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منهجية تعبئة االستبيان 

الىاالستبيانهذاإرسالقبل

املعطياتتدقيقوبغيةاالسكوا

هذهفيالوزارة،عمدت،وإغناءها

الىاالستبيانإرسالإلىاملرحلة

.املعنيةواملؤسساتالقطاعات

منردود10بالوزارةتوصلت
تمحيثمطلوبا،ردا12مجموع
فيالواردةاملعطياتجميعتجميع
فيوإدراجهاالقطاعاتأجوبة

.االستبيان

واإلدماجالتضامنوزارةتوصلعد
منباالستبيانواألسرةاالجتماعي

االقتصاديةاملتحدةاألمملجنة
(وااالسـك)آســيالغربيواالجتماعية

القطاعاتجميعالىإرسالهتم
.املعنيةواملؤسسات
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ديمغرافية لألشخاص المسنين-السوسيوالخصائص 

.من مجموع السكان 11,7%أي 2021مليون نسمة سنة 4,3ما يقارب بلغ عدد األشخاص املسنين 
2030ماليين نسمة سنة 6ليصل ما يقرب 2030و2014سيعرف هذا العدد تزايدا مطردا بين سنة 

(اسقاطات املندوبية السامية للتخطيط)من مجموع السكان 15,4%حيث ستمثل هذه الفئة 

سنة شخص 3,2إلى 2014سنة شخص 4,6من عرف متوسط حجم األسر تراجعا ملحوظا، منتقال 
2050.

من بين عشرة يعيشون في أسر مركبة تجمع أجيال متعددة؛ستة مسنين ما يقارب •
في أسر نووية؛يعيشون (35)% أكثر من ثلث املسنين •
سنة فما فوق يعانون من اإلقصاء االجتماعي وسوء 60من املسنين الذين تناهز أعمارهم 7,3%•

(سنة فما فوق 75ممن تناهز أعمارهم %8,7)املعاملة 

ارتفاع نسبة 
األشخاص 

املسنين

انخفاض حجم 
األسر

تحوالت على 
مستوى البنية 

اآلسرية



(%)الجنس

من كبار السن؛%51تمثل النساء ❖
؛(%59)مسنين في الوسط الحضري 10أشخاص من بين 6حسب وسط اإلقامة، يقيم ❖
سنة و  يفوق سن 79و70يتراوح سنهم مابين %28,0و( %55,4)سن 70حسب السن، أكثر من نصف املسنين  يقل عمرهم عن ❖

.سنة80 16,6%

(%)اإلقامةوسط

ذكور 

إناث49%

51% حضري 

59%

قروي

41% أقل من 

سنة70

55%

إلى 70من 

سنة  79

28%

سنة 80

فما فوق 

17%

(%)العمريةالفئات 

حسب الجنس والوسط والسن( سنة فأكثر60)توزيع املسنين البالغين 



افية-السوسيوالخصائص  ديمغر

منواحدشخص،2014سنة%6,8الوطنياملستوى علىاإلعاقةانتشارنسبة
يمثلماوهواكثراوسنة60العمرمنيبلغإعاقةوضعيةفياشخاصثالثةبين
%33,7أن

بالوسط %18,8بالوسط القروي و%42,6)،  من املسنين نشطون 23,5%▪
(. الحضري 

يعرفون القراءة فقط من ( 27%)رب ثالثة أشخاص مسنين من عشرة ايقما ▪
،%(41.3لدى النساء املسنات  مقارنة بالرجال املسنين 13.1%)والكتابة 

%. 77,9دراس ي أغلبية األشخاص املسنين هم بدون مستوى ▪

األشخاص املسنون 
واالعاقة 

معدل النشاط 

املستوى 
التعليمي



افية-السوسيوالخصائص  (تابع)ديمغر

اري سنة فما فوق املستفيدين من نظام التأمين االجب60يبلغ عدد األشخاص البالغين 

من مجموع املنخرطين؛% 11,7أي بنسبة 927449األساس ي عن املرض حوالي 

سنة 60فقد بلغ عدد األشخاص البالغين ( راميد)وبخصوص نظام  املساعدة الطبية 

.%12، أي بنسبة 1251538فما فوق، املستفيدون واملسجلون، حوالي 

التأمين الصحي 

العنف والشيخوخة

فإن،2019باملغربالنساءضدالعنفانتشارحول الثانيالوطنيالبحثحسب

نفللعالوطنيللمرصدالثانيالسنوي التقريرحسبالفئةمناملسناتالنساء

فللعنتعرضناللواتياملسناتالنساءعددبلغفقد،2016لسنةالنساءضد

املسجلة؛الحاالتمجموعمن%5بنسبةأي،792حوالي

.العنفأشكالملختلفتعرضنسنة،64-60العمريةالفئة



مدريد التقدم املحرز في تنفيذ خطة 
للشيخوخة مقارنة مع املراجعة الثالثة



الصحيةالتغطيةتعميم

وتوسيعالعائليةوالتعويضات

اعدالتقأنظمةفياملنخرطينقاعدة

االجتماعيةالحمايةورشإطارفي

09.21رقماإلطاربالقانون املؤطر

.االجتماعيةبالحمايةاملتعلق

نيناملساألشخاصقضاياتحظى

البرنامجفيخاصةبأولوية

أكدالذي2026-2021الحكومي

األشخاصحمايةضمانعلى

الحياةتقلباتمناملسنين

كرامتهمحفظو 

توليأصبحتالحكوميةالبرامج

خاصةعنايةاملسنيناألشخاص

تحقيقالىالهادفةبرامجهاعبر 

ملةشارعايةوتوفيرالفعليإدماجهم

.شيةاملعيظروفهمتحسينوكذالهم،
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األشخاص املسنين في صلب اهتمامات السياسات 



دستور اململكة 
2011املغربية 

تدابير البرنامج 
-2021الحكومي 

2026

السياق الوطني الجديد لتطوير مجال  التدخل لحماية ورعاية  األشخاص املسنين

العمومية،واملؤسساتالدولةمسؤوليةعلىتؤكدوالتي34و31الفصلين
استفادةأسبابلتيسيراملتاحةالوسائلكللتعبئةالترابيةوالجماعات
واالجتماعيةاالقتصاديةالحقوق مناملساواةقدمعلىواملواطنيناملواطنات
إلىموجهةسياساتوتفعيلوضععلىالعموميةالسلطاتوحثوالثقافية،

املسنين،األشخاصفيهمبماالخاصة،االحتياجاتذوي منوالفئاتاألشخاص

يستفيد منه املغاربة، رجاال ونساء، ممن تبلغ ،“مدخول الكرامة”إحداث ▪
.سنة فما فوق ويعيشون ظروف هشاشة65أعمارهم 

ق آالف مناصب ،  والتي من شأنها خلتسهيل الحياة بالنسبة للمسنين في البيوت▪

تصاد مواكبة تحول االق: املحور الثاني فيالشغل في غضون السنوات املقبلة

.الوطني، من أجل خلق فرص شغل للجميع



تدابير البرنامج 
التنموي 
الجديد

السياق الوطني الجديد لتطوير مجال تدخل الوزارة لحماية ورعاية  األشخاص املسنين

اتيجية  االستر
الجديدة 
للوزارة 

طنيناملواورفاهالصحةمجالفياملنتجةاألعمالوريادةاالبتكارودعمتشجيع▪
)صيةالشخوالخدماتالعقليةوالصحةالصحيةوالتربيةالوقايةخاللمنالسيما

(الخاملسنينطب

الخاصةاتاالحتياجوذوي والهشةالفقيرةاالسريستهدفللكرامةأدنىدخلتوفير▪
.(إعاقةوضعيةفياألشخاص،دخلعلىاملتوفرينغيراملسنيناألشخاص(

اعتمدت االستراتيجية على مجموعة من األسس كتحقيق العدالة املجالية من حيث 
توفير الخدمات االجتماعية وإدماج مبادئ املساواة بين الجنسين واالستدامة في 

. التخطيط والتنفيذ والتقييم



قهم وعلى على الرغم من غياب قانون خاص باملسنين ،إال أن املنظومة التشريعية الوطنية تتضمن عدة مقتضيات تحمي حقو •
:رأسها 

10

وقانون القانون الجنائي

املسطرة الجنائية
من قانون 636واملادة 499، 480، 404،422املواد 

ج,م
مدونة األسرة

65.15القانون 

204و203و197املواد 

املتعلق بتحديد شروط الشغل 

والتشغيل املتعلقة بالعامالت
والعمال املنزليين

65-00مقتضيات القانون رقم 
املتعلق بالتغطية الصحية 

األساسية 

يحدد واجب االشتراك املتعلق 

(.باألبوين بمرسوم
املقتضيات القانونية املؤطرة 

املادة لنظام املساعدة الطبية

118

اعتماد املقاربة الحقوقية؛--
ل بها تدقيق بعض املفاهيم واملبادئ املعمو -

داخل هذه املؤسسات؛
مراعاه مبدأ التخصص-
(غير التكفل بال) تطوير الخدمات عن بعد -

إحداث املؤسسات من طرف  أشخاص -
ذاتيين أو اعتباريين الخاضعين للقانون 

الخاص

اعدة ستفادة من املساال يقبل بحكم القانون 
:الطبية التامة

الجئ دور األيتام وامل،نزالء املؤسسات الخيرية و
أو مؤسسات إعادة التربية

ل الذي ينص على دور العمال املنزليين من املواطنين والعما
، املهاجرين في توفير الرعاية لكبار السن

320املادتين الشغلمدونة
526و

السياق القانوني لحماية ورعاية  األشخاص املسنين



انخراط املغرب في اآلليات األممية التي تعنى بقضايا األشخاص املسنين / السياق الدولي

سنين و تعتبر الخطة إلطار الدولي الحالي األكثر شموال ومرجعا للنهوض بوضعية األشخاص امل
توصية 239هدفا و 35من القضايا ذات األولوية  و 18توجهات ذات األولوية و03تمحور حول ت
(إجراء)

خطة عمل مدريد الدولية 
2002للشيخوخة 

انخراط املغرب في 
املراجعة الرابعة  مع

اآللية األممية االسكوا 

اللجنة االقتصادية 
الفريقيا

CEA

التيطةالخهذهلتنفيذالثالثةاملراجعةمنذاملحرز التقدمتقييمفيالوزارةمشاركة
غربيلواالقتصادياالجتماعيةاللجنةمناستبيانتعبئةخاللمن،2017سنةفيأجريت
.الوطنيالتقريرأعدذلكضوءعلى(االسكوا)آسيا

االعدادطور في(CEA)إلفريقيااالقتصاديةاللجنةمعللخطةالرابعةاملراجعةفياملشاركة

تقريريفستصبختاميةووثيقةإقليمياتقريرااملراجعةعمليةعنسينتج
نميةللتاملتحدةاألمملجنةالىسيرفعهالذياملتحدةلألممالعاماألمين

.2023سنةالدورياجتماعهافياالجتماعية



ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش 3

جميع األعمارصحية وبالرفاهية في 

القضاء على الجوع وتوفير األمن 2

راعة الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الز

نلكل االعمار بما فيهم المسنيالمستدامة

لكل بجميع أشكالهالقضاء على الفقر 1

في كل مكانراألعما

ضمان توفر المياه وخدمات الصرف 6

بما فيهم المسنينللجميعالصحي 

5
د والعنف ضالقضاء على كل أشكال الميز

النساء المسنات 

امل ضمان التعليم الجيد المنصف والش4

ميعللجوتعزيز فرص التعلم مدى الحياة 

بما فيهم المسنين

ة جعل المدن والمستوطنات البشري11

وآمنة وقادرة على الصمودللجميعشاملة 

ومستدامة

تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي10

لجميع األعمارواالقتصادي والسياسي 

ن إزالة كل الحواجز لمشاركة كبار الس8

في العمل وضمان اإلنصاف والنمو 

للجميعاالقتصادي الشامل 

ت زيادة توفير بيانات موثوقة وذا17

ة جودة عالية في الوقت المناسب مصنف

نالسكبارمشاركةحسب السن وتعزيز 

مةفي الشراكات من أجل التنمية المستدا

يهمشال إقامة مجتمعات مسالمة 16

دالة وتحقيق إمكانية الوصول للعأحدفيها

للمسنين 

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي 13

بار تأخذ بعين االعت، لتغير المناخ وآثاره

دور حاجيات المسنين

2030انخراط املغرب في تحقيق أهداف التنمية املستدامة 



مداخل تدخل الوزارة في مجال حماية ورعاية األشخاص املسنين 

مدخل الرعاية األسرية 



16

سياسة 
عمومية 
لحماية 
األسرة

تدعم االلتقائية، وتثمن  املكتسبات، وتقوم
على بلورة هندسة اجتماعية  قصد رفع 

التحديات

تترجم ترتكز على التوجهات امللكية السامية، و 
امج النموذج التنموي الجديد للمملكة والبرن

2026-2021الحكومي الحالي 

«أسرة متماسكة رافعة للتنمية االجتماعية الدامجة واملستدامة»تحت شعار ▪

:بلورة برامج وخدمات جديدة

ينباملساواةلتفعيلاألسرمواكبة▪
وبالتحسيسالصغرمندالجنسين
التكوين؛

منايةللوقاالجتماعيةاملواكبةتعزيز▪
السلبية؛الظواهر

ةومحاربالعنفأشكالجميعمحاربة▪
ساء؛النضدالسلبيةالنمطيةالصور 

ربيةالتمجالفيوالتحسيسالتكوين▪
؛الواليدية

واألسرةالكفالةتشجيع▪
املستقبلة؛/البديلة

موالدعاالستماعاألسريةالوساطة▪
النفس ي

واهر االستثمار في األسرة للوقاية من ظ
:اجتماعية ومن أجل

اتمكونلكلومندمجشاملاستهداف▪
الطفل،املرأة،الرجل،:األسرة

املسنين؛األشخاصالشباب،

علىسواءاإلدماجكلفةخفض▪
،ياالجتماعأواالقتصادي،املستوى 

والبيئي؛اإلنسانيأوالقيمي،أو

ؤشراملحسباملغربترتيبتحسين▪
.البشريةللتنميةالعاملي

إدراج قضايا املسنين في ورش إعداد السياسة العمومية لحماية األسرة 



اعبأوضللنهوضالوطنيةالعملخطةورشواألسرةاالجتماعياإلدماجو التضامنوزارةأطلقت

صاحبإليهدعاالذيالجديد،التنموي النموذجمشروعصلبفيتندرجالذياملسنيناألشخاص

علىالوطنيةجياتواالستراتيالبرامجبينااللتقائيةتحقيقلهللا،نصرهالسادسمحمدامللكالجاللة

.املسنيناألشخاصحمايةمجالفيالجهوي والوطنيالصعيد

الصحية،الخدماتمختلفإلىواملسنيناملسناتولوجتيسيرالخطةهذهخاللمنالوزارةتسعىو 

.والثقافيواالقتصاديةاالجتماعية،

ورش خطة العمل الوطنية للنهوض بأوضاع األشخاص املسنين



أهداف خطة العمل الوطنية



املبادئ واملقاربات



أهداف الاس امه يف تزنيل وتنفيذ ال أثريتوىخ برجمة تدابري مبنية عىل حتقيقرتاتيجيةتس النتاجئ وال

انمج ترتكز عىل روح ادلس تور و أأهداف الرب-

حلكويم  ا

مئ مع اخلطط واملواثيق ادلولية- تتال

أهداف املسطرة يف خطة ا-- لتمنية تس تجيب لل

ملس تدامة  2021ا

محاور الخطة



العامليوملليتخليدااملسنيناألشخاصلفائدةالتحسيسيةالوطنيةالحملةتنظيمعلى،2013سنةمنذالوزارةدأبت

:بالحملةتتميزسنة،كلمنأكتوبرفاتحيصادفالذياملسنينلألشخاص

املسنين؛األشخاصحقوق حمايةفيلالنخراطاملجتمعمكوناتجميعتعبئة:مجتمعيةتعبئة▪

ونشرات،واملواطناتاملواطنينكافةلدىوتوعويةتحسيسيةوإذاعيةتلفزيةوصالتوبثإعداد:إعالميةتعبئة▪

واسع؛نطاقعلىتوزعوملصقات

ابيةتعبئة▪ وفعاليات،االجتماعيالقطبمكوناتمعبشراكةاململكةجهاتبمختلفاألنشطةمنمجموعةتنظيم:تر

,املدنياملجتمع

ترسيخ التضامن عبر الحمالت التحسيسية الوطنية 



سيةقيم التكافل والتضامن عبر إطالق الحمالت التحسيترسيخ 



تطوير املعرفة من خالل املرصد الوطني لألشخاص املسنين 

، كآلية وطنية لرصد األوضاع 2016أحدثت الوزارة املرصد الوطني لألشخاص املسنين خالل سنة 
تتكون من الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية لألشخاص املسنين،  ويتميز املرصد بتركيبة

القطاعات الحكومية، والجمعيات، ومركز البحث العلمي والتقني، وخبراء، 
ــــام ــ ــ ــ ــ املهـ
وضع آليات الرصد واليقظة لتتبع أوضاع املسنين؛•
إحداث منظومة معلوماتية لتتبع ورصد أوضاع وحاجيات األشخاص املسنين؛•
إنجاز بحوث ودراسات حسب الحاجة؛•
حسدددددب الحاجدددددة، بشدددددأن وضدددددعية األشددددددخاص موضددددددوعاتيةإعدددددداد تقريدددددر سدددددنوي وتقدددددارير •

املسنين والتحديات التي تواجههم؛
ن؛اقتراح مؤشرات من أجل تقييم البرامج املنجزة أو قياس أثرها على واقع املسني•
رامج االستشدددددددارة للدددددددوزارة بخصدددددددوص السياسددددددات العموميدددددددة واالسدددددددتراتيجيات والبدددددددتقددددددديم•

.ومشاريع القوانين املرتبطة باختصاصهواألنشطة ذات الّصلة



إعداد اتفاقية إحداث الكرس ي االكاديمي ؛▪

رقمنة الخدمات االجتماعية وتقنين مسارها وتعزيز الولوج اليها؛ ▪

اعتماد الذكاء االصطناعي في خدمة املسنين؛▪

. خدمات الرعاية األسرية/ بلورة نموذج األسر الكافلة▪

تطوير الشراكات املؤسساتية مع الجامعات ومراكز البحث



مداخل الرعاية المؤسساتية لرعاية األشخاص المسنين

بدون سند عائلي                            



الرعايةسساتمؤ تأهيلبرنامجتنزيلعبراملسنين،باألشخاصالتكفلمنظومةوتعزيزتطويرل

:أساسيةمداخلعدةخاللمنوذلكاملسنينلألشخاصاالجتماعية

للمسنين؛االجتماعيةالرعايةملراكزاملاديالتأهيل▪

للمسنين؛االجتماعيةالرعايةمؤسساتخدماتمعايرة▪

نين؛املساألشخاصرعايةبمراكزالعاملةالبشريةاملواردقدراتودعمالتكوين▪

؛بعدعنالتكفلوتطويراملسنينلفائدةالخدماتتنويع▪

.املسنيناالشخاصخبراتوتثمينوالترفيهالتنشيطوتعزيزتطوير▪

ملؤسسات تعزيز العرض الخدماتي وتحسين جودة التكفل باألشخاص املسنين داخل ا



من املهن يتم احداث برنامج جسر لتعزيز الخدمات املوجهة للفئات في وضعية هشة بما فيهم املسنين يتض

:األساسية التالية 

االستماع•
املنصة الرقمية•
فولة، مركز الفضاء املتعدد الوظائف للنساء، مركز املواكبة لحماية الط)التوجيه نحو املؤسسات املختصة •

(عية إعاقةاملساعدة االجتماعية، املركز النهاري لألشخاص املسنين، مركز توجيه و مساعدة األشخاص في وض
املواكبة االجتماعية•
التكوين عبر االنترنت•
دعم املقاولة و حاضنة املقاولة•

التجديد االجتماعي األخضر و املبتكر: جسرإحداث الشباك االجتماعي 



CAS
مركز المساعدة االجتماعية

CAPE
مركز المواكبة لحماية الطفولة

EMF
الفضاء المتعدد الوظائف للنساء

CJPA
المركز النهاري لألشخاص المسنين

COAPH
مركز توجيه و مساعدة األشخاص في 

وضعية إعاقة

خدمات 
االلتقائية جسر

خدمات 
االلتقائية جسر

خدمات 
االلتقائية جسر

خدمات 
االلتقائية جسر

خدمات 
االلتقائية جسر

تعزيز الخدمات االجتماعية 
جسرااللتقائيةخدمات 



ياالجتماعالتماسكصندوق منممولةمباشرةنقديةتحويالتالكرامةمدخول ▪
ظروفويعيشون ،فوق فماسنة65أعمارهمتبلغممنورجاالنساءااملغاربةلفائدة

؛هشاشة

؛املسنينذلكفيبماالهشةالفئاتلفائدةمجانيةصحيةتغطيةتوفير▪

أمكنمايصللتقلوالدواء،والعالجالطبيةباالستشارةاملباشرالتكفلنظامإحداث▪

.العالجمصاريفبإرجاعاملرتبطةاإلداريةاإلجراءاتمن

املساعدة االجتماعية



منقاعدالتسنتمديدخاللمنالعملفياالستمرارعلىاملسنيناألشخاصتشجيع▪

سنة،63إلى60

عمليةفيتهممشاركضمانو التطوعيوالعملالجمعياتفياالنخراطفياملسنيندعم▪

.التنميةبرامجإعدادفيوكذلكالعموميةالسياساتصياغةوفيالقرار،صنع

وتقديمضوالعرائامللتمساتتقديمفيالحقتكريسفياملواطنةاملشاركةتتمثل▪

منهمناملتقاعديخاصةاملسنيناألشخاصخبراتهناوتمثل.العموميةاالستشارات

تاملجال شتىفيتجاربهممنواالستفادةاالستشارةتقديمفيبالغةأهمية

األشخاص املسنين والعمل التطوعي



عمالسون يمار الذينلتشملالتقاعدأنظمةفياملنخرطينقاعدةتوسيع❑
املنظالتامالتنزيلتحقيقخاللمنمعاش،أيمنيستفيدون وال

غيراصواألشخاملستقلينوالعمالاملهنيينبفئاتالخاصاملعاشات
.املعنيةالفئاتكلليشملخاصا،نشاطايزاولون الذيناالجراء

يلوتحصأداءمساطرتبسيطالسيماالغرض،لهذاآلياتإحداثتم❑
النظامبهذااملتعلقةاالشتراكات

توسيع قاعدة املنخرطين في أنظمة التقاعد



األشخاص املسنون في املناطق الريفية 

ن لتحسين الحياة لألشخاص املسنين في املناطق الريفية والبادية م
:خالل اإلجراءات التالية 

مواصلةنملتمكينهماملسنيناألشخاصمنللفالحينالدعمتأمين▪
الفالحي؛عملهم

؛فالحيةتعاونياتإنشاءتشجيع▪
.حتياجاتهماوتلبيةاقتصادياالنشيطينالغيراملسنينحمايةضمان▪



3

3

التحديات واآلفاق 
املستقبلية

7

اياقضملعالجةالفاعلينوانخراطالعلميالبحثو الدراساتشجيعت•
؛اتاملستويبمختلفوالدراسةالبحثفيديناميةوخلقاملسنين

برامجوفياملجاليةاملخططاتفيعرضانيبشكلاملسنينحاجياتإدماج•
؛والجهويةاملحليةالتنمية

لىعالحرصخاللمنللمسنين،املوجهةالخدماتمنجديدجيلتطوير •
طاملحيعلى،واالنفتاحالبشريةاملواردقدراتودعمالخدمات،جودة،

واملؤسساتي؛االجتماعي

حية؛الصللخدماتالولوجوتعزيز ،االجتماعيةالحمايةوتوسيعتعميم•

تثمينو القرار،مراكز مختلففيوتمثيليتهماملسنينمشاركةتعزيز •
؛االجتماعيةأدوراهم

ار واستثمجديدة،مقتضياتإدراجخاللمنالتشريعياإلطار تعزيز •
ز التمييأشكالمناملسنينحمايةلضمانالحاليةاملشاريعأوراش

والعنف؛السيئةواملعاملةواإلهمال

والقطاعاتالخاصوالقطاعاملدنياملجتمعمعالشراكةتطوير •
.املسنينبرعايةاملعنيةالحكومية



شكرا


