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بناء عىل املرسوم رقم 2.13.22 الصادر يف 18 من جامدى اآلخرة 1434 )29 	 
أبريل 2013( واملتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة األرسة والتضامن 
واملساواة والتنمية االجتامعية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 
21 جامدى اآلخرة 1434 املوافق لـ 2 ماي 2013، تناط بالسلطة الحكومية 
إعداد  مهمة  االجتامعية  والتنمية  واملساواة  والتضامن  باألرسة  املكلفة 
الحكومية يف مجاالت األرسة والتضامن واملساواة والتنمية  السياسة  وتنفيذ 
االجتامعية، وذلك بتنسيق مع القطاعات املعنية، ويعهد إليها يف هذا الصدد 
والتنمية  واملساواة  والتضامن  األرسة  مبجاالت  املتعلقة  الدراسات  إنجاز 

االجتامعية وإعداد التقارير بشأنها؛
لألشخاص 	  الوطني  للمرصد  األسايس  القانون  من  الرابعة  املادة  عىل  بناء 

املسنني، التي تحدد مهامه يف إعداد تقرير سنوي وتقارير موضوعاتية، حسب 
الحاجة، بشأن وضعية األشخاص املسنني والتحديات التي تواجههم؛

يقدم املرصد الوطني لألشخاص املسنني التقرير السنوي األول حول األشخاص 

باملرصد  الخاصة  اإلرشاف  لجنة  إعداده من طرف  تم  الذي  باملغرب،  املسنني 

الوطني لألشخاص املسنني.
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المرصد الوطني لألشخاص المسنين

مختلف  مع  تشاركية  مقاربة  وفق  االجتامعية،  والتنمية  واملساواة  والتضامن  األرسة  وزارة  أحدثت 

الفاعلني يف املجال، املرصد الوطني لألشخاص املسنني سنة 2016، كآلية وطنية لرصد األوضاع الدميغرافية 

واالجتامعية واالقتصادية لألشخاص املسنني، وتطوير املؤرشات واملعطيات والنهوض بالبحث العلمي يف 

هذا املجال، وتوسيع مجاالت التشاور والرشاكة مع كافة املتدخلني االجتامعيني.

ويتميز هذا املرصد الوطني برتكيبة رباعية، تضم يف عضويتها كل من القطاعات الحكومية، وجمعيات 

املجتمع املدين العاملة يف هذا املجال، ومراكز البحث العلمي والتقني، والخرباء، والذي يسعى إىل تحقيق 

األهداف التالية:
الرصد واليقظة وتتبع أوضاع األشخاص املسنني؛	 
املساهمة يف تطوير املعرفة والبحث العلمي حول أوضاع األشخاص املسنني.	 

كام يتوىل املرصد املهام التالية:
وضع آليات الرصد واليقظة لتتبع أوضاع املسنني؛ 	 
إحداث منظومة معلوماتية لتتبع ورصد أوضاع وحاجيات األشخاص املسنني؛	 
إنجاز بحوث ودراسات حسب الحاجة؛	 
إعداد تقرير سنوي وتقارير موضوعاتية، حسب الحاجة، بشأن وضعية األشخاص املسنني والتحديات 	 

التي تواجههم؛
اقرتاح مؤرشات من أجل تقييم الربامج املنجزة أو قياس أثرها عىل واقع املسنني؛	 
تقديم االستشارة بخصوص السياسات العمومية واالسرتاتيجيات والربامج واألنشطة ذات الصلة، ومشاريع 	 

القوانني املرتبطة باختصاصه.
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يعرف العامل اليوم مظاهر تحول دميغرايف يف الهرم السكاين، ترتب عنه تشيخ ملحوظ للساكنة، إذ تعترب 

الدويل  الصعيدين  عىل  الحايل  القرن  بداية  طبعت  التي  االجتامعي،  التغري  مؤرشات  أهم  من  واحدة 

والوطني، بحكم تأثريها عىل املجتمعات يف جميع املجاالت، مبا يف ذلك النمّو االقتصادّي، وحجم االّدخار 

والتفاعل  االجتامعية،  والحامية  الّصّحيّة  واألنظمة  واملعاشات،  الشغل  وسوق  واالستهالك،  واالستثامر 

املتبادل بني األجيال، باإلضافة إىل البنيات األرسية. ولذلك، فإن هذه التغريات ينبغي أخذها بعني االعتبار 

عند وضع وتسطري مختلف الربامج والسياسات العمومية املتعلقة بهذه الفئة من السكان.

تزايد  وبالتايل  الشيخوخة،  تطور وترية  يتجىل يف  تحوال دميغرافيا رسيعا  يعرف  الدول،  كباقي  واملغرب، 

األشخاص  نسبة  بأن   2014 لسنة  والسكنى  للسكان  العام  اإلحصاء  نتائج  أبرزت  حيث  املسنني،  نسب 

املسنني البالغني ستني سنة فام فوق متثل 9.4 باملائة من مجموع السكان. 

ويشكل األشخاص املسنون رمزية وقيمة ُمضافة داخل األرس املغربية، عىل اختالف مستوياتها االقتصادية 

واالجتامعية ويف الوسطني الحرضي والقروي، من خالل نقل خرباتهم ومعارفهم، وتجاربهم املتنّوعة، ونقل 

القيم التي ظلّْت محرَتَمة يف األوساط االجتامعية، خاصة احرتام الغري، وتقدير التضامن العائيل، واالنتامء 

التي  والعمرانيّة،  اقتصادية  السوسيو  التحّوالت  أمام  فشيئا  شيئا  يرتاجع  لألسف  أصبح  الذي  الجامعّي، 

أصبحْت تطْبُع املجتمع املغريب. 

وبالرغم من أن األشخاص املسنني ما زالوا يحظون باالحرتام والتقدير يف العديد من املجتمعات، خاصة 

التقليدية منها، إال أن هذا ال ينفي تعرضهم لبعض السلوكات، من قبيل التهميش، واعتبارهم أقل نشاطا 

وقدرة عىل العمل، وأكرث ضعفا، وهي سلوكات تندرج يف إطار التمييز املبني عىل السن، مام يحد من 

مشاركة األشخاص املسنني بشكل كامل يف التنمية، ويعيق متتعهم بجميع حقوقهم. 

الكيّلّ أو الجزيئ، بوتريٍة متفاِوتَة، إلحدى  الفقدان  والبد من اإلشارة إىل أن من بني تجليات الشيخوخة 

أو ملجموع القدرات الجسامنيّة أو الذهنية، أو كليهام معا، لتُطَرح بذلك إشكالية كرْبى تتعلُّق بُفْقدان 

االستقاللية بدرجة تتفاوت بدورها بني األشخاص املسنني. ولذلك، فحني نتحدث عن األشخاص املسنني البد 

من التمييز بأنها فئة غري متجانسة، فهناك رشيحة ما زالت لديها القدرة عىل العمل واإلنتاج، واملساهمة 

يف  عليها  املنصوص  حقوقها  وضامن  واالعتناء،  الرعاية  إىل  تحتاج  وأخرى  وخدمته،  املجتمع  تطوير  يف 

الدستور ومختلف القوانني.

واليقظة  بالرصد  املتعلقة  املسنني  لألشخاص  الوطني  املرصد  وتنزيال ألهداف  املعطيات،  ويف ظل هذه 

وتتبع أوضاع األشخاص املسنني، واملساهمة يف تطوير املعرفة والبحث العلمي يف هذا املجال، قام املرصد 

بإعداد تقريره السنوي األول. 
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أهداف التقرير

ملختلف  دقيٍق  تحليل  وتقديم  املسّنني،  لألشخاِص  الحالية  الوضعية  تشخيص  إىل  التقرير  هذا  يسعى 

جوانبها، واالطالع عىل املبادرات التي يقوم بها الفاعلون يف املجال، وذلك بهدف بلورَة بعض التوصيات 

واملقرتحات التي من شأنها تنويِر صانعي القرار، وُمساعدتهم عىل وضع سياسة عُمومية تُراعي ُحقوق 

األشخاص املسّنني والنهوض بها.

 ويأيت إعداد هذا التقرير ألهّمية املوضوع وراهنيته التي تتجىل يف:
التحوالت السوسيو دميغرافية التي يعرفها املجتمع املغريب، والتي تنحو به نحو الشيخوخة، وما لهذا 	 

التحول من انعكاسات اقتصادية واجتامعية عىل أفراد املجتمع، كبارا وصغارا، وعىل التنمية االقتصادية 
بشكل عام؛

االقتصادية 	  التنمية  يف  مساهمته  خالل  من  الراهن،  العرص  يف  املسن  يقدمها  التي  املضافة  القيمة 
والسياسية واالجتامعية والثقافية، بحكم خرباته وتراكامته املعرفية يف شتى املجاالت؛

أهمية الشيخوخة كقضية من القضايا اآلنية وامللحة عىل املستوى العاملي حقوقيا وترشيعيا.	 

المنهجية المعتمدة

اعتمد املرصد الوطني لألشخاص املسنني، يف إعداده لهذا التقرير السنوي األول، عىل املقاربة التشاركية، 

من خالل مراسلة القطاعات الحكومية واملؤسسات الوطنية بهدف تجميع الوثائق واملعطيات والبيانات 

اإلحصائية املتعلقة باألشخاص املسنني، ثم تحليل واستقراء هذه املعطيات من طرف لجنة إرشاف املرصد، 

والتي متحورت حول:
الخصائص الدميغرافية؛	 
ولوج املسنني للخدمات الصحية؛	 
ولوج املسنني للخدمات االجتامعية؛	 
املشاركة يف الحياة العامة؛	 
مبادرات بعض القطاعات الحكومية واملؤسسات الوطنية يف مجال املسنني.	 

واإلحاطة مبختلف  املسنني،  األشخاص  إىل تشخيص وضعيات  التقرير  املحاور، سعى  وانطالقا من هذه 

املبادرات والسياسات املوجهة إليهم، مع إبراز مختلف األنشطة التي يؤطرها األشخاص املسنون أنفسهم، 

ويشاركون فيها.
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تعريف الشخص المسن

تعرف تسمية األشخاص املسنني تباينا كبريا حتى يف الوثائق الدولية، بحيث يعرب عنهم بـ »كبار السن«، 

و»املسنني«، و»الشيوخ«، و»األكرب سنا«، و»فئة العمر الثالثة«. كام تطلق »فئة العمر الرابعة« للتعبري عن 

األشخاص الذين يفوق سنهم 80 سنة فام فوق. 

)بالفرنسية   )older persons( السن«  »كبار  مصطلح  اختارت  املتحدة،  األمم  ملنظمة  فبالنسبة 

استخدم  الذي  التعبري  وهو   ،)»personas mayores« وباإلسبانية   ،»personnes âgées«

اإلحصائية  اإلدارات  يف  املتبعة  للمامرسة  ووفقا   .2 و98.48   1  15.47 العامة  الجمعية  قراري  يف 

فأكرث.  سنة   60 أعامرهم  تبلغ  الذين  األشخاص  املصطلحات  هذه  تشمل  املتحدة،  لألمم 

وتعترب إدارة اإلحصاءات التابعة لالتحاد األورويب أن »كبار السن« هم الذين بلغوا من العمر 65 سنة 

أو أكرث، حيث إن سن ال  65 هي السن األكرث شيوعا للتقاعد، وال يزال االتجاه العام ينحو نحو تأخري سن 

التقاعد. 

ويتميز كبار السن، كمجموعة، بالتباين والتنوع، شأنهم يف ذلك شأن باقي السكان، ويعتمد وضعهم عىل 

الحالة االقتصادية واالجتامعية للبلد، وعىل العوامل الدميغرافية والبيئية والثقافية، وكذا عىل بيئة العمل. 

كام يعتمد عىل عوامل ذاتية والحالة األرسية، وعىل مستوى التعليم، والبيئة الحرضية أو القروية، وعىل 

الشغل )عاملني أو متقاعدين(.

وتجدر اإلشارة إىل أننا سنستخدم تسمية »املسن« للداللة عىل هذه الفئة العمرية خالل هذا التقرير، مبا 

ينسجم وتسمية املرصد الوطني لألشخاص املسنني.

1. قرار الجمعية العامة 15.47 املؤرخ يف 16 تشـرين األول/أكتـــوبر 1992 بشأن »إعالن بشأن الشيخوخة«

A/48/627 2. قرار عدد 98.48 بشأن تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة، اتخذته الجمعية العامة بناء عىل تقرير اللجنة الثالثة





أوال. السياق العام
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1. السياق الدولي

املسنني،  ة لحقوق األشخاص  آلية دولية مخصصَّ الدويل، ال توجد  املنتظم  بالنظر إىل مكونات ومواثيق 

الذين يتمتعون ضمنيا بكل الحقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لسنة 19483. لكن 

االهتامم بحقوق هذه الفئة بدأ منذ قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة يف دجنرب 1978، من خالل إنشاء 

»الجمعية العاملية للشيخوخة«، التي عهد إليها بإطالق خطة عمل دولية تهدف ضامن األمن لكبار السن 

عىل الصعيدين االقتصادي واالجتامعي، وتوفري اإلمكانات الرضورية لهم للمساهمة يف التنمية الوطنية.

التي  للشيخوخة4،  الدولية  فيينا  عمل  خطة  وأصدرت   ،1982 سنة  مؤمترا  الجمعية  عقدت  ذلك،  بعد 

تشكل وثيقة مرجعية تحدد التدابري التي ينبغي للدول األعضاء اتخاذها من أجل املحافظة عىل حقوق 

كبار السن يف مختلف املجاالت، الصحة والتغذية، وحامية املستهلك املسن، واإلسكان والبيئة، واألرسة، 

والرعاية االجتامعية، والعمل وضامن الدخل، والتعليم، وجمع بيانات البحوث وتحليلها، حيث أحرزت 

بعض الدول، وخصوصا املتقدمة منها، عىل إثر ذلك تقدما يف صياغة سياسات وبرامج وطنية وتنفيذها، 

كتوفري الرعاية الصحية، وتأمني الدخل لكبار السن. ومع ذلك، ال تزال التحديات قامئة.

بها  املعرتف  بالحقوق  مرتبطة  السن5  بكبار  متعلقة  مبادئ   ،1991 سنة  املتحدة،  األمم  اعتمدت  كام 

يف مجال حقوق اإلنسان، وهي »االستقاللية« و»املشاركة« و»الرعاية« و»تحقيق الذات«، و»الكرامة«، 

وشجعت الحكومات عىل إدراجها يف خططها الوطنية، ما أمكن ذلك.

وقد حددت الجمعية العامة لألمم املتحدة، مبوجب القرار 45.106، يف 14 دجنرب 1990، الفاتح من أكتوبر 

يوما دوليا للمسنني. 

واستمر العمل لفائدة كبار السن إىل غاية سنة 2002، حيث تم عقد الجمعية العاملية الثانية للشيخوخة 

مبدريد6، وذلك بهدف عرض ما تم تنفيذه من توصيات الجمعية العاملية األوىل للشيخوخة، وخطة عمل 

فيينا، والخروج بخطة العمل الدولية للشيخوخة لسنة 2002، التي راعت االنسجام مع الواقع االجتامعي 

والثقايف واالقتصادي والدميغرايف للقرن الحادي والعرشين، آخذة بعني االعتبار احتياجات البلدان النامية 

ومتطلباتها باهتامم خاص. 

ًة عىل  3. تنص املادة 25 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أن لكلِّ شخص حقٌّ يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة له وألرسته، وخاصَّ

صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتامعية الرضورية، وله الحقُّ يف ما يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز 

ل أو الشيخوخة.. أو غري ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. أو الرتمُّ

4. اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة سنة 1982، مبوجب القرار 51.37، يف إطار الجمعية العاملية األوىل للشيخوخة.

5. اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار السّن، مبوجب القرار 91.46 46/91.

الجمعية  انعقاد  أثناء  القرار 57.167،  الدولية للشيخوخة، مبوجب  العامة لألمم املتحدة إعالن مدريد السيايس وخطة عمل مدريد  الجمعية  6. اعتمدت 

العاملية الثانية للشيخوخة
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وتدعو هذه الخطة إىل اعتامد منظور شمويل وغري متجزئ يف التعاطي مع قضايا األشخاص املسنني، وإىل 

تغيري السياسات واملامرسات يف جميع القطاعات، بدًء من تغيري النظرة إىل كبار السن ومعاملتهم، وصوال 

إىل ضامن الحق يف التمتع بشيخوخة آمنة وسليمة لجميع األفراد، والحق يف املساهمة يف بناء مجتمعاتهم.

ويرتتب عىل ذلك تحقيق األهداف التالية:
تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف بها عامليا لكبار السن، والقضاء عىل جميع 	 

أشكال العنف والتمييز ضدهم؛
القضاء عىل الفقر بني كبار السن؛	 
قيامهم 	  عرب  واالجتامعية،  والسياسية  االقتصادية  الحياة  يف  الفعالة  املشاركة  من  السن  كبار  متكني 

بنشاطات مدرة للدخل ومساهمتهم يف العمل التطوعي؛
التعليم 	  برامج يف  توفري  الحياة، من خالل  والرفاه مدى  الذات  الفردية وتحقيق  للتنمية  إتاحة فرص 

املستمر؛
تحقيق املساواة بني الجنسني، وبني كبار السن، وإلغاء كافة أشكال التمييز؛	 
التنمية 	  لتعزيز  األجيال  بني  الوثيق  والتضامن  الرتابط  والحفاظ عىل  األرسة،  دور  أهمية  التأكيد عىل 

االجتامعية؛
توفري الرعاية الصحية الجيدة، والدعم والحامية االجتامعية لكبار السن، مبا يف ذلك الرعاية الصحية 	 

الوقائية والتأهيلية؛
والقطاع 	  املدين  املجتمع  منظامت  ومع  املستويات،  جميع  عىل  الحكومية  الجهات  بني  بناء رشاكات 

الخاص، وكبار السن أنفسهم لتنفيذ خطة العمل؛
إعداد البحوث والدراسات العلمية لتعزيز املعرفة حول آثار الشيخوخة عىل الفرد واملجتمع، والرتتيبات 	 

التي ينبغي اتخاذها لتوجيه خدمات القطاع الصحي نحو تلبية احتياجات كبار السن.

الذي يرتجم منهجها إىل سياسات وبرامج وإجراءات  العميل  كام تتضمن هذه الخطة، يف مجال اإلطار 

تطبيقية، توصيات تدعو إىل بناء مجتمع لجميع األعامر. وتتلخص مواضيعها يف ثالثة توجهات ذات أولوية:
التوجه األول: كبار السن والتنمية؛	 
التوجه الثاين: توفري الخدمات الصحية والرفاه يف سن الشيخوخة؛	 
التوجه الثالث: توفري بيئة متكينية وداعمة. 	 

إىل  األعضاء  الدول  عام 2012 7،  للمسنني، حتى  العربية  العمل  العريب، فدعت خطة  املستوى  أما عىل 

تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة عىل الصعيد اإلقليمي واعتامد أهدافها، التي تتجىل يف ضامن 

للمسنات  الكريم  والعيش  الدخل  وضامن  والتنمية،  املجتمع  يف  املسنني  لألشخاص  النشيطة  املشاركة 

واملسنني، وتأمني الرعاية الصحية للمسنات واملسنني، عىل قدم املساواة، ومن دون متييز، باإلضافة إىل 

التنمية  برامج  صلب  يف  املسنة  املرأة  قضايا  دمج  ومنها  باملسنات،  تتصل  مسائل  عىل  الضوء  تسليط 

االجتامعية، ووضع برامج خاصة بها تؤمن لها مستوى من العيش الكريم.

7. اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، االجتامع العريب التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة للمسنني، الجمعية العاملية الثانية للشيخوخة، بريوت، فرباير 2002 



17

ويعد إدماج قضايا الشيخوخة يف صلب الخطط الدولية والوطنية أمرا أساسيا وذو أولوية، ذلك أن وترية 

التشيخ املتسارعة أصبحت تفرض إيالء هذا املوضوع اهتامما خاصا، واالعرتاف بقدرة كبار السن عىل 

أوضاع  وتحسني  الذاتية،  أوضاعهم  تحسني  فعال يف  بدور  واالضطالع  مجتمعاتهم،  املساهمة يف شؤون 

مجتمعاتهم، واعتبارهم كأساس للتنمية يف املستقبل.
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2. السياق الوطني: اإلطار التشريعي والمؤسساتي

• اإلطار القانوني لرعاية األشخاص المسنين

تقتيض حامية األشخاص املسنني ضامن حقهم يف األمن والعيش الكريم، وعدم املساس بحقوقهم املدنية 

التي  املستقرة  الظروف غري  الحامية رضورية بسبب  لهم. وتعد هذه  اآلمنة  الحياة  والسياسية، وتوفري 

يعيشونها، والتي تجعلهم يتعرضون ملشاكل تتصل بالولوج للخدمات الصحية، والتوفر عىل دخل آمن، 

والتعرض لالستغالل.. وغريها من املشاكل.

دستور المملكة

خص املرّشع املغريب األشخاص املسنني بحامية قانونية، سواء بشكل رصيح أو ضمني مبختلف النصوص 

الترشيعية، حيث نص دستور اململكة8، يف فصله 31، عىل واجب الدولة واملؤسسات العمومية والجامعات 

الوسائل املتاحة لتيسري أسباب استفادة املواطنات واملواطنني، عىل قدم املساواة،  الرتابية يف تعبئة كل 

من الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. وأكد، يف فصله 34، عىل قيام السلطات العمومية بوضع 

وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك من خالل:
بحث ومعالجة األوضاع الهشة لفئات من النساء واألمهات، واألطفال واألشخاص املسنني؛ 	 
إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية، وإدماجهم يف الحياة 	 

االجتامعية واملدنية، وتيسري متتعهم بالحقوق والحريات املعرتف بها للجميع.

مدونة األسرة

وتضمنت مدونة األرسة9 مقتضيات قانونية لحامية األشخاص املسنني، حيث نصت، يف املادة 197، عىل 

أن النفقة عىل األقارب تجب عىل األوالد للوالدين، وعىل األبوين ألوالدهام، وأكدت، يف املادة 203، عىل  

أن نفقة اآلباء توزع عىل األبناء، عند تعدد األوالد، بحسب يرس األوالد ال بحسب إرثهم، ويف املادة 204، 

يحكم بنفقة األبوين من تاريخ تقديم الطلب. أما إذا كان األب أو األم عدميي األهلية لجنون أو لفقد 

عقل، فإن املرشع نص عىل إلزامية الرقابة القضائية يف مثل هذه األحوال، ويقصد بهذه الرقابة رعاية 

مصالح عدميي األهلية وناقصيها، واألمر بكل اإلجراءات الالزمة للمحافظة عليها واإلرشاف عىل إدارتها.

القانون الجنائي

املسنني  األشخاص  مبصالح  املس  حني  زجرية  قانونية  مقتضيات  تسطري  عىل  املغريب  املرّشع  عمل  كام 

والعاجزين وتعريضهم للخطر، حيث اعترب القانون الجنايئ10 مرتكبا لجرمية إهامل األرسة من صدر عليه 

8. دستور اململكة املغربية الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011

9. مدونة األرسة املغربية 2004

10. القانون الجنايئ املغريب 
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حكم نهايئ أو قابل للتنفيذ املؤقت بدفع نفقة إىل زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو أمسك عمدا عن 

دفعها يف موعدها املحدد. لذلك، قرر أن تكون العقوبة، يف مثل هذه األحوال، هي الحبس من شهر إىل 

سنة، وغرامة من 200 إىل 2.000 درهم، أو إحدى هاتني العقوبتني. ويف حالة العود، يكون الحكم بعقوبة 

الحبس حتميا، والنفقة التي يحددها القايض تكون واجبة األداء يف محل املستحق لها ما مل ينص الحكم 

عىل خالف ذلك )الفصل 480(.

كام جرّم املرشع الجنايئ العنف ضد أحد األصول، حيث نص يف الفصل 404 عىل أن »يعاقب كل من 

ارتكب عمدا رضبا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو اإليذاء ضد امرأة بسبب جنسها...، أو يف وضعية 

إعاقة، أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد األصول.... أو أحد الوالدين...«، وشدد عىل العقوبة 

يف حالة قتل أحد األصول. ونص يف الفصل 422 عىل أنه »ال يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة يف جناية 

قتل األصول«.

المسطرة الجنائية

أما بخصوص النصوص اإلجرائية، فإن املرّشع خص مادة فريدة من قانون املسطرة الجنائية تحول دون 

تطبيق عقوبة اإلكراه البدين عىل األشخاص البالغني من العمر 60 سنة فام فوق، إذ نصت املادة 636 عىل 

أنه »ال ميكن الحكم باإلكراه البدين أو تطبيقه مبجرد ما يبلغ سن املحكوم عليه 60 عاما«. 

مدونة الشغل

املادة 320 عىل »اتخاذ تدابري  الشغل 11 مادتني تتعلق باألشخاص املسنني، حيث نصت  تضمنت مدونة 

يقرتحها طبيب الشغل، كالنقل من شغل إىل آخر، أو تحويل منصب الشغل، إذا كانت هذه التدابري تربرها 

اعتبارات تتعلق خاصة بسن األجري، وقدرته البدنية عىل التحمل وحالته الصحية«. فيام نصت املادة 526 

عىل »إحالة كل أجري بلغ الستني إىل التقاعد، وميكن االستمرار يف الشغل بعد تجاوز هذه السن بناء عىل 

قرار تتخذه السلطة العمومية املكلفة بالشغل بطلب من املشغل ومبوافقة األجري«.

قانون العامالت والعاملين المنزليين

املنزليني12،  والعاملني  بالعامالت  املتعلقة  والتشغيل  الشغل  بتحديد رشوط  املتعلق   19.12 القانون  أما 

من خالل  السن،  لكبار  الرعاية  توفري  يف  واملهاجرين،  املواطنني  من  املنزليني،  العاملني  دور  فينص عىل 

االعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من األشخاص يف وضعية إعاقة.

11. مدونة الشغل املغربية قانون رقم 65.99

12. القانون رقم 19.12 املتعلق بتحديد رشوط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامالت والعاملني املنزليني، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 2 أكتوبر 2018



20

قانون التغطية الصحية األساسية

التأمني  أنه يرسي  فينص عىل  األساسية13،  الصحية  بالتغطية  املتعلق  رقم 65.00  القانون  ما يخص  ويف 

اإلجباري األسايس عن املرض عىل أصحاب املعاشات يف القطاعني العام والخاص، وأيضا عىل قدماء املقاومني 

وأعضاء جيش التحرير، وأعطى إمكانية تعميم االستفادة من نظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض 

الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه، رشيطة أن يتحمل واجب االشرتاك املتعلق بهام، والذي يحدد مبرسوم.

قانون مؤسسات الرعاية االجتماعية

أما القانون رقم 65.15 املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية14، فجاء بعدة مستجدات، نذكر منها:
اعتامد املقاربة الحقوقية يف تقديم الخدمة بالرتكيز عىل حقوق املستفيد؛	 
تطوير التكفل بالغري ليشمل التكفل بالغري خارج فضاء مؤسسات الرعاية االجتامعية؛ 	 
إمكانية إحداث مؤسسات الرعاية االجتامعية من أشخاص ذاتيني أو اعتباريني؛	 
إمكانية تقديم خدمات التكفل بشكل مجاين أو بعَوض؛ 	 
استحضار البعد املجايل ومبدأ التخصص، مع تخصيص كل صنف من أصناف املؤسسات بدفاتر تحمالت 	 

خاصة؛
التحديد الدقيق الختصاصات املتدخلني يف مجال التدبري؛	 
اعتامد تدابري جديدة يف ما يخص معالجة صعوبات املؤسسة، وذلك صيانة لحقوق املستفيدين وضامنا 	 

الستمرارية ودميومة املؤسسة.

وتجدر اإلشارة إىل أن املرشع املغريب رغم تنصيصه عىل ضامن حقوق األشخاص املسنني وحاميتها من 

خالل تضمينها يف بعض النصوص القانونية، إال أن هذه املقتضيات تظل متفرقة ومشتتة بني ثنايا النصوص 

القانونية، وتتسم بالعمومية وال تشري إىل األشخاص املسنني بشكل دقيق، مام يؤكد رضورة صياغة إطار 

قانويّن خاص يحمي األْشخاص املسنني من كل أشكال التمييز واإلهامل وسوء املعاملة، ويسهل ُولوجهم 

إىل الخدمات الصحية، ويضمن لهم مختلف الحقوق االقتصادية واالجتامعيّة والثقافية.

13. القانون رقم 65.00 املتعلق بالتغطية الصحية األساسية

14. القانون رقم 14.05 املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية، الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018
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• اإلطار المؤسساتي 

بناء عىل املرسوم رقم 2.13.22 الصادر يف 18 من جامدى اآلخرة 1434 )29 أبريل 2013( واملتعلق بتحديد 

اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

6148 بتاريخ 21 جامدى اآلخرة 1434 املوافق لـ 2 ماي 2013، تناط بالسلطة الحكومية املكلفة باألرسة 

األرسة  مجاالت  يف  الحكومية  السياسة  وتنفيذ  إعداد  مهمة  االجتامعية  والتنمية  واملساواة  والتضامن 

هذا  يف  إليها،  ويعهد  املعنية.  القطاعات  مع  بتنسيق  وذلك  االجتامعية،  والتنمية  واملساواة  والتضامن 

الصدد، القيام بـ:
برامجها 	  تنفيذ  وتتبع  االجتامعية،  والتنمية  واملساواة  والتضامن  لألرسة  حكومية  اسرتاتيجية  إعداد 

وتقييمها؛
 املساهمة يف إعداد وتحيني وتطوير النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة مبجاالت التضامن واملرأة 	 

والطفولة واألشخاص يف وضعية إعاقة واألشخاص املسنني واألرسة والتنمية االجتامعية، ومالءمتها مع 
املواثيق الدولية واالتفاقيات املصادق عليها من طرف اململكة املغربية؛

التقارير 	  وإعداد  االجتامعية،  والتنمية  واملساواة  والتضامن  األرسة  املتعلقة مبجاالت  الدراسات  إنجاز 
بشأنها؛

إعداد وتنفيذ الربامج الرامية لتقوية األرسة والنهوض االجتامعي بأوضاع الطفولة، بتنسيق مع القطاعات 	 
والجهات املعنية؛

مواكبة ومراقبة املراكز االجتامعية املحدثة يف إطار اختصاصات الوزارة؛	 
املساهمة يف تفعيل وإعامل أدوات الوقاية من اآلفات االجتامعية ذات الصلة؛	 
املساهمة يف تحسني ظروف اإلدماج االجتامعي والسوسيو مهني للمواطنني يف وضعية صعبة، السيام 	 

منهم األشخاص يف وضعية إعاقة واألشخاص املسنني؛
تقوية وتفعيل روابط التضامن والرشاكة والتعاون يف مجال اختصاصات الوزارة.	 

وتضم وزارة األرسة والتضامن واألرسة والتنمية االجتامعية ضمن هيكلتها مديرية خاصة بحامية األرسة 

والطفولة واألشخاص املسنني، التي تتوفر عىل قسم خاص باألرسة واألشخاص املسنني، ومصلحة خاصة 

بحامية األشخاص املسنني/الكتابة الدامئة للمرصد الوطني لألشخاص املسنني. 

بالتضامن  خاص  قسم  عىل  تتوفر  التي  االجتامعية،  بالتنمية  خاصة  مديرية  الوزارة  هيكلة  تضم  كام 

والتامسك االجتامعي، ومصلحة خاصة بالرعاية واملساعدة االجتامعية.

وتعترب وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية اإلطار املؤسسايت الوحيد املخول له إعداد 

الوطنية يف  املؤسسات  الحكومية وبعض  القطاعات  باقي  املسنني، وتساهم  لفائدة  والربامج  السياسات 

إعداد وتنفيذ برامج لتعزيز حقوق األشخاص املسنني والنهوض بها، ويتعلق األمر بالقطاعات التالية:
وزارة الصحة، من خالل إحداث مصلحة التأهيل وطب الشيخوخة مبديرية السكان، والتي تسهر عىل 	 

إىل  الولوج  وتحسني  األمراض،  من  والوقاية  الصحة  بتعزيز  الكفيلة  اإلجراءات  وتتبع  وتطوير  إعداد 
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الخدمات الصحية الجيدة لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة واألشخاص املسنني، وذلك بناء عىل املرسوم 
رقم 2.94.285 املتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والصادر يف 17 جامدى اآلخرة 1415  املوافق 

لـ 21 نونرب 1994؛
وزارة الشغل واإلدماج املهني، من خالل إحداث مصلحة خاصة باالستمرار يف العمل؛ 	 
خالل 	  من  الهجرة،  وشؤون  بالخارج  املقيمني  باملغاربة  املكلف  الخارجية  وزير  لدى  املنتدبة  الوزارة 

إحداث قسم خاص بالدراسات والتنسيق القطاعي والتخطيط؛ 
مؤسسة التعاون الوطني، من خالل إحداث مصلحة خاصة بالرخص وتتبع املعايري؛	 
املندوبية السامية للتخطيط، باعتبارها اآللية الوطنية املكلفة باإلحصاء والدراسات واملسوحات.	 

كام توجد مؤسسات وطنية ذات صبغة اجتامعية تضامنية تسعى لتحسني األوضاع االجتامعية واالقتصادية 

للفئات املعوزة، مبا فيهم األشخاص املسنني، ويتعلق األمر بـ:
 املبادرة الوطنية للتنمية البرشية؛ 	 
مؤسسة محمد الخامس للتضامن.	 

وتضطلع بعض املؤسسات الدستورية مبهمة تحليل الظرفية، من خالل إعداد تقارير ودارسات، وإبداء آراء 

واقرتاحات لتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بوضعية األرسة والطفولة واألشخاص املسنني، 

كل يف مجال اختصاصاته، ومن بني هذه املؤسسات:
املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي؛	 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛	 
املجلس االستشاري لألرسة والطفولة، الذي أحدث مبوجب الفصل 32 من الدستور، ومبقتيض القانون 	 

رقم 78.14 الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6491 بتاريخ 20 يوليوز 2016.



ثانيا. الخصائص الديمغرافية
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1. المستوى الدولي

تشري البيانات الصادرة عن تقرير األمم املتحدة حول التوقعات السكانية يف العامل لسنة 2015 15 عن زيادة 

عدد كبار السن، الذين تبلغ أعامرهم 60 سنة فأكرث، بشكل متسارع خالل السنوات األخرية يف معظم 

بلدان ومناطق العامل، ومن املتوقع أن يتزايد تسارع هذا النمو يف العقود املقبلة.

أكرث، حوايل 607 مليون شخص،  أو  البالغة أعامرهم 60 سنة  العامل،  بلغ عدد سكان  ففي سنة 2000، 

وتصاعد هذا العدد ليصل سنة 2015 إىل 901 مليون شخص، بزيادة قدرها 48 %. ومن املتوقع أن يرتفع 

عددهم بنسبة 56 باملائة، أي من 901 مليون شخص إىل 1.4 بليون شخص خالل الفرتة املمتدة ما بني 

2015 و2030. 

وبحلول عام 2050، من املتوقع أن يصل عدد سكان العامل من كبار السن إىل أكرث من ضعف الحجم الذي 

كان سنة 2015، ليصل إىل ما يقرب من 2.1 مليار، حيث سيعيش 80 باملائة من املسنني يف ما يعرف حاليا 

بالبلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، وستأوي بلدان، مثل الصني والربازيل، مسنني بأعداد 

تفوق األعداد التي تأويها الواليات املتحدة األمريكية.

أما عىل مستوى املنطقة العربية، فستكون يف أوج هذه التحوالت الدميغرافية الجذرية وغري املسبوقة، 

حيث من املتوقع أن يرتفع عدد الدول التي تشكل فيها الفئة العمرية 65 فام فوق أكرث من 10 باملائة 

من مجموع السكان إىل 3 دول بحلول عام 2030، وإىل 15 دولة بحلول سنة 2050. 

وقد كانت الدول املتقدمة، مثل أوروبا واليابان وأمريكا الشاملية، أول من شهد هذا التحول الدميغرايف. 

بني دول  الشيخوخة  وترية  وتختلف  تحول دميغرايف.  أكرب  اآلن  تشهد  منها  تقدما  األقل  البلدان  أن  كام 

املنطقة، حيت ستتسارع بشكل ملحوظ يف الدول التي تشهد انخفاضا حادا يف معدالت الخصوبة، وتشري 

التوقعات إىل تسارع وترية الشيخوخة يف املنطقة بعد سنة 2025 لتشكل نسبة كبار السن 7.2 %، من 

مجموع السكان سنة 2035، و9.3 % سنة 2045. 

وتجدر اإلشارة إىل أن ثلثي كبار السن يف العامل يعيشون يف البلدان النامية، واألهم من ذلك هو أن تشيخ 

السكان يف تلك البلدان يحدث بوترية أرسع من الوترية التي تم بها يف الدول املتقدمة حاليا، وهذا يعني 

أن هناك فرصة جد وجيزة لالستعداد لهذه الظاهرة.

15. World population prospects, Nations Unies, 2015 révisions.
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2.المستوى الوطني

للتخطيط،  السامية  املندوبية  أنجزته  الذي   ،2014 لسنة  والسكنى  للسكان  العام  اإلحصاء  نتائج  بينت 

انتقل  حيث  متسارعة،  بوترية  ببالدنا  املسنني  نسبة  وتزايد  سنة،   15 السن  دون  األطفال  نسبة  تراجع 

عددهم من 2.376 مليون نسمة سنة 2004 ليصل إىل حوايل 3.209 مليون نسمة سنة 2014 16، ومتثل 

نسبة األشخاص البالغني من العمر 60 سنة أو أكرث 9.6 باملائة من مجموع السكان سنة 2014، مقابل 8.1 

باملائة سنة 2004، أي بزيادة قدرها 35 % خالل هذه الفرتة. 

وحسب إسقاطات السكان واألرس للمندوبية السامية للتخطيط، سيعرف عدد األشخاص البالغني 60 سنة 

أو أكرث تزايدا مطردا ما بني 2014 و2050، وذلك بوترية 3.3 % كل سنة يف املتوسط، حيث ستتضاعف 

لتنتقل من 3.2 مليون إىل 10.1 مليون، وستمثل نسبة 23.2 % من  بأكرث من ثالث مرات  الفئة  هذه 

مجموع السكان. 

ويشري البحث الوطني لسنتي 2009 - 2010، الذي قامت به املندوبية السامية للتخطيط يف ما يخص أمد 

الحياة عند الوالدة، أن بالدنا عرفت إضافة 28 سنة منذ الستينيات إىل غاية 2010، فقد كان أمد الحياة 

الوسط  الوسط الحرضي و43 سنة يف  الفرد املغريب يتحدد يف 47 سنة 1962 )مبعدل 57 سنة يف  لدى 

القروي(. وبعد مرور حوايل نصف قرن، انتقل أمد حياته إىل 74.8 سنة )77.3سنة يف الوسط الحرضي 

و71.7 سنة يف الوسط القروي(، وترتبط وترية هذا التطور حسب نفس املصدر بتحسن الظروف الصحية 

ومستوى العيش.

16. املندوبية السامية للتخطيط اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014



ثالثا. ولوج المسنين للخدمات الصحية17

17. وزارة الصحة 
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الربامج الصحية، حيث  الفئات املستهدفة من  شكل األشخاص املسنون، منذ مطلع االستقالل، فئة من 

التي  والجراحية،  الطبية  والعالجات  والكشوفات  واالختصاصية  العامة  الطبية  االستشارات  من  تستفيد 

توفرها املستشفيات اإلقليمية والجهوية والجامعية، وكذا الربامج الصحية األولية، التي عرفت نجاحا يف 

مؤرشاتها، بفضل إعادة الهيكلة ومجهودات األطر الصحية واملتابعة املستمرة من طرف املنظامت الدولية.

وبخصوص تلبية الحاجيات الصحية الخاصة لألشخاص املسنني، عملت وزارة الصحة، عىل مدى السنوات 

األخرية متاشيا مع خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لسنة 2002، عىل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات، 

تتمثل يف:

1. الكشف المبكر لألمراض المزمنة والولوج الى العالجات، من خالل:

الجامعية 	  املستشفيات  وعىل صعيد  األساسية،  الصحية  الرعاية  مرافق  يف  املسنني  باألشخاص  التكفل 

والجهوية واإلقليمية؛
إنشاء وحدة لطب الشيخوخة مبستشفى ابن البيطار بفاس )يف طور التجهيز(؛	 
إحداث وحدة للطب النفيس والعقيل لفائدة األشخاص املسنني باملستشفى الجامعي لألمراض العقلية 	 

مبدينة سال؛ 
إحداث مركز نهاري من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن الستقبال األشخاص املصابني بأمراض 	 

الزهامير سنة 2017 مبدينة الرباط؛
استفادة االشخاص املسنني من سلة الخدمات الصحية، ضمن نظام املساعدة الطبية »راميد« باملؤسسات 	 

الصحية األولية واالستشفائية العمومية؛ 
تخصيص غالف مايل سنوي القتناء النظارات وآليات السمع لفائدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، 	 

مبا فيهم األشخاص املسنني؛ 
الرفع من ميزانية اقتناء أدوية عالج األمراض النفسية والعقلية.	 

2. تعزيز قدرات الموارد البشرية المختصة في طب الشيخوخة، من خالل: 

االعرتاف بطب الشيخوخة كتخصص قائم بذاته، حيث أصدرت وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل 	 

والبحث العلمي وتكوين األطر مرسوما بهذا الشأن صدر بالجريدة الرسمية رقم 5292 بتاريخ 17 فرباير 
2005؛

دمج وحدة التكوين األسايس يف مجال طب الشيخوخة مبناهج التكوين األسايس للممرضني متعددي 	 
االختصاص منذ سنة 2002؛ 

إحداث دبلوم جامعي لطب الشيخوخة بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس سنة 2014، مع 	 
إعادة اعتامده هذه السنة ملدة 3 سنوات؛
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تكوين 16 طبيبة وطبيبا أخصائيني يف الطب الباطني يف مجال طب الشيخوخة )2002  -  2009(، يف 	 
إطار الرشاكة املغربية الفرنسية؛ 

تنظيم دورات تكوينية جهوية حول الوقاية وعالج األمراض املتصلة بالشيخوخة لفائدة أطباء الطب العام.	 

3. تعزيز الوقاية من أجل شيخوخة سليمة

عملت وزارة الصحة عىل تطوير الربامج الصحية، وذلك انطالقا من كون الوقاية يف الصغر تشكل إحدى 

مداخل الشيخوخة السليمة، وانسجاما مع الهدف الثالث ألهداف التنمية املستدامة لعام 2030، املتعلق 

بضامن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر، مبا فيهم املسنون. ومن بني هذه 

الربامج واالسرتاتيجيات الوقائية، التي تهدف إىل تحقيق شيخوخة سليمة عند الكرب، والتي تم تحيينها يف 

إطار مخطط الصحة يف أفق 2025:
االسرتاتيجية الوطنية للتغذية 2011 - 2019؛	 
االسرتاتيجية الوطنية للصحة النفسية والعقلية لسنة 2013؛ 	 
الربنامج الوطني للكشف وعالج األمراض املزمنة؛	 
الربنامج الوطني للشيخوخة.	 

ونظرا للتطور الدميغرايف، الذي يتميز باالرتفاع املتزايد يف نسبة األشخاص املسنني، البالغني 60 سنة فام 

األشخاص  لدى  املزمنة  باألمراض  والتكفل  التشخيص  وخصوصيات  للسكان،  العام  املجموع  من  فوق، 

غريهم  من  أكرث  عرضة  وبكونهم  مرتفعة،  مراضة  بنسبة  املسنون  األشخاص  يتميز  املرىض،  املسنني 

الضطرابات التغذية، وااللتهابات الجرثومية، وحاالت اإلصابات مثل الكدمات، وإنهاك العضالت، والكرس، 

والخلع، وآالم أسفل الظهر، وكذا االضطرابات النفسية وداء الخرف... ومتيزهم، يف غالب األحيان، باإلصابة 

مبرضني فأكرث، وتعاطيهم يف آن واحد ألنواع متعددة من األدوية.

ودمج  إعداد  عىل  الصحة  وزارة  عملت  الساكنة،  من  الفئة  لهذه  الصحية  الوضعية  تشخيص  وبهدف 

استامرة خاصة باملسنني يف الدراسة الوطنية حول السكان وصحة األرسة لسنة 2018. ويف انتظار إمتام 

ونرش النتائج النهائية، أظهرت النتائج األولية املعطيات التالية:
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جدول رقم 1: الوضعية الصحية لألشخاص المسنين بالمغرب

المجموعقرويحضريالمؤشرات

11.410.811.1نسبة األشخاص 60 سنة فما فوق

57.084.867.3نسبة األشخاص المسنين األميين

6.26.16.2نسبة األشخاص المسنين الذين يعيشون بمفردهم

نسبة األشخاص المسنين المصابين بمرض واحد على األقل من األمراض 
66.361.264.4المزمنة

22.915.320.0نسبة األشخاص المسنين المصابين بداء السكري

36.430.134.0نسبة األشخاص المسنين المصابين بارتفاع الضغط الدموي

11.78.810.6نسبة األشخاص المسنين ضحايا العنف

27.916.923.7نسبة األشخاص المسنين الذين يمارسون رياضة المشي 

71.576.773.5نسبة األشخاص المسنين الذين يطالبون بمجانية العالج 

املصدر: وزارة الصحة، الدراسة الوطنية حول السكان وصحة األرسة، سنة 2018

والتامسك  البرشية  التنمية  بتعزيز  املتعلق   ،2021 - الحكومي 2016  للمخطط  الرابع  للمحور  وتفعيال 

الوطنية للصحة والشيخوخة يف  االجتامعي واملجايل، تعمل حاليا وزارة الصحة عىل إعداد االسرتاتيجية 

املسنني،  ارتكازا عىل حاجيات  الصحة،  الحق يف  مقاربة  تنبني عىل  والتي  الصحة 2025،  إطار مخطط 

وانسجاما مع أهداف املخطط العاملي من أجل تشيخ سليم يف أفق سنة 2030.

وتتمحور األهداف الرئيسية لهذا املخطط، الذي يهدف إىل تحسني القدرات الوظيفية للمسنني، حول:
تطوير والحفاظ عىل القدرات الوظيفية للمسنني عموما؛	 
متكني األشخاص املسنني، الذين يعانون من العجز أو القصور الوظيفي، من خدمات صحية تستجيب 	 

الحتياجاتهم الرضورية؛
متكني املسنني من تحقيق أنشطتهم اليومية بصفة مستقلة؛	 
تقييم فعالية وكفاءة وأثر اإلجراءات املعتمدة من أجل تشيخ صحي.	 





رابعا. الولوج للخدمات االجتماعية
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1. أنظمة الحماية االجتماعية

تعترب منظومة الحامية االجتامعية نتاج السياسات والربامج العمومية املتبعة يف امليدان االجتامعي عىل 

مدى عقود، وتقوم بدور مهم يف تحقيق العدالة االجتامعية، حيث متكن فئات واسعة من السكان، من 

بينهم األشخاص املسنني، من ضامن الولوج إىل الخدمات االجتامعية، وتحسني ظروفهم املعيشية. ولعل 

من بني أهم املبادرات والربامج والسياسات املتخذة يف هذا املجال إصالح أنظمة التقاعد، وأنظمة التغطية 

الصحية. 

• أنظمة التقاعد

توجد باملغرب سياسات وبرامج تحكم معاش التقاعد، سواء يف القطاع العام أو القطاع الخاص:

القطاع العام

الصندوق املغريب للتقاعد، الذي يقوم بتدبري نظام املعاشات املدنية، مبوجب نظام املعاشات املدنية 	 

ونظام املعاشات العسكرية وفق نصوص قانونية محددة وواضحة، منها أساسا القانون رقم 011.71 

بتاريخ 30 دجنرب 1971 املحدث لنظام املعاشات املدنية، والقانون رقم 013.71 بتاريخ 30 دجنرب 1971 

املحدث لنظام املعاشات العسكرية. وتتطرق هذه النصوص ملختلف الجوانب املتعلقة مبعاش التقاعد: 

والجامعات  )الدولة  املشغلة  الهيأة  ومساهامت  املعاش،  وتصفية  التقاعد،  معاش  يف  الحق  اكتساب 

الرتابية واملؤسسات العمومية املعنية(، واسرتجاع املبالغ املالية املقتطعة. كام يوفر الصندوق خدمات 

تعويض االقتطاعات، ومعاش التقاعد، ومعاش العجز، باإلضافة إىل التعويضات العائلية.

النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد، باعتباره مؤسسة عمومية يف مجال االحتياط االجتامعي تتمتع 	 

بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل أنشأت مبقتىض القانون 216.77.1 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1977. 

وتتجىل مهمة هذا النظام يف ضامن الحقوق الشخصية للمنخرط أو لذوي حقوقه يف ما يتعلق مبخاطر 

عام،  نظام  من  الجامعي  النظام  يتألف  املهمة،  بهذه  وللقيام  والوفاة.  الزمانة،  ومخاطر  الشيخوخة، 

ونظام تكمييل.

القطاع الخاص

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، الذي أحدث بظهري رشيف مبثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 	 

15 جامدى الثانية 1392 )27 يوليوز 1972(، ويعترب مبثابة مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية 

اإلدارية للوزير املكلف بالشغل، ويعهد إليه بأداء مجموعة من التعويضات من بينها:

التعويضات العائلية، والتعويضات القصرية األمد؛	 
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التعويضات الطويلة األمد، مثل الرواتب املمنوحة عن الزمانة، والرواتب املمنوحة عن الشيخوخة، 	 

والرواتب املمنوحة للمتوىف عنهم.

الصندوق املهني املغريب للتقاعد، الذي أحدث سنة 1949، مهمته إدارة نظام للتقاعد التكمييل، دائم 	 

ومتوازن، يضمن للمستفيدين معاشا عادال باعتامد تدبري فعال ذي جودة وتسيري مايل أمثل. يف البداية 

أسس هذا الصندوق عىل شكل جمعية، ويف سنة 2016 تحول إىل رشكة تعاضدية للتقاعد، ليدخل بعد 

ذلك يف حيز تنفيذ القانون الجديد املنظم لقطاع التأمني والتقاعد، والذي ينص عىل إنشاء إطار قانوين 

ملامرسة وتسيري عمليات التقاعد من قبل املؤسسات التابعة للقطاع الخاص.

وبالرغم من وجود هذه األنظمة، فإن استفادة املواطنني من التقاعد تظل ضعيفة، نظرا لتغرّي العالقة بني 

عدد الّنشيطني املساهمني وعدد املستفيدين، حيث ال تتجاوز نسبة االستفادة من نظام التقاعد 40.9 

باملائة من الساكنة النشيطة. فيام انحرصت نسبة األشخاص املسنني املستفيدين من املعاش، سنة 2011، 

يف حدود 18.4 باملائة )28.6 % بالوسط الحرضي، و3.9 % بالوسط القروي( و)33 % من الرجال و4.5 

% من النساء(18.

وقد حّددت وزارة االقتصاد واملالية، خالل سنة 2012 يف إطار النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد، 1000 

درهم كحد أدىن للمعاش، لتعتمد أنظمة التقاعد األخرى، فيام بعد، هذا الحّد األدىن، ومنها الصندوق 

املغريب للتقاعد والصندوق الوطني للضامن االجتامعي19.

وضعية أنظمة التقاعد خالل سنة 2016 20

بلغ عدد املساهمني يف أنظمة التقاعد، باعتبار سن التقاعد املحدد يف 63 سنة، 4.4 مليون شخص، سنة 

2016، منهم 8.2 باملائة يتوفرون عىل تغطية تكميلية. فيام ارتفع عدد املستفيدين، برسم نفس السنة، 

إىل 1.2 مليون شخص، مبا ميثل حوايل 30 باملائة من األشخاص البالغني 60 سنة فام فوق، بينهم 71.2 

باملائة من املتقاعدين.

18. املجلس األعىل للحسابات، تقرير حول »نظام التقاعد باملغرب: تشخيص ومقرتحات من أجل اإلصالح«، يوليوز 2013

19. النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد

20. التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي برسم سنة 2016، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6654 بتاريخ 8 مارس 2018 
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جدول رقم 2: تطور عدد المساهمين في األنظمة األساسية للتقاعد خالل 2012 - 2016

20122013201420152016أنظمة التقاعد

2.709.6122.872.4262.995.7263.101.8613.283.679الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

939.274961.373983.373976.693961.466الصندوق المغربي للتقاعد

126.217120.705115.138107.707107.935النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

8.6648.3577.8717.6087.266األنظمة الداخلية

3.783.7673.962.6864.102.1084.193.8694.360.346المجموع

املصدر: التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي برسم سنة 2016

بلغت نسبة تغطية التقاعد 40.9 باملائة من الساكنة النشيطة، مقابل 38.7 باملائة سنة 2015، مسجلة 

بذلك زيادة قدرها 520 نقطة أساس، خالل السنوات الخمس املاضية، وذلك بفضل جهود تسجيل األجراء، 

التي قام بها الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

مبيان رقم 1: تطور عدد المساهمين في أنظمة التقاعد

املسجل  التطور  مع  مقارنة  هاما  تطورا  عددهم  عرف  فقد  األساسية،  األنظمة  ملتقاعدي  بالنسبة  أما 

بالنسبة للمساهمني، مام نتج عنه استمرار تدهور املعامل الدميغرايف لهذه األنظمة، خاصة أنظمة القطاع 

العام. وقد بلغ املعامل الدميغرايف يف املجمل 5.0 مساهم لكل متقاعد مقابل 5.5 سنة 2012.
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التوقعات الديمغرافية والمالية ألهم أنظمة التقاعد21

االجتامعي دراسات عىل مدى 50 سنة )2066(، وذلك عىل  التأمينات واالحتياط  أنجزت هيئة مراقبة 

أساس معطيات سنة 2016، وبعض الفرضيات املستنتجة من التطورات الدميغرافية واالقتصادية واملالية 

ألنظمة التقاعد.

وقد أبرزت النتائج أن املعامل الدميغرايف سيواصل انخفاضه ليصل إىل 4.4 مساهم لكل متقاعد سنة 2030، 

بالنسبة  التوايل،  و3.8 سنة 2045. ويتوقع أن يستقر هذا املعامل سنة 2066 يف 3.0 و2.0 و1.1، عىل 

للصندوق الوطني للضامن االجتامعي، ونظام املعاشات املدنية والنظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد. 

وسيعرف الصندوق املهني املغريب تدهورا يف بنيته الدميغرافية، حيث سينتقل معامله الدميغرايف من 2.8 

مساهم لكل متقاعد سنة 2016 إىل أقل من مساهم واحد لكل متقاعد يف أفق 2066 22 )الجدول رقم 2(.

جدول رقم 3: تطور المعامل الديمغرافي ألنظمة التقاعد في أفق 2066

20162020202520302040205020602066أنظمة التقاعد

9.37.66.86.04.84.03.33.0الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

2.62.42.11.91.92.02.02.0الصندوق المغربي للتقاعد، نظام المعاشات المدنية

1.41.11.00.90.91.01.11.1النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

2.81.71.41.21.11.00.90.9الصندوق المهني المغربي للتقاعد

املصدر: التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي برسم سنة 2016

21. التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي لسنة 2016، منشور بالجريدة الرسمية عدد6654، بتاريخ 8 مارس 2018

22. املرجع السابق 
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جدول رقم 4: المعطيات اإلحصائية والبيانات حول األشخاص البالغين 60 سنة فما فوق 
المستفيدون من معاش التقاعد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لسنة 2016 23

السن
النوع االجتماعي

الرجالالنساء

65 - 607.85621.247

70 - 657.21314.528

75 - 706.2047.046

80 - 756.2994.267

85 - 805.3762.681

90 - 853.6601.448

95 - 902.119830

100 - 951.143508

408308ما فوق 100

40.27852.863المجموع

املصدر: التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي برسم سنة 2016

جدول رقم 5: المعطيات اإلحصائية والبيانات حول
األشخاص البالغين 60 سنة فما فوق المستفيدون من معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى 

عنهم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي24

السن
معاش المتوفى عنهممعاش الشيخوخة

النسبة المئوية%العددالنسبة المئوية %العدد

64 - 60124.940 35 22.92214

69 - 6589.887 2623.20314

74 - 7051.862 1521.64813

79 - 7537.588 1120.96013

84 - 8025.703714.6769

89 - 8512.09937.6945

94 - 904.664 12.9612

11.1581 951.853 فما فوق

املصدر: التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي برسم سنة 2016

23. النظام اجلماعي رواتب التقاعد

24. الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
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• التأمين الصحي 

هو  كام  االجتامعية،  الفئات  جميع  لفائدة  الصحة  يف  الحق  مبدأ  يكرس  الذي  الدولة  التزام  لتحقيق 

منصوص عليه يف املعاهدات الدولية، تم مبوجب الظهري الرشيف عدد 1.02.296 بتاريخ 25 رجب 1423ه 

املوافق لـ 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 65.00 املتعلق بإحداث أنظمة متكاملة للتغطية الصحية 

األساسية، ويتعلق األمر بـ:
التأمني اإلجباري األسايس عن املرض، القائم عىل مبادئ وتقنيات التأمني االجتامعي لفائدة األشخاص 	 

املزاولني نشاطا يدر عليهم دخال، واملستفيدين من املعاشات وقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير؛
والعامل 	  املهنيني  فئات  عىل  تعميمه  مؤخرا  تم  الذي  املرض،  عن  األسايس  اإلجباري  التأمني  نظام 

املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
نظام املساعدة الطبية، القائم عىل مبادئ املساعدة االجتامعية والتضامن الوطني لفائدة املعوزين، 	 

مبا فيهم املسنني.

 60 البالغني  األشخاص  عدد  بلغ   ،2015 لسنة  الصحي  للتأمني  الوطنية  للوكالة  السنوي  التقرير  حسب 

سنة فام فوق، املستفيدين من نظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض، حوايل 927.449 من مجموع 

وقد  العام.  للقطاع  تابعني  باملائة  و16.4  الخاص،  بالقطاع  مسجلني  باملائة   8.9 بينهم  من  املنخرطني، 

انخفضت هذه النسبة لتصبح 10.8 باملائة من املنخرطني خالل سنة 2016، من بينهم 8.8 باملائة مسجلني 

بالقطاع الخاص، مقابل 14.5 باملائة بالقطاع العام25.

25. تقرير الوكالة الوطنية للتأمني الصحي لسنة 2016
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وحسب املبيان رقم 2 املتعلق بتطور نسبة الساكنة البالغة من العمر أزيد من 60 سنة، املستفيدين من 

هذا النظام، فقد عرفت نسبة هذه الفئة من الساكنة املسجلني بالقطاع العام ارتفاعا خالل سنة 2015 

للمنخرطني  بالنسبة  انخفاضها  مقارنة مع سنة 2011، حيث مل تكن متثل سوى نسبة 12.2 %، مقابل 

بالقطاع الخاص من 10.3 % سنة 2011 إىل 8.9 % سنة 2015. كام تراجعت نسبة املنخرطني بالقطاع 

العام والخاص من 11.7 % سنة 2015 إىل 10.8 % خالل سنة 2016.

مبيان رقم 2: تطور الساكنة البالغة من العمر 60 فما فوق والخاضعة للتأمين اإلجباري عن المرض26

ويبقى متوسط سن الفئة التابعة للقطاع العام مرتفعا مقارنة بالفئة التابعة للقطاع الخاص، وذلك لعدة 

أصحاب  حجم  ،وارتفاع  التأطري  نسبة  وارتفاع  العام،  بالقطاع  التوظيف  محدودية  ضمنها  من  عوامل، 

املعاشات الذي يتعزز بوترية اإلحالة عىل التقاعد.

26. املرجع السابق
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مبيان رقم 3: تطور معدل حدوث المرض حسب الفئات العمرية في القطاع العام27

الرجال  عند  متثل  للجنسني، حيث  بالنسبة  السن  التقدم يف  مع  ترتفع  املرض  نسبة حدوث  أن  يالحظ 

البالغني 60 سنة فام فوق 67 %، مقابل 66 % عند النساء البالغات 60 فام فوق. كام أن نسبة وقوع 

املرض عند النساء 60 سنة فام فوق بالقطاع الخاص تزيد عن نسبة الرجال، حيث تبلغ 52 باملائة مقابل 

45 باملائة عند الرجال. فيام تبقى نسبة وقوع املرض أكرث ارتفاعا يف القطاع العام بالنسبة لجميع فئات 

األعامر مقارنة مع القطاع الخاص.

مبيان رقم 4: تطور معدل حدوث المرض حسب الفئات العمرية في القطاع الخاص

27. التقرير السنوي العام لنظام التأمني اإلجباري عن املرض لسنة 2016
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 مبيان رقم 5: توزيع مصاريف األمراض المزمنة حسب القطاع والفئة العمرية سنة 2016

يتزايد حجم مصاريف األمراض املزمنة كلام تقدم العمر، حيث تتقارب جدا نسب مصاريف الفئة العمرية 

40 - 60 سنة و60 سنة فام فوق، التي تصل عىل التوايل إىل 37.8 %، و36.7% بالقطاع العام. وبالنسبة 

للقطاع الخاص تصل نسبة املصاريف عند الفئة العمرية 40 - 60 سنة إىل 31.1 %، وعند البالغني 60 

سنة فام فوق 36.6 %.

جدول رقم 6: المصاريف المتعلقة باألمراض المزمنة حسب الفئات العمرية بالنسبة للمؤمنين 
بالقطاع العام والخاص خالل 2013 - 2016 بماليين الدراهم28

2013201420152016

المجموعالخاصالعام المجموعالخاصالعام المجموعالخاصالعام المجموعالخاصالعام 

406374091.0467224911.2637724951.2677816021.383 إلى 60 

60 سنة فما 
7725411.3138566771.5339286761.6041.0208611.881فوق

1.4099502.3591.5781.1682.7461.7001.1712.8711.8011.4633.264المجموع

املصدر: الوكالة الوطنية للتأمني الصحي

أما بخصوص نظام املساعدة الطبية، فحسب تقرير أنشطة الوكالة الوطنية للتأمني الصحي برسم سنة 

2016، فيمثل املستفيدون املسجلون به والبالغون 60 سنة حوايل 1.251.538 مسنة ومسن. وهكذا يبلغ 

مجموع املسنني املنخرطني يف النظامني معا حوايل 50 %.

28. التقرير السنوي لنظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمني الصحي سنة 2016
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2. ولوج المسنين للتعليم

يعترب مفهوم التعلم مدى الحياة من املفاهيم التي تعزز الحق يف التعليم، بغض النظر عن السن، مام 

يتيح فرصة للتعلم املستدام واملستقل، ومدى الحياة.

وبشكل عام، ويف سياق البحث حول قضية تعليم الكبار يف املغرب، فإن الربامج التي تستهدف فئة املسنني 

مدى  التعلم  جامعات  أو  الشعبية  الجامعات  إنشاء  ومبادرة  األمية،  محاربة  برامج  استثنينا  إذا  قليلة، 

الحياة، التي تبقى محدودة رغم ما أتت به من قيمة مضافة يف املشهد التعليمي الوطني.

• برامج محاربة األمية

إدراكا لحقيقة أن آفة األمية هي واحدة من العقبات الرئيسية للتطور االقتصادي واالجتامعي، جعلت 

بالدنا من استئصالها أحد شواغلها الرئيسية، حيث تعترب محاربة األمية التزاما اجتامعيا للدولة الستدراك 

الوقت  يف  الحق  هذا  من  تستفيد  أن  الظروف  تسعفها  مل  فئات  منه  حرمت  الذي  التعليم،  يف  الحق 

املناسب. وإذا كانت هذه الربامج عامال حاسام يف االرتقاء بالنسيج االقتصادي، من خالل تعزيز مهارات 

املوارد البرشية، فهي أيضا فرصة لتحقيق الرفاه االجتامعي للفئات التي ال تبتغي من خالل ولوجها لهذه 

الربامج االندماج يف سوق الشغل.

وتستهدف برامج محاربة األمية كافة الفئات العمرية، مبا فيها املتقدمني يف السن، بينام ال تتوفر الوكالة 

الوطنية ملحاربة األمية، التي ترشف عىل إنجاز برنامج »ما بعد محو األمية« خاص باملتحررين من األمية، 

عىل برامج خاصة بفئة املسنني )60 سنة فام فوق(.

ويشكل عدم معرفة القراءة والكتابة عامل هشاشة ملعظم األشخاص املسنني يف املغرب. فحسب البحث 

يعرفون   )% 27( أشخاص مسنني من عرشة  ثالثة  يقرب من  ما   ،)EPM( 2015 لسنة املتعاقب لألرس 

القراءة والكتابة. فيام يعترب معدل معرفة القراءة والكتابة جد ضعيف لدى النساء املسنات )13.1 %(، 

مقارنة بالرجال املسنني )41.3 %(، أي بفارق 28 باملائة.

وباعتبار أن 27 باملائة فقط يعرفون القراءة والكتابة، فمن الواضح أن أغلبية األشخاص املسنني هم بدون 

مستوى درايس )77.9 % حسب البحث املتعاقب لألرس لسنة 2015(. 

ونستنتج، من خالل هذه األرقام، أن 5 باملائة عىل األقل من األشخاص البالغني من العمر 60 سنة فام فوق 

متكنوا من تعلم القراءة والكتابة من خالل برامج محو األمية.

وتعمل الوكالة الوطنية ملحاربة األمية، باعتبارها آلية مهمتها األساسية تخفيض نسبة األمية بالبالد وإدماج 

املستفيدين يف محيطهم االجتامعي واالقتصادي، عىل استهداف كافة الفئات العمرية، مبا فيها املتقدمني 
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للمشاركة بفعالية يف تحقيق األهداف املحددة يف  الفاعلني  السن، حيث تعمل عىل تعبئة مختلف  يف 

مجال محو األمية عن طريق إبرام اتفاقيات رشاكة مع املجتمع املدين والقطاعات الحكومية واملقاوالت 

الخاصة.

جدول رقم 7: بيانات عن المستفيدين من برامج محو األمية البالغين من العمر 50 سنة فما 
فوق برسم السنة الدراسية 2016 - 2017 حسب الجهات29

الجهة
ما بعد محو األميةمحو األمية

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

1.89721.50423.4011495.5025.651الدار البيضاء سطات

2.66722.99825.6651475.3405.487آسفي مراكش

73231.16531.897735.1065.179درعة تافياللت

1872.5732.7600494494العيون الساقية الحمراء

76226.30227.064225.9365.958سوس ماسة

2365.8646.100161.3801.396كلميم واد نون

1.22514.73915.964713.7573.828طنجة تطوان الحسيمة 

2.99924.96027.9593105.9156.225الشرق

2.27121.52623.7971815.4505.631فاس مكناس

2.14317.14919.292886.0096.097الرباط سال القنيطرة 

4.39723.74828.1451325.9666.098بني مالل خنيفرة

3321624998796الداخلة وادي الدهب

19.549212.744232.2931.19850.94252.140المجموع العام

املصدر: الوكالة الوطنية ملحاربة األمية

فوق  فام  سنة   50 العمر  من  البالغني  األشخاص  بأن  يالحظ  أعاله،  الواردة  املعطيات  هذه  خالل  من 

يشكلون رشيحة مهمة من األشخاص املستفيدين من برنامج محو األمية، وبرنامج ما بعد محو األمية30. 

كام تشكل النساء نسبة كبرية ومهمة، حيث بلغ عددهن حوايل 212.744 امرأة مستفيدة من برنامج 

محو األمية مقابل 19.549 رجل. فيام بلغ عدد النساء املسنات املستفيدات من برنامج ما بعد محو األمية 

50.942 مقابل 1.198 من الرجال.

29. الوكالة الوطنية ملحاربة األمية

30. هناك مبادرات تهتم بتعلم األشخاص مدى الحياة، ولعل أهمها الجامعات الشعبية التي تشكل مساحة متيز مفهوم التعلم مدى الحياة، فهي مفتوحة 

للجميع، بغض النظر عن العمر والجنس ومستوى التعليم، حيث تتيح فرصا تعليمية أكرث دميقراطية، وميكن الوصول إليها بدون حواجز. وقد برزت النواة 

األوىل لتأسيس هذه الجامعات الشعبية باملغرب سنة 2004، يف إطار تسهيل الولوج إىل املعرفة. وقد نجحت عدة مبادرات بعد ذلك، ولكن يف شكل »الجامعة 

املواطنة«، و«الجامعة الصيفية«، كانت أغلبها مببادرة من املدارس الخاصة أو األحزاب السياسية. ويف سنة 2012، شهد املغرب تجربة أخرى قام بها املكتب 

األملاين لتعليم الكبار )dvv international( وتتمثل يف خلق ثالث جامعات شعبية بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش. 
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ويتبني من خالل املبيان رقم 6 بأن نسب النساء البالغات من العمر 50 سنة فام فوق املستفيدات من 

برامج محو األمية تفوق بكثري نسب الذكور املستفيدين. وتتمركز أعىل نسبة للنساء املستفيدات، عىل 

بالنسبة  تنعدم  تكاد  بينام  خنيفرة.  مالل  وبني  والرشق،  ماسة،  وسوس  تافياللت،  درعة  بجهة  التوايل، 

للجنسني بجهة الداخلة وادي الذهب.

مبيان رقم 6: المستفيدين من برنامج محو األمية البالغين من العمر 50 سنة فما فوق حسب 
الجنس والجهة خالل الموسم الدراسي 2016- 201731

31. املصدر نفسه 
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3. المسنون وسوق الشــغل32 

تطرح الشيخوخة الدميغرافية مسألة توظيف املسنني يف املغرب، حيث يستمر االختالل يف أنظمة املعاشات 

العامة يف التزايد، مام يجعل مسألة استمرار املسنني يف العمل تحديا كبريا لكل من الدولة والرشكات.

املساهمني  بني  الكبري  االختالل  إثر  عىل  جاء  الذي  املغرب،  يف  التقاعدية  للمعاشات  كبري  إصالح  وآخر 

واملستفيدين، نجم عنه متديد سن التقاعد من 60 إىل 63 سنة، وذلك من أجل سد العجز الذي يعرفه 

النظام بإبقاء فئة من األشخاص املعتربين كمسنني يف العمل.

• االستمرار في العمل بعد سن التقاعد

 ميكن لألشخاص املسنني أن يكونوا قدوة ومدرسة لجيل الشباب، ملا ميتلكونه من تجربة وخربة يف الحياة، 

حيث ميكن لهذه الفئة أن تساهم يف الربامج التكوينية، وبصفة فاعلة، ألنهم أكرث دراية ومعرفة، ويجب 

أن نستفيد من تلك الخربة جيدا. لهذا، نجد املرشع املغريب أعطى إمكانية لألجراء البالغني من العمر 60 

سنة االستمرار يف العمل، حيث نص يف الباب الثامن من القانون 65.99 املتعلق مبدونة الشغل يف املادة 

526 عىل أنه »يجب أن يحال إىل التقاعد كل أجري بلغ سن الستني. غري أنه ميكن االستمرار يف الشغل بعد 

تجاوز هذه السن، بناء عىل قرار تتخذه السلطة الحكومية املكلفة بالشغل، بطلب من املشغل ومبوافقة 

األجري«.

ويف بعض الحاالت، يكون تقاعد بعض األجراء ذوي الخربات خسارة للرشكة، خاصة يف ما يتعلق ببعض 

املهن النادرة بسوق الشغل، مام يدفعها لالحتفاظ ببعض مستخدميها أو أن تبقى معهم عىل صلة بعد 

تقاعدهم يف شكل عقود استشارة أو تكوين.

ولتقنني هذه العملية، تتوفر وزارة الشغل واإلدماج املهني عىل مصلحة تعنى بتدبري ملفات االستمرار يف 

العمل، حيث تتوصل املصلحة بطلبات االستمرار يف العمل التي يجب تقدميها قبل ثالثة أشهر من بلوغ 

الحد األدىن لسن التقاعد للموظف. وتقوم لجنة معيّنة من طرف السيد الوزير بدراسة األسباب املقدمة 

من أجل استمرار املوظف املعني يف العمل قبل اإلدالء إن كان الطلب قد قوبل باملوافقة أم عدم املوافقة. 

وتأخذ اللجنة، عند دراستها للطلبات، بعني االعتبار وضعية سوق الشغل، وملف املوظف املعني وخربته 

املهنية، فخالل عام 2017، مثال، متت معالجة 354 طلبا، وتم قبول 324 من بينها، 261 من الرجال و63 

من النساء.

32. وزارة الشغل واإلدماج املهني
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جدول رقم 8: وضعية الطلبات المدروسة لالستمرار في العمل حسب الجنس برسم سنة 2017

المرفوضةالمقبولة

المجموعنساءرجال المجموعنساءرجال

2384528320424المغاربة

231841246األجانب

2616332422830المجموع

املصدر: وزارة الشغل واإلدماج املهني

مبيان رقم 7: طلبات اإلبقاء في العمل بعد 60 سنة فما فوق خالل 2016 - 2017 33

 

مبيان رقم 8: توزيع تراخيص االستمرار في العمل حسب القطاع المهني برسم سنة 2017

33. املصدر السابق 
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يالحظ من خالل املبيان رقم 8 أن قطاع الخدمات حاز عىل أكرب نصيب من تراخيص االستمرار بالعمل 

بعد التقاعد، خالل سنة 2017، بـ 208 أجريا، يليه قطاع الصناعة بـ 88 أجريا. فيام حافظ قطاعا البناء 

والزراعة اتباعا عىل 21 و7 أجراء فقط.

جدول رقم 9: توزيع التراخيص الممنوحة حسب الوظيفة ما بعد سن التقاعد خالل 2015 - 2017 34

المجموع201520162017الوظيفة

958764246الفئة األولى )رئيس مدير عام، مدير عام مسير(

567262190الفئة الثانية )المدراء(

698092241الفئة الثالثة )المسؤولون(

5990106255الفئة الرابعة )المستخدمون(

279329324932المجموع

املصدر: وزارة الشغل واإلدماج املهني

الوظيفة عىل  املمنوحة حسب  التقاعد  بعد  بالعمل  االستمرار  تراخيص  توزيع   9 الجدول رقم  ويوضح 

مدى سنوات 2015 و2016 و2017، والذي يبني أن هذه الرتاخيص قد تضاعفت تقريبا خالل سنة 2017 

مقارنة بسنة 2015. 

• األشخاص المسنون النشيطون حسب المندوبية السامية للتخطيط35

وفق البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2016 للمندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل النشاط عند 

األشخاص املسنني 23.5 باملائة، والذي يتباين حسب وسط اإلقامة، حيث يصل إىل 42.6 باملائة يف الوسط 

القروي. بينام ال يتعدى 12.8 باملائة يف الوسط الحرضي. 

كام يوضح توزيع السكان النشيطني حسب الفئات العمرية أن نسبة األشخاص املسنني منهم ال تتعدى 

7.3 باملائة عىل الصعيد الوطني )4.7٪ بالوسط الحرضي، و10.3٪ بالوسط القروي(. وتبني الجداول أدناه 

ذلك بتفصيل.

جدول رقم 10: معدل نشاط األشخاص المسنين حسب وسط اإلقامة36

201120122013201420152016

23.523.824.223.523.523.5الصعيد الوطني %

11.412.112.81312.712.8الوسط الحضري % 

40.74141.940.141.142.6الوسط القروي %

املصدر: البحث الوطني حول التشغيل للمندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2016

34. املصدر السابق 

35. البحث الوطني حول التشغيل للمندوبية السامية للتخطيط 2011 2016-

36. املرجع نفسه
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يتبني من خالل هذا الجدول أن نسبة نشاط األشخاص املسنني بالوسط القروي تتضاعف بأكرث من ثالث 

مرات بالنسبة للوسط الحرضي، حيث بلغت 42.6 باملائة سنة 2016. بينام بالوسط الحرضي بلغت يف 

أحسن األحوال 13 باملائة فقط.

جدول رقم 11: بنية السكان النشيطين حسب السن ووسط اإلقامة خالل 2011 - 2016

201120122013201420152016الفئات العمرية وسط االقامة

المستوى الوطني %

3522.222.522.722.723.223.8 - 44 سنة

4523.223.523.623.72423.7 - 59 سنة

605.96.36.46.56.77.3 سنة فما فوق

المجال الحضري %

3525.225.225.425.52626.8 - 44 سنة

452525.625.42626.125.6  -  59 سنة

4.7 4.2 4.1 603.23.63.9 سنة فما فوق

المجال القروي %

351919.519.619.42020.4 - 44 سنة

4521.12121.521.121.521.3 - 59 سنة

608.99.39.39.29.610.3 سنة فما فوق

املصدر: البحث الوطني حول التشغيل للمندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2016

إن االرتفاع املستمر للشيخوخة الدميغرافية وإصالح نظام التقاعد وضعف املعاشات، الذي يحث العديد 

من املتقاعدين عىل أن يبقوا نشيطني، كلها عوامل ستغري من رشوط التشغيل ومتوقع بيئة تحفز بشكل 

واضح عىل متديد النشاط واللجوء إىل استخدام قوة عاملة أكرب سنا.
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4. السكن والبيئة التمكينّية 

تم  املسنون،  األشخاص  فيهم  مبا  املحدودة،  الحركة  ذوي  لألشخاص  الولوجيات  توفري  مجال  يف 

ووزير  املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمري  الوطني  الرتاب  إعداد  وزير  بني  مشرتك  قرار  إصدار 

مختلف  وقياسات  التقنية،  للخاصيات  املحدد   2017 دجنرب   5 يف  الصادر   2306.17 رقم  الداخلية 

.2018 مارس   1 بتاريخ   6652 عدد  الرسمية  بالجريدة  نرش  والذي  العمرانية،  الولوجيات 

وتعمل وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية عىل تنسيق عملية املصادقة عىل القرارات 

بالولوجيات،  املتعلق  القانون 03.10  لتنفيذ أحكام  للمرسوم رقم 2.11.246  املتبقية، واملطبقة  األربعة 

وذلك بهدف تسهيل تنقل هذه الرشيحة من املجتمع، وولوجهم ملختلف الخدمات واإلدارات العمومية. 

كام أن الحكومة املغربية اتخذت تدابري ملراجعة تعريفة املكتب الوطني للسكك الحديدية، من خالل 

من  مبجموعة  واملاء  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  وتقوم  املسنني.  لفائدة  التذاكر  سعر  تخفيض 

األعامل واألنشطة، التي تساهم يف تسهيل وتشجيع كبار السن عىل التنقل خارج منازلهم، نذكر منها:
توفري ممر منحدر بنسبة ميولة ال تفوق 5 باملائة يف كل املداخل الرئيسية للبناية؛	 
تجهيز املباين مبصاعد خاصة لتسهيل التنقل العمومي يف البنايات املتعددة الطوابق؛	 
الخارجية، مبوازاة ممرات 	  الحركية املحدودة عىل مستوى املسارات  وضع تصاميم تسهل ولوج ذوي 

الراجلني املؤدية إىل هذه البنايات؛
وضع اللوحات اإلرشادية والرموز بصورة واضحة مبختلف البنايات املفتوحة للعموم يف بهو البنايات؛	 
العمومية 	  القاعات  داخل  املحدودة  الحركية  ذوي  األشخاص  لفائدة  املقاعد  من  نسبة  تخصيص 

واملؤسسات التعليمية واملسارح واملركبات الرياضية؛
تجهيز املحطات البحرية الخاصة باستقبال املسافرين مبمرات مالمئة لألشخاص املسنني لتسهيل تنقلهم 	 

ودخولهم لهذه املنشآت37.

37. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء
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5. التكفل باألشخاص المسنين في وضعية صعبة

يقصد بالتكفل كل التدابري أو األنشطة أو الربامج التي تهدف إىل إدماج األفراد أو الجامعات يف بيئتهم 

االجتامعية، ودعم وتنمية قدراتهم وتلبية حاجياتهم، وضامن استقالليتهم ومشاركتهم االجتامعية. وميكن 

أن يكون التكفل باألشخاص بشكل كيل دائم ومستمر مجاين أو بعَوض، كام ميكن أن يكون بشكل جزيئ.

ويهدف التكفل باألشخاص املسنني إىل تحقيق املبادئ التالية:
صيانة كرامة األشخاص املتكفل بهم، واملحافظة عىل رسية املعلومات والوثائق املتعلقة بهم؛	 
الحقوق 	  بجميع  وإخبارهم  واملعنوية،  املادية  ومصالحهم  بهم  املتكفل  األشخاص  حقوق  حامية 

والواجبات واملعلومات املتعلقة بالخدمات املتاحة لهم؛
احرتام السالمة الجسدية والنفسية لألشخاص املتكفل بهم؛	 
عدم التمييز38.	 

• التكفل المؤسساتي )مؤسسات الرعاية االجتماعية(

التي  االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  يف  توفرها  الواجب  املعايري  يقنن  قانون  أول   14.05 القانون  يعترب 

تتكفل بالغري، وذلك من أجل ضامن تأطري احرتايف يف إطار احرتام مبادئ حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية، 

وإخضاع املؤسسات لضوابط موحدة حامية للحقوق القانونية واالجتامعية للمستفيدين، وضامن حسن 

التسيري والتدبري من جهة، وتحديد مجموعة من املفاهيم القانونية، كمؤسسات الرعاية االجتامعية، والفئة 

التحمالت  املستهدفة، وأنواع املؤسسات، وآليات تدبري املؤسسات...، من جهة أخرى. وتم إصدار دفرت 

النموذجي املنصوص عليه يف املادتني 6 و7 من هذا القانون يف 19 يوليوز 2007.

ومن أجل ضبط املعلومات الخاصة باملستفيدين، تم إصدار منوذج السجل الخاص باملستفيدين يف 20 

شتنرب 2007. وقد أبان العمل بهذا القانون عن صعوبات ونواقص استوجبت التفكري يف تعديله، وإيجاد 

معايري جديدة تتوافق مع ما هو معمول به يف بعض التجارب املقارنة يف التكفل بالفئات املوجودة يف 

وضعية صعبة. وقد متثلت هذه الصعوبات أساسا يف محدودية البعد الحقوقي والقانوين ملفهوم التكفل، 

وتركيزه عىل املؤسسة بدل املستفيدين، وعىل الطابع اإلجرايئ بدل الطابع التأهييل والحقوقي. 

كام أبان العمل عن ضعف املعايري والخدمات املقدمة للمستفيدين، وعدم حرصه لكل أشكال التكفل، 

وعدم تصنيفه املؤسسات حسب التخصص من جهة، وعن ضعف منظومة الحكامة بالنظر للتداخل عىل 

املسؤوليات  يؤثر عىل تحديد  ثانية، مام  املؤسسة من جهة  للمؤسس وهوية  القانونية  الهوية  مستوى 

)املدير/الجمعية(، باإلضافة إىل عدم أخذه بعني االعتبار التفاوتات املجالية القامئة بني مؤسسات الرعاية 

االجتامعية من حيث املوارد البرشية واملالية واإلمكانيات املتوفرة لديها.

38. املادتني 2 و4 من القانون 65.15 املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية املنشور بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018
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وهكذا، تم تعديل هذا القانون مبقتىض القانون رقم 65.15 املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية، الذي 

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018، والذي نص عىل مقتضيات تتالءم ورشوط 

االجتامعي ومواكبته. وتكمن  للعمل  تأطري  يقتيض ذلك من  وما  والتضامني،  التكافيل  بالعمل  النهوض 

املرامي األساسية لهذا القانون يف متكني بالدنا من نص معياري كفيل بضامن الرشوط والضوابط الالزمة 

تقديم  الحقوقية يف  املقاربة  واعتامد  وأنواعه،  بالغري  التكفل  تحديد مفهوم  بالغري، عن طريق  للتكفل 

الخدمات، باإلضافة إىل عقلنة الرشاكة مع  الخدمة والرتكيز عىل حقوق املستفيد، وضامن جودة هذه 

مختلف املؤسسات املكلفة بتدبري مؤسسات الرعاية االجتامعية، وتقنني وتنظيم اإليداع بهذه املؤسسات، 

وذلك بغية استشـراف مؤسسات اجتامعية مواطنة، تحدث وفق ضوابط معيارية سليمة، وتقِدم خدمات 

استحضار  لتشمل مامرسات أخرى مع  الخدمات  اإلنسانية، وتوسيع سلة  الكرامة  فيها متطلبات  تتوفر 

التخصص مع تخصيص كل صنف من أصناف املؤسسات بدفاتر تحمالت خاصة،  البعد املجايل، ومبدأ 

ودعم تطوير أنظمة الرقابة الداخلية واعتامد نظام التدرج يف توقيع الجزاءات عىل املخالفني ملقتضيات 

هذا القانون.

كام تم إعداد دفرت تحمالت خاص مبؤسسات الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني يضم ثالثة أصناف:
دار إيواء املسنني؛ 	 
مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني؛	 
نادي األشخاص املسنني.	 

• تعريف مؤسسات الرعاية االجتماعية

تعترب مؤسسات الرعاية االجتامعية بنيات استقبال غايتها الرعاية والحامية لألشخاص يف وضعية صعبة، أو 

غري مستقرة، أو يف وضعية احتياج. وقد عرفت هذه املؤسسات استقطاب أهل التطوع واإلحسان، حيث 

اشتغلت أغلبها تحت مسمى »الخرييات«39، ويرجع تأسيس أول جمعية باملغرب إىل سنة 1902، ويوضح 

تسيري مؤسسات  التي ترشف عىل  باملغرب،  الخريية  الجمعيات  إحداث بعض  تواريخ  الجدول رقم 11 

الرعاية االجتامعية، ومن بينها األشخاص املسنني.

39. تم تغيري مصطلح »الخرييات« يف املنظومة الحالية بـ»مؤسسات الرعاية االجتامعية«
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جدول رقم 12: أقدم الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنين بالمغرب

تاريخ التأسيس نوع المؤسسات التي تشرف عليها الجمعيات المشرفة على التكفل بالغير

1909 دار المسنين الجمعية اإلسالمية الخيرية بطنجة

1927 دار المسنين الجمعية اإلسالمية الخيرية لعين الشق

1932 المركب االجتماعي موالي رشيد دار المسنين بوسافو الجمعية الخيرية اإلسالمية التطوانية

1936
المركب االجتماعي مكناس

الجمعية اإلسالمية الخيرية لمكناس )األطفال المتمدرسين والمسنين(

1936 المركب االجتماعي متعدد التخصصات الجمعية الخيرية االسالمية القنيطرة

ويبلغ حاليا عدد مؤسسات الرعاية االجتامعية 1128 مؤسسة مرخصة، وفق مقتضيات القانون 14.05، 

تتكفل بفئات متنوعة كاأليتام، واملحتاجني، واملسنني، واألطفال املتخىل عنهم، واألشخاص يف وضعية إعاقة، 

واألشخاص يف وضعية صعبة أو غري مستقرة.

• الخدمات المقدمة للمسنين داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية

تقدم مؤسسات الرعاية االجتامعية خدمات متنوعة وجليلة، تتجىل يف التخفيف من أعباء الحياة عن 

رشائح واسعة من املجتمع، خاصة الفئات يف وضعية صعبة، وبدون سند عائيل، كاألشخاص املسنني. وقد 

حدد القانون رقم 14.05 يف الفقرة الثانية من املادة األوىل »الخدمات« التي تقدمها هذه املؤسسات، 

يف »االستقبال واإليواء واإلطعام، وتقديم العالجات شبه الطبية، والتتبع االجتامعي والرتبوي، يف احرتام 

البدنية  ولقدرتهم  ولجنسهم،  ولسنهم  ولكرامتهم،  الخدمات،  هذه  من  للمستفيدين  البدنية  للحرمة 

والعقلية والنفسية. وميكن أن يكون هذا التكفل حسب نوع مؤسسة الرعاية االجتامعية، دامئا أو مؤقتا، 

كليا أو جزئيا«.
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• أنواع مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنين والخدمات المقدمة

يبلغ مجموع مؤسسات الرعاية االجتامعية 62 مؤسسة، موزعة عىل ثالثة أنواع: دور إيواء املسنني، ونوادي املسنني40. 

دار إيواء المسنين

يقصد بـ»دار إيواء املسنني« مؤسسات الرعاية االجتامعية التي تؤّمن التكفل الكيل لألشخاص املسنني، نساء ورجاال، عرب 

توفري اإليواء والرعاية الصحية والتتبع االجتامعي، وذلك بهدف تأمني إقامة الئقة تضمن الراحة واألمان 

لألشخاص املسنني، وتوفر الرشوط الرضورية للتكفل بهم، وكذا توفري خدمات لضامن التأهيل واإلدماج 

االجتامعي واألرسي. 

وتقوم دار إيواء املسنني بتوفري اإليواء الدائم للحاالت املحالة عليها، والتي تتوفر فيها الرشوط. كام تقوم 

بتوفري خدمة اإليواء الجزيئ أو املؤقت للحاالت املحالة عليها خالل حملة الشتاء، أو يف وضعية إقصاء 

أو  االجتامعية،  املواكبة  أو  أخرى،  ملؤسسة  الحالة  ونقل  االجتامعي  بالبحث  القيام  إىل حني  اجتامعي، 

الوساطة األرسية.

واالستامع  كاالستقبال  خدمات،  عدة  بتقديم  املؤسسات  هذه  تسيري  عىل  املرشفة  الجمعيات  وتتكفل 

والتوجيه، والتغذية املناسبة للحالة الصحية للمستفيدين، والنظافة الجسدية ونظافة املحيط، والخدمات 

عىل  املتوفرين  غري  فوق  فام  سنة   60 البالغني  املسنون  من خدماتها  ويستفيد  الطبية.  وشبه  النفسية 

مورد عيش أو روابط أرسية، والذين يتم قبولهم بعد القيام ببحث اجتامعي ملعرفة ظروفهم االجتامعية 

واالقتصادية، وبعد عرضهم عىل الطبيب لتحديد وضعهم الصحي.

نادي األشخاص المسنين

نادي األشخاص املسنني هو فضاء نهاري لفائدة األشخاص املسنني، نساء ورجاال، يقدم خدمات اجتامعية، 

خاصة خدمات التنشيط والرتفيه والتوعية، وذلك بهدف توفري الرشوط الرضورية للرتفيه، وإرشاك املسنني 

وتوعيتهم، وتقديم خدمات للنهوض بالجانب االجتامعي والثقايف والصحي للمسنني.

مركز رعاية وتأهيل األشخاص المسنين 

القانونية  املقتضيات  إطار  يف  االجتامعية،  للرعاية  مؤسسة  هو  املسنني  األشخاص  وتأهيل  رعاية  مركز 

املعمول بها، وهو مبثابة فضاء خدمايت نهاري لفائدة األشخاص املسنني، نساء ورجاال، يف مجاالت الرعاية 

والتأهيل الصحي واالجتامعي، وذلك بهدف توفري الرشوط املادية والتنظيمية الرضورية لرعاية األشخاص 

املسنني الوافدين عليه، وتقديم خدمات للنهوض بالجانب الصحي والنفيس واالجتامعي للمسنني.

40. دفاتر التحمالت الخاصة مبؤسسات الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني لسنة 2016
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جدول رقم 13: عدد ونوع مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنين

عدد المستفيدينالتوزيع الجغرافينوعية الخدمات

شبه حضريحضريالنهارياإليواء المستمر

5723 548602

62المجموع

• الوضع القائم لتدبير مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنين

تفرضها  التي  التحديات  بحجم  ووعيا  املسنني،  لألشخاص  املتزايدة  االحتياجات  مع  التجاوب  إطار  يف 

وتدابري  الدستور،  من   34 الفصل  ملقتضيات  وتفعيال  واالقتصادية،  والدميغرافية  االجتامعية  التحوالت 

االجتامعية  والتنمية  واملساواة  والتضامن  األرسة  وزارة  واسرتاتيجية   ، الحكومي2021– 2016  الربنامج 

للنهوض بوضعية مؤسسات الرعاية االجتامعية بشكل عام، وضمنها املراكز الخاصة باألشخاص املسنني، 

سنة  تم خالل،  وحقوقهم،  كرامتهم  املسنني، وضامن  لفائدة  املقدمة  الخدمات  وتطوير  تجويد  بهدف 

2014، وبعد إجراء تشخيص ملختلف الحاجيات، إعداد خطة لتنمية كل مؤسسات الرعاية االجتامعية 

التي تعنى باألشخاص املسنني، وإطالق برنامج لتأهيل هذه املؤسسات يرتكز عىل املحاور التالية:

التأهيل المادي للمؤسسات 

يهدف التأهيل املادي إىل تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني من خالل توفري التجهيزات 

األساسية وامللحة، التي فرضتها الزيادة يف الطاقة االستيعابية، أو تعويض األجهزة املتالشية، وكذا  ترميمها 

وتوسعتها إذا دعت الرضورة إىل ذلك.

جدول رقم 14: حصيلة المنجزات المتعلقة بالتأهيل المادي لمؤسسات الرعاية االجتماعية 
لألشخاص المسنين خالل 2014 - 2016

المبالغ المالية بالمليون درهمنوع اإلجراء

مة
عـا

 ال
ية

زان
مي

ال

- التأهيل المادي لما مجموعه 62 مؤسسة
- دعم التأطير من خالل تعزيز الموارد البشرية بدور المسنين

- التكوين عبر إعداد وتنفيذ خطة شاملة للتكوين )برنامج ارتقاء(
- الترفيه والتنشيط االجتماعي بمؤسسات الرعاية االجتماعية

28.310.000,00

اء
رك

ـــ
شـ

توفير األجهزة والمعدات الطبية المرصودة في تشخيص مؤسسات الرعاية ال
2.649.660,00االجتماعية للمسنين

2.000.000,00توفير األجهزة والمعدات اإللكترونية المرصودة في التشخيص
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معايرة الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية االجتماعية، من خالل:
 إعداد دفرت تحمالت مؤسسات الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني، كوثيقة مرجعية لضبط معايري 	 

ونظم التكفل باملسنني، وعقلنة الرشاكة مع مختلف املؤسسات املكلفة بتدبري هذه املؤسسات؛
املؤسسات، 	  لهذه  امللحة  والحاجيات  الخصوصيات  االعتبار  بعني  تأخذ  كآلية  إعداد مرشوع مؤسسة، 

والوسائل  األهداف  محددة  عمل  خطة  عرب  للمؤسسة،  املستقبلية  الوضعية  خالله  من  تسترشف 
واإلمكانيات والظروف. وقد تم، يف هذا اإلطار، اختيار خمس مؤسسات يف إطار تجربة منوذجية بكل 
بخربة  دعمها  مع  املؤسسة،  مرشوع  إلعداد  وسال،  البيضاء  والدار  وتطوان  ووجدة  الرباط  مدن  من 

ميدانية، وفق معايري محددة يف أفق تعميم هذه التجربة عىل باقي املؤسسات بكل جهات اململكة؛
مواكبة مؤسسات الرعاية االجتامعية غري املرخصة للحصول عىل رخصة الفتح، وفق مقتضيات القانون 	 

14.05، حيث متت مواكبة 29 مؤسسة ما بني 2012 و2016.
االجتامعية 	  الرعاية  مبؤسسات  العاملة  البرشية  املوارد  وضعية  تسوية  عرب  التأطري،  دعم 

إىل  باإلضافة  خصاصا،  تعرف  التي  باملؤسسات  التأطري  وتعزيز  املسنني،  لألشخاص 
املؤسسات.  بهذه  ثقايف  السوسيو  والتنشيط  البرشية  املوارد  قدرات  ودعم  التكوين 

جدول رقم 15: مساهمة القطب االجتماعي في سد الخصاص وتسوية وضعية العاملين 
بمؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنين خالل 2014 - 2016

مبلغ المخصص عدد المؤسسات نوع اإلجراء

4.043.908 38 المساهمة في التشغيل الجديد 

3.905.709 32 المساهمة في تسوية الوضعية 
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• الوضعية المالية والمحاسباتية للمؤسسات التي تؤّمن اإليواء

مبيان رقم 9: مداخيل مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنين خالل 2012 - 2016

تتشكل 69 باملائة من مداخيل مؤسسات الرعاية االجتامعية، التي تتكفل باألشخاص املسنني، من منح 

الرعاية  مؤسسات  مصاريف  أغلب  وتتوزع  املحسنني.  وتربعات  املنتخبة  والهيئات  االجتامعي  القطب 

الغذائية،  املواد  املستخدمني، ورشاء  أجور  أداء  املسنني، حول  لألشخاص  اإليواء  تؤمن  التي  االجتامعية، 

وباقي مصاريف التسيري، التي متثل نسبة 53 باملائة. أما مصاريف التجهيز والصيانة، فتكلف نسبة 18 

باملائة.

مبيان رقم 10: توزيع مصاريف مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تؤمن اإليواء لألشخاص 
المسنين خالل 2012 - 2016
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مبيان رقم 11: تطور منح التسيير المخصصة لمؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنين 
خالل 2013 - 2016

يتضح من خالل هذا املبيان أن هناك تطورا يف منح التسيري املخصصة لفائدة مؤسسات الرعاية االجتامعية 

لألشخاص املسنني، وزيادة يف عدد املؤسسات املستفيدة، حيث انتقل مبلغ التسيري من 4.033.000 درهام 

سنة 2013 إىل 14.469.000سنة 2016.
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• وضعية التأطير بمؤسسات الرعاية االجتماعية

لتلبية احتياجات املؤسسات من املستخدمني، ومساعدة الجمعيات املرشفة عىل تسيريها عىل تحمل أعباء 

أجور املستخدمني بها، دأبت عدة قطاعات عىل وضع أطرها رهن إشارة هذه الجمعيات، كام هو مبني 

يف املبيان رقم 12.

مبيان رقم 12: معطيات حول الموارد البشرية العاملة بمؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص 
المسنين سنة 2017

رغم املجهودات املبذولة يف هذا املجال، إال أن املستوى التأطريي ال يزال بحاجة إىل تضافر جهود كل 

الفاعلني، من قطاعات حكومية ومجتمع مدين ومؤسسات وطنية وقطاع خاص.
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• وضعية األشخاص المسنين المستفيدين من خدمات التكفل

مبيان رقم 13: الحالة االجتماعية لألشخاص المسنين المستفيدين من خدمات اإليواء بمؤسسات 
الرعاية االجتماعية

الروابط األسرية لألشخاص المسنين

يشكل التخيل األرسي عن األشخاص املسنني أحد املشاكل التي تساهم يف تفيش األمراض النفسية والعضوية 

لديهم، حيث تتوفر 43 باملائة من النساء عىل روابط أرسية، مقابل 41 % من الرجال.

مبيان رقم 14: وضعية الروابط األسرية لألشخاص المسنين المستفيدين من خدمات اإليواء 
بمؤسسات الرعاية االجتماعية
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الحالة الصحية لألشخاص المسنين 

يعاين األشخاص املسنون داخل مؤسسات الرعاية االجتامعية من عدة أمراض، بحكم التقدم يف السن، 

حيث يتمتع 18 باملائة من الذكور باالستقاللية الذاتية، ومامرسة أنشطتهم اليومية دون االعتامد عىل 

الجلساء، يف حني تعاين 7  باملائة من النساء من مرض الزهامير أو الخرف. أما عىل مستوى اإلعاقة، فتبلغ 

اإليواء، وذلك بسبب تعرضهم  املستفيدين من خدمات  املسنني واملسنات  باملائة يف صفوف  نسبة 27 

لحوادث السقوط، إذ تشكل النساء 17 باملائة ممن يعانني إعاقة حركية، مقابل 10 باملائة إعاقة حسية.

أما بخصوص املسنني واملسنات املصابني باملرض النفيس أو العقيل، فتقدر نسبتهم بـ 32 باملائة، يف حني 

تشكل نسبة املصابني باألمراض املزمنة حوايل 23 باملائة.

مبيان رقم15: الوضعية الصحية لألشخاص المسنين المستفيدين من خدمات اإليواء بمؤسسات 
الرعاية االجتماعية



63

المسنون واالستقاللية الذاتية

يتمتع األشخاص املسنون باالستقاللية الذاتية التي متكنهم من الحركة وقضاء احتياجاتهم اليومية داخل 

مركز اإليواء بدون مساعدة الجلساء، حيث يتمتع 64 باملائة من الرجال باالستقاللية الذاتية، مقابل 49 

باملائة من النساء.

أعباء  من  يزيد  االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  داخل  املسنني  لألشخاص  الذاتية  االستقاللية  فقدان  إن 

الجمعية املرشفة عىل تسيري املؤسسة، ويستوجب رعاية صحية وتنظيفية مستمرة لتفادي املضاعفات 

املرتبطة بعدم الحركة، كااللتهابات ونظافة املحيط، وذلك لتفادي إيذاء باقي املستفيدين باملرقد.

مبيان رقم 16: االستقاللية الذاتية عند األشخاص المقيمين بمؤسسات الرعاية االجتماعية 
حسب الجنس
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التغطية الصحية لألشخاص المسنين 

ال يتوفر أغلب األشخاص املسنني داخل مؤسسات الرعاية االجتامعية عىل تغطية صحية، ألن من رشوط االستقبال 

داخل هذه املؤسسات رضورة عدم التوفر عىل مورد مايل، وتعويضات عن التقاعد، وأمالك عقارية.... لكن بحكم 

القانون رقم 65.00، أصبح كل األشخاص املسنني املوجودين مبؤسسات الرعاية االجتامعية يستفيدون من نظام 
املساعدة الطبية )راميد(41.

مبيان رقم 17: وضعية التغطية الصحية لألشخاص المسنين المستفيدين من خدمات مؤسسات 
الرعاية االجتماعية

41. املادة 118 من القانون 00. 65: نزالء املؤسسات الخريية ودور األيتام واملالجئ أو مؤسسات إعادة التأهيل وأي مؤسسة عمومية أو خاصة غري ربحية، 

والتي تعمل عىل إيواء األطفال املتخىل عنهم، أو األشخاص البالغني الذين ال يتوفرون عىل أرسة
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• الصعوبات التي تواجه مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص 
المسنين

تواجه مؤسسات الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني العديد من الصعوبات التي تؤثر عىل السري العادي 

بها، والتي تتجىل يف املجاالت التالية:

صعوبات متعلقة بالحكامة والتدبير: 
عدم تفعيل دور لجنة التدبري املرشفة عىل شؤون مؤسسات الرعاية االجتامعية؛	 
ضعف يف إعامل دالئل املساطر الخمسة )دليل املساطر الخاص بالتدبري اإلداري، ودليل املساطر الخاص 	 

بالتدبري  الخاص  املساطر  ودليل  الرتبوي،  بالتدبري  الخاص  املساطر  ودليل  واملحاسبي،  املايل  بالتدبري 
االجتامعي، ودليل املساطر الخاص باالفتحاص والتقييم(؛ 

املالية 	  الذمة  بفصل  املتعلقة  القانونية  للمقتضيات  التسيري  عىل  املرشفة  الجمعية  احرتام  محدودية 
للجمعية عن الذمة املالية للمؤسسة؛ 

عدم فتح الحساب البنيك الخاص مبؤسسة الرعاية االجتامعية وفق ما يلزم به دفرت التحمالت النموذجي 	 
بالنسبة لغالبية املؤسسات؛ 

عدم مسك السجالت الخاصة باملستفيدين بالنسبة لغالبية مديري مؤسسات الرعاية االجتامعية؛	 
ضعف منظومة الرقابة الداخلية عىل مستوى غالبية املؤسسات؛	 
ضعف يف منظومة املراقبة والتتبع، وتركيزها يف الغالب عىل الجانب املايل واملحاسبي؛ 	 
ضعف آليات الرصد والتتبع والتقييم، سواء تعلق األمر مبساطر التدبري أو بالنظام املعلومايت.	 

صعوبات متعلقة بالتمويل: 
ضعف املوارد املالية للعديد من الجمعيات املرشفة عىل تسيري مؤسسات الرعاية االجتامعية؛ 	 
التفاوت الكبري الحاصل بني املؤسسات من حيث املوارد املالية، والناتج عن التفاوت االقتصادي الحاصل 	 

بني الجهات؛
 التفاوت من حيث ثقافة التضامن والتكافل، واستفادة مؤسسات دون أخرى من مستحقات رضيبة 	 

عىل  الرضيبة  هذه  من  االستفادة  حرص  عىل  العملية  لهذه  املنظمة  القوانني  تنصيص  نتيجة  الذبح، 
الجمعيات الخريية اإلسالمية؛

محدودية عائدات الرسم اإلضايف عن الذبح وعدم كفايته؛	 
التي ترشف عليها، وغياب ممتلكات تدر عليها 	  املؤسسات  لفائدة  البحث عن موارد إضافية  ضعف 

مداخيل قارة.
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 صعوبات متعلقة بالموارد البشرية:
الخصاص الكبري يف املوارد البرشية العاملة بهذه املؤسسات؛	 
التفاوت الكبري يف قدرات وكفايات إدارات املراكز االجتامعية؛	 
تدين أجور غالبية مستخدمي مؤسسات الرعاية االجتامعية مع تسجيل تفاوتات يف هذا املجال؛	 
ضعف التغطية االجتامعية والصحية للمستخدمني؛	 
ضعف التأطري والتكوين التأهييل والتكوين املستمر؛ 	 
عدم توفر غالبية املستخدمني عىل عقود الشغل، وتأخر يف استخالص أجور بعض املستخدمني يفوق يف 	 

بعض الفرتات بالنسبة لبعض املستخدمني 12 شهرا. 
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• أهم المبادرات الداعمة للرفع من جودة الخدمات المقدمة 
للمسنين داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية 

لضامن الحامية االجتامعية لألشخاص املسنني، قامت وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية 

لألشخاص  االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  تأهيل  مواصلة  بهدف   ،2021 - 2017 وطني  برنامج  بإعداد 

املسنني، والذي يضم 6 محاور أساسية ومحور داعم. وتتمثل املحاور األساسية يف:
التأهيل املادي، بهدف توفري التجهيزات الرضورية وامللحة، والرتميم والبناء؛	 
الرعاية 	  مبؤسسات  العاملة  البرشية  املوارد  تكوين  خطة  إعداد  خالل  من  البرشية،  املوارد  تأهيل 

الوطني،  والتعاون  االجتامعية  التنمية  وكالة  مع  بتعاون   ،2015 سنة  املسنني  لألشخاص  االجتامعية 
حيث تم تنظيم خمس وحدات تكوينية لفائدة مديري مؤسسات الرعاية االجتامعية للمسنني، ورؤساء 
الجمعيات املسرية لهذه املؤسسات، والعاملني االجتامعيني. كام تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة األطباء 

واملمرضني العاملني واملتعاملني مع هذه املؤسسات يف مجال طب الشيخوخة؛
معايرة الخدمات والنهوض بالجودة، بهدف تنزيل مرشوع املؤسسة للمراكز الخمس النموذجية، من 	 

إلعداد مرشوع  األخرى  املراكز  باقي  مواكبة  مع  الرتابية،  الجامعات  مع  اتفاقيات رشاكة  إبرام  خالل 
املؤسسة وفق املنهجية املعتمدة يف أفق 2017 - 2021، وتفعيل مقتضيات دفرت التحمالت وفق ما ينص 

عليه القانون 65.15؛
مواكبة املراكز غري املرخصة، بهدف متكني املؤسسة من الرتخيص، حيث تم تكوين لجنة من مديرية 	 

حامية األرسة والطفولة واألشخاص املسنني ومديرية التنمية االجتامعية ملواكبة وتتبع هذه املؤسسات؛
مواكبة املراكز املحدثة، التي عربت عن حاجاتها للتجهيزات الرضورية، من خالل متكينها من الرتخيص، 	 

والتجهيز، وتعزيز املوارد البرشية، وتكوينهم، ومواكبتها إلعداد مرشوع املؤسسة؛
املسن يف كنف أرسته، وتطوير مفهوم 	  الشخص  اإلبقاء عىل  بهدف  املسنني،  لفائدة  الخدمات  تنويع 

تتكفل  التي  العائالت،  ومواكبة  للمسن،  الرضورية  الحاجيات  تلبية  إىل  الهادف  بعد  عن  التكفل 
باألشخاص املسنني لتقديم خدمات عن بعد، وتكثيف برامج وأنشطة إلذكاء الوعي بحامية األشخاص 
املسنني، حيث تدعم الوزارة مبادرات الجمعيات العاملة يف املجال عرب إطالق مشاريع سنوية لتقديم 
الرعاية  أو املوجودين مبؤسسات  إقامتـهم،  لفائدة األشخاص املسنني مبقـر  التكفل عن بعد  خدمات 
االجتامعية، وتقديم خدمات الوساطة األرسية من داخل هذه املؤسسات إلدماج املسنني داخل أرسهم 

ووسطهم الطبيعي.

وقد خصصت وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية، برسم سنتي 2015 و2016، دعام 

ماديا للمشاريع التي تقدم خدمات التكفل عن بعد املتخصصة يف مجال العناية الصحية واالجتامعية لكبار 

السن، وذلك بهدف تنظيم الزيارات والحمالت والقوافل الطبية والصحية، برشاكة مع جمعيات متخصصة 

خاصة يف املناطق القروية، لتقديم اإلسعافات األولية والعناية الجسدية من الفحوصات والنظافة الجسدية 

واملواكبة لدى املصالح الصحية والنفسية املختصة. كام تعمل الوزارة حاليا عىل تنزيل القوانني التنظيمية 

لتنفيذ مقتضيات القانون 65.15 املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية يف الشق املتعلق بالتكفل بالغري.





خامسا. المشاركة في الحياة العامة 
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والقيام  الرأي،  وإبداء  مجتمعهم،  شؤون  تدبري  يف  األفراد  مساهمة  العامة  الحياة  يف  باملشاركة  يقصد   

مببادرات تهدف إىل تحقيق املنفعة محليا ووطنيا. ويندرج حق املشاركة ضمن الحريات السياسية، غري 

أن مفهوم املشاركة يتجاوز كونها مجرد حق، مام يعني حاجة كل مجتمع إىل ترسيخها عن طريق التنشئة 

إرادة  الدميقراطية تكمن يف  أن قوة  املستمرين، ذلك  التعبئة والتكوين  القامئة عىل أسس  الدميقراطية 

املواطنني للعمل املسؤول يف الحياة العامة، واملشاركة مع غريهم يف التدبري العمومي، واختيار من ميثلهم 

وتقييم أدائهم.

1. المشاركة السياسية

تعد املشاركة السياسية لألشخاص البالغني من العمر 60 سنة فام فوق يف االنتخابات من بني أبرز مظاهر 

نصت  التي  لإلنسان  الكونية  السياسية  للحقوق  الفعلية  الرتجمة  إطار  وذلك يف  الدميقراطي،  االنخراط 

عليها مختلف املواثيق الدولية املتعلقة بالحريات األساسية، وكرستها الدساتري الوطنية عىل نطاق واسع. 

وهنا تجدر اإلشارة إىل أن دستور اململكة حث السلطات العمومية عىل توفري الظروف التي متكن من 

تعميم الطابع الفعيل لحرية املواطنات واملواطنني واملساواة بينهم، ومن مشاركتهم يف الحياة السياسية 

واالقتصادية والثقافية واالجتامعية.

جدول رقم 16: توزيع أعضاء مجالس الجماعات الترابية
حسب الفئات العمرية والجنس خالل 2014 - 2015 42

المجموعالفئات العمرية / الجنس
55 فما فوق45 - 3555 - 2545 - 35أقل من 25

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
ن

ري
ــا

ش
ـت

سـ
م

 ال
وع

مستشاري مجالس نــ
30.653766932.4262.0836.9851.7567.4371.2967.226685الجماعات

مستشاري مجالس 
1.36311651432115450194698العماالت واألقاليم

مستشاري مجالس 
5780494769751749217137الجهات

املصدر: وزارة الداخلية، املديرية العامة للجامعات املحلية

42. الالمركزية يف أرقام 2014 - 2015، وزارة الداخلية، املديرية العامة للجامعات املحلية )نتائج انتخابات 4 شتنرب 2015(
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مبيان رقم 18: توزيع أعضاء مجالس الجماعات الترابية البالغين من العمر 55 سنة فما فوق 
حسب الجنس ونوع المجالس خالل 2014 - 2015

باستقراء البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، يتبني بأن املشاركة السياسية باملغرب تعرف تنوعا كبريا 

بني فئات املجتمع، انطالقا من الشباب الذين تقل أعامرهم عن 25 سنة، وصوال إىل األشخاص البالغني 

من العمر 55 سنة فام فوق. فمقارنة مشاركة األشخاص البالغني 55 سنة فام فوق يف الحياة السياسية 

مع باقي الفئات العمرية األخرى، نجدها هي الفئة األكرث متثيلية يف كل املجالس. ويتبني أيضا أن متثيلية 

النساء البالغات من العمر 55 سنة تظل ضعيفة، مقارنة مع متثيلية الرجال يف نفس العمر، حيث بلغت 

نسبة انتخاب النساء عىل مستوى الجامعات الرتابية فقط 8 باملائة.

مبيان رقم 19: نسبة المشاركة السياسية لألشخاص البالغين 55 سنة فما فوق حسب الجنس 
خالل 2014 - 2015
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2. المشاركة الثقافية والفنية43 

تويل وزارة الثقافة واالتصال عناية خاصة باألشخاص البالغني 60 سنة فام فوق من أجل ضامن حقوقهم 

الثقافية، وذلك بهدف إدماجهم يف جميع الحقول الثقافية والفنية، وتشجيعهم عىل اإلبداع الفني تطبيقا 

ملبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني كل فئات املجتمع، وصيانة الهوية الثقافية ورعايَة وتنمية الرتاث الوطني، 

من خالل االعتامد عليهم كرافعة معنوية أساسية يف الحفاظ عىل الرتاث الثقايف الالمادي ونقله للجيل 

الالحق، وأيضا بغية تقويته وضخ الحياة فيه واستثامره اقتصاديا واجتامعيا. لذا تحرص الوزارة، من خالل 

برامجها، عىل تقديم خدماتها إىل كافة املواطنني دون متييز للعرق أو اللون أو الجنس أو السن، وضامن 

الحق يف الولوج إىل الفضاءات الثقافية والفنية، وحضور مختلف التظاهرات، واملشاركة بالعروض الثقافية 

املتنوعة.

• البرامج الثقافية والفنية

املسنني  الرواد  من  العديد  الثقافة،  قطاع  واالتصال،  الثقافة  لوزارة  التابعة  الثقافية  البنيات  تستقبل   

املؤسسات  أو  القراءة  ونقط  الوسائطية،  والخزانات  املكتبات،  خاصة  املتنوعة،  من خدماتها  لالستفادة 

تحت وصاية الوزارة، كأرشيف املغرب واملكتبة الوطنية.

بيانات  قاعدة  الحصول عىل  من أجل  املكتبات:  العمر 60 سنة فام فوق رواد  البالغني من  األشخاص 

حول مدى استفادة هذه الرشيحة االجتامعية من الخدمات املكتباتية، تم ابتداء من سنة 2017 إدراج 

املكتبات، حيث  العمومية ضمن إحصائيات  القراءة  املتقاعدين املسجلني بفضاءات  مؤرش خاص بعدد 

تطوان  طنجة  وجهة  البيضاء سطات،  الدار  جهة  من  بكل  مكتبة   19 من طرف  املعطيات  تعبئة  متت 

الحسيمة، وجهة فاس مكناس، وجهة بني مالل خنيفرة، وجهة الرشق، ليصل عدد الرواد املسجلني بهاته 

املكتبات إىل 147.608 رائد خالل سنة 2017، من بينهم 1.033 متقاعد، أي 0.7 باملائة، وهي نسبة مؤقتة.

األشخاص البالغني من العمر 60 سنة فام فوق رواد املكتبة الوطنية: بالنسبة للمنخرطني باملكتبة الوطنية، 

يشكل الشباب نسبة مرتفعة، يف حني أن املنخرطني البالغني 60 سنة فام فوق يشكلون نسبة ال تتجاوز 15 

باملائة من مجموع املنخرطني. أما بالنسبة لرواد أرشيف املغرب، فيصل عدد املنخرطني املسنني يف قاعة 

املطالعة التابعة للمؤسسة 16 شخصا، من بني 181 منخرطا، أي ما يعادل نسبة 8.8 باملائة.

43. وزارة الثقافة واالتصال )قطاع الثقافة(
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جدول رقم 17: عدد األشخاص البالغين 60 سنة فما فوق رواد المؤسسات تحت وصاية وزارة 
الثقافة واالتصال

الفئة
األشخاص البالغين 60 

النسبة المئوية %مجموع الروادسنة فما فوق

0.7 1.033147.608رواد المكتبات )19 مكتبة(

8.8 16181رواد أرشيف المغرب

منخرطي المكتبة الوطنية 
للمملكة المغربية

---- 15

املصدر: وزارة الثقافة واالتصال

مجال الفنون التشكيلية:

 يستفيد مجموعة من الفنانني من الدعم يف قطاع الفنون التشكيلية، سواء كأفراد أو جمعيات، حيث شمل 

الدعم مختلف املجاالت، كتنظيم املعارض، واإلقامات الفنية، وورشات الرسم، واملشاركة باملعارض التشكيلية.

مبيان رقم 20: عدد األشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق المستفيدين من الدعم في 
قطاع الفنون التشكيلية حسب النوع سنة 2017

يتبني من خالل هذه املعطيات، أن عدد األشخاص البالغني من العمر 60 سنة فام فوق املستفيدين من 

الدعم يف مجال الفنون التشكيلية، خالل النصف األول من سنة 2018، يفوق نظريه خالل سنة 2017. كام 

أنه، خالل سنة 2017، استفاد نفس العدد من النساء والرجال من الدعم، بخالف سنة 2018، حيث فاق 

عدد الرجال املستفيدين من الدعم عدد النساء.
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مجال المسرح:

بالنسبة لقطاع املرسح، تم تكريم مجموعة من الفنانني والفنانات الذين اتسمت مسريتهم بالعطاء عىل 

الساحة الفنية والثقافية، حيث تم تكريم 6 فنانني سنة 2017، و4 يف النصف األول من سنة 2018. كام 

تم رصف الدعم لرؤساء الجمعيات لتقديم عروض وأنشطة مرسحية، استفاد منها 8 فنانني سنة 2017، 

مقابل 4 فنانني يف النصف األول من سنة 2018.

جدول رقم 18: مشاركة األشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق
في قطاع المسرح 2017 - 2018

20172018السنة

ذكورإناثذكورإناثالمستفيدون

2422تكريم الفنانين

84رؤساء الجمعيات المستفيدون من الدعم

املصدر: وزارة الثقافة واالتصال

مجال الموسيقى:

بالنسبة لقطاع املوسيقى واألغنية والفنون االستعراضية والكوريغرافية، تم تقديم الدعم للفنانني ورؤساء 

الفني،  واإلنتاج  والغنايئ،  املوسيقي  الرتويج  مجاالت  من  كل  يف  فوق  فام  سنة   60 البالغني  الجمعيات 

والتنظيم الفني، وكذا اإلقامات الفنية. وقد استفاد من الدعم 9 فنانني سنة 2017، مقابل 2 يف النصف 

األول من سنة 2018.

جدول رقم 19: عدد األشخاص البالغين 60 سنة فما فوق المستفيدين من الدعم في قطاع 
الموسيقى واألغنية والفنون االستعراضية والكوريغرافية 2017 - 2018

20172018السنة 

ذكورإناثذكورإناثالمستفيدون

902رؤساء الجمعيات المستفيدون من الدعم

املصدر: وزارة الثقافة واالتصال
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• األنشطة الثقافية المدعمة من الصندوق الوطني للعمل الثقافي

يقوم الصندوق الوطني للعمل الثقايف بتقديم الدعم ملجموعة من املهرجانات الوطنية مبجموع ربوع 

اململكة، والتي تتميز بتنوعها الثقايف والرتايث، وتعرف مشاركة هامة لألشخاص البالغني 60 سنة فام فوق، 

حيث بلغ مجموع املستفيدين من التظاهرات املدعمة، خالل مرحلة 2017 - 2018، حوايل 68 مستفيدة 

ومستفيدا، منهم 64 رجال مقابل 4 نساء. ويتبني من خالل املعطيات السابقة أن عدد املستفيدين الذكور 

البالغني 60 سنة فام فوق يفوق عدد النساء بالتظاهرات املدعمة من الصندوق الوطني للعمل الثقايف.

يقوم  والرتاثية:  الفنية  املجاالت  والتأطري يف  التكوين  البالغني 60 سنة فام فوق يف  األشخاص  مشاركة 

األساتذة البالغني 60 سنة فام فوق بتقديم الدروس الخصوصية باملعاهد املوسيقية التابعة للوزارة، حيث 

متثل  101، يف حني  بالدروس حوايل  املكلفون  الرجال  وميثل  وأستاذا.  أستاذة   105 يبلغ عددهم حوايل 

النساء املكلفات بالدروس الخصوصية باملعاهد املوسيقية نسبة ضئيلة تقدر بـ %4، وهي نسبة مل تتغري 

ما بني املوسمني الدراسيني 2016 - 2017 و2017 - 2018.

جدول رقم 20: األساتذة المكلفون بالدروس الخصوصية البالغون 60 سنة فما فو ق خالل 
الموسمين الدراسيين 2016 - 2017 و2017 - 2018 حسب الجنس

2018-20172017-2016الموسم الدراسي

األساتذة المكلفون بالدروس 
الخصوصية بالمعاهد الموسيقية 

التابعة لوزارة الثقافة

ذكورإناثذكورإناث

41014101

املصدر: وزارة الثقافة واالتصال

• مشاركة األشخاص المسنين في مختلف األنشطة الثقافية

يشارك األشخاص املسنون يف مختلف التظاهرات الثقافية، سواء كمحارضين أو كتّاب أو فنانني تشكيليني 

أو موسيقيني أو ممثلني وحكواتيني ومخرجني، يساهمون يف إغناء العرض الثقايف وطنيا ودوليا، والتي ميكن 

إدراج مناذج منها عىل سبيل املثال ال الحرص:  
املعرض الدويل للنرش والكتاب بالدار البيضاء واملعارض الجهوية للكتاب؛	 
جائزة املغرب للكتاب، وجائزة الحسن الثاين للمخطوطات، حيث تتكون اللجان العلمية لهذه الجوائز 	 

من كتاب وباحثني معظمهم تفوق أعامهم 60 سنة؛
الجامعة الصيفية ملوالي عيل الرشيف، حيث تتشكل اللجنة العلمية للجامعة من 8 شخصيات، 7 منها 	 

أشخاص مسنون. بينام يشارك 6 محارضون مسنون من مجموع 20 محارضا يف كل دورة؛
الشعر، ويف 	  لدار  الشهرية  املبدعون املسنون يف األنشطة  الشعر بتطوان ومراكش، حيث يشارك  دار 

املهرجان الوطني للشعراء املغاربة مبعدل 20 باملائة من مجموع املشاركني سنويا، والذين يبلغ عددهم 
300 مشاركة ومشاركا؛
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أنشطة املرسح الوطني محمد الخامس، حيث يستفيد األشخاص املسنون العاملون باملهن الثقافية من 	 
بطاقة الفنان، والتي تتوىل إدارة املرسح الوطني محمد الخامس منحها وفق املعايري املعتمدة.

جدول رقم 21: عدد المساهمين في البرامج الثقافية لمعارض الكتاب الوطنية والدولية 
والمعرض الدولي للنشر والكتاب

النسبة %عدد المساهمين الذين تفوق أعمارهم 60 سنةعدد المساهمينالسنة

20174254210.1

 20184835912.2

املصدر: وزارة الثقافة واالتصال

جدول رقم 22: مشاركة األشخاص البالغين 60 سنة فما فوق
بأنشطة المسرح الوطني محمد الخامس

إناثذكورنوع النشاط

61عرض مسرحي

10مهرجان

71المجموع

• تكريم الفنانين والمبدعين المسنين: 

تم تكريم مجموعة من الفنانني والفنانات، الذين اتسمت مسريتهم بالعطاء عىل الساحة الفنية والثقافية، 

حيث تم تكريم 6 فنانني من قطاع املرسح سنة 2017، و4 يف النصف األول من سنة 2018.

• إدماج األشخاص المسنين في مجال التراث الثقافي

اتفاقية  الرامية إىل إدماج األشخاص املسنني من خالل الرتاث، وبناء عىل مضامني  يف إطار اسرتاتيجيتها 

الرتاث  عىل  املحافظة  عىل  تنص  والتي   ،2006 سنة  املغرب  عليها  صادق  التي   2003 لسنة  اليونسكو 

الالمادي باملساهمة الكاملة للمجتمعات يف أفق التنمية املستدامة )املادة 2(، قام قطاع الثقافة بوزارة 

الثقافة واالتصال بإعداد مرشوع نص قانون هو حاليا يف طور املصادقة، وذلك بهدف إرساء نظام الكنوز 

البرشية الحية الرامي إىل املحافظة عىل املعارف والخربات واملهارات يف مجال الرتاث الثقايف الالمادي، 

وضامن نقلها لألجيال الالحقة ورد االعتبار لهذا الرتاث.

ويعد نظام الكنوز البرشية الحية آلية من اآلليات األكرث أهمية ونجاعة يف خدمة املحافظة عىل الرتاث 

الالمادي، من خالل االعرتاف بأصحابه من فئة األشخاص املسنني، وتشجيعهم لنقل مهاراتهم ومعارفهم 

وخرباتهم إلنقاذ عدد من املكونات الرتاثية الثقافية الالمادية ونقلها لألجيال الالحقة، ويطمح إىل تحسني 

رشوط الحياة االقتصادية واالجتامعية ألصحابها من فئة املسنني، رجاال ونساء.
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كام تعمل وزارة الثقافة، من خالل جرد وتوثيق الرتاث الثقايف الالمادي منذ سنة 2003، عىل ترسيخ مبدأ 

إعطاء األولوية لفئة األشخاص املسنني، ألنها من الفئات األكرث قيمة واملعتمد عليها باألساس يف عملية 

املحافظة عىل الرتاث وتوارثه بني األجيال، وذلك ألسباب عديدة منها:
التوفر عىل دراية ومعرفة جيدة بالجذور التاريخية والجغرافية للمامرسات الرتاثية؛	 
اإلملام الجيد والشامل باملعارف والخربات املتعلقة باملهارات الرتاثية لألسالف واألجيال السابقة؛	 
خزان مهم وحلقة وصل أساسية يف عملية نقل الخربات واملعارف بني األجيال السابقة والحالية والالحقة.	 
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• نماذج من األنشطة والبرامج الثقافية الموجهة لألشخاص البالغين 
60 سنة فما فوق ببعض الجهات

يف إطار التنزيل الرتايب لسياسة القرب وضامن الحقوق الثقافية لهذه الفئة العمرية، تعمل الوزارة، من 

فنية وثقافية،  أنشطة وتظاهرات  تنظيم ودعم  لها، عىل  التابعة  الجهوية واملؤسسات  املديريات  خالل 

سواء باملؤسسات الثقافية التابعة لقطاع الثقافة أو بنقل العرض الثقايف ملكان وجود املسنني مبؤسسات 

الرعاية االجتامعية. 

جدول رقم 23: الفنانون البالغون من العمر 60 سنة فما فوق المستفيدين من الدعم أو 
التكريم بالمديرية الجهوية للثقافة جهة الدار البيضاء سطات 2017 - 2018

ذكورإناثالمجال

1127مجال المسرح

05مجال الكتاب

02مجال الموسيقى

12مجال الجمعيات الثقافية

34مجال الطفل

املصدر: وزارة الثقافة واالتصال

جدول رقم 24: األنشطة الثقافية الموجهة لألشخاص البالغين 60 سنة فما فوق
بجهة مراكش آسفي

اناثذكورمكان النشاطالجهة المنظمة

10015قاعة العروض الصغرىالمديرية الجهوية للثقافة لجهة مراكش آسفي

3010برج باب مراكشالمديرية اإلقليمية للثقافة بالصويرة

6025مدينة الفنونالمديرية اإلقليمية للثقافة بأسفي

15050قاعة العروضالمركز الثقافي الداوديات مراكش

5025مسرح المركز الثقافيالمركز الثقافي قلعة السراغنة

2525مسرح المركز الثقافيالمركز الثقافي سيدي رحال

415150المجموع

املصدر: وزارة الثقافة واالتصال
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3. المشاركة االجتماعية

إن مشاركة األشخاص البالغني من العمر 60 سنة فام فوق يف الحياة الجمعوية يعترب قيمة مضافة، ملا 

وذلك  التنمية،  استثامرها يف مسرية  بها، وميكن  يُستهان  ال  معرفية وخربة  إمكانات  من  عليه  يتوفُرون 

ترسيخا للمقاربة التشاركية املنصوص عليها يف دستور اململكة لسنة 2011، والذي يؤكد عىل مساهمة 

يف  التشاركية،  الدميقراطية  إطار  يف  الحكومية،  غري  واملنظامت  العام  الشأن  بقضايا  املهتمة  الجمعيات 

إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية، ويف تفعيلها وتقييمها، وعىل هذه 

املؤسسات والسلطات تنظيم هذه املشاركة طبقا لرشوط وكيفيات يحددها القانون.

ويف هذا اإلطار، يتبني بأن األشخاص املسنني باملغرب، خصوصا املتقاعدين منهم، يعربون عن رغبة هائلة 

للمشاركة النشيطة واالعرتاف بقدراتهم وكفاءتهم يف العمل التطوعي والجمعوي. لذلك، نجد يف السنوات 

البالغني من العمر 60 سنة فام فوق يعربون عن رغبتهم يف تأسيس الجمعيات،  األخرية بأن األشخاص 

بهدف الدفاع عن حقوقهم االقتصادية واالجتامعية والثقافية. وقد بلغ عدد الجمعيات التي تهتم مبجال 

حامية األشخاص املسنني واملتقاعدين حوايل 37 جمعية موزعة عىل املستوى الرتايب، وتعترب جهة الدار 

البيضاء سطات وجهة الرباط سال القنيطرة من أهم الجهات التي تعرف دينامية عىل مستوى الجمعيات 

العاملة يف مجال املسنني، ويوضح الرسم املبياين أسفله عدد الجمعيات العاملة يف مجال املسنني حسب 

الجهات. كام توجد شبكات جمعوية تهتم باملسنني واملتقاعدين، وتنتظم عىل شكل فيدراليات ورابطات 

التي تنضوي  املتقاعدين واملسنني،  الوطنية لجمعيات  الجامعة  املثال،  جمعوية، نذكر منها، عىل سبيل 

تحت لوائها 90 جمعية عاملة يف املجال.
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مبيان رقم21: توزيع الجمعيات العاملة في مجال المسنين على المستوى الترابي 
إلى غاية 2018 44

وتعمل وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية، باعتبارها القطاع املسؤول عىل تتبع وتنسيق 

السياسات العمومية املتعلقة باألشخاص املسنني، عىل تشجيع مشاركة األشخاص املسنني يف التنمية يف كل 

مراحل إعداد النصوص الترشيعية والتنظيمية، وبلورة وتنفيذ السياسات العمومية املتعلقة بهذا املجال، 

واملهتمة  املسنني  ورعاية  العامل يف مجال حامية  املدين  املجتمع  وتشجيع عمل  وذلك من خالل دعم 

بتحسني أوضاعهم وتفعيل أدوارهم وإرشاك األشخاص املسنني أنفسهم، حيث ساهم املجتمع املدين يف 

إعداد القانون املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني، وإعداد نصوصه التنظيمية من 

خالل الورشات الجهوية، التي نظمت والتي عرفت مشاركة كل املعنيني. وتحرص الوزارة عىل منح متثيلية 

مبكونات  إحداثها،  عىل  أرشفت  التي  واملراصد،  البنيات  داخل  املدين  املجتمع  لفعاليات  وازن  وحضور 

متعددة تشمل القطاعات الحكومية ومراكز البحث وجمعيات املجتمع املدين، حيث يقوم املجتمع املدين 

بأدوار هامة من خالل متثيليته يف لجنة اإلرشاف الخاصة باملرصد الوطني لألشخاص املسنني، كنموذج، 

والتي تضم متثيلية أربع جمعيات من أربعة عرش متثيلية تجسد كل من القطاعات الحكومية، والجامعات 

والخرباء يف املجال.

والقيام  املسنني،  لألشخاص  االجتامعية  الرعاية  وتدبري مؤسسات  تسيري  املدين عىل  املجتمع  كام يرشف 

بأنشطة اجتامعية وصحية وترفيهية لفائدة األشخاص املسنني من مختلف الرشائح، باإلضافة إىل العناية 

بشؤون املتقاعدين التابعني ملختلف القطاعات، وتعمل الجمعيات عىل تقديم الدعم والخدمات عن بعد 

لفائدة املسنني داخل األرس، باإلضافة إىل متثيل املجتمع املدين يف مجلس إدارة صناديق التقاعد، يف كال 

النظامني املدين والعسكري.
الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني، الذي أعدته وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية  العاملة واملسرية ملؤسسات  44. دليل الجمعيات 

سنة 2016





سادسا. المسنون الموجودين 

السجنية  بالمؤسسات 
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جدول رقم 25: تطور المعتقلين البالغين من العمر 60 فما فوق خالل 2012-201645

السنوات
20122013201420152016 الفئة العمرية

65658648812712891-60 سنة

65376385393416479 سنة فما فوق

1.2321.0331.2051.1281.370المجموع

املصدر: املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

مبيان رقم 22: تصنيف الوافدين على المؤسسات السجنية من حالة سراح حسب السن والجنس46

45. تقرير أنشطة املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج سنة 2016

46. املصدر نفسه 
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مبيان رقم 23: تصنيف المعتقلين المدانين نهائيا والمكرهين بدنيا حسب السن والجنس47

مبيان رقم 24: عدد السجناء البالغين من العمر 60 سنة فما فوق الموجودين بالمؤسسات 
السجنية إلى غاية 16 أبريل 2018، حسب الجنس والجهة48

 من خالل تحليل املعطيات املتعلقة باألشخاص البالغني من العمر 60 سنة فام فوق املوجودين باملؤسسات 

السجنية، خالل الفرتة املمتدة ما بني 2012 وأبريل 2018، يالحظ بأن عدد األشخاص املرتاوحة أعامرهم 

ما بني 60 و65 سنة، ارتفع من 658 سجينا سنة 2012 إىل 891 سجينا سنة 2016. أما بخصوص األشخاص 

البالغني 65 سنة فام فوق، فقد بلغ عددهم 376 سنة 2012، وحوايل 479 سنة 2016.

 

48. املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج سنة 2018
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كام عرفت هذه الفئة تطورا يف عدد السجناء، ما بني 2012 و2016 وإىل غاية أبريل 2018، فقد وصل 

عدد  بلغ  حيث  وسجينا،  سجينة   1423 حوايل  السجنية  باملؤسسات  املوجودين  للمسنني  العام  املعدل 

الرجال 1376 سجينا مسنا، مقابل حوايل 47 سجينة مسنة. أما بخصوص التوزيع الجغرايف، فتتصدر جهة 

الرباط سال القنيطرة باقي الجهات بنسبة 24 باملائة، تليها جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 20 باملائة. 

فيام تبقى جهة العيون الساقية الحمراء أقل الجهات، حيث ال تتجاوز نسبة السجناء بها 1 باملائة.

العمر ستون سنة  البالغني من  السجنية من حالة رساح،  املؤسسات  الوافدين عىل  وبخصوص تصنيف 

فام فوق، فقد بلغ عددهم حوايل 1930، منهم 1844 رجال، و86 امرأة، أي بنسبة 1.82 باملائة، مقارنة 

مع باقي الفئات العمرية األخرى التي يرتاوح عمرها ما بني 20 وأقل من 30 سنة، والتي تشكل 39.20 

باملائة49 من مجموع السجناء من حالة رساح.

أما عىل مستوى تصنيف املعتقلني البالغني من العمر 60 سنة فام فوق، املدانني نهائيا واملكرهني بدنيا، 

فقد بلغ عددهم 885، منهم 861 رجال، و24 امرأة، بحوايل 1.89 باملائة من مجموع األشخاص املدانني 

واملكرهني بدنيا.

49. تقرير أنشطة املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج سنة 2016





سابعا. المغاربة المسنون 
بالخارج  المقيمين 
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يف ظل التزايد املتواتر لعدد أفراد الجالية املغربية من املسنني، فإن مشكلة الشيخوخة تكتسب أهمية 

الناس يواجهون  العديد من  أن  الفئة، خاصة  املغربية لصالح هذه  القطاعية  متزايدة يف االسرتاتيجيات 

صعوبات متزايدة يف التعامل مع هذه الفرتة من الحياة.

وبوجود مسار عرب وطني يتميز بعالقات اجتامعية وثقافية متعددة ومسارات مهنية غري متجانسة بني 

التقاعد هو نقطة تحول معقدة نسبيا بالنسبة  بلدان االستقبال والبلد األصل، فإن االنتقال إىل مرحلة 

لهؤالء األفراد.

حياتها  ملكان  املسنني  من  الفئة  هذه  اختيار  تحدد  التي  والثقافية  العائلية  االعتبارات  إىل  وباإلضافة 

بنقل  املتعلقة  اإلدارية  التقنية  القيود  املغرب،  يف  يستقر مرشوعهم  الذين  ألولئك  املستقبيل، ستضاف 

الحقوق االجتامعية، التي اكتسبوها أثناء فرتة إقامتهم يف الخارج. يف حني أن رشوط النقل الدويل للمنافع 

االجتامعية مل تكن أبدا بهذه البساطة، بسبب تطور وسائل االتصال، ووجود بعض االتفاقات الثنائية التي 

يُفرتض أنها تسهل اإلجراءات، بالنسبة لبعض البلدان، لنقل هذه املكتسبات، والذي مل يكن دامئا منهجيا، 

بل أبعد من ذلك، وورود خطر تعليق هذه املعاشات مبجرد إعادتها إىل املغرب أو يف حالة العودة النهائية.

القضية  لهذه  مخصصة  أوروبية  اجتامعات  وعدة  الدراسات  بعض  من  الرغم  وعىل  ذلك،  إىل  وإضافة 

املتعلقة باملهاجرين املغاربة كبار السن، ال يزال من الصعب جدا التعرف عىل الوسائل املناسبة ملراقبة 

نقل الحقوق االجتامعية لهذه الفئة بني البلدان املضيفة والبلد األصل. 

1. الخصائص الديمغرافية لمغاربة العالم المسنين50

بغض النظر عن البيانات املتوفرة يف بلدان االستقبال أو يف املغرب، فإن تلك املتعلقة مبغاربة العامل املسنني 

محدودة نسبيا، وذلك بسبب الصعوبات املتعلقة يف التحديد املوحد لوضع األفراد، خاصة أن تحديد هذا 

الوضع يعتمد عىل معايري متباينة عىل أساس مكان اإلقامة )سن التقاعد، ووضع املتقاعدين، التكفل...( 

واالنتامء الرتايب الذي يصعب تحديده بني بلد املنشأ والبلد املضيف، بسبب الديناميكية الكبرية يف الحركة 

بني املنطقتني.

ووفقا لبيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية »OCDE«، بلغ عدد املغرتبني املغاربة املقيمني يف 

تشكل  والذين   ،2010-2011 266.000 خالل  حوايل  عاما،   65 تجاوزوا سن  الذين  املنظمة،  هذه  دول 

النساء أغلبيتهم. وضمن هذا العدد، ميثل أكرث من 90 باملائة أشخاصا غري نشطني. 

50.  الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدويل
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وتعترب فرنسا الوجهة الرائدة التي تضم ما يقرب من 50 باملائة من املغاربة املقيمني يف الخارج املسنني 

)أكرث من 65 سنة(، مبا يقرب من 130.000 شخصا، تليها إسبانيا بـ 32.000، ثم بلجيكا بـ 20.000 وإيطاليا 

بـ 12.000. وبالرجوع إىل أعداد األجيال السابقة، السيام الذين ترتاوح أعامرهم بني 64-55 و54-45 عاما، 

فإنه من املتوقع أن تشهد أعداد املغاربة املسنني املقيمني بالخارج، يف السنوات القادمة، تزايدا كبريا.

ويحافظ مغاربة العامل املسنني عىل ارتباط وثيق وعالقات وطيدة للغاية ببلدهم األصيل، ويعربون عموما 

باملائة من  يعتزم حوايل 70  إسبانيا، حيث  الخصوص يف  املغرب، وعىل وجه  إىل  العودة  الرغبة يف  عن 

املهاجرين التقاعد يف املغرب. بينام يف فرنسا يعتزم حوايل 50 باملائة من املغاربة املقيمني بالخارج، ممن 

تزيد أعامرهم عن 50 عاما، العودة للعيش يف املغرب.

فيام يتعلق بالبيانات املغربية، فإن التعداد العام للسكان والسكنى لعام 2014، يحيص أكرث من 21.000 

من مغاربة العامل املتقاعدين الذين اختاروا العودة إىل املغرب، مقسمة بني 19.000 رجل و2.000 امرأة 

فقط، وأكرث من 90 باملائة منهم تجاوزوا 60 عاما، يعودون بشكل خاص من فرنسا، التي تضم أكرث من 

13.000 شخصا، وأيضا من هولندا وبلجيكا وإسبانيا، التي تضم كل منها قرابة 2.000 شخصا.

ويعيش أكرث من 80 باملائة من هذه الفئة يف املناطق القروية، وهم موجودون يف جميع مناطق املغرب، 

ولكنها أكرث وجودا يف الجهة الرشقية، وجهة سوس ماسة، وجهة الدار البيضاء سطات، وجهة الرباط سال 

القنيطرة، وجهة طنجة تطوان والحسيمة، وجهة فاس مكناس التي متثل مجتمعة أكرث من 80 باملائة من 

العدد اإلجاميل. ويعترب أكرث من 42 باملائة منهم بدون أي مستوى تعليمي، و75 باملائة منهم تقريبا لديهم 

مستوى تعليمي ال يتجاوز املستوى االبتدايئ. بينام 8 باملائة فقط لديهم مستوى التعليم العايل. 
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2. الشراكة والتعاون الثنائي مع فرنسا حول قضايا األشخاص 
المسنين

قوة  والدليل عىل ذلك  األوروبية،  املجموعة  للمغرب داخل  االسرتاتيجيني  الحلفاء  بني  فرنسا من  تعترب 

التجارب  وتبادل  املؤسسايت  بالتنسيق  تتميز  والتي  البلدين،  بني  تجمع  التي  الثنايئ  والتعاون  الرشاكة 

والخربات بني البلدين يف جميع امليادين. ويف هذا اإلطار، أثارت وضعية املسنني املغاربة املقيمني بفرنسا 

موضوع اهتامم مشرتك بني البلدين، كام كانت حافزا عىل اتخاذ عدة مبادرات تهدف باألساس إىل الدفاع 

عن حقوق هؤالء املسنني وتحسني أوضاعهم، خاصة االجتامعية منها. 

وعليه، وخالل االجتامع الرفيع املستوى املغريب الفرنيس، املنعقد يومي 15 و16 نونرب 2017 بباريس تحت 

»فريق عمل  بإحداث  تقيض  توصية  اعتامد  تم  والفرنسية،  املغربية  الحكومتني  رئييس  السيدين  رئاسة 

مشرتك« حول تحويل الحقوق االجتامعية للمتقاعدين املغاربة الذين يرغبون يف اإلقامة بشكل دائم يف 

بلدهم األصيل، وذلك بهدف فتح قنوات االتصال مع السلطات الفرنسية املعنية إليجاد الحلول املناسبة 

الخدمات  برتحيل  املتعلقة  تلك  خاصة  العامل،  مغاربة  من  الفئة  هذه  منها  تعاين  التي  املشاكل  لبعض 

االجتامعية، مثل التقاعد والتعويضات عن السكن.. إلخ، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

الدويل ووزارة الشغل اإلدماج املهني والصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

ومن أجل توفري املناخ املالئم للمباحثات املغربية الفرنسية مع الرشكاء الفرنسيني املعنيني بفريق العمل 

املتقاعدين،  الخارج  يف  املقيمني  املغاربة  حاالت  مع  التعامل  تحسني  يف  املساعدة  أجل  ومن  املشرتك، 

تم إنجاز دراسة ميدانية51 لتحديد اإلجراءات املناسبة لضامن الوصول إىل الحقوق التي متكن أصحاب 

املعاشات املغاربة من الحصول عليها يف أوروبا، والتي مكنت من تشخيص الصعوبات اإلدارية والسوسيو 

اقتصادية، التي يعرفها هؤالء املسنني املغاربة بفرنسا لدى عودتهم إىل املغرب وكيفية معالجتها، وخلصت 

إىل العديد من التوصيات العملية لتسهيل الولوج لهذه الحقوق.

اآلليات  وضع  عرب  املسنني،  فرنسا  مغاربة  ومواكبة  لدعم  موجهة  عملية  إجراءات  عدة  تنزيل  تم  كام 

االجتامعية،  املواكبة  النشطة يف مجال  والجمعيات  املدين  املجتمع  فعاليات  لتقوية وتشجيع  الرضورية 

وتتبع أوضاع هؤالء املسنني، سواء داخل فرنسا أو لدى عودتهم إىل املغرب. 

51. دراسة حول »تقييم وتوسيع الضامن االجتامعي لفائدة العاملني املغاربة بالخارج«، أعدتها الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة 

بتعاون مع وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة االقتصاد واملالية والصندوق الوطني للضامن االجتامعي سنة 2015
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3. مجهودات الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي

تبذل الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدويل مجهودات كثرية لصالح هذه الفئة، 

والتي تتجىل يف:
إعداد برنامج لدعم الجمعيات التي تنشط يف العناية ومواكبة األشخاص املسنني من مغاربة املهجر، 	 

يندرج ضمن مخطط عمل الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة لسنة 2016؛
فتح قنوات االتصال مع السلطات املعنية ببلدان االستقبال، قصد إيجاد الحلول املناسبة لبعض املشاكل 	 

التي تعاين منها هذه الفئة من مغاربة العامل، خاصة ما يتعلق برتحيل الخدمات االجتامعية، بتنسيق 
مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل ووزارة التشغيل والشؤون االجتامعية والصندوق الوطني 

للضامن االجتامعي؛
منح مجموعة من االمتيازات لفائدة املسنني من مغاربة العامل، من خالل توفري عروض تحفيزية عىل 	 

إىل 90،  باملائة  السيارات من 85  الخصم عىل تعشري  والرفع من نسبة  الجوي،  النقل  تذاكر  مستوى 
باملائة، مبوجب مقتىض املادة 07 من قانون املالية 2016 )دورية إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 

عدد 5566.311 بتاريخ 22 يناير 2016(.

4. الحماية االجتماعية للمسنين من مغاربة العالم

يستفيد كبار السن من مغاربة العامل، بناء عىل اتفاقيات الضامن االجتامعي الثنائية مع البلدان املضيفة، 

من مجموعة من الخدمات املتمثلة يف:
التعويض عن الشيخوخة؛	 
التعويضات لصالح الباقني عىل قيد الحياة ألزواج املتوفني من املغاربة املقيمني يف الخارج؛	 
التعويض عن املرض املهني وحوادث الشغل؛	 
التأمني الصحي.	 



ثامنا.األشخاص المسنون أعضاء 

المقاومة وجيش التحرير
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 يحظى العمل االجتامعي بأهمية بالغة يف برامج عمل املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش 

التحرير، التي تسعى إىل تحسني األوضاع املادية واالجتامعية واألحوال املعيشية والصحية للمنتمني إليها. 

وقد أسفرت الجهود واملبادرات املتخذة عن تحقيق العديد من املكاسب واملنجزات كان لها أثرها اإليجايب 

عىل املنتمني ألرسة املقاومة وجيش التحرير.

املادية  اإلعانات  إىل منح عدد من  التحرير تسعى  املقاومني وأعضاء جيش  لقدماء  السامية  فاملندوبية 

لفائدة قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، وذوي حقوقهم املستحقني لها من جهة، وتواصل تتبع 

ثانية،  جهة  من  لهم  املخولة  واالمتيازات  املنافع  من  التحرير  وجيش  املقاومة  ألرسة  املنتمني  استفادة 

وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات االختصاص، كام هو الشأن بالنسبة لرخص سيارات اإليجار، 

من  ذلك  إىل  وما  واألسامك..  والفواكه  الخرض  لبيع  الجملة  أسواق  ومربعات  العمومي،  النقل  ورخص 

للمستفيدين.  واالجتامعية  املادية  األوضاع  تحسني  يف  تساهم  أن  شأنها  من  التي  واالمتيازات  املنافع 

جدول رقم26: معطيات إحصائية حول مجهودات المندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير52

التغطية الصحية
- عدد المنخرطين في التغطية الصحية األساسية: 13.746 أسرة

- عدد المنخرطين في التغطية الصحية التكميلية: 22.151 أسرة

قوافل طبية
- عدد القوافل الطبية المنظمة: 10 قوافل سنوية لفائدة حوالي 2000 شخص منتمين 

ألسرة المقاومة وجيش التحرير

بعثات مركز تعويض 
األعضاء

- 10 بعثات لمركز تعويض األعضاء المبتورة لفائدة أسرة المقاومة وجيش التحرير. ويصل 
بمبلغ  مستفيد   2038 حوالي  اآلن  لحد  التعويض  أو  التقويم  آالت  من  المستفيدين  عدد 

إجمالي يقدر بـ 7.000.467 درهما

عيادات طب األسنان

وكلميم،  زم  ووادي  والجديدة  بتازة  ممركزة   4 منها  األسنان،  لطب  عيادات   6 تخصيص   -
في  شراكة.  اتفاقية  بموجب  الصحة  لوزارة  اإلقليمية  للمندوبية  تدبيرها  مهام  أسندت 
لمصالح  المباشر  لإلشراف  واسازاك  الرباط  بكل من  الموجودتين  العيادتين  تدبير  حين ظل 

المندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير

المعاشات

- عدد معاشات العطب الممنوحة: 25618 ما بين رئيسي وفرعي
- عدد منح التعويض اإلجمالي الممنوحة: 1956 ما بين رئيسي وفرعي

- تصرف معاشات العطب ومنح التعويض اإلجمالي:
     - معاش العطب بمبلغ 1206 درهم لكل زمانة مقدرة بـ 100 %

     - منحة التعويض اإلجمالي بمبلغ 840 درهم شهريا

52. املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير سنة 2018
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اإلعانات المالية

وأرملة  26 مقاوم  40000 درهم يستفيد منها  للسكن  المخصصة  المالية  اإلعانة  تبلغ   -
)معدل خمس سنوات السالفة(، علما أن عدد المستفيدين من هذه اإلعانة لحد اآلن وصل 

إلى 1524، بمبلغ إجمالي يقدر بـ 33.735.222 درهما
- يتراوح مبلغ اإلعانة لمواجهة حاالت اجتماعية عسيرة »اإلسعاف« ما بين 1000 و10.000 
التحرير وأرامل  المقاومين وأعضاء جيش  1500 من قدماء  درهما، ويستفيد منه حوالي 

المتوفين منهم سنويا )معدل الخمس سنوات السالفة(
- يحدد مبلغ اإلعانة على تحمل جزء من مصاريف الدفن »واجب العزاء« في 4.000 درهم 
تستفيد منه األرملة في حالة وفاة المقاوم، ويتم صرفه لفائدة 520 أرملة سنويا )معدل 
14.240 بمبلغ إجمالي  الخمس سنوات السالفة(، علما أن عدد المستفيدات لحد اآلن بلغ 

يقدر بـ 38.332.850 درهما

- تخصيص 892 رخصة النقل العمومي لفائدة 1706 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش المنافع واالمتيازات
التحرير، تتوزع على الشكل التالي:

124 رخصة للنقل العمومي للمسافرين يستفيد منها 952 مقاوما

282 رخصة للنقل المزدوج يستفيد منها 289 مقاوما

العمومي  النقل  قطاع  تحرير  قبل  مقاوما   465 منها  يستفيد  البضائع  لنقل  رخصة   486
للبضائع

- تخصيص 9.119 رخصة سيارة األجرة، تم تحويل 3007 منها لفائدة األرامل

لبيع  سوقا   37 في   203 التحرير  جيش  وأعضاء  المقاومة  قدماء  من  الوكالء  عدد  يبلغ   -
الخضر والفواكه ولبيع األسماك بالجملة

- بلغ عدد قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الموفدين للديار المقدسة ألداء مناسك 
الحج: 1028

املصدر: املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير
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حاول املرصد الوطني لألشخاص املسنني، من خالل هذا التقرير، رصد وتشخيص وضعية األشخاص املسنني 

من مختلف املناحي، انطالقا من املفاهيم والتصورات، ووصوال إىل أهم املعطيات والبيانات التي توفرها 

بعض القطاعات حول املشاركة االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية لألشخاص املسنني باملغرب، 

وبباقي دول العامل. وتبني بأن هذه الرشيحة من املجتمع املغريب تعرف دينامية كبرية وتطورا دميوغرافيا 

رسيعا، إذ من املنتَظَر أن يعرف عددهم ارتفاعا كبريا يف السنوات املقبلة.

كام تم تسجيل الندرة يف املعطيات والبيانات التي تخص األشخاص البالغني من العمر 60 سنة فام فوق، 

وقد لوحظ من خالل األرقام واإلحصاءات ما ييل:
غياب إطار قانوين خاص باألشخاص املسنني، رغم وجود العديد من الربامج املوجهة لفائدة هذه الفئة 	 

العمرية؛
ضعف املستوى التعليمي واملعريف لنسبة كبرية من هذه الرشيحة؛	 
خصوصا 	  والصحية،  االجتامعية  التغطية  لضعف  والصحية،  االجتامعية  الخدمات  إىل  الولوج  صعوبة 

باملجال القروي؛
الرعاية 	  أو  االجتامعية  الحامية  املسنني، سواء عىل مستوى  والنساء من  الذكور  بني  الحاصل  التباين   

الصحية؛
بيئة مناسبة 	  أثناء تنقله لقضاء أغراضه، نظرا لعدم وجود  الذي يعرفه املسن يف مسكنه أو  التحدي 

وداعمة، سواء داخل مسكن املسن أو باملرافق العامة والطرقات )غياب الولوجيات، واملعابر الخاصة، 
واللوائح اإلرشادية، ومصاعد...(؛

غياب وسائل نقل تراعي خصوصية هذه الرشيحة، مام يعيق حركتهم واندماجهم اإليجايب يف الحياة 	 
العامة دون االعتامد عىل الغري؛

ندرة املرافق الثقافية والرتفيهية والرياضية التي تحتضن هذه الفئة العمرية لتستجيب لحاجياتها؛	 
تجاوز املتغريات الحاصلة واالحتياجات املستجدة لواقع املسنني املهاجرين لكثري من مضامني االتفاقيات 	 

املربمة بني املغرب ودول االستقبال، مام يستدعي تحيينها وإعادة النظر فيها؛
عدم االستفادة من اإلمكانات املهمة للمسنني واستثامرها لصالح تنمية البالد، باعتبار توفر العديد منهم 	 

عىل خربات ومعارف ومهارات مهمة؛
تراجع دور األرس يف رعاية املسنني، نظرا لخروج الراعي األول للمسن، وهو املرأة، لسوق الشغل، مع 	 

تراجع منط األرسة املمتدة لفائدة األرسة النووية.

وهكذا تعترب املعطيات واإلحصائيات، التي يتضمنها هذا التقرير السنوي األول، أداة مهمة توضح أوضاع 

املسنني باملغرب من جهة، وستساهم يف توجيه وتطوير السياسات والربامج املتعلقة بالنهوض بحقوق 

األشخاص املسنني من جهة ثانية، من خالل اتخاذ تدابري استباقية ووقائية، علام أن أهم التحديات التي 

متت مواجهتها أثناء إنجاز هذا التقرير تتعلق بجمع البيانات املتعلقة بهذه الفئة العمرية.
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1. أهم التحديات

بالرغم من أن املندوبية السامية للتخطيط توفر مجموعة من املعطيات حول أوضاع األشخاص املسنني 

باملغرب، وكذا الدراسة التي أنجزتها وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية، بتعاون مع 

املرصد الوطني للتنمية البرشية، إال أن بعض الجوانب االجتامعية والصحية واالقتصادية ال تزال بحاجة 

إىل املزيد من البحث والدراسة.

ونظرا لكون هذه املعطيات تهم قطاعات مختلفة، فهي تحتاج للتحيني والتجميع والتحليل والتتبع، مام 

طرح تحديات أثناء إنجاز هذا التقرير، ميكن تلخيصها يف:
الفئة، مام يصعب عملية البحث والوصول 	  غياب مفهوم موحد للمسن، وتنوع وعدم انسجام هذه 

للمعلومة الدقيقة؛
عدم إدراج مؤرش السن 60 سنة فام فوق يف الربامج والسياسات القطاعية؛	 
غياب مؤرشات خاصة بأوضاع املسنني؛	 
غياب إطار معياري قانوين يلزم بتتبع أوضاع املسنني، ورصد التطورات وإنتاج البيانات؛	 
حداثة االهتامم بقضايا األشخاص املسنني يف املغرب؛	 
ندرة الدراسات والبحوث الجامعية التي تهتم بقضايا األشخاص املسنني والشيخوخة؛	 
السنوي 	  التقرير  هذا  خالل  عليها  العمل  املقرر  من  كان  التي  املجاالت،  بعض  يف  املعطيات  غياب 

املسنون،  له  يتعرض  الذي  املعاملة  وسوء  والعنف  القروي،  بالعامل  املسنون  قبيل  من   ،2018 لسنة 
الوطنية يف هذا  والربامج  السياسات  تنزيل  الرتابية ودورها يف  والجامعات  املسنات،  النساء  ووضعية 
املجال، واملسنون املهاجرون والالجئون باملغرب، والوساطة األرسية ودورها يف إدماج املسن يف وسطه 

االجتامعي، والذي نجم عنه عدم اإلحاطة بها، وسرنجئ ذلك للتقرير السنوي الثاين لسنة 2019.



103

2. التوصيات

خلص التقرير الوطني األول حول املسنني إىل مجموعة من التوصيات موجهة لجميع الفاعلني الحكوميني 

وغري الحكوميني، والتي ميكن إجاملها يف:

توصية عامة:

إدماج قضايا المسنين في صلب النموذج التنموي الجديد

توصيات في مجال التشريعات والقوانين

صياغة إطار قانوين خاص بحامية حقوق األشخاص املسنني؛	 
إحداث نظام أسايس ملهن املساعدة االجتامعية لرعاية املسنني؛	 
اتخاذ تدابري ملنع التمييز عىل أساس السن يف الولوج لسوق الشغل؛	 
وضع تدابري وإجراءات ملكافحة اإلهامل وسوء معاملة األشخاص املسنني.	 

توصيات في مجال السياسات واآلليات الوطنية

والخطط 	  املجالية  السياسات  املسنني يف  قضايا  إدماج  السن، من خالل  لكبار  سياسة عمومية  إعداد 

الجهوية يف ظل مرشوع الجهوية املتقدمة، ومراعاة خصوصيات كل منطقة جغرافية؛
دمج القضايا املتعلقة بكبار السن يف جميع السياسات والخطط الوطنية، باعتبارها مدخال وآلية لتعزيز 	 

مقاربة شاملة تدعم حقوق جميع الفئات السكانية وتستجيب إىل احتياجاتهم؛
تخصيص ميزانيات واعتامد برامج فعالة لتلبية احتياجات وانتظارات األشخاص املسنني؛ 	 
التامسك 	  األخرى، كصندوق  الصناديق  باقي  للمسنني عىل غرار  املايل  بالدعم  إحداث صندوق خاص 

االجتامعي؛
إحداث بطاقة املسن لالستفادة من حقوقهم وتبسيط املساطر، وإعطائهم األولوية يف الحصول عىل 	 

الخدمات؛
وضع هيئات استشارية مستقلة كاللجان املكلفة بتقديم املشورة للحكومة يف وضع السياسات وتنفيذها 	 

وتقييمها.

توصيات في مجال الخدمات الصحية

األمراض 	  محاربة  يف  )االستمرار  املكتمل  غري  الوبايئ  االنتقال  تحدي  ملواجهة  الصحية  الرعاية  تعزيز 

املعدية، خاصة بالنسبة للمسنني(؛
ضامن الولوج إىل الخدمات الصحية ودعم اجتامعي حاميئ مناسب ومستدام؛	 
اتخاد التدابري املالمئة الوقائية طول الحياة، والتي من شأنها منع أو تأخري اإلعاقة املرتبطة بالشيخوخة 	 

وظهور األمراض املزمنة؛
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توفري التأمني الصحي ميسور التكاليف، والتثقيف الصحي للدخول ملرحلة التشيخ بصحة جيدة؛	 
توفري الخدمات الصحية لفئة املسنني املرىض عقليا؛	 
تعزيز تكوين املختصني يف مجال طب الشيخوخة وتأهيل األطباء العامون يف نفس املجال؛	 
تعميم املصالح االستشفائية باملستشفيات الجهوية واإلقليمية يف مجال طب الشيخوخة؛	 
إحداث املراكز املتخصصة يف طب الشيخوخة من أجل توفري وتقديم أوجه العالج والرعاية النفسية 	 

والصحية والطبية واالجتامعية الالزمة لكبار السن؛
وضع برامج لتهيئ األشخاص املتقدمني يف السن، واملقبلني عىل التقاعد بشكل خاص ملرحلة الشيخوخة، 	 

وتشجيعهم عىل مواصلة نشاطهم واستغالل أوقات فراغهم من أجل شيخوخة سليمة؛
تعزيز برامج الوقاية وإعادة التأهيل ورعاية املرىض املسنني.	 

توصيات في مجال الحماية والرعاية االجتماعية

تأمني مايل عىل شكل معاش تقاعدي للمسنني تتم املساهمة فيه خالل سنوات العمل؛	 
تعميم الحامية االجتامعية لتشمل جميع الفئات االجتامعية، مبا فيهم كبار السن؛	 
تسهيل الولوج لخدمات الرعاية املنزلية وخدمات القرب وتطويرها؛	 
اإلفراج 	  بعد  املجتمع  يف  إدماجهم  إعادة  وتحسني رشوط  السجون،  داخل  املسنني  بوضعية  االهتامم 

عنهم؛
تقديم الدعم لألرس من أجل ضامن الحامية والرعاية للمسن داخل محيطه األرسي؛	 
ضامن حق املسنني يف العمل، وفق ما تسمح به القوانني، واالستفادة من األنشطة املدرة للدخل؛ 	 
االهتامم باألشخاص املسنني باملهجر، واالستعانة بالدراسات واملعطيات التي تتوفر عليها الوزارة املكلفة 	 

بالجالية املغربية بالخارج وشؤون الهجرة؛
املسنات 	  احتياجات  لتلبية  السبل  وتحديد  املتزوجات،  وغري  األرامل  للمسنات  خاص  دعم  تقديم 

االجتامعية واالقتصادية والنفسية؛
تفعيل القانون 65.15 املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية يف ما يخص التكفل عن بعد والتكفل ببدل.	 

توصيات في مجال البيئة التمكينية

إحداث وتأهيل دور إليواء املسنني املرشدين واملعوزين؛	 
خلق أندية نهارية تهتم باملسنني عىل املستوى الرتايب، تقدم خدمات ترفيهية وعالجية؛	 
تقوية قدرات املوارد البرشية العاملة يف مجال رعاية األشخاص املسنني؛	 
تقوية األنشطة الرياضة والثقافية لفائدة األشخاص املسنني ضامنا لشيخوخة سليمة؛ 	 
تعزيز الولوجيات والتنقل السلس عند إنجاز التصاميم العمرانية؛	 
الحث عىل وضع تصاميم عمرانية تراعي خصوصيات الفئات االجتامعية، مبن فيهم املسنني، ونهج منط 	 

سيايس متكامل يتضمن السياسة السكانية تجاههم؛
اعتامد تجربة السكن املشرتك بني األجيال عىل غرار الدول املتقدمة.	 
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توصيات في مجال التضامن بين األجيال ودعم األسر

محاربة الصور النمطية املبنية عىل السن؛	 
تثمني خربات األشخاص املسنني عرب تشجيعهم عىل كتابة سريهم الذاتية؛	 
التفكري يف طرق نقل خربات املسنني لألجيال القادمة؛	 
وضع برامج التوعية األرسية حول التعايش مع املسنني ورعايتهم؛	 
توجيه وسائل اإلعالم كافة إىل تعزيز دور األرسة وتكريسها بصفتها محيطا طبيعيا، وبيئة أساسية لرعاية 	 

املسنني.

توصيات في مجال الرصد وتطوير المعرفة 

تعزيز عمليات الرصد املنتظمة عىل نطاق واسع ألوضاع األشخاص املسنني يف املجال من لدن الرشكاء 	 

والفاعلني؛
تعزيز البحوث يف املجاالت االجتامعية والصحية؛ 	 
تشجيع الدراسات العلمية والجامعية يف مجال حامية ورعاية األشخاص املسنني؛	 
إجراء البحوث والدراسات العلمية لتعزيز املعرفة حول آثار الشيخوخة عىل الفرد واملجتمع والقطاع 	 

الصحي لتوجيه السياسات؛
تشجيع البحث العلمي يف الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم العايل، واستثامر نتائجه ومؤرشاته يف 	 

عمليات التخطيط والربامج واملشاريع وبرامج الرعاية املقدمة لكبار السن؛
إدراج ثقافة النهوض بحقوق املسنني، والتضامن بني األجيال يف املقررات الدراسية؛	 
إعداد وإغناء قواعـد البيانـات املتعلقـة بكبـار السـن، وحث الجهـات املعنية بتصنيـف البيانـات وفـق 	 

الفئـات العمريـة والنوع.

توصيات في مجال الشراكة والمشاركة

تشجيع املشاركة املجتمعية لكبار السن؛	 
رضورة االنفتاح عىل القطاع الخاص بهدف النهوض بأوضاع املسنني؛	 
دعم مبادرات جمعيات املجتمع املدين العاملة يف مجال حامية ورعاية املسنني؛ 	 
غري 	  للمنظامت  الجمركية  الرسوم  من  واإلعفاءات  الرضيبية  التخفيضات  ومنح  املادي  الدعم  تأمني 

الحكومية ومنظامت املجتمع املدين األخرى العاملة يف رعاية املسنني؛
تقوية قدرات جمعيات املجتمع املدين العاملة يف مجال حامية ورعاية املسنني.	 





الـمـــالحــــق
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1. المعجم53
الُمسن )Agé(: نعت يستعمل للداللة عىل الشخص كلام بلغ من العمر عتيا، أي الشخص الكبري الذي 	 

يخوخة أو الهرم، ويشري املسن يف بعده الزمني إىل الشخص الذي تجاوز عمره  تبدو عليه أعراُض الشَّ
الستني.

الشيخوخة )Vieillesse (: َمرَْحلٌَة ِمْن َمرَاِحِل الُعْمِر تَبَْدأُ ِمْن ِسنِّ الَْخْمِسنَي فاَم فَْوق، وتقرتن بها سريورة 	 
زمنية تفيد التقدم يف العمر، وذلك من حيث اعتبار الشيخوخة مبثابة مرحلة طبيعية حتمية مبا ميكن 
الجسم وتراجع يف  أن مييزها من تغريات عضوية وعصبية لدى اإلنسان، قد تظهر مع بداية ضعف 

القوى، وتتحدد بداية مرحلة الشيخوخة مع 60 سنة من عمر الشخص.
التشيخ )Vieillissement(: يفيد حصول تغريات وظيفية لدى الفرد خالل مراحل متقدمة من عمره، 	 

بحيث تقلل تدريجيا من قدراته عىل أداء وظائفه وعىل توافقه.
الشْيُخ )Vieux(: الشخص الذي تظهر عليه معامل التقدم يف السن، ويعترب َشيٌْخا كل من بلغ الخمسون 	 

يف حياته إىِل آخر العمر.
التكفل )Prise en charge(: عملية يتوخى من خاللها مساعدة الشخص عىل تحقيق ذاته واالستجابة 	 

لحاجاته والحفاظ عىل توافقه، وتتجىل كمامرسة نفسانية وتربوية واجتامعية يؤديها ذوو االختصاص 
أو املؤسسات الصحية واالجتامعية. 

التكفل 	  حيث  من  املسنني  للمرىض  يتجه  الذي  الطبي  التخصص  هو   :)Gériatrie( الشيخوخة  طب 
بأحوالهم البدنية والعقلية والوظيفية، وهو مامرسة طبية تسعى إىل االستجابة ملجموعة من املشاكل 
التي تتفاعل لدى كبار السن من خالل الطبيعة الشاملة والعرضية للمقاربة الطبية التي متيزها. كام 
توفر رعاية وتدخل عالجي متعدد التخصصات، وذلك بهدف تحسني الوضع الوظيفي للمرىض املسنني 

خدمة لتجويد الحياة واالستقاللية.
علم الشيخوخة )Gérontologie(: هو علم يختص بدراسة الشيخوخة يف مظاهرها النفسية واالجتامعية 	 

والثقافية والصحية وغريها...، والهدف العلمي يرمي إىل االهتامم بطرق وأسباب التغريات التي تحصل 
عىل مستوى األداء والوظائف مع التقدم يف السن، وذلك عىل جميع املستويات البيولوجية والعضوية 
والعصبية والنفسية واالجتامعية. ويتيح هذا املجال العلمي مقاربة متميزة تشرتك يف تأطريها مجاالت 
تجمع بني العلوم البيولوجية والعلوم اإلنسانية يف التعاطي مع املشاكل املتنوعة التي تؤثر يف الحياة 

خالل مرحلة الشيخوخة.

53. تجدر اإلشارة إىل أن معجم املفردات الواردة بهذا التقرير هي اجتهاد تركيبي من املصادر التالية:

لسان العرب، ابن منظور	 

تقارير منظمة الصحة العاملية	 

 	Encyclopédie universalisé 2017
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المصاحبة )Accompagnement(: مسعى يهدف إىل مساعدة الشخص املسن من أجل الحفاظ عىل 	 
استقالليته الذاتية واالستمرار يف أداء حياته بشكل يتوافق وحاجاته النفسية واالجتامعية، وهو مسعى 

يتحقق بفعل تدخل اختصاص نفيس أو اجتامعي أو تربوي.
الرعاية االجتماعية )Protection sociale(: تشمل مجموع التدابري والخدمات والربامج ذات الطابع 	 

التعاضدي، التي تهدف إىل مساعدة وحامية األشخاص يف وضعية هشاشة أو احتياج من أجل تطوير 
قدراتهم وضامن استقاللهم وتحقيق اندماجهم يف بيئتهم املجتمعية.
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2. الئحة الجداول والمبيانات

1.2. الئحة الجداول

31جدول رقم 1: الوضعية الصحية لألشخاص المسنين بالمغرب

37جدول رقم 2: تطور عدد المساهمين في األنظمة األساسية للتقاعد خالل الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016

38جدول رقم 3: تطور المعامل الديمغرافي ألنظمة التقاعد في أفق 2066

60 سنة فما فوق المستفيدون من معاش  4: المعطيات اإلحصائية والبيانات حول األشخاص البالغين  جدول رقم 
التقاعد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لسنة 2016 

39

60 سنة فما فوق المستفيدون من معاش  5: المعطيات اإلحصائية والبيانات حول األشخاص البالغين  جدول رقم 
الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

39

العام  بالقطاع  للمؤمنين  بالنسبة  العمرية  الفئات  حسب  المزمنة  باألمراض  المتعلقة  المصاريف   :6 رقم  جدول 
43والخاص ما بين 2013 و2016 بماليين الدراهم

السنة  برسم  50 سنة فما فوق  العمر  البالغين من  األمية  برامج محو  المستفيدين من  بيانات عن   :7 جدول رقم 
45الدراسية 2017-2016 حسب الجهات

48جدول رقم 8: وضعية الطلبات المدروسة لالستمرار في العمل حسب الجنس برسم سنة 

49جدول رقم 9: توزيع التراخيص الممنوحة حسب الوظيفة ما بعد سن التقاعد خالل السنوات الثالث األخيرة

49جدول رقم 10: معدل نشاط األشخاص المسنين حسب وسط اإلقامة سنة 2017 

50جدول رقم 11: بنية السكان النشيطين حسب السن ووسط اإلقامة خالل الفترة الممتدة ما بين 2011 و2016

54جدول رقم 12: أقدم الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنين بالمغرب

56جدول رقم 13: عدد ونوع مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنين

جدول رقم 14: حصيلة المنجزات المتعلقة بالتأهيل المادي لمؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنين ما 
بين 2014 و2016

56

الرعاية  بمؤسسات  العاملين  وضعية  وتسوية  الخصاص  سد  في  االجتماعي  القطب  مساهمة   :15 رقم  جدول 
57االجتماعية لألشخاص المسنين ما بين 2014 و2016

71جدول رقم 16: توزيع أعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب الفئات العمرية والجنس 2014-2015

74جدول رقم17: عدد األشخاص البالغين 60 سنة فما فوق رواد المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة واالتصال

75جدول رقم 18: مشاركة األشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق في قطاع المسرح 2017-2018

جدول رقم 19: عدد األشخاص البالغين 60 سنة فما فوق المستفيدون من الدعم في قطاع الموسيقى واألغنية 
75والفنون االستعراضية والكوريغرافية 2017-2018

الدراسيين  60 سنة فما فوق خالل الموسمين  البالغون  بالدروس الخصوصية  20: األساتذة المكلفون  جدول رقم 
2017-2016 و2018-2017 حسب الجنس

76

77جدول رقم 21: عدد المساهمين في البرامج الثقافية لمعارض الكتاب الوطنية والدولية والمعرض الدولي للنشر والكتاب

77جدول رقم 22: مشاركة األشخاص البالغين 60 سنة فما فوق في أنشطة المسرح الوطني محمد الخامس

جدول رقم 23: الفنانون البالغين من العمر 60 سنة فما فوق المستفيدون من الدعم أو التكريم بالمديرية الجهوية 
79للثقافة جهة الدار البيضاء سطات 2017-2018

79جدول رقم 24: األنشطة الثقافية الموجهة لألشخاص البالغين 60 سنة فما فوق بجهة مراكش آسفي

85جدول رقم 25: تطور المعتقلين البالغين من العمر 60 فما فوق خالل السنوات 2012-2016

97جدول رقم 26: معطيات إحصائية حول مجهودات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
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2.2. الئحة المبيانات

37مبيان رقم 1: تطور عدد المساهمين في أنظمة التقاعد

41مبيان رقم 2: تطور الساكنة البالغة من العمر 60 فما فوق والخاضعة للتأمين اإلجباري عن المرض 

42مبيان رقم 3: تطور معدل حدوث المرض حسب الفئات العمرية في القطاع العام

42مبيان رقم 4: تطور معدل حدوث المرض حسب الفئات العمرية في القطاع الخاص

43مبيان رقم 5: توزيع مصاريف األمراض المزمنة حسب القطاع والفئة العمرية 2016

46مبيان رقم 6: المستفيدون من برنامج محو األمية البالغين من العمر 50 سنة فما فوق حسب الجنس والجهة

48مبيان رقم 7: طلبات اإلبقاء في العمل بعد 60 سنة فما فوق سنتي 2016-2017

48مبيان رقم 8: توزيع تراخيص االستمرار في العمل حسب القطاع المهني برسم سنة 2017

58مبيان رقم 9: مداخيل مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنين خالل 2012-2016

58مبيان رقم 10: توزيع مصاريف مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تؤمن اإليواء لألشخاص المسنين خالل 2012-2016

59مبيان رقم 11: تطور منح التسيير المخصصة لمؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنين خالل 2013 و2016

60مبيان رقم 12: معطيات حول الموارد البشرية العاملة بمؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنين سنة 2017

61مبيان رقم 13: الحالة االجتماعية لألشخاص المسنين المستفيدين من خدمات اإليواء بمؤسسات الرعاية االجتماعية

61مبيان رقم 14: وضعية الروابط األسرية لألشخاص المسنين المستفيدين من خدمات اإليواء بمؤسسات الرعاية االجتماعية

62مبيان رقم 15: الوضعية الصحية لألشخاص المسنين المستفيدين من خدمات اإليواء بمؤسسات الرعاية االجتماعية

63مبيان رقم 16: االستقاللية الذاتية عند األشخاص المقيمين بمؤسسات الرعاية االجتماعية حسب الجنس

64مبيان رقم 17: وضعية التغطية الصحية لألشخاص المسنين المستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية

مبيان رقم 18: توزيع أعضاء مجالس الجماعات الترابية البالغين من العمر 55 سنة فما فوق حسب الجنس ونوع 
72المجالس سنة 2014-2015

72مبيان رقم 19: نسبة المشاركة السياسية لألشخاص البالغين 55 سنة فما فوق حسب الجنس سنة 2014-2015

74مبيان رقم 20: عدد األشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق المستفيدون من الدعم في قطاع الفنون التشكيلية 

81مبيان رقم 21: توزيع الجمعيات العاملة في مجال المسنين على المستوى الترابي إلى غاية 2018

85مبيان رقم 22: تصنيف الوافدين على المؤسسات السجنية من حالة سراح حسب السن والجنس

86مبيان رقم 23: تصنيف المعتقلين المدانين نهائيا والمكرهين بدنيا حسب السن والجنس

86مبيان رقم 24: عدد السجناء البالغين من العمر 60 سنة فما فوق الموجودين بالمؤسسات السجنية سنة 2018 
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3. الئحة القطاعات والمؤسسات الوطنية المساهمة 

القطاعات الحكومية

وزارة الداخلية 

وزارة الصحة

وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية

وزارة التشغيل واإلدماج المهني 

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

وزارة الثقافة واالتصال

الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

المؤسسات الوطنية 
والدستورية

المندوبية السامية للتخطيط

الوكالة الوطنية لمحاربة األمية

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

مؤسسة التعاون الوطني

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

مؤسسة الوسيط

صناديق التقاعد 
والتأمين

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
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4. المراجع والمصادر

دستور اململكة املغربية لسنة 2011	 
النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة باملسنني	 
اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، املندوبية السامية للتخطيط 	 
البحث الوطني لسنتي 2009 و2010 املتعلق بأمد الحياة عند الوالدة، املندوبية السامية للتخطيط	 
إسقاطات السكان واألرس للمندوبية السامية للتخطيط	 
تقرير املجلس األعىل للحسابات حول »نظام التقاعد باملغرب: تشخيص ومقرتحات من أجل اإلصالح«، 	 

يوليوز 2013
بالجريدة 	  املنشور   ،2016 سنة  برسم  االجتامعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  لهيئة  السنوي  التقرير 

الرسمية عدد 6654 بتاريخ 8 مارس 2018 
تقرير الوكالة الوطنية للتأمني الصحي، 2016	 
التقرير السنوي لنظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض، الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمني الصحي 	 

سنة 2016
البحث الوطني حول التشغيل للمندوبية السامية للتخطيط 2011-2016	 
تقرير أنشطة املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج برسم سنة 2016	 
الالمركزية يف أرقام 2015-2014، وزارة الداخلية، املديرية العامة للجامعات املحلية )نتائج انتخابات 	 

4 شتنرب 2015(
املكلفة 	  الوزارة  بالخارج«،  املغاربة  العاملني  لفائدة  االجتامعي  الضامن  وتوسيع  »تقييم  دراسة حول 

باملغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة، سنة 2015
دراسة حول أوضاع األشخاص املسنني باملغرب، وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية 	 

بتعاون مع املرصد الوطني للتنمية البرشية، سنة 2017

5. وثائق هيئة األمم المتحدة

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان	 
اإلعالن السيايس لخطة عمل مدريد للشيخوخة سنة 2002	 
قرار الجمعية العامة 15.47 املؤرخ يف 16 تشـرين األول/أكتـــوبر 1992 بشأن »إعالن بشأن الشيخوخة«	 
قرار عدد 98.48 بشأن تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة الذي اتخذته الجمعية العامة بناء عىل 	 

A/48/627 تقرير اللجنة الثالثة




