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طار املراجعة الرابعة خلطة معل مدريد للش يخوخة، يمت تتبع خطة معل للش يخوخة وفق املراحل التالية:   يف اإ

عداد اس تبيان موجه لدلول.  .1  اإ

 ل. تعبئة الاس تبيان من طرف ادلو  .2

عداد تقرير .3 عطيات املقدمة من امل  عىلبناء ( MENA)حول التقدم احملرز يف منطقة الرشق ال وسط وشامل افريقيا  اإ

 طرف ادلول.

عداد تقرير ال مني العام لل مم املتحدة اذلي يرفع اىل جلنة ال مم املتحدة  .4  .وريللتمنية الاجامتعية يف اجامتعها ادلاإ

 

رساهل اىل مجيع 1انظر امللحق رمق)ابالس تبيان رة التضامن واالإدماج الاجامتعي وال رسة وبعد توصل وزا االإطاريف هذا  (، مت اإ

 (.2الحئة القطاعات يف امللحق رمق  )انظرالقطاعات واملؤسسات املعنية، 
 

دراهجا  اعاتردا مطلواب، حيث مت جتميع مجيع املعطيات الواردة يف أ جوبة القط 12ردود من مجموع  10وقد توصلت الوزارة ب  واإ

 . 2021ماي  28اىل  12الاس تبيان خالل الفرتة املرتاوحة من  يف
 

رسال هذا الاس تبيان اىل جلنة ال مم املتحدة الاقتصادية والاجامتعية لغريب أ ســيا  دقيق املعطيات ( وبغية ت)الاسـكواوقبل اإ

غناءها،  رسال الاس تبيان  معدتواإ ىل اإ  اعات واملؤسسات املعنية. اىل القطثانية ال لمرة لالوزارة، اإ

 وعليه، فتعترب هذه النسخة حمينة أ درجت فهيا مجيع املالحظات واملعطيات املتوصل هبا.
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 أ وال. تقدمي 

اإىل ما  2021س نة فأ كرث س نة  60يعرف الهرم الساكين يف املغرب تزايدا يف عدد ال شخاص املس نني، حيث وصل عدد البالغني 

، ال مر اذلي يطرح مجموعة من التحدايت لتقدمي أ جوبة مالمئة 1من مجموع الساكن %11,7ليون نسمة، وهو ما ميثل م  4,3يقرب من 

 الحتياجاهتم. 

دماهجم  يالء ال شخاص املس نني عناية خاصة عرب الربامج احلكومية الهادفة اىل حتقيق اإ ويف هذا االإطار تعمل اململكة املغربية عىل اإ

 .شامةل هلم، وكذا حتسني ظروفهم املعيش ية الفعيل وتوفري رعاية

طالق مجموعة من ال وراش ذات ال ثر املبارش عىل وضعية ال شخاص  جيايب يمتزي ابإ عداد هذا التقرير مع س ياق وطين اإ ويزتامن اإ

ىل اس تحضار التوجهيات امللكية السامية جلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، اذلي أ طلق  عليا ورش تعممي ف املس نني.  مما يدعو اإ

مكرشوع جممتعي هميلك ودينامييك يريم اإىل حتقيق مجةل من ال هداف التمنوية من مضهنا هدف رئييس من أ هداف  الاجامتعيةامحلاية 

 التمنية املس تدامة يروم تعممي التغطية الصحية الشامةل، كنقطة حتول حامسة يف معلية اإصالح منظومة امحلاية الاجامتعية ببالدان للحد

 من الفقر والهشاشة، ودمع القوة الرشائية لل رس وتقليص اخملاطر املالية املتعلقة ابملرض والطفوةل والش يخوخة وفقدان الشغل.

ن تنفيذ هذا املرشوع املليك الكبري، اذلي يرتكز عىل اإىل مقتضيات  ، قد بدأ  املتعلق ابمحلاية الاجامتعية 09.21القانون االإطار رمق اإ

مليون مس تفيد جديد ليشمل، قبل ممت س نة  22يف تعممي التأ مني االإجباري ال سايس عن املرض تدرجييا لفائدة فعليا ابلرشوع 

ىل ما يربو عن  11، 2022 مليون نسمة من العامل  11،17مليون مس تفيد سابق من نظام املساعدة الطبية "راميد" ابالإضافة اإ

، والتعويض عن فقدان الشغل وتوس يع قاعدة املنخرطني 2024عائلية يف أ فق املس تقلني وذوي حقوقهم، ومن مت تعممي التعويضات ال

 .2025يف أ نظمة التقاعد يف أ ق 

اذلي أ كد عىل ضامن حامية  2026-2021حتظى قضااي ال شخاص املس نني بأ ولوية خاصة يف الربانمج احلكويم ومتاش يا مع ذكل، 

حدا  مدخول الكرامة سس تفيد منه املغاربة املس نون رجاال كرامهتم، وذكل حفظص املس نني من تقلبات احلياة و ال شخا  من خالل اإ

 عائليةتعممي التغطية الصحية والتعويضات ال ابالإضافة اإىلهذا ، س نة مفا فوق ويعيشون ظروف هشاشة 65ونساء ممن تبلغ أ عامرمه 

 .وتوس يع قاعدة املنخرطني يف أ نظمة التقاعد

يف صلب معلية التمنية،  املس ننيذلي أ صدرته اللجنة اخلاصة ابلمنوذج التمنوي فئة ال شخاص ويف نفس الس ياق، وضع التقرير العام ا

رساءو  ىل اإ كام دعا  ،للكرامة أ دىن ودخل قواهما تعممي التغطية الصحية والتعويضات العائلية ال ساس ية الاجامتعية للحامية قاعدة دعا اإ

ىل تطوير البحث العلمي يف طب الش يخوخة.  اإ

عي جامتتعمل وزارة التضامن واالإدماج الا ،ع ال ولوايت الوطنية والتوهجات الكربى خلطة معل مدريد ادلولية للش يخوخةاش يا ممتو 

ىل التنس يق مع القطاعات احلكومية املعنية عىل التف  مية امللكفة ابل شخاص املس نني، ابعتبارها السلطة احلكو وال رسة عيل ال مثل اإ

                                                           
 .2021مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص المسنين، فاتح أكتوبر 1 
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، غريب مبن فهيم ال شخاص املس ننيملتس هتدف تعممي امحلاية الاجامتعية عىل خمتلف فئات ورشاحئ اجملمتع ا خملتلف الربامج احلكومية اليت

 وفق رؤية متبرصة هدفها بناء جممتع دامج لكبار السن، وذكل كام ييل:وذكل 

ية واس تفادهتم من يعمل املغرب عىل ضامن مشاركة ال شخاص املس نني يف معلية الت  االإطاريف هذا  كبار السن والتمنية، .أ  

قارمه للس ند يعيشون يف وضعية هشاشة يف ظل افتمهنا، مع الرتكزي عىل توفري رعاية مالمئة لفائدة فئة من املس نني 

ماكنيات تضمن العيش الكرمي. وذكل جنبا اإىل جنب مع هجود تعممي امحلاية الاجامتعية  العائيل ومورد عيش قار واإ

 بني ال جيال.  والوقاية من الفقر، وترس يخ التضامن

يمت العمل عىل توفري خدمات الرعاية الصحية للجميع عىل قدم املساواة، للحد من الصحة وتوفري اخلدمات الصحية:  .ب

انتشار االإعاقة وال مراض اجلسدية والنفس ية، وجتويد اخلدمات الصحية املوهجة لفائدة ال شخاص املس نني وضامن حق 

لهيا عرب تعممي التغطية الص  اص املس نون من حيث سس تفيد ال شخ؛ ة وحتسني بنيات الاس تقبال الصحيحيالولوج اإ

طار نظام التأ مني االإجباري عن املرض ابلقطاع العام واخلاص ونظام املساعدة الطبية "راميد".  تغطية حصية أ ساس ية يف اإ

ية خبرباته وجتاربه يف التمن  جعل املسن عنرصا فاعال يف اجملمتع ومشاراك يفمن خالل ، وذكل هتيئة بيئة متكينية ودامعة .ج

 العنف وتغيري الصور لك أ شاكل ومناهضة اخلدمات العموميةو يف الفضاءات  والولوجوتيسري التنقل  ،القطاعات فخمتل

 المنطية املتعلقة ابلش يخوخة. 
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 ال ول: تعريف كبار السن والهيلكة املؤسساتية القسم-اثنيا  

 بكبار السن؟ما هو العمر املعمتد يف بدلمك للتعريف  .1

 .بلغ معره س تون س نة مفا فوقي ملغرب هو لك صخص ابالعمر املعمتد لتعريف الشخص املسن 

 عاما  وما فوق مفصةل حسب الفئة العمرية واجلنس والوضع العائيل؟  60. ما هو عدد ونس بة كبار السن يف بدلمك 2

، املنجز من طرف املندوبية السامية 2014 العام للساكن والسكىن لس نة بلغ عدد ال شخاص املس نني، حسب االإحصاء

 .2004مقارنة بس نة  % 2,9مليون نسمة، وذكل بنس بة زايدة س نوية بلغت  3,173 حوايلللتخطيط، 

. وتتوقع املندوبية السامية 2من مجموع الساكن %11.7مليون نسمة، أ ي  4,3اإىل  2021وقد ارتفع عدد ال شخاص املس نني س نة 

من مجموع  % 15.4حيث س متثل هذه الفئة ، 2030ماليني نسمة يف أ فق س نة  6ل شخاص املس نني للتخطيط أ ن يبلغ عدد ا

 3الساكن.

 حسب السن : 

ن أ كرث من نصف املس نني يقل معرمه عن  س نة، كام  79و 70يرتاوح س هنم ما بني  %28، بيامن %55,4س نة بنس بة  70اإ

 .2014س نة  %16.6س نة مفا فوق  80تبلغ نس بة ال شخاص املس نني 

ن أ كرث من نصف املس نني يرتاوح س هنم ما و  حسب االإسقاطات ادلميوغرافية املنجزة من طرف املندوبية السامية للتخطيط، فاإ

 .2021(، س نة %37,8) س نة مفا فوق 70(، بيامن تبلغ نس بة ال شخاص البالغني من العمر %62,2س نة ) 69و 60بني 

  :حسب اجلنس 

، بيامن تشلك نس بة االإان  حاليا أ كرث من نصف ال شخاص املس نني بنس بة بلغت %49ر تبلغ نس بة ال شخاص املس نني اذلكو 

 .2030يف س نة  %52,2ومن املتوقع أ ن تزداد نس بة االإان  لتصل اإىل  51%

  :حسب وسط االإقامة 

 مقابل، %65,1، حيث ميثلون نس بة تناهز2021مليون صخص س نة  2,8يبلغ عدد ال شخاص املس نني يف الوسط احلرضي 

 .ابلوسط القروي 34,9%

 وميكن المتيزي بني ثال  مجموعات من اجلهات:

                                                           
 .2021، فاتح أكتوبر لمندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص المسنينلخبارية إرة مذك 2 

 .2021بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص المسنين فاتح أكتوبر  للتخطيط السامية المندوبية عن الصادرة االخبارية المذكرة 3 
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( ويتعلق ال مر جبهات % 13)أ كرث من  مجموعة تضم اجلهات اليت تسجل وزان دميغرافيا كبريا لل شخاص املس نني -

 .مكناس-، وفاس سطات-، وادلار البيضاء خنيفرة-ماللالرشق وبين 

ويتعلق ال مر  ،(% 7,5)أ قل من  ميغرافيا متدنيا لل شخاص املس ننيمجموعة تضم اجلهات اليت تسجل وزان د -

 .اذلهب وادي-امحلراء، وادلاخةل  الساقية-جبهيت العيون 

 –لكممي ماسة، و  –، ويتعلق ال مر جبهات سوس اجملموعة ال كرث عددا للجهات بنسب تقارب املعدل الوطين -

 س مية.احل  –تطوان  –، وطنجة أ سفي-ومراكشلت، اتفيال –القنيطرة، ودرعة  –سال  –واد نون، والرابط 

 :كبار السن واالإعاقة 

من ال شخاص املس نني يواهجون صعوابت حتد  %45,7، أ ن 2018املسح الوطين حول الساكن وحصة ال رسة لس نة  نتاجئ تشري

 .%62,3س نة وأ كرث بنس بة  70، ويف الفئة العمرية %50,6من نشاطهم اليويم، معظمهم من االإان  بنس بة 

، معظمهم من %66,6من هجة أ خرى، تبلغ نس بة ال شخاص املس نني اذلين عربوا عن احتياهجم للمساعدة يف حياهتم اليومية 

وأ يضا من  ،%71,2بنس بة  ، واملقميون يف الوسط القروي%82س نة بنس بة  69-60، ويف الفئة العمرية %70,8اذلكور بنس بة 

  .%70,8واذلين يقميون يف أ رس ذات مس توى معييش فقري بنس بة  %87,6بنس بة احلاصلني عىل مس توى تعلميي اثنوي فأ عىل 

، معظمهم من االإان  %80أ كرث الصعوابت ش يوعا بني ال شخاص املس نني بعدم القدرة عىل احلركة بنس بة  ترتبطاإىل جانب ذكل، 

خرى اليت حتد من ال نشطة اليومية ، كام أ ن الصعوابت ال  %85,8س نة فأ كرث بنس بة  70، وكذكل الفئة العمرية %83,1بنس بة 

، %40,6، وضعف السمع أ و اس تخدام وسائل مساعدة للسمع بنس بة %65لل شخاص املس نني تمتثل يف ضعف البرص بنس بة 

 .%36,2ومشألك اذلاكرة والرتكزي بنس بة 
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وفقا لنوع الصعوبة، )حسب  س نة فأ كرث( يواهجون صعوبة حتد من نشاطهم اليويم 60توزيع كبار السن ) أ دانه يوحضدول اجل

 .(لوزارة الصحة وامحلاية الاجامتعية 2018رسة ل  املسح الوطين حول الساكن وحصة ا

 

  بنية أ رسة ال شخاص املس نني 

رشاكة مع ب  وزارة التضامن واالإدماج الاجامتعي وال رسة،س نني، اليت أ عدهتا أ ظهرت نتاجئ ادلراسة حول وضعية ال شخاص امل 

 ، ما ييل:2017املرصد الوطين للتمنية البرشية، س نة 

 ما يقارب س تة مس نني من بني عرشة يعيشون يف أ رس مركبة جتمع أ جياال متعددة. -

 ( يعيشون يف أ رس نووية.%35أ كرث من ثلث املس نني ) -

 مبفردمه.يشون يع من املس نني  7.3% -

 

 

 

 اخلصائص

كبار السن اذلين  %

يواهجون صعوبة حتد من 

 نشاطهم اليويم

 نوع املشلك

 

كبار السن اذلين  %

حيتاجون للمساعدة 

 يف حياهتم اليومية

عدد كبار السن 

 س نة فأ كرث 60

ركة
احل
ىل 
 ع
درة
الق
م 
عد

% 

الكم
 ال
يف
ة 
عوب
ص

% 

زي
رتك
 ال
رة
ذلاك
لك ا

شأ
م

م  %
دا
تخ
س 
و ا
ع أ 
سم
ل  ا
ف
ضع

مع
س
ل  ا
ل
سائ
و

% 

رص
لب  ا
ف
ضع

ع  %
ل م
ص
توا
ل  ا
وبة
صع

رين
الاخ

 العدد % %

 اجلنس
 1813 70,8 16,1 63,9 43,9 34,1 14,5 76,4 746 41,2 ذكور

 1719 63,0 14,4 66,4 37,7 37,9 15,4 83,1 869 50,6 اإان 

 الفئة العمرية
60-69 33,2 666 71,8 10,2 27,9 29,0 59,0 8,9 82,0 2007 

 1525 55,8 19,6 69,6 48,7 41,9 18,3 85,8 950 62,3 فـأ كرث 70

وسط 

 االإقامة

 2200 63,6 15,8 60,5 39,0 35,1 15,5 81,7 977 44,4 حرضي

 1332 71,2 14,3 72,4 43,0 37,8 14,2 77,5 639 47,9 قروي

املس توى 

 التعلميي

 2528 64,7 16,2 67,8 42,7 38,3 15,4 81,2 1310 51,8 أ خرى

 740 72,0 11,3 58,7 30,6 26,3 14,0 76,1 255 34,4 أ سايس

اثنوي 

 فأ عىل
19,3 51 68,9 9,2 31,2 35,6 32,6 10,3 87,6 264 

 مؤرش الرثوة

 1373 70,8 14,9 75,0 45,8 39,0 14,6 77,3 669 48,7 فقري

 656 65,9 18,2 63,5 36,2 33,2 14,9 79,9 315 48,0 متوسط

 1503 62,5 14,0 55,7 37,2 34,6 15,4 83,0 632 42,0 غين

 3532 66,6 15,2 65,2 40,6 36,2 15,0 80,0 1616 45,7 االإجاميل
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. ابالإضافة اإىل املكتب الوطين لالإحصاء، هل هناك مؤسسة أ و وحدة متخصصة )مركز أ و مرصد( تعىن جبمع البياانت حول 3

 حاةل كبار السن يف بدلمك؟

 حول ال شخاص املس نني. حصائيات الإ ا مجع البياانتاملندوبية السامية للتخطيط  تتوىل

 ؟2017عام يتضمن مجع بياانت حول كبار السن منذ عام  هل مت اإجراء مسح أ و تعداد ساكين .4

، أ جنزت 2014ينجز املغرب لك عرش س نوات اإحصاء عاما للساكن والسكىن، وبعد االإحصاء العام للساكن والسكىن لس نة 

ة ، كام أ جنزت وزارة الصح2017وزارة التضامن واالإدماج الاجامتعي وال رسة دراسة حول وضعية ال شخاص املس نني س نة 

وأ جنز املرصد الوطين لل شخاص املس نني التقرير  ،2018وامحلاية الاجامتعية املسح الوطين حول الساكن وحصة ال رسة س نة 

 تضمن معطيات هتم وضعية ال شخاص املس نني والتحدايت اليت تواهجهم. 2018ال ول 

ة لها ة بكبار السن؟ هل مت ختصيص موازنة خمصصما يه الوزارة أ و االإدارة املناط هبا وضع اخلطط وتنس يق ال نشطة املتعلق .5

 لتنفيذ الربامج املتعلقة بكبار السن؟ هل هناك حتدايت تواجه متويل هذه الربامج؟ 

تعترب وزارة التضامن واالإدماج الاجامتعي وال رسة القطاع احلكويم املسؤول عن التخطيط الاسرتاتيجي والتنس يق بني 

 القطاعات احلكومية وابيق اجلهات الفاعةل يف جمال املس نني. الاجراءات وال نشطة اليت تتخذها

د ال ن جتميعها يف مزيانية عبارة عن مزيانيات قطاعية مل يمت حل ابل شخاص املس ننيوتبقى املزيانية اخملصصة لتنفيذ الربامج املتعلقة 

 موحدة. 

للجنة اهما؟ هل دلهيا مزيانية خاصة هبا؟ هل تضم اهل هناك جلنة وطنية معنية بقضااي بكبار السن؟ مىت أ نشئت وما يه هم .6

 ممثلني عن هجات حكومية وهجات غري حكومية )يرىج حتديد اجلهات املمثةل(؟

 حاليا ال توجد جلنة وطنية معنية بقضااي كبار السن. 

دان بنسخة عهنا أ و زويهل دليمك قانون كبار السن، س ياسة وطنية شامةل او اسرتاتيجية خمتصة بقضااي كبار السن )يرىج ت .7

الرابط الالكرتوين اخلاص هبا(؟ مىت اعمتدت؟ هل يوجد خطة تنفيذية لها؟ ما يه الصعوابت والتحدايت اليت تعيق تنفيذ هذه 

 الس ياسة/الاسرتاتيجية؟
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املس نني  ال شخاص 34يف الفصل يصنف  اذلي املغربية ةاململك يف دس تور شخاص املس نني أ ولوية حسب ما وردل  تعترب حامية ا

 ختصيصهم بس ياسات وبرامج معومية للوقاية ضد الهشاشة؛عىل مضن الفئات من ذوي الاحتياجات اخلاصة وينص 

 :عناية خاصة لكبار السن يف مجموعة من القوانني، أ مههاأ وىل املغريب  كام أ ن املرشع

رارية ال رسة مما يؤكد عىل اس مت. اليت تنص عىل واجب نفقة ال شخاص عىل ال بوين حبسب سرس ال والد ال رسة:مدونة  -

 شخاص املس نني؛يف القيام بدور أ سايس يف رعاية ال  

ىل ، القانون اجلنايئ - اةل أ حد ال صول، كام سشدد العقوابت يف حاذلي يعاقب عىل االإمساك العمدي عن دفع النفقة اإ

 ؛العنف املارس ضد ال صول

ىل التقاعد لك أ جري أ نه "جيبي ينص عىل اذلاملتعلق ابلتقاعد،  خاصة الباب الثامن مدونة الشغل  بلغ سن أ ن حيال اإ

امللكفة  بناء عىل قرار تتخذه السلطة احلكومية السن، الس تني. غري أ نه ميكن الاس مترار يف الشغل، بعد جتاوز هذه

اذلين  حيدد سن التقاعد يف مخس ومخسني س نة، فامي خيص أ جراء املنامج. بطلب من املشغل ومبوافقة ال جري ابلشغل،

 .526املادة  "ال رض طيةل مخس س نوات عىل ال قل يثبتون أ هنم اش تغلوا يف ابطن

جباري أ سايس عن املرض مبثابة مدونة التغطية الصحية ال ساس ية، 65.00رمق القانون  - حدا  تأ مني اإ  واذلي مبوجبه مت اإ

فيدين من املعاشات طا يدر علهيم دخال واملس ت قامئ عىل مببادئ وتقنيات التأ مني الاجامتعي لفائدة ال شخاص املزاولني نشا

اء اذلين يزاولون نشاطا غري مأ جور وقدماء املقاومني وأ عضوالعامل املس تقلني اذلين يزاولون همنة حرة ومجيع ال شخاص 

 جيش التحرير والطلبة.

ببناء اصة ابلرشوط اخل اذلي حيدد دفرت التحمالت املتعلق املتعلق مبؤسسات الرعاية الاجامتعية 65.15القانون رمق  -

 تتكفل ابل شخاص املس نني. مبا فهيا تكل اليتوتس يري مؤسسات الرعاية الاجامتعية 

لغري اذلي ينص عىل توس يع التغطية الصحة الاجبارية مجليع الفئات ا املتعلق ابمحلاية الاجامتعية 09.21رمق  اإطار-قانون  -

  .اعدمشمول هبا، وتوس يع قاعدة الاخنراط يف صناديق التق

( املتعلق 1972يوليوز  27) 1392من جامدى الثانية  15بتارخي  1.72.184الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  -

بنظام الضامن الاجامتعي اذلي ال يفرق بني اجلنسني يف الاس تفادة من التعويضات املضمونة وللك ال جراء، رجاال 

 .اكنوا أ و نساء نفس الواجبات ونفس احلقوق

 .املتعلق بتوفري الولوجيات لفائدة ال شخاص حمدودي احلركة 10.03 القانون رمق -

( حيد  مبوجبه نظام ملعاشات 1971دجنرب  30) 1391ذي القعدة  12بتارخي  011-71القانون رمق قانون رمق  -

 .التقاعد املدنية واذلي يضمن احلد ال دىن ملعاش الش يخوخة ابلقطاعني العام واخلاص
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 : كبار السن والتمنية الثاين القسم-اثلثا  

 أ . امحلاية الاجامتعية، الاس تقاللية املالية، وضامن ادلخل

ما هو سن التقاعد املعمتد يف بدلمك للرجال والنساء يف القطاع العام واخلاص؟ ما هو عدد الرجال والنساء اذلين يتقاضون  .8

؟ ما يه نسبهتم من مجموع كبار السن  ؟معاشا  تقاعداي 

، حاليا يصل سن التقاعد يف املغرب ابلنس بة لل شخاص العاملني يف 2016 اإصالح أ نظمة التقاعد منذ س نة رشع املغرب يف

ىل ثالثة وس تون س نة، سواس ية بني النساء والرجال، أ ما ابلنس بة للقطاع اخلاص فاإن ال شخاص املس تفيدين من  القطاع العام اإ

كام ، ءيف حدود الس تني س نة، ابلنس بة للنساء والرجال عىل حد سوايصلون سن التقاعد الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي 

 يصل سن التقاعد ابلنس بة للعامل غري ال جراء مخسة وس تون س نة وابلنس بة للعاملني ابملنامج مخسة ومخسون س نة.

 ما يه نس بة الرجال والنساء يف سن العمل اليوم املشمولني يف برامج التقاعد؟  .9

، حسب التقرير الس نوي حول 2020برمس س نة  %42,4املش تغلني املشمولني بنظام التقاعد ال سايس بلغت نس بة النش يطني 

 لهيئة مراقبة التأ مينات والاحتياط الاجامتعي. 2020قطاع الاحتياط الاجامتعي لس نة 
 

 فاهتم؟يف حال و  هل سس تفيد الزوج أ و الزوجة من املعاش التقاعدي لرشيكه ومن خمصصات التأ مني الاجامتعي ال خرى .10

سس تفيد ال رمل أ و ال رمةل من املعاش التقاعدي لرشيكه ومن مجيع اخلدمات املمنوحة من  تنص أ نظمة التقاعد املغربية عىل أ ن

 طرف أ نظمة التقاعد يف حاةل الوفاة. 

اش املتوىف عهنم س نة مفا فوق املس تفيدون من معاش الش يخوخة ومع 60فاملعطيات االإحصائية تبني أ ن ال شخاص البالغني 

  4:أ سفهل وذكل ابلنس بة للصندوق الوطين للضامن الاجامتعي كام يبني اجلدول

 

                                                           
 1620لهيئة مراقبة التأمينات لسنة  السنوي التقرير 4 
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 هل هناك س ياسة او برانمج سشجع عىل التقاعد املبكر؟ يرىج التفصيل 11.

جراءات قانونية حمددة 55ابلنس بة للقطاع اخلاص ميكن الاس تفادة من التقاعد املبكر ابتداء من  من  53)الفصل  س نة، وفق اإ

املتعلق بنظام  1972يوليوز  27املوافق  1392من جامدى الثانية  15الصادر يف  184-72-1الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

 (02-17الضامن الاجامتعي كام مت تغيريه وتمتميه ابلقانون رمق 

 24عند امتامه  س تفادة من التقاعد النس  ابلنس بة للقطاع العام فانه ال يضع أ ي رشط ابلنس بة لسن املنخرط الراغب يف الا

 س نة ابلنس بة لالإان . 18س نة أ و أ كرث من اخلدمة ابلنس بة لذلكور و

 ما هو عدد ونس بة كبار السن اذلين يعيشون حتت خط الفقر الوطين مفصةل حسب اجلنس؟ .12

شلك ملحوظ فقر النقدي لكبار السن ب حسب البحو  الوطنية املنجزة من طرف املندوبية السامية للتخطيط، اخنفض معدل ال

قامة انتقل عىل التوايل من  ،2014س نة  %4.6اإىل  2007س نة  %3.9من  ابلوسط  %1.6اإىل  %4.9وحسب وسط االإ

 ابلوسط القروي. %9,0اإىل  %14,0ومن احلرضي 

ت خط ن يعيشون حتهل هناك برامج مساعدة اجامتعية تس هتدف كبار السن، ال س امي كبريات السن وكبار السن اذلي .13

 الفقر؟

طار ترس يخ وتطوير برامج املساعدة  مجموعة من التدابري، أ مهها  2026-2021تضمن الربانمج احلكويم  الاجامتعية،يف اإ

حدا   عن حتويالت  وهو عبارةمحلايهتم من تقلبات احلياة وضامن كرامهتم،  ،لفائدة ال شخاص املس نني "مدخول الكرامة"اإ

س نة مفا فوق ويعيشون  65لفائدة املغاربة رجاال ونساء ممن تبلغ أ عامرمه  ،من صندوق الامتسك الاجامتعيمتول نقدية مبارشة، 

حدا  نظام و  ،الفئات الهشة مبا يف ذكل املس ننيتوفري تغطية حصية جمانية لفائدة وذكل اإىل جانب  هشاشة.ظروف  اإ
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رجاع مالتكفل املبارش ابالستشارة الطبية والعالج وادلواء، للتقليص  صاريف ما أ مكن من االإجراءات االإدارية املرتبطة ابإ

 .العالج

يمت التكفل ابل شخاص املس نني بدون عائل داخل مؤسسات للرعاية الاجامتعية تسهر امجلعيات عىل وابالإضافة اإىل ذكل، 

 000 241 16 منحة س نوية للمسامهة يف تغطية مصاريف التس يري بقمية 2020حبيث خصصت ادلوةل برمس س نة  تس يريها،

شارة امجلعيات املرشفة عىل تس يري دور املس نني مس تخدمني متخصصني يف امليدان الاجامتعي للعمل  ،درمه مع الوضع رهن اإ

 داخل هذه املراكز.

 توفري دون عائل، متبقاصد الوقف الاجامتعية والتاكفلية يف رعاية الوضعية الهشة جملموعة من ال شخاص العجزة املس نني مل احتقيقو 

تس تفدن من  امرأ ة 28من مضهنم  النساءمن  135، والرجالمن  32موزعني ما بني  2021صخصا س نة  167 لفائدةاملأ وى 

 السكن فقط.

 . هل هناك برامج وتسهيالت مرصفية تس هتدف كبار السن؟14

 . االإدماج الاجامتعي والش يخوخة النشطةب

 

 التعلمي والتكنولوجيا  -

 لكبار السن مفصل حسب الفئة العمرية واجلنس؟ . ما هو التحصيل العلمي 15

 

 20,9%ليس دلهيم مس توى تعلميي و 71,6%حفوايل تمتزي فئة ال شخاص املس نني بتدين املس توى التعلميي عىل املس توى الوطين 

بني الاان   ةفقط حصلوا عىل املس توى الثانوي، وتدين احلاةل التعلميية لكبار السن خاص 7,5%مهنم حصلوا عىل تعلمي أ سايس و

ذ تبلغ نس بة غري احلاصلني عىل مس توى تعلميي   بني اذلكور. % 60,1بني االإان  مقابل  83,6%مقارنة مع اذلكور، اإ

الوطين  سحامل )والاجامتعية  ةادلميغرافي( وفقا لبعض اخلصائص مفا فوقس نة 60اجلدول التايل يوحض التوزيع النس   لكبار السن )

 .(2018حول الساكن وحصة ال رسة 
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 اخلصائص
 وسط االإقامة اجلنس

 العدد اجملموع
 قروي حرضي اإان  ذكور

 املس توى التعلميي

 2528 71.6 88.3 61.5 83.6 60.1 ال يوجد

 740 20.9 11.0 27.0 13.0 28.5 أ سايس

8. 11.6 3.4 11.4 اثنوي فأ عىل  7.5 264 

 الفئة العمرية
60-69  58.1 55.5 57.9 55.1 56.8 2007 

فأ كرث 70  41.9 44.5 42.1 44.9 43.2 1525 

 

 . هل هناك برامج تشجع كبار السن عىل حمو ال مية أ و الاس مترار يف التعمل )التعمل مدى احلياة، جامعات الكبار...(؟ 16

جناز عىل ال مية حملاربة الوطنية الواكةل تعمل  فئةم فهي مبا فوق امف س نة 17 العمر من البالغني ال ميني تس هتدف متنوعة برامج اإ

 يف: أ ساسا الربامج هذه وتمتثل السن، كبار

 والكتابة القراءةال ساس ية ) املهارات اكتساب من واملس تفيدين املس تفيدات متكني اإىل الربانمج هذا هيدف :ال مية حمو برانمج

 قرايئ مس توى لها اليت أ و ل ميةا حملو برانمج أ ي من الاس تفادة لها مل سس بق اليت للفئات موجه وهو والتواصل(، واحلساب

  .متدين

 من: واملس تفيدين املس تفيدات متكني اإىل الربانمج هذا هيدف :ال مية حمو بعد ما برانمج

 احلياة مدى التعمل عىل وتشجيعهم ال مية من اجلدد للمتحررين السابقة املكتس بات وتطوير ترس يخ  -

كساهبم ابلتأ هيل التعمل ربط خالل من اقتصادي-السوس يو االإدماج تسهيل -  أ و املهنية أ نشطهتم تطوير عىل تساعدمه كفاايت واإ

 لدلخل. مذرة أ نشطة خلق

 من: واملس تفيدين املس تفيدات متكني اإىل الربانمج هذا هيدف :الوظيفي ال مية حمو برانمج

 شاطهمن  خصوصيات مع تتالءم تربوية مواد بفضل واحلساب( والكتابة )القراءة ال ساس ية الكفاايت اكتساب  -

 وحاجياهتم النتظاراهتم وتس تجيب

واجملمتع والوسط املهين،  ال رسة داخل ال خرين مع والعيش الشخصية، التمنية :احلياتية املهارات من المتكن  -

 واحرتام الطبيعة ومقاربة النوع وحقوق االإنسان

 .وظيفيال نشاطهم ملزاوةل واملس تفيدين املس تفيدات تؤهل اليت الوظيفية الكفاايت اكتساب -
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 كام تعمل الواكةل الوطنية حملاربة ال مية عىل توفري برامج للتعمل عن بعد لتشجيع املس تفيدين عىل مواصةل التعمل -

 :عرب

 معل واليت بعد عن املالية الرتبية وكذا ال مية حمو بعد وما ال مية حمو دلروس مصورة رمقية حمتوايت توفري -

جنازها عىل  ليس تأ نس الرشيكة املدين اجملمتع هيئات مع تقامسها ومت ابلواكةل، ومسؤولني أ طر من مكون فريق اإ

 املس تفيدون. هبا

 ابتداء مساء الثامنة الساعة عىل يوميا بثه مت اذلي "نتعلموا أ يج" ال مية حمو دلروس التلفزي الربانمج اإطالق -

ذاعة الوطنية للرشكة التابعة الثقافية" قناة عىل 2020 يوليوز 7 من  املغربية". ةوالتلفز  لالإ

 التقليديني، ابلصناع اخلاص الوظيفي ال مية حمو برانمج من املس تفيدين لفائدة "نور أ لفا"املعلوماتيني التطبيقني -

عداده مت واذلي  وبدمع الاجامتعي والاقتصاد اجلوي والنقل التقليدية والصناعة الس ياحة وزارة مع بتعاون اإ

 عىل حاليا العمل ويمت. ال مية حمو بعد ما برانمج من املس تفيدين دةلفائ "تأ هيل أ لفا"و ال ورويب، الاحتاد من

 معلومايت وتطبيق البحري، الصيد قطاع مع وتعاون بتنس يق وذكل ابلبحارة، خاص معلومايت تطبيق تطوير

طار يف الفالحني وذكل لفائدة  واحلوز، ابلغرب الري دوائر داخل الواقعة امجلاعية ال رايض متليك معلية اإ

 .MCA-Morocco ."17" املغرب ال لفية حتدي حساب واكةل مع وتنس يق بدمع وذكل

ومن هجة أ خرى تعمل وزارة ال وقاف والشؤون االإسالمية بتعلاميت من صاحب اجلالةل أ مري املؤمنني، لفتح مساجد اململكة 

ق برانمج حممك ية والوطنية والصحية وفالرشيفة "يف وجه معوم املواطنات واملواطنني الراغبني يف حمو أ ميهتم ال جبدية وادلين 

غناء معارفهم وبناء كفاايهتم وحتسني جودة التأ هيل التقين واملهين دلهيم،  مضبوط". بذكل تعمل هذه عىل تمنية همارات املس تفيدين واإ

عادة توجهيهم حسب حاجيات الفرد واجملمتع لمتكيهنم من الاسهام يف مسار التمنية.  واإ

عىل تسجيل مجيع الفئات العمرية مبا فهيم ال شخاص املس نني، فربمس س نة  والشؤون االإسالميةال وقاف  حترص وزارةو 

مس تفيدة ويف الوسط القروي  37998س نة مفا فوق يف الوسط احلرضي  60بلغ عدد االإان  البالغات من العمر  2021/2022

 دا ومس تفيدة.مس تفي 66591مس تفيدا، أ ي مبجموع  3110مس تفيدة، ويف الوسط القروي  19872

بواسطة التلفاز وال نرتنيت تسهر  2014كام معلت وزارة ال وقاف والشؤون االإسالمية عىل اإطالق برانمج للتعمل عن بعد س نة 

ىل الناس مبنازهلم  ىل تقريب أ س باب التعمل اإ عىل تنفيذه قناة السادسة، ويتضمن مس تويني أ ول واثن، وهيدف هذا الربانمج اإ

 فيدين وجعلهم قادرين عىل الاخنراط يف نظام التعمل اذلايت املس متر ومرشوع التعمل مدى احلياة.واس تكامل تكوين املس ت 

 

 هل هناك برامج للتدريب عىل التكنولوجيا ووسائل التواصل احلديثة لكبار السن؟

 )ال تتوفر معلومات حول هذا السؤال حلد ال ن(
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 التطوع والعمل -

 كبار السن عىل العمل التطوعي؟ ما يه اجملاالت اليت ترحب بتطوع كبار السن؟ . هل هناك برامج او س ياسات تشجع 18

مثني مسامهة شخاص املس نني يف هدفه الثالث مجموعة من التدابري املرتبطة بت ل  الربانمج الوطين املندمج للهنوض بأ وضاع ا خيصص

لعمل التطوعي صة التدبري املتعلق بتشجيع ودمع ا، خاوالس ياس يةكبار السن يف امليادين الاجامتعية والثقافية والاقتصادية 

 .لل شخاص املس نني ونقل خربهتم لل جيال القادمة
 

 . هل هناك س ياسة أ و برامج تسمح لكبار السن ابالس مترار يف العمل لالس تفادة من خرباهتم؟ هل سشملهم قانون العمل؟  19

ىل  60لعمل من خالل متديد سن التقاعد من معل املغرب عىل تشجيع ال شخاص املس نني عىل الاس مترار يف ا س نة، حيث  63اإ

ماكنية  65.99من القانون  526نصت املادة  لعمر س تون جراء البالغني من ال  اس مترار ااملتعلق مبدونة الشغل يف اببه الثامن عىل اإ

ال جري املعين، ويعزى  ومبوافقة عىل قرار تتخذه السلطة احلكومية امللكفة ابلشغل، وذكل بطلب من املشغلبناء ، يف العمل س نة

عداد  ىل التقاعد ومتكيهنم من اإ هذا الاس تثناء اإىل متكني املقاوالت من الاس تفادة من خربات ال جراء اذلين وصلوا سن االإحاةل اإ

 اخللف. 

من  53ب الفصل وجعند بلوغهم سن التقاعد قد اس تمكلوا مدة التأ مني احملددة مب اكام تسمح هذه املادة لل جراء اذلين مل يكونو 

املتعلق بنظام الضامن الاجامتعي ابالس مترار يف العمل، وذكل لمتكيهنم من الاس تفادة من معاش  184.72.1الظهري الرشيف رمق 

 الش يخوخة.

، عىل دمع ومواكبة ال شخاص املس نني 2030-2021كام ينص الربانمج الوطين املندمج للهنوض بأ وضاع ال شخاص املس نني 

ىل الش باب.الإنشاء املش  5اريع اخلاصة هبم، واستامثر خرباهتم ونقلها اإ

 

 الهجرة والمتدن -

و برامج تشجع عىل التضامن بني ال جيال ال س امي يف املناطق اليت تشهد موجات جهرة ومتدن )جليس أ   . هل هناك س ياسات20

 كبار السن من الش باب، اس تضافة العائالت لكبار السن،(؟

عىل تعزيز التضامن بني ال جيال، وتدعمي الرعاية ال رسية للمس نني عرب  دماج الاجامتعي وال رسةحترص وزارة التضامن واالإ 

عادة الاعتبار هلم واحلفاظ عىل كرامهتم،  امحلةل ا ما يتجسد من خالل وهذ ترس يخ قمي التضامن والتاكفل بني مجيع فئات اجملمتع، واإ

                                                           
 .2030-1202مسنينالالبرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضاع األشخاص  5 
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احتفاء ابليوم  س نواي رسةل  مها وزارة التضامن والادماج الاجامتعي واتنظ الوطنية التحسيس ية لل شخاص املس نني، اليت مت 

غريب لالخنراط وذكل لتعبئة مجيع مكوانت وفعاليات اجملمتع امل ،العاملي لل شخاص املس نني اذلي يصادف فاحت أ كتوبر من لك س نة

 ع املدين.رشاكة مع مجعيات اجملمتيف حامية هذه الفئة، حيث يمت تنظمي لقاءات هجوية وحملية مبختلف هجات اململكة ب 

-2021املندمج للهنوض بأ وضاع ال شخاص املس نني  الربانمج الوطينأ عدت وزارة التضامن واالإدماج الاجامتعي وال رسة  كام

انمج يف الهدف الاسرتاتيجي الثاين والثالث للرب أ وردهاجلانب التضامين بني خمتلف ال جيال ك ولوية، وهذا ما  تضمن 2030

 دابري التالية:الت

دراج بعد الش يخوخة وقمي التضامن وحقوق املس نني يف الربامج الرتبوية والتعلميية؛ -  اإ

 مواكبة ال رس احلاضنة لل شخاص املس نني يف وضعية هشاشة؛ -

نتاج الثقايف واالإبداعي يف التحسيس بقضااي املس نني وجتس يد التضامن بني ال جيال؛ -  تشجيع االإ

 ادلامئة لقضااي ال شخاص املس نني؛تكثيف التغطية االإعالمية  -

حياء وتعزيز ادلور الاجامتعي والرتبوي للجد واجلدة مبؤسسات الرعاية الاجامتعية اخلاصة ابل شخاص املس نني والطفوةل؛ -  اإ

 تشجيع ودمع املبادرات الفردية داخل ال رس اليت تعىن ابل شخاص املس نني؛ -

شارة ال ط - عداد دعامئ ديداكتيكية، ووضعها رهن اإ  ر الرتبوية لالس تئناس هبا خالل ال نشطة الصيفية أ و املوازية هبدفاإ

دماج بعد الش يخوخة مضن الرتبية عىل قمي املواطنة ابلوسط املدريس.  اإ

وتعمل وزارة ال وقاف والشؤون االإسالمية، من خالل خطب امجلعة ابلتحسيس والتوعية حبقوق املس نني ورعايهتم والعناية هبم 

ة للشؤن تسامه بربامج ال نشطة ادلنية عىل مس توى املندوبيات اجلهويكام مي السمحة لدلين االإساليم احلنيف، انطالقا من التعال

املراكز الثقافية، وذكل و الربامج ادلينية ابملساجد  تنظميعىل  ابالإرشافاالإسالمية بتنس يق مع السادة رؤساء اجملالس العلمية احمللية 

يواء املس نني، والقيام حبفالت وأ مس ياتمن خالل مجموعة من الندوات واحمل ىل تنظمي الزايرات التفقدية ملراكز اإ  ارضات، ابالإضافة اإ

 دينية لفائدة هذه الرشحية من اجملمتع.

 

 . هل هناك برامج أ و س ياسات دلمع كبار السن يف املناطق الريفية ال س امي كبريات السن؟ 21

لل شخاص املس نني يف املناطق الريفية لتقليص الفجوة بني احلد  دامعة وبرامجتدابري  2026-2021تضمن الربانمج احلكويم 

ماليني فالح  3ال دىن لل جور واحلد ال دىن لل جور يف القطاع الفاليح وتعممي التأ مني الفاليح توجه هذه الاجراءات لفائدة 

ىل أ هنم سس تفيدون من امحلاية الاجامتعية يف اإطار ورش تعممي امحل  الاجامتعية.اية وأ رسمه ابالإضافة اإ
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  من بني الفئات ال ساس ية اليت اس هتدفهتا املبادرة الوطنية للتمنية البرشية سواء يف العامل القروي أ ونيال شخاص املس نكام أ ن 

فقد مكنت هذه الربامج الاجامتعية من متكني هذه الفئة وفئات أ خرى من الادماج الاقتصادي والاجامتعي، وتعمتد  ،احلرضي

عطاء أ مهية ابلغة ملقاربة  املبادرة الوطنية للتمنية البرشية عىل فلسفة عامدها قمي الكرامة والثقة واملشاركة والشفافية واملساواة واإ

 .النوع

طار  702الثانية  اس هتدفت املرحةلجامعة قروية مكل  403فقد اس هتدفت يف مرحلهتا ال وىل  جامعة يف العامل القروي، وذكل يف اإ

 :فقر يف ابلوسط القروي وذكل من خاللبرانمج حماربة ال

 حتسني الولوج للخدمات الاجامتعية ال ساس ية؛ -

 تعزيز مقاربة النوع؛ -

 تعزيز التنش يط الاجامتعي، الثقايف والراييض؛ -

 تعزيز ال نشطة املدرة لدلخل؛ -

 تعزيز التمنية احمللية املس تدامة؛ -

 تقوية احلاكمة احمللية. -

عد اذلي هيدف اىل حتديث الزراعة التضامنية  2020-2008اد خمطط املغرب ال خرض يف نفس الس ياق معل املغرب عىل اإ

 وماكحفة الفقر لصغار املزارعني وقد اس تفاد من هذا اخملطط ال شخاص املس نني املامرسني للفالحة.

طار اسرتاتيجية الفالحة "اجليل ال خرض  ضافة اإىل ذكل معل املغرب عىل يف اإ ىل اس هتداف تنف 2030-2020اإ يذ الربانمج " اإ

. وتقوم هذه الاسرتاتيجية عىل دمع وتمثني العنرص البرشي سواء تعلق ال مر 2027- 2020الوطين للزتويد مبياه الرشب والري 

 6ابملس نني أ و الش باب.

 وهبدف تعزيز وضعية النساء املس نات اللوايت سش تغلن يف اجملال الفاليح، صادق املغرب عىل ثالثة قوانني تتعلق ابل رايض

 7امجلاعية املعروفة ابمس "السالليات"، واليت تنص عىل حق النساء السالليات يف اس تغالل هذه ال رايض الفالحية.

دماج اجامتعي...( 22  . هل هناك برامج تس هتدف كبار السن املهاجرين العائدين اإىل دوهلم؟ )برامج حامية اجامتعية، برامج اإ

من مجموع اجلالية املقمية ابخلارج، حيث متثل نس بة اذلكور  % 3,9س نة  60ين يتجاوز س هنم تبلغ نس بة املغاربة املقميني ابخلارج اذل

 ، وذكل حسب نتاجئ البحث اذلي قامت به املندوبية السامية للتخطيط % 2,9من هذه الفئة، بيامن تشلك نس بة النساء  % 4,4

 

                                                           
 .28 ، الصفحة2020مرجع سابق، االستعراض الوطني إلنجاز أهداف التنمية المستدامة، المملكة المغربية  6 

 .72الصفحة  المغربية،االستعراض الوطني إلنجاز أهداف التنمية المستدامة، المملكة نفس المرجع  7 



19 
 

من املهاجرين املس نني مزتوجني، بيامن  %89,4ىل أ ن . كام سشري نفس البحث اإ 2019و 2018حول الهجرة ادلولية خالل سنيت

 .%1,8مه أ رامل، بيامن تبلغ نس بة املس نني اذلين مل سس بق هلم الزواج  % 4,2مطلقني ونس بة  % 4,4

دد عوحرصا منه عىل ضامن امحلاية الاجامتعية لهذه الفئة، قام املغرب بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية يف جمال امحلاية الاجامتعية مع 

من دول الاس تقبال، وهتدف هذه االتفاقيات اإىل حتويل منافع الضامن الاجامتعي بعد العودة والاس تقرار بأ رض الوطن، حيث 

 تتضمن هذه االتفاقيات حتويل مجموعة من اخلدمات مهنا:

 ،الش يخوخة 

 التعويضات عن املرض وال مومة؛ 

 ،معاشات املتوىف عهنم 

 ،االإعانة عن الوفاة 

 عائليةالتعويضات ال، 

 .حواد  الشغل 

كام متكن هذه االتفاقيات، عن طريق جتميع فرتات التأ مني املنجزة يف املغرب والبدل املقمي به املؤمن، من الاس تفادة من معاش 

حلكومية عىل حتيني من القطاعات ا ةتعمل مجموع كام .البدلينالتقاعد يف حاةل عدم استيفاء مدة التأ مني الرضورية مبوجب ترشيع 

جتويد االتفاقيات املوقعة، والعمل عىل توقيع اتفاقيات جديدة مع دول أ خرى. واحلرص عىل تيسري اس تفادة هذه الفئة وخصوصا و 

 ني ابملغرب من اخلدمات اخملوةل.النساء ال رامل وذوي احلقوق املقمي

ىل أ ن مرشوع نظام امحلاية الاجامتعية اخلاص ابملغاربة املقميني  ة.  ابخلارج قد بلغ مراحهل ال خري وجتدر االإشارة كذكل اإ

من  % 12ومن هجة أ خرى فقد أ ظهرت نتاجئ البحث اذلي قامت به املندوبية السامية للتخطيط حول الهجرة ادلولية أ ن 

 س نة الزالوا نش يطني. 60املهاجرين العائدين اذلين تتجاوز أ عامرمه 

ملقميني بطريقة قانونية ا عىل ضامن اس تفادة املهاجرين ربة املقميني ابخلارجتعمل وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الافريقي واملغاكام 

سوة ببايق املواطن من الولوج اإىل خدمات التغطية الصحية ومن برامج الرعاية الاجامتعية اخملصصة لكبار السن  ني املغاربة.اإ

 املشاركة املدنية -

 اركة يف صنع الس ياسات خاصة تكل املتعلقة هبم؟ . هل هناك برامج أ و مساحات تشجع كبار السن عىل املش23

 وزارة التضامن واالإدماج الاجامتعي وال رسة، تعمل 2011ترس يخا للمقاربة التشاركية اليت ينص علهيا دس تور اململكة لس نة 

 كة كبار السن ر ابعتبارها القطاع املسؤول عىل تتبع وتنس يق الس ياسات العمومية املتعلقة ابل شخاص املس نني، عىل تشجيع مشا
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عداد النصوص الترشيعية والتنظميية وبلورة وتنفيذ الس ياسات العمومية، ويمت ذكل من خالل اإرشاك  يف التمنية، يف لك مراحل اإ

كبار السن أ نفسهم، أ و دمع وتشجيع معل اجملمتع املدين العامةل يف جمال حامية ورعاية املس نني واملهمتة بتحسني أ وضاعهم وتفعيل 

 أ دوارمه.

كام متثل املصادقة عىل قانون احلق يف احلصول عىل املعلومات منعطفا هاما يف تكرسس حقوق املواطنني سواء تعلق ال مر 

ىل املعلومات املتوفرة دلى مجيع االإدارات واملؤسسات  ابل شخاص املس نني او غريمه، وذكل من خالل متكيهنم من الوصول اإ

ابعتبارها أ لية هميلكة  OGP 35يف مبادرة الرشاكة من أ جل احلكومة املنفتحة ، 2018حيث اخنرط املغرب س نة  .العمومية

 .8لتعزيز تكرسس املكتس بات املنجزة يف جماالت الشفافية واملناصفة والزناهة وادلميقراطية التشاركية

ضافة اإىل ذكل بذل املغرب هجودا  كبرية يف وضع اإصالحات وبرامج قطاعية هتدف اإىل ضامن مشاركة اكف واطنني يف معلية ة املاإ

عداد برامج التمنية.  صنع القرار، ويف صياغة الس ياسات العمومية وكذكل يف اإ

ومتثل هنا خربات  9وتمتثل املشاركة املواطنة يف تكرسس احلق يف تقدمي امللمتسات والعرائض وتقدمي الاستشارات العمومية.

 جملالت.فادة من جتارهبم يف ش ىت اقدمي الاستشارة والاس تال شخاص املس نني خاصة املتقاعدين مهنم أ مهية ابلغة يف ت

 . هل هذه املساحات متوفرة من خالل الربامج احلكومية أ و من خالل منظامت اجملمتع املدين أ و من خالل تعاون مشرتك؟24

رشاكمعويم بدمع  م الربامج احلكومية ومشاريع ومبادرات اجملمتع املدين املنجزةو قت  يف وضع الس ياسات ال شخاص املس نني ابإ

خطة شامةل يذ بتنف بدمع من صندوق ال مم املتحدة للساكن،  ،وال رسةوزارة التضامن واالإدماج الاجامتعي  اخلاصة هبم. كام قامت

  .لتكوين املوارد البرشية العامةل مبؤسسات الرعاية الاجامتعية لل شخاص املس نني

اعد ني مبختلف مس توايهتم الكتساب اخلربات واملهارات الرضورية ووضع قو وهتدف هذه اخلطة اإىل دمع قدرات العاملني واملهني

اور هتم دمع احلاكمة، حميف بلورة وتتبع خمتلف الربامج املعدة لفائدهتم، وتتضمن ادلورات التكوينية مشاركة املس نني لضامن 

كل من أ جل رتبطة بعلوم الش يخوخة. لك ذس يوثقافية وحقوق االإنسان واجلوانب الوقائية وتوحيد املامرسات املو واجلوانب الس

 تطوير قدرات ال شخاص املس نني والعناية هبم وضامن مشاركهتم الفعاةل يف اجملمتع عىل اكفة املس توايت.

عداد النصوص الترشي اباجملمتع املدين  ويقوم ال شخاص املس نون من خالل اخنراطهم يف مجعيات عية ملسامهة يف لك مراحل اإ

عىل تس يري يف االإرشاف  أ هنم سسامهونكام  .ة الس ياسات العمومية املتعلقة ابلهنوض حبقوق ال شخاص املس ننيوالتنظميية وبلور

اص املس نني بأ نشطة اجامتعية وحصية وترفهيية لفائدة ال شخ ونوتدبري مؤسسات الرعاية الاجامتعية لل شخاص املس نني، ويقوم

ىل العناية بشؤون ا ادلمع واخلدمات  ملتقاعدين التابعني خملتلف القطاعات. وتعمل امجلعيات عىل تقدميمن خمتلف الرشاحئ، ابالإضافة اإ

 .10عن بعد لفائدة املس نني داخل ال رس

                                                           
 .90 ، الصفحة2020تقرير حول االستعراض الوطني إلنجاز أهداف التنمية المستدامة، المملكة المغربية  8 

 .90الصفحة  ،0202 يةالمغربتقرير حول االستعراض الوطني إلنجاز أهداف التنمية المستدامة، المملكة نفس المرجع  9 
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 . هل يمت تيسري مشاركة كبار السن يف العمليات الانتخابية؟ 25

ي، رز مظاهر الاخنراط ادلميقراطس نة مفا فوق يف الانتخاابت من بني أ ب 60تعد املشاركة الس ياس ية لل شخاص البالغني من العمر 

نسان اليت نصت علهيا خمتلف املواثيق ادلولية املتعلقة ابحلرايت  طار الرتمجة الفعلية للحقوق الس ياس ية الكونية لالإ وذكل يف اإ

 ال ساس ية، وكرس هتا ادلساتري الوطنية عىل نطاق واسع.

ىل أ ن دس تور اململكة حث السلطات العمومية عىل  رية توفري الظروف اليت متكن من تعممي الطابع الفعيل حلوجتدر االإشارة اإ

 املواطنات واملواطنني واملساواة بيهنم، ومن مشاركهتم يف احلياة الس ياس ية والاقتصادية والثقافية والاجامتعية.

ائص حيث رمست صورة شامةل حول خص 2021كشفت وزارة ادلاخلية عن معطيات رمقية تتعلق بترشيعيات الثامن من ش تنربو 

ىل  الهيئة الناخبة املغربية اإىل جانب اإحصائيات متعلقة ابلرتش يحات اليت تقدمت خلوض غامر هذه الاس تحقاقات ابالإضافة اإ

 .معلومات حول النتاجئ املتحصل علهيا

جاميل س نة، بلغت نسبهتا م 60وتنوعت الفئات العمرية اليت تشلك الهيئة الناخبة املغربية، حيث أ ن الفئة العمرية أ كرث من  ن اإ

ابملئة وبلغت نس بة الفائزين من الفئة العمرية أ كرث  05, 22س نة  55ابملئة، بيامن بلغت نس بة املرحشون أ كرث من  23الهيئة الناخبة 

 (.2021ش تنرب 8ابملئة. )حسب بيان وزارة ادلاخلية الس تحقاقات  39.49س نة  55من 

 كبار السن يف حاةل ال زمات -

 بة لل زمات والكوار  يف بدلمك؟ هل تشمل بشلك خاص كبار السن؟ . هل هناك خطة لالس تجا26

نقاذ عن طريق اخملططني  ORSEC تشارك وزارة الصحة وامحلاية الاجامتعية يف اخملطط الوطين للتنظمي االإقلميي لتدخالت االإ

 يمت اس تقبال شفيات حىتال محر وال بيض والذلين ينظامن تدخالت املصاحل الصحية يف مناطق الكوار ، وكذكل داخل املست 

 .ومعاجلة الضحااي يف أ فضل الظروف ووفق الرسعة الالزمة

ىل ال شخاص املس نني ىل كيفية تنظمي التدخ ،هذه اخملططات ال تشري بشلك خاص اإ منا تتطرق بشلك تفصييل اإ الت بغض واإ

ىل ذكل من حمددات سوس يودميغرافية.  النظر عن السن أ و اجلنس وما اإ

 ة الاس تجابة جلاحئة كوروان كبار السن بشلك خاص؟. هل اس هتدفت خط27

، هتملفائدقدمة اخلدمات املحرص املغرب عىل التخفيف من تداعيات جاحئة كوروان عىل ال شخاص املس نني بتوفري مجموعة من 

 نذكر مهنا: 
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  :توزيع عدة السالمة عىل مراكز الرعاية الاجامتعية لل شخاص املس نني 

بداية شهر أ بريل وبرشاكة مع صندوق ال مم املتحدة للساكن املرحةل الثانية  واالإدماج الاجامتعي وال رسةوزارة التضامن أ طلقت 

"، لفائدة ال شخاص املس نني ابعتبارمه الفئة العمرية ال كرث عرضة للخطر بسبب جاحئة فريوس "كوروان" املس تجد لعملية سالمة"

ىل: (.19-)كوفيد  وهتدف هذه املبادرة اإ

عدات السالمة للنظافة والوقاية من فريوس كوروان للمس تفيدين واملس تفيدات من خدمات مؤسسات الرعاية توفري م  -

 الاجامتعية كتدبري وقايئ لتعزيز احلفاظ عىل حصة هذه الفئة الاجامتعية

 تقدمي الرعاية وادلمع ال ساس يني بشلك يالمئ احتياجاهتا اجلديدة ملواهجة هذا الوابء. -

من مجموع ال شخاص املس نني مبؤسسات  %11،26، أ ي مس نة ومسن 1537س تفيدين من هذه املبادرة حوايل وقد بلغ عدد امل 

جة عىل اجلهات التالية: الرابط سال القنيطرة، ادلار البيضاء سطات، فاس مكناس، وطنالرعاية الاجامتعية. ويتوزع املس تفيدون 

 تطوان احلس مية.

  :التكفل ابل شخاص املس نني بدون مأ وى 

يواء ىل اإطالق معلية اإ ي ،املعوزيناملرشدين  ابدرت الوزارة اإ واهئم، ومهنا فئة ال شخاص املس نني وتوفري فضاءات ومراكز مناس بة الإ

جية ملؤسسة التعاون وذكل بتنس يق مع املصاحل اخلار  تفيش فريوس كوروان املس تجد،كتدبري احرتازي واس تثنايئ ملواهجة تبعات 

، وامجلاعات الرتابية، ومجعيات اجملمتع املدين، كام أ عدت الوزارة أ يضا دليال خاصا مبؤسسات الرعاية الوطين، والسلطات احمللية

يواء ال شخاص املس نني اذلين وجدوا  الاجامتعية لل شخاص املس نني حيث مت نرشه عىل موقع الوزارة وذكل قصد تسهيل معلية اإ

 يف وضعية الشارع.

بية، حيث مت توفري فضاءات ومراكز الإيواء وحامية ال شخاص يف وضعية الشارع، كام مت وقد مشلت هده املبادرة عدة مدن مغر 

دماج مجموعة من ال شخاص املس نني بوسطهم ال رسيذخالل ه يواء أ كرث  ،ه العملية اإ وقد أ سفر هذا اجملهود امجلاعي عن اإ

دماهجم داخل أ رسمه. %76،6، مهنم صخصا 6000من | عادة اإ  متت اإ

  عداد وصالت حتس  يس ية وتوعوية:اإ

عداد دعامات تواصلية توعوية      قامت الوزارة بتنس يق مع امجلعيات العامةل يف جمال حامية ورعاية ال شخاص املس نني ابإ

وحتسيس ية موهجة لل شخاص املس نني املتواجدين داخل وسطهم ال رسي وكذا املس نني املس تفيدين من خدمات مؤسسات 

بري الاحرتازية والوقاية من العدوى، وكذا توجهيات للعاملني داخل هذه املؤسسات الختاذ قواعد الرعاية الاجامتعية حول أ مه التدا

جراءات الوقاية.  السالمة الصحية واإ
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 :تعبئة جممتعية ومبادرات مواطنة 

طار مواهجة جاحئة كوفيد  قامت  مية،اليو  الاجامتعية عن ال شخاص املس نني، وضامن احتياجاهتم الغذائية وماكحفة العزةل 19يف اإ

ىل تقدمي خدمات متنوعة لفائدة ال شخاص املس نني  الوزارة بتعبئة اجامتعية من خالل تشجيع املبادرات امجلعوية اليت تسعى اإ

 ات نذكر ماييل:ر ولعل من أ مه هذه املباد

 :مبادرة مجعية معا لفك العزةل عن ال شخاص املس نني -

فاقدي الس ند، يوميا لفائدة ال شخاص املس نني  وجبة 500أ كرث من  من خالل منصة دار والدي بتوفري امجلعيةقامت 

والقاطنني يف الفنادق الشعبية، واملعزولني يف منازهلم، وكذكل ال رس احملتاجة، اليت ترعى مس نا عىل ال قل، عىل 

 .مس توى مدينة القرص الكبري والنوايح مند بداية احلجر الصحي

طار املبادرا :مبادرة مجعية س ند - ، قامت مجعية س ند للعمل 19ت التضامنية مع الفئات الهشة ملواهجة جاحئة كوفيد يف اإ

غاثة االإسالمية بفرنسا بتوزيع ما يزيد عن  قفة تشمل مواد غذائية  1000الاجامتعي مبدينة القنيطرة برشاكة مع مجعية اإ

 جر الصحي.فقدوا شغلهم خالل فرتة احلاومني اذلين ياملس نني املعوزين، وال رامل وامل لفائدة ال شخاص  التعقمي،ومواد 

طار تعممي خدماهتا عن  :مبادرة امجلعية املغربية لالإنصات واحلوار - نصات بعد قامتيف اإ حدا   امجلعية املغربية لالإ واحلوار ابإ

 العالج احلري ومستشارين أ رسيني، وخمتصني يف نفس يني،، وأ خصائيني مستشارين تربوينيمن  خلية يقظة تتكون

 .والفئات العمرية خالل فرتة احلجر الصحي ال رسة، خمتلف أ فرادلفائدة  والاستشارة ابجملان ملساعدلتقدمي ا
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 القسم الثالث: الرعاية الصحية-رابعا  

 . ما يه نس بة كبار السن املصابني بأ مراض مزمنة غري معدية مفصةل حسب نوع املرض واجلنس؟28

ت دورية بأ مراض حصية خاصة املزمنة مهنا، واليت حيتاج تشخيصها للقيام بفحوصايعترب كبار السن ال كرث عرضة خلطر االإصابة 

الكتشاف هذه ال مراض مبكرا وعالهجا وأ يضا الوقاية مهنا، وتشري بياانت املسح الوطين السادس حول الساكن وحصة ال رسة 

ىل أ ن نس بة املصابني بأ مراض مزمنة اذلين مت تشخيصهم من طرف طبيب ويتبعو 2018 من  %64,4 ن عالجا منتظام تشلكاإ

 أ وساط االإان  نس بة حيث تبلغ يف ،كبار السن املصابني مبرض مزمن واحد عىل ال قل، وترتفع النس بة دلى االإان  مقارنة ابذلكور

س نة وأ كرث اذلين يعانون من مرض مزمن واحد  70دلى اذلكور، و يبلغ  عدد ال شخاص البالغني  % 55,5يف مقابل  73,3%

ىل  1.2ل قل عىل ا ( س نة 60-69، مقارنة ابلفئة العمرية )2030مليون صخص س نة  1.9مليون صخص وس يصل هذا العدد اإ

 .%59,5اليت بلغت نسبهتا 

 2030مليون صخص س نة  1.7س نة فأ كرث واذلين يعانون من جعز وظيفي اإىل  70وس يصل عدد ال شخاص املس نني البالغني 

 مليون حاليا. 1.1بدال من 

صابة ال شخاص املس نني مبرض مزمن واحد عىل ال قل يف الوسط احلرضي أ عىل مهنا يف الوسط القروي  كام يتضح أ ن نس بة اإ

مقابل  %67,1، واملقميون يف أ رس معيش ية ذات املس توى املعييش الغين أ عىل مهنا يف ال رس الفقرية %61,2مقابل  66,3%

زمن واحد عىل ال قل أ هنم يتبعون عالجا منتظام وابل خص االإان  من كبار السن املصابون مبرض م %56,6وقد أ فاد  ،60,6%

ىل املقميني يف أ رس  %60,9، واملقميون يف الوسط احلرضي %62,2س نة فأ كرث  70، ويف الفئة العمرية 65,9% ابالإضافة اإ

 . %63,3معيش ية ذات مس توى غين 

بار  كبار السن، حيث يعاين واحد من لك مخسة من ك ويعد مرض السكري وارتفاع ضغط ادلم أ كرث احلاالت املزمنة ش يوعا بني

يتبعون عالجا  %94,8من حاالت االإصابة مت تأ كيدها من طرف الطبيب، و %99,3من مرض السكري،  %20السن بنس بة 

س نة فأ كرث، كام  70يف الفئة العمرية  %19,5مقابل  %20,4( س نة بنس بة 60-69منتظام وتنترش االإصابة يف الفئة العمرية )

 بني اذلكور.  %17,3مقابل  %22,9تنترش بني االإان  بنس بة 

س نة فأ كرث( املصابني مبرض مزمن حسب نوع املرض، حسب اجلنس حسب ماكن  60)توزيع كبار السن  التايل حيدد اجلدول

 .(2018رسة ال   الوطين حول الساكن وحصة )املسحالاقامة والفئة العمرية 
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 ن اذلي سس تفيدون من التغطية الصحية )مفصةل حسب نوع املرض واجلنس(؟ . ما هو عدد ونس بة كبار الس29

 اذلي أ عدته الواكةل الوطنية للتأ مني الصحي، بلغ 2020برمس س نة  لنظام التأ مني االإجباري عن املرضحسب التقرير الس نوي 

فيد ابلنس بة للقطاع العام مس ت  3.060.210مواطن ) 10.936.160عدد املس تفيدين من التأ مني الصحي االإجباري ال سايس 

يف  %18,1)  %11,21س نة  60ابلنس بة للقطاع اخلاص(، تبلغ بيهنم نس بة ال شخاص اذلين تتجاوز أ عامرمه  7.875.950و

ىل غاية  %8,5القطاع العام و   30يف القطاع اخلاص(، فامي بلغ عدد الارس املس تفيدة من نظام املساعدة الطبية "راميد"، اإ

 س نة. 60مهنم تتجاوز أ عامرمه  %14مس تفيدا،  10.890.408ارسة أ ي ما يعادل  3.867.474، 2020دجنرب 

نسمة،  2.750.600وبذكل يرتفع عدد املس تفيدين من التغطية الصحية ال ساس ية ابملغرب اذلين تناهز أ عامرمه الس تني ما مجموعه 

من  %67,8، و2020كنة اململكة برمس س نة من سا %7,7من الساكنة املس تفيدة حاليا من التغطية الصحية و %12,6أ ي 

  س نة. 60مجموع الساكنة فوق 

س نة، تشلك السبب الرئييس لنفقات التغطية  60وجدير ابذلكر أ ن الامراض املزمنة بكوهنا أ كرث ش يوعا بني الساكنة فوق 

مصابون باري عن املرض من مؤمين أ نظمة التأ مني االإج  %3,2أ ن  2020الصحية ال ساس ية، حيث الحظت الواكةل برمس س نة 
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حدى ال مراض طويةل ال مد، وسس تأ ثرون مع ذكل ب  جاميل نفقات هذه ال نظمة، بيامن يبلغ اجلزء  %54,6عىل ال قل ابإ من اإ

   .%34,3املتبقي عىل عاتق املؤمن 

الشؤون االإسالمية منذ قاف و وتنفيذا للتعلاميت املولوية السامية واهامتما ابل وضاع الصحية للقميني ادلينيني، أ دجمت وزارة ال و 

مجيع اخلطباء واملؤذنني ومتفقدي  2014مجيع ال مئة يف نظام التغطية الصحية، كام أ دجمت كذكل منذ فاحت أ بريل  2007فاحت يوليوز 

 املساجد، وكذكل القميني ادلينيني وذوي حقوقهم بنفس النظام. وسشمل هذا النظام التأ مني الصحي ال سايس وكذا التمكييل يف

داخل املغرب وخارجه، وسس تفيد منه ال مئة واخلطباء واملؤذنون  والاستشفاءحاةل ال مراض املزمنة، وال مراض املزمنة امللكفة 

س نة يف حاةل المتدرس،  26س نة، وسن  21ومتفقدو املساجد وذوي حقوقهم من زوجاهتم وال بناء املتكفل هبم دون سن 

 هم يف حاةل الوفاة. كذا أ رامل وال طفال املعاقني دون حتديد السن، و 

 

هل يغطي التأ مني الصحي لكبار السن اكفة اخلدمات الصحية اليت حيتاجوهنا من رعاية أ ولية، واثنوية واستشفاء وادلواء؟  .30

 هل يغطي التامني الصحي خدمات الطب النفيس وخدمات الصحة االإجنابية؟

حدا  التأ مني االإجباري ال سايس عن امل قام املغرب جبارية  ،65-00( وذكل مبوجب القانون AMOرض )ابإ ليوفر تغطية اإ

أ ساس ية. ويغطي هذا التأ مني العالجات املرتبطة ابل مراض اخلطرية و / أ و املزمنة، وحاالت الاستشفاء الط  أ و اجلرايح، 

أ و املزمنة  ALDواحلاالت اخلاصة: )احلاالت اخلطرية و / أ و املزمنة(، وكذا التاكليف الطبية املرتتبة عن ال مراض طويةل ال مد 

تشمل و ، احملددة يف قرار وزارة الصحة وامحلاية الاجامتعية واملؤمن علهيا من طرف التغطية الصحية االإجبارية. ALCلكفة وامل

التعويضات الاستشارات والعمليات الطبية، ال دوية املوصوفة، التحاليل البيولوجية والفحوصات االإشعاعية، الاستشفاء الط  

طبية، أ ليات املساعدة عىل العيش، معليات الزرع، ال طقم، ال مراض اليت هتدد حاس يت السمع أ و اجلرايح، الرتويض، ال هجزة ال 

 وعىل سبيل املثال حتدد التعويضات التالية: والبرص دلى املريض، عالجات احلروق اخلطرية.

س نة،  60أ ن اذلين أ جروا حفوصات طبية بعد سن  2018هذا وسشري البحث الوطين السادس حول الساكن وحصة ال رسة 

ىل أ ن ال غلبية من كبار السن أ جروا حفوصات لقياس ضغط ادلم بنس بة  ، وحوايل ثالثة أ رابع %84,9حسب نوع الفحص، اإ

 ، عالج %55، وحفص البرص %55مهنم أ جروا حفوصات لقياس مس توى السكر يف ادلم، وقياس الكولسرتول  75,8%

 البرصايت
 من مبلغ املصاريف املتبقية عىل عاتق املنخرط يف حدود 100%

 شهرا. 24درمه للك  400 

 تقومي ال س نان
 من مبلغ املصاريف املتبقية عىل عاتق املنخرط يف حدود 100%

 س نة. 16مرات ابلنس بة لل طفال اذلين ال تتعدى أ عامرمه  6أ شهر يف حدود  6درمه عن لك  1200 

 الرمامة السمعية
 من مبلغ املصاريف املتبقية عىل عاتق املنخرط يف حدود 100%

 شهرا. 24درمه عن لك رمامة للك  3000 

 الرتويض الط 
 من مبلغ املصاريف املتبقية عىل عاتق املنخرط يف حدود 100%

 درمه يف الس نة للك حاد  وعن لك مس تفيد. 2000 

 الساكنري والتصوير ابلصدى

 IRMاملغناطييس  

 من مبلغ املصاريف املتبقية عىل عاتق املنخرط يف حدود 100%

 ابلنس بة للتصوير درمه 2000ودرمه ابلنس بة للساكنري  1000 

 .IRMابلصدى املغناطييس  
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جراؤها بنس بة أ قل مثل حتليل هشاشة العظام  %35,3، أ شعة الصدر %36,6ال س نان  ، %15,4وهناك حفوصات أ خرى مت اإ

جراء  %9,6رسطان ال معاء  ، وأ شعة لتشخيص%11,4، التطعمي والوقاية من ال مراض %14,1وقياس السمع  ويالحظ أ ن اإ

س نة فأ كرث، واملقميون يف الوسط احلرضي،  70مجيع الفحوصات الطبية أ كرث ش يوعا بني االإان  أ كرث من اذلكور، ويف الفئة العمرية 

 واحلاصلون عىل مس توى تعلميي اثنوي فأ عىل، وأ يضا املقميون يف أ رس معيش ية ذات مس توى غين.

جراء الكشف أ كرث انتشارا بني النساء يف  60نساء كشفن عن رسطان الثدي بعد سن من ال  %22,5كام أ ن  س نة، ويعترب اإ

، واحلاصالت عىل مس توى تعلميي %24,5، واملقاميت يف الوسط احلرضي %25,8س نة بنس بة  69و 60الفئة العمرية ما بني 

من اذلكور أ جروا  %23,8. كام أ ن %27,9بنس بة  ، وبني املقاميت يف أ رس ذات املس توى املعييش الغين%59,1اثنوي فأ عىل 

جراء الكشف أ كرث يف الفئة 60كشوفات عىل مرض الربوس تاات بعد سن  واملقميون ، %30,1مفا فوقس نة  70العمرية ؛ وينترش اإ

، واملقميون يف أ رس ذات مس توى معييش %36,7، واحلاصلون عىل مس توى تعلميي اثنوي فأ عىل %29,5يف الوسط احلرضي 

 .%34,9 غين

ضافة اإىل نظام التأ مني االإجباري ال سايس عن املرض؛ هناك أ يضا نظام املساعدة الطبية اذلي  ىل أ نه اإ وجتدر االإشارة كذكل اإ

 1.251.538يقوم عىل مبادئ املساعدة الاجامتعية والتضامن الوطين لفائدة املعوزين مبا فهيم املس نني واذلي اس تفاد منه حوايل 

 .2016 وذكل حسب تقرير أ نشطة الواكةل الوطنية للتأ مني الصحي برمس س نة من ال شخاص املس نني

نفاقهم )مفصةل حسب نوع املرض 31 . ما يه نس بة االإنفاق من اجليب من قبل كبار السن عىل الرعاية الصحية من مجمل اإ

 واجلنس(؟ 

ابلنس بة للقطاع العام 31,5%ن اجليب بلغت نس بة الانفاق م 2020حسب تقرير الواكةل الوطنية للتأ مني الصحي برمس س نة 

 .2020ابلنس بة للقطاع اخلاص خالل س نة  37,6%و

ويف هذا الصدد نذكر أ يضا أ ن الواكةل الوطنية للتأ مني الصحي وبغية تقليص املصاريف املتبقية عىل عاتق املؤمن، معلت عىل حتيني 

، كام قامت مبراجعة قامئة ال مراض املزمنة اليت ختول 2020دواء هناية  4477اإىل  2006دواء س نة  1000الحئة ال دوية من 

 االإعفاء اللكي أ و اجلزيئ من اجلزء املتبقي عىل عاتق املؤمن موضوع التحمل. 

. هل هناك برامج لتوفري الرعاية الصحية لكبار السن اذلين ال يمتتعون بتأ مني حصي، من دون تلكفة أ و بلكفة ميرسة؟ هل 32

 ات متعلقة ابلطب النفيس وخدمات الصحة االإجنابية؟ تتضمن هذه الربامج خدم

ملراكز الصحية ا وزارة الصحة وامحلاية الاجامتعية تعمل من خالل ابلنس بة لل شخاص املس نني اذلين ال يمتتعون بتأ مني حصي، فاإن

بطة لعالجات بشلك جماين مرت  سةل من اميتقدعىل عرب ربوع اململكة  امركزا منترش  3000التابعة للقطاع العام واليت يفوق عددها 

مبجموعة من برامج الصحة العمومية واليت تضم اخلدمات الوقائية والعالجية والكشف املبكر عىل ال مراض املزمنة والتكفل هبا، 

 وكذكل اخلدمات املتعلقة ابلصحة اجلنس ية واالإجنابية.
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نظارات ه الفئة من الاس تفادة بشلك جماين من اقتناء ال ن هناك برامج خاصة ابلفئات من ذوي الاحتياجات اخلاصة متكن هاتأ  كام 

 واليات السمع وخمتلف ال هجزة اخلاصة بتقومي ال طراف. 

 وميكن جرد العديد من الربامج والقوانني اليت تس هتدف توفري الرعاية الصحية لل شخاص املس نني، والفئات الهشة اكلتايل:

حدا   •  ين؛نظام املساعدة الطبية لفائدة املعوزاإ

يف املئة مما سامه يف ختفيف عبء  80و 20دواء، حيث تراوحت التخفيضات ما بني  4000ختفيض مثن ما يفوق  •

 النفقات الطبية دلى الفئات الفقرية والهشة خاصة أ دوية عالج ال مراض املزمنة وامللكفة واليت هتم ابدلرجة ال وىل فئة املس نني؛

صدار االإطار املرجعي ال سايس املن •  : ييلظم لعمل احلكومة يف جمال الصحة واذلي يتضمن ما اإ

طار رمق  -  املتعلق ابملنظومة الصحية، وعرض العالجات الصحية؛ 2011يوليوز  2الصادر بتارخي  09.34قانون اإ

 املتعلق بتنظمي العالجات واخلريطة الصحية واخملططات 2015يوليوز  24الصادر يف  2.14.562املرسوم التطبيقي رمق  -

 اجلهوية لعرض العالجات.

عداد الاسرتاتيجية الوطنية لصحة ال شخاص املس نني رؤية  -  ؛2030اإ

حدا  وحدتني لطب الش يخوخة بلك من مدينيت الرابط وفاس؛ -  اإ

حدا  وحدة الطب النفيس والعقيل لل شخاص املس نني ابملستشفى اجلامعي لل مراض العقلية بسال. -  اإ

ىل توس يع امحلاية الاجامتعية  09.21 االإطاررشوع امحلاية الاجامتعية املؤطر بقانون املغرب م  أ طلق االإطاريف نفس  اذلي هيدف اإ

 س تفيدة التغطية الصحية والاجامتعية.لتشمل اكفة الفئات الغري م 

ن م . هل هناك برامج ومراكز تس هتدف توفري الرعاية الصحية املتخصصة لكبار السن؟ )الرعاية الصحية ال ولية، الوقاية33

 ال مراض، الكشف املبكر عن ال مراض املزمنة، طب الش يخوخة(

يمت التكفل ابل شخاص املس نني بشلك عام يف مرافق الرعاية الصحية ال ساس ية وعىل صعيد املستشفيات اجلامعية واجلهوية 

قلميية  ، حيث مت يف هذا الصدد:التابعة لوزارة الصحة وامحلاية الاجامتعية واالإ

نشاء -  ب النفيس والعقيل لفائدة ال شخاص املس نني ابملستشفى اجلامعي لل مراض العقلية مبدينة سالوحدة للط اإ

حدا  وحدات طب الش يخوخة بلك من مستشفى ابن البيطار بفاس وابملستشفى اجلهوي االإدرسيس ابلقنيطرة -  اإ

حدا  مركز هناري من طرف مؤسسة محمد اخلامس للتضامن الس تقبال ال شخاص املصابني بأ م - زهامير راض الاإ

 .مبدينة الرابط 2017س نة 
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قامة القصرية ال مد.  - حدا  وحدات خاصة بطب الش يخوخة لالإ  وضع قواعد ومعايري اإ

الرفع من مزيانية اقتناء أ دوية عالج ال مراض النفس ية والعقلية، مع احلرص عىل توفري سةل من اخلدمات الصحية   -

 ا ال شخاص املس نني عىل مس توى املؤسسات الصحية ال وليةمضن نظام املساعدة الطبية " راميد" سس تفيد مهن

 والاستشفائية العمومية.

انسجاما مع أ هداف  2030و 2018كام يمت العمل عىل تنفيذ خمطط معل وطين حول الصحة والش يخوخة للمرحةل املمتدة بني 

حدى مداخل الش يخوخة السل اخملطط العاملي "من أ جل تش يخ سلمي". ونظرا ل مهية الوقاية يف الصغر واليت تشلك مية فقد مت  اإ

 وضع واسرتاتيجيات للوقاية من ال مراض ومهنا:

 2019-2011الاسرتاتيجية الوطنية للتغذية  -

 2013الاسرتاتيجية الوطنية للصحة النفس ية والعقلية  -

 الربانمج الوطين للكشف وعالج ال مراض املزمنة -

ىل أ ن وزارة الصحة وامحلاية الا عداد الاسرتاتيجية الوطنية لصحة ال شخاص املس نني.جتدر االإشارة اإ  جامتعية يف طور اإ

ىل أ نه يمت ختصيص غالف مايل س نوي مضن مزيانية وزارة  النظارات وأ ليات  القتناءالتضامن واالإدماج الاجامتعي وال رسة كذكل اإ

 .مبا فهيم املس نني ذوي الاحتياجات اخلاصةالسمع لفائدة ال شخاص 

ت امللكية درت الواكةل الوطنية لـلتأ مني الصحي اإىل ترسيع وترية تزنيل مجموعة من املشاريع املهيلكة تنفيذا للتعلامييف نفس الس ياق اب

والعمل أ يضا  2024-2020 للفرتة املمتدة بني ا امحلاية الاجامتعية حيث قامت بتحيني اسرتاتيجيهتميالسامية واملتعلقة بورش تعم

ددة من مني االإجباري ال سايس عن املرض داخل ال جال احملأ  املرتقب لقاعدة املس تفيدين من التعىل مواكبة التوس يع التدرجيي 

 09.21الإطار بغية مالمئهتا مع متطلبات القانون اخالل مراجعة الرتسانة القانونية املؤطرة للتغطية الصحية ال ساس ية ابملغرب 

املتعلق مبزاوةل  131.13تعلق ابملنظومة الصحية وعرض العالجات والقانون امل  34.09املتعلق ابمحلاية الاجامتعية والقانون االإطار 

رساء دعامئ متويل مس تدام للتغطية الصحية  الطب ابملغرب وغريها من النصوص التنظميية، كام اخنرطت الواكةل يف دينامية اإ

رساء نظام معلومايت متجانس ومتاكمل ومتعدد املتعلق ابمحلاية الاجامتعية، واإ  09.21القانون االإطار  الاجبارية وفقا ملقتضيات 

 الاس تعامالت سشمل لك املتدخلني من هجة ويضبط تدبري منظومة امحلاية الاجامتعية يف شقها املعلومايت، والتنظميي واملايل.

جلهات، وهو ابرجمة مرحةل جتريبية لوضع مسار منسق للعالجات جبهة فاس مكناس يف أ فق تعممييه ببايق  االإطارمت يف هذا كام 

ات أ خرى تعمل للمؤمنني، مع تفعيل مواز للتحمك الط  يف النفقات بتاكمل مع أ لي أ فضلأ لية ضبطية هتدف اإىل ضامن تتبع ط  

ية للتأ مني تدرجييا بتشاور مع الفرقاء املعنيني، أ برزها بلورة اتفاقية وطنية جديدة تنفذها الواكةل الوطن  الواكةل عىل بلورهتا واعامتدها

 لصحي ترتكز عىل ثال  مس توايت:ا

طار س نوي للمزيانية حيدد الهدف الوطين الس نوي لنفقات التأ مني االإجباري عن املرض.-اتفاق -  اإ

 .واخلاصاتفاقيات قطاعية بني الصناديق املدبرة ومقديم العالجات ابلقطاعني العام  -

 اتفاقيات أ هداف حمددة لتنفيذ أ دوات املراقبة الطبية للنفقات. -
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ىل اعامتد التصنيف املوحد لالإجراءات الطبية يف بعده الوصفي، وتقيمي تلكفة االإجراءات الطبية  من هجة أ خرى تسعى الواكةل اإ

من خالل مهنجية متفق علهيا مع وزارة الصحة وامحلاية الاجامتعية والهيئة الوطنية للطبيبات وال طباء، كام تسامه الواكةل يف 

حدا  ب ةادليناميكي ىل اإ ي طاقة حصية ذكية هبدف جتميع بياانت امللف الط  الرمقي مع معطيات التامني الصحي الاجبار الرامية اإ

عن املرض، للحد من النفقات املبارشة والتحمك يف مصاريف الاستشفاء وال دوية، كام تعمل الواكةل عىل حتيني سةل العالجات 

طار التأ مني      املرض.الصحي االإجباري عن واخلدمات الصحية املؤمنة يف اإ

 . هل تتوفر خدمات القرب واجلوار )اكملس توصفات مثال ( وخدمات الرعاية الطبية املتنقةل لكبار السن الس امي يف ال رايف؟34

يتكون المنط الثابت لعرض العالج يف القطاع العام من ش بكة مؤسسات الرعاية الصحية ال ولية، الش بكة الاستشفائية، الش بكة 

 لطبية الاس تعجالية، ش بكة املؤسسات الطبية الاجامتعية العمومية.املندجمة للعالجات ا

 وتتكون ش بكة مؤسسات الرعاية الصحية ال ولية كام ييل:

 املراكز الصحية القروية من املس توى ال ول، املراكز الصحية القروية من املس توى الثاين، يف الوسط القروي :

 املس توصفات القروية.

 :الصحية احلرضية من املس توى ال ول، املراكز الصحية احلرضية من املس توى الثاين. املراكز يف الوسط احلرضي 

 3005حول الساكن وحصة ال رسة  2018وقد بلغ عدد مؤسسات الرعاية الصحية ال ولية حسب املسح الوطين السادس 

 نسمة. 11600يف الوسط القروي، وبلغ معدل الشمول ابخلدمة مؤسسة واحدة للك  2038مؤسسة، مهنا 

قلميية، املستشفيات اجلهوية، املستشفيات التابعة للمراكز الاستشفائية احملد ثة تتكون الش بكة الاستشفائية من املستشفيات االإ

يف شلك مؤسسات معومية، مستشفيات الصحة العقلية، املراكز اجلهوية لعالج الرسطان، يف حني مل تتوفر بعد مراكز خاصة 

 لعالج ال شخاص املس نني.

 أ ن هناك خدمات الرعاية الطبية املتنقةل واليت تس تفيد مهنا الساكنة يف املناطق النائية مبا يف ذكل املس نني حيث تقدم مجمل كام

 اخلدمات اليت توفرها ش بكة مؤسسات الرعاية الصحية ال ولية. 

ائر العاملني  هذا االإطار لس. هل ختصص طب الش يخوخة متوافر يف اجلامعات الوطنية؟ هل يمت توفري التدريب الالزم يف35

 الصحيني؟

دماج وحدة التكوين ال سايس يف جمال طب الش يخوخة مبناجه التكوين ال سايس  طار تعزيز قدرات املوارد البرشية مت اإ يف اإ

حدا  دبلوم جامعي لطب الش يخوخة بلكية الطب والصيدةل س نة 2002للممرضني متعددي الاختصاص منذ س نة  ، 2014، واإ

ضافة اإىل طبيبا وطبيبة يف الطب  73تنظمي دورات تكوينية هجوية حول الوقاية وعالج ال مراض املتصةل ابلش يخوخة لفائدة  اإ

-2002طبيبا وطبيبة أ خصائيني يف الطب ادلاخيل يف جمال طب الش يخوخة ) 16ممرضا وممرضة، كام مت تكوين  39العام و

رمسية م وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ال ويل والرايضة، اجلريدة ال(. هذا ويعد طب الش يخوخة كتخصص قامئ بذاته )مرسو 2009

ال أ نه ال يمت فتح املناصب املالية املرتبطة ابلتكوين يف هذا التخصص. 2005فرباير  17بتارخي  5292رمق   (، اإ
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ع. خالل جاحئة كوروان، هل مت وضع اإجراءات وقائية لتسهيل وصول كبار السن للخدمات الصحية وغ36 طاء ريها؟ هل مت اإ

 ال ولوية يف حاالت التطعمي لكبار السن؟ 

وضعت وزارة الصحة وامحلاية الاجامتعية خطة اسرتاتيجية مكنت اململكة من الس يطرة عىل اجلاحئة ابختاذ مجموعة من االإجراءات 

ة تتعلق ، كام أ صدرت دوريالاحرتازية وفق ما جاءت به توصيات اللجنة العلمية الوطنية وتوصيات منظمة الصحة العاملية

 ابس مترارية اخلدمات الصحية.

شهارية وغريها وترمجهتا  ومعلت وزارة الصحة وامحلاية الاجامتعية عىل تعزيز التواصل برشاكة مع املنابر االإعالمية الإجناز وصالت اإ

ىل اللهجات لتحسيس املواطنني مبا فهيم كبار السن وعائالهتم يف البيوت ابلتدابري الوقائ  ءات الاحرتازية الواجب اتباعها ية واالإجرااإ

 للتصدي للجاحئة.

وقد مت عىل صعيد ال قالمي فتح ابب التطوع أ ثناء فرتة احلجر لتعزيز املوارد البرشية اخملتصة ومواهجة الوابء عن طريق الاستشارة 

اعيات فريوس كوروان نني ابرتباط مع تدالطبية عن بعد ابلنس بة للمواطنني املصابني ابل مراض املزمنة مبا فهيم ال شخاص املس  

 املس تجد.

كام أ ن الاسرتاتيجية الوطنية للمتنيع ومعلية التطعمي اجملاين أ عطت ال ولوية لكبار السن وخاصة مهنم املصابني بأ مراض مزمنة 

ىل البيوت ملن مه أ كرث فقداان  س تقالليهتم.  الوعوامل الاختطار بدءا ابل شخاص املس نني ال كرب س نا، مع تقريب اخلدمة اإ

، املتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل الطوارئ الصحية 2020مارس  23بتارخي  2.20.292مع صدور املرسوم مبثابة قانون رمق 

عالن حاةل الطوارئ الصحية بسائر أ رجاء الرتاب  2020مارس  24بتارخي  2.20.293واجراء االإعالن عهنا، وكذا املرسوم رمق  ابإ

 .19كوفيد -فريوس كوروان الوطين ملواهجة تفيش

ىل  وزارة التضامن واالإدماج الاجامتعي وال رسةابدرت  اكن بدمع من صندوق ال مم املتحدة للس اإطالق محةل حتسيس ية رمقيةاإ

والتعاون البلجييك، للتوعية والتحسيس ومنع العنف ضد املرأ ة والفتيات وال شخاص يف وضعية صعبة يف س ياق أ زمة الفريوس 

 امحلةل اليت اس مترت طيةل فرتة اعامتد بالدان الإجراءات احلجر الصحي.  التايج، ويه

طار رشاكة مع صندوق 19" للوقاية من فريوس "كوفيدSalama-Kitحقيبة حصية "سالمة  فريتو معلت عىل كام  "، وذكل يف اإ

ف للنساء، وكذا النساء تعددة الوظائال مم املتحدة للساكن، تس هتدف النساء حضااي العنف، واملس تفيدات والعاملني ابلفضاءات امل 

عاقةاحلوامل وهمنيي الصحة، واملهاجرات، والسجينات، وال شخاص  ، واملس نون وذكل يف عدة مناطق يف املغرب يف وضعية اإ

شارة الش باكت وامجلعيات لتوزيعها عىل الفئات املس هتدفة  .مع وضعها رهن اإ
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عاقةومحلاية ال شخاص يف وضعية  نني، وال طفال يف وضعية هشة، والنساء من العنف يف وضعية احلجر وال شخاص املس   اإ

لكرتوين خاص جباحئة "كوفيدعىل  التضامن واالإدماج الاجامتعي وال رسةالصحي، معلت وزارة   ، "19-اإطالق موقع اإ
 

لتساؤالت اليت اتطمح ابل ساس اإىل الاس تجابة للحاجات و  وزارة،للوهو عبارة عن صفحات متخصصة يف البوابة االإلكرتونية 

تفرضها وضعية الطوارئ الصحية. وذكل بتوفري ما أ مكن من خدمات عن بعد خاصة هبذه الفئات، وجبعلها سهةل التصفح ومتاحة 

للجميع، وبمتكيهنا لك متصفح، سواء من املرتفقني أ و أ رسمه، من معلومات ومعطيات وخدمات موثوقة. ولقد مت ختصيص صفحة 

ف" تقدم عدة خدمات ومعلومات مهت )تطوير خدمات محلاية والتكفل ابلنساء حضااي العنف، نرش الحئة "محلاية النساء من العن

ـ  مركزا ميكنه اس تقبال النساء يف وضعية عنف، كام مت وضع نقط االتصال يف حاةل التعرض للعنف، وسائط امحلةل التحسيس ية  65ل

 الرمقية....(.

ىل اإطالق مع ووعيا مهنا ابل اثر السلبية لهذه الظاه كراهات اليت تفرضها املرحةل، فقد ابدرت الوزارة اإ لية رة وحبجم انتشارها وابالإ

دمع مبادرات وهجود امجلعيات وش باكت مراكز الاس امتع من أ جل مواكبة النساء يف وضعية صعبة خالل هذه املرحةل احلرجة، 

مركزا  63 أ حناء الرتاب الوطين، عن طريق مدها بالحئة وتطوير خدمات التكفل عن بعد، ومواكبة النساء حضااي العنف يف مجيع

 الإيواء النساء حضااي العنف والتنس يق مع املصاحل اخملتصة محلاية الضحااي، واالإرشاد حنو اخلدمات.

ت اكام معلـت الوزارة بتنس يق مع التعاون الوطين وتعاون مع خمتلف املتدخلني، اكلسلطات احمللية وامجلاعات الرتابية وامجلعي

حـدا   املهمتة؛ عىل اإطالق مجموعة من املبادرات احمللية الرامية اىل حامية ال شخاص يف وضعية الشارع من العدوى، وقد تـم اإ

قلميية، مـن هماهمـا متابعـة وضعيـة هـذه الفئـات وهتيئـة وتعقيـم فضـاءات االإيواء، كـام  جلنة يقظة مركزيـة ابلتعاون الوطين وجلان اإ

رشاف  ىل توزيع عدة حصية عىل هذه تـم ابإ ضافة اإ من السـلطات احمللية تنظيـم دوريـات لرصـد ال شخاص يف وضعيـة الشـارع، اإ

 الفئة للوقاية من فريوس كوروان املس تجد وذكل برشاكة مع منظمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة.

  :واس تفاد هؤالء ال شخاص من اخلدمات التالية

خضاعهم للكشف -  ، واستشفاء من اكنت حالته الصحية تتطلب ذكلاإ

 تقدمي الاسعافات والعالجات ال ولية عند الاقتضاء -

 (...الاس تفادة من خدمات النظافة: )الاس تحامم، حالقة الشعر، مالبس جديدة -

ىل منازهلم - عادة من يتوفرون عىل أ رس أ و عائالت ترعامه اإ  اإ

 غرضاالإيواء يف املراكز واملؤسسات اخملصصة لهذا ال -

احلرص عىل احرتام قواعد التباعد اجلسدي اكحلفاظ عىل مسافة ال مان يف أ ماكن النوم وفضاءات ال لك وتقدمي وجبات  -

ضافة عىل احلرص عىل عدم اخلروج من فضاءات االإيواء حامية هلم من عدوى كوروان؛  فردية، اإ

 التفقد ادلوري حلالهتم الصحية -

 حتياطات الوقائية الالزمة.حتسيسهم خبطورة الوابء وأ مهية اختاذ الا -

مه من كبار السن ومه الفئة ال كرث عرضة لالإصابة هبذا الوابء، فقد حرصت  19ووعيا مهنا بأ ن أ غلب حضااي فريوس كوفيد 

 أ س بوع ا،  12احلكومة مع بدء محةل التلقيح ضد فريوس كوروان املس تجد اليت س تغطي اكمل الرتاب الوطين ملدة تقدر بـ 
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عطاء ال ولوية للعاملني يف الصفوف ال مامية مكهنيي الصحة والسلطات  17اكن اذلين تزيد أ عامرمه عن وتس هتدف الس ا، عىل اإ عام 

العمومية، وقوات ال من، وهمنيي الرتبية الوطنية، وكذا كبار السن، قبل أ ن تشمل ابيق الساكنة املس هتدفة بغية ضامن املناعة 

 تخفيف من انتقال الفريوس.امجلاعية )مناعة القطيع( وابلتايل ال 

طار اجلهود اليت تقوم هبا بالدان يف جمال التلقيح ضد فريوس كوروان املس تجد، اس تفاد ال شخاص املس نون املتكفل هبم  ويف اإ

ىل غاية %75داخل مؤسسات الرعاية الاجامتعية من هذه العملية بنس بة   .2021ش تنرب  15، وذكل اإ
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 يئة المتكينية الش يخوخة يف املاكن والب -خامسا  

 . ما هو عدد ونس بة كبار السن اذلي يعيشون مبفردمه مصنفة حسب الفئة العمرية واجلنس؟ 37

اذلي قامت به وزارة الصحة وامحلاية الاجامتعية  2018أ ظهرت نتاجئ املسح الوطين السادس حول الساكن وحصة ال رسة لس نة 

. وتشري نتاجئ ادلراسة اليت أ جنزهتا وزارة التضامن واالإدماج الاجامتعي %6,2أ ن نس بة كبار السن اذلين يعيشون مبفردمه بلغت 

ذ أ صبحت 2017للتمنية البرشية س نة ملرصد الوطين ابرشاكة مع وال رسة  ، أ ن هناك حتوالت جذرية يف البنية الاجامتعية، اإ

اء الوسط ار السن، مقابل تزايد أ عبتطغى فهيا قمي الفردانية والارس النووية، وتراجع دور الارسة عىل مس توى رعاية الكب

 الارسي، وابلتايل صعوبة املالءمة بمي رعااي الابناء والاابء ومتطلبات احلياة اليومية، يف هذا الس ياق يمت تسجيل ما ييل:

س نة مفا فوق يعانون من الاقصاء الاجامتعي،  60من ال شخاص املس نني، اذلين يناهز معرمه  7.3% -

ء حسب الفئات العمرية، حيث سشعر ال شخاص املس نون، اذلين تناهز أ عامرمه وخيتلف الشعور ابالإقصا

س نة  64و60، تلهيا الفئة العمرية، اليت تناهز أ عامرها بني %8,7س نة مفا فوق بأ هنم الاكرث ترضرا بنس بة  75

 11ابلقرى. %5مقابل  8,8%. ويبدو أ ن الشعور ابالإقصاء يف املدن يقدر ب %6،6بنس بة 

 د ونس بة كبار السن اذلين يعيشون يف دور الرعاية مفصةل حسب الفئة العمرية واجلنس؟ . ما هو عد38

حدى راكئز منظومة الرعاية الاجامتعية ابملغرب اليت أ صبحت يف صلب الس ياسات العمومية  تعترب مؤسسات الرعاية الاجامتعية اإ

يواء أ   ق الاس تقرار شخاص يف وضعية صعبة، بل تسامه يف حتقيوالربامج احلكومية، علام أ ن هذه املؤسسات ليست جمرد بنيات الإ

رخصة يبلغ عدد مؤسسات الرعاية الاجامتعية امل ،وال رسةوزارة التضامن واالإدماج الاجامتعي الاجامتعي أ يضا، وحبسب معطيات 

عدد بلغ وقد  12.عية مرخصة خاصة ابل شخاص املس ننيمؤسسة للرعاية الاجامت 59ما مجموعه  2020واملش تغةل اإىل حدود دجنرب 

ان . 2328مهنم  ،صخصا 5885من االإيواء هبذه املؤسسات املس تفيدين س نة مفا فوق،  60املس نني، البالغني   اإ

 حسب اجلنس ونوع االإعاقة؟  ذوي الصعوابت واالإعاقة. ما هو عدد ونس بة كبار السن من 39

ىل أ ن نس بة ا 201413خلصت نتاجئ البحث الوطين الثاين حول االإعاقة لس نة   6.8نتشار االإعاقة عىل املس توى الوطين وصلت اإ

عاقات ختتلف أ نواعها ودرجاهتا.   2.264.672ما ميثل  حيث أ ن ،%  صخصا رصحوا بأ ن دلهيم اإ

                                                           
 2030-2021لمسنين البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضاع األشخاص ا11 
 .2030-2021البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضاع األشخاص المسنين نفس المرجع،  12 

  13  نتائج البحث الوطني الثاني حول اإلعاقة لسنة 2014، وزارة التضامن والمرأة واالسرة والتنمية االجتماعية، صفحة 11.
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عاقة، يف وضعية كام أ ن لك أ رسة من بني أ ربعة أ رس دلهيا عىل ال قل صخص   ،من مجموع ال رس املغربية % 24.5ما ميثل  أ ياإ

مهنا % 50.3من الساكنة املس تجوبة يف البحث، بيامن متثل النساء  %9.6س نة مفا فوق  60ص اذلين يبلغون متثل نس بة ال شخاو 

 .% 33.7س نة مفا فوق  60وترتفع نس بة انتشار االإعاقة مع التقدم يف السن، حيث بلغت هذه النس بة عند الفئة العمرية من 

 تقدم ال عامر، حيث أ ن صخصا واحدا من بني قة تظهر بوضوح معنس بة انتشار االإعاويالحظ من خالل نتاجئ هذا البحث أ ن 

عاقة بنس بةأ و أ كرث يوجد يف وضعية  س نة 60من العمرثالثة أ شخاص يبلغ  يف صفوف النس بة ، يف حني أ ن هذه % 33.7 اإ

ال يتجاوز  اليت الساكنةدلى  النس بة، كام تصل هذه % 4,8تصل اإىل س نة و  59و 15ال شخاص اذلين ترتاوح أ عامرمه ما بني 

 14.ال شخاص املس ننيرعاية  تظافر اجلهود يف جماالت سس تدعيوهذا ال مر  ،8,1 % س نة 15معرها 

 وتأ يت نتاجئ توزيع نس بة انتشار االإعاقة داخل مؤسسات الرعاية الاجامتعية اكلتايل:

 عاقة حسب الفئة العمرية:  نس بة  ال شخاص يف وضعية اإ

عاقة تبلغ نس بة ال شخاص يف وضعية  -  ،% 47.8س نة مفا فوق  60 البالغنياإ

عاقة - عاقةم يف وضعية هنمهنم رصحوا بأ   %47حبيث أ ن  تظهر أ نواع القصور مبكرا يف حياة ال شخاص يف وضعية اإ من  اإ

عاقة بدءا من سن  14قبل بلوغ سن   .% 22س نة ميثلون  55س نة، وال شخاص يف وضعية اإ

 عاقة البالغنيال شخاص يف وضعية  نس بة  فوق حسب جمال العجز الوظيفي:  س نة مفا 60 اإ

عاقة س نة مفا فوق اذلين دلهيم جعز وظيفي يتوزعون حسب النتاجئ  60البالغني  أ ظهر البحث الوطين أ ن ال شخاص يف وضعية اإ

 التالية:

 يعانون من صعوابت مسعية، 65.2% -

 يعانون من صعوابت حركية، 60.6% -

 يعانون من صعوابت برصية. 53.8% -

 

 اقة حسب نوعية النشاطنس بة انتشار االإع:  

ىل  ، مما يؤكد تأ ثري عامل السن ابلنس بة للفئة %17.6ترتفع نس بة انتشار االإعاقة حسب نوع النشاط يف صفوف املتقاعدين اإ

 .س نة مفا فوق 60العمرية 

أ جنزته ص اذلي شخيللت  وفقاالاجامتعية لل شخاص املس نني داخل مؤسسات الرعاية  الوضعية الصحيةاجلدول التايل يوحض 

 مؤسسة التعاون الوطين.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12، صفحة 2014 عاقة لسنةنتائج البحث الوطني الثاني حول اإلنفس المرجع  14



36 
 

 داخل مؤسسات الرعاية توزيع ال شخاص املس نني حسب اجلنس ونوع االإعاقة

 عدد االإان   عدد اذلكور  نوع االإعاقة

 631 817 مرض مزمن

عاقة حركية  243 361 اإ

 110 147 عاقة حس يةاإ 

 86 95 مرض الزهامير

 461 809 مرض نفيس/عقيل

 228 243 طرحي الفراش

 569 1085 حاةل حصية جيدة

 

)دمع مادي، توفري الوسائل التيسريية  واالإعاقة ؟ذوي الصعوابت  . هل هناك برامج متخصصة دلمع كبار السن من40

  ؟ذوي االإعاقة والتكنولوجيا املساعدة( هل جيري التعاون يف هذا االإطار مع منظامت غري حكومية أ و منظامت ال شخاص

طار الربانمج الثاين املتهتدف املبادرة ال ىل اس هتداف هذه الرشحية من اجملمتع يف اإ علق وطنية للتمنية البرشية خالل مرحلهتا الثالثة اإ

مبواكبة ال شخاص يف وضعية هشاشة وخصوصا ال شخاص املس نني بدون موارد، وذكل من خالل املسامهة يف حتسني ظروف 

 .امجلعيات املسرية لهذه املراكزالاس تقبال يف مراكز الرعاية الاجامتعية، ودمع 

مرشوعا ونشاطا بغالف مايل انهز  180، برجمة ما يروم 2020-2019ويف هذا االإطار مهت تدخالت املبادرة برمس سنيت 

حدا   80.75 ىل  22مراكز، وهتيئة  6مليون درمه؛ تتوزع حسب حماور التدخل ابإ مرشوعا مه دمع  92مركزا، ابالإضافة اإ

 مليون درمه. 27.10قبال وامجلعيات العامةل يف مواكبة ال شخاص املس نني، وذكل بلكفة تقدر ب تس يري مراكز الاس ت 

طار صندوق دمع امحلاية الاجامتعية والامتسك الاجامتعي منح املعينات التقنية وال هجزة التعويضية والبديةل، واليت  كام يمت يف اإ

عاقة صخصا 39547ما مجموعه  2020و 2015اس تفاد مهنا ما بني   60من بيهنم ال شخاص املس نني، مبزيانية بلغت  يف وضعية اإ

 من مجموع املس تفيدين. %40مليون درمه. وقد بلغت نس بة االإان  ما يقارب 

حدا  وتس يري مراكز الاس تقبال؛ حيث مت وضع  مركزا لتوجيه ومساعدة ال شخاص يف  78كام يدمع الصندوق املسامهة يف اإ

عاقة ) ة عىل مجيع هجات اململكة، ويه مبثابة ش باك وحيد متواجد يف أ قالمي اململكة تعمل عىل توجيه (، موزعCOAPHوضعية اإ

عاقةال شخاص  اجملمتع املدين الفاعةل يف جمال االإعاقة خملتلف اخلدمات اليت يدمعها الصندوق وخدمات  ومجعيات يف وضعية اإ

 أ خرى.
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 فراد العائةل أ و املساعدين الشخصيني؟ هل يمت توفري أ ي نوع أ خر من. هل يمت توفري التدريب الالزم ملقديم الرعاية من أ  41

 ادلمع )املادي( ملقديم الرعاية؟

دماهجم، تعمل  طار تمثني اجلهود املبذوةل لبقاء املس نني يف منازهلم، وتشـــجيع العناية هبم يف الوسط ال رسي واإ زارة التضامن و يف اإ

دائل جديدة للتكفل واحلرص ما أ مكن عىل بقاء الشخص املسن يف كنف أ رسته، عىل اعامتد ب واالإدماج الاجامتعي وال رسة

ىل تلبية احلاجيات الرضورية للمسن مع وضع برامج ملواكبة العائالت اليت  والعمل عىل تطوير مفهوم التكفل عن بعد الهادف اإ

 .تتكفل ابل شخاص املس نني

اية املزنلية. ابل شخاص املس نني، ومتويل برامج امجلعيات العامةل يف جمال الرع تعمل الوزارة عىل دمع املشاريع اليت تركز عىل العناية

 .من خالل تقدمي اخلدمات املتنقةل )عن بعد( املتخصصة يف جمال العناية الصحية والاجامتعية

برشاكة مع مجعيات  لصحيةتنظمي الزايرات وامحلالت والقوافل الطبية وا وزارة التضامن واالإدماج الاجامتعي وال رسة عىلكام تعمل 

متخصصة خاصة يف املناطق القروية لتقدمي االإسعافات ال ولية والعناية اجلسدية، ومن ذكل الفحوصات، والنظافة اجلسدية، 

 .واملواكبة دلى املصاحل الصحية والنفس ية اخملتصة

طار العناية الصحية والنفس ية والا نني، ويقدم أ نشطة جامتعية ابل شخاص املس  ويدخل الربانمج السوس يو تقايف والرتفهييي، يف اإ

 :خمتلفة من قبيل

تقدمي النصاحئ الصحية والوقائية، من أ جل رفع الوعي دلى املسن ابخلصوصيات الفزييولوجية لهذه املرحةل  -

 .العمرية

تقدمي أ نشطة ترفهيية، الإعطاء املسن دور يف التفاعل الاجامتعي وحماربة الاحساس ابلعزةل والاغرتاب،  -

 .تخلص من الضغوطات النفس ية املصاحبة لهذه املرحةل العمريةوال 

جيايب يف حميطه الاجامتعي - دماجه بشلك اإ  ممارسة أ نشطة يدوية تناسب قدرات املسن، للرفع من معنوايته، واإ

تكوينات  ظميتن متي التكوين املس متر للفاعلني الاجامتعيني حيث عىل وزارة التضامن واالإدماج الاجامتعي وال رسةحترص  كام

وينية اخلامسة مت تنظمي ادلورة التك ويف هذا االإطار ،أ طر مؤسسات الرعاية الاجامتعية لل شخاص املس ننيو  ييهمنلفائدة  دورية

ىل  22من  خالل هذه  وحدات التكوين، وقد اس تفاد من 19؛ واليت أ قميت عن بعد بسبب جاحئة كوفيد 2021دجنرب  2نونرب اإ

 مجعية مسرية ملؤسسات امحلاية الاجامتعية لل شخاص املس نني. 70ملني اجامتعيني ب ء وعامدراو  ادلورة لك من رؤساء

. هل هناك معايري أ و مقاييس معمتدة لتقيمي دور الرعاية املتخصصة بكبار السن ومس توى الرعاية اليت توفرها؟ هل هناك 42

  املتخصصة؟برامج دلمع لكفة االإقامة يف دور الرعاية 

 ىل قوانني تؤطر مؤسسات الرعاية الاجامتعية مبا فهيا دور املس نني ومهنا:يتوفر املغرب ع

 املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية الاجامتعية وتدبريها: ومن بيهنا دور املس نني؛ 65.15القانون رمق  -
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 فرت التحمالت املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية الاجامتعية وتدبريها؛د -

مؤسسات الرعاية الاجامتعية لل شخاص املس نني للمسامهة يف تغطية مصاريف ختصص دعام ماليا لفائدة  -

التس يري )مصاريف املس تفيدين ابالإضافة للمس تخدمني(، وتوفري التجهزيات واملعدات املطبخية والصحية 

 والتجهزيات الطبية والرتويضية. 

  ؟ذوي الصعوابت. هل تشمل س ياسات النقل كبار السن ال س امي 43

عداد س ياسة معومية مندجمة للهنوض حبقوق ال شخاص  رة التضامن واالإدماج الاجامتعي وال رسةوزامعلت  وضعية  يفعىل اإ

عاقة عاقةومن بني ال هداف الاسرتاتيجية لهذه الس ياسة توفري بيئة مالمئة تسمح لل شخاص  15،اإ املس نني أ و  واءس يف وضعية اإ

ذكل من احلرية وال ختص الولوجيات البيئة الهندس ية واحلرضية فقط، بل كغريمه من التنقل دون معيقات وبكرامة وبقدر أ كرب 

ىل الطرقات وال رصفة  ن الولوج اإ ىل تكنولوجيا املعلومات واالتصال. ومن مث، فاإ اجملاالت الرئيس ية اكلنقل العمويم وولوج امجليع اإ

الصحة وسوق ا ابلنس بة للمشاركة يف الرتبية و والفضاءات العمومية سسهل املشاركة يف احلياة املواطنة ويعترب عنرصا أ ساس ي

 الشغل. 

كام أ ن احلكومة املغربية اختذت تدابري ملراجعة تعريفة املكتب الوطين للسكك احلديدية، من خالل ختفيض سعر التذاكر لفائدة 

يع ال شخاص املس نني تسهيل وتشج  املس نني. وتقوم وزارة النقل واللوجستيك مبجموعة من ال عامل وال نشطة، اليت تسامه يف

 16عىل التنقل خارج منازهلم.

وائر طرقات، د)والاعاقةذلوي الصعوابت  هل هناك س ياسات لتوفري بيئة سهةل الوصول يف ال ماكن العامة ال س امي .44

 حكومية، مراكز اقرتاع انتخابية، مراكز طبية، مراكز ترفيه(؟

رساء برانمج "مدن ولوجة "  موزعة عىل مجيع هجات  جامعة ترابية 21يات، وسس هتدف هذا الربانمج تطوير الولوج ل يمت حاليا اإ

 اململكة.

جراء تشخيص دقيق للحواجز املادية اليت حتول دون املشاركة الاكمةل لل شخاص  عاقةيف و ويتضمن هذا الربانمج اإ  ضعية اإ

عاقةيفة ال شخاص وسستند هذا التشخيص عىل معطيات علمية وتقنية دقيقة، كام يمت تنفيذه مبشاركة ومسامه ، ومجعياهتم  وضعية اإ

وبتنس يق اكمل مع املصاحل التقنية للجامعات الرتابية الرشيكة؛ ويمت خالل هذه املرحةل تنظمي العديد من اللقاءات التشاورية 

امج الهتيئة ر والتنس يقية الهدف مهنا االتفاق عىل الفضاءات اليت ستشملها معلية التشخيص، مع ال خذ بعني الاعتبار مشاريع وب

 اليت يه قيد التنفيذ من قبل امجلاعات الرتابية.

 

                                                           
، وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واالسرة نونبر مندمجة للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقةالمومية العسياسة ال 15 

2015. 

 2018التقرير الوطني األول حول األشخاص المسنين 16 
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وسشلك هدف تقوية قدرات الفاعلني العموميني املبارشين يف ميدان البناء والتعمري والفاعلني امجلعويني العاملني يف جمال االإعاقة؛ 

حدى ال هداف ال ساس ية لربانمج مدن ولوجة، حيث يمت تنظمي لقاءات تكوينية لفائد تبع تنفيذ مشاريع ة ال طر التقنية املعنية بت اإ

أ شغال الولوجيات. وتعرف هذه اللقاءات ترصيف تكوين علمي وتقين متني يف جمال الولوجيات سواء من خالل الشق النظري 

 واملعياري أ و من خالل ورشات تطبيقية للولوجيات.

ىل تطوير ثقافة الو   لوجيات من خالل اإطالق محالت توعوية وحتسيس ية ترومأ ما اجلانب ال خري من هذا الربانمج، فهيدف اإ

دراج الولوجيات مضن الس ياسات والربامج التمنوية اليت  ذاكء وعي الفاعلني بأ مهية اإ تغيري المتثالت اجملمتعية حول املوضوع، وكذا اإ

 سرشفون علهيا.

طار تعزيز التقائية اجلهود، للهنوض مبجال الولوجيات ببالدان، أ بر   مهها:مت مجموعة من اتفاقيات رشاكة أ  كذكل، ويف اإ

عداد الرتاب الوطين والتعمري واالإساكن وس ياسة املدينة والهيئة الوطنية للمهندسني املعامريني يف  -  14االتفاقية مع وزارة اإ

، هبدف اس تحضار الولوجيات يف تنفيذ مشاريع وبرامج االإساكن، وتقوية القدرات يف جمال الولوجيات 2020يناير 

نية واملعامرية، وكذا اإطالق معليات تواصلية تروم دمع تنفيذ مضامني القرارين املشرتكني املتعلقني ابلولوجيات العمرا

 العمرانية واملعامرية؛

يف جمال تطوير القدرات ودمع ولوجيات مؤسسات الرعاية الاجامتعية،  2021يناير  12اتفاقية مع مجموعة العمران يوم  -

طالق  دارة ولوجة لتشجيع املرافق العمومية عىل توفري الولوجيات، اخل.وختصيص شقق ولوجة واإ  شعار اإ

 كام مت اس تصدار القرارات املشرتكة التالية واليت هتم الولوجيات العمرانية: 

القرار املشرتك احملدد للخاصيات التقنية والضوابط الالزمة للولوجيات العمرانية،  2018اس تصدار ونرش يف مارس  -

 .2306.17حتت رمق 

القرار املشرتك احملدد للخاصيات التقنية والفنية واملعايري الالزمة للولوجيات املعامرية،  2019اس تصدار ونرش يف أ كتوبر  -

 3146.18حتت رمق 

 . هل هناك أ لية للرصد والتبليغ عن حاالت العنف ضد كبار السن؟ هل مت جترمي العنف ضد كبار السن؟45

ىل اعامتد  الاجامتعي وال رسةوزارة التضامن واالإدماج ابدرت  يف جمال حماربة العنف ضد النساء مبا فهين النساء املس نات، اإ

 وتطوير مجموعة من ال ليات للرصد والتبليغ عن العنف اذلي يطال النساء مبختلف فئاهتن العمرية. 

  ى التبليغ:عىل مس تو 

الية حلل ؛ اليت تعمل عىل تنس يق التدخالت الاس تعج ل رسةوزارة التضامن واالإدماج الاجامتعي واب تفعيل دور اخللية املركزية -

وضعيات نساء من خمتلف اجملاالت الرتابية تعرضن للعنف والطرد، ابلتعاون مع مصاحل ال من والنيابة العامة، مع ترسيع احلصول 

ل ضامن  التتبع املبارش حلاالت العنف املبلغ عهنا و  ضافة اإ اقع التواصل املتداوةل  عىل مو عىل االإيواء املؤقت عند احلاجة، اإ

الاجامتعي، حبيث متكنت مصاحل الوزارة من توفري ادلمع الالزم للعديد من احلاالت املرصودة واملبلغ عهنا، قصد التدخل لتوفري 

جراءات امحلاية بتنس يق مع مصاحل الرشطة وادل رك املليك امحلاية الالزمة، سواء بتوفري خدمة االإيواء للحاالت املس تعجةل أ و ابيق اإ

 والنياابت العامة والسلطات احمللية.
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حدا  منصات رمقية مبختلف النياابت العامة مبحامك الاس تئناف واحملامك الابتدائية،  اإحدا  منصات رمقية: - ىل اإ ابدرت احلكومة اإ

ىل ت  ىل مقر احملمكةن خاصة خبالاي التكفل ابلنساء حضااي العنف، لمتكني املرأ ة الضحية من تقدمي شاكيهتا دون احلاجة اإ ، وذكل قلها اإ

صة تابلولوج اإىل املنصة الرمقية للمحمكة املعنية وملء بدقة املطبوع االإلكرتوين للشاكية ابلبياانت املطلوبة، لتتخذ النيابة العامة اخمل 

شعار اجلهة املش تكية   .يف شأ هنا االإجراء املناسب مع اإ

نيابة العامة عرب حضااي العنف التبليغ عن طريق الشاكية االإلكرتونية لرئاسة ال  أ تيح للنساءالتبليغ عن طريق الشاكية االإلكرتونية:  -

(، والتبليغ عن طريق احلساابت االإلكرتونية للنياابت العامة خمتلف احملامك، وأ يضا التبليغ عن plaintes @pmp.maحساهبا )

يف بالغات للرأ ي  علن عهنا مبناس بة فرض احلجر الصحيطريق ال رقام الهاتفية والفاكس اخملصصة للشاكايت ابلنياابت العامة، وامل

  .العام، واملتوفرة عىل موقع رئاسة النيابة العامة

، من قبل الاحتاد 2020أ طلقت هذه املنصة لالس امتع وادلمع والتوجيه يف فرباير  منصة "لكنا معك " لالس امتع وادلمع والتوجيه -

 ، ووزارة الصحة وامحلاية الاجامتعية، ورئاسة من واالإدماج الاجامتعي وال رسةوزارة التضاالوطين لنساء املغرب برشاكة  مع 

نعاش الشغل، وبريد املغرب، والواكةل  النيابة العامة، واملديرية العامة لل من الوطين، وهجاز ادلرك املليك، ومكتب التكوين املهين واإ

نعاش التشغيل والكفاءات، لفائدة النساء والفتيات يف تظلامهتن  وضعية هشاشة؛ وذكل من أ جل اس تقبال شاكايهتن و الوطنية الإ

وتوجهيهن حنو املصاحل املعنية ابلتكفل، اكلنيابة العامة، ومصاحل ال من، وادلرك املليك، واملؤسسات متعددة الوظائف للنساء 

 .ومراكز الاس تقبال لالحتاد الوطين لنساء املغرب

ىل اس تقبال طلبات 8350طيةل أ ايم ال س بوع بواسطة خط هاتفي مبارش ) 24ساعة /  24وهتدف هذه املنصة، واليت تعمل  (، اإ

ادلمع والتوجيه يف جمال التشغيل، والتكوين، والتكوين املهين وخلق املقاوةل، أ و املشاريع املذرة لدلخل عىل املس توى احمليل 

 .واجلهوي

ع اجلغرايف؛ دة للحاالت املس تعجةل ابس تخدام حتديد املوقويصاحب هذا االإجراء أ يضا تطبيق للهاتف احملمول يروم تقدمي املساع

حيث مكنت هاته املنصة اإىل حدود اليوم، من الوقاية من حاالت خطرية مرتبطة مبختلف أ شاكل العنف ضد النساء واكن لها 

 دور هام خالل فرتة احلجر الصحي حيث مل تتوقف خدماهتا خاصة تكل املوهجة للنساء حضااي العنف.

 وى الرصد عىل مس ت 

 :عىل وزارة التضامن واالإدماج الاجامتعي وال رسة معلت

، واذلي يعد أ لية وطنية ثالثية الرتكيب. ويضم رشاكء 2014: اذلي أ حد  س نة اإحدا  املرصد الوطين للعنف ضد النساء -

طارا يؤ  خس املقاربة التشاركية سس ويرمؤسساتيني )القطاعات احلكومية، ومجعويني ومراكز ادلراسات والبحث ابجلامعات(. ويعترب اإ

اليت يتبناها خمتلف الفاعلني املعنيني حملاربة ظاهرة العنف ضد املرأ ة، كخيار اسرتاتيجي لرصد ومتابعة خمتلف أ بعاد وأ وجه هذه 

لظاهرة الظاهرة. وتمتثل همامه ال ساس ية يف الرصد واليقظة من خالل جتميع املعطيات االإحصائية املؤسساتية، وتعميق املعرفة اب

صدار تقريرين س نويني متضمنني ملعطيات وتوصيات 2018-2015وفتح النقاش حولها. وخالل واليته ال وىل ) ( معل املرصد عىل اإ

 ملواهجة الظاهرة.
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اتية : يه أ لية للرصد ادلوري للمعطيات املرصح هبا دلى اخلالاي املؤسساملنظومة املعلوماتية املؤسساتية حول العنف ضد النساء -

طار التدابري املتخذة لرصد احمل دثة مبختلف احملامك واملستشفيات ومصاحل ادلرك املليك وال من الوطين وغريها من اخلالاي؛ ففي اإ

وتطوير املعرفة يف جمال العنف ضد النساء، مت تطوير املنظومة املعلوماتية املؤسساتية حول العنف ضد النساء، و اليت تعد أ لية 

حداهثا س نة مؤسساتية بني قطاعية لر  هبدف توحيد معلية جتميع خمتلف البياانت  2007صد وتتبع ظاهرة العنف، واليت مت اإ

واملعطيات اخلاصة ابلنساء، والفتيات حضااي العنف املبين عىل النوع الاجامتعي، عىل مس توى خالاي الاس تقبال املؤسساتية 

ملرصد املليك، عىل الصعيدين اجلهوي والوطين، واليت يعمتدها ااملوجودة ابحملامك، واملستشفيات ومراكز ال من الوطين وادلرك 

الوطين للعنف ضد النساء الإعداد تقاريره الس نوية مهنا التقرير الس نوي ال ول والثاين لرصد معامل ظاهرة العنف وطبيعة ال س باب 

 طوير املنظومة.املتحمكة فيه كظاهرة، وتش تغل الوزارة حاليا مبعية رشاكهئا املؤسساتيني عىل تعممي وت

هل هناك برامج وس ياسات لتعزيز صورة اإجيابية حول كبار السن ودورمه واإلغاء الصورة المنطية السلبية جتاههم؟ هل تعىن  .46

 هذه الربامج ابلتوعية ضد العنف واالإساءة جتاه كبار السن؟ 

تغيري و التضامن رتس يخ قمي التاكفل و وعوية لتنظمي محالت حتسيس ية وت عىل وال رسةوزارة التضامن واالإدماج الاجامتعي دأ بت 

تية يف ، وتعزيز الهنوض بدور ال رسة والهيألك املؤسساالصورة المنطية عن املس نني، وكذا تمثني دورمه داخل ال رسة واجملمتع

 .قوقهمالتكفل ابل شخاص املس نني وحامية ح

طار التجاوب مع حاجيات املس نني املزتايدة والانتظارات والت  املرتكزات حدايت املرتبطة هبذا اجملال، قامت بالدان بتوفريويف اإ

طار الانسجام  ىل معاجلة قضااي ال شخاص املس نني عىل أ ساس مبدأ  احلق وليس فقط الرعاية، وذكل يف اإ ال ساس ية لالنتقال اإ

ة لفئات الاجامتعي، اليت حثت السلطات العمومية عىل وضع س ياسات لصاحل ا2011التام مع الالزتامات ادلس تورية لس نة 

 .الهشة مبن فهيم ال شخاص املس نني وتنفيذ هذه الس ياسات

ات الرعاية " لتأ هيل مؤسسأ مانكام يمت العمل عىل تقوية وتمنية التكفل ابل شخاص املس نني؛ من خالل تفعيل برانمج "

 ، واذلي يرتكز ابل ساس عىل:2021-2017الاجامتعية املس تقبةل لهؤالء ال شخاص

 ادي ملؤسسات الرعاية الاجامتعية للمس نني، التأ هيل امل -

 التكوين ودمع قدرات املوارد البرشية العامةل ابملؤسسات،  -

 الرعاية الاجامتعية للمس نني، خلدمات مؤسسات  معايريوضع  -

 مواكبة املراكز احملدثة والغري املرخصة  -

 تنويع اخلدمات لفائدة املس نني -

 املس نني. التنش يط والرتفيه وتمثني خربات ال شخاص -

عاقةمعلت الوزارة عىل اإطالق امحلةل الوطنية ال وىل للتعريف والهنوض حبقوق ال شخاص  يونيو  14نني يوم االث  يف وضعية اإ

ىل املسامهة يف تغيري المتثالت السلبية السائدة عن ال شخاص يف وضعية يف اجملمتع، وكذا تعزيز صورة  ابلرابط؛ واليت هتدف اإ

جيابية عن ال شخاص يف نتاج فيمل قصرياإ عاقة وحتسيس خمتلف الفاعلني بأ مهية الهنوض حبقوقهم، ومت يف هذا الصدد اإ   وضعية اإ

عداد شعار وهوية برصية للحمةل الوطنية، هذا  خاص ابمحلةل التحسيس ية واحلرص عىل بثه يف وسائل االإعالم العمومية، كام مت اإ

ىل تنظمي لقاءات وندوات برشاكة مع مجموعة  عاقةابالإضافة اإ  . من املتدخلني هتم جمال الهنوض حبقوق ال شخاص يف وضعية اإ
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 املالحق:

 منوذج توجهييي الإعداد تقرير املراجعة الوطنية :1امللحق رمق 

  مقدمة-أ وال 

عداد التقرير الوطين. و  كن ميمن املفيد أ ن تتضمن املقدمة معلومات حول اجلهة اليت أ عدت التقرير الوطين واملهنجية املعمتدة يف اإ

 كبار السن يف الس ياق الوطين وأ برز منجزات ادلوةل يف هذا اجملال.    أ ولوايتأ ن تتضمن املقدمة موجزا  رسيعا  عن 

 صفحات( 5-3السن والهيلكة املؤسساتية ) كبارتعريف  ول:القسم ال   -اثنيا  

 ما هو العمر املعمتد يف بدلمك للتعريف بكبار السن؟ -1

 عاما  وما فوق مفصةل حسب الفئة العمرية واجلنس والوضع العائيل؟   60يف بدلمك  ما هو عدد ونس بة كبار السن -2

ىل املكتب الوطين لالإحصاء، هل هناك مؤسسة أ و وحدة متخصصة )مركز أ و مرصد( تعىن جبمع البياانت  -3 ابالإضافة اإ

 حول حاةل كبار السن يف بدلمك؟

جراء مسح أ و تعداد ساكين عام يتضمن مجع بياانت  -4  ؟2017حول كبار السن منذ عام هل مت اإ

ما يه الوزارة أ و االإدارة املناط هبا وضع اخلطط وتنس يق ال نشطة املتعلقة بكبار السن؟ هل مت ختصيص موازنة  -5

 خمصصة لها لتنفيذ الربامج املتعلقة بكبار السن؟ هل هناك حتدايت تواجه متويل هذه الربامج؟ 

سن؟ مىت أ نشئت وما يه هماهما؟ هل دلهيا مزيانية خاصة هبا؟ هل تضم هل هناك جلنة وطنية معنية بقضااي بكبار ال  -6

 اللجنة ممثلني عن هجات حكومية وهجات غري حكومية )يرىج حتديد اجلهات املمثةل(؟

قانون كبار السن، س ياسة وطنية شامةل او اسرتاتيجية خمتصة بقضااي كبار السن )يرىج تزويدان بنسخة  هل دليمك -7

لكرتوين اخلاص هبا(؟ مىت اعمتدت؟ هل يوجد خطة تنفيذية لها؟ ما يه الصعوابت والتحدايت عهنا أ و الرابط الا

 اليت تعيق تنفيذ هذه الس ياسة/الاسرتاتيجية؟

 صفحات( 10-7كبار السن والتمنية ): الثاين القسم-اثلثا  

 امحلاية الاجامتعية، الاس تقاللية املالية، وضامن ادلخل .أ  

يف بدلمك للرجال والنساء يف القطاع العام واخلاص؟ ما هو عدد الرجال والنساء اذلين  سن التقاعد املعمتدما هو  -8

 يتقاضون معاشا  تقاعداي ؟ ما يه نسبهتم من مجموع كبار السن؟

 ما يه نس بة الرجال والنساء يف سن العمل اليوم املشمولني يف برامج التقاعد؟  -9

لرشيكه ومن خمصصات التأ مني الاجامتعي ال خرى يف حال هل سس تفيد الزوج أ و الزوجة من املعاش التقاعدي  -10

 وفاهتم؟

 هل هناك س ياسة او برانمج سشجع عىل التقاعد املبكر؟ يرىج التفصيل -11

 ما هو عدد ونس بة كبار السن اذلين يعيشون حتت خط الفقر الوطين مفصةل حسب اجلنس؟ -12
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ت خط ات السن وكبار السن اذلين يعيشون حتهل هناك برامج مساعدة اجامتعية تس هتدف كبار السن، ال س امي كبري  -13

 الفقر؟

 هل هناك برامج وتسهيالت مرصفية تس هتدف كبار السن؟ -14

 االإدماج الاجامتعي والش يخوخة النشطة .ب

 التعلمي والتكنولوجيا 

 السن مفصل حسب الفئة العمرية واجلنس؟ما هو التحصيل العلمي لكبار  -15

 ة أ و الاس مترار يف التعمل )التعمل مدى احلياة، جامعات الكبار...(؟هل هناك برامج تشجع كبار السن عىل حمو ال مي -16

 هل هناك برامج للتدريب عىل التكنولوجيا ووسائل التواصل احلديثة لكبار السن؟ -17

 التطوع والعمل

هل هناك برامج او س ياسات تشجع كبار السن عىل العمل التطوعي؟ ما يه اجملاالت اليت ترحب بتطوع كبار  -18

 لمي،...(السن؟ )التع

هل هناك س ياسة أ و برامج تسمح لكبار السن ابالس مترار يف العمل لالس تفادة من خرباهتم؟ هل سشملهم قانون  -19

 العمل؟  

 الهجرة والمتدن

هل هناك س ياسات او برامج تشجع عىل التضامن بني ال جيال ال س امي يف املناطق اليت تشهد موجات جهرة ومتدن  -20

 اس تضافة العائالت لكبار السن،...(؟)جليس كبار السن من الش باب، 

 هل هناك برامج أ و س ياسات دلمع كبار السن يف املناطق الريفية ال س امي كبريات السن؟  -21

دماج  -22 هل هناك برامج تس هتدف كبار السن املهاجرين العائدين اإىل دوهلم؟ )برامج حامية اجامتعية، برامج اإ

 اجامتعي...(

 املشاركة املدنية

 مساحات تشجع كبار السن عىل املشاركة يف صنع الس ياسات خاصة تكل املتعلقة هبم؟ هل هناك برامج أ و  -23

هل هذه املساحات متوفرة من خالل الربامج احلكومية أ و من خالل منظامت اجملمتع املدين أ و من خالل تعاون  -24

 مشرتك؟

 هل يمت تيسري مشاركة كبار السن يف العمليات الانتخابية؟  -25

 زماتكبار السن يف حاةل ال   .ج

 هل هناك خطة لالس تجابة لل زمات والكوار  يف بدلمك؟ هل تشمل بشلك خاص كبار السن؟  -26

 هل اس هتدفت خطة الاس تجابة جلاحئة كوروان كبار السن بشلك خاص؟  -27

 

 صفحات( 7-5الثالث: الرعاية الصحية ) القسم-رابعا  
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 نوع املرض واجلنس؟نس بة كبار السن املصابني بأ مراض مزمنة غري معدية مفصةل حسب ما يه  -28

 ما هو عدد ونس بة كبار السن اذلي سس تفيدون من التغطية الصحية )مفصةل حسب نوع املرض واجلنس(؟ -29

هل يغطي التأ مني الصحي لكبار السن اكفة اخلدمات الصحية اليت حيتاجوهنا من رعاية أ ولية، واثنوية واستشفاء  -30

 وخدمات الصحة االإجنابية؟وادلواء؟ هل يغطي التامني الصحي خدمات الطب النفيس 

نفاقهم )مفصةل حسب نوع املرض  -31 نفاق من اجليب من قبل كبار السن عىل الرعاية الصحية من مجمل اإ ما يه نس بة االإ

 واجلنس(؟  

هل هناك برامج لتوفري الرعاية الصحية لكبار السن اذلين ال يمتتعون بتأ مني حصي، من دون تلكفة أ و بلكفة ميرسة؟  -32

 ربامج خدمات متعلقة ابلطب النفيس وخدمات الصحة االإجنابية؟ هل تتضمن هذه ال

هل هناك برامج ومراكز تس هتدف توفري الرعاية الصحية املتخصصة لكبار السن؟ )الرعاية الصحية ال ولية، الوقاية  -33

 من ال مراض، الكشف املبكر عن الامراض املزمنة، طب الش يخوخة(

فات مثال ( وخدمات الرعاية الطبية املتنقةل لكبار السن الس امي يف هل تتوفر خدمات القرب واجلوار )اكملس توص -34

 ال رايف؟ 

هل ختصص طب الش يخوخة متوافر يف اجلامعات الوطنية؟ هل يمت توفري التدريب الالزم يف هذا االإطار لسائر  -35

 العاملني الصحيني؟

جراءات وقائية لتسهيل وصول كبار السن للخ -36  دمات الصحية وغريها؟ هل متخالل جاحئة كوروان، هل مت وضع اإ

عطاء ال ولوية يف حاالت التطعمي لكبار السن؟  اإ

 صفحات( 7-5الش يخوخة يف املاكن والبيئة المتكينية ) -خامسا  

 

 ما هو عدد ونس بة كبار السن اذلي يعيشون مبفردمه مصنفة حسب الفئة العمرية واجلنس؟ -37

 عاية مفصةل حسب الفئة العمرية واجلنس؟ما هو عدد ونس بة كبار السن اذلين يعيشون يف دور الر  -38

 حسب اجلنس ونوع االإعاقة؟ مفصةل واالإعاقةذوي الصعوابت ما هو عدد ونس بة كبار السن من   -39

ي، )دمع ماد ؟ذوي الاحتياجات اخلاصة ذوي الصعوابت واالإعاقةهل هناك برامج متخصصة دلمع كبار السن من   -40

امت اعدة( هل جيري التعاون يف هذا االإطار مع منظامت غري حكومية أ و منظتوفري الوسائل التيسريية والتكنولوجيا املس

 ؟ذوي االإعاقةال شخاص 

هل يمت توفري التدريب الالزم ملقديم الرعاية من أ فراد العائةل أ و املساعدين الشخصيني؟ هل يمت توفري أ ي نوع أ خر من  -41

 ادلمع )املادي( ملقديم الرعاية؟

عمتدة لتقيمي دور الرعاية املتخصصة بكبار السن ومس توى الرعاية اليت توفرها؟ هل هل هناك معايري أ و مقاييس م   -42

 هناك برامج دلمع لكفة االإقامة يف دور الرعاية املتخصصة؟

  ؟ذوي الصعوابت واالإعاقةهل تشمل س ياسات النقل كبار السن ال س امي   -43
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رقات، دوائر ط) ذلوي الصعوابت واالإعاقة سهةل الوصول يف ال ماكن العامة ال س اميهل هناك س ياسات لتوفري بيئة  -44

 حكومية، مراكز اقرتاع انتخابية، مراكز طبية، مراكز ترفيه(

 هل هناك أ لية للرصد والتبليغ عن حاالت العنف ضد كبار السن؟ هل مت جترمي العنف ضد كبار السن؟  -45

لغاء  -46 جيابية حول كبار السن ودورمه واإ اههم؟ هل الصورة المنطية السلبية جت هل هناك برامج وس ياسات لتعزيز صورة اإ

 تعىن هذه الربامج ابلتوعية ضد العنف واالإساءة جتاه كبار السن؟ 
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 الحئة القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية املعنية ابالس تبيان :2امللحق رمق 
 

 العدد القطاعات واملؤسسات الوطنية املعنية

  .1 والشغل والكفاءات وزارة االإدماج الاقتصادي واملقاوةل الصغرى

  .2 وزارة الصحة وامحلاية الاجامتعية

  .3 وزارة الاقتصاد واملالية

  .4 وزارة ال وقاف والشؤون االإسالمية

  .5 وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون االإفريقي واملغاربة املقميني ابخلارج

  .6 وزارة ادلاخلية: املبادرة الوطنية للتمنية البرشية

  .7 طيطاملندوبية السامية للتخ 

  .8 الواكةل الوطنية للتأ مني الصحي

  .9 الواكةل الوطنية حملاربة ال مية

  .10 التعاون الوطين

عاقة ة الهنوض حبقوق الاشخاص يف وضعيةمديري   .11 اإ

  .12 مديرية املرأ ة 


