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األشخاص ال ُمسنّون في المغرب

المجلس،
والبيئي ،ق ّرر
واالجتماعي
االقتصادي
بالمجلس
ْظيمي المتعلق
طبْ ًقا للما ّدة  6من القانونِ التن
ِ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ْرير ورأي حول ْ
إحالة ٍ
ٍ
األشخاص المسنّين بالمغرب.
بتاريخ  19فبراير  ،2014في إطارِ
ذاتية ،إعدا َد تق ٍ
وخالل دورتها العادية الثالثة والخمسين ،المنعقدة في  27غشت  ،2015صادقت الج ْمعية العامة للمجلس
ْ
باألشخاص المسنّين الذي يلخّ صه هذا ال ّرأي.
باإلجماع على التقرير المتعلق
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تقديم
السن بطبيعة الحال ،كما يُحيل إلى َه َشاشة
الس ْهل اإلحاطة بمف ُهوم األشخاص ال ُمسنّين ،فهو مفهوم يُحي ُل إلى
ّ
ليْ َ
س من ّ
َ
هناك ع ّدةَ مصطلحات ت ُْستعم ُل لإلحالة
فإن
هذه الفئة الع ْمرية كذلك .وهي هشاشة تتع ّدد وتتن ّوع عواملها .وبالتاليّ ،
اسم كبار
إلى هذه الفئة غير المتجانِسة ،والتي تض ّم أشخاصاً ال يتطابقون تما َم التّطابُق ،فقد يُطلق عليهم أحيانا ْ

الوطني أو
ماع ،سواء على ال ُم ْستوى
يحظى
الس ّن ،أو ال ُك ُهول ،أو ال َع َجزَة ،أو الشيوخ .ومع ذلك ،ليْس ث ّمة ت ْعريف ْ
ْ
ّ
باإلج ِ
ّ

الدولي.
الصعيد
على ّ
ّ

سن التقاعد ،سواء بالنسبة للموظفين واألُ َجراء أو العاملين
سن األشخاص المسنّين انطالقاً من بلوغ ّ
وعاد ًة ما يت ّم تحديد ّ
ْ
التحديد
بالنسبة
الخاص ،وكذلك الشأن
في القطاع
لألشخاص الذين ال يتوف ُرون على شغْل .وبطبيعة الحال ّ
فإن هذا ْ
ّ
ْ
الجوانب المتعلّقة بالهشاشة .لك ْن من إيجابياته أنه يتّسم بالبساطة،
يظ ّل ناقصا لك ْونِهِ ال يأخْ ُذ في ْ
االعتبار مختلف َ

ٍ
تبعات اقتصادية
يتولد عن ذلك من
ويمكن مقاربته على فئتيْن 75-60 :سنة؛  75سنة فما فوق ،بالرغم م ْن ك ّل ما ي ْمك ُن أ ْن
َّ

ٍ
ٍ
الحتمي ،وما يصاحب ذلك من مشاكل
ونفسية ،في مرحلة معينة من الحياة يتسار ُع فيها إيقاع الشيخوخة
واجتماعية
ّ

والبيئي.
واالجتماعي
االقتصادي
صح ّية ،وتزايد التبعية للغيْر .وهذا التعريف هو الذي استق ّر عليه رأي المجلس
ّ
ّ
ّ

نسبة ْ
إجمالي عدد ساكنة العالم ،وفي سنة  ،2011بلغت
األشخاص المسنّين تم ّثل  8في المائة من
في سنة ،1950
ْ
كانت ْ
ّ
هذه النسبة  11في المائة ،ويتو ّقع الباحثون أ ْن تواصل هذه النسبة تزايُ َدها لتصل سنة  2050إلى  22في المائة .وعلى

ٍ
الساكنة العالمية ،وذلك
الحظ ّ
صعيد آخر ،يُ َ
أس َرع ثالث م ّرات من تزايد عدد ّ
أن َع َد َد األشخاص المسنّين يتزايد بوتيرة ْ
متوسط أَ َمدِ الحياة عنْد الوالدة ،وانْ
خفاض مع ّدل الوالدات.
بسبب ا ْرتفاع
ِ
ّ
َّ
نسب َة ْ
انفك
األشخاص المسنّين الذين يبلغ ع ْمرهم  60سنة فما فوق ما
وال يش ّذ المغْرب ع ْن هذه القاعدة ،حيْث ّ
إن ْ
يتزايد ب َوتيرة َّ
مطردة.
حجم اال ّدخار ،واالستثمار ،واالستهالك ،وسوق
وممّا ال شكّ فيه أنّ شيْخوخة السّاكنة تؤثّر في النموّ
ّ
االقتصادي ،وفي ْ
الص ّح ّية ،والجبايات ،وأنماط العيش ،والتفاعل المتبا َدل بين األجيال .ولذلك فإن هذه
الشغل ،والمعاشات ،واألنْظمة ّ

وتسطير برامج مختلف السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة.
المعطيات ينبغي أخذها بعين االعتبار عند ْ
وضع ْ

الجزئي ،بوتيرةٍ متفاوِ تَة ،إلحدى أو لمجموع القدرات
وعلى المستوى الفردي ،تتجلى الشيْخوخة في الفقدان الكلّ ّي أو
ّ
الجسمان ّية أو الذهنية أو المادية ،لتُط َرح بذلك إشكالية كبْرى تتعلّ ُق ب ُفقْدان االستقاللية بدرجة تتفاوت بد ْورها بين
األشخاص .ولذلك ،فإننا ال نتحدث هنا عن فئة متجانسة ،ب ْل غن ّية بتنوعها وعطاءاتها وقدراتها بين عناصر ما زالت
لديها القدرة على المساهمة في تطوير المجتمع وخدمته وبين عناصر تحتاج إلى ضمان حقوقها وحمايتها من مختلف
تنص على
األسرة المغربية لضمان حقوقها المنصوص عليها في الدستور ومختلف القوانين التي ّ
التح ّوالت التي تعرفها ْ

ضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية لضان كرامة المواطن.

وفي هذا السياق ،ي ْدر ُج الدستور المغربي (الفصل  )34األشخاص ال ُمسنّين ض ْمن األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة،

وضع وتفعيل سياسات ُع ُمومية خاصة بهم وتنفيذها لحمايتهم م َن الهشاشة ،وتكريس حقوقهم
وينص على ضرورة ْ
ّ
خاصة باألشخاص المسنّين بالمغرب.
األساسية ،وترجمتها فعل ّيا من خالل السياسات العمومية
ّ
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لقد ش ّك َل المسنّون دوماً رمزية وقيمة ُمضافة داخل األسر المغربية على اختالف مستوياتها االقتصادية في الوسطيْن
والقروي من خالل نقل خبراتهم وتجاربهم المتن ّوعة ،وكذا نقل القيم التي ظلّ ْت محتَ َرمة في األوساط
الحضري
ّ

ٍ
لألسرة الذي
الجماعي
كأجداد وتقدير التضامن العائلي واالنتماء
االجتماعية خاصة احترام الغيْر ورعاية األطفال
ْ
ّ
أصبحت ْ
تطب ُع األسرة المغربية في تحولها
أصبح لألسف يتراجع أمام التح ّوالت السوسيو -اقتصادية والعمران ّية التي
ْ

من أسرة ممتدة إلى أسرة نوو ّية...

أه ُ
الرأي
ْ
داف ّ
خاص المسنّين ،وإلى تقْديم ْ
ْ
دقيق لمختلف
خيص
الوضعية الحالية
ْ
تحليلِ
ٍ
تش ٍ
لألش ِ
تسعى هذه اإلحالة ال ّذاتية إلى ْ
ْ
أصحاب القرار ،و ُمساعدتهم على وضع
جوانبها ،بهدف بلْو َرة ب ْعض الت ْوصيات والمقترحات التي م ْن شأنها
ِ
تنوير ْ

االجتماعي.
سياسة ع ُمومية تُراعي ُحقوق األشخاص المسنّين فيما يتعلق بالكرامة والمشاركة واإل ْدماج
ّ
اعتباطا ،بقدْرِ ما أ ْملته أه ّمية الم ْوضوع َو َراهن ّيته التي تتجلّي فيما يلي:
ولم ي ْأ ِت اخْ تيارِ هذا ال َم ْو ُ
ضوع ْ
ديموغرافي للمجتمع وآثاره السوسيو -اقتصادية على وضعية المسنين؛
■التح ُّول السوسيو-
ّ

ْ
والثقافي
االجتماعي
المستوى
األشخاص ال ُم ِسنّون للمجتمع على
■القيمة ال ُمضافة التي ي ْمكن أ ْن يق ّدمها
ْ
ّ
ّ
واالقتصادي.
والسياسي
ّ
ّ

المن َهجية المعتمدة
ْ
والبيئي ،في إعدادِ هذه اإلحالة ال ّذاتية ،مقا َربة تشا ُركية تقو ُم على ج ْمع الوثائق
واالجتماعي
االقتصادي
المجلس
اعتم َد
ّ
ُ
ّ
ّ
اإلحصائية وتحليلها ،وعلى اإلنْصات لل َعديدِ م َن األطراف الم ْعنية .ولهذا الغ َرضّ ،
المجلس جلسات
نظم
وال ُم ْعطيات ْ
ُ

وصنْدوق األمم المتّحدة للسكان .ونُ ِّظمت أيْضا َو ْر َشتا
تسعة قطاعات وزارية ،وخُ براء من ذوي االخْ تصاصُ ،
إنْصات مع ْ
َع َم ٍل مع  10ج ْمع ّيات وممثلين عن الم ْركزيات النقابية األكثر تمثيل ّية .كما ت َّم التو ّقف أخي ًرا عنْد تجارب خ ْمسة بلدان،
تنموي مماثل للمغرب ،أو أل ّنها
مستوى
وهي ماليزيا والمكسيك وتونس وفرنسا وإسبانيا،
ْ
ّ
اختيرت إما لك ْونها تتو ّفر على ْ
تجربة متم ّيزة في هذا المجال.
ْ
راكمت ْ

صب التحليل على ثالثة محاور هي:
وقد انْ ّ
1 .1أنْماط عيش ْ
األشخاص المسنّين :تحليل المح ّددات؛
2.2فضاء عيْش ْ
األشخاص المسنّين؛
3 .3التّبع ّية والرعاية االجتماعية.
ْ
وانْطالقا من هذه ال َمحاورَ ،س َعت ال ّدراسة إلى ْ
األشخاص ال ُمسنّين ،واإلحاطة بمختلف جوانب
وضع ّيات
تشخيص ْ
السياسات واألعمال االجتماعية الم ْرتبطة بها ،مع التوقف عنْد ب ْعض التّجارب ال ّد ْولية م ْن أجل االستفادة م ْن ُممارساتها
ّ
الج ّيدة.
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ْ
الوضعية الحالية
تشخيص
ّ
يص ُل عد ُد ْ
حوالي  3ماليين شخْ ص ،من بيْنهم  52في المائة من النّساء .وفي سنة
المغرب إلى
األشخاص المسنّين في
ِ
ْ
نصف ْ
األشخاص المسنّين  66.7سنة.
 ،2010تجاوز ّ
سن ْ
ً
انخفاضا
المتوسط لألسر
سج َل الحجم
وتجدر اإلشارة إلى أنه من أه ّم التح ّوالت تزايدِ ظاهرة األسر النووية ،حيثُ ّ
ْ
ّ
المتوسط.
ملموسا ما بين  1982و ،2010وانتقل من  6أفراد إلى  4.9في
ّ

العالمي لحقوق اإلنسان ،و»مبادئ األمم المتحدة المتعلقة
اإلعالن
التشريعي
بالسياق
والمؤسساتيْ ،
يض َمن ْ
ّ
وفيما يتعلق ّ
ّ
ّ
ْ
االستقاللية
الدولي ،من بينها
الصعيد
الس ّن» لسنة  ،1991بصفة ض ْمن ّية ،حقوق
األشخاص المسنّين على ّ
بكبار ّ
ْ
ّ

الدولي المتعلق بالحقوق االقتصادية
ينص على هذه الحقوقِ الميثا ُق
وال ُمشاركة وال ّرعاية وتحقيقِ ال ّذات والكرامة .كما ّ
ّ
أي شخص في االستفادة من
واالجتماعية والثقافية ،والمتعلّقة بال ُم َساواة بين ال ّرجال والنساء ،والحق في الشغل وحقّ ّ

بصحته الجسدية وال ّذهنية ،وفي التربية والتثقيف.
االجتماعي ،وال ّرعاية األسرية ،وحقّه في التّمتّع
الضمان
ّ
ّ
ّ

ينص على حقّهم في
الوطني ،يؤ ّكد ال ّدستور
الصعيد
المغربي على ّ
وعلى ّ
أن ك ّل ال َم َغاربة سواء أمام القانون ،كما ّ
ّ
ّ
والسكن ال ّ
الئق .ويش ّدد على التزام المغرب بحظر ومكافحة ك ّل
الصحية
االستفادة من ال ّرعاية االجتماعية والعناية ّ
ّ
الجهوي ،أو اللغة أو اإلعاقة أو
االجتماعي أو
أشكال التّمييز ،بسبب الجنْس أو اللّ ْون أو ال ُمعتقد أو الثقافة أو االنتماء
ّ
ّ
ْ
خاص.
الج َسدية والم ْعنوية
أي ْ
صي ،مهما كان .كما ْ
لألش ِ
ّ
يضمن السالمة َ
وضع شخْ ّ
باألوضاع االجتماع ّية للمواطنات
والبيئي على النّهوض
واالجتماعي
االقتصادي
للمجلس
االجتماعي
كما يؤ ّكد الميثا ُق
ِ
ّ
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
وجه الخُ صوص أ ْوضاع ْ
الهشة ،والنّهوض أيْضا بحقوق اإلنسان وفي مق ّدمتها
األشخاص والفئات
والمواطنين ،وعلى ْ
الس ْعي إلى ِص َيانة َك َرامة ْ
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يَ َ
األشخاص
أن
اإل ْدماج والتْضا ُمن .كما ّ
َ
ض ُع ض ْم َن أهدافه ّ

واج ِب األبناء ،بينما
أن
واجب نفقة اآلباء واألمهات هي م ْن ِ
األسرة على ّ
َ
ال ُمسنّين وحقوقهم .وم ْن جهتهاّ ،
تنص مد ّونة ْ

األصول،
الجنائي على رفْض اإلنفاق المالي على األقارب ،وعلى العنْف ض ّد األصول ،وعلى جناية قتْل
يعاقب القانون
ُ
ُ
ّ

ٍ
تساؤالت حول مآلِ التضامن العائلي.
األمر الذي يطر ُح

ينص على مجموعة من القواعد والمعايير الواجب احترامها في فتح وتدبير مؤسسات الرعاية
أما القانون  14.05فإنه ّ

االجتماعية المسؤولة عن التكفل باألشخاص في وضعية هشاشة ،والس ّيما األشخاص المسنون .غير أن سياقات تطبيق

المؤسسات ،تجعل هذا القانون متجا َوزا وال يضمن حقوق وكرامة المسنين.
هذا القانون ،والوضعية الحالية لهذه
ّ

وعلى صعيدِ أنْ ِ
أن أكثر
أن
األشخاص المسنّين يُعاني أغلبهم من نقص على المستوى التعليمي ،ذلك َّ
ماط العيش ،تب ّين ّ
َ
النصف يُعانون على األق ّل من َم َر ٍض مزمن
من 7/10يعانون من األم ّية ،ومعظمهم لهم دخل جد محدود ،وأكثر من
ْ
أن التغطية االجتماع ّية
واحد ،ويتع ّذر عليهم الولوج إلى العالجات،
وحوالي الثلث منهم يوجدون في وضع ّية تبع ّية .كما ّ
ْ

والصح ّية ال يستفيد منها سوى  1/5من بيْن األشخاص المسنّين.

إن التفاوت السائد في المجتمع بين الرجال والنساء يساهم في جعل النساء المسنّات أكثر ع ْرض ًة للهشاشة
ث ّم ّ
االقتصاد ّية ،وللصعوبات المتعلقة بالولوج إلى الخدمات االجتماع ّية ،وانعدام الحماية االجتماعية والطب ّية.
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ْ
أن التحوالت التي تعيشها األسرة
أساسي في التكفل
وما زالت األسرة تضطلع بدور
باألشخاص المسنّين .غير ّ
ّ
المغرب ّية ،وخاصة التحا َق النساء المتزايد بسوق ّ
المتوسط وال َم َدى البعيد ،سيضع حتْماً التضامن
الشغل ،على المدى
ّ
امتحان ص ْعب ،ويدفع المجتمع إلى البحث عن بدائل جديدة لرعاية المسنين
ٍ
ري نحو األشخاص المسنّين أمام
األُ َس ّ
والتكفّل بهم ،بمواكبة أسرهم.

فإن ِ
المسنين داخلها يعيشون على إيقاع الوحدة والعزلة وانعدام األنشطة الثقافية
أما بالنسبة لمراكز اإليواء الموجودةّ ،
وال ّرياضية والت ْرفيهية .كما تستقبل هذه المراكِ ُز أحيانا ٍ
فإن المكلفين
فئات متباين ًة وغير متجانسة .إضافة إلى ذلكّ ،

ِ
البنايات والبنيات التحتية بهذه المراكز
أن
بالتأطير في هذه
المؤسسات يفتقرون إلى التكوين والمهنية والتحفيز .كما ّ
ّ
الخاصة ،حيْث يُعانون داخلها م ْن ضيْق الفضاء ،وانعدام ال ُولُوج ّيات،
ال تتناسب غالبا مع احتياجات األشخاص المسنّين
ّ
والبُعد عن المرافق العمومية ،ومخاطر الحوادث اليومية بها...

ْ
األشخاص
أما بالنسبة للمجال العمومي ،فإنه ال يأخذ بعين االعتبار توفير بنْيات تحتية وأماكن عيْش متالئمة مع
إن تنقّل األشخاص
المسنين ،بحيث تس ّهل حرك ّيتهم ،وتتيح لهم تحقيق ذواتهم ،واالنْخراط الفاعل في الحياة االجتماعيةّ .
المسنّين يعوقه نظام وسائل نقل ال يتالءم بمختلف أنْواعه مع سنّهم وحاالتهم الصحية.
كما يتع ّرض ْ
األشخاص المسنّون المهاجرون ،وال س ّيما النساء منهم ،أل ْو ُجه تمييز متع ّددة تؤثر في اندماجهم االجتماعي
واحترام حقوقهم على مستوى التغطية االجتماعية واالستقبال في مراكز اإليواء ببلدان اإلقامة ،واالستفادة من العناية
والخدمات الصحية .ويتجلّى أحد األسباب الرئيس ّية لهشاشة وضعيتهم االجتماعية في الطبيعة المتقادمة لالتفاقيات

الثنائية ال ُمبْ َر َمة بين المغرب وبلدان االستقبال.

ْ
ينص الميثاق االجتماعي
ريعي
وفيما يتعلق بالمالحظات الم ْرتبطة باإلطارِ
ساتي ،تب ّين ّ
أن الحقوق التي ّ
ّ
والمؤس ّ
التش ّ
المسؤولة بتجسيد هذه الحقوق على أ ْرض الواقع،
السلطات العمومية
واالجتماعي
االقتصادي
للمجلس
ّ
والبيئي تلزم ّ
ْ
ّ
ّ
السكن والتنقّل
وحماية الحق في الحياة
ّ
والصحة البدنية وال ِّذ ْهنية ،والحقّ في ُظ ُروف عيش الئقة ،والحقّ في ال ُولُوج إلى ّ
ووسائل النقل والحماية القانونية والعدالة ،والرعاية واإلدماج االجتماعي والثقافة وتكافؤ الفرص والمعاملة على قدم

ال ُمساواة...

أن أحكام القانون ،والتدابير المتعلقة بالتأمين اإلجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية «رامي ْد»،
الحظ ّ
كما يُ َ
للسكك الحديدية ،ومنْحة الوفاة المنصوص عليها في النظام األساسي
والضريبة الحضرية ،وت ْعريفة المكتب
الوطني ّ
ّ

المستفيدين من
للوظيفة العمومية تأخذ بعين االعتبار مبدئ ّيا األشخاص المسنين ،وتح ّدد شروط إ ْدماجهم ض ْمن فئة
ْ
يتطلب مبادرات وتدابير قانونية أكثر نجاع ًة لفائدة المسنّين.
هذه اإلجراءات .غير أن الواق َع
ُ

الصدد،فتجدر المالحظة أنها تتسم ،بطابعها
فيما يتعلق بالسياسات العمومية وبرامج العمل التي تم إعدادها في هذا ّ
فض ً
طب األشخاص
ْئي وغير المندمجْ ،
ال ع ْن وجودِ تأخر ملموس في تكوين الموارد البشرية المتخصصة في ّ
الجز ّ

َ
هناك نقصاً في تخصصات في الرعاية النفسية والطب
أن
المسنين ،وفي المهن
الصحية المتعلقة بهذه الفئة ،كما ّ
ّ
ُالحظ أيضا نقائص في مجال العناية الصحية المتناسبة مع
العقلي
الخاصيْن بالشيخوخة ،وفي العمل االجتماعي ...وت َ
ّ

9

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

ْ
لألشخاص المسنّين ،وانْعدام الدراسات واألبحاث في مجالِ الشيخوخة .وعلى الرغم من أن األمر
االحتياجات الخاصة
يتعلق بمسؤولية الدولة تجاه األشخاص المسنين ،كباقي المواطنات والمواطنين ،فإن المجهودات الموازية للمجتمع

المدني في هذا المجال تضل محدودة وال تحظى بالدعم المالي والتأهيل المهني لمواكبتها طبيعة حاجيات المسنين،
مما يؤ ّثر سلبا على جودة التأطير والتدبير والخدمات التي تقدمها.
ٍ
غني ومتن ّوع لم يت ّم بعد استثماره بالشكل الكافي
رصيد
ومع ذلك ،نسجل اليوم أن فئة من المسنين تتو ّفر على
ثقافي ّ
ّ
مؤسسات وأنشطة ثقافية تثير اهتمام ْ
األشخاص المسنّين
لفائدة المجتمع ،كما أنه تكا ُد تنْعدم في الفضاء
العمومي ّ
ّ

وتدفعهم إلى المشاركة (مسارح ومتاحف ومكتبات وقاعات سينما ومعاهد للموسيقى وتظاهرات وأ ْروقة للع ْرض

ٍ
ِ
إمكانيات ال يُستهان بها من ال َم َعارف والخبرات
لألشخاص المسنّين
فإن
ورحالت وجامعات
ِ
مواطنة ،الخ .).ومن ث ّمّ ،
َ
المعارف ونقلَها إلى األجيال القادمة لم تتوفر لها بع ُد
أن هذه
والتخصصات ال َكفيلة بال ُمساهمة في التنْمية .غي َر ّ

الشروط والوسائل الستغاللها وتوظيفها بالق ْدر الكافي.

الخالصات األساسية
الساكنة واقعا قائما بذاته .ففي سنة  ،2015يم ّثل األشخاص المسنّون ببالدنا حوالي 1/10
ْ
أصبحت ظاهرة شيْخوخة ّ
الساكنة ،وهم ال يستفيدون من حقوقهم استفادة كاملة.
من مجموع ّ

األشخاص المسنين ال يشكلون فئة متجانسة .أضف إلى ذلك صعوبة تحديد مفهوم
أن
وال ب ّد م َن اإلشار ِة إلى ّ
َ
السن بطبيعة الحال ،كما يحيل إلى هشاشة هذه
«األشخاص المسنّين» ،بسبب طابعه المر ّكب .فهو مفهوم يحيل إلى
ّ
َ
هناك ع ّدة مصطلحات مستع َملَة لإلحالة إلى
فإن
الفئة العمرية كذلك ،وهي هشاشة تتع ّدد وتتن ّوع عواملها .وبالتاليّ ،

الس ّن ،أو
هذه الفئة غير المتجانِسة ،والتي تض ّم أفرا ًدا ال يتطابقون تمام التطابق ،فقد يُطلق عليهم أحيانا اسم كبار ّ
الصعيد
باإلجماع سواء على
يحظى
المستوى الوطني أو على ّ
الكهول ،أو ال َع َجزَة ،أو الشيوخ .ومع ذلك ،ليس ث ّمة تعريف ْ
ْ
ْ
الدولي.

فإن هذا
سن األشخاص المسنين انطالقاً من تاريخ اإلحالة القانونية على المعاش .وبطبيعة الحال ّ
تحديد ّ
وعا َد ًة ما يت ّم ْ
التحديد يظل ناقصا ألنه ال يأخذ في االعتبار مختلف الجوانب المتعلّقة بالهشاشة.
ْ
واعتبا ًرا لظاهرة االلتحاقِ المتزايد للشباب بسوق ّ
الشغل ،وتغير البنْيات العائلية وتسارع وتيرة شيخوخة الساكنة ،تُط َرح
ْ
لألشخاص المسنّين وفقدانهم استقالليتهم ،وتُطرح من جهة ثانية مسألة
مسألة اإلقصاء االجتماعي
من جهة أولى ْ
حقيقي.
السياسات العمومية أمام تح ّد
التضامن بين األجيال ،األمر الذي يضع ّ
ّ

عالوة على ذلك ،يُالحظ نقْص في الم ْعطيات السوسيو -اقتصادية ،وفي المعارِ ف المتعلّقة باألشخاص ال ُم ِسنّين في

المغرب.
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عيش ْ
األشخاص المسنّ ين
أنْماط ْ
ْ
األشخاص المسنّين ُع ُموما ،م ْن حيْث المستوى التعليمي ،والوضعية السوسيو -اقتصاد ّية
مؤهالت
■ض ْعف
ّ
حوالي شخص مسن
أن
أن  7من بين  10يعانون من األ ّمية ،وأغلبهم لهم دخْ ل محدود ،عال َو ًة على ّ
والصحية ،إذ ّ
ّ
ْ
النصف مصاب على األق ّل بمرض واحد مزْمن وال يستفيد من
واحد من بين  10يوجد في ْ
وضعية فقر ،وأ ْكثر من ْ
العالجات الطب ّية .كما أكثر من الثلث يحتاج إلى الغيْر إلنْجاز بعض األشغال اليومية.

ٍ
أوساط عائلية تتّجه أكثر فأكثر نحو األسر النووية.
■يعيش األشخاص المسنون في
■تغْطية اجتماعية وصحية ضعيفة ،وال تشمل سوى شخْ ٍص ٍ
أشخاص.
أصل خ ْمسة
ٍ
واح ٍد من ْ
اضطرار بعض األشخاص المسنّين إلى مواصلة العمل ،مع استمرار تبعيتهم للغير في تلبية حاجياتهم األساسية،
■ ْ
بسبب مبْلغ المعاش الزهيد الذي يتلقونه ،أو لعدم استفادتهم من التغطية االجتماعية.

■الالمساواة بين الجنسيْن تساه ُم في ج ْعل المرأة المسنّة أكثر ع ْرضة للهشاشة االقتصادية ،ولصعوبات االستفادة
من الخدمات االجتماع ّية ،والنْعدام التغْطية االجتماعية والصحية.
ْ
أن
تضطلع بد ْور أساسي في التكفل
■ما زالت
األسرة ،وخاصة النساء داخلهاْ ،
باألشخاص المسنين ،والحال ّ
ْ
التحا َق النّساء المتزايد بسوق ّ
المتوسط والمدى البعيد ،سيضع حتما التضامن األ ُ َسري نحو
الشغل ،على المدى
ّ
ْ
األشخاص المسنّين أما َم امتحان ص ْعب.
■يعيش ْ
الوحدة والعزْلة وانْعدام األنشطة الثقافية والرياضية
األشخاص المسنون في مراكز اإليواء على إيقاع
ْ
خاص معاقين ْ
أطفال ْ
وأشخاص
وتستقبل هذه المراكز أحيانا فئات متنافرة وغير منسجمة م ْن
ٍ
وأش ٍ
والت ْرفيهيةْ .
المؤسسات يفتقرون إلى
ُمصابين بأمراض عقلية وغيْرهم .إضافة إلى ذلك ،فإن المكلفين بالتأطير في هذه
ّ
البنايات والبنْيات التحتية ال تتناسب غالبا مع احتياجات ْ
ِ
األشخاص المسنين.
أن
الت ْكوين
والتحفيز .كما ّ
ْ

■يعيش كثير من ْ
األشخاص المسنين في مساكن غيْر متالئمة مع احتياجاتهم الخاصة .ويعانون داخلها من ضيق
الفضاء ،وانعدام ال ُولُوج ّيات ،والبُعد عن المرافق العمومية ،ومن مخاطر الحوادث المنزلية.
العمومي توفير بنيات تحتية وأماكن عيش متالئمة مع األشخاص المسنين ،بحيث تسهل
وال يراعى في تهيئة المجال
ّ

حركيتهم وتتيح لهم تحقيق ذواتهم واالنخراط الفاعل في الحياة االجتماعية (أرصفة في حالة جيدة ،ومراحيض
عمومية ،ومقاعد في المنتزهات وفي جنبات الطرق الكبرى والحدائق ،ومراكز ثقافية للقرب ،وغيرها).

■تنقّل ْ
األشخاص المسنين يعوقه نظام وسائل نقل ال يتالءم بمختلف أنواعه مع سنهم وحالتهم الصحية.
ْ
األشخاص المسنون المهاجرون ،والس ّيما النساء منهم ،أل ْوجه تمييز متعددة تؤثر في اندماجهم
■يتعرض
واالستقبال في مراكز اإليواء واالستفادة من
االجتماعي واحترام حقوقهم على مستوى التغطية االجتماعية
ْ
العناية والخدمات الصحية.

تحيين االتفاقيات الثنائية ال ُمبْر َمة بين المغرب وبلدان
ون ْذكر من بين أسباب هشاشة وضعيتهم االجتماعية عدم ْ

المستجدة.
االستقبال ،مما يجعلها متجاوزَة ال تستجيب للحاجيات
َّ
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والتشريعي
المؤسساتي
اإلطار
ّ
ّ
والبيئي ،انطالقا من المرجعية الدستورية
واالجتماعي
االقتصادي
االجتماعي للمجلس
■تنص مرجعية الميثاق
ّ
ّ
ّ
ّ
تضمينها في المنظومة القانونية الوطنية ،ويجب على السلطات
على فعلية مجموعة من الحقوق التي يتعين ْ

العمومية أ ْن تعمل على تجسيد هذه الحقوق على أرض الواقع ،ويتعلق األ ْمر بالحقّ في الحياة والصحة البدنية

السكن والتنقّل ووسائل النقل والحماية القانونية
والذهنية ،والحق في ظروف عيْش الئقة ،والحقّ في الولوج إلى ّ
والعدالة ،وال ّرعاية واإلدماج االجتماعي والثقافة وتكافؤ الفرص والمعاملة على قدم المساواة؛

اإلجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية «رامي ْد» والضريبة
أحكام القانون والتدابير المتعلقة بالتأمين
ّ
■ ْ
الحضرية وتعريفة المكتب الوطني للسكك الحديدية ومنحة الوفاة المنصوص عليها في النظام األساسي
للوظيفة العمومية تأخذ بعين االعتبار األشخاص المسنين وتحدد شروط إدماجهم ضمن فئة المستفيدين من
هذه اإلجراءات؛

تتناسب مع موارِ دِ ِهم؛
■ت ُِلزم مدونة األسرة األبناء بتقديم نفقة آلبائهم
ُ
■ال يحدد القانون  14.05مقاييس ومعايير خاصة بالتكفل باألشخاص المسنين؛
■غياب قانون خاص باألشخاص المسنين.

السياسات العمومية
ُ
بالسياسات العموم ّية التي
■أع ّدت السلطات العمومية سياسات وبرامج عمل
تهدف إلى تثمين و ُمشاركة والنّهوض ّ
تحسين ظروف عيْش ْ
األشخاص المسنّين ،وتعزيز التكفل العائلي بهم ،مع إيالء االهتمام الالزم لتكوين
من شأنها ْ
أن هذه السياسات تبقى جزئية ،ومتفرقة وقطاعية ،تفتقر إلى البعد المندمج ،وال
الموارد البشرية
والبحث .غير ّ
ْ

ترقى إلى استراتيجية وطنية في هذا المجال

طب األشخاص المسنين ،وفي الدراسات
سجل تأخّ ر ملْموس في تكوين الموارد البشرية
■يُ َّ
المتخصصة في ّ
ّ
الخاصيْن بالشيْخوخة ،وفي العمل االجتماعي ،الخ.
العقلي
والطب
المتعلقة بالشيخوخة والرعاية النفسية
ّ
ّ
ّ
الص ّحية المتناسبة مع االحتياجات الخاصة لألشخاص المسنين.
■ت َ
ُالحظ أيضا نقائص في مجال العناية ّ

المدني في مجال تقديم الخدمات لألشخاص المسنين والعناية الصحية بهم
ويبدو أن الشراكة بين الدولة والمجتمع
ّ

إن ال ّدعم العمومي التي تقدمه الدولة غير ٍ
كاف ،والتأطير والتدبير غير كافيين
لم تعد تستجيب لالنتظارات ،حيث ّ
أيضا من جانب الجمعيات.

الرأسمال الثقافي لألشخاص المسنين وخلق فضاءات ثقافية جديدة
تثمين ّ
■يتو ّفر ْ
ٍ
روري تثْمينه وتيسير انتقاله إلى األجيال.
رصيد
األشخاص المسنّون على
غني ومتن ّوع ،لذلك من ّ
الض ّ
ثقافي ّ
ّ
مؤسسات وأنشطة ثقافية تثير اهتمام األشخاص المسنين وتدفعهم إلى
■تكاد تنعدم في الفضاء العمومي
ّ
المشاركة (مسارح ومتاحف ومكتبات وقاعات سينما ومعاهد للموسيقى وتظاهرات وأروقة للعرض ورحالت
وجامعات مواطنة ،الخ.).
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تثمين إمكانات األشخاص المسنّ ين
■ال يشكل األشخاص المسنون فئة متجانسة ،وهم يتوف ُرون على إمكانات من المعارف ال يُستهان بها ويمكن
أن هذه
استثمارها في مسيرة التنْمية ،خاصة مع توظيف فئة منهم لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال .وال ُمالحظ ّ
المعارف ال تُست َغ ّل بما فيه الكفاية ،وال تُولى العناية الضرورية لمسألة نقلها بين االجيال.

التوصيات
وضعية األشخاص المسنين تدعو إلى القلق،
أن ْ
ي ْعتب ُر المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،من خالل هذه الدراسةّ ،
ألن حقوقهم ال تط َّبق بما فيه الكفاية ،وأل ّنهم ضحية أشكال متنوعة من التمييز .وم ّما يزيد من القلق الذي تخلّفه هذه
وذلك ّ
ديمغرافي لألشخاص المسنّين من المنت ََظر أ ْن يعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات المقبلة،
أن التط ّور السوسيو-
ْ
الوضعية ّ
ّ
مع تفاقم الصعوبات التي سيواجهونها إذا لم يت ّم تدارك هذه الوضعية.

مدني َّ
ٍ
منظم،،
قطاعات وزارية ،والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،ومجتمع
ولكي يتم ّكن مختلف الفاعلين المعنيين ،من
ّ
ْ
المجلس ي ْدعو إلى
فإن
والنقابات والمش ِّغلين ،من العمل بكيف ّية تنسيق ّية وتشا ُور ّية ،على ال ُمستوييْن الم ْركزي
والجهويّ ،
ّ
َ
اتّخاذ التدابير التالية:

األشخاص المسنّين ُتط َّبق على الصعيد ْين
ْ •1
وضع سياسة عمومية م ْندمجة في مجال حماية ْ
أن تعتمد
المركزي والجهوي،
وتقوم على احترام حقوق األشخاص المسنين وص ْون كرامتهم .وينبغي ْ
ُ
هذه السياسة على سبعة محاور استراتيج ّية:
الرعاية االجتماعية ْ
وضعية
مقدمتهم األشخاص الذين يعيشون يف
ِ
لألشخاص املسنّ ني ،ويف ّ
احملور األول :حتسني ّ
تبعية وهشاشة
ّ

■ضمان توسيع دائرة االستفادة من الضمان االجتماعي والتغطية الصحية ل ْ
ِتشمل األشخاص المسنّين ،والس ّيما
لفائدة أولئك ا ّلذين ال يتوفرون على دخل أو يتلقون معاشات زهيدة؛
■العمل على تعميم التقاعد بكيفية تدريجية في إطار اإلصالح الشمولي لنظام التقاعد؛
أزواجهن
حصتهم من معاشات
■ تحقيق إنْصاف أكثر فيما
ّ
يخص الظروف المتعلقة بحصول النساء األرامل على ّ
ّ
المتو ّفين؛
■ ْ
ْ
األشخاص المسنين الذين ال
تطوير شبكات اجتماع ّية :م ْن خالل إنْشاء صنْدوق معاش الشيْخوخة لفائدة
االجتماعي ،والذين ال يتوفرون على دخْ ل ،و\أو الذين ال يمكنهم االعتماد على
يستفيدون م ْن نظام الضمان
ّ
لالستهداف تم ّكن م ْن تحديد ْ
خاص
الصدد ،يوصي المجلس بتطوير طرق
األش ِ
المساعدة العائل ّية .وفي هذا ّ
ْ
المحتاجين إلى مساعدة ،وضبْط ما أمكن طبيعة حاجياتهم الضرورية؛
المسنين
ْ
■مواكبة العاملين في المقاوالت والوظيفة العمومية على االستعداد لمرحلة التقاعد ،من خالل تحسيسهم مسبقا
باإلحالة عليه؛
إصدار م ْرسوم
■تطبيق المادة  5من القانون  65.00المتعلق بالتأمين
اإلج ّ
باري عن المرض التي ّ
ْ
تنص على ْ
أبوي المستفيد.
اإلجباري عن المرض لتشمل
ْ
االستفادة من التأمين ْ
تطبيقي متعلق بت ْمديد ْ
13

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

واملؤس ساتي
التشريعي
احملور الثاني :حتسني اإلطار
ّ
ّ

األشخاص المسنين ض ّد ْ
يحمي ْ
واإلهمال والمعاملة السيئة
أشكال التمييز
قانوني
وضع إطار
■ضرورة ْ
ْ
ساتي ْ
ّ
ومؤس ّ
ّ
والعنْف ،ويسهل لهم ال ُولوج إلى الخدمات الصحية ،وتضمن لهم مختلف الحقوق االقتصادية واالجتماع ّية؛

المسن تسمح لهم باالستفادة من مختلف حقوقهم ،وتبسيط المساطر لفائدتهم ،وإعطاؤهم
■إحداث بطاقة
ّ
األولوية في مختلف الخدمات؛
■ضرورة خلق تعويض ،في ح ّده األدنى على االق ّل ،لفائدة األشخاص المسنين غير المتو ّفرين على دخل قا ّر ضمن
صندوق التماسك االجتماعي؛.

■ضرورة االستفادة من بنود ظهير  1963المنظم للتعاضد لتطوير االهتمام بدور العجزة لفائدة المسنين.
لوجيات
الو
احملور الثالث :حتْ سني ُ
ّ

■إلزامية تضمين القوانين المتعلقة بالبنايات (العمومية أو الخاصة) وبتهيئة المجال العمومي والعمراني ،بكيْف ّية
واضحة ،كل المقتضيات الكفيلة بضمان ُولوج األشخاص المسنين وتنقلهم وسالمتهم؛

■االهتمام بخصوصيات ْ
العمومي ،م ْن حيْث الولوجيات وتقديم المعلومات
األشخاص المسنين في مجال النقل
ّ
والخدمات؛
القروي ،وال س ّيما ع ْن طريقِ ّ
فك العزْلة عن المناطق النائية
■ضرورة تسهيل تنقّل األشخاص ال ُم ِسنّين في ال َوسط
ّ
الوع َرة.
ذات التّضاريس ْ

الرابع :حتسني التكفّ ل باألشخاص املسنّ ني
احملور ّ

بإحداث بنيات وفضاءات لل ُم َساعدة وبرامج تكوين جديدة تعمل على تأهيلِ ال ُمساعدين العائليين الذين
■اإلسراع ْ
ْ
وضعية تبعية للغير؛
يتكفّلون
باألشخاص المسنين في ْ
■ضرورة إعادة النظر في القانون رقم  14.05المتعلق بكل مراكز الرعاية االجتماعية دون استثناء ،ع ْن طريق
وضع معايير خاصة على مستوى البناء والتكفل تتالءم مع حاجيات األشخاص المسنّين وانتظاراتهم وكرامتهم؛
ْ
وتحسين ظروف عيْش األشخاص المسنّين؛
■ضرورة إعادة تأهيل مراكز االستقبال الم ْوجودة حالياْ ،
مؤسسات ال ّرعاية باألشخاص المسنّين ،بالحرص أ ّوالً ،ما أ ْمكن ،على إبْقاء
■ضرورة ابْتكار بدائل جديدة عن تكفل ّ
ّ
الحلول الم ْمكنة.
الشخص
ّ
مؤسسة لل ّرعاية االجتماعية آخر ُ
أسرته ،بحيْث ْ
يصبح اللّجوء إلى ّ
المسن في َكن َِف ْ
ويتع ّين في هذا اإلطار ْ
ِ
إحداث فرق للتدخّ ل
تطوير مف ْهوم التكفّل المتنقّل الهادِ ف إلى تلبية الحاجيات عن طريق
يحتاجون إلى الغيْر لتلبية
متع ّددة
التخصصات ،مع ْ
ّ
وضع برامج ل ُمواكبة العائالت التي تتكفل بأشخاص مسنّين ْ

المادي أو تكوين لمهن جديدة لمواكبة حاجيات المسنين ببيوتهم؛
الخاصة ،سواء بتقديم ال ّدعم
حاجياتهم
ّ
ّ

القروي ،وال س ّيما لفائدة األشخاص المسنّين
المسن في ال َو َسط
■إلزامية دعم تكفل عائالت حاضنة بالشخْ ص
ّ
ّ
من دون عائلة أو المتخلى عنهم؛
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■التنصيص على تدابير جبائ ّية ،وأخرى على مستوى مد ّونة الشغل من شأنها ت ْمكين أفراد العائالت من التوفيق
بين الحياة األسرية والتكفّل بالمسنين في البيت.

احملور اخلامس :حتسني َرفاه األشخاص املسنّ ني ووضعيتهم الصحية

محد َدة خاصة بالمسنين؛
■الوقاية م ْن أمراض
َّ
■الوقاية م ْن حوادث السيْر والحوادث المنزلية المرتبطة بالمسنين؛
طب ْ
األشخاص المسنّين واألبْحاث المتعلقة بالشيخوخة؛
■التعجيل بتطوير ّ
الصحية ،وخاصة في الوسط القروي؛
■إلزامية تحسين ولوج األشخاص المسنّين إلى الخدمات ّ
الخاصيْن باألشخاص المسنين؛
والطب الموازي
■تحسين ال ّرعاية الطبية
ّ
ّ
■ضرورة ت ْهيئة الفضاءات العمومية بما يتالءم مع حاجياتهم؛
■ضرورة خلق ْ
وتطوير الفضاءات الثقافية المناسبة لحاجيات المسنين؛
■العمل على تيْسير ولوج ْ
األشخاص المسنّين إلى الت ْكنولوجيات الحديثة لإلعالم؛
الموجهة إلى ْ
األسرة المعن ّية؛
واألعمال
■إعادة ت ْكييف الخدمات
ْ
َّ
األشخاص المسنّين حسب نمط ْ
■الح ْرص على ت ْوظيف ك ّل الوسائل الم ْمكنة من أجل تحسيس األجيال الشا ّبة ،واأل ُ َسر ،والمهنيين الط ّب ّيين،
واإلدار ّيين ،ومختلف مك ّونات المجتمع ،بضرورة احترام الحقوق اإلنسانية لألشخاص ال ُم ِسنّين؛

■ضرورة إشراك وسائل اإلعالم في مواكبة التوصيات التي يتض ّمنها هذا التقرير ،وفي تطبيق مختلف التدابير
الرامية إلى النهوض باألشخاص المسنين.

املشار َكة االجتماعية لألشخاص املسنني
احملور السادس :تعزيز
َ

المؤسسات
■تثمين ال ّرصيد الثقافي الذي راكمه األشخاص المسنّون ،وتيسير ُسبُل نقله إلى األجيال المقبلة ،وخلق
ّ
واألنشطة الكفيلة بتحفيزهم على المشاركة؛

■تعزيز وتسريع عملية محاربة األمية في صفوف األشخاص المسنين ،وتمكينهم من فرص االستفادة من برامج
التكوين مدى الحياة؛

■انخراط مختلف المؤسسات اإلعالمية للقيام بحمالت تحسيسية وتواصلية حول دور المسنين في المجتمع،
وتثمين عطاءاتهم ،واستثمار خبراتهم لفائدة األجيال والمجتمع.

املع رفة املتع لّقة بوضعية األشخاص املسنّ ني
احملور السابع :تعزيز ْ

■إنْتاج معطيات إحصائية دقيقة ومنتظمة ومحينة حول وضعية هذه الفئه وتطورها؛
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■اعتماد ّ
مؤشرات جديدة لقياس درجة التبعية للغيْر ،ومدى مساهمة ْ
األشخاص ال ُم ِسنّين في التنمية؛
■إنجاز دراسات نوعية حول أمراض الشيخوخة؛
■إحداث مرصد لألشخاص المسنين يتكفل بمهمة جمع المعطيات المتعلقة بهم ،وبتتبع حالتهم الشخصية
والعائلية ووضعياتهم االجتماعية؛

■انخراط مؤسسات ومراكز البحث الجامعي بإعطاء األولوية للدراسات حول واقع ومستقبل الشيخوخة بالمغرب.
ومواكبة ْ
األشخاص املسنّ ني املقيمني باخلارج
دعم ُ
احملور الثّ امنْ :

أجلِ ُمراجعة االتفاقيات الثنائية المتعلقة بحقوق المهاجرين
■ضرورة ربْط االتّصال ُ
بح ُكومات بلدان االستقبال م ْن ْ
اش التقاعد
السكن ،والتغطية االجتماع ّية
وتحويل َم َع ِ
ّ
والصحيةْ ،
المغاربة المقيمين بالخارج ،وال س ّيما في مجال ّ
األصلي؛
متى ق ّرروا ،هم أو أراملهم ،االستقرار في موطنهم
ّ

خاصة باألشخاص المسنّين
وضع سياسة
■حثّ القطاعات الوزارية المكلّفة بالمغاربة ال ُمقيمين بالخارج على ْ
ّ
ال ُمهاجرين من أجل:
بالوحدة؛
• ُمحا َربَة الهشاشة التي يعانون منها ،والتخْ فيف م ْن ُش ُعورهم
ْ
تسهيل تنقلهم بين بلد اإلقامة والمغرب ،و\أ ْو عودتهم النهائية إلى بلدهم األصلي ،حسب رغبتهم وإرادتهم.
• ْ

 • 2الت ْنصيص على التدابير الكفيلة بمواكبة هذه السياسة العمومية
■تأكيد وتفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول االشخاص المسنين
وضع برامج ألداء مها ّمها بف ّعالية تجاه
■ت ْعزيز القدرات البشرية والمالية للقطاعات المعن ّية حتّى يتسنّى لها ْ
ْ
األشخاص المسنّين؛
■ضرورة ْ
إعدادها وتطبيقها؛
المجتمع
إشراك
المدني في ْ
ْ
ّ
ْ
باألشخاص المسنّين.
المؤسساتية والبشرية والمالية للج ْمعيات العاملة في مجال التكفل
■ضرورة تعزيز القدرات
ّ

 • 3جعل مناسبة اليوم العالمي للمسنين لحظة قوية للوقوف على وضعيتهم وتقديم جميع المؤسسات
المعنية حصيلة عملها وأفاقه بالنسبة لألشخاص المسنين ببالدنا.
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 ،1تقاطع زنقة المشمش وزنقة الدلبوت ،قطاع  ،10مجموعة
حي الريــــاض - 10 100 ،الربــــــاط
الهاتف  +212 (0) 538 01 03 00 :الفاكس +212 (0) 538 01 03 50 :
البريد اإللكتروني contact@ces.ma :
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