
 
 

 

 

 الغــــــــب

 2021أأكتوبر فاحتاليوم العاملي للأشخاص املس نني 

  

 
كتوبر من لك س نة اليوم العاملي للأشخاص املس نني، ويه مناس بة لتجديد أأ فاحت خيدل املغرب يف  

شخاص لأ للهنوض بأأوضاع ا، وجممتعا مدنيا وقطاع خاص ورشاكء دولينياخنراط مجيع الفاعلني حكومة 

 .نرصه هللا السادس،حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد املس نني وحاميهتم، 

ذ هت  بيوهمم شخاص املس نني لأ رسة مجيع الأ الاجامتعية واملساواة وا ئن وزارة التضامن والتمنيةوا 

هنا تغتمن فرصة تزامنه مع اجلهود  ،العاملي  الكبرية اليت تقوم هبا بالدان يف جمال التلقيح ضد وابء كوروانفا 

ابلعودة الرسيعة للحياة  اجلهودهذه أأن تلكل يف ، لتعرب عن أأملها ومواهجة انعاكساته الاقتصادية والاجامتعية

رسمه ابجلهود أأ شخاص املس نون و لأ رسة الأ واملساواة وا كام هتئن وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية .العادية

طالقاية الاجامتعية اليت تقوم هبا بالدان تنفيذا للتوجهيات امللكية السامية لتعممي امحل املرشوع التمنوي  وا 

 .اجلديد

، تصدر وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة املناس باتهذه مثل وسريا عىل هنجها يف  

ا ىل  2020أأكتوبر  1شخاص املس نني خالل القرتة من لأ بالغا يتضمن أأمه املنجزات يف جمال حامية ا رسةلأ وا

سهاما  ،2021أأكتوبر  1 املس نني  للأشخاصيف تنوير الرأأي العام مبختلف املكتس بات اليت حتققت مهنا ا 

  ي:ـــيلنقدمه من خالل ما  ،املغاربة

 شخاص املس نني لأ املندمج للهنوض بأأوضاع االوطين الربانمج 

طار يف" 2030-2021 املس نني الأشخاص بأأوضاع للهنوض املندمج الوطين الربانمج" يندرج   ا 

 عن الناجتة التحدايت ملواهجةللهنوض بأأوضاع الأشخاص املس نني وفق رؤية واحضة  بالدان، هجود تعزيز

 .والاجامتعية ادلميغرافية التحوالت

 



 
 

 

 

طار يف الربانمجهذا  كام يندرج   من 34و 31 الفصلني يف علهيا املنصوص املقتضيات تزنيل ا 

 وتفعيلها العمومية السلطات بوضع املتعلقة املقتضيات والس امي ،2011 لس نة املغربية اململكة دس تور

 .نواملس ن الأشخاص فهيم مبا اخلاصة، الاحتياجات ذوي من والفئات الأشخاص ا ىل موهجة لس ياسات

. 2002 لس نة للش يخوخة مدريد معل خبطة املتعلقة بالدانمسامهته يف تفعيل الزتامات ابال ضافة ا ىل 

 .2030 التمنية وأأهداف

 الرابع احملور وخصوصا ،2021-2017 احلكويم الربانمج مضامنيكذكل  الربانمج هذا وجيسد 

 وطنية س ياسة وضع عىل نص اذلي" واجملايل الاجامتعي والامتسك البرشية التمنية تعزيز» ب املتعلق

طار واعامتد املس نني، للأشخاص  .وحقوقهم كرامهتم لضامن املدين واجملمتع ادلوةل لتدخل تنظميي ا 

وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية معلت الاجامتعية، ورش ا صالح منظومة امحلاية وانسجاما مع  

عداد رسةلأ واملساواة وا الربانمج الوطين ، بتنس يق مع القطاعات الوزارية وخمتلف املتدخلني والفاعلني، عىل ا 

تسامه يف تعزيز التلقائية الربامج  خريطة طريقوضع وذكل بغية ، املندمج للهنوض بأأوضاع الأشخاص املس نني

ملشالك ادلوليني، ملعاجلة ا واخلدمات العمومية وحتدد أأولوايت الرشاكة والتعاون مع اجملمتع املدين والرشاكء

والرعاية الصحية وخلق  الاجامتعيةامحلاية خدمات املرتبطة بوضعية الأشخاص املس نني وتيسري ولوهجم ا ىل 

أأشاكل ومعاجلة  س تقاللية والكرامة وحتقيق اذلاتتش يخ سلمي يضمن الا حميط حاميئ مالمئ يسامه يف تأأمني

 س نني يف وضعية هشة.اليت تواجه فئة من امل  الهتميش والاقصاء

 صلب يف املس نني شخاصالأ  قضااي وضعستسامه يف  رافعة املندمج الوطين الربانمج ويشلك 

 الشخصية واخلدمات العقلية والصحة الصحية والرتبية الوقاية خالل من الس اميو اجلديد التمنوي المنوذج

 .املس نني للأشخاص

متزيت  الأشخاص املس نني مثرة مشاورات عويعترب الربانمج الوطين املندمج للهنوض بأأوضا 

تلف الفاعلني واملتدخلني، من قطاعات حكومية ومسسسات وطنية ومجعيات وصناديق ابالخنراط اال جيايب مل 

التقاعد واخلرباء والباحثني. وقد مت عرض ومدارسة مرشوع " الربانمج الوطين املندمج للهنوض بأأوضاع 

بناء عىل خمرجات و . 2020دجنرب  17س حكويم انعقد بتارخي " يف جمل2030-2021الأشخاص املس نني 

عدادمالحظات واقرتاحات القطاعات احلكومية وابيق الفاعلني عىل اجمللس احلكويم و  الصيغة الهنائية  مت ا 

 .2021للربانمج يف هناية شهر يوليوز 

 



 
 

 

 

هدفا تنتظم حول أأربعة حماور  15 تدبريا لتحقيق 122ا ىل حتقيقالربانمج الوطين ويسعى  

توفري بيئة ( 2) تعممي التغطية الاجامتعية والوقاية من املاطر املرتبطة ابلش يخوخة؛( 1اسرتاتيجية هتم )

تعزيز وتطوير املعرفة ( 4) املشاركة الس ياس ية والاجامتعية والثقافية للأشخاص املس نني؛( 3) متكينية دامعة؛

 .والهنوض ابجملال الترشيعي

 

 مورد أأو عائل للمس نني بدونأأمان لتأأهيل مسسسات الرعاية الاجامتعية  برانمج

يواء، واال طعام،  توفر  مسسسات الرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني خدمات الاس تقبال، واال 

ىل جانب ذكل، تسامه هذه املسسسات يف  والتطبيب، والتنش يط، وادلمع النفيس والصحي والاجامتعي. وا 

ويبلغ عدد مسسسات  حتقيق الاس تقرار الاجامتعي جملموعة من الأشخاص املس نني بدون عائل أأو مورد.

مسسسة مرخصة  59مسسسة، مهنا  70ما مجموعه  2021الرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني برمس س نة 

اال جاميل للمس تفيدين من خدمات هذه املسسسات حوايل موزعة عىل خمتلف تراب اململكة. كام يبلغ العدد 

 .2019نساء، وذكل حسب التشخيص اذلي أأجنزته الوزارة س نة  2610خشص مسن، مهنم  5794

وختّصص مسسسة التعاون الوطين دعام س نواي للجمعيات اليت ترشف عىل تدبري مسسسات الرعاية 

 .2020وس نة  2019خالل س نة ماليني درمه،  7الاجامتعية للأشخاص املس نني جتاوز 

وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة جتويـد بنيات مسسسـات الرعايـة سعيا من و  

دراج بعخدمات  ا مبا يف ذكلالاجامتعية للمسـنني وتطوير خدماهت د الرتفيه وتمثني خربات التكفل عن بعد وا 

 املس نني. مسسسات الرعاية الاجامتعية للأشخاص" لتأأهيل أأمان، أأطلقت برانمج "املس نني

التأأهيل املادي ملراكز الرعاية الاجامتعية ( 1تشمل ) س تة حماورهذا الربانمج يتضمن و  

( 4؛ )ابجلودةوضع معايري للخدمات والهنوض ( 3؛ )التكوين وتقوية القدرات( 2؛ )للأشخاص املس نني

تنويع اخلدمات عن ( 5؛ )وغري املرخصة للحصول عىل الرتخيصمواكبة مسسسات الرعاية الاجامتعية احملدثة 

( تعزيز التنش يط والرتفيه وتمثني خربات الاشخاص املس نني. وقد مت يف هذا 6؛ )طريق التكفل عن بعد

 ا:ــــاال طار ا جناز مجموعة من التدابري، أأمهه

 



 
 

 

 

  ننيالتأأهيل املادي ملراكز الرعاية الاجامتعية للأشخاص املس  عىل مس توى 

 8مسسسة للرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني، مت دمع  39بناء عىل نتاجئ تشخيص حاجيات   

ع ـــا الوزارة مــة وقعهتــات رشاكــي ا طار اتفاقيـ، وذكل فدرهام 4.834.000,00رهمسسسات، مببلغ ا جاميل قد

، مبناس بة اليوم العاملي للأشخاص 2020أأكتوبر  01امجلعيات اليت تدبر مسسسات الرعاية الاجامتعية، بتارخي 

ماسة -أ سفي، سوس-مراكش اتفياللت،-مكناس، درعة-وتشمل هذه املشاريع هجات الرشق، فاس .املس نني

 احلس مية.-تطوان-، طنجةدرعة

 وضع معايري للخدمات والهنوض ابجلودة عىل مس توى  

وضعت الوزارة دفرت حتمالت خاص مبسسسات الرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني، ومعلت  

مسسسات العامتد مرشوع "املسسسة" بلك من الرابط، وجدة، تطوان، ادلار البيضاء، سال.  مخسةمواكبة 

 .2020كام تعمل عىل مواكبة مخسة مسسسات جديدة انطالقا من س نة 

 الرعاية الاجامتعية احملدثة وغري املرخصة للحصول عىل الرتخيصمواكبة مسسسات  عىل مس توى 

مسسسات  10عىل توفري التجهزيات الرضورية لفائدة  2020انطالقا من س نة معلت الوزارة  

طار اتفاقية رشاكة مع التعاون الوطين ، حمدثة الس تقبال ومساعدة الأشخاص املس نني بدون عائل، وذكل يف ا 

 .يون درمهمل  6بقمية مالية تبلغ 

 تنويع اخلدمات عن طريق التكفل عن بعد عىل مس توى 

الوزارة محالت طبية جمانية يف طب العيون لفائدة الأشخاص املس نني، سواء مهنم  نظمت 

طار اتفاقية  املقميني مبسسسات الرعاية الاجامتعية أأو املس تفيدين من اخلدمات خارج املسسسة، وذكل يف ا 

 مليون درمه. 3رشاكة مع "مسسسة البرص اخلريية والعاملية"، مببلغ 

مس تفيد ومس تفيدة، وعدد الفحوصات  2424من العمليات اجلراحية وقد بلغ عدد املس تفيدين  

، وذكل بلك 9050نظارة، وعدد املس تفيدين من الأدوية  4049، وعدد النظارات املوزعة 12575الطبية 

معلية جراحية لفائدة  450من أأقالمي وعامالت: احلوز، اترودانت، أأزيالل، شيشاوة، وميدلت. كام مت تنفيذ 

قلمي سطات خالل شهر أأكتوبر املس نني يف و   .2020ضعية هشاشة اب 



 
 

 

 

 عىل مس توى دمع مشاريع امجلعيات يف جمال حامية الأشخاص املس نني 

بغية تعزيز خدمات التكفل واال دماج الاجامتعي للأشخاص املس نني بوسطهم الأرسي وتوفري  

ابملسسسات، قامت الوزارة بدمع خدمات مالمئة يف جمال املواكبة والتحسيس والرفع من مس توى اخلدمات 

غ ـــي بلـــغ ا جاملـــاص املس نني مببلــــة للأخشـــمرشوعا للجمعيات اليت تسري مسسسات الرعاية الاجامتعي 11

، وتشمل هذه املشاريع اجلهات التالية: اجلهة 2020درمه، وذكل برمس الس نة املالية  1.484.391،00

 واد اذلهب.-ماسة ، ادلاخةل-القنيطرة، سوس-سال-مكناس، الرابط-سطات، فاس-الرشقية، ادلار البيضاء

 التوعية والتحسيس

تقوم وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة س نواي بتنظمي محةل وطنية للأشخاص  

كبار، املس نني، يوم فاحت أأكتوبر من لك س نة احتفاء ابليوم العاملي للأشخاص املس نني، حتت شعار "الناس ل 

كزن يف لك دار". وهتدف امحلالت الوطنية التحسيس ية، اليت بلغ عدد نسخها ست محالت، ا ىل تعزيز ماكنة 

 متع محلاية حقوقه.املسن داخل حميطه الأرسي واجملمتعي، وتعبئة مجيع مكوانت اجمل 

، خالل ابلرابط 2020وقد أأعطيت انطالقة فعاليات امحلةل الوطنية السادسة يوم فاحت أأكتوبر  

وتداعياهتا الصحية والنفس ية والاجامتعية  19لقاء وطين ترأأسه الس يد رئيس احلكومة يف ظل جاحئة كوفيد 

عىل خمتلف الفئات، ويف مقدمهتم كبار السن، حتت شعار " الناس لكبار كزن يف لك دار"، وقد اختري لها 

جناز ما ييل:بيئة أ منة للأشخاص املس نني: مسسوليتنا مجيع»مكوضوع هذه الس نة:   ا"؛ ويف هذا اال طار مت ا 

 بث وصةل تلفزية حتسيس ية؛ -

 توزيع النرشات وامللصقات اخلاصة ابمحلةل؛ -

انرة برج اتصاالت املغرب ابلرابط ابمللصق اخلاص ابمحلةل،  - ، 2020وذكل يوم امخليس فاحت أأكتوبرا 

 ؛ملصقات امحلةلصاالت املغرب لوضع ختصيص بعض اللوحات اال شهارية، اليت تس تغلها اتو 

 برجمة ما يناهز أأربعني نشاطا هجواي وحمليا مع احرتام تدابري ورشوط السالمية الصحية؛ -

، حول 2020أأكتوبر  28تنظمي ندوة علمية عن بعد برشاكة مع املعهد الوطين للعمل الاجامتعي يوم  -

 موضوع: "التدخل الاجامتعي لفائدة الأشخاص املس نني: أ لياته وجماالته"



 
 

 

 

 ا جراءات كوفيد

طار اجلهود اليت تقوم هبا بالدان   يف جمال التلقيح ضد فريوس كوروان املس تجد، اس تفاد يف ا 

، وذكل %75الأشخاص املس نون املتكفل هبم داخل مسسسات الرعاية الاجامتعية من هذه العملية بنس بة 

 .2021ش تنرب  15ا ىل غاية 

 ال فاق املس تقبلية

طار تفعيل الربامج و   وحامية  املشاريع املرتبطة مبجال الهنوض بأأوضاع الأشخاص املس ننيويف ا 

الأشخاص املس نني يف وضعية هشة، تعمل وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة، بتنس يق 

 القيام مبا ييل:مواصةل مع اكفة املتدخلني واملعنيني والرشاكء، عىل 

عداد خمطط تنفيذي للربانمج الوطين  -  شخاص املس نني؛املندمج للهنوض بأأوضاع الاا 

 .مواصةل تنفيذ برانمج "أأمان" لتأأهيل مسسسات الرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني -

ومع دفرت التحمالت  65.15مسسسات الرعاية الاجامتعية للأشخاص املس نني مع القانون  مالءمة -

الصادر يف املتعلق ابلرشوط اخلاصة ملسسسات الرعاية الاجامتعية اليت تتكفل ابلأشخاص املس نني 

 ؛2021يونيو  22

عداد برانمج معهل الس نوي وتعبئة امل - وارد والرشااكت مواكبة املرصد الوطين للأشخاص املس نني يف ا 

 لتنفيذه؛

 خاص املس نني.تنظمي محالت وأأنشطة تواصلية للتحسيس ابلقضااي الراهنة للأش -

ذ تغتمن وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة مناس بة ختليد اليوم العاملي   وا 

هنا تنوه ولوية اليت حتتلها قضااي الأشخاص املس نني يف س ياساهتا وبراجمها املس نني للتأأكيد عىل الأ للأشخاص  فا 

ابالخنراط املتواصل لاكفة املتدخلني من القطاعات الوزارية واجملمتع املدين والرشاكء ادلوليني والأشخاص 

لصاحب حتت القيادة الرش يدة املس نني أأنفسهم للمسامهة لك من موقعه للريق بأأوضاع الأشخاص املس نني 

 اجلالةل محمد السادس نرصه هللا. 


