إعطاء اإلنطالقة للحملة الوطنية الخامسة لألشخاص المسنين
تحت شعار "الناس لكبار كنز ،فكل دار"
أعطت السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ،حبضور كل من
مدير التعاون الوطين ومدير وكالة التنمية اإلجتماعية ،صباح الثالثاء فاتح أكتوبر  2019بالرباط،
االطنطالقة لفعاليات احلملة الوطنية اخلامسة لألشخاص املسنني حتت شعار "الناس لكبار ،كنز يف كل
منوهة مبجهودات كل الفاعلني يف جمال محاية ورعاية األشخاص املسنني ،الذين يقومون بأدوار
دار"ّ ،
هامة لتوفري بيئة آمنة لألشخاص بدون سند أسري أو يف وضعية إقصاء اجتماعي أو عزلة.
وأكدت السيدة بسيمة احلقاوي أن هذه احلملة الوطنية اخلامسة لألشخاص املسنني حمطة مهمة لتعميق
النقاش الوطين حول ما راكموه من رصيد ثقايف ومعريف ينبغي استثماره لفائدة األجيال الصاعدة،
ومناسبة سنوية متجددة لتسليط الضوء على التحديات االجتماعية والسوسيو دميغرافية اليت طرأت على
اجملتمع املغريب ،وأثرت بشكل ملحوظ على بنية األسرة والتكفل هبذه الفئة ،وأشارت إىل اخنراط كل
الفاعلني واملتدخلني يف هذا اجملال ،سواء القطاعات احلكومية أو املؤسسات الوطنية أو مجعيات اجملتمع
املدين ،يف دينامية مواجهة هذه التحديات ،تطبيقا ملقتضيات الدستور اليت طنصت على حظر ومكافحة
كل أشكال التمييز بسبب السن ،وتنزيال ملضامني الربطنامج احلكومي  ،2021-2016اليت أكدت

على وضع سياسة وطنية لألشخاص املسنني ،واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة واجملتمع املدين
لضمان كرامتهم وحقوقهم.
واستعرضت السيدة بسيمة احلقاوي جهود وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية للنهوض
بوضعية هذه الفئة ،يف إطار تنزيل حماور اسرتاتيجيتها اليت تروم حتقيق العدالة االجتماعية وحتسني أوضاع
املسنني يف وضعية صعبة وبدون سند عائلي ،حيث مت إطالق ورش إعداد سياسة عمومية مندجمة
لألشخاص املسنني ،كإطار وطين اسرتاتيجي ينهض بوضعية هذه الفئة ويستجيب الحتياجاهتا وفق
مقاربة حقوقية تنص عليها التزاماتنا الوطنية والدولية ،وإعداد وتنفيذ الربطنامج الوطين لتأهيل مؤسسات
الرعاية االجتماعية  ،2021-2017الذي يتضمن التأهيل املادي ملؤسسات الرعاية االجتماعية
ومواكبتها ،ودعم قدرات العاملني هبا وتسوية وضعيتهم ،ومعايرة اخلدمات املقدمة هبا من خالل تفعيل
دفاتر التحمالت ودعمهم إلعداد مشروع املؤسسة اخلاص هبم ،مع تنويع اخلدمات املقدمة هلذه الفئة
من خالل تطوير خدمات التكفل عن بعد لفائدة األشخاص املسنني يف مقـر إقامتـهم أو املوجودين
مبؤسسات الرعاية االجتماعية ،وتقدمي خدمات الوساطة األسرية من داخل هذه املؤسسات إلدماج
املسنني داخل أسرهم.
كما مت إصدار قاطنون مؤسسات الرعاية االجتماعية رقم  ،65.15الذي صدر أبريل  2018لينسخ
القاطنون رقم  14.05املتعلق بشروط فتح وتدبري مؤسسات الرعاية االجتماعية ،والذي يستهدف جتويد
وتوسيع اخلدمات املقدمة للفئات املستفيدة من خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية ،ويف مقدمتها
األشخاص املسنني ،وتعزيز آليات حكامة التدبري املايل واإلداري هلذه املؤسسات ،ضماطنا لرعاية أمثل
للمستفيدين من مجيع الفئات .باإلضافة إىل إحداث املرصد الوطين لألشخاص املسنني ،كآلية مؤسساتية
من أجل متابعة ورصد أوضاع هذه الفئة ،وإطنتاج تقارير ومؤشرات للتقييم يف هذا اجملال.
وتتمحور احلملة الوطنية اخلامسة لألشخاص املسنني هذه السنة حول "كبار السن واملتقاعدون :كفاءات
وخربات يف خدمة الوطن" ،اطنطالقا من عدة اعتبارات ،يف مقدمتها الورش الوطين إلصالح منظومة
احلماية االجتماعية الذي ينكب عليه املغرب حاليا هبدف بلورة طنظام متكامل وطناجع يرتكز على تطوير

وحتسني السياسات والربامج املعتمدة ،والقيام مبراجعة عميقة وشاملة لطرق تدبري ومتويل هذه املنظومة،
وورش تنزيل اإلصالح الشمويل ألطنظمة التقاعد ،ومواكبة ملختل املقاربات املمكن اعتمادها إلدماج
قضايا كبار السن واملتقاعدين يف صلب النموذج التنموي.
وهتدف احلملة الوطنية اخلامسة لألشخاص املسنني ،اليت متتد فعالياهتا لغاية متم أكتوبر اجلاري ،إىل
النهوض بثقافة التضامن بني األجيال ،من خالل تقوية الروابط االجتماعية وخلق متاسك أفضل ،وحتقيق
ويغري
يعزز مكاطنتهم داخل األسرة واجملتمعّ ،
تعبئة جمتمعية لتسليط الضوء على قضايا كبار السن ،مبا ّ
الصور النمطية حوهلم.
ويتضمن برطنامج هذه احلملة الوطنية بث وصالت تلفزية وإذاعية حتسيسية عرب القنوات العمومية ،وتنظيم
طندوات جهوية ولقاءات تواصلية حملية على امتداد الرتاب الوطين مبشاركة خمتل الفاعلني واملتدخلني يف
هذا اجملال ،من القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية واجلماعات الرتابية ومجعيات اجملتمع املدين،
باإلضافة إىل توزيع امللصقات واألقراص املدجمة لتعبئة كافة مكوطنات اجملتمع.

