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 2017 فبراير/  شباط 22و 21الرباط، 
 

 موجز
 

وزارة التضامن والمرأة واألسرة بالشراكة مع  )سكواالا)آسيا  لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة قامت 
نحو إطار استراتيجي وطني للنهوض بحقوق المسنين وطنية حول " ورشة عمل بتنظيموالتنمية االجتماعية 

 .2017 فبراير/  شباط 22و 21 يوميفي الرباط  الديوانفي فندق  ،"بالمغرب
 

الوطنية لتطوير سياسات سكانية متكاملة ومستدامة تعزيز القدرات "قدت هذه الورشة في إطار مشروع ع   
ضافة .  هذا باإلثالث جلسات أساسيةحول  تتمحورو ،الذي تقوم اإلسكوا بتنفيذه ،وشاملة في المنطقة العربية"

 . التي ترأستها السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية االفتتاحية ةلجلسلى اإ
استعراض الجهود المبذولة في هذا  وتم   كبار السني للعمل على قضايا اإلطار المفاهيمتناولت الجلسة األولى 

وركزت الجلسة   .في المغرب كبار السنالوطنية للنهوض بحقوق األولويات الجلسة الثانية ناقشت و.  الصدد
 االستراتيجي الوطني لكبار السن.التي ينبغي اتباعها في إعداد اإلطار المنهجية على  الثالثة

 
ة وزارو، اإلسكواعن و ،وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية عنممثّلون الورشة  حضر 
 بعض وعن ،والمرصد الوطني للمسنين ،والمرصد الوطني للتنمية البشرية ،والمندوبية السامية للتخطيط، الصحة

عدٍد من  إلىإضافةً ، كبار السن والقضايا ذات األهمية لهذه الفئة الديمغرافية التي تدعممؤسسات المجتمع المدني 
 .المجال اهذفي الوطنيين الخبراء 
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 مقدمة
 
وزارة التضامن والمرأة واألسرة بالشراكة مع ( آسيا )اإلسكوا لغربي واالجتماعية االقتصادية ةاللجن قامت .1

نحو إطار استراتيجي وطني للنهوض بحقوق " موضوع وطنية حولورشة عمل  بتنظيموالتنمية االجتماعية 
في قدت هذه الورشة ع  .  2017 شباط / فبراير 22و 21 يوميالديوان في الرباط في فندق  ،"المسنين بالمغرب
 ،رات الوطنية لتطوير سياسات سكانية متكاملة ومستدامة وشاملة في المنطقة العربية"تعزيز القدإطار مشروع "

بناء القدرات الوطنية، بما فيها قدرات المؤسسات الحكومية ومنظمات يسعى إلى والذي  الذي تقوم اإلسكوا بتنفيذه
، وعلى وضع سياسات سكانية متكاملة المجتمع المدني، للعمل معاً على دمج أولويات السكان في سياسات التنمية

ذلك أن ضعف مشاركة منظمات المجتمع المدني في عمليات صنع   .هاوتقييم تهاضمان متابعومستدامة وشاملة و
حول دون تقدم قضايا السكان والتنمية في الدول العربية. سياسات السكان والتنمية ما زال يشكل عائقاً واضحاً ي

من أجل ضمان تأثير أكبر على المستوى ، المغربالمشروع بشكل خاص على خمس دول عربية من بينها  يرّكز
 ي.الوطن

 
التي ترأستها السيدة  االفتتاحية ةثالث جلسات أساسية، إضافة الى الجلستمحورت ورشة العمل حول و .2

عروض  الجلسات حيث تضمن كٌل من بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية،
ومعطيات التشخيص التي يمكن  اإلطار المفاهيميتناولت الجلسة األولى   ومناقشات حول مواضيع مختلفة.

استعراض الجهود المبذولة في .  وتم  كبار السنلبلورة إطار استراتيجي وطني للنهوض بحقوق االنطالق منها 
كبار السن في المغرب انطالقا من التشخيص الوطني لاألولويات الوطنية الجلسة الثانية  ناقشتوالصدد.  هذا 

منهجية العمل التي يمكن وركزت الجلسة الثالثة على   الدولية في هذا المجال. وأخذاً بعين االعتبار االلتزامات
   .وطنيالستراتيجي الطار اهذا اإل لصياغةاعتمادها 
 

بناء تحالف يمّهد إلعداد  إلىالجمع بين األطراف الحكومية ومنظمات المجتمع المدني و إلىالورشة  سعت .3
عنها المشاركين للمساهمة بشكل فاعل، في خطوة الحقة من المشروع، في المشاورات الوطنية التي سوف ينتج 

للنهوض  خمسيةإعداد رؤية ووضع إطار استراتيجي وطني وخطة عمل ت سهم في شأنها أن  منمرجعية وثيقة 
 .السن في المغرب كباربحقوق 

 

 النقاش مواضيع -أوالا 
 

 الجلسة األولى -ألف
 
 عرٍض تقديم الجلسة األولى ب ،اإلسكوا في السكانية للشؤون أولى مسؤولة، عرجا ربىستهلت السيدة ا .4

ي من توال ،من خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخةانطالقاً للنهوض بحقوق كبار السن حول اإلطار المفاهيمي 
وقبل التعريف عن هذه الخطة، قدمت   وسياسات خاصة بكبار السن. اتلتطوير استراتيجيشكل أساساً ت  أن  هاشأن

تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات سكانية متكاملة ومستدامة وشاملة في "مشروع السيدة عرجا لمحة عن 
ً  "المنطقة العربية فت الوطنية ضمن إطاره.   تندرج هذه الورشةو الذي تنفذه اإلسكوا حاليا المنطقي باإلطار فعر 

شرحت الخلفية التي أ ستند إليها والمتمثلة بنتائج مراجعة خطة عمل المؤتمر العالمي للسكان والتنمية و ،للمشروع
أن الدول العربية ما زالت بشكل عام أظهرت هذه النتائج وقد  نصرام عشرين عاماً على تبنيه. ابعد  1994

إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية صوغ  تعاني من فجوات عديدة أهمها يتعلق بالتمويل وبضعف
مج ستراتيجيات وبرااالسياسات وذلك على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته في صياغة وتنفيذ سياسات و

 أن مراجعةال أظهرت نتائجأما فيما يتعل ق بفئة كبار السن على وجه التحديد، ة.  تتعلق بقضايا السكان والتنمي
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 خدمات الرعاية الطويلة األجل تطوير سياسات واتخاذ إجراءات تتعلق بتقديمعربية عِملت على معظم الدول ال
تستهدف و 2002 وضعت بعد عام غالبية السياسات.  كذلك أن  معقولة الكلفةالصحية الرعاية لكبار السن وال

 .التعاون الوثيق مع المنظمات الخيريةبيتم  تقديم الرعاية لكبار السنوأن   ،كبار السن الفقراء والنساء كبيرات السن
 
ت مثِّل نقطة تحول في مناقشة التي و 2002خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة  ركز العرض علىمن ث م   .5

بظاهرة الشيخوخة  ت هذه الخطةترفاع.  السياسة الدولية العامة المتعلقة بالشيخوخة والعمل على قضايا الشيخوخة
تت بع نهج شامل للتنمية يربط موضوع الشيخوخة وهي  . كظاهرة عالمية لديها تأثير قوي على التنمية المجتمعية

لم   ة،وق اإلنسان التابعة لألمم المتحدبأطر التنمية االجتماعية واالقتصادية وحق ً بذلكحّوِ الخطاب والنهج في  تا
شدد على أن  كبار السن ليسوا فئة .  كما ترعاية االجتماعية إلى النهج التنمويمعالجة قضايا الشيخوخة من نهج ال

ه عملية صياغة وتنفيذ يوجت  يمكن للدول االستعانة بها لو.  على هذا األساس هذه الفئة التعامل مع متجانسة وينبغي
ق  كذلك.  وناجح قضايا الشيخوخة بشكل مناسبعلى معالجة  تهاسات المتعلقة بكبار السن لمساعدالسيا تطر 

والتوجهات ذات األولوية وهي كبار السن والتنمية، وتوفير  األهداف الرئيسية لخطة عمل مدريدالعرض إلى 
 .، والقضايا المرتبطة بكل من التوجهات الثالثةالخدمات الصحية، وكفالة تهيئة بيئة تمكيني ة وداعمة لكبار السن

 
، وما على المستوى الوطني هاوضع استراتيجيات لتنفيذمن خالل وتم  استعراض كيفية تفعيل الخطة  .6

وضمان  ،تقييم السياسات والبرامج االجتماعية القائمة، وتحديد األولويات الوطنيةمن حيث من الدول  يتطل ب هذا
دون  تحديد العقبات التي تحولو، توافر البيانات الوطنية المفصلة حسب الجنس والنظر في طرق جمعها وتحليلها

تطوير مؤشرات التنمية ، وتحديد الموارد المالية الالزمة، وإدماج قضايا الشيخوخة في خطط التنمية الوطنية
ص العرض الى وخل    .إشراك كبار السن في عمليات الصياغة والتنفيذ والرصد، والستعراض وتقييم السياسة

كإطار لمعالجة وإمكانية استخدامها  ،2030لعام البعد السكاني في إطار خطة التنمية المستدامة التأكيد على 
تشكل إحدى .  كما انها بهذه الفئة الديمغرافيةتشمل أولويات متعلقة ، إذ أنها القضايا ذات األهمية لكبار السن

 .أجل التنميةستقطب معظم التمويل من سوف تو اآلليات الرئيسية لرصد التقدم المحرز في قضايا التنمية
 
وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية رئيسة مصلحة المسنين في ، مليكة قلبي ةالسيد تقّدم .7

العرض أعطى .  "الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع األشخاص المسنين في المغرب"حول عرضاً ، االجتماعية
على التزام  الذي نص   2011المتجسدة في الدستور  لمحة عامة عن المرتكزات الوطنية لرعاية كبار السن

استراتيجية و، التوجهات الملكية الساميةفي و األشخاص المسنين، تستهدفالسلطات وضع وتفعيل سياسات 
لنهوض بالعمل التكافلي والمساهمة في تحقيق اإلنصاف لتطوير البرامج والمبادرات إلى الوزارة التي تهدف 

ق العرض الى تكما .  حقوقالتدعيم من خالل  وعلى رأسها المسنينكافةً الفئات االجتماعية بين والمساواة  طر 
اإلطار تم  إلقاء الضوء على و.  التي تتعل ق بحماية كبار السن والنهوض بحقوقهمااللتزامات العربية والدولية 

بما  ،المؤسساتالوطنيين و الشركاءد من عداألخير هذا ويشمل ، القانوني والمؤسساتي للنهوض بحقوق المسنين
مديرية خاصة بحماية األسرة والطفولة ( 2013) تتضمن الهيكلة الجديدة للوزارة إذ مناسبة، بنية إدارية في ذلك

 .واألشخاص المسنين تضم قسم األسرة والمسنين ومصلحة خاصة بحماية األشخاص المسنين
 
واألسرة وزارة التضامن والمرأة التي قامت بها مبادرات البرامج وكما أعطى العرض لمحة عن ال .8

 برنامج النهوض بحقوق األشخاص المسنينتتضمن و.  سنكبار اللرعاية وحماية حقوق  والتنمية االجتماعية
، التضامن بين األجيال تنظيم حمالت تحسيسية سنوية لنشرمن خالل ترسيخ قيم التكافل والتضامن  :التالية محاورال
التي  دعم لمبادرات جمعيات المجتمع المدنيوتقديم ال، تأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنينو

القيام باألبحاث والدراسات لتشخيص أوضاع المسنين وإحداث من خالل تطوير المعرفة ، ونت عنى بقضايا كبار الس
مبادرات لمحة عن ال يتعطأ  كذلك   لرصد والتحليل.لتدعيم ا 2016المرصد الوطني لألشخاص المسنين في سنة 



 

-4- 
 

ت عنى بكبار السن إدراج تدابير ، ومديرية السكانفي  إحداث مصلحة "إعادة التأهيل وطب الشيخوخة"ك القطاعية
لألشخاص التقاعدي ذ التدابير لرفع مبلغ المعاش ااتخ، و2016-2012في استراتيجية وزارة الصحة للمرحلة 

، ادرة الوطنية للتنمية البشريةالمببرامج  من خالل لكبار السنحداث العشرات من مؤسسات الرعاية ، وإالمسنين
 .باإلضافة إلى مبادرات أخرى

 
فتتمث ل   .المغربكبار السن في للنهوض بحقوق  التحديات واآلفاق المستقبليةتقديم ص العرض إلى وخل   .9

نشر الوعي بآثار التحوالت ب.  كما تتمث ل وضع وتفعيل إطار استراتيجي لحماية األشخاص المسنينبالتحديات 
لتحقيق اإلدماج لقضايا الوطنيين والمحليين  الشركاءتعبئة جميع و ،الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية والقيمية

تكثيف وسائل و ،تعميم الحماية االجتماعيةكذلك ب.  في السياسات والبرامج التنموية الوطنية والمحلية كبار السن
المسنين وتمثيليتهم في مختلف مراكز القرار وتثمين أدوراهم تعزيز مشاركة و، نشر ثقافة التضامن بين األجيال

 ً تطوير الخدمات الموجهة لألسرة باعتبارها النواة الطبيعية لرعاية و، في حماية األسرة االجتماعية وخصوصا
ً بو . وحماية األشخاص المسنين قدرات تنويع الخدمات الموجهة للمسنين والحرص على الجودة ودعم أيضا

ن  اآلفاق المستقبليةأما   .لبشريةالموارد ا التوعية اإلعالمية  توسيع، والمعرفة بأوضاع المسنين رفعفتتضم 
ن .  هذه الفئة أوضاع حسينلتأساسي ك يركشمع األسرة  ةتوطيد العالقو ،السن بحاجات كبار تعزيز كما تتضم 

من أشكال التمييز واإلهمال والمعاملة لضمان حماية المسنين  اإلطار التشريعي من خالل إدراج مقتضيات جديدة
دخل أي  لهم يتوفر لذين اللتشمل كبار السن ا يجتماعالالضمان اوإصالح أنظمة التقاعد .  كذلك السيئة والعنف

 قضاياإدماج وأخيراً .  الصحيةالرعاية خدمات  إمكانية الحصول علىتعزيز ، ومعاشات زهيدة يتقاضونأو 
تطوير الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاعات ، وبرامج التنمية المحليةوالمسنين في المخططات 

 .الحكومية المعنية برعاية المسنين
 

ً قد م السيد محمد الفاسي الفهري من المندوبية السامية للتخطيط عرض .10 كبار السن في المغرب: بعنوان " ا
لهذه الفئة الديمغرافية من خالله تعريف أعطى  ،ادي؟"ما هي جوانب الضعف االجتماعي والديمغرافي واالقتص

تحديات اجتماعية واقتصادية وثقافية، ينبغي تحديدها والعمل على  عليهتتزايد بشكل متسارع يترتب التي 
عن الوضع موث قة باألرقام كما أعطى لمحة .  ظاهرة الشيخوخة في المغربعن ديمغرافية لمحة ، ومواجهتها

، لديهم ومؤمل الحياةتوزيع كبار السن بين المناطق الحضرية والريفية، والديمغرافي لكبار السن كاالجتماعي 
 همالتعليمي ونشاط اهمومستو، التي يعيشون فيها وبنية األسرةداخل األسرة،  هموضعواالجتماعية،  تهمحالو

ق إلى الوضع الصحي لكبار السن في المغرب .  لهم وتغطية المعاشات التقاعدية، االقتصادي مركزاً على وتطر 
ق  عدة عوامل منها اإلعاقة الحركية، وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات الطبية والتغطية الصحية.  كذلك تطر 

التحول الديمغرافي  مفادها أن  وخل ص إلى استنتاجات .  لكبار السن والتضامن بين األجيالإلى الدور االجتماعي 
ً من الزمن في المغرب متسارع ويحدث خالل فترة  بدأت  النامية والتي كانت قدلبلدان با مقارنةً  قصيرة نسبيا

بين األمراض المزمنة  التزامنيؤدي إلى س هذا . بعد انخفاض انتشار األمراض المعدية فيهاشيخوخة سكانها 
انخفاض هذا باإلضافة إلى   .على النظم الصحيةوالتحديات  األمر الذي سيزيد الضغط ،في المغرب والمعدية
 التغيرات االجتماعية واالقتصادية، وإلى معرضة لخطر العجز الماليهي التي و التقاعديةمعاشات ن ظ م التغطية 

ً الذي وواالتجاه نحو األسر النووية   سرة للمسنين.ض دعم األقوِّ يواأل سري على التضامن  يمكن أن يشكل ضغطا
 

وضع كبار النتائج األولية لدراسة عن "من المركز الوطني للتنمية البشرية قد م السيد عبد القادر تيطو  .11
ف بهدف الدراسة وهو تم  إعدادها مع الوزارة بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان.   ،"السن في المغرب عر 

، ومراجعة مع تحليل التبعات المحتملةالوضع االجتماعي والديمغرافي واالقتصادي لكبار السن ض اعرتاس
وعرض االنخفاض   السياسات القائمة التي ت عنى بهذه الفئة مع اقتراح عناصر توجيهية لسياسة وطنية لكبار السن.

، ونتائج هذا التطور 2050م % في عا1.8والمتوقع أن يصل إلى  1962المتواصل في معدل الخصوبة منذ عام 
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كبار  السكان وانعكاسات هذه التغيرات علىالديمغرافي على التركيبة العمرية للسكان، وعلى األسرة وهجرة 
لة بحسب وقد مالسن.    هموظروفلكبار السن األسري  الوضععن والجنس  العمرالموقع الجغرافي و بيانات مفص 
ومشاركتهم في ومستوى نشاطهم الحركي  والصحية )شكل وحجم األسرة المعيشية، الفقر، الهشاشة( المعيشية

بين التضامن بيانات عن و، اإلقصاء االجتماعي والعزلةب وشعورهم ر التغطية الصحية لهموف  وت   سوق العمل
 خالل رفع الوعيتعزيز دور األسرة في تقديم الرعاية لكبار السن من  ضرورةوختم مؤكداً على .  األجيال، إلخ

وسل ط الضوء .  لحفاظ على التضامن بين األجيالمما يساعد على امادي الدعم ال وتقديم على أهمية هذا الدور
والحاجة الشيخوخة، المرتبطة مراض لأليادة المتوقعة الز نتيجةعلى الخدمات الصحية  والطلبضغط على زيادة ال

 .كبار السنواالقتصادية ل المشاكل الصحية واالجتماعية حولمتخصص مسح إلعداد 
 

وأعادوا التأكيد على أهمية التركيز على األبعاد الديمغرافية واالجتماعية  ضوأثنى المشاركون على العر .12
عدد من المواضيع  علىالنقاش  ركزكما  . ظاهرة الشيخوخة والقضايا ذات األهمية لكبار السنواالقتصادية ل

كبار وتأثير ذلك بشكل خاص على  فقدان الروابط االجتماعيةوضع كبار السن في مؤسسات الرعاية، وأبرزها 
والدعم المعنوي الشاملة توفير الحماية االجتماعية ضرورة ، ومهمشة جتماعيةافئات  الذين ينتمون إلى السن

أهمية اعتماد المقاربة  على إلقاء الضوءتم  و.  واإلطار القانوني الالزم لضمان تحقيق ذلك لكبار السنوالنفسي 
شكل فع ال في بلورة بومشاركة منظمات المجتمع المدني  ة الخاصة بكبار السن،التشاركية في تطوير االستراتيجي

 هذه المنظمات السيما أن   ،المجال واالستفادة من التجارب السابقة في هذا، ذات الصلة السياسات واألولويات
ً  دوراً  لعبتكانت قد   حقوق األشخاصبالمتعلقة تلك األطفال وحقوق بفي صياغة االستراتيجية المتعلقة  نشطا

 .ذوي اإلعاقة
 

الجلسة الثانية -باء  

 
 كبار السن واإلشكاليات التياستعراض األولويات الوطنية للنهوض بحقوق الجلسة الثانية الى  تهدف .13

، مع األخذ بعين االعتبار الخصوصيات االجتماعية، الخاصة بهم ينبغي أن تتناولها االستراتيجية الوطنية
باعتباره كما هدفت إلى استقاء وجهات نظر المجتمع المدني بهذا الخصوص .  لهذه الفئة والصحية، والديمغرافية

 تكر للحلول األنجح.بأساسي ومميداني فاعل 
 

ً عرض اإلسكوا، في السكان والتنمية االجتماعية قسم رئيسة، القري كريمةالسيدة قدمت  .14 "أجندة  حولا
فت ، : أية منهجية للتفعيل لتعزيز حقوق المسنين"2030التنمية المستدامة  من خالله بماهية الخطة، والجدول عر 

الزمني لتنفيذها، والمجاالت ذات األهمية التي تركز عليها وهي الناس، الكوكب، االزدهار، السالم، والشراكة.  
من أجل تنمية مستدامة ال .  تعمل ثالثة للتنمية المستدامة: اقتصادي واجتماعي وبيئيالبعاد األهذه الخطة تتناول 

إن هذه الخطة.  ف أهداف شدد على مبدأ التكامل الذي ت سند إليه أهمية حاسمة في ضمان تحقيقت، وتستثني أحداً 
بما يكفل لجميع البشر تفعيل طاقاتهم الكامنة في  متكاملة وغير قابلة للتجزئةذات الصلة غايات الهداف وهذه األ

ن  اإلعالنمن  تتأل ف الخطة.  صحي إطار من الكرامة والمساواة وفي ظل مناخ الرؤية، المبادئ ويتضم 
، وآليات غاية 169تنمية المستدامة وللهدفاً  17، ومن نداء للعمل من اجل تغيير عالمناووااللتزامات المشتركة، 
تم  تطوير .  تنفيذ والشراكة العالميةلاوسائل ، وطنيالوقليمي، وواإل ،عالميعلى المستوى ال المتابعة واالستعراض

واقع المع اختالف البلدان تسري على جميع .  وهي شاركة جميع البلدان وأصحاب المصلحةهذه الخطة بم
.  ومع احترام السياسات واألولويات الوطنية ،ومستويات تنميتها ،واختالف قدرات البلدان ،في كل بلد يالمعيش

 .على عاتق الدول " هذه الخطةتوطين" تقع مسؤوليةو
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كإطار عام لمعالجة قضايا  2030على ضرورة اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام لعرض ركز اكما  .15
خطة ففي حين أن  .  مع االستناد إلى خطة عمل مدريد لصياغة سياسات كبار السن والتنفيذ العمليالشيخوخة 

شر أو من خالل بشكل مباشر أو ضمني/غير مبا تشمل أولويات متعلقة بكبار السن 2030التنمية المستدامة لعام 
ً أنه لفئات المستضعفةاألهداف والغايات الموجهة للجميع أو ل كبار السن ضمن قائمة الفئات تم  إدراج ، علما

رصد التقدم لعمل على قضايا التنمية وتشكل إحدى اآلليات الرئيسية ل، ومن اإلعالن( 23المستضعفة )الفقرة 
للشيخوخة مدريد الدولية عمل خطة فإن  ،معظم التمويل من أجل التنمية واستقطاب هذه المجاالتالمحرز في 

توصيات للعمل من أجل بناء مجتمع .  فهي تتضمن بقضايا كبار السن ما يتعل قفي لة بشكل عميق ووافٍ فصم
صحية توفير الخدمات ال، كبار السن والتنميةهي التالية:  ذات أولوية توجهاتإلى ثالثة  ةقسمم لجميع األعمار

د القضايا التي تتطلب إجراءات تحدِّ  .  كماكبار السنل ة وداعمةكفالة تهيئة بيئة تمكيني  ، ووالرفاه في سن الشيخوخة
وتم  إلقاء الضوء على القضايا المشتركة بين   .ذات األولويةالثالث  التوجهاتعلى مستوى السياسات لكل من 

المدرجة تحت لكل من القضايا  مدريدعمل خطة مقارنة بين األهداف المحددة في إجراء الخطتين من خالل 
 .2030المستدامة لعام  خطة التنميةواألهداف ذات الصلة في والغايات  ذات األولوية ةالثالث التوجهات

 
ً عرضديمغرافي، -بد اللطيف الفراخ، خبير إحصائيعالسيد قدم  .16 "أولويات العمل في مجال المسنين حول  ا

خصائص ظاهرة الشيخوخة في المغرب .  تناول العرض اإلقليمي والوطني"وعلى ضوء السياق الدولي 
توصيات الرئيسية ال أولويات العمل في مجال المسنين بمـا ينسـجم مـع طرحو القائمة.  التحديات األساسيةو

.  كما قد م موجزاً عن هذه على الصعيد الدولي واإلقليمي والمحليفي أطر التنمية ذات الصلة المتاحة  الواردة
بحيث أنها تتم  العمليةالخصائص األساسية لعملية الشيخوخة في المغرب بسرعة تطور هذه  تتمثلوالتوصيات.  

هذه العملية  في حين أناجتماعيةً واقتصادية في طور االزدهار.   تقريباً وفي ظل ظروفعلى مدى ثالثة عقود 
تم ت بشكل متدرج في معظم البلدان النامية ورافقت النمو االجتماعي واالقتصادي المطرد على مدى  كانت قد

جذري وفي األدوار الر تغي  وال عملية الشيخوخة في المغرب بتقلص حجم االسرةكذلك تتمث ل   عدة عقود وأجيال.
هجرة العمل، وسوق في عدد أكبر من النساء  وانخراطبة، الخصومعدل انخفاض ، وذلك بسبب محددة داخلهاال

ً  الريفالشباب من  الذي من عدد األشخاص  صيإلى تقلدي ؤيمما  العمل،عن فرص  إلى المناطق الحضرية بحثا
منخفضة لكبار السن طية االجتماعية والصحية غنسبة التعلماً بأن   لكبار السن. بتقديم الرعاية الممكن أن يقوموا

 .المناطق الريفيةوفي  بالنسبة للنساءجداً وخاصة 
 

الالزم عند تطوير استراتيجية  االهتمامالتي يجب أخذها بعين االعتبار وإيالئها وتطرق إلى أبرز التحديات  .17
 الوبائي غير المكتمل كاالنتقال بكبار السنالتي ت عنى أطر التنمية ها في تناولوالتي تم  وطنية خاصة بكبار السن 

 والمزمنة األمراض غير الساريةباإلضافة إلى المعدية ة/الساريلزم االستمرار في محاربة األمراض ي   والذي
ارتفاع احتمال اإلعاقة ، والكلفةمن حيث تقديم الخدمات و نظام الرعاية الصحية على عبئا مضاعفاويشكل 

خدمات  إمكانية الحصول على ضمانو، مع التقدم في السن تظهرالتي  المرتبطة بالشيخوخة واألمراض المزمنة
 تدريب، ووالتخفيف من عبئهافي تقديم الرعاية لكبار السن لتعزيز دور األسرة وهو ضروري  المنزلية الرعاية

وذلك  والتحديات المرتبطة بهاواألطباء، وظاهرة تأنيث الشيخوخة  األخصائيين االجتماعيينو مقدمي الرعاية
 في المجتمعلكبار السن  ةنشطال ةمشارك، وتمكين الكبار السنفئة وعدم تجانس  نساءمؤمل الحياة لدى ال الرتفاع

كما أشار إلى   .األعمار لجميعمجتمع وضمان  ز التضامن بين األجياليعزوت تهماخبرمن ستفادة المن أجل ا
 والغير حكوميةالحكومية الجهـات  جميع تعزيز عمليــة التنســيق بيــنضرورة  بما في ذلكتحديات أخرى 

هذه الفئة ذات األهمية لالقضايا وضمان مراعاة  ،همب المتعلقةوتحديث القوانــين ، بقضايا كبار السن المعنيـة
 حسبالبيانـات  صيلتفو، همغناء قواعـد البيانـات المتعلقـة بتطوير وإالقطاعية، وفي االستراتيجيات العمرية 

ات ليواآل والتقييم لرصدواالمتابعة  عمليةتعزيز ، وواألبحاث المتخصصةالقيام بالدراسات ، والجنس والسنع نو
 .في معالجة المسائل ذات األهمية لكبار السننهــج التشــاركي الكذلك تعزيز ، وذات الصلة
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، ممثل عن وزارة الصحة المغربية، عرضاً حول "الشيخوخة والصحة" ألقى من السيد محمد ديوريقد م  .18

من خالل إنشاء خالله الضوء على أهم اإلنجازات التي تم  تحقيقها في مجال الصحة على الصعيد المؤسساتي 
حصول مكانية الضمان إوعلى الصعيد الوقائي والكشف المبكر لألمراض المزمنة مصلحة التأهيل والشيخوخة، و
ق إلى التحديات   ، وتعزيز قدرات الموارد البشرية.على خدمات الرعاية الصحية التي لخصها بأهمية كما تطر 

العمل على تغيير وجهات والمعتقدات الخاطئة المتعلقة بالشيخوخة وكبار السن، والسلبي التغلب على التنميط 
ف بمشروع المخطط كما   ه.مستوى الوعي حول أهميتورفع النظر حول اإلنفاق العام على قضايا كبار السن  عر 

لكبار  مكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحيةإتيسير الذي يهدف إلى الوطني حول الشيخوخة والصحة 
المساهمة في وتمكينهم من االستمرار في لهم  ةسليم شيخوخةتأمين  من أجلالحتياجاتهم  السن واالستجابة

واإلجراءات ذات للمشروع كما عرض المحاور االستراتيجية .  على استقالليتهم وصحتهم مجتمعاتهم والمحافظة
 .الصلة

 
شدد عدد من الممثلين عن منظمات غير حكومية آرائهم حول األولويات الوطنية لكبار السن.  كذلك قد م  .19

استراتيجية لتلبية  على أهمية تطويرالسيد أحمد لمباركي، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين، 
التي ينبغي العمل عليها عدد من القضايا ذات األهمية ألقى الضوء على .  كما االحتياجات الخاصة لكبار السن

تعزيز الشراكة بين الوزارات التي ت عنى بقضايا كبار السن وزيادة توفير تغطية صحية شاملة لكبار السن، وك
ق والرعاية لكبار السن ضمن أسرهم لتيسير تبادل القيم الدينية والوطنية التنسيق فيما بينها، وتأمين السكن الالئ

بين األجيال، وإيالء االهتمام الالزم لكبار السن الذين يعانون من الفقر، وتحديث مؤسسات الحماية االجتماعية، 
 وتمكين كبار السن من المشاركة في جميع جوانب الحياة.

 
عرضاً ة تسيير المركز االجتماعي لألشخاص المسنين بالنهضة، السيدة منى معمر، رئيسة جمعيقدمت  .20

متطلبات كبار السن، سل طت من خالله الضوء على التعزيز حقوق لالتي ينبغي التركيز عليها ولويات األحول 
وضع خطة تقاعد تتضمن كبار السن من العيش بكرامة.  و والصحية الضرورية لتمكيناالجتماعية، االقتصادية، 

تقديم الدعم إذ أن  بعض األشخاص كبار السن ال مدخول لهم أو لديهم مدخول محدود جداً، و لكبار السنشاملة 
لدى العزلة يؤدي إلى االكتئاب إذ أن  شعور كبار السن ب أهمية الرعاية األسريةو لألسر التي ترعى كبار السن

التأمين توفير المنزلية، وتدريب مقدمي الرعاية و سوء التغذية وفقدان المناعة، وتهيئة المنازللوكبار السن 
 االجتماعية وتحديث مراكز الرعايةتطوير عدد كبير من كبار السن ال يوجد لديهم تأمين صحي، و إذ أن الصحي
كما  التدريب في طب الشيخوخة، والشيخوخةطب خدمات ، وتوفير مما يسهل بين األجيال األماكن العامةوكذلك 

 .الصحية الرعاية مقدميلتدريب ال
 

ق  .21 خالل العرض الذي قدمه حول "المرصد ق المركز الوطني للمسنين، السيد توفيق لحلو، نائب منستطر 
أهداف المرصد الوطني.  إلى الوطني لألشخاص المسنين: أولويات العمل في مجال حماية األشخاص المسنين" 

تحقيق التقدم في مجال رعاية من أجل تعزيز و كبار السن واحتياجات قضاياوأكد على أهمية التعم ق في فهم 
ل والتي أولويات عمل المرصد هذه الفئة العمرية.  استعرض وحماية  كبار أوضاع  ومتابعةالرصد  :ما يليتشم 

ذات  قضاياالب ي عنىإحداث مركز للتوثيق ، ووالجنس السنمصنفة حسب  خاصة بهم بياناتإعداد قاعدة ، والسن
المساهمة في تطوير ، وهمأوضاع متابعةلجنس لوا لعامل السن المراعيةتطوير المؤشرات الالزمة ، واألهمية لهم

ذكاء الوعي هم إلأوضاعو همالمعرفة والبحث العلمي من خالل إنجاز بحوث ودراسات وتقارير حول قضايا
تبادل ، والمجالهذا الفاعلين والمتدخلين في تطوير شراكات بين مختلف ، ووتطوير السياسات القائمة على األدلة

السيد مصطفى الودغيري،  شددو  .الخبرات والمعطيات والممارسات الجيدة على المستوى الوطني والدولي
يقع على عاتق كبار السن ودعم الجزء األكبر من مسؤولية رعاية أن  على رئيس جمعية أمل لطب الشيخوخة، 
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 مصلحة لطب الشيخوخة يعمل فيها فريق طبي متكامل،إنشاء أهمية على األولويات التالية:  زورك   . األسرة
رفع مستوى الوعي لكبار السن، و رعاية االحتياجات اليوميةوضرورة العمل على تكوين األطباء والممرضين، و

 بشأن االحتياجات الغذائية.كبار السن  لدى
 

يجب أخذ هذه النقطة بعين االعتبار عند أنه و فئة متجانسة ايشكلوالسن ال كبار أكد النقاش على أن   .22
 وضعهم بحسبتختلف .  فإن احتياجاتهم هذه الفئة العمريةصياغة االستراتيجية وتناول القضايا ذات األهمية ل
كما تم  التأكيد على أهمية "بقاء المسنين في أماكنهم" من خالل االجتماعي، واالقتصادي، والصحي، واألسري.  

إيالء األولوية واالهتمام ...، وعلى ، إلخالسن عامل يراعت   مساكن وتصميمتوفير المساكن المدعومة من الدولة 
أيضاً إلى أهمية مراعاة احتياجات ومتطلبات كبار السن  الحضورأشار وكبار السن.   الواجب لموضوع استقاللية

 االستراتيجي هم األ م، وإدراج ذلك في اإلطاريعودون إلى بلدأنهم سأو  المغتربين سواء كانوا سيبقون في الخارج
الحياة في خطط واستراتيجيات مسار أهمية اعتماد نهج كذلك تم ت اإلشارة إلى   .الوطني المتعلق بكبار السن

 إلى مبدأ أن  اإلنسان ينبغي أن يكون محور جميع الجهود التنموية. استناداً ككل وتلك الخاصة بكبار السن التنمية 
 

 اً ريشوختم السيد محمد أيت عزيزي، مدير حماية األسرة والطفولة واألشخاص المسنين، الجلسة الثانية م .23
 شانقال تعميق وإثراءكبار السن من أجل ل ذات األهميةالقضايا حول  ستعقد اجتماعات مواضيعية إلى أن  الوزارة

 الميداني هاوالدروس المستفادة من عملبراتها عرض خمن لمنظمات غير الحكومية ا ولتمكين، حول هذه القضايا
 .كبار السنل الوطنياإلطار االستراتيجي  بشأن قتراحاتالاتقديم مواصلة و ،بشكل مفص ل

 
 الجلسة الثالثة -جيم

 
منهجية صياغة اإلطار االستراتيجي الوطني للنهوض بحقوق كبار السن في الجلسة الثالثة استعرضت  .24

 المغرب.
 

الجلسة بتقديم  ،وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية من ،استهل السيد عزيز الوبالي .25
بحقوق األشخاص المسنين: مسارات عناصر منهجية صياغة اإلطار االستراتيجي الوطني للنهوض حول " عرٍض 

عرض تناول ال  ".إعداد السياسات العمومية من طرف وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
ً قالوزارة، والمهام الموكلة إلى  ً  دم ملخصا ً و واضحا تجربة الوزارة في إعداد ثالث استراتيجيات مختلفة، عن  ثريا

السياسة ، والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، وللمساواة "إكرام"الخطة الحكومية "وهي 
ق إلى  ".العمومية المندمجة للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة  تم تالتي  المتعددةالمراحل  تطر 

عند  يجب أخذها بعين االعتبار والتيالمرتبطة بهذه المراحل والخطوات الرئيسية  منها، كلٍ في إعداد مراعاتها 
عند إعداد اإلطار  إليهاالمراجع الكبرى التي يجب االستناد م ثم قد   . االستراتيجيات والسياسات العامةإعداد 

 31مقتضيات الدستور المغربي وخاصة الفصلين وهي  في المغرب، كبار السنالوطني للنهوض ب االستراتيجي
التزامات ، واالجتماعية وحول االلتزام بمعالجة األوضاع الهشة لألشخاص المسنينحول الحق في الرعاية  34و

 .للشيخوخة الدولية خطة عمل مدريد، وسنال بكبارالمغرب الدولية ذات الصلة 
 

عملية وضع في  همالذي يمكن إتباعحول المقاربة والمسار  مجموعة من االقتراحات المنهجيةكذلك قد م  .26
اعتماد و ،المختلفة للنساء والرجال المتطلباتخذ بعين االعتبار األأشار إلى ضرورة ف  االستراتيجي.اإلطار هذا 

في كبار السن وضمان حق  تشاركية مقاربةاعتماد  ، وكذلكواحترام المعايير الدولية المعمول بها حقوقية مقاربة
تعبئة باإلضافة إلى  ،الدوليين من أجل الخبرةتعبئة الشركاء أهمية كما ألقى الضوء على .  المشاركة الواسعة
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تثمين الممارسات الفضلى الوطنية و ،الوطنية والدولية اتالخبرواالستفادة من  يةالمحل ةالفاعلالجهات  والتزام
 .والدولية

 
العناصر تناول ، بار السنالوطني لك االستراتيجي اإلطارلتطوير الالزمة المتعددة بالمراحل فيما يتعلق  .27

استعراض  مرحلة التحضيرتشمل و.  بالمتابعة واالتصال اءً تهانالتحضير ومرحلة من  المطلوبة في كل مرحلة بدءً 
المتاحة، لبرامج والخطط والمشاريع الوطنية القائمة ذات الصلة، والدراسات والمعطيات تشاركي ل وتقييم

حسب نهج بواألولويات واإلطار المفاهيمي  تحدياتلاتحديد المناسبة.  كما تشمل  ةالدوليوااللتزامات واالتفاقيات 
 اتهمشاركو هاالتزاموضمان  معها العملو ةالفاعلالجهات جميع تعبئة فتتطل ب  اإلعداد.  أما مرحلة تشاركي

 االستراتيجية الرؤية واألوليات واألهدافوالتي تشمل تطوير  التخطيط االستراتيجيت ليها مرحلة الفع الة.  
تشمل أيضاً المرتبطة بكل هدف.  و مخرجاتوالوالعناصر ذات الصلة كاإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز 

وكذلك المصادقة السياسية لتنفيذه.  من ثم  تأتي مرحلة  د الجهة المسؤولة عن كل تدبير والمدة الزمنيةيحدت
 ةالفاعلالجهات المراحل المذكورة، وهي ضرورية ومهمة لتعزيز ملكية جميع مخرجات على  التقنية المصادقة

 ةبعاتمآلية للتتطل ب األولى تحديد .  التواصلو ةبعاتماللإلطار االستراتيجي المنشود.  وأخيراً هناك مرحلتي 
 للتواصل لتعبئةإعداد خطة الالزمة، والثانية  جمع المعلوماتوالمنهجيات واألدوات ل ةبعاتملامؤشرات تشمل 

 .المصادق عليه إلطار االستراتيجيلبعمليات التنفيذ والمتابعة والتقييم  االتزامهولتعزيز  ةالفاعلالجهات 
 

دروس مستقاة  عرضاً بعنوان " اإلسكوا، في السكانية للشؤون أولى مسؤولة، ربى عرجاقدمت السيدة  .28
المقاربات الممكنة فيه  تناولت"، المتعلقة بكبار السنة والسياسات وتجارب في مجال إعداد األطر االستراتيجي

ا إذا األطر متشابهة بغض النظر ع.  فأن  هذه إلعداد األطر االستراتيجية والسياسات االجتماعية  على تركزم 
: إلعداد األطر االستراتيجية والسياسات االجتماعيةهناك مقاربتين وأشارت إلى   .سنالكبار  أو مرأةال أو شبابال

بمعزل عن باقي الفئات  سياسة وطنية شاملة تركز فقط على شؤون وقضايا كبار السناألولى تدعو إلى تطوير 
، وهي دمج القضايا المتعلقة بكبار السن في جميع السياسات والخطط الوطنيةتدعو إلى والقطاعات.  والثانية 

ج لها خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة  ويركز عليها المغرب.  فالمقترح هو أن يكون للمغرب المقاربة التي ترّوِ
 هو األساسي ههدف . القضايا ذات األهمية لكبار السن في جميع القطاعات دمج عمليةؤطر ي شامل وطني إطار

وتطويرها مما يضمن التواتر واالنسجام بين اقتصادات  التأكد من إسهام كبار السن في تقدم مجتمعاتهم وعائالتهم
 .البلدان مع التغيرات الديمغرافيةومجتمعات 

 
متطلبات الفئات العمرية المختلفة اإلدماج هذه تأخذ بعين االعتبار على أن  طريقة  عرجاالسيدة وشددت  .29

خطر  ذاوه، الفئات لمتطلبات وت جنب تضارب المصالح ما بينا وتعمل على خلق االنسجام والتكامل بين هذه
أو  "اختفاءاحتمال "فهي الثانية المقاربة أما المخاطر التي يمكن أن تنتج عن .  يمكن أن ينتج عن المقاربة األولى

أهمية القضايا بعلى األقل بأن القضية ليست مهمة بما فيه الكفاية أو واالعتقاد العام ، تمييع قضية كبار السن
 مقاربةاتباع  من خاللهذه المخاطر تدارك ويمكن .  تنمية لفترة طويلةالوطنية لل الخطط في التي أ درجتاألخرى 
ز على خصوصيات ركِّ مع باقي القطاعات وفي الوقت نفسه ي  الدمج بيِّن كيفية تقضي بتطوير إطار ي   مزدوجة

 .والمؤازرة التوعية من خاللأيضاً ، وقضايا كبار السن
 

في جميع السياسات المحطات األساسية لعملية دمج القضايا المتعلقة بكبار السن ق العرض إلى وتطر   .30
ن التالي: أوالً  والخطط الوطنية وجميع القضايا التي تتمحور  السن فهم معّمق للروابط بين قضايا كباروتتضم 

القضايا  دمج؛ ثانياً حولها الخطط والسياسات الوطنية والتي تختلف من بلد إلى آخر بحسب خصوصيات كل بلد
ً والخطط الوطنيةالمتعلقة بكبار السن في جميع السياسات  بناء القدرات الضرورية لحسن سير عملية ؛ وثالثا

إلعداد األطر االستراتيجية مستقاة وتجارب ناجحة تتعلق بالمراحل األساسية  الضوء على دروس ألقىكما .  التنفيذ
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ن و . لالسترشاد بها والسياسات االجتماعية السياسات العمل من خالل الخطط الوطنية وأطر  ذه المراحلهتتضم 
تحديد األموال للعمل  من خالل بقضايا كبار السن االلتزام الموازنات العامة ظهروت   تراعيضمان أن و، القائمة
 المتابعة والتقييمعملية القيام بوة، لتعويل على األدلوالبيانات ذات الصلة لجمع المعلومات تتضم ن  ذلك.  كعليها

ذات قضايا الفي معالجة  النهج التشاركي، واعتماد التعاون الدوليعلى تعزيز العمل و، وإيالءها االهتمام الالزم
 ، وتحديداً من فرنسا واألردن،من حول العالم تجارب ودروسم يقدتإلى وخل ص العرض   كبار السن.األولوية ل

 .لالستفادة منها طر استراتيجية وسياسات تتعلق بكبار السنأ  إعداد  سياققت في بِّ ط  
 

إن هذه وأكد المشاركون  . المعنية بقضايا كبار السن منظمات المجتمع المدني دورحول تمحور النقاش  .31
المنظمات لديها الكثير من االقتراحات بشأن األولويات والقضايا ذات األهمية لكبار السن والتحديات القائمة 

اجتماع يستهدف هذه المنظمات لالستماع إلى آرائها والمستمدة من عملها الميداني.  فِلذا من المهم التخطيط لعقد 
في هذا الصدد وإثراء النقاش حول مضمون وأهداف اإلطار االستراتيجي لكبار السن، وضمان إشراك جميع 

 االمنظمات، وتيسير إنشاء شبكة لههذه من المهم أيضا تكثيف الجهود لدعم وفي عملية تطويره.   الجهات المعنية
المنظمات العاملة على قضايا كبار عدد إن تم ت اإلشارة إلى كما من أجل تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها.  

العروض المشاركين أن  عض ظ بح  ول    منظمات مماثلة.من المستحسن أن تتم الدعوة لتأسيس وأنه السن قليل جداً، 
ألهمية المحورية لحقوق اعلى تؤكد  وأالنمطية والتمييز ضد كبار السن  صورعلى مكافحة ال بشكل وافٍ  زركِّ لم ت  

 ورشةال يوجد كبار سن بين المشاركين في أنه كبار السن.  وكذلك ل القضايا ذات األهميةاإلنسان في معالجة 
المماثلة المستقبلية  في األنشطة أكثر فاعليةلذا يجب العمل على إشراكهم بشكل عنهم.  فقط ممثلين وإنما  العمل هذه

 الهادفة إلى اإلعداد لتطوير اإلطار االستراتيجي المعني بهم.
 

من التعم ق في التشخيص و ضرورة تعميق المعرفة حول كبار السن وقضاياهموتم  تسليط الضوء على  .32
  آرائهم، إلخ.خالل تطوير الدراسات وجمع البيانات ونشرها، واشراك كبار السن في مجموعات تركيز لمعرفة 

ظرفية أو قائمة على نوع الجنس ، سواء كانت كبار السنأهمية مراعاة االختالفات القائمة بين  كما تم  التأكيد على
إعداد دراسات وبحوث متعددة األبعاد إلى الحاجة إلى بعض المشاركين  أشارعليه، و  أو الموقع الجغرافي، إلخ.

اإلقامة لكبار السن، والحالة االقتصادية عن وضع كبار السن في المغرب تشمل الموقع الجغرافي ومكان 
لضمان تغطية  واالجتماعية، والنوع االجتماعي، والمستوى التعليمي والثقافي، باإلضافة إلى جوانب أخرى

لخصاً عن نتائج الدراسات  وثيقة دعمإعداد أشاروا إلى الحاجة إلى  كما  .مختلف شرائح هذه الفئة العمرية ت قِدّم م 
دور المجتمعون .  وتناول في هذا الصددوالتوصيات الناتجة عنها، وعرضها على البرلمان لكسب التأييد الالزم 

 هال المناسبتوفير الدعم وزم األسرة في توفير الرعاية لكبار السن، وشددوا على ضرورة إيالء االهتمام الال
 .أداء هذا الدور االستمرار فيلتمكينها من 

 
أهمية المساهمة النشطة لكبار السن في المجتمع  -أنقاط أخرى أبرزها: كذلك شد د المجتمعون على  .33

، والتغذية السليمة، السكن الالئقتأمين نمط حياتي سليم لهم من خالل توفير ضرورة  -؛ بيجابي عليهماإلوتأثيرها 
 ،خدماتوإمكانية الحصول على هذه ال وتحسين خدمات الرعاية الصحية التأمين الصحي،و ،والحماية االجتماعية

كفاءات الفي  النقصمعالجة وضع خطط ترمي إلى وجوب  -؛ جتمكينهم من المشاركة في كافة جوانب الحياةل
تناول كبار السن وتستهدف  مشاريعمقترحات طروحات وج ادرإمطالبة األحزاب السياسية ب - -؛ دلدى كبار السن

أهمية  -؛ والعمل على تحسين صورة كبار السن في اإلعالم -؛ هفي برامجها االنتخابيةم همية لهاألقضايا ذات ال
 .لدعم كبار السن لضمان االستقاللية الماليةإحداث صندوق و -؛ زرصد ميزانية سنوية مخصصة لكبار السن

 
محمد آيت عزيزي، مدير حماية األسرة والطفولة واألشخاص المسنين في ، شكر السيد نهاية الجلسةفي  .34

بأن  ر وذك   . على أهمية النقاط التي تطرق إليها النقاش ىأثنوورشة العمل التزام جميع المشاركين في  الوزارة،
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 . لنهوض بحقوق كبار السناو تمكينسياسي ليكمن في بلورة إطار استراتيجي للوزارة االلتزام السياسي األول 
التواصل مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية التي ت عنى بقضايا كبار السن لتوحيد وبالتالي، تم  

ن من ، وإشراك جميع الجهات المعنية لبلورة خطة شاملة وجامعة تمكِّ انخراطهم في هذه العملية، وتعزيز الرؤية
لى مواصلة التفكير والعمل على هذا إودعا   .في جميع القطاعات ذات الصلة العمرية فئةهذه ال قضاياإدماج 

الفرقاء ع جميع شج  كما   .للوصول إلى الهدف المنشودالموضوع على المستوى العلمي وضمن نقاشات أخرى 
.  اإللكتروني هابريدإلى الوزارة عبر  على تقديم اقتراحات تتعلق بوضع إطار استراتيجي لكبار السن مباشرةً 

طار اإل تطويرل جميع مراحل فّصِ ن وضع خارطة طريق ت  تتضم  و الالحقة للورشةالخطوات  إيجازوعرض ب
 .باإلضافة إلى خطة وجدول زمني للتنفيذ ،ستراتيجي لكبار السنالا
 

ا   تنظيم االجتماع -ثانيا
 

 تاريخ ومكان االجتماع -ألف
 

في  ،"نحو إطار استراتيجي وطني للنهوض بحقوق المسنين بالمغرب"حول  ةالوطني عقدت ورشة العمل .35
 .2017 شباط / فبراير 22و 21 يوميالديوان في الرباط، المغرب، فندق 

 
 فتتاحيةالالجلسة ا -باء

 
والسيد محمد ، السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةب كلٌّ من رح   .36

رئيسة قسم ، القري كريمةة والسيد، في الوزارة آيت عزيزي، مدير حماية األسرة والطفولة واألشخاص المسنين
 المفاهيميطار إلتحديد ا الىالنقاشات  تؤديبالمشاركين، معربين عن أملهم في أن  اإلسكوا في السكان والتنمية

 .كبار السن في المغربلبلورة إطار استراتيجي وطني للنهوض بحقوق اعتمادها العام والمنهجية التي ينبغي 
 
كبار السن.  للنهوض بحقوق ضرورة مضاعفة الجهود على  افي كلمتهبسيمة الحقاوي  ةالسيد تركز .37

 التوعية السنوية على الفجوة بين األجيال كعملية الصددوتطرقت إلى المبادرات التي قام بها المغرب في هذا 
 أهميةكما شددت على   إيواء المسنين خاصة في فصل الشتاء وإحداث مرصٍد لصالح األشخاص المسنين.وعملية 
والذي بدأ ينحو نحو قاعدة في ضوء التغيرات الديمغرافية والتحول الذي يعرفه المجتمع المغربي  العمل تكثيف

لتقديم حلول  المعنيةة يحكومعات المختلف القطا بين التكاتف ضرورةأكدت على شائخه بدالً من قاعدة شابة.  و
أن  الحكومة المغربية التجربة اليوم تبيّن فأو خدمات لفائدة هذه الفئة من المجتمع من خالل مؤشرات واضحة.  

لمختلف  خدمة   نجحت في تحقيق االلتقائية على مستوى التفكير لبلورة سياسات عمومية وكذلك على مستوى التنفيذ
لفائدة الطفولة وكذلك لفائدة وفئات المجتمع.  ويتضح ذلك من خالل بلورة سياسات عمومية لصالح المرأة، 

الخطوات األولى لبلورة سياسة  إحدىورشة العمل هذه تشكل عاقة.  وختمت مؤكدتاً أن  في وضعية إاألشخاص 
 .كبار السن في المغربعمومية لصالح 

 
مركزةً على بعده الورشة  هذه في إطاره تندرج التيبأهداف مشروع اإلسكوا  القريكريمة فت السيدة عر   .38

التعاون والتشاور بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على الصعيد الوطني  إذ يسعى إلى توطيد اإلقليمي
ً على دمج أولويات السكان في سياسات التنمية، في البلدان المستهدفة  المعرفة والخبرات بين ونقل للعمل معا

وأكدت على أهمية ادراج مجمل الجهود التنموية في إطار   الدول العربية في سبيل تنمية مستدامة ال تستثني أحداً.
 .2030بحلول والمساهمة في تضافر الجهود الرامية الى تحقيق أهدافها  2030خطة التنمية المستدامة لعام 
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تماعي واالقتصادي في المنطقة العربية، حيث أن المنطقة ما زالت الوضع االج الى القريالسيدة أشارت  .39
بالرغم من الجهود ، قياسية فيما يخص عدم المساواة، سواًء بين البلدان أو داخل البلد الواحد معدالتتعاني من 

تعاني  السن،، كفئة كبار ز فئات سكانيةوبركما أشارت إلى   .الوطنية واإلقليمية والدولية للدفع بعجلة التنمية
  هشاشة وتهميشاً متزايدين، بسبب بعض التقصير في مراعاة التحوالت الديمغرافية التي تشهدها البلدان العربية.

البناء على و ،المخاطر التي تلوح بمستقبل كبار السن في البلدان العربيةو إدراك التحدياتوأكدت على ضرورة 
 ،ها التوجيهيةئخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة ومبادوأهمها ، مريةهذه الفئة الع المتاحة لتعزيز حقوقليات اآل

  ع ولتمكينهم من العيش بكرامة.المشــاركة فــي شــؤون المجتمـ لمواصلــةإلتاحـة الفرصـة أمــام كبــار الســن 
وزارية تؤكد كلها على المقاربة  عن عدة مؤتمرات إقليمية واجتماعات تصدر هذا باإلضافة إلى توصيات

وأعربت عن أملها في أن ت سهم ورشة   الحقوقية وضرورة تفعيل األطر القانونية والبيئة الحاضنة لكبار السن.
واإلضاءة على األدوار المتعددة التي تلعبها  ،التحديات الناتجة عن ظاهرة الشيخوخةفهم في ق م  تعالالعمل في 

 كبار السنل ةولوياألالقضايا ذات مختلف القطاعات المعنية كشركاء أساسيين في صوغ إطار استراتيجي يعكس 
 ويؤسس لخطة وطنية متكاملة. في المغرب
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 بأسماء المشاركين قائمة

 
 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
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 والمؤسسات الحكوميةالوزارات 
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 منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص
 
  

 
 مستشارون وخبراء
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