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بسم اهلل الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين..
السادة الوزراء الكرام..
السيدات والسادة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية
السيدات والسادة ممثلي الجمعيات والجمعيات العاملة في مجال حماية األشخاص المسنين
السيدات والسادة ممثلي القطاع الخاص
السيدات والسادة ممثلي وسائل اإلعالم
الحضور الكريم
يسعدين يف البداية أن أرحب بكم يف ىذا اللقاء التواصلي حول تأىيل مؤسسات الرعاية االجتماعية
لألشخاص ادلسنٌن ،والذي أغتنم مناسبتو ألبارك لكم حلول ىذا الشهر الفضيل ،فرمضانكم مبارك،
أىلو اهلل علينا بالعفو والعافية ومجيل الثواب وعلى بلدنا باليمن وموفور اخلًن واألمان.
كما أغتنم ىذه ادلناسبة ألجدد الشكر العميق لكل شركائنا ،من اجلمعيات ادلشرفة على مؤسسات
الرعاية االجتماعية واجملتمع ادلدين والقطاع اخلاص وادلؤسسات الوطنية والقطاعات احلكومية ،والذين
يتقامسون معنا محل ىذه األمانة ،على سلتلف جهودىم ادلقدرة وادلقدمة لفائدة األشخاص ادلسنٌن.
حضرات السيدات والسادة
تعلمون أن ادلغرب ،كما باقي دول العامل ،يعرف حتوال دميغرافيا مضطردا حنو شيخوخة السكان،
خصوصا مع تراجع معدالت اخلصوبة وارتفاع أمد احلياة ،حيث تشًن اإلحصاءات الرمسية ادلتوفرة أن
األشخاص ادلسنون يشكلون حوايل  3مليون نسمة ،أي بنسبة  5.8بادلائة من عدد السكان ،ويتوقع أن
تصل ىذه النسبة إىل  11.1بادلائة يف أفق  ،0202و 02بادلائة يف أفق .0202
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كما تشًن ذات اإلحصائيات إىل أن  32بادلائة من أفراد ىذه الفئة ال يتمكنون من القيام بإحدى
وظائف احلياة اليومية ،وأن أكثر من  85.5بادلائة من ىذه الفئة يعانون أمراضا مزمنة ،و 50.8بادلائة
يفتقدون للتغطية الصحية.
شلا يطرح على ادلغرب حتديا مزدوجا ،علينا مجيعا مواجهتو مبزيد من التقائية اجلهود:
 حتدي بناء شيخوخة سليمة ووقاية األشخاص ادلسنٌن من سلتلف األمراض؛
 حتدي التكفل بادلسنٌن وضمان ولوجهم السهل إىل منظومة اخلدمات الصحية واالجتماعية.
أيها الحضور الكريم
إن سعينا اجلماعي الدؤوب دلواجهة ىذا التحدي ادلزدوج يرتجم التوجيهات ادللكية السامية يف رلال محاية
الفئات اذلشة والنهوض حبقوقها من جهة ،ومقتضيات الدستور الذي جعل محاية األشخاص ادلسنٌن
حقا دستوريا من جهة ثانية.
كما يرتجم التزامات الربنامج احلكومي ،اليت عملت وزارة التضامن وادلرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
على تنزيلها عرب رلموعة من الربامج ،وذلك وفق احملاور األساسية التالية:
 التنسيق والتخطيط االستراتيجي ،من خالل إحداث ىيكلة جديدة للوزارة تعزز دورىا كآلية

وطنية مؤسساتية تعىن باألشخاص ادلسنٌن من جهة ،وإعداد اسرتاتيجية القطب االجتماعي
" "0+0اليت تضم يف زلاورىا آليات "التحسيس والنهوض بثقافة التضامن بٌن األجيال"،
و"حتسٌن جودة اخلدمات"؛

 ترسيخ قيم التضامن بين األجيال ،من خالل إطالق احلملة الوطنية "الناس الكبار ..كنز يف كل
دار" ،اليت تنظم شهر أكتوبر من كل سنة؛

 تقوية وتنمية التكفل ،من خالل تأىيل ادلراكز ادلستقبلة للمسنٌن والرفع من جودة اخلدمات؛
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 دعم المبادرات الجمعوية اذلادفة إىل محاية حقوق ادلسنٌن والنهوض هبا ،من خالل طلب
ادلشاريع الذي تعلن عنو الوزارة كل سنة يف إطار تأىيل مؤسسات الرعاية االجتماعية ،وكذلك
الدعم الذي تقدمو مؤسسة التعاون الوطين لضمان استمرارية التسيًن؛

 التشخيص والرصد ،حيث قامت الوزارة ،سنة  ،0210بتشخيص عام دلؤسسات الرعاية
االجتماعية ،خلص إىل إعداد تقرير شامل يتضمن الوضعية الراىنة ذلذه ادلؤسسات ودراسة
جوانبها ادلتعددة وحتليلها وتقييم اإلطار التشريعي والتنظيمي وادلنظومة ادلعيارية ادلؤطرة مبا فيها
اجلوانب ادلتعلقة بادلوارد البشرية .كما قامت الوزارة ،سنة  ،0210بتشخيص حلاجيات
مؤسسات الرعاية االجتماعية للمسنٌن ،أفضى إىل توصيف دقيق جلميع حاجيات ىذه
ادلؤسسات ،سواء تلك اخلاصة بتطوير البنيات واعادة تأىيلها أو اخلاصة جبوانب التجهيز أو
ادلوارد البشرية والتأطًن وغًنىا ،إضافة إىل إطالق ادلرصد الوطين لرصد أوضاع األشخاص ادلسنٌن.
حضرات السيدات والسادة
ترمجة للتوصيات اليت خلص إليها التشخيص ،أطلق القطب االجتماعي ،مبختلف مكوناتو ،أوراش عمل
يف إطار برنامج متكامل حيقق التقائية سلتلف الفاعلٌن بغالف مايل يصل  33مليون درىم ،منها:
 إعداد خطة تكوينية دلهنيي وأطر مؤسسات الرعاية االجتماعية للمسنٌن ،اليت هتدف إىل:
 oتقوية قدرات ادلوارد البشرية العاملة مبؤسسات الرعاية االجتماعية للمسنٌن قصد حتسٌن
جودة التكفل؛
 oاالستجابة لطلبات وطموحات اجلمعيات ادلسًنة دلؤسسات الرعاية االجتماعية للمسنٌن؛
 oوضع قواعد للتدبًن اجليد للخدمات ادلمنوحة لألشخاص ادلسنٌن مع مراعاة مقاربة النوع.
 إعداد دفرت التحمالت اخلاص مبؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص ادلسنٌن ،بغية تعزيز
الدعم ادلؤسسايت ذلذه ادلؤسسات؛
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 إعداد "مشروع ادلؤسسة" ،الذي من شأنو تعزيز التخطيط على صعيد كل مؤسسة وتدعيم
التواصل الداخلي واخلارجي وتعبئة ادلوارد مع سلتلف شركاء مؤسسات الرعاية االجتماعية.
أيها الحضور الكريم
إن محاية األشخاص ادلسنٌن وتأىيل مؤسسات الرعاية االجتماعية اخلاصة هبم مسؤولية رلتمعية تتطلب
اخنراطنا اجلماعي .وقد أبان سلتلف الفاعلٌن ،من حكومة ومؤسسات وطنية ومجعيات اجملتمع ادلدين
وقطاع خاص ،عن روح تضامنية عالية ،حيث لبوا نداءنا للمسامهة يف إصالح منظومة مؤسسات الرعاية
االجتماعية وفق مقاربة تشاركية منفتحة على سلتلف اجلهود ،وذلك عرب تعزيز الشراكات بٌن ىذه
ادلؤسسات وسلتلف الفاعلٌن االقتصاديٌن واالجتماعيٌن احملليٌن .وأجدد الشكر ،هبذه ادلناسبة ،للسيد
رئيس احلكومة على جهده ادلتواصل يف دعم ىذا اإلصالح ،وللمسؤولٌن على ادلؤسسات االقتصادية
ادلواطنة على اخنراطهم اجلاد وادلقدر للنهوض بادلسؤولية االجتماعية للمقاولة ،ودلختلف مجعيات اجملتمع
ادلدين العاملة على عملهم الدؤوب وادلتواصل يف محاية ادلسنٌن والنهوض بأوضاعهم اذلشة.
وفقنا اهلل جميعا لخدمة هذا الوطن بمختلف فئاته ..والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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