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 املرسلني أشرف على والسالم والصالة. .الرحيم الرمحن هللا بسم
 واملؤسسات الوطنيةممثلي القطاعات احلكومية ممثالت و السيدات والسادة 
 اجملتمع املدين واملنظمات الدوليةممثلي اجلمعيات ممثالت و السيدات والسادة 

 السيدات والسادة أعضاء املرصد الوطين لألشخاص املسنني
 ممثلي وسائل اإلعالمممثالت و السيدات والسادة 

 ت السيدات والسادةحضرا

 املوعد السنوييسعدين يف البداية أن أرحب بكم، وأشكركم على تلبيتكم دعوتنا حلضور فعاليات هذا 
كنز يف    ،الناس الكبارشعار "حتت  الثالثةالوطنية التحسيسية  االنطالقة الرمسية للحملةإلعطاء 
إىل النهوض  ااالجتماعية من خالهل تسعى وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنميةاليت  ،"كل دار

وترسيخ ثقافة التضامن بني األجيال بدور األسرة يف التكفل ابألشخاص املسنني ومحاية حقوقهم، 
سنني ومهاراهتم ، واالعرتاف بكفاءات املمع قيم ديننا وحضارتناتناغما ضرورة احرتامهم وتقديرهم و 

نقف من خالهلا مجيعا، حكومة ومؤسسات وطنية اليت سنوية الطة هي احمل، و وتشجيع مشاركاهتم
م وانتااراهم، وما وجمتمعا مدنيا وشركاء وطنيني ودوليني، على أوضاع األشخاص املسنني واحتياجاهت

فق اتم مع مقتضيات دستور من تدابري وبرامج، يف توا ، أو يف طريق اإلجناز،لفائدهتممت إجنازه 
 .2021-2017يف الربانمج احلكومي ، وااللتزامات املعرب عنها اململكة

روابط تثمني جتديد ويتم فيها ابليوم العاملي للمسنني،  ى فيهاحيتف، اليت احملطة السنوية كذلكهي  و 
واملتدخلني  وخمتلف الفاعلنياألسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية وزارة بني  وجسور التواصل

التضامن بني األجيال، اعي، والعمل على ترسيخ ثقافة لق دينامية جمتمعية ووعي مجخل يف اجملال
 .هراي لتحقيق جمتمع جلميع األعمارابعتبارها شرطا أساسيا للتالحم والتماسك االجتماعي، ومبدأ جو 

 حتت شعار الوطنية التحسيسية لألشخاص املسننيحلملة اأيضا املناسبة اليت نغتنمها إلطالق وهي 
يف رغم جناعتها ، نا على أن املقاربة املؤسساتيةيؤكد قناعت ، وهو ما"كنز فكل دار،  الناس لكبار"

األسرة حيث ، ةبقى حمدودتمعاجلة أوضاع بعض الفئات من املسنني املهملني وبدون سند أسري، 
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نريد وإننا . ، ومع املقاربة اإلنسانية بشكل عامئم للمسنني، واملنسجم مع هويتنااملكان الطبيعي واملال
 :هبذه احلملة الوطنية يف دورهتا الثالثة

 ا يف تقوية الروابط األسرية؛رفع الوعي بثقافة التضامن بني األجيال ودوره 
  التحسيس بدور األسرة كخلية طبيعية للتكفل ورعاية األشخاص املسنني؛ 
 ؛ني أبمهية توقري اآلابء واألجدادحتسيس وتوعية األطفال والشباب وكافة الفاعل 
  ،؛مهم بل رأس مال بشري اعتبارهم عبئا،وعدم العمل على تغيري الصور النمطية اجتاه املسنني 
 بيئة متكينية وداعمة للمسنني إاثرة االنتباه إىل أدوار كل الفاعلني يف توفري. 

وهذا الشعار وهذه األهداف الوطنية هي ذاهتا مضامني االحتفال الدويل ابملسنني هلذه السنة، حيث 
ى حنو املستقبل من خالل اكتشاف مواهب املسنني ومسامهاهتم اخلط"األمم املتحدة  اختارت منامة

يركز على تفعيل وتشجيع مشاركة املسنني ، الذي 2017" موضوعا لسنة ومشاركاهتم يف اجملتمع
وعلى السبل املمكنة لدعم مشاركتهم دعما كامال ، وحميطهم االجتماعي، وجمتمعاهتم داخل أسرهم

 .ياجاهتم وانتااراهتموفعاال مبا يتوافق مع حقوقهم واحت

 حضرات السيدات والسادة

وتشري معطيات  وخة سكانه،كباقي دول العامل، حتوال دميغرافيا سريعا ينحو حنو شيخ  ،يعرف املغرب
عرفت ارتفاع أمد احلياة عند الوالدة  2014و 1962 سنيت املندوبية السامية للتخطيط أن الفرتة بني

تراجعا يف طفل لكل امرأة، و  2.2إىل  7.2سنة، واخنفاض معدل اخلصوبة من  75.6إىل  47من 
ي إىل تغري كبري يف اهلرم السكاين سيؤدمما وتزايدا يف نسبة الشيخوخة،  ،سنة 15نسبة األطفال دون 

 9.6إىل  7.2من  2014و 1962 سنيت بنيما نسبة األشخاص املسنني  كما انتقلت ابملغرب.
ومن املتوقع أن يصل عدد األشخاص  .شخص مسنمليون  3.2ألف إىل  830أي من  ابملائة،

 ان ابملغرب مستقبال.ن جمموع السكمابملائة  25أي نسبة ، 2050ماليني يف أفق  10املسنني إىل 
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تغري كبري يف و األدوار احملددة داخلها، و  تغيري جذري يف بنية األسرة ويرافق ظاهرة شيخوخة السكان
أن هذه الااهرة ليست حكرا على بالدان فقط، فعلى الصعيد الدويل ، علما أمناط العيش والسكن

، وأن يزداد 2050سنة  عاما فأكثر 60يُتوقع أن تتضاعف نسبة األشخاص البالغة أعمارهم 
 .2050يصل إىل ملياري نسمة حبلول عددهم الفعلي أبكثر من ثالث مرات ل

 حضرات السيدات والسادة

ضمان أال يتخلف عن الركب اليت اعتمدت شعار " ،2030التنمية املستدامة خطة نغتنم وإننا 
ما يتعلق بقضااي حماربة الفقر،  يفخصوصا ، موقعا يف حتقيق هذه األهداف كبار السنملنح   ،أحد"

اليت تنسجم مع اجلهود اليت يبذهلا املغرب للقضاء على ني املستوى املعيشي لألفراد، و والتفاوت وحتس
 الفقر واهلشاشة وحتقيق املساواة والتضامن االجتماعي.

خالل  ،وقد أشارت اخلبرية املستقلة لألمم املتحدة املعنية مبسألة متتع املسنني جبميع حقوق اإلنسان
ومدى أتثريها على  ،لعامل، إىل التحدايت اليت تطرحها شيخوخة السكان اب2016تقريرها لسنة 

من قبيل إعداد اسرتاتيجيات  ،رغم وجود ممارسات فضلى يف هذا اجملال ،اجملتمعات، وأكدت على أنه
وطنية وخطط عمل حول الشيخوخة ومحاية املسنني، إال أن األمر يتطلب بذل املزيد من اجلهود، 

 وتوفري املعطيات الدقيقة املتعلقة أبوضاع املسنني. 

 سيدات والسادةحضرات ال

حبيث مت إطالق جمموعة  ،أولوية وملسنني ببالدان انشغاال حكوميا ذلقد شكلت أوضاع األشخاص ا
ىل التوجيهات إاستنادا آليات التماسك االجتماعي،  تدعم حقوق هذه الفئة، وتعزز من األوراش
تدابري الربانمج ا الدستورية، و لتزاماتنتفعيال الهللا، و حفاه  ،جلاللة امللك حممد السادس يةامللكية السام

 احلكومي، نذكر منها:

 الشروع يف إصالح شامل وعميق ألنامة التقاعد؛ 
 ؛الرفع من احلد األدىن للمعاش 
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 األسرة تعزيز اإلجراءات االجتماعية لصاحل وق دعم التماسك االجتماعي لإحداث صند
 املعوزة؛

 اعتماد التغطية الصحية اإلجبارية؛ 
  ؛الصحية لذوي املهن احلرةالتغطية 
 دة الطبية )راميد( لالستفادة جماان من جمموعة من العالجات داخل تفعيل ناام املساع

 املؤسسات الصحية؛
 التخفيض من أمثنة األدوية يف إطار السياسة الدوائية. 

، متعددةملسنني من زوااي مع قضااي ان من التعاطي جديدة متك  وطنية آلية  ونارا للحاجة امللحة إىل
املرصد الوطين  ،2016، سنة م املستقبلية، أحدثت الوزارةحتدايهتوتوفري املعطيات حول واقعهم و 

اجملتمع املدين العاملة يف جمال  مجعياتالقطاعات احلكومية و تضم برتكيبة ثالثية ، لألشخاص املسنني
رصد األوضاع الدميغرافية ى املسامهة يف ، والذي يعمل علواخلرباء ومراكز البحث العلمي املسنني

تطوير املؤشرات واملعطيات والنهوض ابلبحث يف واالجتماعية واالقتصادية لألشخاص املسنني، و 
 .دخلني االجتماعينيالعلمي يف هذا اجملال، وتوسيع جماالت التشاور والشراكة مع كافة املت

يتمحور حول جتويد  ،هوض حبقوق األشخاص املسننيللنكما عملت الوزارة على بلورة وتنفيذ برانمج 
وذلك ، جتماعية وفق ضوابط معياريةية االوإصالح مناومة مؤسسات الرعا مسار التكفل واملواكبة

النهوض  من أجل من خالل برانمج أتهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية املستقبلة لألشخاص املسنني
داخل مؤسسات الرعاية تعزيز كرامة الشخص املسن ، و ون سند عائليحبقوق األشخاص املسنني بد

 وذلك بتعبئة أموال من شركاء متعددين. ،االجتماعية

حتت  2014سنة  أطلقتها الوزارة، اليت نداء من أجل رعاية املسنني بدون مأوىانهيك عن عملية 
توفري الرعاية  دفهبجبميع جهات اململكة،  مسؤوليتنا كاملني" ..رعاية املسنني بدون مأوىشعار "

لألشخاص املسنني بدون مأوى وسند عائلي خالل فصل الشتاء، وتقدمي خدمات الدعم النفسي 
 .والتنشيط االجتماعي الرتفيهوالصحي والعالجات الطبية املستعجلة لفائدهتم، وخدمات 
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 حضرات السيدات والسادة 

يف  جيالنني والتضامن بني األسشخاص املجمال محاية األيف ريع واملبادرات املشاسامهت خمتلف لقد 
شخاص املسنني، ينام تدخل قوق األة إطار اسرتاتيجي للنهوض حبإنضاج وعي وطين بضرورة بلور 

على ترسيخ  عململدين والقطاع اخلاص، وياجملتمع امجعيات واجلماعات الرتابية و  ةالقطاعات العمومي
، وهو ما نعمل اليوم على املسنني، ويضمن كرامتهم وحقوقهمروح تضامنية جمتمعية مستمرة لفائدة 

 لف الفاعلني.بلورته بشراكة مع خمت

 حضرات السيدات والسادة 

أغتنم مناسبة إطالق هذه احلملة الوطنية التحسيسية الثالثة لألشخاص املسنني، اليت تتنوع مضامينها 
مثن جمهودات  ، ألختلف جهات اململكةمب تناملقاءات و  وتلفزاي اإذاعيحتسيسية تبث وصالت ما بني 

مجعيات اجملتمع املدين اليت تعمل جادة خاصة  ،ص املسننيكل الفاعلني يف جمال محاية ورعاية األشخا
 قصاء اجتماعي أو عزلة، ابعتبارهاأو يف وضعية إ بيئة آمنة لألشخاص بدون سند أسريعلى توفري 

جل مشاركة  شريكا مواكبا لتطوير املبادرات، وفاعال أساسيا يف خلق فضاءات لتبادل اآلراء من أ
من أطر إدارية  ،كل العاملني يف جمال األشخاص املسننيأشكر  ، و كاملة لألشخاص املسنني

 .عدين اجتماعيني وجلساء ومستخدمنيومسا

املصاحل  ،بعدا ترابيا شامال، وأن ينخرط فيها اجلميعالثالثة أنمل أن أتخذ هذه احلملة الوطنية و
ؤسسات املو  ةكومياحلقطاعات ال ووكالة التنمية االجتماعية، وكذااخلارجية لكل من التعاون الوطين 

 ،يكون للدعائم التواصلية والتحسيسية ، وأنوخمتلف وسائل اإلعالم ديناملتمع اجملمجعيات و  وطنيةال
، الوقع واألثر الذي نتوخاه مجيعا، وهو التحسيس والتأكيد على أمهية اليت ستبث طوال أايم احلملة

والتماسك  ،فة التكافل والتضامن بني األجيالالنهوض حبقوق األشخاص املسنني، وترسيخ ثقا
 الدفء األسري لتوفري بيئة سليمة جلودة أكرب يف احلياة.الذي يضمن للشخص املسن  ،األسري

 والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.


