

15 -دار امل�ضنني حي الن�ضيم

العنوان : حي النسيم سيدي معروف جماعة السفاسفة الحي الحسني

الهاتف : 05.22.89.78.70

الفاكس : 05.22.89.70.10

عدد المستفيدين: 25

16- املركب الجتماعي دار اخلري تيط مليل

العنوان : واد حصار دوار الخير مديونة

الهاتف : 06.61.19.54.91

عدد المستفيدين : 216

17- املركز الجتماعي للم�ضنني

العنوان : حي الفرح العالية المحمدية 

الهاتف : 05.23.32.09.02

عدد المستفيدين : 12

18- دار امل�ضنني الربنو�ضي

العنوان : سيدي البرنوصي

الهاتف : 06.62.23.24.44 -  05.22.75.71.79

عدد المستفيدين : 67
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19-مركز امل�ضنني 

العنوان : ملتقى شارع طنطان و المهدي بن بركة، العنق، الدار البيضاء أنفا

الهاتف :  06.65.44.18.92

       06.45.23.19.91            

جهة العيون بوجدور ال�ضاقية احلمراء
20- نادي امل�ضنني ببوجدور

العنوان : حي عودة بوجدور

الهاتف : 06.71.42.40.40

الفاكس : 05.28.89.60.13

عدد المستفيدين : 33

جهة مكنا�س تافياللت
21- مركز ال�ضتقبال والإدماج

العنوان : شارع الحسن الثاني مركز أرفود إقليم الرشيدية

الهاتف : 05.35.57.64.54 - 06.62.55.52.87

الفاكس : 05.35.57.64.54

عدد المستفيدين : 19

22- املركب ال�ض�ضيو- تربوي: الأ�ضخا�س امل�ضنون والأطفال يف و�ضعية �ضعبة

العنوان : حي األطلس 2 ـ أحدات أزرو - إقليم إفران

الهاتف : 05.35.56.09.65

عدد المستفيدين : 32
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23- دار امل�ضنني خنيفرة

العنوان : الحي الفالحي الجماعة الحضرية خنيفرة

الهاتف : 05.35.38.51.31

الفاكس : 05.35.58.69.53

عدد المستفيدين : 44

24- دار امل�ضنني ميدلت

العنوان : حي الرياض ميدلت

الهاتف : 05.35.58.03.78

عدد المستفيدين : 10

25- دار امل�ضنني �ضوفيطا

العنوان : شارع محمد السادس ص.ب 21 

الهاتف : 05.35.55.28.93

عدد المستفيدين : 126

26-املركز الإجتماعي اإبت�ضامة

العنوان : المركز اإلجتماعي إبتسامة، البساتين مكناس

الهاتف : 06.19.51.77.22

06.68.11.48.77           

اجلهة ال�رسقية
27- دار امل�ضنني بركان

العنوان : حي المجد بركان

الهاتف : 05.36.61.34.07

عدد المستفيدين : 18
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28- ريا�س امل�ضنني وجدة

العنوان : طريق عين بني مطهر - وجدة

الهاتف : 05.36.51.12.52

عدد المستفيدين : 200

جهة الرباط �ضال زمور زعري
29- مركز الأمل لالأ�ضخا�س امل�ضنني

العنوان : شارع الولفة أمل 3 مكرر حي يعقوب المنصور الرباط

الهاتف : 06.61.19.19.70 – 05.37.79.98.14

الفاكس : 05.37.79.98.14

عدد المستفيدين : 36

30- موؤ�ض�ضة اأحمد بن زايد اآل نهيان للرعاية الجتماعية

العنوان : عين عتيق تمارة الرباط

الهاتف : 06.61.37.21.47

عدد المستفيدين : 139

31-املركز الجتماعي لالأ�ضخا�س امل�ضنني

العنوان : شارع أحمد رضا كديرة حي النهضة 2 الرباط

الهاتف : 05.37.65.60.75

الفاكس : 05.37.75.60.43

عدد المستفيدين : 33

32
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-دار امل�ضنني �ضال

العنوان : أوالد العياشي بوقنادل - عامرة

الهاتف : 05.37.82.27.47 – 06.61.34.57.64

الفاكس : 05.37.85.35.59

عدد المستفيدين : 06

جهة مراك�س تان�ضيفت احلوز
33-املركب الجتماعي لالأ�ضخا�س املعاقني ذهنيا احلن�ضان

العنوان : سياج البلدية حي الحنشان إقليم الصويرة

الهاتف : 05.24.79.09.93  

الفاكس : 05.24.79.09.93 

عدد المستفيدين : 25

34-دار امل�ضنني القلعة

العنوان : قلعة السراغنة

الهاتف : 06.61.44.56.31

عدد المستفيدين : 25

35- دار الرب والإح�ضان

العنوان: الحي المحمدي امرشيش ص.ب 1577 المنارة مراكش

الهاتف : 05.24.30.62.28

الفاكس : 05.24.30.48.72

عدد المستفيدين : 650
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جهة �ضو�س ما�ضة درعة
36- دار الراحة اأكادير

العنوان : شارع عبد الرحيم بوعبيد أكادير

الهاتف : 05.28.22.77.20

عدد المستفيدين : 44

37- دار التكافل

العنوان : حي لمزار آيت ملول إقليم إنزكان

الهاتف : 05.28.30.88.54

الفاكس : 05.28.30.87.95

عدد المستفيدين : 42

38- مركب الراأفة

العنوان : الحي اإلداري أوالد تايمة إقليم ترودانت

الهاتف : 05.28.52.79.80

الفاكس : 05.28.52.79.80

عدد المستفيدين : 3

39- املركب الجتماعي اآيت اإعزة

العنوان : حي PAM آيت إعزة تارودانت  

الهاتف : 05.28.53.61.46

الفاكس : 05.28.53.61.88

عدد المستفيدين : 19
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40- املركب الجتماعي دار اخلري

العنوان : درب الخيرية فرق األحباب تارودانت

الهاتف : 05.28.85.21.56

الفاكس : 05.28.85.21.56

عدد المستفيدين : 40

جهة طنجة تطوان
41- دار امل�ضن

العنوان : زنقة الطاغي شفشاون

الهاتف : 06.62.26.98.01 – 05.39.98.92.97

عدد المستفيدين : 15

42-املركب الجتماعي دار الأطفال ودار امل�ضن الق�رس الكبري

العنوان : حي سيدي عيسى بنقاسم القصر الكبير إقليم العرائش

الهاتف : 05.39.91.85.02

عدد المستفيدين : 16

43- دار امل�ضنني العرائ�س

العنوان : طريق سيدي ودار العرائش

الهاتف : 05.39.52.03.09

عدد المستفيدين : 15

عدد المستفيدين : 21
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44- مركز الرعاية الجتماعية بطنجة

العنوان : زنقة كانون قرب حي دار المسنين حي مسترخوش طنجة

الهاتف : 06.61.32.06.35

عدد المستفيدين : 48

45- دار الرب والح�ضان

العنوان : عبد اللطيف المديوري درب جسوس طرنقات تطوان

الهاتف : 05.39.70.32.57

الفاكس : 05.39.70.48.71

عدد المستفيدين : 500

46- دار امل�ضنني

العنوان : شارع االسماعيلية 105 ب

الهاتف : 05.39.71.50.06

عدد المستفيدين : 59

جهة تازة احل�ضيمة تاونات
47- املركز الإقليمي للرعاية الجتماعية اإمزورن

العنوان : إمزورن قرب رجال المطافئ إقليم الحسيمة

الهاتف : 05.39.80.50.03

الفاكس : 05.39.80.50.03

عدد المستفيدين : 62
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48- دار امل�ضنني

العنوان : S/N زنقة العراق الحسيمة

الهاتف : 05.39.98.20.73

عدد المستفيدين : 20

49- املركز الجتماعي لالأ�ضخا�س امل�ضنني كر�ضيف

العنوان : حي النجد كرسيف

الهاتف : 05.35.20.02.04

عدد المستفيدين : 14

50- دار امل�ضنني تازة

العنوان : 140 شارع طنجة تازة

الهاتف : 05.35.67.34.16

عدد المستفيدين : 64

جهة تادلة اأزيالل
51- دار امل�ضنني بني مالل

العنوان : شارع محمد الخامس بني مالل

الهاتف : 05.23.48.37.58 - 06.61.23.19.90

الفاكس : 05.23.48.37.58

عدد المستفيدين : 18


