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تقديم

سيرا على النهج التشاركي لوزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية 
الصلة باختصاصاتها، ورغبة منها في  في إنجاز مختلف األعمال واألنشطة ذات 
نشر المعلومة وتقاسمها مع مختلف المهتمين والشركاء، أعدت الوزارة هذه 
بها  تقدم  التي  الكتابية  األسئلة  لمجموع  كامال  جردا  تتضمن  التي  الوثيقة 
السيدات والسادة أعضاء البرلمان بغرفتيه، خالل دورات أكتوبر 2016 وأبريل 
األسرة  وزيرة  الحقاوي،  بسيمة  السيدة  أجوبة  وكذا   ،2017 وأكتوبر   2017

والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية عليها.

في  مساهمة  منها،  الفاعلين  مختلف  وتمكين  الوثيقة،  هذه  نشر  نعتبر  وإذ 
العالقة  الذي يحكم  المثمر  التعاون  نثمن منهج  البناء،  التواصل  تكريس منهج 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي تجسده حيوية األسئلة التي تناولت 
االجتماعية من جهة،  والتنمية  واألسرة  والمرأة  التضامن  بقطاع  النهوض  قضايا 
واألجوبة الشفافة والواضحة المالمسة لواقع الحال شرحا أو إخبارا أو تعليال، في 

إطار احترام المقتضيات الدستورية وتفعيال لآللية الرقابية من جهة ثانية.
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األسئلـــة واألجوبة الكتابيــة
خالل دورة أكتوبر 2016
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تقـديـم

أجابت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، خالل 

دورة أكتوبر 2016، عىل 13 سؤاال كتابيا المس مختلف القضايا واألوراش التي تنخرط فيها 

الوزارة، سيام موضوع التضامن والتنمية االجتامعية والتامسك االجتامعي، تتوزع كاآليت:

عدد األسئلة املجاب عنهاموضــوع الســؤال

13التضامن والتنمية االجتامعية

13املجمـــوع

فيام توزعت أسئلة هذه الدورة عىل فريقني نيابيني، يتقدمهم الفريق االشرتايك بـ07 أسئلة 

متبوعا بفريق العدالة والتنمية بـ06 أسئلة.

مجموع األسئلةالفريق النيايب

07الفريق االشرتايك

06فريق العدالة والتنمية

13املجمـــوع
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فهــــرس أسئلة الدورة

النــــائـــــب)ة(مـــوضـــوع الســــــؤال

طرف  من  املقدمة  والخدمات  الربامج 

الوزارة لفائدة أطفال ونساء جامعة صاكة 

بإقليم كرسيف

الفريق  عن  بعزيز  سعيد  النائب  السيد 

االشرتايك

متابعة تنفيذ مقتضيات الربنامج الحكومي 

يف قطاع التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية بعاملة إنزكان آيت ملول

وبوعرشة  أوباري  الله  عبد  النواب  السادة 

رمضان، ونور الدين عبد الرحامن وأحمد أدراق 

عن فريق العدالة والتنمية
متابعة تنفيذ مقتضيات الربنامج الحكومي 

يف قطاع التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية بإقليم سيدي إفني

السيدات والسادة النواب السعدية علمي بيناين، 

فريق  عن  رمضان  وبوعرشة  أوباري  الله  وعبد 

العدالة والتنمية
متابعة تنفيذ مقتضيات الربنامج الحكومي 

يف قطاع التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية بإقليم اشتوكة آيت باها

السيدين النائبني عبد الله أوباري ومحمد لشكر 

عن فريق العدالة والتنمية

متابعة تنفيذ مقتضيات الربنامج الحكومي 

يف قطاع التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية بعاملة طاطا

وبوعرشة  أوباري  الله  عبد  النائبني  السيدين 

رمضان عن فريق العدالة والتنمية

بجامعة  والطالبة  الطالب  دار  وضعية 

بركني بإقليم جرسيف
السيد النائب سعيد بعزيز عن الفريق االشرتايك

بجامعة  والطالبة  الطالب  دار  وضعية 

هوارة أوالد رحو بإقليم جرسيف
السيد النائب سعيد بعزيز عن الفريق االشرتايك

بجامعة  والطالبة  الطالب  دار  وضعية 

ملريجة بإقليم جرسيف
السيد النائب سعيد بعزيز عن الفريق االشرتايك

والطالبة  الطالب  دار  إحداث  مرشوع 

بجامعة راس لقرص بإقليم جرسيف
السيد النائب سعيد بعزيز عن الفريق االشرتايك
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طرف  من  املقدمة  والخدمات  الربامج 

جامعة  ونساء  أطفال  لفائدة  الوزارة 

مزكيتام بإقليم كرسيف

السيد النائب سعيد بعزيز عن الفريق االشرتايك

متابعة تنفيذ مقتضيات الربنامج الحكومي 

يف قطاع التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية بإقليم زاكورة

الله أوباري وعيىس أمكييك  النواب عبد  السادة 

وبوعرشة رمضان عن فريق العدالة والتنمية

الربنامج  مقتضيات  تنزيل  حصيلة 

الحكومي عىل مستوى إقليم النوارص

فريق  عن  رشيد  اللطيف  عبد  النائب  السيد 

العدالة والتنمية
بالجامعات  والطالبة  الطالب  دار  وضعية 

التابعة إلقليم تاوريرت
السيد النائب سعيد بعزيز عن الفريق االشرتايك
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موضوع السؤال: الربامج والخدمات املقدمة من طرف الوزارة لفائدة أطفال ونساء 
جامعة صاكة بإقليم كرسيف

واضـع السـؤال: السيد النائب بعزيز سعيد عن الفريق االشرتايك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

للسكان  العام  اإلحصاء  املجتمع. وحسب  بناء  منها  يتكون  التي  األساسية  اللبنة  األرسة  تعترب 

عىل  موزعة  نسمة   21.048 جرسيف  بإقليم  صاكة  يف جامعة  تقطن    2014 لسنة  والسكنى 

3.493 أرسة، ومتتد عىل مساحة جد شاسعة متتاز بقساوة املناخ والتضاريس، مام يربز حاجة 

مقومات  من  والنساء،  األطفال  خاصة  أفرادها،  بهدف متكني  والتأطري  العناية  إىل  األرس  هذه 

التنشئة االجتامعية التي من شأنها أن تجعل منهم أفرادا فاعلني بشكل ايجايب يف املجتمع.

االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  تدخالت  هي  ما  عن  الوزيرة  السيدة  أسائلكم  الغايات،  لهذه 

التي ترشف عليها وزارتكم عىل مستوى جامعة صاكة بإقليم جرسيف؟ وما هي نوعية الربامج 

وعدد العمليات امليدانية التي تنفذها وزارتكم لفائدة أطفال ونساء هذه الجامعة؟ وما هي 

نسبة اليتامى املحتضنني من طرف األرامل واملستفيدين من صندوق التامسك االجتامعي بهذه 

لفائدة  الجامعة  بهذه  انجازها  وزارتكم  تعتزم  التي  املستقبلية  املشاريع  هي  وما  الجامعة؟ 

العاملة  الجمعيات  لفائدة  وزارتكم  تقدمه  الذي  الدعم  وقيمة  نوع  هو  وما  واملرأة؟  الطفل 

مبجال الطفولة والنساء عىل مستوى النفوذ الرتايب لهذه الجامعة؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

للسؤال الكتايب، املشار إىل موضوعه ومرجعه أعاله، واملتعلق بالربامج والخدمات  وبعد، تبعاً 

املقدمة من طرف الوزارة لفائدة أطفال ونساء جامعة صاكة بإقليم جرسيف، فإنه يرشفني السيد 

النائب املحرتم أن أحيطكم علام أنه يف ما يخص الخدمات االجتامعية املقدمة لفائدة األطفال، 

فإن القطب االجتامعي يقوم بتقديم دعم مايل سنوي لفائدة الجمعية الخريية اإلسالمية صاكة 

لدعم التأطري مبؤسسة الرعاية االجتامعية دار الطالب والطالبة صاكة املوجودة مبركز الجامعة، 

باإلضافة إىل تقديم الدعم املايل لتجهيز هذه املؤسسة عند الرضورة ووفق اإلمكانيات املتاحة.

االجتامعية  واملواكبة  واإلطعام  اإليواء  توفري  يف  االجتامعية  املؤسسة  هذه  تدخالت  وتتمحور 

مبركز  املوجودة  اإلعدادية  بالثانوية  امللتحقني  الجامعة  هذه  دواوير  تالميذ  لفائدة  والرتبوية 
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الجامعة، واملساهمة يف توفري الرشوط الرضورية لتشجيع أطفال هذه الجامعة عىل التمدرس. 

وقد بلغ عدد األطفال املستفيدين من خدمات دار الطالب والطالبة صاكة 319 طفال خالل 

املواسم الدراسية الست األخرية )منذ موسم 2010 - 2011 إىل غاية موسم 2015 - 2016(. 

ولقد بلغ الدعم املايل لتأطري مؤسسة الرعاية االجتامعية دار الطالب والطالبة بجامعة صاكة 

برسم سنة 2015 منحة قدرها 120000.00 درهم. كام استفادت نفس هذه املؤسســة برسم 

سنة 2011 من دعــم مالــي قدره 80000.00 درهم للتجهيز. واستفادت هذه املؤسسة أيضا، 

واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  عليه  ترشف  الذي  الجمعيات  مشاريع  دعم  برنامج  إطار  يف 

والتنمية االجتامعية، من متويل مرشوع برسم سنة 2013 بلغ 44000.00 درهم، خصص القتناء 

مسخنات ماء ولوازمها تشتغل بالطاقة الشمسية.

بدار  صاكة  جامعة  أطفال  لفائدة  واملقدمني  الذكر،  السالفني  والدعم  الخدمات  جانب  وإىل 

الطالب والطالبة لتشجيعهم عىل متابعة الدراسة، فإن التعاون الوطني، ويف إطار الربامج املوجهة 

للمرأة قصد تحسني وضعيتها، يقوم يف إطار الرشاكة التي تربطه مع جمعية محلية بدعم تسيري 

مركز الرتبية والتكوين املوجود مبركز هذه الجامعة، الذي يقوم بتقديم خدمات لفائدة فتيات 

ونساء جامعة صاكة لتسهيل إدماجهن االجتامعي واالقتصادي، وتوفري ظروف العيش الكريم 

لهن، وتكريس مساهمتهن يف مسلسل التنمية املحلية، حيث تتلقى فتيات ونساء هذه الجامعة 

يف هذا املركز تكوينا حرفيا، إضافة إىل حصص يف محو األمية. وقد استفادت من خدمات هذا 

املركز 60 مستفيدة يف التكوين الحريف ومحو األمية، كام يستفيد و30 طفال من خدمات روض 

األطفال برسم موسم 2015 - 2016.

التعاون  مؤسسة  من طرف  مقدم  سنوي  مايل  دعم  من  الرشيكة  املحلية  الجمعية  وتستفيد 

املركز  لفائدة  املقدم  املايل  الدعم  بلغ  وقد  صاكة.  بجامعة  املركز  هذا  تسيري  لدعم  الوطني 

29000.00 درهم.

كام بلغ عدد طلبات االستفادة من الدعم املبارش للنساء األرامل يف وضعية هشة الحاضنات 

ألطفالهن اليتامى بالجامعة القروية صاكة )يف إطار خدمات صندوق دعم التامسك االجتامعي( 

39 طلبا، تم قبول 36 طلبا منها مركزيا، وملفني يف طور الدراسة، وبلغ عدد األطفال اليتامى 

املستفيدين من هذه العملية 61 طفال.
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موضوع السؤال: متابعة تنفيذ مقتضيات الربنامج الحكومي يف قطاع التضامن واملرأة 
واألرسة والتنمية االجتامعية بعاملة إنزكان آيت ملول

واضـع السـؤال: السادة النواب أوباري عبد الله وبوعرشة رمضان ونور الدين عبد الرحامن 

وأدراق أحمد عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

يرتكز الربنامج الحكومي، الذي يشكل وثيقة تعاقدية بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية 

يف كافة املجاالت خالل املرحلة، عىل ثالث مرتكزات أساسية:  الحكامة املندمجة واملتكاملة، 

واملقاربة التشاركية وربط املسؤولية باملحاسبة. وشكل خارطة طريق لتنزيل مقتضيات الدستور 

الجديد.كام تضمن إجراءات تطبيقية مرفوقة بأهداف ومؤرشات رقمية، يف إطار تعاقد حول 

املحاور الرئيسية للربنامج.

وقد أنجزت الحكومة، منذ بداية الوالية الترشيعية، قدرا مهام من برنامجها الحكومي.

لذا نسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن الربامج التي تم تنفيذها بعاملة إنزكان آيت ملول، 

خالل هذه الوالية، يف ما يخص القطاع الذي ترشفون عليه؟

جـواب السيدة الوزيرة:

وبعد، تبعاً للسؤال الكتايب، املشار إىل موضوعه ومرجعه أعاله، واملتعلق مبتابعة تنفيذ مقتضيات 

إنزكان آيت  التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية بعاملة  الحكومي يف قطاع  الربنامج 

ملول، فإن وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية عملت عىل بلورة ووضع مجموعة 

من  تروم  والتي  اشتغالها،  مجاالت  مختلف  يف  املندمجة  والسياسات  واملشاريع  الربامج  من 

خاللها، كام ال يخفى عليكم، االرتقاء بأوضاع الفئات الفقرية التي تعيش ظروفا صعبة.

ويف هذا اإلطار، تويل وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية أهمية بالغة لتقريب 

الخدمات من كل الفئات االجتامعية التي تدخل يف إطار اختصاصاتها، وترتكز تدخالتها عىل:

y إحداث وإعادة هيكلة املراكز املتعددة الوظائف؛

y تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية؛

y دعم األرامل الحاضنات ألطفالهن اليتامى؛

y دعم جمعيات املجتمع املدين؛
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y  تقديم مجموعة من الربامج والخدمات الهادفة إىل محاربة الهشاشة والفقر واإلقصاء

االجتامعي.

واألرسة  واملرأة  التضامن  قطاع  يف  الحكومي  الربنامج  مقتضيات  تنفيذ  متابعة  بخصوص  أما 

والتنمية االجتامعية بعاملة إنزكان آيت ملول، موضوع سؤالكم، عمل القطب االجتامعي بهذه 

العاملة عىل تفعيل مجموعة من الربامج عرب تقديم مجموعة من الخدمات االجتامعية لفائدة 

مختلف الفئات يف وضعية صعبة من خالل: 

الربنامج االجتامعي الخاص بالفتيات والنساء يف وضعية صعبة، حيث يسعى القطب . 1

االجتامعي إىل تفعيل الربامج الهادفة إىل محاربة الهشاشة االجتامعية بكل أنواعها، من 

خالل مجموعة من املراكز االجتامعية البالغ عددها 32 مركزاً يستفيد منها ما يزيد عن 

9838 مستفيدا (540 ذكور، و9298 إناث).

االجتامعي . 2 القطب  إذ يعمل  باألطفال يف وضعية صعبة،  الخاص  االجتامعي  الربنامج 

بإقليم إنزكان آيت ملول، عرب مجموعة من املؤسسات واملراكز املختصة، عىل تحسني 

وضعية وظروف عيش األطفال يف وضعية صعبة، حيث بلغ عددها 11 مركزا يستفيد 

منها 2177 مستفيدا (1570 ذكور، و607 إناث).

الربنامج االجتامعي الخاص باألشخاص يف وضعية إعاقة، حيث يقدم القطب االجتامعي . 3

مجموعة من الخدمات والربامج لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة عرب مركزين يستفيد 

منها 638 ذكور، و362 إناث.

ويف إطار برنامج صندوق دعم التامسك االجتامعي، استفادت مجموعة من جمعيات املجتمع 

متدرس  ظروف  تحسني  عملية  يف  لالنخراط  الدعم  منح  من  اإلعاقة  مجال  يف  العاملة  املدين 

األطفال يف وضعية إعاقة، حيث بلغ عدد املستفيدين 305 مستفيداً، وبلغت املنح برسم سنة 

2015 ما قدره 3.274.480,00 درهم. كام متيزت نفس السنة بإعطاء االنطالقة لربنامج مراكز 

االستقبال والتوجيه لألشخاص يف وضعية إعاقة )COAPH(، ومتت برمجة ترميم مركز الرتبية 

والتكوين الشهداء الذي سيقدم خدمات يف إطار برنامج صندوق دعم التامسك االجتامعي.

آيت . 4 إنزكان  إقليم  أن  إذ  مورد،  أو  عائل  بدون  باملسنني  الخاص  االجتامعي  الربنامج 

ملول، كام يف علمكم، يتوفر عىل مؤسسة للرعاية االجتامعية تعنى برعاية املسنني “دار 

التكافل لرعاية املسنني آيت ملول”، يستفيد من خدماتها 233 مستفيدا (129 ذكوراً 

و104 إناثاً)، وتقدم إىل جانب خدمات اإليواء والتغذية والرعاية االجتامعية والطبية 

والنفسية، أنشطة ثقافية ورياضية تتالءم مع خصوصية هذه الفئة، فضال عن تقديم 
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شتاء  حملة  إطار  يف  مسن،  160 شخص  من  ألزيد  األرسي  اإلدماج  أو  اإليواء  خدمة 

2013، 2014 و2015 التي أطلقتها وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية.

التضامنية . 5 األنشطة  من  مجموعة  يهم  والذي  التدخالت،  متعدد  االجتامعي  الربنامج 

اإلفريقية،  الدول  بعض  من  املنحدرين  املهاجرين  وبعض  املحتاجة  الفئات  لفائدة 

داخل  تقدميها  يتم  توعوية،  ومواضيع  تحسيسية  وعمليات  طبية  أنشطة  تنظيم  مع 

املراكز واملؤسسات االجتامعية التابعة للتعاون الوطني باإلقليم، وكذا تنظيم مجموعة 

املوسم  بداية  املفتوحة خالل  كاألبواب  الساكنة  عموم  لفائدة  الثقافية  األنشطة  من 

التكويني واالحتفال باملناسبات الوطنية.

كام تجدر اإلشارة إىل أنه، خالل سنة 2015، تم التدخل لفائدة جمعية زهور للتنمية العاملة 

يف مجال اإلعاقة الحسية، قصد استفادتها من إعفاء جمريك عىل سيارة للنقل املدريس لفائدة 

األطفال ذوي اإلعاقات الحسية، هذا، إىل جانب املساهمة السنوية يف عملية رمضان التي يتم 

خاللها توزيع املواد الغذائية عىل 2100 أرسة سنوياً من الساكنة املحتاجة والفقرية باإلقليم.
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موضوع السؤال: متابعة تنفيذ مقتضيات الربنامج الحكومي يف قطاع التضامن واملرأة 
واألرسة والتنمية االجتامعية بإقليم سيدي إفني

واضـع السـؤال: السيدات والسادة النواب علمي بيناين السعدية وأوباري عبد الله وبوعرشة 

رمضان عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

يرتكز الربنامج الحكومي، الذي يشكل وثيقة تعاقدية بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية 

: الحكامة املندمجة واملتكاملة،  يف كافة املجاالت خالل املرحلة، عىل ثالث مرتكزات أساسية 

واملقاربة التشاركية وربط املسؤولية باملحاسبة. وشكل خارطة طريق لتنزيل مقتضيات الدستور 

الجديد. كام تضمن إجراءات تطبيقية مرفوقة بأهداف ومؤرشات رقمية، يف إطار تعاقد حول 

املحاور الرئيسية للربنامج.

وقد أنجزت الحكومة، منذ بداية الوالية الترشيعية، قدرا مهام من برنامجها الحكومي.

لذا نسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن الربامج التي تم تنفيذها بإقليم سيدي إفني خالل 

هذه الوالية يف ما يخص القطاع الذي ترشفون عليه؟

جـواب السيدة الوزيرة:

وبعد، تبعاً للسؤال الكتايب، املشار إىل موضوعه ومرجعه أعاله، واملتعلق مبتابعة تنفيذ مقتضيات 

الربنامج الحكومي يف قطاع التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية بإقليم سيدي إفني، 

فإنه يسعدين أن أحيطكم علامً بأن وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية تعمل 

عىل بلورة ووضع مجموعة من الربامج واملشاريع والسياسات املندمجة، يف مختلف مجاالت 

التي  الفقرية  الفئات  بأوضاع  االرتقاء  عليكم،  يخفى  ال  كام  من خاللها  تروم  والتي  اشتغالها، 

تعيش ظروفا صعبة.

ويف هذا اإلطار، تويل وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية أهمية بالغة لتقريب 

الخدمات من كل الفئات االجتامعية التي تدخل يف إطار اختصاصاتها، وترتكز تدخالتها عىل:

y إحداث وإعادة هيكلة املراكز املتعددة الوظائف؛

y تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية؛

y  دعم األرامل الحاضنات ألطفالهن اليتامى؛

y دعم جمعيات املجتمع املدين؛
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y  تقديم مجموعة من الربامج والخدمات الهادفة إىل محاربة الهشاشة والفقر واإلقصاء

االجتامعي.

واملرأة واألرسة  التضامن  الحكومي يف قطاع  الربنامج  مقتضيات  تنفيذ  متابعة  أما عىل صعيد 

والتنمية االجتامعية بإقليم سيدي إفني، موضوع سؤالكم، فقد عمل القطب االجتامعي بهذا 

اإلقليم عىل تفعيل مجموعة من الربامج عرب تقديم مجموعة من الخدمات االجتامعية لفائدة 

مختلف الفئات يف وضعية صعبة، إذ تسهر الوزارة عىل تنفيذ السياسات االجتامعية ملحاربة 

الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتامعي من خالل تقديم خدمات املساعدة للفئات الفقرية التي 

تعيش ظروفا صعبة، مثل النساء واألطفال يف وضعية صعبة، املسنني بدون مأوى وبدون عائل، 

واألشخاص يف وضعية إعاقة، باإلضافة إىل مساعدات اجتامعية مختلفة...

ويف هذا اإلطار، عمل القطب االجتامعي، ممثالً يف مؤسسة التعاون الوطني بإقليم سيدي إفني، 

عىل تنفيذ مجموعة من الربامج االجتامعية، تتجىل حصيلتها يف ما ييل:

مجاالت الدعم خالل الفرتة املمتدة ما بني 2010 و2016:

y الجمعيات التنموية التي بلغ مجموع استفادتها من الدعم 414.000,00 درهم؛

y املحجوزات الجمركية، يف حدود 31.493 كلغ؛

y  اإلعفاء الجمريك لفائدة الجمعية املغربية الفرنسية للدعم الطبي املتخصص، باإلضافة

إىل جمعية SOS دواوير؛

y  645.150,00 صندوق دعم التامسك االجتامعي الذي بلغ مجموع استفادته من الدعم

درهم.

تقديم دعم ملؤسسات الرعاية االجتامعية بإقليم سيدي إفني من قبيل:

y  دار الطالب والطالبة بكل من اثنني املو، واالخصاص، ومري اللفت، وآيت الرخاء، وسيدي

امبارك، واسبويا، وابرض، وسبت النابور، وامي نفاست، وتنكرفا، وانفك ومريغت.

y  إفني وسيدي  وتغريت،  وبوطروش،  وتيوغزة،  الله،  عبد  آيت  من  بكل  الطالب  دار 

ومستي.

y .دار الطالب بكل من تيوغزو، وتغريت

الجمعيات املستفيدة من الدعم من طرف القطب االجتامعي:

y  ،اللفت أملو، ومري  إثنني  الطالب والطالبة بكل من  لتسيري ورعاية دار  الخري  جمعية 

وتيوغزة، وسيدي امبارك، وبوطروش، وابرض، وتغريت، وتنكرفا وأنفك.
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y  ،الجمعية الخريية اإلسالمية بكل من األخصاص، وآيت الرخاء، وآيت عبد الله، واسبويا

وسبت النابور، وامي نفاست، وتغريت، وسيدي إفني، ومستي وسيدي وحساين أوعيل.

الدعم املقدم للمدارس العتيقة بإقليم سيدي إفني:

y  ،املستور وسيدي  زكري،  وسيدي  اسيويا،  وأكبكال  بوكرفا،  من  بكل  العتيقة  املدارس 

وسيدي امحمد أودير تغلولو، وباسك، وثالثاء أسبويا، والجمعة آيت عبد الله.
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موضوع السؤال: متابعة تنفيذ مقتضيات الربنامج الحكومي يف قطاع التضامن واملرأة 
واألرسة والتنمية االجتامعية بإقليم اشتوكة آيت باها

واضـع السـؤال: السيدين النائبني أوباري عبد الله ولشكر محمد عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

يرتكز الربنامج الحكومي، الذي يشكل وثيقة تعاقدية بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية 

واملتكاملة،  املندمجة  الحكامة  أساسية:  مرتكزات  ثالث  املرحلة، عىل  املجاالت خالل  كافة  يف 

واملقاربة التشاركية وربط املسؤولية باملحاسبة. وشكل خارطة طريق لتنزيل مقتضيات الدستور 

الجديد. كام تضمن إجراءات تطبيقية مرفوقة بأهداف ومؤرشات رقمية، يف إطار تعاقد حول 

املحاور الرئيسية للربنامج.

وقد أنجزت الحكومة، منذ بداية الوالية الترشيعية، قدرا مهام من برنامجها الحكومي.

لذا نسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن الربامج، التي تم تنفيذها بإقليم اشتوكة آيت باها 

خالل هذه الوالية، يف ما يخص القطاع الذي ترشفون عليه؟

جـواب السيدة الوزيرة:

وبعد، تبعاً للسؤال الكتايب، املشار إىل موضوعه ومرجعه أعاله، والذي تفضلتام بتقدميه حول 

متابعة تنفيذ مقتضيات الربنامج الحكومي يف قطاع التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية 

بإقليـم اشتوكة آيت باها، فإنه يرشفني أن أخربكم بأن وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية قد عملت عىل بلورة ووضع مجموعة من الربامج واملشاريع والسياسات املندمجة، 

بأوضاع  االرتقاء  عليكم،  يخفى  ال  تروم من خاللها، كام  والتي  اشتغالها،  يف مختلف مجاالت 

الفئات الفقرية التي تعيش ظروفا صعبة.

ويف هذا اإلطار، تويل الوزارة أهمية بالغة لتقريب الخدمات من كل الفئات االجتامعية التي 

تدخل يف إطار اختصاصاتها، وترتكز تدخالتها عىل:

y  إحداث وإعادة هيكلة املراكز املتعددة الوظائف؛

y تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية؛

y دعم األرامل الحاضنات ألطفالهن اليتامى؛

y دعم جمعيات املجتمع املدين؛ 
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y  تقديم مجموعة من الربامج والخدمات الهادفة إىل محاربة الهشاشة والفقر واإلقصاء

االجتامعي.

وبخصوص سؤالكام حول متابعة تنفيذ مقتضيات الربنامج الحكومي يف قطاع التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية االجتامعية بإقليم اشتوكة آيت باها، فقد عمل القطب االجتامعي بهذا اإلقليم 

عىل تفعيل مجموعة من الربامج عرب تقديم مجموعة من الخدمات االجتامعية لفائدة مختلف 

الفئات يف وضعية صعبة من خالل:

تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية، حيث بلغ عدد املؤسسات املؤهلة واملرخصة 12 . 1

مؤسسة.

إبرام اتفاقيات الرشاكة، وقد بلغ عددها 09 اتفاقيات.. 2

تقديم منح الدعم للجمعيات املسرية ملؤسسات الرعاية االجتامعية:. 3

y  سنة 2012، استفادت من منحة التسيري 15 جمعية مببلغ 1.819.000,00 درهامً. وخالل

نفس السنة استفادت كذلك من منحة التجهيز 15 جمعية مببلغ 100.000,00 درهامً.

y  949.000,00 مببلغ  جمعية   15 والتجهيز  التسيري  منحة  من  استفادت   ،2013 سنة 

درهامً.

y .ًسنة 2014، استفادت من منحة التسيري 11 جمعية مببلغ 1.455.000,00 درهام

y  سنة 2015، استفادت 15 جمعية من منحة التجهيز مببلغ 440.000,00 درهامً. وخالل

نفس السنة، استفادت أيضاً من منحة التسيري 15 جمعية مببلغ 1.980.000,00 درهامً.

تقديم منح الدعم للجمعيات التنموية املسرية ملراكز الرتبية والتكوين:. 4

y قيمة املنحة خالل سنة 2011، بلغت 115.000,00 درهامً، استفادت منها 10 جمعيات؛

y قيمة املنحة خالل سنة 2013، بلغت 138.000,00 درهامً، استفادت منها 06 جمعيات؛

y  10 قيمة املنحة خالل سنة 2014، بلغت 170.000,00 درهامً، استفادت منها كذلك

جمعيات؛

y .خالل سنة 2015، يوجد يف طور الدراسة 24 طلب منحة الدعم

اإلعفاء الجمريك، حيث عدد اإلعفاءات الجمركية بلغت عىل التوايل :. 5

y 04 سنة 2011؛

y 12 سنة 2012؛
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y 09 سنة 2013؛

y 03 سنة 2014؛

y .2015 09 سنة

التامسك . 6 صندوق  برنامج  إطار  يف  أنه،  ذلك  االجتامعي،  التامسك  دعم  صندوق 

االجتامعي بهذا اإلقليم، متت املساهمة يف تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية 

إعاقة من خالل الخدمات الرتبوية والتأهيلية والتكوينية داخل املؤسسات املتخصصة 

يف املوضوع، حيث بلغت قيمة املنحة املربمجة برسم سنة 2015، مبلغ 662.200,00 

درهم.

املساعدات االجتامعية، إذ بلغ عدد املستفيدين من املعينات التقنية وشبه الطبية من . 7

األشخاص يف وضعية إعاقة، 59 شخصاً.

فضالً عن توزيع 1722 غطاء صويف لفائدة ما يقارب 574 أرسة مترضرة من الفيضانات التي 

باألشخاص  االهتامم  جانب  إىل  بوسحاب،  سيدي  القروية  بالجامعات  خاصة  اإلقليم،  عرفها 

املسنني بدون موارد، حيث تم توزيع 220 غطاء و86 فراش اسفنجي يف إطار حملة شتاء 2015.
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موضوع السؤال: متابعة تنفيذ مقتضيات الربنامج الحكومي يف قطاع التضامن واملرأة 
واألرسة والتنمية االجتامعية بعاملة طاطا

واضـع السـؤال: السيدين النائبني أوباري عبد الله وبوعرشة رمضان عن فريق العدالة 

والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

يرتكز الربنامج الحكومي، الذي يشكل وثيقة تعاقدية بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية 

واملتكاملة،  املندمجة  الحكامة  أساسية:  مرتكزات  ثالث  املرحلة، عىل  املجاالت خالل  كافة  يف 

واملقاربة التشاركية وربط املسؤولية باملحاسبة. وشكل خارطة طريق لتنزيل مقتضيات الدستور 

الجديد.كام تضمن إجراءات تطبيقية مرفوقة بأهداف ومؤرشات رقمية، يف إطار تعاقد حول 

املحاور الرئيسية للربنامج.

وقد أنجزت الحكومة، منذ بداية الوالية الترشيعية، قدرا مهام من برنامجها الحكومي.

لذا نسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن الربامج، التي تم تنفيذها بعاملة طاطا خالل هذه 

الوالية، يف ما يخص القطاع الذي ترشفون عليه؟

جـواب السيدة الوزيرة:

كام هو يف كريم علمكم، فإن وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية تعمل عىل 

مجاالت  مختلف  يف  املندمجة،  والسياسات  واملشاريع  الربامج  من  مجموعة  ووضع  بلورة 

التي  الفقرية  الفئات  بأوضاع  االرتقاء  تروم من خاللها، كام ال يخفى عليكم،  والتي  اشتغالها، 

تعيش ظروفا صعبة.

ويف هذا اإلطار، تويل وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية أهمية بالغة لتقريب 

الخدمات من كل الفئات االجتامعية التي تدخل يف إطار اختصاصاتها، إذ ترتكز تدخالتها عىل:

y إحداث وإعادة هيكلة املراكز املتعددة الوظائف؛ 

y تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية؛ 

y دعم األرامل الحاضنات ألطفالهن اليتامى؛

y دعم جمعيات املجتمع املدين؛

y  تقديم مجموعة من الربامج والخدمات الهادفة إىل محاربة الهشاشة والفقر واإلقصاء

االجتامعي.
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واألرسة  واملرأة  التضامن  قطاع  يف  الحكومي  الربنامج  مقتضيات  تنفيذ  متابعة  بخصوص  أما 

والتنمية االجتامعية بعاملة طاطا، موضوع سؤالكام، عمل القطب االجتامعي بهذه العاملة عىل 

تفعيل مجموعة من الربامج وتقديم مجموعة من الخدمات االجتامعية لفائدة مختلف الفئات 

يف وضعية صعبة، وفق محاور االسرتاتيجية 4+4 املعتمدة من طرف القطب االجتامعي، والتي 

نسعى من خاللها إىل تعميم الخدمات االجتامعية، وتقريبها إىل الفئات االجتامعية املستهدفة، 

عرب شبكة واسعة من املؤسسات االجتامعية، بغية تحقيق العدالة االجتامعية، ومحاربة الفقر 

والهشاشة واإلقصاء االجتامعي.

ويف هذا اإلطار، يتم تقديم دعم مايل لفائدة الجمعيات العاملة يف املجال االجتامعي، نظراً للدور 

الجمعيات  الربامج املحلية. ومن جملة  لتنفيذ  الذي تقوم يف تحقيق األهداف املرجوة، وكذا 

املستفيدة من الدعم املايل برسم سنتي 2013-2012 نذكر:

y  الجمعية الخريية اإلسالمية دار الطالب والطالبة فم الحصن لتأهيل املؤسسة واقتناء

طاقة شمسية ولوازمها، بتكلفة 207.360,00 درهم؛

y  بتكلفة التقليدي،  للغزل  مركز  لتجهيز  والتضامن«  للتنمية  السوية  »تيتامتني  جمعية 

64.500,00 درهم؛

y  جمعية »نساء أم العلق للتضامن والتنمية االجتامعية« لتجهيز نادي نسوي، بتكلفة

95.000,00 درهم؛

y  ،االجتامعية الرعاية  مؤسسات  لدعم  أقا«  والطالبة  الطالب  لدار  »الخريية  الجمعية 

بتكلفة 289.554,00 درهم؛

y  الرعاية مؤسسة  لتأهيل  طاطا«  والفتاة  األطفال  دار  اإلسالمية  »الخريية  الجمعية 

االجتامعية، بتكلفة 150.000,00  درهم؛

y  جمعية »أصدقاء النخلة للتنمية واملحافظة عىل البيئة« لتنمية دخل النساء القرويات

بإقليم طاطا، بتكلفة 500.000,00 درهم؛

y  جمعية »الرب لتنمية شؤون املسجد واملدرسة العتيقة أكادير الهناء«، قصد تسخني املاء

بالطاقة الشمسية، وبتكلفة 35.000,00 درهم؛

y  ،الجمعية »الخريية دار الطالب والطالبة تيسينت« لتأهيل مؤسسة الرعاية االجتامعية

بتكلفة 200.000,00 درهم.
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موضوع السؤال: وضعية دار الطالب والطالبة بجامعة بركني بإقليم جرسيف 
واضـع السـؤال: السيد النائب بعزيز سعيد عن الفريق االشرتايك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

بفضل تضافر جهود املجتمع املدين والجامعة وأطراف أخرى يف مقدمتها السلطات اإلقليمية، تم 

إحداث دار الطالب والطالبة بجامعة بركني إقليم جرسيف ألجل إيواء التلميذ الذين يتابعون 

دراستهم بهذه الجامعة، مام ساهم يف تقليص نسبة الهدر املدريس خصوصا يف صفوف الفتيات. 

كام بذل املرشفون عىل هذه املؤسسة مجهودات كبرية ألجل تأهيلها حتى تستجيب للمعايري 

لهذه  قارة  غياب مداخيل  أنه، ويف  االيواء. غري  املنظم ملؤسسات  القانون  املحددة من طرف 

أمام  جودتها  من  والرفع  خدماتها  استمرار  لتأمني  جمة  صعوبات  تعيش  أصبحت  املؤسسة، 

ضعف املنحة السنوية التي تخصصها وزارتكم لهذه املؤسسة، مام جعل الجمعية املسرية تعجز 

الدرايس،  مسارهم  طيلة  الطالبة  أو  الطالب  دار  نزالء  ملواكبة  تربويني  مؤطرين  تشغيل  عن 

وتنظيم أنشطة موازية لفائدتهم ثقافية ورياضية واجتامعية... وغريها من األنشطة والتدخالت 

الهادفة.

لهذه األسباب، أسائلكم السيدة الوزيرة عن ما هي قيمة املنحة التي تخصصها وزارتكم لفائدة 

دار الطالب ودار الطالبة بجامعة بركني إقليم جرسيف؟ وما هي املعايري املعتمدة لتحديد قيمة 

هذه املنحة، وما هي إمكانية الرفع منها لالستجابة لحاجيات النزالء والنزيالت؟ وما هي األطر 

الرتبوية واإلدارية التي تضعها وزارتكم لفائدة نزالء ونزيالت دار الطالب والطالبة بجامعة بركني 

إقليم جرسيف؟ وما هي نوعية األنشطة الرتبوية التي تنظمها وزارتكم عىل الصعيد اإلقليمي 

والجهوي والوطني لفائدة نزالء ونزيالت دار الطالب والطالبة بهذه الجامعة؟

جـواب السيدة الوزيرة:

تبعا لسؤالكم املشار إىل مرجعه أعاله، واملتعلق بـ«وضعية دار الطالب والطالبة بجامعة بركني 

املؤسسة  لفائدة هذه  املقدم  املايل  الدعم  أن  إىل  البداية  يف  اإلشارة  تجدر  بإقليم جرسيف«، 

االجتامعية برسم سنة 2012 قد بلغ 200000.00 درهم، والذي كان مخّصصا القتناء حاجياتها 

األساسية من التجهيزات لفتح أبوابها، وسيعمل التعاون الوطني عىل تقديم دعم مايل سنوي 

لفائدة الجمعية الخريية اإلسالمية بركني لدعم تأطري املؤسسة املذكورة حال حصولها عىل رخصة 

الفتح. وبدورها تعمل املندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بجرسيف حاليا عىل مواكبة الجمعية 

املعنية إلعداد ملف طلب رخصة الفتح لالستفادة من منح التعاون الوطني الخاصة بالتسيري 

أو التجهيز.
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ويف هذا الصدد، يعتمد التعاون الوطني يف تحديد قيمة املنح املقدمة يف إطار برنامجه املخصص 

لدعم الجمعيات الخريية املرشفة عىل مؤسسات الرعاية االجتامعية عىل معايري دقيقة تتمثل 

أساسا يف الطاقة االستيعابية املرخص بها للمؤسسة وفق القانون 14.05، وكذا تصنيف مؤسسات 

الطالب  ودور  األطفال،  )دور  خدماتها  من  تستفيد  التي  الفئات  حسب  االجتامعية  الرعاية 

الطفولة يف  املهملني، ومراكز  األطفال  رعاية  املسنني، ومراكز  األشخاص  رعاية  والطالبة، ودور 

وضعية صعبة...(.

أما بخصوص دار الطالب والطالبة بالجامعة القروية بركني، موضوع سؤالكم، فإن الدعم املربمج 

للجمعية الخريية املرشفة، حال حصولها عىل رخصة الفتح، سيحدد حسب الطاقة االستيعابية 

والرتبوي  اإلداري  التأطري  تعزيز  بهدف  للتأطري  أساسا  ويوجه  املؤسسة،  لهذه  بها  املرخص 

للمؤسسة.

هذا، ولعلمكم أيضاً، تقوم املندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بجرسيف بتنظيم أنشطة تربوية 

وتحسيسية ورياضية لفائدة املراكز واملؤسسات االجتامعية املوجودة برتاب اإلقليم برشاكة مع 

قطاعات حكومية وجمعيات محلية تستفيد من دعم من التعاون الوطني، حيث يتم سنويا 

البطولة  الجهوية يف إطار  الرياضية اإلقليمية، وكذا املشاركة يف اإلقصائيات  املنافسات  تنظيم 

لفائدة  صيفية  مخيامت  تنظيم  يتم  كام  االجتامعية،  واملراكز  للمؤسسات  الرياضية  الوطنية 

املستفيدين بدور الطالب والطالبة باإلقليم.
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موضوع السؤال: وضعية دار الطالب والطالبة بجامعة هوارة أوالد رحو بإقليم جرسيف 
واضـع السـؤال: السيد النائب بعزيز سعيد عن الفريق االشرتايك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

بفضل  تضافر جهود املجتمع املدين والجامعة وأطراف أخرى يف مقدمتها السلطات االقليمية، 

تم إحداث دار الطالب والطالبة بجامعة هوارة أوالد رحو إقليم جرسيف ألجل إيواء التلميذ 

الذين يتابعون دراستهم بهذه الجامعة، مام ساهم يف تقليص نسبة الهدر املدريس، خصوصا يف 

الفتيات. كام بذل املرشفون عىل هذه املؤسسة مجهودات كبرية ألجل تأهيلها حتى  صفوف 

غياب  ويف  أنه،  غري  اإليواء.  ملؤسسات  املنظم  القانون  من طرف  املحددة  للمعايري  تستجيب 

مداخيل قارة لهذه املؤسسة، أصبحت تعيش صعوبات جمة لتأمني استمرار خدماتها والرفع من 

جودتها أمام ضعف املنحة السنوية التي تخصصها وزارتكم لهذه املؤسسة، مام جعل الجمعية 

املسرية تعجز عن تشغيل مؤطرين تربويني ملواكبة نزالء دار الطالب أو الطالبة طيلة مسارهم 

الدرايس، وتنظيم أنشطة موازية لفائدتهم ثقافية ورياضية واجتامعية.. وغريها من األنشطة 

والتدخالت الهادفة.

لهذه األسباب، أسائلكم السيدة الوزيرة عن ما هي قيمة املنحة التي تخصصها وزارتكم لفائدة 

دار الطالب ودار الطالبة بجامعة هوارة أوالد رحو إقليم جرسيف؟ وما هي املعايري املعتمدة 

لتحديد قيمة هذه املنحة، وما هي إمكانية الرفع منها لالستجابة لحاجيات النزالء والنزيالت؟ 

وما هي األطر الرتبوية واإلدارية التي تضعها وزارتكم لفائدة نزالء ونزيالت دار الطالب والطالبة 

بجامعة هوارة أوالد رحو إقليم جرسيف؟ وما هي نوعية األنشطة الرتبوية التي تنظمها وزارتكم 

بهذه  والطالبة  الطالب  دار  ونزيالت  نزالء  لفائدة  والوطني  والجهوي  اإلقليمي  الصعيد  عىل 

الجامعة؟

جـواب السيدة الوزيرة:

تبعا لسؤالكم املشار إىل مرجعه أعاله، واملتعلق بـ«وضعية دار الطالب والطالبة بجامعة هوارة 

البداية إىل أن الدعم املايل املقدم لفائدة هذه  أوالد رحو بإقليم جرسيف«، تجدر اإلشارة يف 

املؤسسة االجتامعية برسم سنة 2014 قد بلغ 300000.00 درهم، والذي كان مخّصصا القتناء 

دعم  تقديم  عىل  الوطني  التعاون  وسيعمل  أبوابها،  لفتح  التجهيزات  من  األساسية  حاجياتها 

مايل سنوي لفائدة الجمعية الخريية االسالمية هوارة أوالد رحو لدعم تأطري املؤسسة املذكورة 

حال حصولها عىل رخصة الفتح. وبدورها تعمل املندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بجرسيف 
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حاليا عىل مواكبة الجمعية املعنية إلعداد ملف طلب رخصة الفتح لالستفادة من منح التعاون 

الوطني الخاصة بالتسيري أو التجهيز. 

ويف هذا الصدد، يعتمد التعاون الوطني يف تحديد قيمة املنح املقدمة يف إطار برنامجه املخصص 

لدعم الجمعيات الخريية املرشفة عىل مؤسسات الرعاية االجتامعية عىل معايري دقيقة تتمثل 

أساسا يف الطاقة االستيعابية املرخص بها للمؤسسة وفق القانون 14.05، وكذا تصنيف مؤسسات 

الطالب  ودور  األطفال،  )دور  خدماتها  من  تستفيد  التي  الفئات  حسب  االجتامعية  الرعاية 

الطفولة يف  املهملني، ومراكز  األطفال  رعاية  املسنني، ومراكز  األشخاص  رعاية  والطالبة، ودور 

وضعية صعبة...(.

أما بخصوص دار الطالب والطالبة بالجامعة القروية هوارة أوالد رحو، موضوع سؤالكم، فإن 

سيحّدد  الفتح،  رخصة  عىل  املؤسسة  حصول  حال  املرشفة،  الخريية  للجمعية  املربمج  الدعم 

تعزيز  بهدف  للتأطري  أساسا  املؤسسة، وسيوجه  لهذه  بها  املرخص  االستيعابية  الطاقة  حسب 

التأطري اإلداري والرتبوي للمؤسسة.

هذا، ولعلمكم أيضاً، تقوم املندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بجرسيف بتنظيم أنشطة تربوية 

وتحسيسية ورياضية لفائدة املراكز واملؤسسات االجتامعية املوجودة برتاب اإلقليم، برشاكة مع 

قطاعات حكومية وجمعيات محلية، تستفيد من دعم من التعاون الوطني، حيث يتم سنويا 

البطولة  الجهوية يف إطار  الرياضية اإلقليمية، وكذا املشاركة يف اإلقصائيات  املنافسات  تنظيم 

لفائدة  صيفية  مخيامت  تنظيم  يتم  كام  االجتامعية،  واملراكز  للمؤسسات  الرياضية  الوطنية 

املستفيدين بدور الطالب والطالبة باإلقليم.
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موضوع السؤال: وضعية دار الطالب والطالبة بجامعة املريجة بإقليم جرسيف 
واضـع السـؤال: السيد النائب بعزيز سعيد عن الفريق االشرتايك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

بفضل  تضافر جهود املجتمع املدين والجامعة وأطراف أخرى يف مقدمتها السلطات اإلقليمية، 

الذين  التلميذ  إيواء  إقليم جرسيف ألجل  املريجة  بجامعة  والطالبة  الطالب  دار  إحداث  تم 

يتابعون دراستهم بهذه الجامعة، مام ساهم يف تقليص نسبة الهدر املدريس خصوصا يف صفوف 

الفتيات. كام بذل املرشفون عىل هذه املؤسسة مجهودات كبرية ألجل تأهيلها حتى تستجيب 

للمعايري املحددة من طرف القانون املنظم ملؤسسات اإليواء. غري أنه، ويف غياب مداخيل قارة 

جودتها  من  والرفع  خدماتها  استمرار  لتأمني  جمة  تعيش صعوبات  أصبحت  املؤسسة،  لهذه 

أمام ضعف املنحة السنوية التي تخصصها وزارتكم لهذه املؤسسة، مام جعل الجمعية املسرية 

تعجز عن تشغيل مؤطرين تربويني ملواكبة نزالء دار الطالب أو الطالبة طيلة مسارهم الدرايس، 

وتنظيم أنشطة موازية لفائدتهم ثقافية ورياضية واجتامعية.. وغريها من األنشطة والتدخالت 

الهادفة.

لهذه األسباب، أسائلكم السيدة الوزيرة عن ما هي قيمة املنحة التي تخصصها وزارتكم لفائدة 

دار الطالب ودار الطالبة بجامعة املريجة إقليم جرسيف؟ وما هي املعايري املعتمدة لتحديد 

قيمة هذه املنحة، وما هي إمكانية الرفع منها لالستجابة لحاجيات النزالء والنزيالت؟ وما هي 

االطر الرتبوية واالدارية التي تضعها وزارتكم لفائدة نزالء ونزيالت دار الطالب والطالبة بجامعة 

املريجة إقليم جرسيف؟ وما هي نوعية األنشطة الرتبوية التي تنظمها وزارتكم عىل الصعيد 

اإلقليمي والجهوي والوطني لفائدة نزالء ونزيالت دار الطالب والطالبة بهذه الجامعة؟

جـواب السيدة الوزيرة:

بجامعة  والطالبة  الطالب  دار  »وضعية  بـ  واملتعلق  أعاله،  مرجعه  إىل  املشار  لسؤالكم  تبعا 

هذه  لفائدة  املقدم  املايل  الدعم  أن  إىل  البداية  يف  اإلشارة  تجدر  جرسيف«،  بإقليم  املريجة 

املؤسسة االجتامعية برسم سنة 2015 قد بلغ 120000.00 درهم، كام استفادت هذه املؤسسة 

برسم سنة 2012 من دعم مايل آخر قدره 200000.00 درهم كمساهمة يف التوسعة التي عرفتها 

درهم   75000.00 قدره  مايل  دعم  وكذا  البرشية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  إطار  يف  املؤسسة 

والذي كان مخّصصا القتناء حاجياتها األساسية من التجهيزات.
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السيد النائب املحرتم، بأن التعاون الوطني يقوم بتقديم دعم مايل سنوي  كام أحيطكم علامً 

لفائدة الجمعية الخريية االسالمية املريجة لدعم التأطري بدار الطالب والطالبة املوجودة مبركز 

الجامعة، باإلضافة إىل تقديم الدعم املايل لتجهيز هذه املؤسسة عند الرضورة ووفق اإلمكانيات 

املتاحة.

برنامجه  إطار  يف  املقدمة  املنح  قيمة  تحديد  يف  الوطني  التعاون  يعتمد  الصدد،  هذا  ويف 

املخصص لدعم الجمعيات الخريية املرشفة عىل مؤسسات الرعاية االجتامعية عىل معايري دقيقة 

تتمثل أساسا يف الطاقة االستيعابية املرخص بها للمؤسسة وفق القانون 14.05، وكذا تصنيف 

األطفال ودور  )دور  تستفيد من خدماتها  التي  الفئات  االجتامعية حسب  الرعاية  مؤسسات 

الطالب والطالبة ودور رعاية األشخاص املسنني ومراكز رعاية األطفال املهملني ومراكز الطفولة 

يف وضعية صعبة...(.

الدعم  فإن  سؤالكم،  موضوع  املريجة،  القروية  بالجامعة  والطالبة  الطالب  دار  بخصوص  أما 

املربمج للجمعية الخريية املرشفة، سيحدد حسب الطاقة االستيعابية املرخص بها لهذه املؤسسة، 

وسيوجه أساسا للتأطري بهدف تعزيز التأطري اإلداري والرتبوي للمؤسسة.

هذا، ولعلمكم أيضاً، تقوم املندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بجرسيف بتنظيم أنشطة تربوية 

وتحسيسية ورياضية لفائدة املراكز واملؤسسات االجتامعية املوجودة برتاب اإلقليم، برشاكة مع 

قطاعات حكومية وجمعيات محلية، تستفيد من دعم التعاون الوطني، حيث يتم سنويا تنظيم 

املنافسات الرياضية اإلقليمية، وكذا املشاركة يف اإلقصائيات الجهوية يف إطار البطولة الوطنية 

الرياضية للمؤسسات واملراكز االجتامعية، كام يتم تنظيم مخيامت صيفية لفائدة املستفيدين 

بدور الطالب والطالبة باإلقليم. 

ويف هذا اإلطار، فقد استفاد األطفال املتفوقون بدار الطالب والطالب املريجة من املخيامت 

إناث(،  و14  ذكور   37(  51 املستفيدين  مجموع  وبلغ  و2014،   2013 سنتي  خالل  الصيفية 

باإلضافة إىل األنشطة الرتبوية التحسيسية املوازية حول السالمة الطرقية والكشف املبكر عن 

داء السكري.
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موضوع السؤال: مرشوع إحداث دار الطالب والطالبة بجامعة راس لقرص بإقليم 
جرسيف 

واضـع السـؤال: السيد النائب بعزيز سعيد عن الفريق االشرتايك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

بفضل  تضافر جهود املجتمع املدين والجامعة وأطراف أخرى يف مقدمتها السلطات اإلقليمية، 

إقليم جرسيف ألجل  لقرص  رأس  بجامعة  والطالبة  الطالب  دار  إحداث  برمجة مرشوع  متت 

الهدر  نسبة   تقليص  الجامعة، مام سيساهم يف  بهذه  يتابعون دراستهم  الذين  التلميذ  إيواء 

الغرض  لهذا  املحدثة  الجمعية  بذل املرشفون عىل  الفتيات. كام  املدريس خصوصا يف صفوف 

والتي ستدير مستقبل هذه املؤسسة مجهودات كبرية ألجل أن يكون هذا املرشوع يستجيب 

للمعايري املحددة من طرف القانون املنظم ملؤسسات اإليواء. غري أنه، ويف غياب مداخيل قارة 

الوجود.  لحيز  لتأمني خروجه  تعيش صعوبات جمة  أصبحت  أيضا،  وللجمعية  املرشوع  لهذا 

وزارتكم  ستخصصها  التي  املنحة  قيمة  هي  ما  عن  الوزيرة  السيدة  أسائلكم  األسباب،  لهذه 

ملرشوع إحداث دار الطالب ودار الطالبة بجامعة رأس لقرص إقليم جرسيف؟ وما هي املعايري 

املعتمدة لتحديد قيمة هذه املنحة، وما هي إمكانية الرفع منها للعمل عىل إخراج هذا املرشوع 

وزارتكم  تنظمها  التي  الرتبوية  النشطة  نوعية  وما هي  أقرب وقت ممكن؟  الوجود يف  لحيز 

بإقليم  الطالب والطالبة  عىل الصعيد اإلقليمي والجهوي والوطني لفائدة نزالء ونزيالت دور 

جرسيف؟

جواب السيدة الوزيرة:

تبعا لسؤالكم املشار إىل مرجعه أعاله، واملتعلق بـ«مرشوع إحداث دار الطالب والطالبة بجامعة 

رأس لقرص بإقليم جرسيف »، أحيطكم علامً السيد النائب املحرتم، إىل أن هاته الجامعة ال تتوفر 

فعال عىل مؤسسة للرعاية االجتامعية، إال أنه تم اقرتاح إحداثها يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية 

البرشية )برنامج محاربة الهشاشة(. 

هذا، وحال بلورة هذا املرشوع وتنزيله عىل أرض الواقع وفق مقتضيات القوانني املعمول به، 

ستعمل مؤسسة التعاون الوطني يف حينه عىل مواكبة ودعم املرشوع حتى يستجيب لألهداف 

املوضوعة له.

ومن جهة أخرى، ومن أجل خدمة أبناء ساكنة مختلف جامعات اإلقليم، تقوم بدورها املندوبية 

اإلقليمية للتعاون الوطني بجرسيف بتنظيم أنشطة تربوية وتحسيسية ورياضية لفائدة املراكز 
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واملؤسسات االجتامعية املوجودة برتاب اإلقليم برشاكة مع قطاعات حكومية وجمعيات محلية، 

اإلقليمية،  الرياضية  املنافسات  تنظيم  سنويا  يتم  حيث  الوطني،  التعاون  دعم  من  تستفيد 

وكذا املشاركة يف اإلقصائيات الجهوية يف إطار البطولة الوطنية الرياضية للمؤسسات واملراكز 

االجتامعية، كام يتم تنظيم مخيامت صيفية لفائدة املستفيدين بدور الطالب والطالبة باإلقليم.
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موضوع السؤال: الربامج والخدمات املقدمة من طرف الوزارة لفائدة أطفال ونساء 
جامعة مزكيتام بإقليم جرسيف

واضـع السـؤال: السيد النائب بعزيز سعيد عن الفريق االشرتايك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

للسكان  العام  اإلحصاء  املجتمع. وحسب  بناء  منها  يتكون  التي  األساسية  اللبنة  األرسة  تعترب 

والسكنى لسنة 2014 تقطن يف جامعة مزكيتام بإقليم جرسيف 8.087 نسمة موزعة عىل1.382  

يربز حاجة هذه  والتضاريس، مام  املناخ  بقساوة  أرسة، ومتتد عىل مساحة جد شاسعة متتاز 

األرس إىل العناية والتأطري بهدف متكني أفرادها، خاصة األطفال والنساء، من مقومات التنشئة 

االجتامعية التي من شأنها أن تجعل منهم أفرادا فاعلني بشكل ايجايب يف املجتمع.

لهذه الغايات، نسائلكم السيدة الوزيرة عن ما هي تدخالت مؤسسات الرعاية االجتامعية التي 

الربامج  نوعية  بإقليم جرسيف؟ وما هي  عليها وزارتكم عىل مستوى جامعة مزكيتام  ترشف 

وعدد العمليات امليدانية التي تنفذها وزارتكم لفائدة أطفال ونساء هذه الجامعة؟ وما هي 

نسبة اليتامى املحتضنني من طرف األرامل واملستفيدين من صندوق التامسك االجتامعي بهذه 

لفائدة  الجامعة  بهذه  انجازها  وزارتكم  تعتزم  التي  املستقبلية  املشاريع  هي  وما  الجامعة؟ 

الطفل واملرأة؟

جواب السيدة الوزيرة:

وبعد، تبعاً للسؤال الكتايب الذي تفضلتم بتقدميه، واملشار إىل موضوعه ومرجعه أعاله، واملتعلق 

بإقليم  مزكيتام  جامعة  ونساء  أطفال  لفائدة  الوزارة  طرف  من  املقدمة  والخدمات  بالربامج 

الخدمات  يخص  ما  يف  أنه  علامً  أحيطكم  أن  املحرتم  النائب  السيد  يرشفني  فإنه  جرسيف، 

سنوي  مايل  دعم  بتقديم  يقوم  االجتامعي  القطب  فإن  األطفال،  لفائدة  املقدمة  االجتامعية 

دار  االجتامعية  الرعاية  مبؤسسة  التأطري  لدعم  ملزكيتام  اإلسالمية  الخريية  الجمعية  لفائدة 

الطالب والطالبة مزكيتام املوجودة مبركز الجامعة، باإلضافة إىل تقديم الدعم املايل لتجهيز هذه 

املؤسسة عند الرضورة ووفق اإلمكانيات املتاحة. وتتمحور تدخالت هذه املؤسسة االجتامعية 

يف توفري اإليواء واإلطعام واملواكبة االجتامعية والرتبوية لفائدة تلميذات وتالميذ دواوير هذه 

الجامعة امللتحقني بالثانوية اإلعدادية املوجودة مبركز الجامعة، واملساهمة يف توفيــر الرشوط 

التمدرس. وقد بلغ عدد األطفال املستفيدين  الرضورية لتشجيــع أطفال هذه الجامعة عىل 

من خدمات دار الطالب والطالبة مزكيتام، 698 طفال )242 إناثا و456 ذكورا( خالل املواسم 

الدراسية الست األخرية )منذ موسم 2010/2011 إىل غاية موسم 2015/2016(. 
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والطالبة بجامعة  الطالب  دار  االجتامعية  الرعاية  لتأطري مؤسسة  املايل  الدعم  بلغ  هذا، وقد 

مزكيتام برسم سنة 2015 ميلغ 120000.00 درهم. كام استفادت نفس هذه املؤسسة برسم 

سنة 2015 من دعم مايل إضايف قدره 120000.00 درهم مساهمة من التعاون الوطني يف ورش 

الجانب  البرشية وخاصة يف  للتنمية  الوطنية  املبادرة  إطار  املؤسسة يف  التي عرفتها  التوسعة 

املتعلق باقتناء بعض الحاجيات األساسية للمؤسسة.

قدرها   2011 سنة  خالل  للتجهيز  منحة  من  استفادت  أن  املؤسسة  لهذه  سبق  وقد  هذا، 

60000.00 درهم، كام استفادت يف إطار برنامج دعم مشاريع الجمعيات الذي ترشف عليه 

وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية من متويل مرشوعني: األول برسم سنة 2012 

ومرافق صحية،  للمطالعة ومرقد  وقاعة  لألكل  قاعة  لبناء  مبقدار 505600.00 درهم خصص 

أربع مسخنات ماء تشتغل  بقيمة 87200.00 درهم خصص القتناء  والثاين برسم سنة 2014 

بالطاقة الشمسية.

بدار  مزكيتام  أطفال جامعة  لفائدة  واملقدمني  الذكر  السالفني  والدعم  الخدمات  وإىل جانب 

الربامج  إطار  ويف  الوطني،  التعاون  فإن  الدراسة،  متابعة  عىل  لتشجيعهم  والطالبة  الطالب 

املوجهة للمرأة قصد تحسني وضعيتها، يقوم يف إطار الرشاكة التي تربطه مع جمعية محلية 

املبادرة  إطار  يف  واملنجز  الجامعة،  هذه  مبركز  املوجود  والتكوين  الرتبية  مركز  تسيري  بدعم 

الوطنية للتنمية البرشية، الذي يقوم بتقديم خدمات اجتامعية لفائدة فتيات ونساء جامعة 

مزكيتام لتسهيل إدماجهن االجتامعي واالقتصادي، وتوفري ظروف العيش الكريم لهن، وتكريس 

مساهمتهن يف مسلسل التنمية املحلية، حيث تتلقى فتيات ونساء الجامعة املذكورة يف هذا 

املركز تكوينا حرفيا باإلضافة إىل حصص يف محو األمية.

ولقد استفادت من خدمات هذا املركز 244 مستفيدة خالل املواسم الست األخرية )منذ موسم 

2011/2010 إىل غاية موسم 2016/2015(، كام حصلت 68 مستفيدة عىل شهادة التخرج يف 

الشعب امللقنة باملركز خالل نفس الفرتة.

املركز من دعم مايل سنوي  التي ترشف عىل تسيري هذا  الرشيكة  املحلية  الجمعية  وتستفيد 

مقدم من طرف مؤسسة التعاون الوطني. وقد بلغ الدعم املايل املقدم لها لفائدة املركز برسم 

سنتي 2013 و2014 ما مجموعه 46000.00 درهم. كام استفاد هذا املركز يف إطار برنامج دعم 

مشاريع الجمعيات الذي ترشف عليه الوزارة من متويل مرشوع برسم سنة 2012 بلغ مقدار 

100000.00 درهم، وخصص يف حينه القتناء آالت نسج الزرايب.

هشة  وضعية  يف  األرامل  للنساء  املبارش  الدعم  من  االستفادة  طلبات  عدد  بلغ  وقد  هذا، 

الحاضنات ألطفالهن اليتامى بالجامعة القروية مزكيتام )يف إطار خدمات صندوق دعم التامسك 

االجتامعي( 33 طلبا، تم قبول 31 طلبا منها مركزيا. وبلغ عدد األطفال اليتامى املستفيدين من 

هذه العملية 47 طفال، منهم 06 أطفال يف وضعية إعاقة.
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موضوع السؤال: متابعة تنفيذ مقتضيات الربنامج الحكومي يف قطاع التضامن واملرأة 
واألرسة والتنمية االجتامعية بإقليم زاكورة

واضـع السـؤال: السادة النواب أوباري عبد الله، امكييك عيىس وبوعرشة رمضان عن فريق 

العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

يرتكز الربنامج الحكومي، الذي يشكل وثيقة تعاقدية بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية 

واملتكاملة،  املندمجة  الحكامة  أساسية:  مرتكزات  ثالث  املرحلة، عىل  املجاالت خالل  كافة  يف 

واملقاربة التشاركية وربط املسؤولية باملحاسبة. وشكل خارطة طريق لتنزيل مقتضيات الدستور 

الجديد. كام تضمن إجراءات تطبيقية مرفوقة بأهداف ومؤرشات رقمية، يف إطار تعاقد حول 

املحاور الرئيسية للربنامج.

وقد أنجزت الحكومة، منذ بداية الوالية الترشيعية، قدرا مهام من برنامجها الحكومي.

لذا نسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن الربامج، التي تم تنفيذها بإقليم زاكورة خلل هذه 

الوالية، يف ما يخص القطاع الذي ترشفون عليه؟

جواب السيدة الوزيرة:

بتقدميه  تفضلتم  والذي  أعاله،  ومرجعه  موضوعه  إىل  املشار  الكتايب،  للسؤال  تبعاً  وبعد، 

التضامن واملرأة واألرسة والتنمية  الربنامج الحكومي يف قطاع  تنفيذ مقتضيات  حول »متابعة 

االجتامعية بإقليم زاكورة«، فإنه يطيب يل أن أخربكم بأن وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية تعمل عىل بلورة ووضع مجموعة من الربامج واملشاريع والسياسات املندمجة، يف 

مختلف مجاالت اشتغالها، والتي تروم من خاللها كام ال يخفى عليكم، االرتقاء بأوضاع الفئات 

الفقرية التي تعيش ظروفا صعبة.

ويف هذا اإلطار، تويل وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية أهمية بالغة لتقريب 

الخدمات من كل الفئات االجتامعية التي تدخل يف إطار اختصاصاتها، وترتكز تدخالتها عىل:

y  إحداث وإعادة هيكلة املراكز املتعددة الوظائف؛

y  تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية؛

y دعم األرامل الحاضنات ألطفالهن اليتامى؛

y دعم جمعيات املجتمع املدين؛
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y  تقديم مجموعة من الربامج والخدمات الهادفة إىل محاربة الهشاشة والفقر واإلقصاء

االجتامعي.

أما عىل مستوى متابعة تنفيذ مقتضيات الربنامج الحكومي يف قطاع التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية بإقليم زاكورة، موضوع سؤالكم، عمل القطب االجتامعي بهذا اإلقليم عىل 

مختلف  لفائدة  االجتامعية  الخدمات  من  مجموعة  تقديم  عرب  الربامج  من  مجموعة  تفعيل 

الفئات يف وضعية صعبة من خالل: 

y  برنامج مالءمة مؤسسات الرعاية االجتامعية مع املنظومة املعيارية الجارية، حيث تم

الرعاية االجتامعية حسب مقتضيات  إعادة هيكلة وتأهيل مؤسسات  يف هذا اإلطار 

بإقليم زاكورة خالل سنتي 2012  القانون 14.05، من بينها مجموعة من املؤسسات 

و2013 كدور الطالبة الروحا، وبوزروال وتاكونيت، وكذا دار الطالب الروحا، ومزكيطة 

للتمدرس  الداعمة  االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  شبكة  توسيع  عن  فضال  وفزواطة، 

بالعامل القروي، حيث تم إحداث مجموعة من املؤسسات ما بني 2012 و2015، منها 

دار الطالبة النقوب، ودار الطالب آيت بوداود، تفتشنا وأفالندرا.

y  هذا يف  تم،  االجتامعية، حيث  الرعاية  مؤسسات  مستخدمي  وضعية  تسوية  برنامج 

الحد  اعتامد  املؤسسات، مع  بهذه  الشغل مع حوايل 114 عامل  إبرام عقود  الصدد، 

لدى  املؤسسات  بهذه  بالعاملني  والترصيح  األدىن لألجور يف حدود 2.672,80 درهم، 

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

y  برنامج املساعدة االجتامعية، إذ تم إحداث ثالثة مراكز للمساعدة االجتامعية يستفيد

من خدماتها حوايل 2350 مستفيد لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

y  املراكز برنامج تقديم املساعدة لألشخاص يف وضعية إعاقة، عرب تسيري مجموعة من 

االجتامعية الخاصة بهذه الفئة، عن طريق دعم جمعيات املجتمع املدين العاملة يف 

هذا املجال.

y  ،برنامج محاربة العنف ضد النساء، حيث يتوفر إقليم زاكورة عىل مركز واحد لالستامع

والذي يبلغ عدد املستفيدات من خدماته ما يقارب 150 مستفيدة.

y  طلب متويل مشاريع يف إطار صندوق دعم التامسك االجتامعي، إذ تم تلقي أزيد من

700 طلب بإقليم زاكورة، وذلك يف إطار طلبات متويل مشاريع صندوق دعم التامسك 

االجتامعي، والتي يتم حالياً دراستها وفق املسطرة القانونية املنظمة لها.

y  برنامج إحداث مراكز النساء يف وضعية صعبة، إذ سيتم إحداث مركز للنساء يف وضعية

صعبة، سيرشع يف تقديم خدماته يف غضون املوسم االجتامعي املقبل 2016-2017.
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موضوع السؤال: حصيلة تنزيل مقتضيات الربنامج الحكومي عىل مستوى إقليم النوارص 
واضـع السـؤال: السيد النائب عبد اللطيف رشيد عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

يرتكز الربنامج الحكومي، الذي يشكل وثيقة تعاقدية بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية 

واملتكاملة،  املندمجة  الحكامة  أساسية:  مرتكزات  ثالث  املرحلة، عىل  املجاالت خالل  كافة  يف 

واملقاربة التشاركية وربط املسؤولية باملحاسبة. وشكل خارطة طريق لتنزيل مقتضيات الدستور 

الجديد. كام تضمن إجراءات تطبيقية مرفوقة بأهداف ومؤرشات رقمية، يف إطار تعاقد حول 

املحاور الرئيسية للربنامج.

وقد أنجزت الحكومة، منذ بداية الوالية الترشيعية، قدرا مهام من برنامجها الحكومي.

لذا نسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن الربامج، التي تم تنفيذها بإقليم زاكورة خلل هذه 

الوالية، يف ما يخص القطاع الذي ترشفون عليه؟

جواب السيدة الوزيرة:

تبعا لسؤالكم املشار إىل موضوعه ومرجعه أعاله واملتعلق بـ«حصيلة تنزيل مقتضيات الربنامج 

بأن  النائب املحرتم  السيد  أن أحيطكم علام  النوارص«، يرشفني  إقليم  الحكومي عىل مستوى 

االسرتاتيجي  املخطط  من  انطالقا  عملت  االجتامعية  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة 

والربامج  املندمجة  السياسات  من  مجموعة  وتنزيل  إعداد  عىل   2016  -  2012 للفرتة   4+4

التنموية مبختلف جهات اململكة، ويف مختلف امليادين االجتامعية، ويعترب العامل القروي من 

ضمن أولويات الوزارة، إذ ال يستثنى من مجاالت تدخلها ومن سياساتها املندمجة، وذلك وفق 

اإلمكانيات املادية والبرشية املتوفرة. وقد متكن القطب االجتامعي من تنفيذ سياسة القرب، 

واالستهداف الجغرايف خصوصا العامل القروي. ويروم املخطط االسرتاتيجي للوزارة يف إطار دورها 

األفقي كذلك التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية املعنية باملجاالت االجتامعية التنموية. 

كام أنه يف ميدان التنمية االجتامعية، فقد تم دعم مشاريع للقرب برشاكة مع جمعيات املجتمع 

جهات  كل  بني  التوازن  تحقيق  أجل  ومن  الساكنة.  وانتظارات  حاجيات  من  القريب  املدين 

االجتامعية يف وضعية  الفئات  إىل تحسني ظروف  الرامية  املبادرات  اململكة، وبهدف تشجيع 

هشة وتوفري الرشوط الكفيلة باالرتقاء مبستوى عيشها، تم خالل سنوات 2012 و2013 و2014 

و2015 دعم ما مجموعه 871 مرشوعا مبلغ مايل إجاميل قدره 190 مليون درهم. وقد خصص 

هذا الدعم ملجاالت مختلفة ترتبط بحامية الطفولة يف وضعية صعبة واالستامع وتوجيه النساء 
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العنف ومتدرس األطفال يف وضعية إعاقة وتحسني ظروف استقبال االشخاص املسنني  ضحايا 

باملؤسسات ودعم املراكز املتعددة الوظائف للنساء.

ومن أجل تنزيل أمثل ملشاريع القرب، تم العمل عىل تنظيم دورات تكوينية استفاد منها 960 

لـفائدة 1036 من  التقني  الدعم  للمواكبة، وتقديم  فاعال جمعويا، وتم تخصيص 248 حصة 

حاميل املشاريع عىل املستوى املحيل، زيادة عىل تنظيم 55 دورة تدريبية استفاد منها 1215 

من العاملني مبؤسسات الرعاية االجتامعية.

ومراعاة لالستهداف األمثل للفئات الهشة متت االنطالقة الفعلية لربامج تفتح باب االستفادة عن 

قرب، خصوصا للساكنة القروية من الربامج االجتامعية، سواء عرب التمثيليات الرتابية للقطب 

االجتامعي أو امللحقات اإلدارية للقرب التابعة لوزارة الداخلية، خاصة يف ما يتعلق بدعم النساء 

هذا  من  االستفادة  طلبات  استقبال  انطالق  تم  حيث  اليتامى،  ألطفالهن  الحاضنات  األرامل 

الدعم يوم 26 مارس 2015، وتوصلت املصالح الرتابية لوزارة الداخلية مبا يقرب 59.000 طلبا، 

وتم رصف الدعم فعليا لفائدة 44.000 أرملة.

كام تم إدراج األشخاص يف وضعية إعاقة ضمن الفئات املستفيدة من خدمات صندوق التامسك 

ما  استفاد  حيث  إعاقة،  وضعية  يف  األطفال  متدرس  ظروف  بتحسني  تعنى  كآلية  االجتامعي، 

يفوق من 4700 طفال من هذا الربنامج بغالف مايل فاق 44 مليون، إضافة إىل متويل اقتناء 

االندماج  تشجيع  زيادة عىل  درهم،  مليون   4,54 مببلغ  التقنية  واملساعدات  الخاصة  األجهزة 

املهني واألنشطة املدرة للدخل بكلفة مالية تقدر مببلغ 5 مليون درهم. باإلضافة إىل إحداث 

وتسيري مراكز االستقبال، طبقا لالتفاقية املربمة بني مؤسسة التعاون الوطني والوزارة الوصية 

ووزارة االقتصاد واملالية، إذ متت تهيئة وتجهيز 30 مركزا ملساعدة وتوجيه االشخاص يف وضعية 

إعاقة مبيزانية فاقت 14 مليون درهم. وقد تم إسناد تنفيذ خدمات هذا الصندوق إىل مؤسسة 

التعاون الوطني، نظرا لتواجدها وامتدادها الرتايب خصوصا يف العامل القروي.

هذا، وتفعيال للمخطط االسرتاتيجي، تم الرشوع عىل صعيد هذا اإلقليم يف تنفيذ عدة سياسات 

ذات صبغة وطنية، أولت من خاللها الوزارة عناية خاصة بالفئات الهشة واملعوزة باملدن كام 

يف القرى، نذكر منها:

y  إعداد سياسة وطنية مندمجة لحامية الطفولة ومحاربة كل أشكال العنف ضد األطفال

 .2016 –2013

y .إعداد سياسة وطنية مندمجة للنهوض بأوضاع األشخاص يف وضعية إعاقة

y  تفعيل املرصد الوطني ملناهضة العنف ضد النساء وتقديم الدعم لـ93 مركزا للنساء
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العنف من أجل االستامع والتوجيه، إضافة إىل خلق وتدبري 40 فضاء متعدد  ضحايا 

الوظائف من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف. 

y  مأسسة املساواة ومكافحة أشكال التمييز ضد النساء من خالل تفعيل املرصد الوطني

العاملة يف  املدين  املجتمع  املرأة يف اإلعالم وإطالق مشاريع منظامت  لتحسني صورة 

مجال النهوض بحقوق النساء. ففي أكتوبر 2015 متت املصادقة عىل متويل 15 مرشوعا 

لتحقيق  املبذولة  املجهودات  عىل  زيادة  درهم،  مليون  بـ19.7  تقدر  إجاملية  بكلفة 

تتويج مجهودات  القرويات، فضال عن  النساء  منه  الذي تستفيد  االقتصادي  التمكني 

املغربية  للمرأة  متيز  جائزة  منح  عرب  الوطنية  واملؤسسات  املدنية  والهيئات  االفراد 

لهذه  بجائزة متيز  توجت  أكتوبر 2015، حيث  يوم 10  منها  الثانية  النسخة  وإطالق 

السنة 3 نساء قرويات تشجيعا ملشاريعهن بالعامل القروي.
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موضوع السؤال: وضعية دار الطالب والطالبة بالجامعة التابعة إلقليم تاوريرت 
واضـع السـؤال: السيد النائب بعزيز سعيد عن الفريق االشرتايك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

بفضل تكاثف وتضافر جهود املجتمع املدين و الجامعة تم إحداث مجموعة من دور الطالب 

والطالبة بالجامعات الرتابية بإقليم تاوريرت ألجل إيواء التالميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه 

الجامعة مام ساهم يف تقليص نسبة الهدر املدريس خصوصا يف صفوف الفئات الهشة. كام بذل 

املرشفون عىل هذه املؤسسة مجهودات كبرية ألجل تأهيلها حتى تستجيب للمعايري املحددة 

من طرف القانون املنظم ملؤسسات اإليواء. غري أنه، ويف غياب مداخيل قارة لهذه املؤسسات، 

أصبحت تعيش صعوبات جمة لتأمني استمرار خدماتها والرفع من جودتها أمام ضعف املنحة 

السنوية التي تخصصها وزارتكم لهذه املؤسسة، مام جعل الجمعيات املسرية تعجز عن تشغيل 

مؤطرين تربويني ملواكبة نزالء دور الطالب أو الطالبة طيلة مسارهم الدرايس، وتنظيم أنشطة 

موازية لفائدتهم ثقافية ورياضية واجتامعية ...

لهذه األسباب، أسائلكم السيدة الوزيرة عن ما هي قيمة املنحة التي تخصصها وزارتكم لفائدة 

دور الطالب ودار الطالبة بإقليم تاوريرت؟ وما هي املعايري املعتمدة لتحديد قيمة هذه املنحة، 

النزالء والنزيالت عىل مستوى كل دار عىل  الرفع منها لالستجابة لحاجيات  وما هي إمكانية 

حدة؟ وما هي نوعية األنشطة الرتبوية التي تنظمها وزارتكم عىل الصعيد اإلقليمي والجهوي 

والوطني لفائدة نزالء ونزيالت دار الطالب والطالبة بالجامعات الرتابية بإقليم تاوريرت؟ وهل 

من مشاريع يف هذا املجال حتى تشمل باقي الجامعات الرتابية واملساهمة يف التخفيف من 

الهدر املدريس؟

جـواب السيدة الوزيرة:

والطالبة  الطالب  دار  بـ«وضعية  واملتعلق  أعاله،  إىل موضوعه ومرجعه  املشار  لسؤالكم  تبعا 

بالجامعات التابعة إلقليم تاوريرت«، فإنه يسعدين أن أنهي إىل علمكم، السيد النائب املحرتم، 

الرعاية  مؤسسات  وأهداف  ومهام  أدوار  لتعزيز  املخّصصة  االجتامعية  برامجه  إطار  يف  أنه 

دور  دعم  عىل  االجتامعي،  القطب  يعمل  اململكة،  وأقاليم  جهات  بكل  املنترشة  االجتامعية 

الطالبة والطالب ودور األطفال، التي تقدم خدمات االستقبال واإليواء والتتبّع السوسيو تربوي 

لتسهيل متابعة الدراسة والتكوين ألبناء األرس املعوزة، وخاصة تلك املوجودة بالعامل القروي، 

وذلك بتوفري الرشوط الرضورية إلرساء مناخ مناسب للتعليم والتكوين والنجاح املدريس، من 
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دعم نفيس وتربوي واجتامعي، باإلضافة إىل توفري مختلف خدمات اإليواء والتطبيب واألنشطة 

املوازية األخرى.

أما يف ما يخص الدعم املايل املخصص لدور الطالب والطالبة املوجودة بإقليم تاوريرت، فقد 

مجموعه  ما   2015 سنة  برسم  االجتامعية  املؤسسات  لهذه  خصص  الذي  املايل  الغالف  بلغ 

732000.00 درهام.

كام تخّصص أيضا مؤسسة التعاون الوطني، من جانب آخر، منحا خاصة بتجهيز هذه املؤسسات 

كل خمس سنوات، وفق طلبات تتقّدم بها الجمعيات املرشفة عىل تدبري هذه املؤسسات.

أما بالنسبة للمعايري املحّددة لقيمة املنح املخصصة، فتتم وفق:

y  وتدبري فتح  برشوط  الخاص  التطبيقي  ومرسومه   14.05 رقم  القانون  عليه  ينص  ما 

مؤسسات الرعاية االجتامعية؛

y معيار عدد املستفيدات واملستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية االجتامعية؛

y .اتفاقية الدعم والرشاكة املربمة بني الجمعيات املسرية ومؤسسة التعاون الوطني

وبالنسبة إلمكانية الرفع من قيمة املنح املخصصة ملؤسسات الرعاية االجتامعية، فإن الجمعيات 

املرشفة عىل هذه املؤسسات تتمتّع بصالحيات البحث عن املوارد املالية اإلضافية الالزمة بتعاون 

وتنسيق مع باقي الفاعلني االجتامعيني عىل املستوى املحيل واإلقليمي والجهوي والوطني.

وبهدف الرقي بجانب التأطري، وتحسني خدمات دور الطالب والطالبة بإقليم تاوريرت، تحرص 

مؤسسة التعاون الوطني عىل توجيه هذه املنح بالدرجة األوىل لدعم جانب مهم من التأطري، 

إضافة إىل دعم الخربة واالستشارة واملواكبة.

اإلقليمي  الصعيد  عىل  الوطني  التعاون  مؤسسة  تنظمها  التي  الرتبوية  األنشطة  أهم  ومن 

دور  ومنها  باململكة،  االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  ونزيالت  نزالء  لفائدة  والوطني  والجهوي 

الطالب والطالبة بإقليم بتاوريرت، نذكر ما ييل:

y تنظيم مخيامت صيفية لفائدة املستفيدين الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 8 و12 سنة؛

y  املشاركة يف التظاهرات الرياضية الوطنية يف عدد من األنواع الرياضية؛

y املشاركة يف املسابقة الوطنية الخاصة بتجويد القرآن الكريم؛

y  منحة من  دراستهم،  يف  واملتفوقني  والطالبة،  الطالب  دور  من  املستفيدين  استفادة 

عىل  الوطني  التعاون  يسهر  حيث  العايل،  التعليم  مسار  الستكامل  الطالب  مؤسسة 

تنظيم لقاءات يف املوضوع مع تالميذ هذه املؤسسات؛
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y  وكذا طبية،  وقوافل  تحسيسية  وحمالت  وندوات  وتربوية  ثقافية  لقاءات  تنظيم 

االحتفال باملناسبات الوطنية والدينية بتنسيق مع الجمعيات املسرية لهذه املؤسسات، 

وبرشاكة مع جمعيات املجتمع املدين.

بتنسيق  سطّرت،  قد  تاوريرت  بإقليم  الوطني  التعاون  مندوبية  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  هذا، 

وتعاون مع رشكاء هذه املؤسسة، مجموعة من املشاريع الداعمة ملنظومة الرتبية والتكوين، 

ومنها:

y  مرشوع بناء دار الطالبة بدبدو برشاكة مع الحكومة األندلسية، والذي سيتم انطالق

أشغاله خالل ما تبقى من سنة 2016؛

y  بناء دار الطالبة مبستكامر يف إطار برنامج محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية

البرشية، وكذا مبساهمة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وهي اليوم يف طور اإلنجاز؛

y  مرشوع إعادة بناء دار الطالبة بالعيون سيدي ملوك والذي تم إدراجه يف إطار املخطط

االسرتاتيجي للتنمية إلقليم تاوريرت 2020-2016؛

باإلضافة إىل برنامج محاربة  الهدر املدريس لدى األطفال يف وضعية صعبة من خالل مرشوع 

بناء مركز رعاية األطفال يف وضعية صعبة، والذي سينجز خالل سنة 2016 برشاكة مع الحكومة 

األندلسية.
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األسئلـــة واألجوبة الكتابيــة
خالل دورة أبريل 2017





49

تقـديـم

ــة،  ــة االجتامعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــرة التضام ــاوي، وزي ــيمة الحق ــيدة بس ــت الس أجاب
ــة، يف مجــال  ــة والتنمي ــق العدال ــايب واحــد عــن فري ــل 2017، عــىل ســؤال كت خــالل دورة أبري

ــة: اإلعاق

عدد األسئلة املجاب عنهاموضــوع الســؤال

01اإلعاقة

01املجمـــوع
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فهــــرس سؤال الدورة

النــــائـــــب)ة( موضــوع الســؤال
غياب الولوجيات لألشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة يف اإلدارات واألماكن العمومية
 السيدة النائبة مودن منينة عن فريق 

العدالة والتنمية

01املجمـــوع
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موضوع السؤال: غياب الولوجيات لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف اإلدارات 
واألماكن العامة 

واضـعة السـؤال: السيدة مودن منينة عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

تعــرف مجموعــة مــن اإلدارات واألماكــن العامــة بجهــة كلميــم وادنــون غيــاب للولوجيــات التــي 
تســاعد يف تنقــل األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة، مــام يجعلهــم يجــدون صعوبــة يف التنقــل 

وقضــاء أغراضهــم.

لــذا أســائلكم الســيدة الوزيــرة املحرتمــة عــن مــا هــي التدابــري التــي ســتتخذونها لتســهيل ولــوج 
هــذه الفئــة للمرافــق العموميــة وضــامن حقهــا يف التنقــل؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــة أن  ــة املحرتم ــي الســيدة النائب ــاله، يرشفن ــه أع ــه ومرجع ــا لســؤالكن واملشــار إىل موضوع تبع
أحيطكــن علــام أنــه، وفقــا لالختصاصــات املوكولــة لهــا، ســطرت الــوزارة أوراش مهيكلــة توجــت 
باعتــامد سياســة عموميــة مندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، والتــي متــت 
املصادقــة عليهــا يف اللجنــة الوزاريــة التــي يرتأســها الســيد رئيــس الحكومــة يف 24 نونــرب 2015، 
تضمنــت رافعــات اســرتاتيجية تضــم مــن بينهــا تيســري ولــوج األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة لجميــع 
الخدمــات واملتطلبــات اليوميــة مــن أجــل ضــامن اندماجهــم يف املجتمــع ومشــاركتهم يف الحيــاة 

العامــة. 

كــام ســيمكن القانــون اإلطــار رقــم 97-13 املتعلــق بحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة 
والنهــوض بهــا، والــذي متــت الصادقــة النهائيــة عليــه يف الربملــان بغرفتيــه يف أبريــل 2016، مــن 
مالءمــة الترشيــع املغــريب مــع مبــادئ االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، خاصــة 
ــد  ــون الجدي ــر القان ــام أق ــامل. ك ــا الش ــات يف بعده ــري الولوجي ــىل توف ــص ع ــي تن ــادة 9 الت امل
مقتــى مهــم يف هــذا الصــدد يتعلــق األمــر باملــادة 22 التــي تلــزم إرســاء الولوجيــات الرضوريــة 
واملناســبة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف كافــة املنشــآت العمرانيــة واملعامريــة ووســائل النقــل 

القامئــة منهــا أو الحديثــة.

وحيــث أن موضــوع الولوجيــات وثيــق الصلــة مبوضــوع مشــاركة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف 
الحيــاة العامــة، فــال بــد مــن التذكــري بــأن هــذا املجــال بشــتى أنواعــه )املعــامر، العمــران، النقــل، 
االتصــال( هــو مؤطــر بالقانــون رقــم 10 .03 املتعلــق بالولوجيــات الصــادر بتاريــخ 12 مــاي 2003 
ــذي يحــدد رشوط  ــر 2011، وال ــخ 13 أكتوب ــم 2.11.246 الصــادر بتاري ــي رق ومرســومه التطبيق

ومعايــري الولوجيــات.
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ــل  ــن قب ــرتكة م ــرارات مش ــتصدار 5 ق ــني باس ــه ره ــوم، إال أن تطبيق ــذا املرس ــة ه ــم أهمي ورغ
وزارة التعمــري وإعــداد الــرتاب الوطنــي ووزارة الداخليــة ووزارة الســكنى وسياســة املدينــة ووزارة 
الصناعــة والتجــارة واالســتثامر واالقتصــاد الرقمــي ووزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك، ويتعلــق 

األمــر بـ: 

y  قرار مشرتك بني وزارة الداخلية ووزارة السكنى وسياسة املدينة ووزارة التعمري وإعداد

الرتاب الوطني بخصوص تحديد الخاصيات التقنية املتعلقة بالولوجيات املعامرية.

y  قرار مشرتك بني وزارة الداخلية ووزارة السكنى وسياسة املدينة ووزارة التعمري وإعداد

الولوجيات  مختلف  وقياسات  التقنية  الخاصيات  تحديد  بخصوص  الوطني  الرتاب 

وخصوصا املمرات واملسالك واألرصفة واألدراج والسالمل الخارجية ومواقف السيارات 

واألثاث الحرضي.

y  قرار مشرتك بني وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووزارة الصناعة

لتهيئة  التقنية  الخاصيات  بتحديد  املتعلق  الرقمي  واالقتصاد  واالستثامر  والتجارة 

الحافالت املستعملة يف النقل العمومي.

y  قرار مشرتك بني وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووزارة الصناعة

والتجارة واالستثامر واالقتصاد الرقمي املتعلق بتحديد الخاصيات التقنية لألخذ بعني 

يف  املعمدات  ومستعميل  الكرايس  ذوي  خاصة  املعاقني  األشخاص  وضعية  االعتبار 

مختلف محطات املسافرين ومحطات التوقف، السيام وضع صفوف للصعود بحواجز 

للحامية.

y  قرار مشرتك بني وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة واالستثامر واالقتصاد الرقمي

املتعلق بتحديد الخاصيات التقنية املتعلق باالتصال.

هــذا، وتعمــل الــوزارة حاليــا عــىل إعــداد القــرارات املشــرتكة املذكــورة والتــي تهــم الولوجيــات 
ــات  ــم 2.11.246 والقياس ــوم رق ــن املرس ــادة 9 م ــادة 5 وامل ــوع امل ــة، موض ــة والعمراني املعامري
ــس  ــن نف ــم 11 و 13 و15 م ــواد رق ــا يف امل ــار إليه ــال املش ــل واالتص ــات النق ــة لولوجي التقني

املرســوم.

كــام أن هــذه الــوزارة بصــدد تنفيــذ مــرشوع التعــاون مــع البنــك الــدويل يف مجــال الولوجيــات 
بتنســيق مــع القطاعــات املعنيــة، خاصــة وزارة الداخليــة ووزارة الســكنى وسياســة املدينــة ووزارة 
التعمــري وإعــداد الــرتاب الوطنــي ووزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك. ويهــدف هــذا الربنامــج 
باألســاس إىل تطويــر اإلطــار التنظيمــي واملعيــاري وكذلــك إىل إرســاء الولوجيــات املعامريــة 
ــة  ــوم مبدين ــة للعم ــاءات املفتوح ــة والفض ــق العمومي ــية واملراف ــرات الرئيس ــة باملم والعمراني
مراكــش كمدينــة منوذجيــة، عــىل أن تشــكل بدايــة لتعميــم التجربــة عــىل باقــي املــدن املغربيــة 
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ــال  ــية يف مج ــدن الرئيس ــض امل ــات بع ــخيص احتياج ــج تش ــذا الربنام ــروم ه ــام ي ــتقبال. ك مس
الولوجيــات، إضافــة إىل تقويــة قــدرات املتدخلــني املختصــني يف البنــاء والتعمــري واملجتمــع املــدين، 
والتحســيس مبوضــوع الولوجيــات ودوره يف مجــال االندمــاج االجتامعــي واملشــاركة االجتامعيــة 

لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة. 

ولتعزيــز اإلطــار املعيــاري يف مجــال الولوجيــات، تــم إحــداث لجنــة التقييــس املتعلقــة 
ــداد  ــف بإع ــارة وتتكل ــة والتج ــف بالصناع ــر املكل ــن الوزي ــرار م ــنة 2012 بق ــات س بالولوجي
املواصفــات القياســية يف املجــال، والتــي تضــم يف عضويتهــا ممثلــني عــن القطاعــات الحكوميــة 
ــة.  ــة يف مجــال اإلعاق ــات العامل ــة إىل الجمعي ــة باملوضــوع باإلضاف ــات ذات الصل ــة والهيئ املعني

وإىل حــدود أواخــر 2016، قامــت هــذه اللجنــة بالدراســة واملصادقــة عــىل مــا يفــوق 50 مرشوعــا 
معياريــا مغربيــا مرتبطــا مبجــال الولوجيــات، وتقــوم حاليــا بدراســة العديــد مــن مشــاريع ذات 

الصلــة يف إطــار برنامجهــا لســنة 2017.

ــواع  ــف أن ــة ملختل ــرشوط التقني ــري وال ــل خــاص باملعاي ــع دلي ــداد وطب ــوزارة بإع ــام قامــت ال ك
الولوجيــات، يتــم توزيعــه عــىل مختلــف املؤسســات والجهــات املعنيــة لتوحيــد املعايــري وضــامن 
إعــامل حقيقــي للولوجيــات، خاصــة الجامعــات الرتابيــة والــوكاالت الحرضيــة والعــامالت 
ــي، باعتبارهــا  ــرتاب الوطن ــة ووزارة التعمــري وإعــداد ال ــح وزارة الســكنى وسياســة املدين ومصال
ــات  ــة ملخطط ــك الواصف ــا كذل ــص، وألنه ــكال الرخ ــف أش ــح مختل ــة يف من ــات املتدخل املؤسس
التهيئــة العمرانيــة وصاحبــة االختصــاص يف مراقبــة مــدى احــرتام املقتضيــات القانونيــة املعمــول 

بهــا يف هــذا املجــال.
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األسئلـــة واألجوبة الكتابيــة
خالل دورة أكتوبر 2017
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تقـديـم
أجابت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية، خالل 

دورة أكتوبر 2017، عىل 43 سؤاال كتابيا المس مختلف القضايا واألوراش التي تنخرط فيها 

الوزارة، سيام موضوع التضامن والتنمية االجتامعية والتامسك االجتامعي، تتوزع كاآليت:

عدد األسئلة املجاب عنهاموضــوع الســؤال

التضامن والتنمية االجتامعية والتامسك 
االجتامعي

29

06اإلعاقة

08مختلفات

43املجمـــوع

فيام توزعت أسئلة هذه الدورة عىل فرق نيابية، يتقدمها فريق العدالة والتنمية بـ18 سؤاال، 

متبوعا بالفريق الحريك بـ12 سؤاال، وفريق األصالة واملعارصة بـ06 أسئلة، وبـ3 أسئلة لكل من 

الفريقني االشرتايك والتجمع الدستوري، وبسؤال واحد للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية:

مجموع األسئلةالفريق النيايب

18فريق العدالة والتنمية

12الفريق الحريك

06فريق األصالة واملعارصة

03الفريق االشرتايك

03فريق التجمع الدستوري

01الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

43املجمـــوع
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فهــــرس أسئلة الدورة
النــــائـــــب )ة( مـــوضـــوع الســــــؤال

وضعية دور الطالبة بإقليم سيدي إفني
عن  بايتاس  مصطفى  النائب  السيد 

فريق التجمع الدستوري

االستهداف املبارش لألشخاص يف وضعية إعاقة
فريق  عن  أحمد  جدار  النائب  السيد 

العدالة والتنمية

تعزيز التامسك االجتامعي بإقليم تازة
عن  ابتسام  مراس  النائبة  السيدة 

الفريق االشرتايك
إقليم  بجامعات  والطالبة  الطالب  دار  وضعية 

تاوريرت
عن  ابتسام  مراس  النائبة  السيدة 

الفريق االشرتايك

اعتامدات صندوق دعم التامسك االجتامعي
السيد النائب نوفل النارصي عن فريق 

العدالة والتنمية
محيل  تربوي  سوسيو-اجتامعي  مركز  إحداث 

لألشخاص يف وضعية إعاقة بطانطان
السيدة النائبة مودن منينة عن فريق 

العدالة والتنمية
محيل  تربوي  سوسيو-اجتامعي  مركز  إحداث 

لألشخاص يف وضعية إعاقة ببوزكارن
السيدة النائبة مودن منينة عن فريق 

العدالة والتنمية
محيل  تربوي  سوسيو-اجتامعي  مركز  إحداث 

لألشخاص يف وضعية إعاقة بسيدي إفني
السيدة النائبة مودن منينة عن فريق 

العدالة والتنمية
محيل  تربوي  سوسيو-اجتامعي  مركز  إحداث 

لألشخاص يف وضعية إعاقة مبدينة أسا الزاك
السيدة النائبة مودن منينة عن فريق 

العدالة والتنمية
وكالة  ومستخدمي  ألطر  االجتامعية  الوضعية 

التنمية االجتامعية
السيدة النائبة مودن منينة عن فريق 

العدالة والتنمية
عدم استفادة جمعية إقليمي ورزازات وزاكورة من 

الدعم العمومي
عن  إسامعيل  ملاوي  النائب  السيد 

فريق األصالة واملعارصة
املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن 
واملساوة والتنمية االجتامعية بالنسبة إلقليم مراكش 

يف الفرتة املمتدة إىل 2021

عن  الرشيد  الدريوش  النائب  السيد 
الفريق الحريك

املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن 
واملساوة والتنمية االجتامعية بالنسبة إلقليم آسفي 

يف الفرتة املمتدة إىل 2021

عن  عادل  السباعي  النائب  السيد 
الفريق الحريك

املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن 
إلقليم  بالنسبة  االجتامعية  والتنمية  واملساوة 

الدريوش يف الفرتة املمتدة إىل 2021

عن  محمد  فضييل  النائب  السيد 
الفريق الحريك
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املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن 
واملساوة والتنمية االجتامعية بالنسبة لجهة الرباط 

سال القنيطرة يف الفرتة املمتدة إىل 2021

عن  غيثة  الحامتي  النائبة  السيدة 
الفريق الحريك

املعايري املعتمدة يف املصادقة عىل املشاريع املوجهة 
لذوي االحتياجات الخاصة

السيدة النائبة مودن منينة عن فريق 
العدالة والتنمية

التعاون  مع  املتعاقدين  املترصفني  وضعية  تسوية 
الوطني

عن  مصطفى  بايتاس  النائب  السيد 
فريق التجمع الدستوري

االحتياجات  ذوي  بطاقة  عىل  الحصول  معايري 
الخاصة ومدى صالحيتها

السيدة النائبة مودن منينة عن فريق 
العدالة والتنمية

معاناة مديري دور الطالب بإقليم الرحامنة
السيد النائب البرصي عبد الخاليد عن 

فريق العدالة والتنمية
الرامي  ببري  االجتامعية  املرافق  بعض  إحداث 
الجنوبية وإقامات الكولف والتسيري مبدينة القنيطرة

السيد النائب الشعبي فوزي عن فريق 
األصالة واملعارصة

التأخر الحاصل يف رصف منح الجمعيات املستفيدة 
من دعم مشاريع سنة 2016

السيد النائب العبدي رشيد عن فريق 
األصالة واملعارصة

نصيب جمعيات آسفي لذوي االحتياجات الخاصة 
من برامج التنمية

عن  هشام  سنعان  النائب  السيد 
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن 
واملساوة والتنمية االجتامعية بالنسبة إلقليم صفرو 

يف الفرتة املمتدة إىل 2021

عن  لحسن  سكوري  النائب  السيد 
الفريق الحريك

املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن 
واملساوة والتنمية االجتامعية بالنسبة إلقليم الفقيه 

بنصالح يف الفرتة املمتدة إىل 2021

عن  محمد  مبديع  النائب  السيد 
الفريق الحريك

العينية  املساعدات  من  لالستفادة  اآلجال  فتح 
الوطني  التعاون  طرف  من  املقدمة  املبارشة 

لألشخاص يف وضعية إعاقة

السيد النائب بومريس عمر عن فريق 
العدالة والتنمية

املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن 
إلقليم  بالنسبة  االجتامعية  والتنمية  واملساوة 

الناظور يف الفرتة املمتدة إىل 2021

عن  سعيد  الرحموين  النائب  السيد 
الفريق الحريك

املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن 
درعة  لجهة  بالنسبة  االجتامعية  والتنمية  واملساوة 

تافياللت يف الفرتة املمتدة إىل 2021

السيدة النائبة نزيه فاطمة الزهراء عن 
الفريق الحريك
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عدم استفادة ذوي اإلعاقة الذهنية والصم والبكم 
العينية املبارشة املقدمة من طرف  من املساعدات 

التعاون الوطني

السيد النائب بومريس عمر عن فريق 
العدالة والتنمية

املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن 
واملساوة والتنمية االجتامعية بالنسبة إلقليم بوملان 

يف الفرتة املمتدة إىل 2021

عن  العنرص  حسن  النائب  السيد 
الفريق الحريك

املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن 
واملساوة والتنمية االجتامعية بالنسبة إلقليم موالي 

يعقوب يف الفرتة املمتدة إىل 2021

الفريق  لعفو كامل عن  النائب  السيد 
الحريك

معاناة األطر اإلدارية والرتبوية مبراكز األطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة وغياب نظام بيداغوجي موحد 

عىل الصعيد الوطني

النائب هوار يوسف عن فريق  السيد 
األصالة واملعارصة

الرعاية  بدور  الخاصة  األساسية  البنيات  يف  النقص 
االجتامعية بإقليم سيدي إفني 

عن  مصطفى  بايتاس  النائب  السيد 
فريق التجمع الدستوري

تأخر تعويضات أطر وكالة التنمية االجتامعية
السيدة النائبة مودن منينة عن فريق 

العدالة والتنمية
االجتامعية  التنمية  لوكالة  البرشية  املوارد  توفري 

بجهة كلميم وادنون
السيدة النائبة مودن منينة عن فريق 

العدالة والتنمية
املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن 
واملساوة والتنمية االجتامعية بالنسبة إلقليم مكناس 

يف الفرتة املمتدة إىل 2021

عن  القادر  عبد  لربييك  النائب  السيد 
الفريق الحريك

ملف ذوي االحتياجات الخاصة ببوجدور
عن  حياة  سكيحيل  النائبة  السيدة 

فريق العدالة والتنمية
املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن 
إلقليم  بالنسبة  االجتامعية  والتنمية  واملساوة 

شفشاون يف الفرتة املمتدة إىل 2021

الرحامن  عبد  العمري  النائب  السيد 
عن الفريق الحريك

إدماج املتعاقدين مع التعاون الوطني 
عن  بووانو  الله  عبد  النائب  السيد 

فريق العدالة والتنمية
التعاون  مؤسسة  مع  املتعاقدين  املترصفني  إنصاف 

الوطني
السيدة النائبة رحاب حنان عن الفريق 

االشرتايك
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التعاون  مؤسسة  مع  املتعاقدين  املترصفني  وضعية 
الوطني

السيدة النائبة الوهايب زهور عن فريق 
األصالة واملعارصة

ترسيع عملية االستفادة من الدعم املحصص لذوي 
االحتياجات الخاصة

السيد النائب هامل عبد الله عن فريق 
العدالة والتنمية

مطابقة املصالح الخارجية لوكالة التنمية االجتامعية 
مع التقسيم الجهوي

السيدة النائبة مودن منينة عن فريق 
العدالة والتنمية

املعهد الوطني للعمل االجتامعي بطنجة
السيد النائب العامري فؤاد عن فريق 

األصالة واملعارصة
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موضوع السؤال: وضعية دور الطالبة بإقليم سيدي إفني
واضـع السـؤال: السيد النائب مصطفى بايتاس عن فريق التجمع الدستوري

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

يف إطار حكامة املرفق العام  إميانا منا بالدور الريادي والحيوي الذي تضطلع به دور الطالبة 

عىل صعيد مدن وأقاليم اململكة. 

نسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن وضعية دور الطالبة بإقليم سيدي إفني؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

نشكركم السيد النائب املحرتم عىل طرح هذا السؤال وعىل االهتامم مبوضوع دور الطالبة ملا 

تقوم به من أدوار رائدة يف محاربة الهدر املدريس، خاصة يف صفوف الفتيات، ومبا تقّدمه من 

ظروف  تيسري  تساهم  التي  األخرى  املوازية  واألنشطة  والتطبيب  واإليواء  االستقبال  خدمات 

الرضورية  الرشوط  بتوفري  وكذا  القروي،  بالوسط  املوجودة  أو  املعوزة  الفئات  أبناء  متدرس 

للتحصيل العلمي والدرايس من خالل الدعم النفيس والرتبوي واالجتامعي.

ويف هذا اإلطار، وعىل صعيد إقليم سيدي إفني، فقد بلغ الدعم املايل الذي يخصص لفائدة 

16 مؤسسة مرخصة )دور الطالبة( التي تستقبل حوايل 1030 تلميذة ما قدره 2 532 000,00 

درهام كمنحة للتسيري، و100 000,00 درهام كمنحة للتجهيز برسم سنة 2016، وفقا للمعايري 

التي يتم اعتامدها يف تحديد قيمة هذه املنح من خالل :

y  ما تنص عليه مقتضيات القانون رقم 14.05 ومرسومه التطبيقي الخاص برشوط فتح

وتدبري مؤسسات الرعاية االجتامعية؛

y معيار عدد املستفيدات واملستفيدين من خدمات دور الطالب والطالبة؛

y .اتفاقية الدعم والرشاكة املربمة بني الجمعيات املسرّية ومؤسسة التعاون الوطني
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موضوع السؤال: االستهداف املبارش لألشخاص يف وضعية إعاقة
واضـع السـؤال: السيد النائب جدار أحمد عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

يكتيس برنامج دعم األشخاص يف وضعية إعاقة أهمية بالغة، وشمل أربع مجاالت للتدخل. وقد 

سجل املجلس األعىل للحسابات مجموعة من املالحظات متعلقة بتنفيذ هذا الربنامج.

لذا أسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن ما هي التدابري املناسبة التي يجب اتخاذها من أجل 

استهداف مبارش لألشخاص يف وضعية إعاقة؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

لفئة  خاص  اهتامم  إيالء  وعىل  السؤال  هذا  طرح  عىل  املحرتم  النائب  السيد  نشكركم  بداية 

األشخاص يف وضعية إعاقة، وبهذه املناسبة نحيطك علام أن تقرير املجلس األعىل للحسابات 

حول برنامج دعم األشخاص يف وضعية إعاقة ضمن صندوق دعم التامسك االجتامعي هم بعض 

املالحظات والتوصيات التدبريية التي قامت الوزارة باإلجابة عنها وتوضيحها سواء من خالل 

الرد عىل املجلس، أو من خالل العرض املفصل الذي تقدمنا به يف املوضوع أمام لجنة مراقبة 

املالية العامة مبجلس النواب يوم 19 دجنرب 2017، كام أن املالحظات مل تهم يف العمق التدبري 

املايل للصندوق حيث بلغت نسبة رصف االعتامدات بالنسبة لربنامج النهوض بأوضاع األشخاص 

يف وضعية إعاقة نسبة %100، وهو ما حدا بالحكومة إىل رفع املبلغ املخصص لربنامج دعم 

األشخاص يف وضعية إعاقة يف الصندوق من 70 مليون درهم سنة 2015 إىل 111 مليون درهم 

سنة 2016 ونفسها سنة 2017 بسبب ارتفاع حاجات متويل خدماته..

وكام تعلمون السيد النائب املحرتم، فقد تم إحداث صندوق دعم التامسك االجتامعي مبوجب 

دعم  بربنامج  الخاصة  االتفاقية  توقيع  وتم  و2014،  و2013   2012 لسنوات  املالية  قوانني 

االجتامعية ووزارة  والتنمية  والتضامن واملساواة  إعاقة بني وزارة األرسة  األشخاص يف وضعية 

االقتصاد واملالية ومؤسسة التعاون الوطني سنة 2015 وهي السنة التي انطلقت فيها خدمات 

الصندوق الخاصة بهذه الفئة، حيث يقوم هذا األخري بتمويل أربع مجاالت هي اقتناء األجهزة 

الخاصة واملعينات التقنية، وتحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعة إعاقة، وتشجيع االندماج 

املهني واألنشطة املدرة للدخل، واملساهمة يف وضع وتيسري مراكز االستقبال.

املعينات  اقتناء 16152 وحدة من  الخصوص، تم خالل سنوات 2015 و2016 و2017  وبهذا 

استفاد  درهم،   763,62  847  20 بلغ  مايل  بغالف  السمع  وآالت  التعويضية  واألجهزة  التقنية 
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منها لحد اآلن أكرث من 7633 مواطنا يف وضعية إعاقة وال يزال جاري البت يف عدد من طلبات 

االستفادة، كام عرفت أعداد األطفال يف وضعية إعاقة املستفيدين من خدمات التمدرس تطورا 

مهام، حيث ارتفع من 4744 مستفيدا خالل سنة 2015 إىل 6183 سنة 2016 و8737 سنة 2017 

موزعني عىل جميع ربوع الوطن حيث يتم تغطية طلبات التمدرس بالنسبة لجميع األطفال 

املخصص  اإلجاميل  الدعم  وبلغ  املساطر،  تحددها  التي  للرشوط  املستوفني  إعاقة  وضعية  يف 

للجمعيات العاملة يف مجال متدرس األطفال يف وضعية إعاقة حوايل 208222828,00 درهم، 

حيث بلغت كلفة املستفيد الواحد 1018,00 درهم شهريا خالل سنة .2017

أما يف مجال تشجيع االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل، فيتم دعم مبادرات األشخاص 

يف وضعية إعاقة الراغبني يف إنشاء مشاريع مدرة للدخل بـ 60000,00 درهم كحد أقىص لكل 

شخص ويف حدود 200.000,00 درهم للمرشوع جامعي، فقد بلغ عدد املشاريع املدعومة 630، 

مبجموع دعم بلغ 29495606,00 درهم، ويف مجال املساهمة يف وضع وتيسري مراكز االستقبال 

الخاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة، وهي خدمة عمومية للقرب تابعة للتعاون الوطني تتوىل 

استقبال وتوجيه األشخاص يف وضعية إعاقة وذويهم وكذا تحليل طلباتهم لتسهيل وصولهم إىل 

الخدمات التي تلبي حاجياتهم، فقد تم لحد اآلن إحداث 60 مركزا للتوجيه ومساعدة األشخاص 

يف وضعية إعاقة عىل صعيد 60 إقليام كام متت املساهمة يف تجهيز 12 مركزا من املراكز العاملة 

يف مجال اإلعاقة واملساهمة يف توفري املوارد املالية الرضورية لتسيري 4 مراكز من املراكز العاملة 

يف مجال اإلعاقة، حيث بلغت مصاريف الصندوق يف هذا املجال خالل سنتي 2015 و2016 

حوايل 187246888,44 درهم.

ويف ما يخص جانب حكامة تدبري الدعم، نص الدليل املسطري لتدبري خدمات صندوق دعم 

واملصادقة  الدراسة  تتوىل  القطاعات،  متعددة  محلية  لجنة  تشكيل  عىل  االجتامعي  التامسك 

عىل طلبات الدعم، وتتكون من املندوب اإلقليمي للتعاون الوطني، وممثل املنسقية الجهوية 

أو من  املعني  اإلقليم  أو  بالعاملة  العمل االجتامعي  التنمية االجتامعية، ورئيس قسم  لوكالة 

ميثله، واملدير اإلقليمي لوزارة الرتبية الوطنية أو من ميثله، واملندوب اإلقليمي لوزارة الصحة 

أو من ميثله، ومندوب التكوين املهني أو من ميثله، كام أحدثت لجنة للتبع عىل مستوى وزارة 

األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية تنعقد بشكل عادي كل سنة بشكل وكلام دعت 

الرضورة إىل ذلك، مكونة إضافة إىل الوزارة من وزارة االقتصاد واملالية والتعاون الوطني مهمتها 

يف تتبع وتقييم تنفيذ خدمات صندوق دعم التامسك االجتامعي، كام تم إحداث لجنة تقنية 

الوطني تتحدد  مشرتكة تضم وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية والتعاون 

الوطني فقد أحدثت  التعاون  أما عىل مستوى  املنتقاة محليا،  الدعم  تتبع طلبات  مهامها يف 

وحدة للتدبري املركزي ووحدات جهوية تتوىل اإلرشاف عىل تدبري سري تنفيذ خدمات صندوق 

دعم التامسك االجتامعي.
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موضوع السؤال: تعزيز التامسك االجتامعي بإقليم تازة
واضـعة السـؤال: السيدة النائبة ابتسام مراس عن الفريق االشرتايك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

وفقا ملبادئ التضامن وتكافؤ الفرص، ومن أجل معرفة ما تحقق محليا، تنفيذا لهذا االلتزام 

الحكومي، أسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن ما حصيلة عملكم عىل مستوى تعزيز التامسك 

الدور الذي قام به صندوق  وما هو  السالف الذكر؟  بإقليم تازة لتحقيق الهدف  االجتامعي 

التامسك االجتامعي بإقليم تازة؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

أشكركن السيدة النائبة املحرتمة عىل طرح هذا السؤال، وعىل إيالء موضوع التامسك االجتامعي 

االهتامم الالزم من لدن ممثيل األمة، وكذا الحرص عىل مساءلة عمل الحكومة يف هذا الشأن.

كام هو يف علمكم، فإن الحكومة ومن خالل برنامجها 2021-2016 حرصت عىل رسم تصور 

متكامل لتدخلها يف موضوع تعزيز التامسك االجتامعي من خالل اتخاذ التدابري الكفيلة بتعزيز 

ودعم  االجتامعي،  واإلقصاء  والهشاشة  الفقر  ومحاربة  الدخل  يف  الفوارق  وتقليص  التضامن 

إىل  الهادفة  الربامج  الخاصة، وتوفري متويل  االحتياجات  والفئات ذات  والفقرية  الهشة  الفئات 

محاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتامعي.

ويف هذا اإلطار، تعمل وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية عىل قيادة عمل 

القطب االجتامعي من أجل املساهمة إىل جانب القطاعات الحكومية يف تنزيل هذه اإلجراءات 

تدبري جزء صندوق دعم  تويل  الشأن، سواء من خالل  إليها يف هذا  املوكولة  املهام  من خالل 

الخاص بربنامج دعم األشخاص يف وضعية إعاقة أو املشاركة يف اإلرشاف  التامسك االجتامعي 

عىل برنامج دعم النساء األرامل يف وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن اليتامى إىل جانب كل 

من وزارة الداخلية ووزارة االقتصاد واملالية والصندوق الوطني للتقاعد والتأمني، أو من خالل 

الربامج التي تطلقها مكونات القطب االجتامعي بهدف محاربة الهشاشة واإلقصاء االجتامعي.

وبهذا الخصوص يسعدين السيدة النائبة املحرتمة أن أحيطك علام بجهود القطب االجتامعي 

بإقليم تازة موضوع سؤالكن، فقد متكن صندوق دعم التامسك االجتامعي برسم سنة 2017 من 

متكني 119 من األطفال يف وضعية إعاقة مبختلف أنواعها من حقهم يف التمدرس من خالل دعم 

3 جمعيات مرشفة عىل تعليمهم مببلغ 1733160,00درهم، كام استفاد 48 شخص يف وضعية 

إعاقة من املعينات التقنية و14 شخصا من األجهزة التعويضية.
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أما يف ما يتعلق بربنامج دعم النساء األرامل يف وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن اليتامى الذي 

تدبره الوزارة إىل جانب كل من وزارة الداخلية ووزارة املالية فقد استفادت منه 1484 أرملة 

حاضنات لـ2523 من األيتام بإقليم تازة، مببلغ إجاميل وصل إىل 25 مليون درهم توصلن بها عرب 

الصندوق الوطني للتقاعد والتأمني منذ انطالق الربنامج.

عرب  سنويا  االجتامعية  التنمية  ووكالة  الوزارة  تطلقها  التي  الجمعيات  مع  الرشاكة  ملف  ويف 

طلب عروض وفق دفاتر تحمالت ومساطر محددة، فقد عقدت الوزارة خالل السنتني األخريتني 

رشاكة مع 8 جمعيات بإقليم تازة حول مشاريع تتعلق بالتنمية االجتامعية لألحياء، والخدمة 

واملساعدة االجتامعية لفائدة املسنني، والوساطة األرسية، والنهوض باألطفال يف وضعية شارع، 

بلغ  إجاميل  دعم  مببلغ  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص  بحقوق  النهوض  مجال  يف  الوعي  وإذكاء 

823100,00 درهم.

اإلقليم،  يف  للدخل  املدرة  املشاريع  ومواكبة  دعم  عىل  االجتامعية  التنمية  وكالة  عملت  كام 

حيث تدخلت للمساهمة يف متويل 8 مشاريع للجمعيات تتعلق برتبية املاعز، وتربية النحل، 

وعرص الزيتون، وتحسني املامرسات الزراعية ومداخيل املزارعني، وتنمية مجال استغالل األشجار 

املثمرة، وتجهيز موارد السقي بكلفة إجاملية بلغت 1744650,00 درهم استفاد منها 1890 

مستفيد.

هذه باقتضاب بعض املعطيات الرقمية حول مساهمة القطب االجتامعي يف تعزيز التامسك 

االجتامعي جوابا عىل سؤالكم بخصوص إقليم تازة، وإال فإن هناك مجهود كبري تبذله مختلف 

القطاعات الحكومية يف جميع ربوع الوطن للمساهمة يف تعزيز التامسك االجتامعي وتقليص 

الفوارق يف الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتامعي. 
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موضوع السؤال: وضعية دور الطالب والطالبة بجامعات إقليم تاوريرت
واضـعة السـؤال: السيدة النائبة ابتسام مراس عن الفريق االشرتايك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

بفضل  تضافر جهود املجتمع املدن والجامعة، تم إحداث دور الطالب والطالبة بعدة جامعات 

يف  بهذه الجامعة، مام ساهم  بإقليم تاوريرت ألجل إيواء التالميذ الذين يتابعون دراستهم 

تقليص نسبة الهدر املدريس، خصوصا صفوف الفتيان والفتيات. كام بذل املرشفون عىل هذه 

املحددة من طرف القانون  املؤسسة مجهودات كبرية ألجل تأهيلها حتى تستجيب للمعايري 

املنظم ملؤسسات اإليواء. غري أنه، ويف ظل غياب مداخيل قارة لهذه املؤسسة التي أصبحت 

تعيش صعوبات جمة لتأمني استمرار خدماتها والرفع من جودتها أمام ضعف املنحة السنوية 

التي تخصصها وزارتكم لهذه املؤسسة، مام جعل الجمعية املسرية تعجز عن تشغيل مؤطرين 

تربويني ملواكبة نزالء دار الطالب أو الطالبة طيلة مسارهم الدرايس، وتنظيم أنشطة موازية 

لفائدتهم ثقافية ورياضية واجتامعية... 

لهذه األسباب، أسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن ما قيمة املنحة التي تخصصها وزارتكم 

لفائدة دار الطالب ودار الطالبة باإلقليم؟ وماهي املعايري املعتمدة لتحديد قيمة هذه املنحة؟ 

لحاجيات النزيالت  وما اإلجراءات والتدابري املتخذة للرفع من قيمة هذه املنحة لالستجابة 

والنزالء؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

لفائدة  الخدمات املقدمة  أنه من أجل تحسني جودة  النائبة املحرتمة  السيدة  نحيطكن علام 

جديدة  منهجية  تطبيق  يتم  باململكة،  االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  بكافة  املستفيدين 

الرعاية  مؤسسات  تدبري  عىل  املرشفة  الجمعيات  لفائدة  املرصود  املايل  الدعم  احتساب  يف 

لتسوية  األولوية  إيالء  املنهجية عىل  الطالب والطالبة، وترتكز هذه  االجتامعية، وخاصة دور 

عليها  املنصوص  املعايري  وفق  الجديد  التوظيف  عرب  سواء  املؤسسات،  بهذه  التأطري  وضعية 

باملراسيم التطبيقية للقانون 14.05 املتعلق برشوط فتح وتدبري مؤسسات الرعاية االجتامعية، 

أو عرب الرفع من األجور من أجل تحسني وضعية العاملني بهذه املؤسسات. 
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وعىل مستوى إقليم تاوريرت، موضوع سؤالكن، تم القيام بجهود وافية يف هذا املضامر كام هو 

مبنّي يف الجدول التايل : 

املنح املقدمة ملؤسسات الرعاية االجتامعية بإقليم تاوريرت

منحة التجهيزمنحة التسيرياملؤسسةاسم الجمعية

8400060000دار الطالبة لعيونالجمعية الخريية اإلسالمية

الجمعية الخريية لدار الطالبة 
تاوريرت

دار الطالبة 
تاوريرت

12000080000

الجمعية الخريية اإلسالمية 
مستكامر

دار الطالب 
مستكامر

84000-

الجمعية الخريية اإلسالمية دار 
الطالب عني الحجر

دار الطالب عني 
الحجر

120000-

الجمعية الخريية اإلسالمية دار 
الطالب ملقى الويدان

دار الطالب ملقى 
الويدان

8400060000

-120000دار الطالب دبدوالجمعية الخريية اإلسالمية دبدو

الجمعية الخريية اإلسالمية 
تاوريرت

دار الطالب 
تاوريرت

12000080000

732000280000املجموع

فإن  باإلقليم،  االجتامعية  الرعاية  أوضاع مؤسسات  لتحسني  املبذولة  الجهود  رغم  أنه  إال 

هذه األخرية ال تزال تعيش بعض الصعوبات واإلكراهات يف التمويل نجمل أسبابها يف:

y  عدم اجتهاد غالبية الجمعيات املسرية يف البحث عن موارد إضافية لفائدة املؤسسات

التي ترشف عليها؛

y عدم توفر غالبية هذه املؤسسات عىل ممتلكات تدّر عليها مداخيل قارة؛

y  مبا االجتامعية،  الرعاية  ملؤسسات  املايل  الدعم  ملواكبة  العمومي  الجهد  كفاية  عدم 

ملحدودية  أيضا  وبالنظر  املؤسسات،  عدد  لتزايد  بالنظر  والطالبة،  الطالب  دور  فيها 

االعتامدات املالية املرصودة للقطب االجتامعي وعدم قدرتها عىل تلبية كامل متطلبات 

تسيري وتجهيز هذه املؤسسات.
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موضوع السؤال: اعتامدات صندوق دعم التامسك االجتامعي
واضـع السـؤال: السيد النائب نوفل النارصي عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

إطار مهامه املتعلقة بتقديم املساعدة للربملان طبقا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور  يف 

للحسابات مبراقبة بعض  وطلب من السيد رئيس مجلس النواب 2015 قام املجلس األعىل 

الحسابات الخصوصية للخزينة، وقد أبرزت هذه املهمة العديد من االختالالت، بحيث أن هناك 

حسابات ذات طابع اجتامعي تتوفر عىل أرصدة مهمة لكنها غري مستعملة، ويف املقابل، هناك 

حاجيات ملحة ومستعجلة يف املجاالت االجتامعية تواجه إكراهات التمويل.

للحسابات، تلك املتوفرة يف  تقرير املجلس األعىل  يف  جاءت  ومن ضمن هذه األرصدة التي 

صندوق دعم التامسك االجتامعي. 

لذا أسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن اإلجراءات التي ستخذونها عىل املدى القريب والبعيد 

ملعالجة النقص املسجل عىل مستوى الربمجة وضعف وترية رصف اعتامدات هذا الصندوق؟ 

هذا الحساب واالحتفاظ عىل  التدابري واملعايري التي ستعتمدونها لعدم اللجوء إىل  هي  وما 

االستثنائية والتقيد بالضوابط التي ينص عليها القانون التنظيمي للاملية بخصوص  وظائفه 

إحداثه وقواعد تدبريه؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

أشكركم السيد النائب املحرتم عىل طرح هذا السؤال، الذي يهم تقرير املجلس األعىل للحسابات 

حول صندوق التامسك االجتامعي، ونشري هنا أننا سنكتفي بالجواب عن الجانب الذي تدبره 

وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية يف هذا الصندوق، وهو بالخصوص الشق 

املتعلق بربنامج دعم األشخاص يف وضعية إعاقة، ثم الشق املتعلق بربنامج دعم النساء األرامل 

يف وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن اليتامى الذي ترشف عليه الوزارة إىل جانب كل من وزارة 

الداخلية ووزارة املالية والصندوق الوطني للتقاعد والتأمني، ونشري أيضا إىل أننا تقدمنا بعرض 

مفصل يف املوضوع أمام لجنة مراقبة املالية العامة مبجلس النواب يوم 19 دجنرب 2017. 

يف  االجتامعي  التامسك  صندوق  تدبري  حول  للحسابات  األعىل  املجلس  بتقرير  يتعلق  ما  يف 

املتعلقة ببعض  إعاقة، فقد هم بعض املالحظات والتوصيات  شق دعم األشخاص يف وضعية 

اإلجراءات التدبريية للملف ال تتعلق بالجانب املايل، وقد قامت الوزارة مبوافاة املجلس بردها 
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عىل جميع النقط الواردة يف التقرير، والذي مل يسجل أي نقص عىل مستوى الربمجة وال ضعف 

يف وترية رصف االعتامدات بالنسبة لهذا الربنامج، بل بالعكس فبلغت نسبة رصف االعتامدات 

%100، وهو ما حدا بالحكومة إىل رفع املبلغ املخصص لربنامج دعم األشخاص يف وضعية إعاقة 

يف الصندوق من 70 مليون درهم سنة 2015 إىل 111 مليون درهم سنة 2016 ونفسها سنة 

2017 بسبب ارتفاع حاجات متويل خدماته.

وكام تعلمون السيد النائب املحرتم فقد تم إحداث صندوق دعم التامسك االجتامعي مبوجب 

دعم  بربنامج  الخاصة  االتفاقية  توقيع  وتم  و2014،  و2013   2012 لسنوات  املالية  قوانني 

االجتامعية ووزارة  والتنمية  والتضامن واملساواة  إعاقة بني وزارة األرسة  األشخاص يف وضعية 

االقتصاد واملالية ومؤسسة التعاون الوطني سنة 2015، وهي السنة التي انطلقت فيها خدمات 

الصندوق الخاصة بهذه الفئة، حيث يقوم هذا األخري بتمويل أربع مجاالت هي اقتناء األجهزة 

الخاصة واملعينات التقنية، وتحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعة إعاقة، وتشجيع االندماج 

املهني واألنشطة املدرة للدخل، واملساهمة يف وضع وتيسري مراكز االستقبال.

وبهذا الخصوص، فقد تم خالل سنوات 2015 و2016 و2017 اقتناء 16152 وحدة من املعينات 

استفاد  درهم،   763,62  847  20 بلغ  مايل  بغالف  السمع  وآالت  التعويضية  واألجهزة  التقنية 

منها لحد اآلن أكرث من 7633 مواطنا يف وضعية إعاقة والزال جاري البث يف عدد من طلبات 

االستفادة، كام عرفت أعداد األطفال يف وضعية إعاقة املستفيدين من خدمات التمدرس تطورا 

إىل 6183 سنة 2016 و8737 سنة  ارتفع من 4744 مستفيدا خالل سنة 2015  مهام، حيث 

2017 موزعني عىل جميع ربوع الوطن، ويتم تغطية طلبات التمدرس بالنسبة لجميع األطفال 

املخصص  اإلجاميل  الدعم  وبلغ  املساطر،  تحددها  التي  للرشوط  املستوفني  إعاقة  وضعية  يف 

إعاقة حوايل 208222828,00 درهم  العاملة يف مجال متدرس األطفال يف وضعية  للجمعيات 

حيث بلغت كلفة املستفيد الواحد 1018,00 درهم شهريا خالل سنة 2017.

أما يف مجال تشجيع االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل، فيتم دعم مبادرات األشخاص 

يف وضعية إعاقة الراغبني يف إنشاء مشاريع مدرة للدخل بـ 60000,00 درهم كحد أقىص لكل 

شخص ويف حدود  00200000,درهم للمرشوع جامعي فقد بلغ عدد املشاريع املدعومة 630، 

مبجموع دعم بلغ 29495606,00 درهم، ويف مجال املساهمة يف وضع وتيسري مراكز االستقبال 

الخاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة وهي خدمة عمومية للقرب تابعة للتعاون الوطني تتوىل 

استقبال وتوجيه األشخاص يف وضعية إعاقة وذويهم، وكذا تحليل طلباتهم لتسهيل وصولهم إىل 

الخدمات التي تلبي حاجياتهم، فقد تم لحد اآلن إحداث 60 مركزا للتوجيه ومساعدة األشخاص 

يف وضعية إعاقة عىل صعيد 60 إقليام كام متت املساهمة يف تجهيز 12 مركزا من املراكز العاملة 
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يف مجال اإلعاقة واملساهمة يف توفري املوارد املالية الرضورية لتسيري 4 مراكز من املراكز العاملة 

الصندوق يف هذا املجال خالل سنتي 2015 و2016  يف مجال اإلعاقة حيث بلغت مصاريف 

حوايل 187246888,44 درهم.

ويف ما يخص جانب حكامة تدبري الدعم فقد نص الدليل املسطري لتدبري خدمات صندوق دعم 

واملصادقة  الدراسة  تتوىل  القطاعات،  متعددة  محلية  لجنة  تشكيل  عىل  االجتامعي  التامسك 

عىل طلبات الدعم، وتتكون من املندوب اإلقليمي للتعاون الوطني، وممثل املنسقية الجهوية 

أو من  املعني  اإلقليم  أو  بالعاملة  العمل االجتامعي  التنمية االجتامعية، ورئيس قسم  لوكالة 

ميثله، املدير اإلقليمي لوزارة الرتبية الوطنية أو من ميثله، املندوب اإلقليمي لوزارة الصحة أو 

من ميثله، ومندوب التكوين املهني أو من ميثله، كام أحدثت لجنة للتبع عىل مستوى وزارة 

األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية تنعقد بشكل عادي كل سنة بشكل وكلام دعت 

الرضورة إىل ذلك، مكونة إضافة إىل الوزارة من وزارة االقتصاد واملالية والتعاون الوطني مهمتها 

يف تتبع وتقييم تنفيذ خدمات صندوق دعم التامسك االجتامعي، كام تم إحداث لجنة تقنية 

الوطني تتحدد  مشرتكة تضم وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية والتعاون 

الوطني فقد أحدثت  التعاون  أما عىل مستوى  املنتقاة محليا،  الدعم  تتبع طلبات  مهامها يف 

وحدة للتدبري املركزي ووحدات جهوية تتوىل اإلرشاف عىل تدبري سري تنفيذ خدمات صندوق 

دعم التامسك االجتامعي.

الحــــاضنـــــات  هشة  وضعيـة  يف  األرامل  للنساء  املبارش  الدعم  برنامج  موضوع  يف  أما 

ألطفالهـــن اليتامــــى والذي ترشف عليه كل من وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية 

والتأمني،  للتقاعد  الوطني  والصندوق  واملالية  االقتصاد  ووزارة  الداخلية  ووزارة  االجتامعية 

النساء األرامل الاليئ يتقدم بطلب االستفادة وتتوفر فيهن الرشوط  فهو يقدم الدعم لجميع 

املنصوص عليها املرسوم رقم 2.14.791 صادر يف 11 من صفر 1436)4 دجنرب 2014( بتحديد 

رشوط ومعايري االستفادة من الدعم املبارش للنساء األرامل يف وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن 

اليتامى، حيث تم قبول طلب 77.455 أرملة )الزالت أكرث من 2000 ملف يف طور الدراسة( 

حاضنة لحوايل 140 ألف يتيم ويتيمة تتوصلن مبستحقاتهن شهريا وبشكل مستمر إال إذا حال 

مانع قانوين يتعلق بوضعية األرملة نفسها وليس الصندوق، حيث وصل مبلغ الدعم املرصوف 

لهذه الفئة إىل943,17 مليون درهم منذ انطالق الربنامج، وهو ما ال ميكن القول معه بوجود 

نقص يف الربمجة أو ضعف يف وترية رصف االعتامدات، لكن مع ذلك تسعى الحكومة ملراجعة 

املرسوم املنظم للدعم يف اتجاه تبسيط الوثائق وتوسيع قاعدة النساء األرامل املستفيدات من 

دعم هذا الصندوق.
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موضوع السؤال: إحداث مركز سوسيو اجتامعي تربوي محيل لألشخاص يف وضعية إعاقة 
بطانطان

واضـعة السـؤال: السيدة النائبة مودن منينة عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال : 

السيدة الوزيرة املحرتمة

وضعية إعاقة  تفتقر مدينة طانطان إىل مركز سوسيو اجتامعي تربوي محيل لألشخاص يف 

بهذه الرشيحة  يستغلونه ملامرسة مختلف األنشطة الرياضية والثقافية واالجتامعية الخاصة 

املهمة من املجتمع بالرغم من عددهم املتزايد، وكذا لتعدد الجمعيات ا ملحلية العاملة يف 

مجال اإلعاقة بهذه املدينة.

لذا فإن أسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن اإلجراءات التي ستتخذونها ألجل إحداث مركز 

سوسيو اجتامعي تربوي محيل لألشخاص يف وضعية إعاقة بطانطان؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

كام تعلمون السيدة النائبة املحرتمة، فإن القطب االجتامعي ماض يف تنفيذ الربامج االجتامعية 

املندرجة يف اسرتاتيجيته، الرامية إىل املساهمة يف محاربة الفقر واإلقصاء االجتامعي، وتكريس 

جهوده  مواصلة  عن  فضال  املنشودة،  البرشية  التنمية  تحقيق  وكذا  والتكافل،  التضامن  قيم 

االجتامعية عرب صندوق دعم التامسك االجتامعي يف شقه املتعلق بالنهوض بأوضاع األشخاص 

يف وضعية إعاقة، وذلك من خالل مجاالت الدعم التالية:

اقتناء األجهزة الخاصة واملعينات التقنية؛. 1

تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة؛. 2

تشجيع االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل؛. 3

املساهمة يف وضع وتسيري مراكز االستقبال.. 4

ويف هذا اإلطار، تم متكني عدد من املواطنني واملواطنات يف وضعية إعاقة باإلقليم من االستفادة 

من خدمات صندوق دعم التامسك االجتامعي وفق املجاالت األربعة السالفة الذكر، وهي:

املجال األول: اقتناء األجهزة الخاصة واملعينات التقنية وتوزيعها مبركز توجيه ومساعدة . 1

يقدم مجموعة من  املذكور  املركز  أن  إعاقة )COAPH(، علام  األشخاص يف وضعية 

واإلرشاد،  بالتوجيه  اساسا  تتعلق  إعاقة  وضعية  يف  لألشخاص  االجتامعية  الخدمات 

الدعم النفيس والرتبوي، مساعدات عينية )لفائدة 43 شخصا من ذوي اإلعاقة البرصية 
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وطريحي الفراش برسم سنة 2016(، تشجيع االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل 

لفائدة املعنيني مبجموع الجامعات القروية والحرضية التابعة إلقليم طانطان موضوع 

عىل  والتجهيزات  املعينات  من  مجموعة  توزيع   2017 سنة  خالل  تم  كام  سؤالكن. 

التامسك  صندوق  خدمات  تفعيل  إطار  يف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  األشخاص 

االجتامعي، وهي:

y جهاز تعوييض عىل مستوى اليد والرجل وآلة ميش؛

y 35 كريس متحرك من الحجم الكبري والصغري؛

y .عّكازان

خالل . 2 من  إعاقة،  وضعية  يف  األطفال  متدرس  ظروف  بتحسني  خاص  الثاين:  املجال 

استهداف الجمعيات العاملة يف مجال متدرس وتكوين األطفال يف وضعية إعاقة بكل 

املهني  للتكوين  ورشات  عمومية،  مبدارس  مدمجة  أقسام  مختصة،  )مراكز  أشكالها 

تم  الذين  إعاقة  وضعية  يف  األطفال  عدد  بلغ  الجمعيات(. وقد  هذه  عليها  ترشف 

التكفل بهم برسم سنة 2017 حوايل 40 طفال موزعني عىل جمعيتني محليتني بكلفة 

مالية إجاملية بلغت 344.300.00 درهام.

املجال الثالث: يهم تشجيع االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل، وقد تم عىل هذا . 3

املستوى، برسم سنة 2016، املصادقة عىل 9 مشاريع يف املوضوع بغالف مايل وصل إىل 

800,00 487 درهام.

هذا . 4 يف  إذ متت  االستقبال،  مراكز  وتسيري  وضع  يف  باملساهمة  خاص   : الرابع  املجال 

اإلطار، برمجة إحداث مركز توجيه ومساعدة االشخاص يف وضعية إعاقة بالوطية يف 

إطار رشاكة بني جامعة الوطية، واملبادرة الوطنية للتنمية البرشية، والتعاون الوطني، 

بغالف مايل وصل إىل 2.000.000.00 درهام.

بأوضاع  للنهوض  جديدة  بنيات  إلحداث  الرامية  املبادرات  بدعم  التزامها  الوزارة  تؤكد  كام 

االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  دعم  يف  دأبها  هو  كام  باإلقليم،  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص 

املستجيبة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
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موضوع السؤال: إحداث مركز سوسيو اجتامعي تربوي محيل لألشخاص يف وضعية إعاقة 
ببوزكارن

واضـعة السـؤال: السيدة النائبة مودن منينة عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

تفتقر الجامعة الحرضية لبوزكارن إىل مركز سوسيو اجتامعي تربوي محيل لألشخاص يف وضعية 

بهذه  يستغلونه ملامرسة مختلف األنشطة الرياضية والثقافية واالجتامعية الخاصة  إعاقة 

من املجتمع بالرغم من عددهم املتزايد، وكذا لتعدد الجمعيات ا ملحلية  املهمة  الرشيحة 

العاملة يف مجال اإلعاقة بهذه املدينة.

لذا، فإن أسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن اإلجراءات التي ستتخذونها ألجل إحداث مركز 

سوسيو اجتامعي تربوي محيل لألشخاص يف وضعية إعاقة ببوزكارن؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

كام تعلمون السيدة النائبة املحرتمة، فإن القطب االجتامعي ماض يف تنفيذ الربامج االجتامعية 

املندرجة يف اسرتاتيجيته، الرامية إىل املساهمة يف محاربة الفقر واإلقصاء االجتامعي، وتكريس 

جهوده  مواصلة  عن  فضال  املنشودة،  البرشية  التنمية  تحقيق  وكذا  والتكافل،  التضامن  قيم 

االجتامعية عرب صندوق دعم التامسك االجتامعي يف شقه املتعلق بالنهوض بأوضاع األشخاص 

يف وضعية إعاقة، وذلك من خالل مجاالت الدعم التالية:

y اقتناء األجهزة الخاصة واملعينات التقنية؛

y تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة؛

y تشجيع االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل؛

y .املساهمة يف وضع وتسيري مراكز االستقبال

ويف هذا اإلطار، تم متكني عدد من املواطنني واملواطنات يف وضعية إعاقة بإقليم كلميم الذي 

تنتمي إليه جامعة بوزكارن من االستفادة من خدمات صندوق دعم التامسك االجتامعي وفق 

املجاالت األربعة السالفة الذكر، وهي:

املجال األول: اقتناء األجهزة الخاصة واملعينات التقنية وتوزيعها مبركز توجيه ومساعدة . 1

يقدم مجموعة من  املذكور  املركز  أن  إعاقة )COAPH(، علام  األشخاص يف وضعية 

الخدمات لألشخاص يف وضعية إعاقة تتعلق أساسا بالتوجيه واإلرشاد، والدعم النفيس 

االندماج  تشجيع   ،)2016 سنة  برسم  غذائية  حصة   75( عينية  مساعدات  والرتبوي، 
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املهني واألنشطة املدرة للدخل لفائدة املعنيني مبجموع الجامعات القروية والحرضية 

التابعة لإلقليم، مبا يف ذلك الجامعة الحرضية لبويزكارن موضوع سؤالكن. 

الفئات  عىل  توزيعها  تم  التي  والتجهيزات  املعينات  مجموع  أسفله  الجدول  ويوضح 

املستهدفة منذ تفعيل خدمات صندوق دعم التامسك االجتامعي بجهة كلميم وادي نون:

عدد آالت السمعالسنوات
عدد األجهزة 

التعويضية
عدد املعينات 

التقنية

2015-1092

2016-10400

20173226275

خالل . 2 من  إعاقة،  وضعية  يف  األطفال  متدرس  ظروف  بتحسني  خاص  الثاين:  املجال 

استهداف الجمعيات العاملة يف مجال متدرس وتكوين األطفال يف وضعية إعاقة بكل 

املهني  للتكوين  وورشات  عمومية،  مبدارس  مدمجة  أقسام  مختصة،  )مراكز  أشكالها 

تم  الذين  إعاقة  وضعية  يف  األطفال  عدد  بلغ  الجمعيات(. وقد  هذه  عليها  ترشف 

التكفل بهم برسم سنة 2017 حوايل 290 طفال موزعني عىل سبع جمعيات بكلفة مالية 

إجاملية بلغت 3 288 252,00 درهام.

عىل . 3 تم  وقد  للدخل،  املدرة  واألنشطة  املهني  االندماج  تشجيع  يهم  الثالث:  املجال 

إىل  ثالثة مشاريع بغالف مايل وصل  املصادقة عىل  برسم سنة 2017،  املستوى،  هذا 

 000,00 179درهام.

املجال الرابع: خاص باملساهمة يف وضع وتسيري مراكز االستقبال، علام أن اإلقليم يتوفر . 4

عىل مركز سوسيو اجتامعي تربوي خاص باألشخاص يف وضعية إعاقة تم بناؤه يف إطار 

املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، وتسريه إحدى الجمعيات النشيطة باإلقليم )جمعية 

تحّدي اإلعاقة( برشاكة مع املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، ومؤسسة التعاون الوطني. 

وتستفيد هذه الجمعية من منحة سنوية يف إطار صندوق دعم التامسك االجتامعي 

)بلغت برسم سنة 2016 ما مجموعه  844.320 00, درهام( لدعم متدرس األطفال يف 

وضعية إعاقة، ويقدم خدمات موازية من قبيل الرتويض الطبي تستفيد من خدماته 

كافة جامعات اإلقليم.

بأوضاع  للنهوض  جديدة  بنيات  إلحداث  الرامية  املبادرات  بدعم  التزامها  الوزارة  تؤكد  كام 

االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  دعم  يف  دأبها  هو  كام  باإلقليم،  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص 

املستجيبة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
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موضوع السؤال: إحداث مركز سوسيو اجتامعي تربوي محيل لألشخاص يف وضعية إعاقة 
بسيدي إفني

واضـعة السـؤال: السيدة النائبة مودن منينة عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

تفتقر مدينة سيدي إفني إىل مركز سوسيو اجتامعي تربوي محيل لألشخاص يف وضعية إعاقة 

بهذه الرشيحة  يستغلونه ملامرسة مختلف األنشطة الرياضية والثقافية واالجتامعية الخاصة 

املهمة من املجتمع بالرغم من عددهم املتزايد، وكذا لتعدد الجمعيات ا ملحلية العاملة يف 

مجال اإلعاقة بهذه املدينة.

لذا، فإن أسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن اإلجراءات التي ستتخذونها ألجل إحداث مركز 

سوسيو  اجتامعي تربوي محيل لألشخاص يف وضعية إعاقة بسيدي إفني؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

كام تعلمون السيدة النائبة املحرتمة، فإن القطب االجتامعي ماض يف تنفيذ الربامج االجتامعية 

املندرجة يف اسرتاتيجيته، الرامية إىل املساهمة يف محاربة الفقر واإلقصاء االجتامعي، وتكريس 

جهوده  مواصلة  عن  فضال  املنشودة،  البرشية  التنمية  تحقيق  وكذا  والتكافل،  التضامن  قيم 

االجتامعية عرب صندوق دعم التامسك االجتامعي يف شقه املتعلق بالنهوض بأوضاع األشخاص 

يف وضعية إعاقة، وذلك من خالل مجاالت الدعم التالية:

y اقتناء األجهزة الخاصة واملعينات التقنية؛

y تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة؛

y تشجيع االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل؛

y .املساهمة يف وضع وتسيري مراكز االستقبال

ويف هذا اإلطار، تم متكني عدد من املواطنني واملواطنات يف وضعية إعاقة باإلقليم من االستفادة 

من خدمات صندوق دعم التامسك االجتامعي وفق املجاالت األربعة السالفة الذكر، وهي:

التوجيه . 1 مبركز  وتوزيعها  التقنية  واملعينات  الخاصة  األجهزة  اقتناء  األول:  املجال 

يقدم  املذكور  املركز  أن  علام   ،)COAPH( إعاقة  وضعية  يف  األشخاص  ومساعدة 

مجموعة من الخدمات االجتامعية لألشخاص يف وضعية إعاقة تتعلق أساسا بالتوجيه 

النفيس والرتبوي، مساعدات عينية )387 حصة غذائية برسم سنة  واإلرشاد، والدعم 

2016 (، وتشجيع االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل...
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خالل . 2 من  إعاقة،  وضعية  يف  األطفال  متدرس  ظروف  بتحسني  خاص  الثاين:  املجال 

استهداف الجمعيات العاملة يف مجال متدرس وتكوين األطفال يف وضعية إعاقة بكل 

املهني  للتكوين  ورشات  عمومية،  مبدارس  مدمجة  أقسام  مختصة،  )مراكز  أشكالها 

تم  الذين  إعاقة  وضعية  يف  األطفال  عدد  بلغ  الجمعيات(. وقد  هذه  عليها  ترشف 

التكفل بهم برسم سنة 2016 حوايل 90 طفال موزعني عىل ثالث جمعيات بكلفة مالية 

إجاملية بلغت 1.174.457,00 درهام، كام هو مبني يف الجدول أسفله:

الجمعية املسريةاملركز
عدد 

املستفيدين
الخدمات 

املقدمة
مبلغ الدعم 

مركز ذوي 
االحتياجات 
الخاصة مري 

اللفت

جمعية مري اللفت 
لرعاية املعاق

25

الرتبية الخاصة 
/ العالجات شبه 

الطبية
 )الرتويض 

الطبي، وتقويم 
النطق....(

التكوين املهني 
)الفصالة 
والخياطة 

العرصية / 
الحالقة( 

325763.00

مركز ذوي 
االحتياجات 

الخاصة سيدي 
إفني

جمعية الضياء 
لرعاية املعاق

35538384.00

املركز االجتامعي 
لذوي 

االحتياجات 
الخاصة تغريت

جمعية تحدي 
اإلعاقة سبت 
النابور سيدي 

إفني

31310310.00

املجال الثالث: يهّم تشجيع االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل، وقد تم عىل هذا . 3

املستوى برسم سنة 2017، املصادقة عىل ثالثة مشاريع يف املوضوع بغالف مايل وصل 

إىل 000,00 179 درهام.

املجال الرابع: خاص باملساهمة يف وضع وتسيري مراكز االستقبال، حيث سطّرت مجموعة . 4

من املشاريع التي تخص شؤون األشخاص يف وضعية إعاقة، وهي كالتايل: 

y إحداث مركز االستامع والتوجيه لألشخاص يف وضعية إعاقة مبدينة سيدي إفني؛

y إحداث مركزين لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة مبركز جامعة تيوغزة؛

y .إحداث مركز االستامع والتوجيه لألشخاص يف وضعية إعاقة بجامعة األخصاص 

بأوضاع  للنهوض  جديدة  بنيات  إلحداث  الرامية  املبادرات  بدعم  التزامها  الوزارة  تؤكد  كام 

االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  دعم  يف  دأبها  هو  كام  باإلقليم،  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص 

املستجيبة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
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موضوع السؤال: إحداث مركز سوسيو اجتامعي تربوي محيل لألشخاص يف وضعية إعاقة 
بأسا الزاك

واضـعة السـؤال: السيدة النائبة مودن منينة عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

الزاك إىل مركز سوسيو اجتامعي تربوي محيل لألشخاص يف وضعية إعاقة  تفتقر مدينة آسا 

بهذه الرشيحة  يستغلونه ملامرسة مختلف األنشطة الرياضية والثقافية واالجتامعية الخاصة 

املهمة من املجتمع بالرغم من عددهم املتزايد، وكذا لتعدد الجمعيات ا ملحلية العاملة يف 

مجال اإلعاقة بهذه املدينة.

لذا فإن أسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن اإلجراءات التي ستتخذونها ألجل إحداث مركز 

سوسيو اجتامعي تربوي محيل لألشخاص يف وضعية إعاقة مبدينة آسا الزاك؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

كام تعلمون السيدة النائبة املحرتمة، فإن القطب االجتامعي ماض يف تنفيذ الربامج االجتامعية 

املندرجة يف اسرتاتيجيته، الرامية إىل املساهمة يف محاربة الفقر واإلقصاء االجتامعي، وتكريس 

جهوده  مواصلة  عن  فضال  املنشودة،  البرشية  التنمية  تحقيق  وكذا  والتكافل،  التضامن  قيم 

االجتامعية عرب صندوق دعم التامسك االجتامعي يف شقه املتعلق بالنهوض بأوضاع األشخاص 

يف وضعية إعاقة، وذلك من خالل مجاالت الدعم التالية:

y اقتناء األجهزة الخاصة واملعينات التقنية؛

y تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة؛

y تشجيع االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل؛

y .املساهمة يف وضع وتسيري مراكز االستقبال

التقنية  املعينات  من  باإلقليم  إعاقة  وضعية  يف  واملواطنات  املواطنني  من  عدد  استفاد  وقد 

تم  حيث  إعاقة،  وضعية  يف  باألطفال  الخاصة  التمدرس  خدمات  ومن  التعويضية،  واألجهزة 

العاملة يف مجال متدرس وتكوين األشخاص يف وضعية إعاقة مببلغ مايل بلغ  دعم الجمعيات 

308800.00 درهم برسم سنة 2016، كام تم توفري حافلة صغرية موضوعة رهن إشارة مندوبية 

األشخاص  لنقل  البرشية،  للتنمية  الوطنية  للمبادرة  املحلية  اللجنة  إطار  يف  الوطني  التعاون 

يف وضعية إعاقة، قصد العالج أو الرتويض أو التمدرس، أو نقل أعضاء ومنخرطي الجمعيات 

املهتمة باإلعاقة مبدينة آسا يف إطار األنشطة الرياضية والرتفيهية لهذه الفئة.



79

أما بالنسبة ملقرتح إحداث مركز سوسيو تربوي محيل لألشخاص يف وضعية إعاقة بإقليم أسا 

بناء مركّبني اجتامعيني  الزاك، فإنه، وابتداء من شهر نونرب املايض، قد تم فعال إطالق أشغال 

منوذجيني بإقليم أسا الزاك 

y  مركب منوذجي متعّدد الخدمات لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة، بغالف مايل يصل

AN- 136 449 1 درهام بتمويل من وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر األركان  إىل

DZOA؛

y  2  979 292 إىل  يصل  مايل  بغالف  إعاقة  وضعية  لألشخاص يف  اجتامعي  مركب  بناء 

درهام يف إطار برنامج محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية.

بأوضاع  للنهوض  جديدة  بنيات  إلحداث  الرامية  املبادرات  بدعم  التزامها  الوزارة  تؤكد  كام 

االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  دعم  يف  دأبها  هو  كام  باإلقليم،  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص 

املستجيبة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
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موضوع السؤال: الوضعية االجتامعية ألطر ومستخدمي وكالة التنمية االجتامعية
واضـعة السـؤال: السيدة النائبة مودن منينة عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال : 

السيدة الوزيرة املحرتمة

يعاين أطر ومستخدمو وكالة التنمية االجتامعية من العديد من االشكاالت االجتامعية، مام يؤثر 

سلبا عىل تنزيل مختلف برامج ومشاريع الوكالة، األمر الذي يتطلب تعديل النظام األسايس 

للوكالة لتحسني ظروف اشتغالهم. 

أسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن ما اإلجراءات التي ستتخذونها للنهوض بالوضعية  لذا، 

االجتامعية لشغيلة وكالة التنمية االجتامعية؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

التنمية االجتامعية مؤسسة عمومية،  النائبة املحرتمة بأن وكالة  كام ال يخفى عليكن السيدة 

املحليني  الفاعلني  دعم ومواكبة  طريق  عن  املجايل  التنشيط  أساسا عىل  أطرها  مهمة  ترتكز 

للمساهمة يف تنمية مجاالتهم. ويف هذا اإلطار، يشتغل بالوكالة حاليا 400 إطار، من بينهم 285 

عىل مستوى الجهوي، أي 71 % من مجموع األطر.

ومن أجل متكني مستخدمي الوكالة من أداء أفضل ملهامهم، فقد تم متكني الوكالة من نظام 

أسايس خاص بها غري مرتبط بالنظام املعمول به يف الوظيفة العمومية، والذي يخول مجموعة 

من االمتيازات، خصوصا:

y .)منحتني خالل كل سنة )شهر يونيو وشهر دجنرب

y .تعويضات التنقل تتجاوز تلك املعمول بها داخل الوظيفة العمومية

ويف إطار حرص اإلدارة عىل تحسني وضعية أطر الوكالة، فإن الوزارة والوكالة ومبشاركة وزارة 

االقتصاد واملالية يعملون حاليا عىل تسوية الوضعية مبا يسمح به قانون الوظيفة العمومية، مام 

سيمكن من تحسني أوضاع املستخدمني خصوصا فيام يتعلق بنظام الرتقية.  كام تعمل اإلدارة 

عىل تحسني ظروف االشتغال داخل املؤسسة ومتكني املستخدمني من ظروف مالمئة لالشتغال 

عرب اقتناء املعدات ووسائل العمل والتنقل الرضورية.

هذا، وتجدر اإلشارة إىل أن إدارة وكالة التنمية االجتامعية منفتحة عىل كل االقرتاحات واملبادرات 

التي تهدف اىل إضفاء العناية الالزمة والرضورية عىل العاملني بالوكالة حتى ينهضوا مبهامها عىل 

الوجه املأمول ويحققوا الرسالة النبيلة املنوطة بها.
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موضوع السؤال: عدم استفادة جمعيات إقليمي ورزازات وزاكورة من الدعم العمومي 
واضـع السـؤال: السيد النائب ملاوي اسامعيل عن فريق األصالة واملعارصة

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

استفادت جمعيات املجتمع املدين بشكل متفاوت داخل جهة درعة تافياللت، بكل من

أقاليم الرشيدية وميدلت وتنغري، من الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة، يف حني استثنيت فيه 

كافة الجمعيات بإقليم ورزازات وزاكورة من هذا الدعم. فام هي دوا عي وأسباب هذا اإلقصاء 

الذي طال جمعيات إقليم ورزازات وزاكورة؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

يف البداية، نحيطكم علام السيد النائب املحرتم بأن إقليمي ورزازات وزاكورة، موضوع سؤالكم، 

قد حضيا من لدن القطب االجتامعي عىل غرار باقي أقاليم اململكة، بتنشيط املجال اجتامعيا، 

والعمل إىل جانب الرشكاء املحليني من أجل محاربة الفقر والتهميش، وذلك من خالل مجموعة 

من الربامج واملشاريع التي تم متويلها لفائدة ساكنة وفاعيل املجتمع املدين:

1. برنامج سوس مبادرة: يندرج هذا الربنامج يف إطار الربنامج الوطني »مغرب مبادرات« 

الذي يهدف إىل تشجيع املبادرات املتعلقة بإنشاء املقاوالت الصغرية جدا عن طريق 

هاته  توفر  متطوعني.  خواص  ومقاولني  العام  القطاع  تضم  جمعيات  إحداث  دعم 

الجمعيات الدعم املايل والتقني للمشاريع املقدمة لها عن طريق قرض رشف بدون 

فائدة وبدون ضامن.

تم إطالق برنامج »سوس مبادرة« سنة 2014 بكلفة إجاملية قدرها 2.4 مليون درهم، فبعد 

حصوله عىل متويل وإحداث مقاولته، يستفيد املقاول الشاب أو الشابة من املواكبة والدعم من 

لدن أحد أعضاء الجمعية بشكل فردي إلنجاح مرشوعه يف أحسن الظروف، حيث ميكن أن تصل 

مساهمة املبادرة اىل 80.000,00 درهم يف متويل مرشوعه. وقد استفاد شباب إقليمي زاكورة 

للمشاريع يفوق 2 مليون درهم كمبلغ  الجديد، من متويل  اإلداري  التقسيم  وورزازات، قبل 

استثامر، ومبا يفوق 503 000 درهم عىل شكل قروض للرشف. 

اندماج أكرب بني مكونات  الجمعيات، حيث بغية تحقيق  2. برنامج تدبري الرشاكة مع 

القطب  قامت مكونات  الجمعيات،  مع  الرشاكة  برنامج  تدبري  االجتامعي يف  القطب 

االجتامعي بالتوقيع عىل اتفاقية رشاكة، أوكلت فيها لوكالة التنمية االجتامعية مهمة 



82

اإلرشاف عىل الجزء العميل الخاص بانتقاء وتتبع املشاريع وتعبئة موارد مالية مشرتكة 

بني وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية ووكالة التنمية االجتامعية.

عروض  عن طلب  اإلعالن  عرب  مير  الجمعيات،  لفائدة  املشاريع  متويل  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

مشاريع، وبالتايل قبولها من طرف اللجان الجهوية واللجنة املركزية عىل الصعيد الوطني، يلزم 

أن تستويف املشاريع وحاملوها، املعايري املحددة يف دفاتر التحمالت الخاصة مبجاالت الدعم.

3. الدعم املبارش للمشاريع املدرة للدخل 

y  21 عىل مستوى إقليم زاكورة، تم دعم جمعيات املجتمع املدين املحيل وذلك بتمويل

مرشوعا بكلفة إجاملية فاقت 9 ماليني درهم.

y  37 عىل مستوى إقليم ورزازات، تم دعم جمعيات املجتمع املدين املحيل وذلك بتمويل

مرشوعا بكلفة إجاملية فاقت 17.8 ماليني درهم.
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موضوع السؤال: املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن واملساواة والتنمية 
االجتامعية بالنسبة إلقليم مراكش يف الفرتة املمتدة إىل سنة 2021
واضـع السـؤال: السيد النائب بن الدريوش الرشيد عن الفريق الحريك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

حددت الحكومة معامل السياسة التي تروم تطبيقها يف الربنامج الحكومي الذي قدمه السيد 

الحكومة غداة تعيني هذه الحكومة، كام أن هذه األخرية تقدمت بعد هذا الترصيح  رئيس 

التعهدات ذات الصلة باالسرتاتيجيات القطاعية التي يتجاوز زمنها الوالية  مبجموعة من 

الترشيعية الحالية. 

ونظرا لكون هذه االلتزامات والتعهدات تتخذ صبغة العموم ، فإننا نعترب بأن فاعليتها نجاعتها 

تكمن يف األجرأة امليدانية والتفعيل امللموس عىل مستوى مختلف أقاليم وجهات اململكة. 

لذلك ، فإننا نسألكم عن خطة تنزيل برامج الحكومة خالل الفرتة املمتدة إىل سنة 2021 عىل 

الذي ترشفون عليه أي األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية عىل  املجال  األقل يف 

مستوى إقليم مراكش، متسائلني عن املشاريع املقررة بهذا اإلقليم باألرقام واملواعيد الزمنية 

توطينها، سواء بالنسبة للبنيات والتجهيزات األساسية أو املوارد البرشية أو بالنسبة  وأمكنة 

للمشاريع التي تدخل يف إطار سياسة القرب والالتركيز اإلداري؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

إميانا من وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية بأهمية سياسة القرب يف أداء 

عملها، تعمل عىل تنفيذ مجموعة من الربامج واملشاريع عىل امتداد الرتاب الوطني، وذلك عرب 

إحداث مجموعة من مراكز الرتبية والتكوين، ومؤسسات الرعاية االجتامعية، ودور املواطن، 

ورياض األطفال واملركبات االجتامعية، فضال عن تقوية قدرات الفاعلني املحليني واملساهمة يف 

اإلدماج االجتامعي من خالل النشاط االقتصادي واملواكبة املحلية للربامج االجتامعية الوطنية.

ويف هذا اإلطار، ميكن إجامل املشاريع املزمع إنجازها يف مجال تدخل القطب االجتامعي بإقليم 

مراكش خالل الفرتة املمتدة إىل غاية سنة 2021 يف ما ييل :

y  تأهيل شبكة املراكز التابعة للقطب االجتامعي، وقد تم يف هذا اإلطار برمجة املشاريع

التالية:

ترميم، تهيئة وتجهيز مركزي الرتبية والتكوين العرصة وبقشيش؛- 
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بناء مركز التكوين بالتدرج تاركة املتخصص يف التدبري املنزيل والفندقّة؛- 

بالتدرج -  للتكوين  مراكز  إىل  وتحويلها  مبراكش  والتكوين  الرتبية  مراكز  تأهيل 

بالنسبة للمراكز املستوفية للرشوط بكل من ليونس كلوب بحي املالح وسيدي 

الزوين.

y  تنمية وتعزيز الخربة يف مجال املساعدة االجتامعية، من خالل إعادة متركز األنشطة

حول منظومة املساعدة االجتامعية. وقد تم يف هذا اإلطار برمجة املشاريع التالية:

أزيل، -  من  بكل  االجتامعية  املساعدة  ملراكز  والتكوين  للرتبية  مراكز   6 تحويل 

وسيدي غانم، قشيش، والسعادة، وعني إطي وسيدي اعامرة؛

إحداث مركز التوجيه واملساعدة لألشخاص يف وضعية إعاقة بحي قشيش؛- 

إحداث وحدة لحامية الطفولة بحي قشيش؛ - 

إحداث فضاء متعدد الوظائف للنساء يف وضعية صعبة مبركزي أسكجور وأوالد - 

حسون؛

y  :املساهمة يف إحداث مراكز للتكفل بـ

األطفال يف وضعية جد صعبة )حضانة منيس لألطفال املهملني الرضع(؛- 

النساء يف وضعية صعبة )مركز االماين للنساء املتعايشات مع مرض السيدا(؛- 

األشخاص يف وضعية إعاقة )دار األمل لألطفال املعاقني(؛- 

األشخاص يف وضعية -  لفائدة  االجتامعي  التامسك  برامج صندوق دعم  مواصلة 

يف  األطفال  متدرس  بدعم  املرتبطة  خدماته  من  املستفيدين  قاعدة  وتوسيع 

تشجيع  وكذا  التقنية  واملساعدات  الخاصة  األجهزة  وتوفري  إعاقة،  وضعية 

االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل لفائدة هذه الفئة؛

دعم ومواكبة خريجات املراكز االجتامعية إلحداث تعاونيات أو جمعيات مهنية - 

إضافية  فضاءات  توفري  مع   ،2021 سنة  حدود  إىل  وذلك  سنة  كل  جديدة 

متخصصة يف التسويق التضامني ملنتجات هذه التعاونيات والجمعيات؛ 

تقوية وتطوير الرشاكة مع الجمعيات العاملة يف الحقل االجتامعي عرب تنظيم - 

عالقات التعاون مع هذه الجمعيات، يف أفق إيجاد األساليب الكفيلة لتلبية 

حاجيات الفئات املستهدفة، وتسهيل ولوجها إىل البنيات والخدمات األساسية، 
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مع  فّعالة  رشاكة  ظل  يف  استقالليتها  وتنمية  لها،  مناسبة  مشاريع  وخلق 

الجمعيات املذكورة.

ويف هذا اإلطار التشاريك، وعىل سبيل املثال فقط، يجدر التذكري إىل أن مصالح التعاون الوطني 

والتأطري  التوجيه  عمليات  خالل  من  االجتامعية،  للرعاية  مؤسسة   13 حاليا  تدعم  باإلقليم 

واملواكبة، وكذا تخصيص منح مالية لها للمساهمة يف مصاريف التأطري والتسيري. وقد بلغ الدعم 

املايل لجمعيات هذه املؤسسات ما مجموعه000,00 792 3  درهام، باإلضافة إىل 12 جمعية 

تنموية بغالف مايل وصل إىل 134 000,00 درهام، وتخصيص منح لدعم متدرس األشخاص يف 

اإلعاقة،  مجال  تشتغل يف  لفائدة سبع جمعيات  بلغت  001.601.000,درهام  إعاقة  وضعية 

واستفادة ثالث جمعيات أخرى، من هبات متعددة عبارة عن إعفاءات ومحجوزات جمركية 

)سيارة للنقل املدريس، أغطية، مالبس مستعملة ومواد غذائية( وذلك برسم سنة 2016.

الجمعيات  استفادت  االجتامعي،  التامسك  دعم  صندوق  إطار  يف  أنه  إىل  اإلشارة  تجدر  كام 

املستوفية للرشوط املسطرية املطلوبة بإقليم مراكش من غالف مايل بلغ 1.304.421.00 درهام، 

حيث تم قبول 30 مرشوعا، كام استفاد 575 شخصا يف وضعية إعاقة من األجهزة التعويضية 

والبديلة واملعينات التقنية.

القيام بتكوين ومواكبة جمعيات املجتمع املدين يف إطار برنامج »ارتقاء«.- 

املساهمة يف إنجاز مرشوع ملتقى املبادرات والتجارب الفالحية اإليكولوجية.- 

خلق -  أجل  من  املشاريع  حاميل  الشباب  خاصة  والفقرية  الهشة  الفئات  دعم 

املقاوالت الصغرية جدا.

املساهمة يف إنجاز برنامج التنشيط االجتامعي عن قرب.- 

إطالق عملية تلقي طلبات متويل مشاريع الجمعيات.- 
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موضوع السؤال : املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن واملساواة والتنمية 
االجتامعية بالنسبة إلقليم آسفي يف الفرتة املمتدة إىل سنة 2021 

واضـع السـؤال: السيد النائب السباعي عادل عن الفريق الحريك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

حــددت الحكومــة معــامل السياســة التــي تــروم تطبيقهــا يف الربنامــج الحكومــي الــذي قدمــه 

الســيد رئيــس الحكومــة غــداة تعيــني هــذه الحكومــة، كــام أنــه ذه األخــرية تقدمــت بعــد 

هــذا الترصيــح مبجموعــة مــن التعهــدات ذات الصلــة باالســرتاتيجيات القطاعيــة التــي يتجــاوز 

زمنهــا الواليــة الترشيعيــة الحاليــة. 

ونظــرا لكــون هــذه االلتزامــات والتعهــدات تتخــذ صبغــة العمــوم ، فإننــا نعتــرب بــأن فاعليتهــا 

ــم  ــف أقالي ــل امللمــوس عــىل مســتوى مختل ــة والتفعي ــا تكمــن يف األجــرأة امليداني ونجاعته

وجهــات اململكــة. 

ــا نســألكم عــن خطــة تنزيــل برامــج الحكومــة خــالل الفــرتة املمتــدة إىل ســنة  لذلــك ، فإنن

 2021عــىل األقــل يف املجــال الــذي ترشفــون عليــه أي األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة 

ــم  ــذا اإلقلي ــررة به ــاريع املق ــن املش ــائلني ع ــفي متس ــم آس ــتوى إقلي ــىل مس ــة ع االجتامعي

باألرقــام واملواعيــد الزمنيــة وأمكنــة توطينهــا، ســواء بالنســبة للبنيــات والتجهيــزات األساســية 

أو املــوارد البرشيــة أو بالنســبة للمشــاريع التــي تدخــل يف إطــار سياســة القــرب والالتركيــز 

اإلداري؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــة بأهميــة سياســة القــرب  ــا مــن وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعي إميان

ــرتاب  ــداد ال ــذ مجموعــة مــن الربامــج واملشــاريع عــىل امت ــا، تعمــل عــىل تنفي يف أداء عمله

الوطنــي، وذلــك عــرب إحــداث مجموعــة مــن مراكــز الرتبيــة والتكويــن، ومؤسســات الرعايــة 

ــة  ــن تقوي ــال ع ــة، فض ــات االجتامعي ــال واملركب ــاض األطف ــن، وري ــة، ودور املواط االجتامعي

قــدرات الفاعلــني املحليــني واملســاهمة يف اإلدمــاج االجتامعــي مــن خــالل النشــاط االقتصــادي 

واملواكبــة املحليــة للربامــج االجتامعيــة الوطنيــة.

ويف هــذا اإلطــار، ميكــن إجــامل املشــاريع املزمــع إنجازهــا يف مجــال تدخل القطــب االجتامعي 

بإقليــم آســفي خــالل الفــرتة املمتــدة إىل غايــة ســنة 2021 يف مــا ييل:
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y  ــادة ــك مــن خــالل إع ــة، وذل ــز الخــربة يف مجــال املســاعدة االجتامعي ــة وتعزي تنمي

ــار  ــذا اإلط ــم يف ه ــد ت ــة، وق ــاعدة االجتامعي ــة املس ــول منظوم ــطة ح ــز األنش مترك

ــة:  ــاريع التالي ــة املش برمج

تحويل خدمات املركز االجتامعي موالي يوسف ملركز املساعدة االجتامعية؛- 

انطالق -  ويرتقب  إعاقة،  وضعية  يف  األشخاص  ومساعدة  لتوجيه  مركز  إحداث 

أشغال التهيئة وفق النامذج املعتمدة يف مثل هذه املراكز أواخر سنة 2017؛

إحداث وحدة لحامية الطفولة باملركز االجتامعي أموين؛- 

إحداث قسم لفائدة األشخاص املكفوفني لتعليم االعالميات وتقنية برايل. - 

y  املســاهمة يف إحــداث مراكــز للتكفــل باألشــخاص يف وضعيــة صعبــة، وقــد تــم يف هــذا

اإلطــار برمجــة املشــاريع التالية: 

 إصالح دار الرب واالحسان مبدينة آسفي؛- 

 إعادة بناء دار األشخاص املسنني؛- 

 إحداث قاعة للرتويض الطبي بدار األشخاص املسنني؛ - 

 توسعة دار البحار لألشخاص املسنني؛- 

 مواصلة برامج صندوق دعم التامسك االجتامعي لفائدة األشخاص يف وضعية - 

إعاقة وتوسيع قاعدة املستفيدين من خدماته املرتبطة بدعم متدرس األطفال 

التقنية وكذا تشجيع  الخاصة واملساعدات  إعاقة، وتوفري األجهزة  يف وضعية 

االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل لفائدة هذه الفئة؛ 

جمعيات -  أو  تعاونيات  إلحداث  االجتامعية  املراكز  خريجات  ومواكبة  دعم   

مهنية جديدة كل سنة وذلك إىل حدود سنة 2021، مع توفري فضاءات إضافية 

متخصصة يف التسويق التضامني ملنتجات هذه التعاونيات والجمعيات؛

تقوية وتطوير الرشاكة مع الجمعيات العاملة يف الحقل االجتامعي عرب تنظيم - 

عالقات 

ــة لتلبيــة حاجيــات  التعــاون مــع هــذه الجمعيــات، وذلــك يف أفــق إيجــاد األســاليب الكفيل

ــق مشــاريع  ــات األساســية، وخل ــات والخدم ــا إىل البني ــات املســتهدفة، وتســهيل ولوجه الفئ

ــات املذكــورة.  ــة مــع الجمعي ــة اســتقالليتها يف ظــل رشاكــة فّعال مناســبة لهــا، وتنمي
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ويف هــذا اإلطــار التشــاريك، وعــىل ســبيل املثــال فقــط، يجــدر التذكــري إىل أن مصالــح التعــاون 

الوطنــي باإلقليــم تدعــم حاليــا 11 مؤسســة للرعايــة االجتامعيــة، مــن خــالل عمليــات 

التوجيــه والتأطــري واملواكبــة، وكــذا تخصيــص منــح ماليــة لهــا للمســاهمة يف مصاريــف التأطري 

والتســيري. وقــد بلــغ الدعــم املــايل لجمعيــات هــذه املؤسســات مــا مجموعــه 2 402 000,00 

درهــام، باإلضافــة إىل 14 جمعيــة تنمويــة بغــالف مــايل وصــل إىل 162 000,00 درهــام، 

ــام  ــت 478 500,00 دره ــة بلغ ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــدرس األش ــم مت ــح لدع ــص من وتخصي

لفائــدة جمعيتــني تشــتغالن يف هــذا املجــال.

ــم  ــي، اســتفاد إقلي ــم التامســك االجتامع ــدوق دع ــه يف إطــار صن ــام تجــدر اإلشــارة إىل أن ك

آســفي مــن دعــم مــايل بلــغ 169.500.00 درهــام، لتســوية الوضعيــة القانونيــة ملراكــز آبــاء 

ــه 24  ــتفيدين من ــدد املس ــغ ع ــد البال ــال التوح ــاء أطف ــة آب ــع لجمعي ــد التاب ــال التوح أطف

ــا. شــخصا توحدي

القيام بتكوين ومواكبة جمعيات املجتمع املدين يف إطار برنامج »ارتقاء«.- 

املساهمة يف إنجاز مرشوع ملتقى املبادرات والتجارب الفالحية اإليكولوجية.- 

خلق -  أجل  من  املشاريع  حاميل  الشباب  خاصة  والفقرية  الهشة  الفئات  دعم 

املقاوالت الصغرية جدا.

املساهمة يف إنجاز برنامج التنشيط االجتامعي عن قرب.- 

إطالق عملية تلقي طلبات متويل مشاريع الجمعيات.- 
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موضوع السؤال: املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن واملساواة والتنمية 
االجتامعية بالنسبة إلقليم الدريوش يف الفرتة املمتدة إىل سنة 2021 

واضـعة السـؤال: السيدة النائبة الحامتي غيثة عن الفريق الحريك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

حــددت الحكومــة معــامل السياســة التــي تــروم تطبيقهــا يف الربنامــج الحكومــي الــذي قدمــه 

الســيد رئيــس الحكومــة غــداة تعيــني هــذه الحكومــة، كــام أن هــذه األخــرية تقدمــت بعــد 

هــذا الترصيــح مبجموعــة مــن التعهــدات ذات الصلــة باالســرتاتيجيات القطاعيــة التــي يتجــاوز 

زمنهــا الواليــة الترشيعيــة الحاليــة. 

ونظــرا لكــون هــذه االلتزامــات والتعهــدات تتخــذ صبغــة العمــوم ، فإننــا نعتــرب بــأن فاعليتهــا 

ــم  ــف أقالي ــل امللمــوس عــىل مســتوى مختل ــة والتفعي ــا تكمــن يف األجــرأة امليداني ونجاعته

وجهــات اململكــة. 

ــدة إىل ســنة  ــل برامــج الحكومــة خــالل الفــرتة املمت ــا نســألكم عــن خطــة تنزي ــك، فإنن لذل

 2021عــىل األقــل يف املجــال الــذي ترشفــون عليــه أي األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة 

االجتامعيــة عــىل مســتوى إقليــم الدريــوش متســائلني عــن املشــاريع املقــررة بهــذا اإلقليــم 

باألرقــام واملواعيــد الزمنيــة وأمكنــة توطينهــا، ســواء بالنســبة للبنيــات والتجهيــزات األساســية 

أو املــوارد البرشيــة أو بالنســبة للمشــاريع التــي تدخــل يف إطــار سياســة القــرب والالتركيــز 

اإلداري؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــة بأهميــة سياســة القــرب  ــا مــن وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعي إميان

ــرتاب  ــداد ال ــذ مجموعــة مــن الربامــج واملشــاريع عــىل امت ــا، تعمــل عــىل تنفي يف أداء عمله

الوطنــي، وذلــك عــرب إحــداث مجموعــة مــن مراكــز الرتبيــة والتكويــن، ومؤسســات الرعايــة 

ــة  ــن تقوي ــال ع ــة، فض ــات االجتامعي ــال واملركب ــاض األطف ــن، وري ــة، ودور املواط االجتامعي

قــدرات الفاعلــني املحليــني واملســاهمة يف اإلدمــاج االجتامعــي مــن خــالل النشــاط االقتصــادي 

واملواكبــة املحليــة للربامــج االجتامعيــة الوطنيــة.

ويف هــذا اإلطــار، ميكــن إجــامل املشــاريع املزمــع إنجازهــا يف مجــال تدخل القطــب االجتامعي 

بإقليــم الدريــوش خــالل الفــرتة املمتــدة إىل غايــة ســنة 2021 يف مــا ييل:
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y  ــتفيدة ــتفيد ومس ــن 20 مس ــد ع ــا يزي ــا م ــتفاد منه ــة اس ــم 4 دورات تكويني تنظي

مــن أطــر املندوبيــة واملؤسســات االجتامعيــة وأعضــاء املكاتــب املســرية للجمعيــات 

الرشيكــة. وهــي لقــاءات تهــّم أوراش تقويــة القــدرات يف مجــاالت املســاعدة 

االجتامعيــة، التســيري اإلداري والرتبــوي واملــايل ملؤسســات الرعايــة االجتامعيــة، 

خدمــات صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي، مراكــز توجيــه ومســاعدة األشــخاص 

ــات  ــددة االختصاص ــاءات متع ــة، الفض ــة الطفول ــدات حامي ــة، وح ــة إعاق يف وضعي

لفائــدة النســاء يف وضعيــة صعبــة، املراكــز االجتامعيــة التابعــة للمؤسســة... وســيتم 

االســتمرار يف العمــل بهــذا الربنامــج التأهيــيل الحيــوي عــىل مــدى الســنوات األربــع 

ــج  ــع الربنام ــور، وم ــي املذك ــاون الوطن ــة التع ــط تنمي ــع مخط ــجاما م ــة انس املقبل

الحكومــي االجتامعــي الحــايل )2017 /2021(.

y  تنميــة وتعزيــز الخــربة يف مجــال املســاعدة االجتامعيــة، وذلــك بإعــادة متركــز أنشــطة

التعــاون الوطنــي حــول منظومــة املســاعدة االجتامعية والتــي تــم يف إطارهــا برمجــة 

املشــاريع التاليــة يف أفــق 2021:

y  400.000.00 الحي اإلداري وتفرســت( بتكلفــة( CAS مركــزان للمســاعدة االجتامعيــة

درهــام، أشــغال التهيئــة والتجهيز.

y  التهيئــة أشــغال  درهــام،  بتكلفــة 400.000.00   UPE الطفولــة وحــدة حاميــة 

والتجهيــز.

y  ،فضــاء متعــدد االختصاصــات للنســاء يف وضعيــة صعبــة بتكلفــة 500.000.00 درهــام

أشــغال التهيئــة والتجهيــز. 

y  00,ــة ــة إعاقــة بتكلف ــخاص يف وضعي ــل باألش ــز للتكف ــداث مراك ــاهمة يف إح املس

درهــام.  2.400.000

y  2.852.610.00 إحــداث مركــز تكويــن وتأهيــل القارصيــن يف وضعيــة صعبــة بتكلفــة

درهام.

ــخاص يف  ــة لألش ــي املوجه ــك االجتامع ــم التامس ــدوق دع ــات صن ــج وخدم ــار برام ويف إط

ــدرة  ــطة امل ــي واألنش ــاج املهن ــجيع االندم ــق بتش ــّقها املتعل ــة يف ش ــة، وخاص ــة إعاق وضعي

ــاون  ــه التع ــوم ب ــذي يق ــي ال ــز العمــل االجتامع ــن تعزي ــة م ــت هــذه العملي للدخــل، مّكن

الوطنــي لفائــدة هــذه الرشيحــة مــن املجتمــع، مــام ســاهم ويســاهم يف تســهيل إدماجهــا يف 

ــية.  ــا املعيش ــني وضعيته ــادي وتحس ــيج االقتص النس
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y  ــل مؤسســة ــا، تعم ــا واجتامعي ــة اقتصادي ــة صعب ــاة يف وضعي ــرأة والفت ــني امل ولتمك

التعــاون الوطنــي عــىل صعيــد إقليــم الدريــوش بدعــم ومواكبــة خريجــات املراكــز 

ــكس،  ــات، والكس ــخ، والحلوي ــال الطب ــات يف مج ــع تعاوني ــداث أرب ــة إلح االجتامعي

والخياطــة والطــرز. كــام تنظــم مجموعــة مــن املعــارض اإلقليميــة لتســويق منتوجات 

املســتفيدات مــن مراكــز الرتبيــة والتكويــن والتعاونيــات الرشيكــة والجمعيــات 

ــي ملنتجــات  ــدة متخّصصــة يف التســويق التضامن ــة، مــع توفــري فضــاءات جدي املهني

ــات.  ــات والجمعي هــذه التعاوني

y  اإلرشاف حاليــا عــىل 8 مؤسســات للرعايــة االجتامعيــة يف إطــار مقتضيــات القانــون

ــن  ــن م ــواء املتمدرســات واملتمدرســني املنحدري ــم بإي 14.05، وهــي مؤسســات تهت

األوســاط القرويــة والفقــرية، حيــث يعمــل التعــاون الوطنــي عــىل دعــم جمعيــات 

هــذه املؤسســات مــن خــالل عمليــات التوجيــه والتأطــري واملواكبــة، وكــذا تخصيــص 

منــح ماليــة لهــا للمســاهمة يف مصاريــف التأطــري، ودعــم التمــدرس، ومحاربــة الهــدر 

ــه  924 000,00  ــا مجموع ــات م ــذه املؤسس ــايل له ــم امل ــغ الدع ــد بل ــدريس. وق امل

درهــام، باإلضافــة إىل دعــم 9 جمعيــات تنمويــة بغــالف مــايل وصــل إىل 102 000,00 

ــت 89  ــة بلغ ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــدرس األش ــم مت ــح لدع ــص من ــام، وتخصي دره

100,00 درهــام لفائــدة جمعيــة واحــدة تشــتغل يف مجــال اإلعاقــة، وكــذا اســتفادة 

ــل  ــيارة النق ــة )1 س ــاءات جمركي ــن إعف ــارة ع ــددة عب ــات متع ــن هب ــني، م جمعيت

ــة . املــدريس و1 ســيارة إســعاف( ومحجــوزات جمركي

y  ــم ــي بإقلي ــاون الوطن ــة التع ــة ملؤسس ــدين الرشيك ــع امل ــات املجتم ــة جمعي وملواكب

الدريــوش، وتتبعهــا ودعمهــا ومراقبتهــا خــالل الفــرتة املمتــدة إىل حــدود 2021، فقــد 

ــدرات  ــة ق ــا بتقوي ــة أساس ــة، واملرتبط ــاريع املوازي ــن املش ــد م ــة العدي ــت برمج مت

الجمعيــات الرشيكــة مــن خــالل عقــد العديــد مــن الــدورات التكوينيــة لفائــدة أطــر 

جمعيــات املجتمــع املــدين، وافتحــاص املؤسســات القامئــة واملشــاريع املنجــزة والتــي 

تســهر عــىل تســيريها هــذه الجمعيــات.

وباملــوازاة مــع ذلــك ســتعمل مصالــح التعــاون الوطنــي باإلقليــم عــىل املســاهمة يف إحــداث 

املشــاريع التشــاركية التاليــة: 

y  ــار برســم سنــــة 2018 بكلفــــة ماليــــة إجامليــة  إحــداث دار الطالبــة اوالد أمغـــ

تقـــــدر بـــ2 818 370 درهــام؛

y  مــرشوع اتفاقيــة لتفعيــل دار املــــرأة امســطالة برســم سنـــة 2019 بكلفــة مالية تقدر

درهام. بـ500.000.00 
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موضوع السؤال: املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن واملساواة والتنمية 
االجتامعية بالنسبة لجهة الرباط سال القنيطرة يف الفرتة املمتدة إىل سنة 2021 

واضـعة السـؤال: السيدة النائبة الحامتي غيثة عن الفريق الحريك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

حــددت الحكومــة معــامل السياســة التــي تــروم تطبيقهــا يف الربنامــج الحكومــي الــذي قدمــه 

الســيد رئيــس الحكومــة غــداة تعيــني هــذه الحكومــة، كــام أنــه ذه األخــرية تقدمــت بعــد 

هــذا الترصيــح مبجموعــة مــن التعهــدات ذات الصلــة باالســرتاتيجيات القطاعيــة التــي يتجــاوز 

زمنهــا الواليــة الترشيعيــة الحاليــة. 

ونظــرا لكــون هــذه االلتزامــات والتعهــدات تتخــذ صبغــة العمــوم، فإننــا نعتــرب بــأن فاعليتهــا 

ــم  ــف أقالي ــل امللمــوس عــىل مســتوى مختل ــة والتفعي ــا تكمــن يف األجــرأة امليداني ونجاعته

وجهــات اململكــة. 

ــدة إىل ســنة  ــل برامــج الحكومــة خــالل الفــرتة املمت ــا نســألكم عــن خطــة تنزي ــك، فإنن لذل

 2021عــىل األقــل يف املجــال الــذي ترشفــون عليــه أي األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة 

االجتامعيــة عــىل مســتوى جهــة الربــاط ســال القنيطــرة متســائلني عــن املشــاريع املقــررة بهــذا 

اإلقليــم باألرقــام واملواعيــد الزمنيــة وأمكنــة توطينهــا، ســواء بالنســبة للبنيــات والتجهيــزات 

ــي تدخــل يف إطــار سياســة القــرب  ــة أو بالنســبة للمشــاريع الت األساســية أو املــوارد البرشي

ــز اإلداري؟ والالتركي

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــة بأهميــة سياســة القــرب  ــا مــن وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعي إميان

ــرتاب  ــداد ال ــذ مجموعــة مــن الربامــج واملشــاريع عــىل امت ــا، تعمــل عــىل تنفي يف أداء عمله

الوطنــي، وذلــك عــرب إحــداث مجموعــة مــن مراكــز الرتبيــة والتكويــن، ومؤسســات الرعايــة 

ــة  ــن تقوي ــال ع ــة، فض ــات االجتامعي ــال واملركب ــاض األطف ــن، وري ــة، ودور املواط االجتامعي

قــدرات الفاعلــني املحليــني واملســاهمة يف اإلدمــاج االجتامعــي مــن خــالل النشــاط االقتصــادي 

واملواكبــة املحليــة للربامــج االجتامعيــة الوطنيــة.

ويف هــذا اإلطــار، ميكــن إجــامل املشــاريع املزمــع إنجازهــا يف مجــال تدخل القطــب االجتامعي 

بالنســبة لجهــة الرباط-ســال-القنيطرة خــالل الفــرتة املمتــدة إىل غايــة ســنة 2021 يف ما ييل:
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y  تأهيــل شــبكة املراكــز االجتامعيــة: ويف هــذا اإلطــار، ســيتم تأهيــل وتهيئــة وإصــالح

ــة بالجهــة يف أفــق 2021، ونذكــر عــىل  ــز االجتامعي ــد مــن املؤسســات واملراك العدي

ســبيل املثــال:

بالخميسات( -  و1  بسال   2 بالرباط،   1( املهني  بالتدرج  للتكوين  مراكز  أربعة 

بغالف مايل قدره 540000 درهام؛

قدره -  مايل  بغالف  بسال(  و1  قاسم  بسيدي   1( والتكوين  للرتبية  مركزان   

200000 درهام؛

إحداث مستودع إقليمي بالخميسات بغالف مايل قدره 2500000 درهام؛- 

y  تنميــة وتعزيــز الخــربة يف مجــال املســاعدة االجتامعيــة، وذلــك بإعــادة متركــز أنشــطة

املؤسســة حــول منظومــة املســاعدة االجتامعيــة. 

قامئة برنامج إعادة متركز أنشطة املؤسسة بالجهة حول املساعدة االجتامعية يف افق 2021

الربامج 
واملشاريع

عدد 
املستفيدين

 التكلفة
)بالدرهم(

املوقع

إحداث 13 مركزا 
للمساعدة االجتامعية 

)CAS(

+ اقتناء 3 سيارات 
ملهام املساعدة 

االجتامعية

312007.800.000

مركزان بكل من الرباط، الخميسات 
ومتارة، ومركز واحد بكل من سال 

والقنيطرة وسيدي سليامن، باإلضافة 
ألربعة مراكز بسيدي قاسم

إحداث 8 مراكز 
للتوجيه واملساعدة 

لألشخاص يف وضعية 
)COAPH( إعاقة

24002500.000
مركز واحد بكل من سيدي سليامن 

وسيدي قاسم وسال والرباط والقنيطرة 
ومتارة، ومركزين بالخميسات

إحداث 7 وحدات 
لحامية الطفولة 

)UPE(
21003.000.000

وحدة واحدة بكل من القنيطرة وسيدي 
سليامن  وسيدي قاسم والرباط ومتارة 

ووحدتان بالخميسات
إحداث 10 فضاءات 

متعددة الوظائف 
للنساء يف وضعية 

EMF( صعبة

30003.500.000
فضاء واحد بسيدي سليامن، فضاءان 
بكل من الرباط وسيدي قاسم، ومتارة 

وثالثة فضاءات بالخميسات 
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كام متت برمجة، إىل حدود متم سنة 2017، ما ييل:

التكلفة )بالدرهم(العدداملشاريع والربامج

دعم متدرس األطفال يف وضعية 
إعاقة

139313.930.000 )املستفيدون(

اقتناء املساعدات التقنية واألجهزة 
التعويضية والسامعات الطبية لفائدة 

األشخاص يف وضعية إعاقة
2161 )املستفيدون(

دعم األنشطة املدرة للدخل لفائدة 
األشخاص يف وضعية إعاقة

501.500.000 )املستفيدون(

دعم إحداث التعاونيات من طرف 
خريجات مراكز الرتبية والتكوين

0770.000 )التعاونيات(

دعم تنظيم معارض لتسويق 
منتوجات التعاونيات

0770.000 )املعارض(

إحداث فضاءات لالقتصاد 
االجتامعي والتضامني لتسويق

01 فضاء

ــات  ــم عالق ــرب تنظي ــة ع ــات الرشيك ــع الجمعي ــة م ــوذج الرشاك ــىل من ــة ع ــاء االحرتافي إضف

التعــاون مــع هــذه الجمعيــات، يف أفــق إيجــاد األســاليب الكفيلــة لتلبيــة حاجيــات الفئــات 

ــق مشــاريع مناســبة  ــات والخدمــات األساســية، وخل ــا إىل البني املســتهدفة، وتســهيل ولوجه

ــات املذكــورة. ــة مــع الجمعي ــة فّعال ــة اســتقالليتها يف ظــل رشاك ــا، وتنمي له

ويف هــذا اإلطــار التشــاريك، وعــىل ســبيل املثــال فقــط، يجــدر التذكــري بــأن مصالــح القطــب 

االجتامعــي بالجهــة يــرشف حاليــا عــىل 72 مؤسســة للرعايــة االجتامعيــة، يف إطــار مقتضيــات 

القانــون 14.05، وهــي مؤسســات تهتــم بإيــواء املتمدرســات واملتمدرســني املنحدريــن 

ــم العمــل عــىل  ــث يت ــة، حي ــة صعب ــة والفقــرية، واألشــخاص يف وضعي مــن األوســاط القروي

دعــم جمعيــات هــذه املؤسســات، مــن خــالل عمليــات التوجيــه والتأطــري واملواكبــة، وكــذا 

ــة  ــدرس، ومحارب ــم التم ــري، ودع ــف التأط ــاهمة يف مصاري ــا للمس ــة له ــح مالي ــص من تخصي

الهــدر املــدريس والهشاشــة. وقــد بلــغ الدعــم املــايل لهــذه املؤسســات برســم ســنة 2016 مــا 

مجموعــه 12.693.000,00 درهــام، وكــذا دعــم الجمعيــات التنمويــة املحليــة )50 جمعيــة( 

ــايل وصــل إىل 563.000,00 درهــام. بغــالف م
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وبنــاء عــىل اتفاقيــات رشاكــة موقّعــة بــني وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة 

ــي: األوىل بتاريــخ 15 دجنــرب 2014  ــاون الوطن االجتامعيــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة والتع

ــة،  ــة صعب ــة املهتمــة بالنســاء واألطفــال يف وضعي مــن أجــل دعــم تســيري املراكــز االجتامعي

ــني  ــخاص املصاب ــل باألش ــز التكف ــدة مرك ــام لفائ ــت 1050000.00 دره ــة بلغ ــدت منح رص

ــاط، كــام  ــة الرب بالشــلل الدماغــي، ودعــم تســيري املركــز االجتامعــي للمــرأة والطفــل مبدين

رصــدت منحــة ثانيــة بلغــت 1000000 درهــام لفائــدة جمعيــة دعــم مؤسســة ابــن البيطــار 

بالخميســات؛ واالتفاقيــة الثانيــة بتاريــخ 04 غشــت 2016 ، يف إطــار أجــرأة خدمــات صنــدوق 

دعــم التامســك االجتامعــي، واملتعلــق مبشــاريع الجمعيــات العاملــة يف مجــال تحســني ظــروف 

ــنة  ــم س ــر برس ــايل آخ ــالف م ــص غ ــم تخصي ــث ت ــة، حي ــة إعاق ــال يف وضعي ــدرس األطف مت

2016 لفائــدة 24 جمعيــة بــكل مــن الربــاط، ســال، متــارة، الخميســات والقنيطــرة وصــل إىل 

7 552 810,00 درهــام.

أمــا يف مــا يخــص املشــاريع املســتقبلية املربمجــة لتقويــة قــدرات الجمعيــات الرشيكــة عــىل 

مســتوى هــذه الجهــة، فيمكــن تلخيــص أهمهــا يف العنــارص التاليــة: 

ــا -  ــىل تدبريه ــرشف ع ــي ت ــات الت ــز واملؤسس ــطة املراك ــل أنش ــاهمة يف متوي املس

الجمعيــات الرشيكــة )مــا يفــوق 70 مؤسســة للرعايــة االجتامعيــة، و50 جمعيــة 

ــام(؛ ــوايل 25.000.000 دره ــتصل إىل ح ــة س ــة تقديري ــة مبيزاني تنموي

ــة -  ــات الرشيكــة مــن خــالل عقــد حــوايل 15 دورة تكويني ــة قــدرات الجمعي تقوي

ــة؛  ــات املجتمــع املــدين املحلي ــدة 375 مســتفيد ومســتفيدة مــن أطــر جمعي لفائ

افتحاص وتفتيش 115 جمعية يف أفق نهاية سنة 2017.- 

ــب  ــي، إىل جان ــب االجتامع ــاهم القط ــة، يس ــة الهشاش ــوي ملحارب ــط الجه ــار املخط ويف إط

ــس  ــنوات الخم ــالل الس ــة، خ ــة البرشي ــة للتنمي ــادرة الوطني ــني واملب ــاء االجتامعي كل الفرق

القادمــة عــىل صعيــد جهــة الربــاط ســال القنيطــرة، يف إنجــاز العديــد مــن املشــاريع نجملهــا 

يف الجــدول أســفله:
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املشاريع املربمج عىل صعيد جهة الرباط سال القنيطرة إىل حدود 2021 يف إطار املخطط 

الجهوي للهشاشة

املوقعاملرشوع والكلفة بالدرهم

املساهمة يف إحداث 6 مراكز للتكفل 
باألطفال يف وضعية جد صعبة 

)األطفال املتخىل عنهم، أطفال يف 
وضعية الشارع...( بتكلفة مالية 

وصلت إىل 51.630.000.00 درهام

الرباط 1: مركز املحمدية الستقبال األطفال يف وضعية 
صعبة بحي املجد

سيدي سليامن 1: بناء وتجهيز وحدة لوقاية األطفال 
بسيدي يحيى الغرب

القنيطرة1 : بناء وتجهيز مركز استقبال أطفال الشوارع 
باملهدية

الخميسات2: مركز جهوي ألطفال الشوارع ومركز خاص 
باألطفال املتخىل عنهم

متارة 1: مركز إيواء األطفال املتخىل عنهم بعني عودة

املساهمة يف إحداث 6 مراكز للتكفل 
بالنساء يف وضعية صعبة بتكلفة 

مالية قدرها 400.000.007

 درهام.

 الرباط 3: مركز إدماج املرأة يف وضعية صعبة برشاكة 
مع االتحاد املغريب لنساء املغرب + املركز االجتامعي 
للمرأة والطفل برشاكة مع مؤسسة محمد الخامس 

للتضامن والجمعية املغربية ملساعدة األطفال يف وضعية 
غري مستقرة+ النادي النسوي للتكوين وإدماج املرأة 

بدار العوفري

 سال 1: مركز دار األمان للمرأة والطفل تابريكت

متارة 1: مركز الستقبال وتوجيه النساء يف وضعية صعبة

الخميسات 1: املركز الجهوي الستقبال وإدماج النساء يف 
وضعية صعبة
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املساهمة يف إحداث 4 مراكز للتكفل 
باألشخاص يف وضعية إعاقة بتكلفة 

مالية قدرها

4.150.000 درهام

سال 1: مركز التأهيل االجتامعي لألشخاص يف وضعية 
إعاقة سيدي عبد الله

الرباط 3: املركز الجهوي الخريي ملرىض التوحد + مركز 
األفق للشباب ما بعد العالج النفيس + مركز التكفل 

باألشخاص املصابني بالشلل الدماغي برشاكة مع مؤسسة 
محمد الخامس للتضامن

 املساهمة يف إحداث 5 مراكز 
الستقبال وتوجيه وتكوين وإدماج 
األشخاص يف وضعية إعاقة بتكلفة 

مالية قدرها

600 000 35 درهام

الرباط 2: مركز املجد الستقبال وتوجيه األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة + مركز األمل لالستقبال والتوجيه 

واملصاحبة لألشخاص يف وضعية إعاقة

سيدي سليامن 1: بناء وتجهيز مركز للتوجيه واملساعدة 
االجتامعية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

سيدي قاسم 1: بناء وتجهيز مركز إلدماج وتكوين 
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وإعادة التأهيل 

الوظيفي

متارة 1: مركز التكوين لفائدة األشخاص املعاقني بسيدي 
يحيى زعري

املساهمة يف إحداث مرشوع إيواء 
األشخاص املختلني عقليا بتكلفة مالية 

قدرها 2.700.000 درهام

متارة 1: املركز الجهوي إليواء األشخاص املختلني عقليا

سيدي قاسم 1: بناء وتجهيز مركز لألطفال املختلني عقليا

املساهمة يف إحداث مراكز للتكفل 
باملسنني بدون موارد أو سند عائيل 
بتكلفة مالية تصل إىل 6.800.000 

درهام

الرباط 1: املركب االجتامعي النهضة )مركز املسنني 
واملتقاعدين( 

الخميسات 1: برشاكة مع مؤسسة محمد الخامس 
للتضامن والجمعية الخريية نداء لرعاية املسنني

سال 1: تجهيز مركز بالعيايدة من طرف مؤسسة عواد

املساهمة يف إحداث مراكز أخرى 
بتكلفة مالية قدرها 

31.780.000 درهام

سال 1: بناء وتجهيز مركز اجتامعي تربوي بأم عزة

سيدي قاسم 1: بناء وتجهيز مركز لألنكولوجيا

الرباط 1: بناء وتجهيز مركز لألمراض النادرة املسببة 
لإلعاقة
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موضوع السؤال: املعايري املعتمدة يف املصادقة عىل املشاريع املوجهة لذوي االحتياجات 
الخاصة

واضـعة السـؤال: السيدة النائبة مودن منينة عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

ــارشا لهــذه  يف إطــار إدمــاج األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة أقــرت وزارتكــم دعــام مب

ــة مل  ــات هــذه الفئ ــق إحــداث دعــم األنشــطة املــدرة للدخــل غــري أن طلب ــة عــن طري الفئ

ــق ردا بخصــوص مــآل مشــاريعها. تتل

لــذا، أســائلكم الســيدة الوزيــرة املحرتمــة عــن مــا اإلجــراءات والتدابــري التــي ســتتخذونها يف 

إعــالم حامــيل املشــاريع مبــآل طلباتهــم؟ ومــا هــي املعايــري املعتمــدة يف املصادقــة عــىل هــذه 

املشــاريع؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

يف البدايــة، يطيــب يل الســيدة النائبــة املحرتمــة أن أشــكركن عىل ســؤالكن املتعلــق باإلجراءات 

والتدابــري التــي ســتتخذها وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة يف إعــالم 

حامــيل املشــاريع مبــآل طلباتهــم، وكــذا املعايــري املعتمــدة يف املصادقــة عــىل املشــاريع 

املوجهــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة.

يف هــذا اإلطــار، وفيــام يتعلــق بالشــق األول مــن ســؤالكن حــول اإلجــراءات والتدابــري التــي 

ســتتخذها وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة يف إعــالم حامــيل املشــاريع 

مبــآل طلباتهــم، أخربكــن يف هــذا الصــدد، أنــه يتــم إخبــار أصحــاب املشــاريع الغــري مقبولــني 

ــتدراك  ــىل اس ــم ع ــع حثه ــاريعهم م ــم مش ــب دع ــض طل ــباب رف ــذا بأس ــم وك ــآل ملفاته مب

بعــض النواقــص وتجديــد طلبــات الدعــم. 

أمــا بخصــوص الشــق الثــاين مــن ســؤالكن حــول املعايــري املعتمــدة يف املصادقــة عىل املشــاريع 

املوجهــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة، أحيطكــن كذلــك علــام، أن دعــم هاتــه املشــاريع، يتــم 

وفــق دليــل مســطري ويتطلــب طلــب الدعــم املــرور مبراحــل متسلســلة، وألجــرأة ذلــك، تــم 

توقيــع رشاكــة بــني التعــاون الوطنــي والوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات، حيــث 

تنظــم لقــاءات تواصليــة وورشــات تحسيســية دوريــة بهــدف اإلخبــار حــول أهميــة التشــغيل 

الــذايت ومختلــف التدابــري املســطرية لالســتفادة.
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أما يف ما يخص عملية دعم املشاريع، فهي تتم عىل ثالث مراحل:

y  املرحلــة األوىل، عــىل املســتوى اإلقليمــي: حيــث يتــم اســتقبال األشــخاص يف وضعيــة

ــز  ــك مبراك ــة وذل ــال اإلعاق ــة يف مج ــات العامل ــة إىل الجمعي ــم، إضاف ــة وأرسه إعاق

االســتقبال والتوجيــه التابعــة للتعــاون الوطنــي بهــدف إخبــار حامــيل املــرشوع حــول 

برامــج املواكبــة املتاحــة وتوجيههــم يف تحديــد احتياجاتهــم وإرشــادهم نحــو العمــل 

ــون  ــي تتك ــاريع، والت ــاء املش ــة النتق ــة اإلقليمي ــوم اللجن ــك، تق ــد ذل ــاواليت. بع املق

ــار  ــاءات، باختي ــغيل والكف ــاش التش ــة إلنع ــة الوطني ــي والوكال ــاون الوطن ــن التع م

أويل مللفــات املشــاريع طبقــا لــرشوط االنتقــاء، حيــث تتــم دراســة وتقييــم املــرشوع 

واملداولــة حــول نجاعتــه اعتــامدا عــىل مجموعــة مــن الوثائــق التربيريــة ومــع مراعــاة 

الــرشوط واملعايــري املنصــوص عليهــا يف الدليــل املســطري، إذ ال ميكــن قبــول أي طلــب 

ــة  ــوت وضعي ــة إىل ثب ــة باإلضاف ــة اإلعاق ــوت وضعي ــن ثب ــد م ــد التأك ــم إال بع للدع

العــوز أو غيــاب التغطيــة االجتامعيــة.

y  املرحلــة الثانيــة، وهــي املرحلــة التــي تعهــد فيهــا، عــىل املســتوى الجهــوي، عمليــة

انتقــاء املــرشوع واملصادقــة عليــه إىل اللجنــة الجهويــة النتقــاء املشــاريع املكونــة مــن 

التعــاون الوطنــي والوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات ووكالــة التنميــة 

االجتامعيــة، إذ يقــوم أعضــاء اللجنــة، خــالل هاتــه املرحلة، بدراســة وتقييــم املرشوع، 

كــام يقومــون مبداولــة حــول فعاليــة ونجاعــة املــرشوع وفــق شــبكة معياريــة إضافــة 

إىل معيــار األثــر االجتامعــي للمــرشوع عــىل الوضعيــة االجتامعيــة للشــخص ومحيطــه 

األرسي. وعــىل إثــر ذلــك، تتــم املصادقــة عــىل املــرشوع وإبــرام عقــد االلتــزام.

y  املرحلــة الثالثــة، وهــي مرحلــة املصادقــة النهائيــة عــىل املــرشوع، وتتــم عــىل

املســتوى املركــزي، حيــث يقــدم الدعــم املــايل لحامــيل املشــاريع، ثــم املســاعدة عــىل 

ــرشوع.  ــة امل انطالق

ــالن  ــم إع ــرضوري، يت ــي ال ــري التقن ــم التأط ــاريع وتقدي ــيل املش ــة حام ــىل مواكب ــهر ع وللس

ــدف  ــك به ــة وذل ــىل مســتوى كل جه ــات املتخصصــة ع ــة للجمعي ــة موجه ــات للمواكب طلب

ــل املــرشوع. ــم حام ــع ودع تتب

أمــا مرحلــة التتبــع، فتكــون عــىل شــكل زيــارات ميدانيــة، الهــدف منهــا، هــو الوقــوف عــىل 

إنجازيــة املشــاريع ومعاينتهــا وبالتــايل التأكــد مــن تحقيــق النتائــج املتوخــاة.
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موضوع السؤال: تسوية وضعية املترصفني املتعاقدين مع التعاون الوطني 
واضـع السـؤال: السيد النائب بايتاس مصطفى عن فريق التجمع الدستوري

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

يرشفنــي اطالعكــم عــىل ملــف املترصفــني املتعاقديــن مــع مؤسســة التعــاون الوطنــي بعــد 

ان عقــدت لقــاءا معهــم واطلعــت عــىل حيثيــات ملفهــم. هــؤالء املترصفــني املتعاقديــن تــم 

ايقــاف رواتبهــم والتخــيل عنهــم منتصــف شــهر دجنــرب 2016 دون أي مــربر قانــوين، والذيــن 

دخلــوا يف اعتصــام مفتــوح منــذ أكــرث مــن 9 اشــهر.

لذلــك نســائلكم الســيدة الوزيــرة عــن االجــراءات التــي اتخذمتوهــا أو تلــك التــي ســتتخذونها 

مــن أجــل عودتهــم اىل عملهــم؟ وكذلــك مــن أجــل تســوية عادلــة ونهائيــة مللفهــم عــىل غــرار 

قطاعــات وزاريــة أخــرى كمؤطــري محــو األميــة ســنة 2012 واملكفوفــني 21 بالتعــاون الوطنــي 

ســنة 2013، وكذلــك املتعاقديــن بالجهــات الذيــن تــم إدماجهــم ســنة 2016 دون الحديــث 

ــة عــن طريــق  ــة االجتامعي ــة التنمي ــن املهنــي ووكال ــن بالتكوي عــن تســوية ملــف املتعاقدي

بروتوكــول اتفــاق ســنة2011 .

وبالرجــوع إىل النظــام األســايس للتعــاون الوطنــي نجــد املــادة 14 تنــص فقرتهــا الثانيــة عــىل 

االحتفــاظ بوضعيــة املتعاقديــن اىل حــني ادماجهــم؛ كذلــك الرجــوع اىل املــادة 16 و17 مــن 

مدونــة الشــغل، فــإن طبيعــة عملهــم وتجديــد عقودهــم لعــدة مــرات يجعــل منهــا عقــودا 

غــري محــددة املــدة.

جـواب السيدة الوزيرة: 

عالقــة بالســؤال املشــار إليــه يف املوضــوع واملرجــع أعالهــام، وجــب التأكيــد يف البدايــة، إىل أن 

مجموعــة املســتخدمني املتعاقديــن )23 مســتخدم( الذيــن ســبق تشــغيلهم مبؤسســة التعــاون 

الوطنــي منــذ أواخــر ســنة 2011، يف إطــار عقــود محــددة املــدة )مــدة ســنة واحــدة قابلــة 

للتجديــد مرتــني عــىل أقــىص تقديــر وفقــا للــامدة الثانيــة مــن العقــد(، قــد تــم متديــد عقــود 

تشــغيلهم ابتــداء مــن 10 دجنــرب 2014 إىل غايــة 11 دجنــرب 2016، تبعــا لرتخيــص اســتثنايئ 

صــادر عــن الســيد رئيــس الحكومــة تحــت رقــم 1252 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2014.

والبــد كذلــك هنــا مــن اإلشــارة إىل أن هــذه العقــود ال تشــري بتاتــا إىل الرتســيم أو التوظيــف، 

بــل فقــط أنهــا قابلــة للتجديــد مرتــني عــىل أكــرث تقديــر، وقــد تــم توقيعهــا واملصادقــة عليهــا 

مــن طــرف املعنيــني باألمــر بعــد االطــالع عــىل بنودهــا.
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ــة لهــذه العقــود، دخــل املتعاقــدون يف  ــة املــدة القانوني غــري أن املالحــظ ومــع اقــرتاب نهاي

ــع  ــارض م ــذي يتع ــيشء ال ــارش، ال ــم املب ــني بإدماجه ــة مطالب ــات متتالي ــات واعتصام إرضاب

ــع  ــني جمي ــاواة ب ــرص واملس ــؤ الف ــتحقاق وتكاف ــدأي االس ــّل مبب ــون، ويخ ــات القان مقتضي

املواطنــني، إذ تعــّد املباريــات، كــام هــو يف علمكــم الســيد النائــب املحــرتم، الوســيلة الوحيــدة 

للتوظيــف، طبقــا للمرســوم رقــم 2-11-621 صــادر يف 28 مــن ذي الحجــة 1432 )25 

ــة. ــات التوظيــف يف املناصــب العمومي ــم مباري ــات تنظي نونــرب2011( بتحديــد رشوط وكيفي

ــدون  ــد ب ــا التعاق ــاراة. أم ــد إجــراء املب ــم بع ــك يت ــدة هــو كذل ــد املحــدد امل ــام أن التعاق ك

ــدة. ــد محــدد امل ــار تعاق ــم إال يف إط ــال يت ــاراة، ف إجــراء مب

ــريان،  ــه بنك ــد اإلل ــيد عب ــابق، الس ــة الس ــس الحكوم ــإن رئي ــب، ف ــيد النائ ــم الس ولعلمك

ــيد  ــايل، الس ــة الح ــس الحكوم ــا رئي ــوا وأيض ــم رفض ــد، لكنه ــد جدي ــم تعاق ــرض عليه ــد ع ق

ــات تســاعدهم  ــن تكوين ــم م ــع متكينه ــم نفــس العــرض م ــدم له ــامين، ق ــن العث ســعد الدي

ــداءات  ــنوا اعت ــوا وش ــم رفض ــن، ولكنه ــن رشط الس ــاء م ــع اإلعف ــات م ــاز املباري ــىل اجتي ع

متتاليــة عــىل مقــر وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة بالقــذف والســب 

ملســؤوليها وعرقلــة املرفــق العمومــي وبالتــايل منــع املرتفقــني مــن االســتفادة مــن خدماتهــا 

ــة االحتجــاج. ــاىف ومســؤولية حري ــي تتن ــن الســلوكات الت وغريهــا م

ــدا ألن 5  ــدى 11 متعاق ــوم ال يتع ــؤالء الي ــدد ه ــإن ع ــرتم، ف ــب املح ــيد النائ ــم الس ولعلمك

ــوا يف  ــاح وأدمج ــنة 2016 بنج ــي س ــاون الوطن ــة التع ــوج مؤسس ــاراة لول ــازوا مب ــم اجت منه

الوظيفــة العموميــة وكذلــك 5 آخريــن اجتــازوا مبــاراة 2017 وعينــوا يف املؤسســة، و2 دخــال 

يف تعاقــد مــع مؤسســة خاصــة.

هــذه الســيد النائــب املحــرتم بعــض املعطيــات بخصــوص املتعاقديــن مــع التعــاون الوطنــي 

تجيــب عــن ســؤالكم الكتــايب.
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موضوع السؤال: معايري الحصول عىل بطاقة ذوي االحتياجات الخاصة ومدى صالحيتها 
واضـعة السـؤال: السيدة النائبة مودن منينة عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

عــرب عــدد مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، عــن عــدم اســتفادتهم مــن البطاقــة الرســمية التــي 

تــم تخصيصهــا لهــم، وغيــاب برامــج تحسيســية تعريفيــة بهــا وبصالحياتهــا، ومعايــري الحصــول 

عليهــا فضــال عــن عــدم وضوحيــة املتدخلــني يف تســليمها و تعميمهــا عــىل هــذه الرشيحــة.

ــر ف  ــتتخذونها للتع ــي س ــراءات الت ــا اإلج ــن م ــة ع ــرة املحرتم ــيدة الوزي ــائلكم الس ــذا أس ل

والتحســيس هــذه البطاقــة ومعايــري الحصــول عليهــا واســتعامالتها؟ ومــا هــي التدابــري التــي 

ســتتخذونها لتســهيل حصــول الفئــة املعنيــة عليهــا وتكليــف جهــة رســمية وحيــدة بتوزيعهــا؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

كــام ال يخفــى عليكــن الســيدة النائبــة املحرتمــة، أن وزارة األرسة والتضامن واملســاواة والتنمية 

االجتامعيــة عملــت عــىل إعــداد القانــون اإلطــار 97-13 املتعلــق بحاميــة حقــوق األشــخاص 

يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا، الــذي متــت املصادقــة عليــه ونــرشه يف الجريــدة الرســمية 

يــوم 27 أبريــل 2016، وذلــك ألجــل تجــاوز مجموعــة مــن التحديــات املرتبطــة بهــذا املجــال 

وبالخصــوص الصعوبــات التــي حالــت دون اســتصدار البطاقــة الخاصــة والتــي تتجــىل أساســا 

يف تقــادم التعريــف املعتمــد مــن قبــل القانــون املغــريب خاصــة القانــون املتعلــق بالرعايــة 

االجتامعيــة للمكفوفــني وضعــاف البــرص والقانــون املتعلــق بالرعايــة االجتامعيــة للمعاقــني، 

زد عــىل ذلــك عــدم التوصــل إىل اتفاقــات مــع األطــراف املعنيــة فيــام يخــص حقــوق األولويــة 

واالمتيــازات يف مجــال النقــل والتشــغيل بالقطــاع الخــاص تحديــدا. 

هــذا القانــون اإلطــار الــذي يتضمــن املفهــوم الجديــد لإلعاقــة كــام تبنتــه االتفاقيــة الدوليــة 

ــز  ــف والعج ــة الوظائ ــدويل لتأدي ــف ال ــات التصني ــة ومكون ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش لحق

والصحــة ملنظمــة الصحــة العامليــة، كــام يتضمــن مقتضيــات جديــدة تتعلــق بإصــدار البطاقــة 

الخاصــة باإلعاقــة )املــادة 23(.

ــدة عــرب  ــات الجدي ــوزارة يف العمــل عــىل ترجمــة هــذه املقتضي ــدأت ال ويف هــذا الصــدد، ب

ــذي سيشــكل املكــون األســايس للنــص التنظيمــي  ــة ال ــم اإلعاق ــد لتقيي إرســاء النظــام الجدي

ــار  ــذا اإلط ــم يف ه ــة، وت ــة باإلعاق ــة الخاص ــح البطاق ــطرة من ــري ورشوط ومس ــق مبعاي املتعل

إعــداد مخطــط عمــل إجــرايئ كخارطــة طريــق إلرســاء هــذا النظــام وفــق منهجيــة علميــة 



103

ــات  ــار الخصوصي ــني االعتب ــذ بع ــع األخ ــر م ــالفة الذك ــات الس ــرشوط واملتطلب ــتجيب لل تس

ــة. ــة املغربي ــة للمملك ــة واالقتصادي ــيو ثقافي السوس

وســيتطلب إرســاء هــذا النظــام الجديــد تضافــر جهــود قطاعــات حكوميــة مختلفــة وتكويــن 

خــربات وطنيــة يف هــذا املجــال باإلضافــة إىل إرســاء حكامــة جديــدة لتدبــري هــذا النظــام. 

ويف انتظــار صــدور هــذا النــص التنظيمــي، تعمــل وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة 

االجتامعيــة عــىل متكــني األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن شــهادات لإلعاقــة، وفقــا للمرســوم 

التطبيقــي الحــايل رقــم 2.97.218 الــذي يحــدد مســطرة وكيفيــة الحصــول عــىل هــذه البطاقة، 

لــإلدالء بهــا لــدى مختلــف املصالــح حســب الحــاالت التاليــة:

y  ــايل والبحــث ــم الع ــي والتعلي ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــح وزارة الرتبي ــدى مصال ل

العلمــي بالنســبة لألســاتذة الراغبــني يف االســتفادة مــن اإلعفــاء مــن مهــام التدريــس 

ــاء  ــة باألحي ــح الدراســية واإلقام ــن املن ــني يف االســتفادة م ــة الراغب أو بالنســبة للطلب

ــة؛ الجامعي

y  لــدى مصالــح الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي والصنــدوق املغــريب للتقاعــد

لالســتفادة مــن التعويضــات العائليــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة؛

y لدى منظامت االحتياط االجتامعي لالستفادة من التغطية الصحية مدى الحياة؛

y  ــكريني ــاء العس ــة لقدم ــامل االجتامعي ــاين لألع ــن الث ــة الحس ــح مؤسس ــدى مصال ل

وقدمــاء املحاربــني واملديريــة العامــة للمصالــح االجتامعيــة للقــوات املســلحة امللكيــة 

لالســتفادة مــن الخدمــات االجتامعيــة التــي تقدمهــا هاتــني املؤسســتني للمنضويــني 

تحــت لوائهــا؛

y  لــدى مختلــف املصالــح لالســتفادة مــن نظــام الحصيــص املتعلــق مبناصــب الشــغل

املخصصــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف الوظيفــة العموميــة؛

y .كام تسلم شواهد لألشخاص يف وضعية إعاقة لإلدالء بها عند الحاجة
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موضوع السؤال: معاناة مديري دور الطالب بإقليم الرحامنة 
واضـع السـؤال: السيد النائب البرصي عبد الخاليد عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

ــا  ــت إنه ــم حي ــوي واجتامعــي مه ــدور ترب ــة ب ــم الرحامن ــب بإقلي ــوم مؤسســة دار الطال تق

ــا عــىل  ــا للتالميــذ والطلبــة الوافديــن عليهــا مــام يؤثــر إيجاب تقــدم دعــام دراســيا واجتامعي

ــري هــذه املؤسســة  ــدر املــدريس . إال أن مدي ــص مــن ظاهــرة اله ــم العلمــي و يقل تحصيله

يعانــون إشــكاال يف اإلطــار القانــوين الــذي يشــتغلون فيــه متمثــال يف عــدم اســتفاد تهــم مــن 

ــا. ــي يتقاضونه ــة األجــور الت ــة وهزال ــم االجتامعي حقوقه

وعليــه، أســائلكم الســيدة الوزيــرة املحرتمــة عــن املقرتحــات املمكنــة لتحســني وضعيــة هــذه 

الرشيحــة االجتامعيــة؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــي تعمــل عــىل  ــب املحــرتم، أن مؤسســة التعــاون الوطن كــام ال يخفــى عليكــم الســيد النائ

دعــم 12 مؤسســة للرعايــة االجتامعيــة )دور الطالبــة والطالــب( بإقليــم الرحامنــة، يســتفيد 

ــات  ــىل الجامع ــة ع ــي موزع ــورا(، وه ــا و704 ذك ــل)ة( )896 إناث ــا 1600 طف ــن خدماته م

ــم، موضــوع ســؤالكم. ــة لإلقلي الرتابي

ــذه املؤسســات، يتــم الحــرص عــىل  وبهــدف الرقــي بجانــب التأطــري وتحســني خدمــات هــ

توجيــه املنــح الســنوية لدعــم التأطــري بــدور الطالــب والطالبــة، إذ بلــغ الغــالف املــايل الــذي 

خصــص لهــذه الــدور بإقليــم الرحامنــة برســم ســنة 2016 مــا مجموعــه 1 548 000 درهــام. 

ــات  ــع الجمعي ــم م ــذي يجمعه ــد ال ــق إطــار التعاق ــم وف ــرة مهامه ــر ومدي ــزاول 11 مدي وي

املرشفــة عــىل تدبــري هــذه املؤسســات، يف حــني يــرشف عــىل دار الطالــب والطالبــة رأس العــني 

مديــر ينتمــي ملؤسســة التعــاون الوطنــي.

ومــن بــني اإلجــراءات والتدابــري التــي تــم اتخاذهــا للرقــي مبســتوى تأطــري مؤسســات الرعايــة 

االجتامعيــة بشــكل عــام، وتحســني وضعيــة العاملــني بهــا، نــورد مــا يــيل: 

y  ــات ــه مقتضي ــا تضمنت ــغل، وم ــة الش ــرتام مدون ــىل اح ــغلة ع ــات املش ــث الجه ح

ــوي واإلداري،  ــري الرتب ــة التأط ــني وضعي ــي لتحس ــومه التطبيق ــون 14.05 ومرس القان

ــة؛  ــة االجتامعي ــات الرعاي ــة مبؤسس ــة العامل ــوارد البرشي ــدرات امل ــة ق وتقوي
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y  ــور ــني أج ــاهمة يف تحس ــك للمس ــري وذل ــم للتأط ــح الدع ــه من ــىل توجي ــل ع العم

مســتخدمي مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة، وتقليــص التفاوتــات بينهــا، مــع ضــامن 

ــة؛ ــم االجتامعي حقوقه

y  العمــل عــىل تكثيــف وتنويــع برامــج تأهيــل العاملــني مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة

)مديــرون، مســؤولون تربويــون واجتامعيون...(؛

y  إيــالء عنايــة خاصــة ملؤسســات الرعايــة االجتامعيــة التــي تعــاين مــن اختــالالت ماليــة

أو تدبرييــة؛ 

y  ــج ســنوي ــق برنام ــة املرخصــة وف ــة االجتامعي ــة مؤسســات الرعاي افتحــاص ومواكب

محــدد.
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موضوع السؤال: إحداث بعض املرافق االجتامعية ببري الرامي الجنوبية، وإقامات الكولف 
والتيسري مبدينة القنيطرة

واضـع السـؤال: السيد النائب الشعبي فوزي عن فريق األصالة واملعارصة

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

تعــرف بعــض األحيــاء مبدينــة القنيطــرة خاصــة الجديــدة منهــا، خصاصــا يف مــا يخــص املرافــق 

ــل هــذه  ــه مث ــذي تلعب ــري ال ــدور الكب ــرة، ال ــم، الســيدة الوزي ــى عليك ــة، وال يخف االجتامعي

ــه، والنهــوض بالعمــل التكافــيل والتضامنــي ،  املؤسســات تأطــري العمــل االجتامعــي ومواكبت

باإلضافــة إىل تحقيــق اإلنصــاف واملســاواة والعدالــة االجتامعيــة، الــيشء الــذي يحتــم علينــا 

التفكــري بشــكل جــدي يف تقويــة شــبكة مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة عــرب الــرتاب الوطنــي، 

ــال واألشــخاص يف  ــع تتجــىل يف النســاء واألطف ــن املجتم ــات عريضــة م ــرث بفئ ــامم أك واالهت

وضعيــة إعاقــة.

ــة وإقامــات  ــة ببــري الرامــي الجنوبي ــذا، نســائلكن حــول إحــداث بعــض املرافــق االجتامعي ل

ــة القنيطــرة؟ ــف والتيســري مبدين الكول

جـواب السيدة الوزيرة: 

يف البدايــة، أشــكركم الســيد النائــب املحــرتم عــىل تفضلكــم بتوجيــه هــذا الســؤال املتعلــق 

ــري  ــف والتيس ــات الكول ــة وإقام ــي الجنوبي ــري الرام ــة بب ــق االجتامعي ــداث املراف ــا بإح أساس

ــة القنيطــرة. مبدين

ولإلجابــة عــىل ســؤالكم يف شــقه الخــاص مبــدى انتشــار املراكز واملؤسســات االجتامعيــة مبدينة 

ــا  ــالءم واحتياجاته ــا يت ــا مب ــي متــت تغطيته ــاء الت ــاين لألحي ــم بجــدول تبي القنيطــرة، أوافيك

االجتامعيــة، مــع مراعــاة عوامــل القــرب مــن الســاكنة املســتهدفة:
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األحياء املستهدفةالعدداسم املؤسسة

9مؤسسات الرعاية االجتامعية
برئ الرامي الرشقية، حي البساتني، اوالد 

اوجيه، حي املنزه، تجزئة القدس واملغرب 
العريب

13مراكز الرتبية والتكوين
الحنشة، اوالد اوجيه، معمورة، النخاخصة، 

الحاج منصور، الفوارات، الساكنية، أوالد 
عرفة، حي سوق السبت والبوشتيني.

10املراكز يف إطار الرشاكة
ديور الشعبي، حي أوالد اوجيه، املغرب 

العريب، حي معمورة، الحوزية، الحي اإلداري، 
الوفاء2، املدينة العليا، الوفاء5

معمورة )وسط املدينة(1مركز التدرج املهني
الحنشة1مركز التأهيل املهني

حي سوق السبت1مركبات القرب 
أحياء املدينة )حي الخبازات(1وحدة حامية الطفولة

مبقر مندوبية التعاون الوطني )وسط املدينة( 1وحدة املساعدة االجتامعية 
وحدة توجيه ومساعدة األشخاص يف 

وضعية إعاقة
معمورة )وسط املدينة(1

فضاء متعدد الوظائف للنساء يف 
وضعية صعبة

حي سوق السبت1

3رياض األطفال
الحنشة، أوالد اوجيه، الوفاء4 وحي سوق 

السبت

42املجموع

ــم  ــد إقلي ــىل صعي ــني ع ــرشكاء االجتامعي ــي ال ــب باق ــي، إىل جان ــب االجتامع ــل القط ويعم

ــالل:  ــن خ ــة م ــرية والهش ــح الفق ــتهداف الرشائ ــىل اس ــرة، ع القنيط

y  ــة ــادرة الوطني ــار املب ــتهدفة يف إط ــربى املس ــاء الك ــرى باألحي ــاء الصغ ــط األحي رب

ــا؛ ــة به ــات االجتامعي ــز واملركب ــاء املراك ــة، وإنش ــة البرشي للتنمي

y  عقــد رشاكات مــع جمعيــات املجتمــع املــدين املتوفــرة عــىل مراكــز للتكويــن باألحيــاء

غــري املســتهدفة مــن برامــج املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة؛

y  ،ــة ــاء )اوالد عرف ــة ألحي ــج اجتامعي ــع برام ــة، ووض ــة للمدين ــادة التهيئ ــة إع مواكب

وحــي ســوق الســبت، واوالد مبــارك، وحــي الربيــع(، يف إطــار برنامــج محاربــة 
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ــة  ــة للتنمي ــادرة الوطني ــار املب اإلقصــاء بالوســط الحــرضي برســم ســنة 2015 يف إط

ــة بلغــت 10.000.000 درهــام. )وهــي مشــاريع يف  ــة إجاملي ــة مالي ــة، بقيم البرشي

ــاز(: ــور اإلنج ط

مركز إيواء الشباب بدون مأوى بتجزئة جنان 3 بحي اوالد مبارك؛- 

ــل 1 -  ــة األم ــة بتجزئ ــات الخاص ــخاص ذوي االحتياج ــه األش ــتقبال وتوجي ــز اس مرك

ــة؛ بحــي اوالد عرف

دار املسنني بتجزئة الوفاء3 بحي سوق السبت؛- 

ــايض بحــي -  ــوي والري ــز السوســيو ترب ــدد االختصاصــات للنســاء باملرك فضــاء متع

ــع. الربي

ــام  ــم عل ــرة، نحيطك ــة القنيط ــة ملدين ــة الحرضي ــح الجامع ــع مصال ــيق م ــار التنس ويف إط

الســيد النائــب املحــرتم، أنــه تــم االتفــاق مبدئيــا عــىل وضــع مراكــز رهــن إشــارة مصالــح 

ــاء الفقــرية: ــي األحي ــة باق ــي بالقنيطــرة لتغطي التعــاون الوطن

y مركز سوسيو تربوي وريايض بحي سوق السبت؛

y .روض األطفال ومركز لتكوين النساء مبنطقة الحنشة أوالد مبارك

ــة، كــام  ــري الرامــي الجنوبي ــة بحــي ب ــق االجتامعي ــا يخــص إحــداث بعــض املراف ــا يف م أم

جــاء يف ســؤالكم، فتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا الحــي الســكني هــو يف الواقــع حــي جديــد 

ــي  ــران، يف حــني أن إقامت ــة العم ــن طــرف رشك ــة م ــادة التهيئ ــرا إع ــرف مؤخ ــث ع وحدي

ــة  ــان مبدين ــان جديدت ــربان تجزئت ــؤال، فتعت ــا يف الس ــني أيض ــري، املذكورت ــف والتيس الكول

ــرة. القنيط
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موضوع السؤال: التأخر الحاصل يف رصف منح الجمعيات املستفيدة من دعم مشاريع 
سنة 2016

واضـع السـؤال: السيد النائب العبدي رشيد عن فريق األصالة واملعارصة

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

يف إطــار الرشاكــة القامئــة بــني وزارتكــن وعــدد مــن الجمعيــات واملنظــامت املدنيــة، والهادفــة 

إىل تنفيــذ خطــط وبرامــج ومشــاريع خاصــة مبحاربــة الهشاشــة واإلقصــاء االجتامعــي، نرغــب 

لفــت انتباهكــن إىل أن عــددا مــن هــذه الجمعيــات التــي عمــدت وزارتكــن إبــرام اتفاقيــات 

معهــا تقــيض باســتفادتها مــن منــح لدعــم مشــاريع هامــة لســنة 2016، خاصــة بعــد 

إصداركــن لدليــل خــاص عنــوان »الرشاكــة مــع الجمعيــات، مســطرة االنتقــاء وحصيلــة دعــم 

املشــاريع برســم 2016«، والــذي يقــر باســتفادة 200 جمعيــة عــىل املســتوى الوطنــي، ال تــزال 

ــة  تنتظــر بفــارغ الصــرب توصلهــا باملنــح املتفــق عليهــا لتــرشع يف تنفيــذ برامجهــا االجتامعي

عــىل صعيــد الواقــع.

ــتوى  ــىل مس ــتغل ع ــا تش ــار إليه ــات املش ــذه الجمعي ــن ه ــض م ــر أن البع ــر بالذك وجدي

مدينــة ســال وضواحيهــا التــي تعــرف ارتفاعــا متزايــدا يف نســبة الفقــر والهشاشــة واإلقصــاء 

ــاذ املقدمــة  ــة لإلســعاف واإلنق ــة الوطني ــال الهيئ ــاك عــىل ســبيل املث االجتامعــي، حيــث هن

لخدمــات جليلــة لفائــدة مســنات ومســني مدينــة ســال، والتــي بدورهــا مل تتوصــل بالدفعــة 

األوىل مــن الدعــم املتفــق عليــه، بالرغــم مــن اســتكاملها لكافــة الوثائــق القانونيــة املطلوبــة 

ــة الرشاكــة. بعــد اتفاقي

تبعــا لذلــك، نســائلكن عــن األســباب الكامنــة وراء التأخــر الحاصــل يف رصف منــح الجمعيــات 

املســتفيدة مــن دعــم مشــاريع ســنة2016 ؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــة  ــج الرشاك ــري برنام ــات القطــب االجتامعــي يف تدب ــني مكون ــرب ب ــاج أك ــق اندم ــة تحقي بغي

مــع الجمعيــات، أحيطكــم علــام الســيد النائــب املحــرتم بــأن مكونــات القطــب االجتامعــي 

قــد قامــت بالتوقيــع عــىل اتفاقيــة رشاكــة، أوكلــت فيهــا لوكالــة التنميــة االجتامعيــة مهمــة 

اإلرشاف عــىل الجــزء العمــيل الخــاص بانتقــاء وتتبــع املشــاريع وتعبئــة مــوارد ماليــة مشــرتكة 

بينهــا وبــني وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة.
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ويف هــذا اإلطــار، تــم إطــالق طلــب عــروض مشــاريع برســم ســنة 2016 ابتــداء مــن يوليــوز 

2016، حيــث متــت دراســة 675 طلبــا وتــم انتقــاء 200 مــرشوع، وقــد تزامنــت هــذه العمليــة 

مــع االســتحقاقات الترشيعيــة لســنة 2016، مــام أدى إىل إعــادة برمجــة االشــغال ومتديــد مــدة 

اســتقبال طلبــات املشــاريع إىل غايــة 21 نونــرب مــن نفــس الســنة.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن عمليــة انتقــاء املشــاريع، امتــدت إىل حــدود شــهر فربايــر 2017، وتــم 

التوقيــع عــىل االتفاقيــات يف أواخــر شــهر مــارس مــن نفــس الســنة كذلــك. كــام أن مســطرة 

التأشــري عــىل ميزانيــة الوكالــة والتــي مل تتــم إال يف حــدود شــهر نونــرب 2017، أثــرت ســلبا عــىل 

رصف املنــح املخصصــة للجمعيــات املســتفيدة.

ولتــدارك هــذا التأخــري، نخربكــم أنــه ســيتم التعجيــل بــرصف األشــطر األوىل مــن مســتحقات 

الجمعيــات خــالل األيــام القليلــة القادمــة بحــول اللــه.
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موضوع السؤال: نصيب جمعيات آسفي لذوي االحتياجات الخاصة من برامج التنمية
واضـع السـؤال: السيد النائب سعنان هشام عن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

يتوفــر إقليــم آســفي عــىل عــدد كبــري مــن الجمعيــات التــي تشــتغل يف مجــال األشــخاص ذوي 

االحتياجــات الخاصــة، كــام أنهــا تلعــب دورا كبــريا يف احتضــان وتأطــري فئــات عريضــة مــن 

املجتمــع تعــاين مــن اإلعاقــة.

وكــام ال يخفــى عليكــم الســيدة الوزيــرة أن إنجــاح برامــج تأطــري وتأهيــل ذوي االحتياجــات 

الخاصــة مــن طــرف الجمعيــات يحتــاج إىل اســتفادتها مــن دعــم مــايل، وانخراطهــا يف برامــج 

التنميــة التــي تســتهدف الشــخص املعــاق، إال أننــا نجــد يف املقابــل أن العديــد مــن الجمعيــات 

املشــتغلة يف هــذا املجــال، واملوجــودة بإقليــم آســفي، غــري راضيــة عــن الخدمات واملســاعدات 

ــن  ــا م ــد أن المســت إقصائه ــع، بع ــن املجتم ــة م ــدة هــذه الفئ ــم لفائ ــن طرفك ــة م املقدم

برامــج التكويــن والتأهيــل والتأطــري التــي ترشفــون عليهــا، فضــال عــن عــدم اســتفادتها مــن 

املشــاريع االجتامعيــة املتعلقــة باحتضــان وتأهيــل ذوي االحتياجــات الخاصــة.

ومــن أجــل ذلــك، نســائلكم الســيدة الوزيــرة عــن األســباب الكامنــة وراء إقصــاء الجمعيــات 

العاملــة يف مجــال اإلعاقــة بإقليــم آســفي مــن برامــج ومشــاريع وزارتكــم، ومــا هــو نصيبــه 

مــن الربامــج املتعلقــة بتأهيــل ذوي االحتياجــات الخاصــة؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

كــام تعلمــون الســيد النائب املحــرتم، أن وزارة األرسة والتضامن واملســاواة والتنمية االجتامعية، 

تــويل عنايــة خاصــة باألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة عــن طريــق اإلدمــاج الفعــيل لهاتــه 

الفئــة الهشــة مــن املجتمــع املغــريب يف مشــاريع وبرامــج التنميــة املحليــة، مــن خــالل تقويــة 

ــع  ــة رشاكات م ــال، وإقام ــذا املج ــا يف ه ــت وصايته ــة تح ــات الواقع ــر املؤسس ــارات أط مه

الفاعلــني املحليــني لبلــورة مشــاريع وبرامــج مجاليــة مندمجــة، تأخــذ بعــني االعتبــار اإلعاقــة 

وتســاهم يف اســتقاللية األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة وتحســني جــودة حياتهــم.

ففــي إطــار برنامــج تدبــري الرشاكــة مــع الجمعيــات لســنة 2016، تــم دعــم ومواكبــة جمعيــة 

قلــم لــذوي االحتياجــات الخاصــة إلنجــاز مــرشوع »نحــو مغــرب جديــر باألشــخاص يف وضعيــة 

إعاقــة«، حيــث بلــغ عــدد املســتفيدات واملســتفيدين منــه 400 بكلفــة 99.950.00 درهــام.
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ــة  ــل املحلي ــر السالس ــم وتطوي ــم تنظي ــدف إىل دع ــذي يه ــني، ال ــج تثم ــبة لربنام ــا بالنس أم

ــة  ــة التنمي ــا وكال ــذي أطلقته ــار املنتجني، وال ــية لصغ ــروف املعيش ــني الظ ــرية وتحس الصغ

االجتامعيــة، فقــد تــم يف هــذا الصــدد، كــام ال يخفــى عليكــم، إطــالق برنامــج تثمــني الفخــار 

بإقليــم آســفي الــذي يضــم 102 وحــدة حرفيــة متخصصــة يف صناعــة الفخــار مــع تخصيــص 

ــذوي االحتياجــات الخاصــة. 2% ل
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موضوع السؤال: املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن واملساواة والتنمية 
االجتامعية بالنسبة إلقليم صفرو يف الفرتة املمتدة إىل 2021

واضـع السـؤال: السيد النائب سكوري لحسن عن الفريق الحريك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

حــددت الحكومــة معــامل السياســة التــي تــروم تطبيقهــا يف الربنامــج الحكومــي الــذي قدمــه 

الســيد رئيــس الحكومــة غــداة تعيــني هــذه الحكومــة، كــام أنــه ذه األخــرية تقدمــت بعــد 

هــذا الترصيــح مبجموعــة مــن التعهــدات ذات الصلــة باالســرتاتيجيات القطاعيــة التــي يتجــاوز 

زمنهــا الواليــة الترشيعيــة الحاليــة. 

ونظــرا لكــون هــذه االلتزامــات والتعهــدات تتخــذ صبغــة العمــوم، فإننــا نعتــرب بــأن فاعليتهــا 

ــم  ــف أقالي ــل امللمــوس عــىل مســتوى مختل ــة والتفعي ــا تكمــن يف األجــرأة امليداني ونجاعته

وجهــات اململكــة. 

ــنة  ــدة إىل س ــرتة املمت ــالل الف ــة خ ــج الحكوم ــل برام ــة تنزي ــن خط ــألكم ع ــا نس ــك، فإنن لذل

ــة  ــن واملســاواة والتنمي ــه أي األرسة والتضام ــون علي ــذي ترشف ــال ال ــل يف املج ــىل األق  2021ع

االجتامعيــة عــىل مســتوى إقليــم آســفي متســائلني عــن املشــاريع املقــررة بهــذا اإلقليــم باألرقــام 

واملواعيــد الزمنيــة وأمكنــة توطينهــا، ســواء بالنســبة للبنيــات والتجهيــزات األساســية أو املــوارد 

البرشيــة أو بالنســبة للمشــاريع التــي تدخــل يف إطــار سياســة القــرب والالتركيــز اإلداري؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــة بأهميــة سياســة القــرب  ــا مــن وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعي إميان

ــرتاب  ــداد ال ــذ مجموعــة مــن الربامــج واملشــاريع عــىل امت ــا، تعمــل عــىل تنفي يف أداء عمله

الوطنــي، وذلــك عــرب إحــداث مجموعــة مــن مراكــز الرتبيــة والتكويــن، ومؤسســات الرعايــة 

ــة  ــن تقوي ــال ع ــة، فض ــات االجتامعي ــال واملركب ــاض األطف ــن، وري ــة، ودور املواط االجتامعي

قــدرات الفاعلــني املحليــني واملســاهمة يف اإلدمــاج االجتامعــي مــن خــالل النشــاط االقتصــادي 

واملواكبــة املحليــة للربامــج االجتامعيــة الوطنيــة.

ويف هــذا اإلطــار، ميكــن إجــامل املشــاريع املزمــع إنجازهــا يف مجــال تدخل القطــب االجتامعي 

بإقليــم صفــرو خــالل الفــرتة املمتــدة إىل غايــة ســنة 2021 يف مــا ييل:

y تأهيل بنيات مراكز الرتبية والتكوين واالستقبال واإليواء بإقليم صفرو؛

y إحداث مركز حريف للزربية بجامعة آيت سبع الجروف؛
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y إحداث دار الطالب بتازوطة؛

y  تجهيــز مراكــز اجتامعيــة مشــيدة يف إطــار متويــالت املبــادرة الوطنيــة للتنميــة

البرشيــة.

ــر  ــى رهــني بتوف ــرو، يبق ــم صف ــات بإقلي ــل هــذه البني هــذا، وتجــدر اإلشــارة إىل أن تأهي

ــا: ــة إلحداثه ــة الرضوري ــامدات املالي االعت

y القيام بأنشطة يف املساعدة االجتامعية؛

y  توزيــع كــرايس متحركــة برســم ســنة 2016 مبراكــز اســتقبال ومســاعدة األشــخاص يف

وضعيــة إعاقــة؛

y  إحــداث مــرشوع خــاص باألنشــطة املــدرة للدخــل لفائــدة بعــض األشــخاص يف

وضعيــة إعاقــة تفعيــال ملقتضيــات صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي؛

y  ــد إقليــم صفــرو إلحــداث ــة عــىل صعي ــة خريجــات املراكــز االجتامعي دعــم ومواكب

تعاونيــات وجمعيــات مهنيــة، مــع توفــري فضــاءات جديــدة متخصصــة يف التســويق 

التضامنــي ملنتجــات هــذه التعاونيــات والجمعيــات؛

y  دعــم جمعيــات مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة وتخصيــص منــح مالية لها للمســاهمة

يف مصاريــف التأطــري ودعــم التمــدرس ومحاربــة الهــدر املــدريس )بلــغ الدعــم املــايل 

لهــذه املؤسســات برســم ســنة 2016 مــا مجموعــه 1.268.000.00 درهــام(؛

y دعم الجمعيات التنموية عىل غرار السنوات السابقة مثال؛

y  ــتفادة ــام، واس ــل 55.000 دره ــايل وص ــالف م ــة بغ ــات تنموي ــس جمعي ــم خم دع

ثــالث جمعيــات أخــرى عــن طريــق التعــاون الوطنــي، مــن هبــات متعــددة عبــارة 

ــة؛ ــاءات ومحجــوزات جمركي ــن إعف ع

y دعم مركز وئام للوساطة األرسية مببلغ 204.000.00 درهام؛

y  دعــم جمعيــة التضامــن للتنميــة والرشاكــة مــن أجــل توفــري خدمــات التكفــل

واملســاعدة االجتامعيــة للمســنني داخــل الوســط األرسي مببلــغ 113.580.00 درهــام؛

y  مببلــغ العنــف  للنســاء ضحايــا  والتوجيــه  واالســتامع  االســتقبال  مراكــز  دعــم 

درهــام؛  240.000.00

y  ــة ــند االجتامعي ــة الس ــدة جمعي ــة لفائ ــل األرسة القروي ــل األرسي داخ ــم التواص دع

ــام؛ ــغ 25.900.00 دره ــدريس مببل ــل امل ــة والنق ــة تازوط ــب والطالب ــدار الطال ل

y  ــرو ــات صف ــة مهرجان ــدة جمعي ــل لفائ ــدرة للدخ ــطة امل ــاريع واألنش ــة املش مواكب

ــت. افن
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موضوع السؤال: املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن واملساواة والتنمية 
االجتامعية بالنسبة إلقليم الفقيه بنصالح يف الفرتة املمتدة إىل سنة 2021 

واضـع السـؤال: السيد النائب مبديع محمد عن الفريق الحريك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

حــددت الحكومــة معــامل السياســة التــي تــروم تطبيقهــا يف الربنامــج الحكومــي الــذي قدمــه 

الســيد رئيــس الحكومــة غــداة تعيــني هــذه الحكومــة، كــام أنــه ذه األخــرية تقدمــت بعــد 

هــذا الترصيــح مبجموعــة مــن التعهــدات ذات الصلــة باالســرتاتيجيات القطاعيــة التــي يتجــاوز 

زمنهــا الواليــة الترشيعيــة الحاليــة. 

ونظــرا لكــون هــذه االلتزامــات والتعهــدات تتخــذ صبغــة العمــوم، فإننــا نعتــرب بــأن فاعليتهــا 

ــم  ــف أقالي ــل امللمــوس عــىل مســتوى مختل ــة والتفعي ــا تكمــن يف األجــرأة امليداني ونجاعته

وجهــات اململكــة. 

ــدة إىل ســنة  ــل برامــج الحكومــة خــالل الفــرتة املمت ــا نســألكم عــن خطــة تنزي ــك، فإنن لذل

 2021عــىل األقــل يف املجــال الــذي ترشفــون عليــه أي األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة 

ــذا  ــررة به ــاريع املق ــن املش ــائلني ع ــح متس ــه بنصال ــم الفقي ــتوى إقلي ــىل مس ــة ع االجتامعي

اإلقليــم باألرقــام واملواعيــد الزمنيــة وأمكنــة توطينهــا، ســواء بالنســبة للبنيــات والتجهيــزات 

ــي تدخــل يف إطــار سياســة القــرب  ــة أو بالنســبة للمشــاريع الت األساســية أو املــوارد البرشي

ــز اإلداري؟ والالتركي

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــة بأهميــة سياســة القــرب  ــا مــن وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعي إميان

ــرتاب  ــداد ال ــذ مجموعــة مــن الربامــج واملشــاريع عــىل امت ــا، تعمــل عــىل تنفي يف أداء عمله

الوطنــي، وذلــك عــرب إحــداث مجموعــة مــن مراكــز الرتبيــة والتكويــن، ومؤسســات الرعايــة 

ــة  ــن تقوي ــال ع ــة، فض ــات االجتامعي ــال واملركب ــاض األطف ــن، وري ــة، ودور املواط االجتامعي

قــدرات الفاعلــني املحليــني واملســاهمة يف اإلدمــاج االجتامعــي مــن خــالل النشــاط االقتصــادي 

واملواكبــة املحليــة للربامــج االجتامعيــة الوطنيــة.
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ويف هــذا اإلطــار، ميكــن إجــامل املشــاريع املزمــع إنجازهــا يف مجــال تدخل القطــب االجتامعي 

بإقليــم الفقيــه بنصالــح خــالل الفــرتة املمتــدة إىل غايــة ســنة 2021 يف مــا ييل:

y  برنامــج ارتقــاء الفقيــه بنصالــح يف إطــار تقويــة قــدرات الفاعلــني، بتكلفــة إجامليــة

تقــدر بـــــ2.465.000.00 درهــام؛

y  ــة ــة املحلي ــار املواكب ــني، يف إط ــني التوحدي ــال املعاق ــدة األطف ــات لفائ ــز قاع تجهي

للربامــج االجتامعيــة الوطنيــة، بتكلفــة إجامليــة تقدر بــــ247.894.05 درهام، اســتفاد 

ــا 50 مســتفيدا و22 مســتفيدة؛ منه

y  انتقــاء مرشوعــني باإلقليــم لالســتفادة مــن عمليــة متويــل املشــاريع املــدرة للدخــل

لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة؛

y  برمجــة إعــادة تهيئــة مركــز املســرية للرتبيــة والتكويــن )الكائــن داخــل بنايــة كنيســة

ســابقة( مــن خــالل تجهيــز قاعــة لإلعالميــات، وإحــداث فضــاء ملســاعدة واســتقبال 

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، وفضــاء للمســاعدة االجتامعيــة؛

y  تجهيــز وحــدة لتكويــن إنتــاج الحلويــات املغربيــة مبركــزي الرتبيــة والتكويــن الهــدى

ســوق الســبت، واملركــب االجتامعــي الفقيــه بــن صالــح؛

y إحداث مقصف باملركب االجتامعي الفقيه بن صالح؛

y  ،تحويــل فضــاء املركــب االجتامعــي الفقيــه بــن صالــح ملركــز املســاعدة االجتامعيــة

ويرتقــب أن يصــل عــدد املســتفيدين مــن خدماتــه لحــوايل 1000 مســتفيد ســنويا؛

y  تحويــل خدمــات مركــز الرتبيــة والتكويــن الزهــور ملركــز اســتقبال وتوجيــه األشــخاص

يف وضعيــة إعاقــة والــذي يرتقــب أن يصــل عــدد املســتفيدين مــن خدماتــه لحــوايل 

1200 مســتفيد ســنويا؛

y  مــرشوع إحــداث وحــدة لحاميــة الطفولــة يف الواجهــة الجنوبيــة للمركــب االجتامعــي

الفقيــه بــن صالــح خــالل ســنة 2018؛

y  ــدم ــي التق ــرأة بح ــف للم ــدد الوظائ ــز متع ــل باملرك ــرأة العم ــل وأج ــرشوع تفعي م

املحــدث يف إطــار املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة وذلــك بتنســيق مــع مصالــح 

ــة برســم ســنة 2018؛ العامل

y  مــرشوع إحــداث مركــز للرتبيــة والتكويــن بجامعــة أوالد بورحمــون بتنســيق ورشاكــة

مــع املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة وجامعــة أوالد بورحمــون برســم ســنة 2018؛
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y  ــد ــة دار ول ــرتاب جامع ــات ب ــدد التخصص ــي متع ــب اجتامع ــداث مرك ــرشوع إح م

زيــدوح برشاكــة وتنســيق مــع املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة وجامعــة دار ولــد 

ــد زيــدوح خــالل ســنتي 2019 - 2020؛ ــادة دار ول زيــدوح والنســيج الجمعــوي بقي

y  ــي ــة بن ــن جامع ــكل م ــة ب ــب والطالب ــدار الطال ــل ب ــل وأجــرأة العم مــرشوع تفعي

ــنة 2018؛ ــم س ــاد برس ــة أوالد عي ــل وبلدي وكي

y  ــة ودعــم خريجــات مراكــز املســاعدة عــىل االندمــاج االجتامعــي مــن خــالل مواكب

ــني كل ســنة يف أفــق 2021. ــث متــت برمجــة إحــداث تعاونيت ــن، حي ــة والتكوي الرتبي
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موضوع السؤال: فتح اآلجال لالستفادة من املساعدات العينية املبارشة املقدمة من طرف 
التعاون الوطني لألشخاص يف وضعية إعاقة

واضـع السـؤال: السيد النائب بومريس عمر عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

تقــوم املصالــح الخارجيــة للتعــاون الوطنــي يف مختلــف األقاليــم بتوزيــع املســاعدات العينيــة 

املبــارشة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، حيــث تعتــرب هــذه املســاعدات رغــم قلتهــا التفاتــة 

جــد مهمــة لرشيحــة مــن املجتمــع املغــريب تعــاين االعاقــة علــام أن عــدد املســتفيدين حاليــا 

بإقليــم ســيدي إفنــي يبلــغ 387 حالــة. كــام يوجــد أزيــد مــن 800 ص الئحــة االنتظــار وذلــك 

بســبب اآلجــال املحــدودة التــي تــم فيهــا إخبــار ســاكنة اإلقليــم باملوضــوع حيــث حــرصت 

اللوائــح بتاريــخ 31 ينايــر2016  أخــرب املواطنــني بأســبوع تقريبــا قبــل هــذا التاريــخ.

ــرة أن أســائلكم عــن مــا هــي التدابــري التــي ســتتخذونها قصــد  ــذا يرشفنــي الســيدة الوزي ل

ــة؟ ــح االنتظــار لالســتفادة مــن املســاعدات العيني ــح اآلجــال أمــام امل ل ن لوائ فت

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــب املحــرتم،  ــام الســيد النائ ــي أن أحيطكــم عل ــه أعــاله، يرشفن ــة باملوضــوع املشــار إلي عالق

بــأن برنامــج املــواد العينيــة الغذائيــة املخصصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة أو البرصيــة، 

يعــد مــن بــني الربامــج االجتامعيــة التضامنيــة التــي اعتمدهــا التعــاون الوطنــي منــذ مثانينــات 

ــة  ــواد عيني ــكل م ــىل ش ــاعدات ع ــن املس ــة م ــص دوري ــم حص ــك بتقدي ــايض وذل ــرن امل الق

لفائــدة 4102 مســتفيد.

ويف ســنة 2015، وتبعــا إلحــدى توصيــات املجلــس األعــىل للحســابات، وبقــرار مــن املجلــس 

اإلداري ملؤسســة التعــاون الوطنــي، قامــت هــذه األخــرية بإدخــال بعــض التعديــالت 

واإلصالحــات عــىل هــذا الربنامــج هّمــت باألســاس، ويف املرحلــة األوىل، تنويــع وتجويــد 

حصــص املــواد الغذائيــة املقدمــة، واســتهداف األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املعوزيــن فقــط 

ــم  ــنة 2016، ت ــم س ــة، وبرس ــة ثاني ــني(، ويف مرحل ــن واملكفوف ــني )املقعدي ــني الفئت ــن هات م

ــة  ــة إعاق ــي ليســتهدف، بشــكل أوســع، األشــخاص يف وضعي ــج التضامن ــم هــذا الربنام تعمي

ــن. ــة املعوزي ــة أو برصي حركي
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ــت  ــرت زي ــن )3لي ــون م ــي تتك ــة الت ــة الفردي ــرود الغذائي ــذه الط ــارة إىل أن ه ــدر اإلش وتج

ــن  ــن األرز/ 500غ م ــغ م ــدس/ 3كل ــن الع ــغ م ــاز/ 4كل ــق املمت ــن الدقي ــغ م ــدة/ 5كل املائ

ــة  ــع محلي ــا بشــكل دوري منظــم، عــرب نقــط توزي ــوزع حالي ــغ مــن الســكر( ت الشــاي/ 3كل

ــذه  ــة له ــح الخارجي ــع املصال ــام م ــيق ت ــة بتنس ــىل الصفق ــازت ع ــي ح ــة الت ــة للرشك تابع

ــة. املؤسس

أمــا بخصــوص وضعيــة إقليــم ســيدي إفنــي يف إطــار برنامــج هــذه العمليــة التضامنيــة كــام 

ــنة(  ــوق 18 س ــن )ف ــي الس ــتوفني لرشط ــجلني املس ــدد املس ــغ ع ــد بل ــؤالكم، فق ــاء يف س ج

ونــوع اإلعاقــة )حركيــة أو برصيــة(، واملســجلني فعليــا يف الئحــة االنتظــار، هــو 193 مرشــحا 

لالســتفادة وليــس 800 شــخص، علــام أن هــذا اإلقليــم، كباقــي أقاليــم اململكــة، يســتفيد حاليــا 

ــدد 253،  ــة بع ــدد 64، وحركي ــة بع ــة برصي ــة إعاق ــي )وضعي ــخص معن ــة 387 ش ــن حص م

ــة بعــدد 70(.  ومركب

أمــا بخصــوص الشــق املتعلــق بســؤالكم حــول فتــح اآلجــال أمــام املســجلني يف لوائــح االنتظــار 

لالســتفادة مــن هــذه املســاعدات، وجــب التذكــري، إىل أن االعتــامدات املاليــة الحاليــة 

ــإن  ــدة املســتفيدين، ويف هــذا اإلطــار، ف ــة لتوســيع قاع ــري كافي ــج غ ــذا الربنام املرصــودة له

مؤسســة التعــاون الوطنــي تبــذل قصــارى جهدهــا مــع الجهــات املختصــة والرشيكــة لتطويــر 

ــه لتحقيــق أهدافــه الحاليــة واملســتقبلية. ــز متويل هــذا الربنامــج وتعزي
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موضوع السؤال: املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن واملساواة والتنمية 
االجتامعية بالنسبة إلقليم الناظور يف الفرتة املمتدة إىل 2021
واضـع السـؤال: السيد النائب الرحموين سعيد عن الفريق الحريك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

حــددت الحكومــة معــامل السياســة التــي تــروم تطبيقهــا يف الربنامــج الحكومــي الــذي قدمــه 

الســيد رئيــس الحكومــة غــداة تعيــني هــذه الحكومــة، كــام أن هــذه األخــرية تقدمــت بعــد 

هــذا الترصيــح مبجموعــة مــن التعهــدات ذات الصلــة باالســرتاتيجيات القطاعيــة التــي يتجــاوز 

زمنهــا الواليــة الترشيعيــة الحاليــة. 

ونظــرا لكــون هــذه االلتزامــات والتعهــدات تتخــذ صبغــة العمــوم، فإننــا نعتــرب بــأن فاعليتهــا 

ــم  ــف أقالي ــل امللمــوس عــىل مســتوى مختل ــة والتفعي ــا تكمــن يف األجــرأة امليداني ونجاعته

وجهــات اململكــة. 

ــدة إىل ســنة  ــل برامــج الحكومــة خــالل الفــرتة املمت ــا نســألكم عــن خطــة تنزي ــك، فإنن لذل

 2021عــىل األقــل يف املجــال الــذي ترشفــون عليــه أي األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة 

ــم  ــذا اإلقلي ــررة به ــن املشــاريع املق ــم الناظــور متســائلني ع ــة عــىل مســتوى إقلي االجتامعي

باألرقــام واملواعيــد الزمنيــة وأمكنــة توطينهــا، ســواء بالنســبة للبنيــات والتجهيــزات األساســية 

أو املــوارد البرشيــة أو بالنســبة للمشــاريع التــي تدخــل يف إطــار سياســة القــرب والالتركيــز 

اإلداري؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــة بأهميــة سياســة القــرب  ــا مــن وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعي إميان

ــرتاب  ــداد ال ــذ مجموعــة مــن الربامــج واملشــاريع عــىل امت ــا، تعمــل عــىل تنفي يف أداء عمله

الوطنــي، وذلــك عــرب إحــداث مجموعــة مــن مراكــز الرتبيــة والتكويــن، ومؤسســات الرعايــة 

ــة  ــن تقوي ــال ع ــة، فض ــات االجتامعي ــال واملركب ــاض األطف ــن، وري ــة، ودور املواط االجتامعي

قــدرات الفاعلــني املحليــني واملســاهمة يف اإلدمــاج االجتامعــي مــن خــالل النشــاط االقتصــادي 

واملواكبــة املحليــة للربامــج االجتامعيــة الوطنيــة.

ويف هــذا اإلطــار، ميكــن إجــامل املشــاريع املزمــع إنجازهــا يف مجــال تدخل القطــب االجتامعي 

بإقليــم الناظــور خــالل الفــرتة املمتــدة إىل غايــة ســنة 2021 يف مــا ييل:
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y إحداث مركز إليواء األطفال يف وضعية صعبة مبدينة الناظور؛

y إحداث مركز إليواء األطفال يف وضعية صعبة ببني انصار؛

y إحداث دار الطالبة ببني انصار؛

y إحداث دار الطالبة بجامعة حايس بركان؛

y مركز إليواء األشخاص املسنني بسلوان؛

y مركز إليواء األشخاص املختلني عقليا مبدينة الناظور؛

y مركز الرتبية والتكوين بجامعة الربكانيني؛

y مركز الرتبية والتكوين بجامعة أوالد ستوت؛

y  إحــداث مراكــز الســتقبال وتوجيــه األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة عــىل صعيــد الجهــة

الرشقيــة بتعــاون مــع املنســقيات الجهويــة للتعــاون الوطنــي؛

y  ــم ــدة وأقالي ــة وج ــة بعامل ــدات الرضوري ــا باملع ــدة وتجهيزه ــز جدي ــاح مراك افتت

ــرب  ــات الق ــم خدم ــاد وتقدي ــه واإلرش ــتقبال والتوجي ــوىل االس ــور لتت ــك والناظ فكي

ــة؛ ــة البديل ــزة التعويضي ــة واألجه ــات التقني ــع املعين كتوزي

y .برمجة إحداث مراكز إقليمية عىل مستوى جرسيف وجرادة وتاوريرت

هــذا، كــام تجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف إطــار صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي، بلــغ عــدد 

الجمعيــات املســتفيدة بالجهــة الرشقيــة 18 جمعيــة اســتوفت الــرشوط املســطرية املطلوبــة 

بغــالف مــايل بلــغ 6.168.012,00 درهــام، اســتفاد منهــا مــا يناهــز 702 شــخصا يف وضعيــة 

إعاقــة. أمــا فيــام يتعلــق بعــدد مشــاريع األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املنتقــاة لالســتفادة مــن 

عمـــلية متويــــــل املشاريع الـــــمدرة للدخـــــل بالجهــــــة الرشقيـــــــة برسم سنـــــة 2016 

فهــو 53 مرشوعــا بغــالف مــايل بلـــــغ 2,50 715 478  درهــام، أي مــا يناهــز 20 % مــن الدعم 

ــنة 2017  ــم س ــة برس ــة الرشقي ــتوى الجه ــىل مس ــاريع ع ــاء 10 مش ــم انتق ــام ت ــاميل. ك اإلج

حيــث بلــغ مبلــغ الدعــم اإلجــاميل385 600 00, درهــام.

وإضافــة إىل التدابــري املربمجــة يف إطــار مــرشوع مخطــط العمــل الوطنــي 2021-2017 والتــي 

ــة  ــل السياس ــل تنزي ــن أج ــة، وم ــا الخارجي ــف مصالحه ــة ومختل ــات الحكومي ــم القطاع ته

ــة،  ــون التنظيمــي للجامعــات الرتابي ــرتايب وتبعــا للقان ــة املندمجــة عــىل املســتوى ال العمومي

تعمــل وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة عــىل مواكبــة الجامعــات 

ــم أو جامعــات يف دمــج حقــوق األشــخاص  ــات أو عــامالت وأقالي ــت جه ــة ســواء كان الرتابي

ــني  ــودة ب ــة املنش ــق االلتقائي ــل تحقي ــن أج ــة م ــا التنموي ــة يف مخططاته ــة إعاق يف وضعي

ــة. ــة والرتابي ــة الوطني ــات العمومي السياس
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موضوع السؤال: املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن واملساواة والتنمية 
االجتامعية بالنسبة لجهة درعة تافياللت يف الفرتة املمتدة إىل 2021
واضـعة السـؤال: السيدة النائبة نزيه فاطمة الزهراء عن الفريق الحريك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

حــددت الحكومــة معــامل السياســة التــي تــروم تطبيقهــا يف الربنامــج الحكومــي الــذي قدمــه 

الســيد رئيــس الحكومــة غــداة تعيــني هــذه الحكومــة، كــام أنــه ذه األخــرية تقدمــت بعــد 

هــذا الترصيــح مبجموعــة مــن التعهــدات ذات الصلــة باالســرتاتيجيات القطاعيــة التــي يتجــاوز 

زمنهــا الواليــة الترشيعيــة الحاليــة. 

ونظــرا لكــون هــذه االلتزامــات والتعهــدات تتخــذ صبغــة العمــوم ، فإننــا نعتــرب بــأن فاعليتهــا 

ــم  ــف أقالي ــل امللمــوس عــىل مســتوى مختل ــة والتفعي ــا تكمــن يف األجــرأة امليداني ونجاعته

وجهــات اململكــة. 

ــدة إىل ســنة  ــل برامــج الحكومــة خــالل الفــرتة املمت ــا نســألكم عــن خطــة تنزي ــك، فإنن لذل

 2021عــىل األقــل يف املجــال الــذي ترشفــون عليــه أي األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة 

ــذا  ــررة به ــاريع املق ــن املش ــائلني ع ــت متس ــة تافيالل ــة درع ــتوى جه ــىل مس ــة ع االجتامعي

اإلقليــم باألرقــام واملواعيــد الزمنيــة وأمكنــة توطينهــا، ســواء بالنســبة للبنيــات والتجهيــزات 

ــي تدخــل يف إطــار سياســة القــرب  ــة أو بالنســبة للمشــاريع الت األساســية أو املــوارد البرشي

ــز اإلداري؟ والالتركي

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــة بأهميــة سياســة القــرب  ــا مــن وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعي إميان

ــرتاب  ــداد ال ــذ مجموعــة مــن الربامــج واملشــاريع عــىل امت ــا، تعمــل عــىل تنفي يف أداء عمله

الوطنــي، وذلــك عــرب إحــداث مجموعــة مــن مراكــز الرتبيــة والتكويــن، ومؤسســات الرعايــة 

ــة  ــن تقوي ــال ع ــة، فض ــات االجتامعي ــال واملركب ــاض األطف ــن، وري ــة، ودور املواط االجتامعي

قــدرات الفاعلــني املحليــني واملســاهمة يف اإلدمــاج االجتامعــي مــن خــالل النشــاط االقتصــادي 

واملواكبــة املحليــة للربامــج االجتامعيــة الوطنيــة.

ويف هــذا اإلطــار، ميكــن إجــامل املشــاريع املزمــع إنجازهــا يف مجــال تدخل القطــب االجتامعي 

لجهــة درعــة تافياللــت خــالل الفــرتة املمتــدة إىل غايــة ســنة 2021 يف مــا ييل:
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ــة  ــم جه ــد أقالي ــة عــىل صعي ــة إعاق ــه األشــخاص يف وضعي ــز الســتقبال وتوجي إحــداث مراك

درعــة تافياللــت، تعمــل عــىل تيســري االســتفادة املبــارشة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة بالجهــة 

ــاء املعنيــات  مــن خدمــات صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي، وال ســيام مــا يتعلــق باقتن

التقنيــة واألجهــزة البديلــة ودعــم التمــدرس واألنشــطة املــدرة للدخــل؛

y  تخصيــص مبلــغ 2.629.620.00 درهــام لدعــم متــدرس 240 طفــال يف وضعيــة إعاقــة

ــات املســتوفية  ــايل إىل الجمعي ــد حــول هــذا الدعــم امل ــت، وق ــة تافيالل ــة درع بجه

ــة؛ للــرشوط املســطرية املطلوب

y  ــاروز ــز أن ــة ملرك ــة القانوني ــوية الوضعي ــام لتس ــغ 363.000.00 دره ــص مبل تخصي

ــت؛ ــم ميدل ــة بإقلي ــة الذهني لإلعاق

y  ــغ ــن مبل ــري م ــم تنغ ــني بإقلي ــخاص املعاق ــل األش ــف لتأهي ــز املضاي ــتفادة مرك اس

ــغ 175.000.00  ــم ورزازات مببل ــاق بإقلي ــز آف ــب مرك ــام إىل جان 330.000.00 دره

ــام؛ دره

y  برمجــة مراكــز للتجهيــز كمركــز ابتســامة لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة ذهنية بــورزازات

واملركــز السوســيو تربــوي لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة بإقليم الرشــيدية.

y  ــة ــادرات الجمعوي ــم املب ــار دع ــت يف إط ــة تافيالل ــة درع ــا بجه ــم 17 مرشوع دع

املحليــة برســم ســنة 2016 بغــالف مــايل بلــغ 2.107.184.00 درهــام؛

y  ــة ــاء« مبيزاني ــج »ارتق ــار برنام ــدين يف إط ــع امل ــات املجتم ــة جمعي ــن ومواكب تكوي

ــري؛ ــيدية وتنغ ــي الراش ــم بإقليم ــون دره ــدر بـــ8.5 ملي ــة تق إجاملي

y  املســاهمة يف إحــداث مركزيــن لتكويــن ومواكبــة الجمعيــات بــكل مــن أرفــود

ــم؛ ــون دره ــدر بـــ0.3 ملي ــة تق ــيدية مبيزاني والراش

y  ــار ــني يف إط ــني العامل ــار املنتج ــل صغ ــل ودخ ــروف عم ــني ظ ــاهمة يف تحس املس

سالســل اإلنتــاج والخدمــات عــن طريــق إنجــاز 3 برامــج »تثمــني« مبيزانيــة تقــدر ب 

11.7 مليــون درهــم لتثمــني سلســلة الزعفــران بتنغــري، سلســلة األحجــار األحفوريــة 

بأرفــود وسلســلة الخــزف بالراشــيدية.

y  دعــم الفئــات الهشــة والفقــرية مــن خــالل برنامــج مغــرب مبــادرات يف إقليــم

الراشــيدية مــن اجــل خلــق املقــاوالت الصغــرية جــدا خاصــة لــدى الشــباب حامــيل 

ــاريع؛ املش
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y  رصــد ميزانيــة تقــدر بـــــ2.2 مليــون درهــم للســنوات املقبلــة وتهــم صنــدوق التنمية

ــار  ــي تدخــل يف إط ــة املشــاريع الت ــم ومواكب ــدف إىل دع ــذي يه ــري ال ــة بتنغ املحلي

تثمــني سلســلة الحنــاء بزاكــورة وكذلــك صنــدوق التنميــة املحليــة بالراشــيدية 

ــم؛ ــذا اإلقلي ــة به ــل املشــاريع التنموي لتموي

y  إطــالق عمليــة تلقــي طلبــات متويــل مشــاريع الجمعيــات يف إطــار برنامــج الرشاكــة

مــع جمعيــات املجتمــع املــدين.
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موضوع السؤال: عدم استفادة ذوي اإلعاقة الذهنية والصم والبكم من املساعدات 
العينية املبارشة املقدمة من طرف التعاون الوطني

واضـع السـؤال: السيد النائب بومريس عمر عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

تقــوم املصالــح الخارجيــة للتعــاون الوطنــي يف مختلــف األقاليــم بتوزيــع املســاعدات العينيــة 

املبــارشة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة حســب رشوط أهمهــا أن يتوفــر عــىل 18 ســنة إضافــة 

اىل اإلعاقــة الحركيــة أو البرصيــة، اال أنــه تــم إقصــاء األشــخاص ذوي االعاقــة الذهنيــة وحــاالت 

ــع ذوي  ــة م ــرية مقارن ــاالت األخ ــذه الح ــتفادة ه ــن األوىل اس ــه م ــام أن ــم، عل ــم والبك الص

اإلعاقــة الحركيــة أو البرصيــة. 

لــذا يرشفنــي الســيدة الوزيــرة أن نســائلكم عــن االجــراءات والتدابــري التــي ســتتخذونها قصــد 

إضافــة ذوي االعاقــة الذهنيــة وحــاالت الصــم والبكــم إىل قامئــة املســتفيدين؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

يف البدايــة، أشــكركم الســيد النائــب املحــرتم عــىل انشــغالكم واهتاممكــم بقضايــا فئــة 

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، ويف هــذا الصــدد، أخربكــم أن برنامــج املــواد العينيــة الغذائيــة 

املخصصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة أو البرصيــة تعــد مــن بــني الربامــج االجتامعيــة 

ــم  ــك بتقدي ــات القــرن املــايض وذل ــذ مثانين ــي من ــي اعتمدهــا التعــاون الوطن ــة الت التضامني

حصــص دوريــة مــن املســاعدات عــىل شــكل مــواد عينيــة )الدقيــق والزيــت( لفائــدة 4102 

مســتفيد ينتمــون إىل 147 جمعيــة متفرعــة عــن جمعيتــني وطنيتــني تعنيــان بشــؤون 

اإلعاقــة البرصيــة والحركيــة، وهــام املنظمــة العلويــة لرعايــة املكفوفــني )61 جمعيــة فرعيــة( 

ــة  ــرب )86 جمعي ــة باملغ ــة الحركي ــخاص ذوي اإلعاق ــات األش ــفية لجمعي ــة اليوس والفيدرالي

ــة(. فرعي

ويف ســنة 2015، وتبعــا إلحــدى توصيــات املجلــس األعــىل للحســابات، وبقــرار مــن املجلــس 

اإلداري ملؤسســة التعــاون الوطنــي، قامــت هــذه األخــرية بإدخــال بعــض التعديــالت 

واإلصالحــات عــىل هــذا الربنامــج هّمــت باألســاس، ويف املرحلــة األوىل، تنويــع وتجويــد 

حصــص املــواد الغذائيــة املقدمــة )إضافــة مــواد العــدس واألرز والشــاي والســكر إىل مــاديت 

ــني  ــن هات ــط م ــن فق ــة املعوزي ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــتهداف األش ــق(، واس ــت والدقي الزي
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الفئتــني )املقعديــن واملكفوفــني(، حيــث تــم تحيــني لوائــح املســتفيدين املنتمــني للفيدراليــة 

ــة  ــة لرعاي ــة باملغــرب واملنظمــة العلوي ــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركي اليوســفية لجمعي

املكفوفــني، وبلغــت التكلفــة االجامليــة لهــذه العمليــة مــا مجموعــه 930 000 درهــم لفائــدة 

3810 مســتفيد )شــتنرب 2015( الذيــن تتوفــر فيهــم رشوط اإلعاقــة والعــوز املنصــوص عليهــا 

يف املذكــرة املركزيــة عــدد 57 بتاريــخ 19 مــاي2015. ويف مرحلــة ثانيــة، وبرســم ســنة 2016، 

تــم تعميــم هــذا الربنامــج التضامنــي ليســتهدف، بشــكل أوســع، األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة 

حركيــة أو برصيــة املعوزيــن، مــن املنخرطــني وغــري املنخرطــني يف فــروع الجمعيتــني املذكورتني 

ــوم.  ــة الي ســالفا ، حيــث وصــل عــدد املســتفيدين 15747 مســتفيدا إىل غاي

ــرف  ــن ط ــة م ــارشة املقدم ــة املب ــاعدات العيني ــج املس ــني أن برنام ــاله، يتب ــدم أع ــام تق وم

التعــاون الوطنــي لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يهــّم بالدرجــة األوىل اإلعاقــة البرصيــة 

ــات  ــمل ذوي اإلعاق ــة لتش ــذه العملي ــل ه ــال تدّخ ــيع مج ــا توس ــب حالي ــة، ويصع والحركي

الذهنيــة وحــاالت الّصــم والبكــم، نظــرا ملحدوديــة االعتــامدات املاليــة املرصــودة يف الوقــت 

ــك  ــم التامس ــدوق دع ــات صن ــل مقتضي ــار تنزي ــي، ويف إط ــاون الوطن ــري أن التع ــن، غ الراه

االجتامعــي، وبتعــاون وتنســيق مــع مختلــف رشكائــه، قــد فتــح البــاب مــن جانــب آخــر لهــذه 

الفئــة، موضــوع ســؤالكم، يف ظــل دالئــل مســاطر تنظيميــة محــددة، لالســتفادة مــن برنامــج 

ــي  ــة( والت ــا الســامعات الطبي ــة األخــرى )ومنه ــاء األجهــزة الخاصــة واملســاعدات التقني اقتن

كلفــت ميزانيــة الدولــة برســم ســنة 2016 فقــط مــا يقــرب مــن ســتة ماليــني درهــم اســتفاد 

منهــا حــوايل 6000 شــخص، وكــذا مــن برنامــج تشــجيع االندمــاج املهنــي واألنشــطة املــدرة 

للدخــل الــذي خصصــت لــه نفــس هــذه امليزانيــة، وبرســم الســنة الجاريــة، حــويل 15 مليــون 

ــف  ــة، مبختل ــيمّكن هــذه الفئ ــذي س ــيشء ال ــدر للدخــل، ال ــاز 330 مــرشوع م درهــم إلنج

جهــات اململكــة، مــن تنويــع مصــادر التمويــل والدعــم واملســاندة.
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موضوع السؤال: املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن واملساواة والتنمية 
االجتامعية بالنسبة إلقليم بوملان يف الفرتة املمتدة إىل سنة 2021

واضـع السـؤال: السيد النائب حسن العنرص عن الفريق الحريك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

حــددت الحكومــة معــامل السياســة التــي تــروم تطبيقهــا يف الربنامــج الحكومــي الــذي قدمــه 

الســيد رئيــس الحكومــة غــذاة تعيــني هــذه الحكومــة ، كــام أنــه ذه األخــرية تقدمــت بعــد 

هــذا الترصيــح مبجموعــة مــن التعهــدات ذات الصلــة باالســرتاتيجيات القطاعيــة التــي يتجــاوز 

زمنهــا الواليــة الترشيعيــة الحاليــة. 

ونظــرا لكــون هــذه االلتزامــات والتعهــدات تتخــذ صبغــة العمــوم ، فإننــا نعتــرب بــأن فاعليتهــا 

ــم  ــف أقالي ــل امللمــوس عــىل مســتوى مختل ــة والتفعي ــا تكمــن يف األجــرأة امليداني ونجاعته

وجهــات اململكــة. 

ــا نســألكم عــن خطــة تنزيــل برامــج الحكومــة خــالل الفــرتة املمتــدة إىل ســنة  لذلــك ، فإنن

 2021عــىل األقــل يف املجــال الــذي ترشفــون عليــه أي األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة 

ــم  ــذا اإلقلي ــررة به ــاريع املق ــن املش ــائلني ع ــان متس ــم بومل ــتوى إقلي ــىل مس ــة ع االجتامعي

باألرقــام واملواعيــد الزمنيــة وأمكنــة توطينهــا، ســواء بالنســبة للبنيــات والتجهيــزات األساســية 

أو املــوارد البرشيــة أو بالنســبة للمشــاريع التــي تدخــل يف إطــار سياســة القــرب والالتركيــز 

اإلداري؟

جـواب السيدة الوزيرة:

ــة بأهميــة سياســة القــرب  ــا مــن وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعي إميان

ــرتاب  ــداد ال ــذ مجموعــة مــن الربامــج واملشــاريع عــىل امت ــا، تعمــل عــىل تنفي يف أداء عمله

الوطنــي، وذلــك عــرب إحــداث مجموعــة مــن مراكــز الرتبيــة والتكويــن، ومؤسســات الرعايــة 

ــة  ــن تقوي ــال ع ــة، فض ــات االجتامعي ــال واملركب ــاض األطف ــن، وري ــة، ودور املواط االجتامعي

قــدرات الفاعلــني املحليــني واملســاهمة يف اإلدمــاج االجتامعــي مــن خــالل النشــاط االقتصــادي 

واملواكبــة املحليــة للربامــج االجتامعيــة الوطنيــة.

ويف هــذا اإلطــار، ميكــن إجــامل املشــاريع املزمــع إنجازهــا يف مجــال تدخل القطــب االجتامعي 

بإقليــم بوملــان خــالل الفــرتة املمتــدة إىل غايــة ســنة 2021 يف مــا ييل:
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تأهيل شبكة املراكز االجتامعية التابعة للتعاون الوطني، وقد تم يف هذا اإلطار:

y  ــاط ــان ووط ــور وبومل ــافو ميس ــيل وتس ــن والد ع ــكل م ــال ب ــاض األطف ــداث ري إح

ــة؛ ــوزار مرموش ــاج وإمي الح

y  ــكل مــن والد ــة ب ــة البرشي ــة للتنمي ــادرة الوطني ــة يف طــار املب ــز مراكــز محدث تجهي

ــايب. ــن وإرسارن والقص رزي

y  تســوية وضعيــة 4 دور الفتــاة باإلقليــم، ومواكبتهــا مــن أجــل الحصــول عــىل رخــص 

الفتــح بــكل مــن كيكــو وأوطــاط الحــاج والقصــايب وتاندينــت؛

y  ،بــكل مــن إميــوزار مرموشــة )CAS( إحــداث 4 مراكــز للمســاعدة االجتامعيــة

وأوطــاط الحــاج، وبوملــان وكيكــو؛

y  )COAPH( ــة ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــاعدة لألش ــه واملس ــن للتوجي ــداث مركزي إح

ــاج؛ ــاط الح ــور وبأوط مبيس

y  لفائــدة )EMF( إحــداث فضــاء متعــدد الوظائــف للنســاء يف وضعيــة صعبــة ببوملــان

)40 مســتفيدة(؛

y  ،ــم ــىل عنه ــال املتخ ــور )األطف ــة مبيس ــد صعب ــة ج ــال يف وضعي ــداث دار األطف إح

ــوارع…(؛ ــال الش أطف

y  اقتنــاء األجهــزة الخاصــة واملســاعدات التقنيــة لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة

)400 مســتفيد(؛

y  تشــجيع االندمــاج املهنــي واألنشــطة املــدرة للدخــل لفائــدة 20 شــخصا يف وضعيــة

إعاقــة؛

y  املســاهمة يف حمــالت التضامــن والتحســيس )عمليــة رمضــان، حملــة شــتاء الخاصــة

باملســنني...(؛

y إحداث 4 تعاونيات من طرف خريجات مراكز الرتبية والتكوين؛

y  دعــم تعاونيــات وجمعيــات خريجــات مراكــز التعــاون الوطنــي والجمعيــات الرشيكة

لتســويق منتجاتهــا عــرب املســاهمة يف تنظيــم معــارض تضامنية؛

y  إحــداث فضــاءات جديــدة متخصصــة يف التســويق التضامنــي ملنتجــات التعاونيــات

املســاهمة يف اإلدمــاج االقتصــادي والتضامنــي للنســاء؛

y تعميم إحداث خاليا اليقظة االجتامعية عىل الصعيد الرتايب؛
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y  ــه ــات التوجي ــالل عملي ــن خ ــة، م ــز االجتامعي ــات واملراك ــات املؤسس ــم جمعي دع

والتأطــري واملواكبــة، وكــذا تخصيــص منــح ماليــة لهــا للمســاهمة يف مصاريــف 

التأطــري، ودعــم التمــدرس، ومحاربــة الهــدر املــدريس. وقــد بلــغ الدعــم املــايل لهــذه 

املؤسســات برســم ســنة 2016 مــا مجموعــه 63000.00 درهــام، باإلضافــة إىل دعــم 

ــة بغــالف مــايل وصــل إىل 171000.00 درهــام. كــام ستســتفيد 10  ــات تنموي جمعي

ــي  ــة، والت ــق جبلي ــودة يف مناط ــم املوج ــات اإلقلي ــف جامع ــن مختل ــات م جمعي

ــة عــىل  ــة صعب ــدة األشــخاص يف وضعي ــن مســاعدات لفائ ــا، م تعــرف طقســا صعب

ــة.  ــاءات جمركي ــوزات وإعف ــكل محج ش
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موضوع السؤال: املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن واملساواة والتنمية 
االجتامعية بالنسبة إلقليم موالي يعقوب يف الفرتة املمتدة إىل سنة 2021

واضـع السـؤال: السيد النائب لعفو كامل عن الفريق الحريك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

حــددت الحكومــة معــامل السياســة التــي تــروم تطبيقهــا يف الربنامــج الحكومــي الــذي قدمــه 

الســيد رئيــس الحكومــة غــداة تعيــني هــذه الحكومــة، كــام أن هــذه األخــرية تقدمــت بعــد 

هــذا الترصيــح مبجموعــة مــن التعهــدات ذات الصلــة باالســرتاتيجيات القطاعيــة التــي يتجــاوز 

زمنهــا الواليــة الترشيعيــة الحاليــة. 

ونظــرا لكــون هــذه االلتزامــات والتعهــدات تتخــذ صبغــة العمــوم، فإننــا نعتــرب بــأن فاعليتهــا 

ــم  ــف أقالي ــل امللمــوس عــىل مســتوى مختل ــة والتفعي ــا تكمــن يف األجــرأة امليداني ونجاعته

وجهــات اململكــة. 

ــدة إىل ســنة  ــل برامــج الحكومــة خــالل الفــرتة املمت ــا نســألكم عــن خطــة تنزي ــك، فإنن لذل

 2021عــىل األقــل يف املجــال الــذي ترشفــون عليــه أي األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة 

ــذا  ــررة به ــاريع املق ــن املش ــائلني ع ــوب متس ــوالي يعق ــم م ــتوى إقلي ــىل مس ــة ع االجتامعي

اإلقليــم باألرقــام واملواعيــد الزمنيــة وأمكنــة توطينهــا، ســواء بالنســبة للبنيــات والتجهيــزات 

ــي تدخــل يف إطــار سياســة القــرب  ــة أو بالنســبة للمشــاريع الت األساســية أو املــوارد البرشي

ــز اإلداري؟ والالتركي

جـواب السيدة الوزيرة:

ــة بأهميــة سياســة القــرب  ــا مــن وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعي إميان

ــرتاب  ــداد ال ــذ مجموعــة مــن الربامــج واملشــاريع عــىل امت ــا، تعمــل عــىل تنفي يف أداء عمله

الوطنــي، وذلــك عــرب إحــداث مجموعــة مــن مراكــز الرتبيــة والتكويــن، ومؤسســات الرعايــة 

ــة  ــن تقوي ــال ع ــة، فض ــات االجتامعي ــال واملركب ــاض األطف ــن، وري ــة، ودور املواط االجتامعي

قــدرات الفاعلــني املحليــني واملســاهمة يف اإلدمــاج االجتامعــي مــن خــالل النشــاط االقتصــادي 

واملواكبــة املحليــة للربامــج االجتامعيــة الوطنيــة.

ويف هــذا اإلطــار، ميكــن إجــامل املشــاريع املزمــع إنجازهــا يف مجــال تدخل القطــب االجتامعي 

بإقليــم مــوالي يعقــوب خــالل الفــرتة املمتــدة إىل غايــة ســنة 2021 يف مــا ييل: 
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y  ــدة 358 مســتفيد ومســتفيدة، همــت أوراش ــة لفائ ــاءات تواصلي ــم أربعــة لق تنظي

تقويــة القــدرات يف مجــاالت املســاعدة االجتامعيــة، التســيري اإلداري والرتبــوي واملــايل 

ملؤسســات الرعايــة االجتامعيــة، خدمــات صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي، 

ــة،  ــة الطفول ــة إعاقــة، وحــدات حامي ــه ومســاعدة األشــخاص يف وضعي مراكــز توجي

الفضــاءات متعــددة االختصاصــات لفائــدة النســاء يف وضعيــة صعبــة، املراكــز 

ــي... ــاون الوطن ــة التع ــة ملؤسس ــة التابع االجتامعي

y  ،تأهيــل بنيــات مراكــز الرتبيــة والتكويــن واالســتقبال واإليــواء بإقليــم مــوالي يعقــوب

والتــي تبقــى رهينــة بتوفــر االعتــامدات املاليــة الرضوريــة إلحــداث أو إعــادة تأهيــل 

مراكــز ومؤسســات اجتامعيــة وغريهــا...

y  تنميــة وتعزيــز الخــربة يف مجــال املســاعدة االجتامعيــة، وذلــك بإعــادة متركــز أنشــطة

ــاريع  ــت املش ــد هم ــة، وق ــاعدة االجتامعي ــة املس ــول منظوم ــي ح ــاون الوطن التع

املربمجــة يف هــذا اإلطــار:

y 3 مراكز املساعدة االجتامعية بتكلفة 4.500.000.00 درهام؛

y  بتكلفــة إعاقــة  وضعيــة  يف  لألشــخاص  واملســاعدة  التوجيــه  مركــز 

درهــام؛  2.800.000.00

y  املراكــز االجتامعيــة للقــرب بـــ 15 جامعــة عــىل صعيــد إقليــم مــوالي يعقوب

بتكلفــة 25.100.000.00 درهام؛

y  ــذا وحــدات ــة، وك ــة صعب ــف للنســاء يف وضعي ــددة الوظائ الفضــاءات متع

ــة؛ ــة الطفول حامي

y  5برمجــة إحــداث 13 مركــز للتكويــن التأهيــيل واإلدمــاج االجتامعــي، و

ريــاض لألطفــال بكلفــة ماليــة ســتصل 6.000.000.00 درهــام إىل متــم ســنة 

.2021

y  توزيــع 29 كرســيا متحــركا، واســتفادة 125 شــخص يف وضعيــة إعاقــة مــن مســاعدات

غذائيــة تفعيــال ألهــداف وخدمــات صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي.

y  دعــم ومواكبــة خريجــات املراكــز االجتامعيــة إلحــداث تعاونيــات وجمعيــات خاصــة

بهــن كل ســنة إىل حــدود 2021، مــع توفــري فضــاءات جديــدة متخصصــة يف التســويق 

التضامنــي ملنتجــات هــذه التعاونيــات والجمعيــات.
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y  إعــداد دراســة متعلقــة ببنــاء مركــز وتوجيــه ومســاعدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة

بجامعــة عــني الشــقف.

y  دعــم جمعيــات مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة مــن خــالل عمليــات التوجيــه

ــري  ــف التأط ــاهمة يف مصاري ــا للمس ــة له ــح مالي ــص من ــة، وتخصي ــري واملواكب والتأط

ودعــم التمــدرس ومحاربــة الهــدر املــدريس، وقــد بلــغ الدعــم املــايل لجمعيــات هــذه 

املؤسســات 880.000.00 درهــام.

y .دعم ست جمعيات تنموية أخرى بغالف مايل وصل 66.000.00 درهام

y  522.060.00 ــت ــة بلغ ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــدرس األش ــم ومت ــح لدع ــص من تخصي

درهــام.

y  اســتفادة جمعيــات أخــرى مــن هبــات متعــددة عبــارة عــن إعفــاءات ومحجــوزات

جمركيــة )ســيارة للنقــل املــدريس، أغطيــة، مالبــس مســتعملة ومــواد غذائيــة وذلــك 

برســم ســنة 2016.

y  برمجــة العديــد مــن املشــاريع املوازيــة واملرتبطــة أســاس بتقويــة قــدرات الجمعيــات

الرشيكــة، مــن خــالل عقــد العديــد مــن الــدورات التكوينيــة لفائــدة أطــر جمعيــات 

املجتمــع املــدين، وافتحــاص املؤسســات القامئــة، واملشــاريع املنجــزة التــي تســهر عــىل 

تســيريها هــذه الجمعيــات.
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موضوع السؤال: معاناة األطر اإلدارية والرتبوية مبراكز األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
وغياب نظام بيداغوجي موحد عىل الصعيد الوطني

واضـع السـؤال: السيد النائب هوار يوسف عن فريق األصالة واملعارصة

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

ــدوق  ــات صن ــم خدم ــه وتقدي ــتقبال والتوجي ــز االس ــة مراك ــة والرتبوي ــر اإلداري ــش األط تعي

دعــم التامســك االجتامعــي بكامــل الــرتاب الوطنــي معانــاة كبــرية، حيــث مل تــؤدى أجورهــم 

منــذ أكــرث مــن مثانيــة أشــهر، بالرغــم مــن كونهــا أجــورا هزيلــة ال متكنهــم حتــى مــن العيــش 

ــن  ــث م ــز، حي ــدراء املراك ــم مل ــة و2500 دره ــر الرتبوي ــهريا لألط ــم ش ــم 2000 دره الكري

ــك  ــم التامس ــة دع ــة منح ــة االجتامعي ــات الرعاي ــار اتفاقي ــم إط ــدم وزارتك ــرتض أن تق املف

االجتامعــي املخصصــة لتســديد مســتحقاتهم كل موســم درايس مقســمة عــىل شــطرين، غــري 

أنــه مل يــرصف منهــا ال الشــطر األول وال الشــطر الثــاين يف املوســم الــدرايس الحــايل 2016-2017 

الــذي يــرشف عــىل نهايتــه، ورغــم ذلــك راســلت وزارتكــم هــذه املراكــز لتحضــري مشــار ي 

ــدرايس 2017-2018. منحــة دعــم التامســك االجتامعــي للعــام ال

والحالــة هــذه، كيــف ميكــن لهــذه األطــر العمــل والقيام مبهامهــا و مل تتوصــل برواتبهــا، ناهيك 

عــن الظــروف املاديــة املزريــة لهــذه املراكــز والتــي الت ســمح بضــامن ســريها العادي؟

لذلــك، نســائلكن عمــن متــى ســتتدخل وزارتكــن مــن أجــل تســوية هــذه الوضعيــة الحرجــة 

وغــري الســوية وخاصــة فيــام يرتبــط بالرفــع مــن قيمــة املنــح وانتظامهــا يف بدايــة كل عــام 

درايس؟ وهــل تنــوي وزارتكــم إخــراج نظــام بيداغوجــي موحــد عــىل الصعيــد الوطنــي خــاص 

باألطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة عــوض االكتفــاء باجتهــادات الطاقــم الرتبــوي 

ومجهوداتــه يف كل مركــز؟ ومتــى ســيتم ذلــك؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

تبعــا لســؤالكم املشــار إليــه يف املوضــوع واملرجــع أعالهــام، يرشفنــي الســيد النائــب املحــرتم 

ــة  ــت امليزاني ــة، أصبح ــنة الجاري ــة الس ــنة 2012 وإىل غاي ــذ س ــه من ــام، أن ــم عل أن أحيطك

العامــة للمملكــة تــدرج يف قوانــني املاليــة موضــوع األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ضمــن الفئات 

املســتفيدة مــن خدمــات صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي، وذلــك بهــدف إحــداث آليــة 

متويــل مرنــة لتنفيــذ برامــج اإلدمــاج االجتامعــي، وكــذا توفــري نظــام مهيــكل للتضامــن مــن 

أجــل النهــوض بوضعيــة هــذه الفئــة مــن املواطنــني. 
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ويســتهدف هــذا الصنــدوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن خــالل أربعــة مجــاالت أساســية 

: هي

اقتناء األجهزة الخاصة واملساعدات التقنية األخرى؛. 1

تحسني ظروف متدرس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة؛. 2

تشجيع االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل؛. 3

املساهمة يف وضع وتسيري مراكز االستقبال.. 4

وفيــام يتعلــق باملجــال الثــاين املرتبــط بتحســني ظــروف متــدرس األطفــال ذوي االحتياجــات 

ــا تســتلزمه مــن  ــة أو متوســطة(، وم ــة )عميق ــة هــذه الفئ ــارا لطبيعــة إعاق الخاصــة، واعتب

جــودة رعائيــة وتأطرييــة، يتــم توجيــه هــذه الرشيحــة االجتامعيــة نحــو املراكــز املتخصصــة 

التــي تــرشف عليهــا الجمعيــات العاملــة يف مجــال اإلعاقــة. 

ــي، عــىل توســيع قاعــدة  ــا مؤسســة التعــاون الوطن ــوزارة ومعه ــت ال ويف هــذا اإلطــار، عمل

ــة مــن خــالل : ــة اعاق ــال يف وضعي ــة يف مجــال متــدرس األطف ــات العامل دعــم الجمعي

y  رصــد وتحديــد الجمعيــات العاملــة يف مجــال متــدرس وتكويــن األطفــال يف وضعيــة

إعاقــة بــكل أشــكالها )مراكــز مختصــة، أقســام مدمجــة مبــدارس عموميــة وورشــات 

للتكويــن املهنــي تــرشف عليهــا هــذه الجمعيــات(؛

y  تحديــد الكلفــة الفرديــة لتمــدرس وتكويــن األطفــال يف وضعيــة إعاقــة حســب نوعية

إعاقاتهــم، وطبيعــة الخدمــات املقدمــة يف كل مركز؛ 

y  ،التعاقــد مــع الجمعيــات املعنيــة مــن أجــل تغطيــة الكلفــة وفــق دفــرت للتحمــالت 

ودليــل للمســاطر، ووضــع آليــات للمراقبــة البعديــة تــوكل ملراكــز توجيــه ومســاعدة 

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة عــىل صعيــد املصالــح الرتابيــة للتعــاون الوطنــي.

ويف ذات الســياق، وعمــال عــىل تأطــري وضبــط عمليــة اســتفادة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة 

ــذا  ــدوق، وك ــذا الصن ــات ه ــن خــالل خدم ــم م ــة املرصــودة لفائدته ــامدات املالي ــن االعت م

ــم  ــد ت ــه ق ــري بأن ــات، وجــب التذك ــري هــذه الخدم ــدة يف تدب ــة الجي ــد الحكام إرســاء لقواع

رصــد برســم ســنة 2015 اعتــامدات ماليــة مببلــغ 136.446.44 درهــم لفائــدة 141 جمعيــة 

تنمويــة، اســتفاد مــن خدماتهــا 4744 مســتفيد)ة(، بتأطــري بلــغ حجمــه 1264 إطــارا مختصــا، 

اختلفــت تكويناتــه وتنّوعــت مجــاالت تدخلــه )الرتبيــة الخاصــة، وتقويــم النطــق، والرتويــض 

الطبــي، والرتويــض النفــيس الحــريك، والدعــم واملواكبــة النفســية، والتأهيــل املهنــي...(.
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وباملــوازاة مــع ذلــك، وإعــامال ملضامــني دليــل املســاطر املنظّم لطــرق منــح ورصف االعتامدات 

املرصــودة، وكــذا تطبيقــا لاللتزامــات الــواردة بدفاتــر التحمــالت الخاصــة بــكل مــرشوع عــىل 

ــل  ــي، برســم ســنة 2015، بتفعي ــق مؤسســة التعــاون الوطن ــوزارة عــن طري حــدا، قامــت ال

آليــات التتبــع واملواكبــة التابعــة لهــا، وســجلت العنــارص التاليــة :

y  اســتفادة مــا مجموعــه 141 جمعيــة مــن الدعــم املخصــص ملجــال تحســني ظــروف

متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة؛

y 127 جمعية قدمت التقارير املالية ألنشطتها والخاصة بالشطرين األول والثاين؛

y  3 جمعيــات مــن أصــل 141 جمعيــة مل تقــدم التقاريــر الخاصــة بالشــطر األول )الــذي

يعتــرب رشطــا أساســيا لالســتفادة مــن الشــطر الثــاين لتنزيــل برنامــج عمــل املــرشوع(؛

y .11 جمعية مل تقدم التقارير الخاصة بالشطر الثاين

ــن  ــنة 2016 فيمك ــم س ــم برس ــج الدع ــن برنام ــتفيدة م ــاريع املس ــص املش ــا يخ ــا يف م  أم

اإلشــارة إىل أن:

y العدد اإلجاميل للجمعيات املستفيدة هو 160 جمعية؛

y 111 جمعية منها استفادت من املبالغ املالية املرصودة للدعم؛

y .49 جمعية مل تقدم التقارير املتعلقة بهذه العملية

أمــا يف مــا يتعلــق مبوضــوع »ضعــف وهزالــة أجــور التأطــري«، كــام جــاء يف ســؤالكم، أخربكــم 

ــاب، عــىل  ــة مســؤولية يف هــذا الب ــل أي ــأن هــذا القطــاع ال يتحّم ــب املحــرتم ب الســيد النائ

اعتبــار أن عقــد العمــل املوقّــع بــني الجمعيــة )كطــرف مشــّغل( واملؤطريــن )كجهــة طالبــة 

للشــغل( يبقــى مــن اختصــاص األطــراف املوقّعــة عــىل العقــد يف إطــار القوانــني الجــاري بهــا 

العمــل. 

ــرية  ــز املس ــذه املراك ــد له ــري جي ــا لتدب ــي وطني ــام البيداغوج ــد النظ ــة توحي ــة بعملي وعالق

مــن طــرف جمعيــات املجتمــع املــدين، موضــوع الشــق الثــاين مــن ســؤالكم، أخربكــم كذلــك، 

أن الــوزارة ومؤسســة التعــاون الوطنــي وبعــض الــرشكاء املعنيــني يعملــون، كل حســب 

ــدان، وأيضــا عــىل  اختصاصــه، عــىل حســن تأطــري النســيج الجمعــوي املشــتغل يف هــذا املي

تعبئــة املــوارد املاليــة واللوجســتيكية الالزمــة لتحفيــزه يف مجــال إعــداد حقائــب بيداغوجيــة 

ــا. ــة املتكفــل به ــة اإلعاق حســب اختصــاص ونوعي
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موضوع السؤال: النقص يف البنيات األساسية الخاصة بدور الرعاية االجتامعية بإقليم 
سيدي إفني

واضـع السـؤال: السيد النائب بايتاس مصطفى عن فريق التجمع الدستوري

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

ــتوى  ــىل مس ــا ع ــة نقص ــة عام ــم بصف ــة واإلقلي ــة خاص ــي بصف ــيدي إفن ــة س ــرف مدين تع

ــة.  ــة االجتامعي ــدور الرعاي ــة ب ــية الخاص ــات األساس البني

لذلــك نســائلكم الســيدة الوزيــرة عــن اإلجــراءات التــي اتخذمتوهــا أو التــي ســتتخذونها مــن 

ــة نظــرا لدورهــا  ــة االجتامعي ــات األساســية الخاصــة بــدور الرعاي ــة البني ــز وتقوي أجــل تعزي

األســايس والهــام لتقديــم الرعايــة لفئــة مــن املجتمــع؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

كــام ال يخفــى عليكــم الســيد النائــب املحــرتم، أن مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة، تعتــرب مــن 

اللبنــات األساســية والحيويــة للعمــل االجتامعــي، وذلــك ملــا توفــره مــن الــرشوط الرضوريــة 

لتمــدرس األطفــال اليتامــى واملنحدريــن مــن أرس معــوزة خاصــة بالعــامل القــروي. 

ــاء  ــام إىل فض ــواء واإلطع ــري اإلي ــة لتوف ــرد بني ــن مج ــات م ــذه املؤسس ــل دور ه ــد انتق وق

مندمــج للرتبيــة يلبــي حاجيــات املســتفيدين واملســتفيدات مــن أنشــطة وبرامــج تهــدف إىل 

ــة قدراتهــم وإعدادهــم عــىل الوجــه األفضــل. تقوي

ــة  ــال العناي ــا يف مج ــل قطاعن ــري لتدخ ــود الفق ــة العم ــات مبثاب ــذه املؤسس ــرب ه ــام تعت ك

والنهــوض بفئــات النســاء واألطفــال يف وضعيــة صعبــة، واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، 

واألشــخاص املســنني بــدون عائــل أو مــورد، وكــذا ترجمــة فعليــة ملقتضيــات القانــون 14.05 

ومرســومه التطبيقــي املتعلقــني بــرشوط فتــح وتدبــري مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة التــي 

ــل بالغــري. تتكف

ــات  ــالءم مــع مقتضي ــا لتت ــة ومواكبته ــة االجتامعي ــل املــادي ملؤسســات الرعاي ــة التأهي وبغي

قانــون 14-05، تــم تخصيــص منــح ســنوية بلغــت برســم ســنة 2016 مــا مجموعــه 

التســيري لنحــو 957 مؤسســة  144158000.00 درهــام للمســاهمة يف تغطيــة تكاليــف 

وتكاليــف التجهيــز لفائــدة 44 مؤسســة مببلــغ 4620000.00 درهــم.
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 هــذا، ومــن أجــل إرســاء معايــري الحكامــة الجيــدة، تــم يف هــذا اإلطــار، مراقبــة 358 مؤسســة 

للرعايــة االجتامعيــة موزعــة عــىل الصعيــد الجهــوي، وذلــك يف إطــار تفعيــل لجــان املراقبــة 

املنصــوص عليهــا يف املــادة 15 مــن القانــون رقــم 14.05. 

ويف هــذا الســياق أيضــا، نخربكــم الســيد النائــب املحــرتم، أنــه تــم برســم ســنة 2016، تتبــع 

ومواكبــة الجمعيــات املرشفــة عــىل مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة مــن خــالل عــدة برامــج 

منهــا:

y  ــة ــىل رخص ــول ع ــواء للحص ــة، س ــة االجتامعي ــة للرعاي ــة 69 مؤسس ــم ومواكب دع

ــون 14.05  ــق القان ــك وف ــا، وذل ــل عليه ــة املحّص ــري يف الرخص ــري أو تغي ــح وتدب فت

املتعلــق بــرشوط فتــح وتدبــري مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة والرفــع مــن طاقتهــا 

ــتيعابية؛  االس

y  تتبــع ودعــم مشــاريع 80 مؤسســة للرعايــة االجتامعيــة املحدثــة برســم ســنة 2016 يف

إطــار املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة أو مــن طــرف رشكاء آخريــن؛

y  مواصلــة عمليــة دعــم مســتوى التأطــري بكافــة مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة مــن

أجــل الرفــع مــن جــودة الخدمــات املقدمــة لفائــدة املســتفيدين؛

y تكوين ما يقرب من ألف عامل اجتامعي مبؤسسات الرعاية االجتامعية؛

y  توفــري االســتقبال واإليــواء لفائــدة األشــخاص املســنني بــدون مــأوى مبؤسســات

الرعايــة االجتامعيــة؛

y تقوية قدرات املوارد البرشية العاملة مبراكز الرعاية االجتامعية للمسنني؛

y  دعــم قــدرات العاملــني املهنيــني )25 إطــارا( مبختلــف مســتوياتهم الكتســاب الخــربات

واملهــارات الرضورية لتجويــد الخدمــات املمنوحــة لألشــخاص املســنني، وإرســاء 

ــاح  ــز واالنفت ــري املراك ــة وتدب ــل واملواكب ــث التكف ــن حي ــدة م ــات جي ــس مامرس أس

ــط الخارجــي للمؤسســة؛ عــىل املحي

y  إعــداد دفاتــر تحمــالت خاصــة بأصنــاف مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة لألشــخاص

املســنني نظــرا لخصوصيــة الفئــة املســتهدفة؛ 

y  مواكبــة خمــس جمعيــات مرشفــة عــىل تســيري مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة

لألشــخاص املســنني يف مجــال ورش مــرشوع املؤسســة.



138

موضوع السؤال : تأخر تعويضات أطر وكالة التنمية االجتامعية
واضـعة السـؤال : السيدة النائبة مودن منينة عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

ــون مــن تأخــر تعويضــات التنقــل عــن  ــة يعان ــة االجتامعي ــة التنمي ــذ ســنتني وأطــر وكال من

أداء مهامهــم، مــام يؤثــر ســلبا عــىل متــا بعتهــم وتتبعهــم لربامــج ومشــاريع الوكالــة خاصــة 

ــة. ــي تعــرف شســاعة مســاحتها الجغرافي ــة الت ــم الجنوبي باألقالي

لــذا أســائلكم الســيدة الوزيــرة املحرتمــة عــن مــا اإلجــراءات التــي ســتتخذونها لضــامن توصــل 

أطــر الوكالــة بتعويضــات التنقــل يف اجــال معقولــة؟

جـواب السيدة الوزيرة : 

ــة، أن  ــة املحرتم ــيدة النائب ــي الس ــاله، يرشفن ــام أع ــار إليه ــع املش ــوع واملرج ــة باملوض عالق

أحيطكــن علــام بــأن تدبــري رصف تعويضــات األطــر عــن التنقــل ألداء عملهــم امليــداين بوكالــة 

التنميــة االجتامعيــة موضــوع ســؤالكن، يتــم عــن طريــق الشســاعات les Régies، والتــي لهــا 

ســقف وضوابــط تدبــري ال تســمح بــرصف كل التعويضــات دفعــة واحــدة، إذ متثــل مصاريــف 

التنقــل ســنويا غالفــا ماليــا يناهــز 5 ماليــني و800 ألــف درهــم.

ــة رصف  ــري طريق ــة إىل العمــل عــىل تغي ــة االجتامعي ــة التنمي ــادرت إدارة وكال ــد ب هــذا، وق

هــذه التعويضــات، ويف هــذا الصــدد، نخربكــن بــأن اإلدارة منكبــة حاليــا عــىل إعــداد التطبيــق 

املعلومــايت الخــاص بتدبــري رصف تعويضــات التنقــل والــذي ســيمكن مــن رصفهــا عــىل شــكل 

تحويــالت بنكيــة ابتــداء مــن شــهر أكتوبــر القــادم بحــول اللــه.

كــام تجــدر اإلشــارة أيضــا، إىل أن أطــر وكالــة التنميــة االجتامعيــة، تســتفيد إضافــة للتعويضات 

الســالفة الذكــر ســنويا مــن منحتــني، األوىل عــن األداء والثانيــة تحفيزيــة، وذلــك بغــالف مــايل 

صــايف يناهــز 8 ماليــني و280 ألــف درهــم. 
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موضوع السؤال : توفري املوارد البرشية بوكالة التنمية االجتامعية بجهة كلميم وادنون
واضـعة السـؤال : السيدة النائبة مودن منينة عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

تعــرف املنســقية الجهويــة لوكالــة التنميــة االجتامعيــة بجهــة كلميــم واد نــون خصاصــا كبــريا 

عــىل مســتوى مواردهــا البرشيــة تســعة أطــر فقــط مقابــل تغطيتهــا ألربعــة أقاليــم متفرقــة 

ومســاحة جغرافيــة كبــرية.

لذا أسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن التدابري التي ستتخذونها لتجاوز هذا الوضع؟

جـواب السيدة الوزيرة : 

تبعــا لســؤالكن املشــار إىل موضوعــه ومرجعــه أعــاله، واملتعلــق أساســا بتوفــري املــوارد 

ــار، أن  ــي يف هــذا اإلط ــون، يرشفن ــم وادن ــة كلمي ــة بجه ــة االجتامعي ــة التنمي ــة بوكال البرشي

أخربكــن الســيدة النائبــة املحرتمــة بــأن الوكالــة ســبق لهــا وان قامــت مبراســلة وزارة االقتصــاد 

ــل بالرفــض  ــدة، غــري أن هــذا الطلــب قــد قوب ــة جدي ــة يف شــأن طلــب مناصــب مالي واملالي

ــة. ــر املناصــب املالي لعــدم توف

هــذا، ومــن جهــة أخــرى، ويف إطــار عمليــة إعــادة االنتشــار التــي قامــت بهــا وكالــة التنميــة 

االجتامعيــة وذلــك متاشــيا مــع إرســاء ورش الجهويــة املوســعة، نحيطكــن كذلــك علــام، بــأن 

ــة  ــتجابة لعملي ــارض لالس ــت الح ــا يف الوق ــدي رغبته ــة، مل تب ــة االجتامعي ــة التنمي ــر وكال أط

االنتقــال إىل جهــة كلميــم وادنــون.
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موضوع السؤال: املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن واملساواة والتنمية 
االجتامعية بالنسبة إلقليم مكناس يف الفرتة املمتدة إىل سنة 2021
واضـع السـؤال: السيد النائب لربييك عبد القادر عن الفريق الحريك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

حــددت الحكومــة معــامل السياســة التــي تــروم تطبيقهــا يف الربنامــج الحكومــي الــذي قدمــه 

الســيد رئيــس الحكومــة غــداة تعيــني هــذه الحكومــة، كــام أن هــذه األخــرية تقدمــت بعــد 

هــذا الترصيــح مبجموعــة مــن التعهــدات ذات الصلــة باالســرتاتيجيات القطاعيــة التــي يتجــاوز 

زمنهــا الواليــة الترشيعيــة الحاليــة. 

ونظــرا لكــون هــذه االلتزامــات والتعهــدات تتخــذ صبغــة العمــوم ، فإننــا نعتــرب بــأن فاعليتهــا 

ــم  ــف أقالي ــل امللمــوس عــىل مســتوى مختل ــة والتفعي ــا تكمــن يف األجــرأة امليداني ونجاعته

وجهــات اململكــة. 

ــدة إىل ســنة  ــل برامــج الحكومــة خــالل الفــرتة املمت ــا نســألكم عــن خطــة تنزي ــك، فإنن لذل

 2021عــىل األقــل يف املجــال الــذي ترشفــون عليــه أي األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة 

ــم  ــذا اإلقلي ــررة به ــن املشــاريع املق ــاس متســائلني ع ــم مكن ــىل مســتوى إقلي ــة ع االجتامعي

باألرقــام واملواعيــد الزمنيــة وأمكنــة توطينهــا، ســواء بالنســبة للبنيــات والتجهيــزات األساســية 

أو املــوارد البرشيــة أو بالنســبة للمشــاريع التــي تدخــل يف إطــار سياســة القــرب والالتركيــز 

اإلداري؟

جـواب السيدة الوزيرة:

ــة بأهميــة سياســة القــرب  ــا مــن وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعي إميان

ــرتاب  ــداد ال ــذ مجموعــة مــن الربامــج واملشــاريع عــىل امت ــا، تعمــل عــىل تنفي يف أداء عمله

الوطنــي، وذلــك عــرب إحــداث مجموعــة مــن مراكــز الرتبيــة والتكويــن، ومؤسســات الرعايــة 

ــة  ــن تقوي ــال ع ــة، فض ــات االجتامعي ــال واملركب ــاض األطف ــن، وري ــة، ودور املواط االجتامعي

قــدرات الفاعلــني املحليــني واملســاهمة يف اإلدمــاج االجتامعــي مــن خــالل النشــاط االقتصــادي 

واملواكبــة املحليــة للربامــج االجتامعيــة الوطنيــة.

ويف هــذا اإلطــار، ميكــن إجــامل املشــاريع املزمــع إنجازهــا يف مجــال تدخل القطــب االجتامعي 

بإقليــم مكنــاس خــالل الفــرتة املمتــدة إىل غايــة ســنة 2021 يف مــا ييل:
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y  ــن املــرس ومــوالي ــة والتكوي ــز الرتبي ــة مبرك ــن للمســاعدة االجتامعي إحــداث مركزي

ــاء  ــري فض ــد توف ــام قص ــدر بـــ00,800 000 دره ــايل ق ــالف م ــة بغ ــس القصب ادري

ــة؛ ــة صعب ــخاص يف وضعي ــدة األش ــه لفائ ــتامع والتوجي ــتقبال واالس االس

y  ،إحــداث 5 مركــز اجتامعيــة تربويــة بــكل مــن آيــت والل، ومرجــان، وملهايــة

والبســاتني وحــي النعيــم بغــالف مــايل قــــــــدر بـــ00,5 475 000 درهــام، بهــدف 

ــل النســاء يف  ــن وتأهي ــة، وتكوي ــة صعب ــال يف وضعي ــم األطف ــز وتشــجيع تعلي تعزي

ــادي؛ ــني االقتص ــرب التمك ــي ع ــاج االجتامع ــىل االدم ــاعدة ع ــة واملس ــارات الحرفي امله

y  ــي ــر ذهن ــة تأخ ــخاص يف وضعي ــانيني واألش ــرىض النفس ــتقبال امل ــز اس ــداث مرك إح

بســيدي بوزكــري بغــالف مــايل قــــــدر بـــ00, 5 100 000درهــام بهــدف االســتقبال، 

وااليــواء، واالطعــام، التكفــل الطبــي والدعــم النفــيس واالجتامعي للمرىض النفســانيني 

واألشــخاص يف وضعيــة تأخــر ذهنــي؛

y  ــة لألطفــال ثــاليث الصبغــي 21 بغــالف مــايل قــدر ــة االجتامعي إحــداث مركــز الرعاي

بـــ000,00 100 8 درهــام بهــدف توفــري التمــدرس، التكفــل الطبــي والدعــم النفــيس 

ــاليث الصبغــي 21؛ واالجتامعــي لألطفــال ث

y  املســاهمة يف إحــداث مركــز الرعايــة االجتامعيــة لألطفــال التوحديــني بغــالف مــايل

ــم  ــي والدع ــل الطب ــدرس، والتكف ــري التم ــد توف ــام قص ــدر بـــ00, 400 000 دره ق

ــني؛ ــال التوحدي ــي لألطف ــيس واالجتامع النف

y  150.000 تأهيــل شــبكة املراكــز االجتامعيــة، حيــث تــم تخصيــص غــالف مــايل مببلــغ

درهــام لتجهيــز الفضــاء متعــدد الوظائــف للنســاء بجامعــة بوفكــران؛

y  680.000.00 ــل ــة تص ــة مالي ــكينة بتكلف ــال س ــال ل ــروض األطف ــة ب ــداث حضان إح

ــاس؛ ــة مبكن ــة الحرضي ــع الجامع ــة م ــام برشاك دره

y  ــة ــدة 300 شــخص يف وضعي ــة لفائ ــزة التعويضي ــة واألجه ــاعدات التقني ــاء املس اقتن

ــة برســم ســنة 2017؛ إعاق

y  60.000.00 ــدل ــل مبع ــدرة للدخ ــطة امل ــاص باألنش ــرشوع خ ــىل 40 م ــة ع املصادق

ــد؛ ــرشوع الواح ــام للم دره

y  ــذا ــة يف ه ــات العامل ــم الجمعي ــرب دع ــة ع ــة إعاق ــال يف وضعي ــدرس األطف ــم مت دع

ــنة 2016؛ ــم س ــام برس ــت 2.440.800.00 دره ــح وصل ــدان مبن املي
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y  ،دعــم ومواكبــة خريجــات املراكــز االجتامعيــة إلحــداث تعاونيــات وجمعيــات مهنيــة

مــع توفــري فضــاءات متخصصــة يف التســويق التضامنــي ملنتجــات هــذه التعاونيــات 

والجمعيــات؛

y  تخصيــص منــح ماليــة ملؤسســات الرعايــة االجتامعيــة مــن أجــل املســاهمة يف

ــغ الدعــم  ــة الهــدر املــدريس، وقــد بل مصاريــف التأطــري، ودعــم التمــدرس، ومحارب

ــام،  ــه 2.174.000.00 دره ــا مجموع ــنة 2016 م ــم س ــات برس ــذه املؤسس ــايل له امل

كــام بلــغ الغــالف املــايل املخصــص للمركبــات واملراكــز االجتامعيــة التابعــة للتعــاون 

الوطنــي 2.900.000.00 درهــام، باإلضافــة إىل دعــم مثــاين جمعيــات تنمويــة بغــالف 

مــايل وصــل إىل 82.000.00 درهــام، واســتفادة جمعيــات أخــرى مــن هبــات عبــارة 

ــة؛ ــة مختلف ــاءات ومحجــوزات جمركي عــن إعف

y  التحســيس والتكويــن لفائــدة تالميــذ املؤسســات التعليميــة والفاعلــني املدنيــني

ــام؛ ــدر بـــــــــ 871.767.00 دره ــة تق ــني مبيزاني ــني الجنس ــاواة ب ــة املس ــوض بثقاف للنه

y دعم مراكز الوساطة األرسية مببلغ 204.000.00 درهام؛

y  ــاس يف ــة مكن ــة الطفول ــز حامي ــزالء مرك ــة لن ــة واملهني ــة والرتبوي ــة االجتامعي املواكب

ــغ 120.000.00  ــي مببل ــاج األرسي واملجتمع ــة واإلدم ــة هش ــة وأرسي ــة صعب وضعي

درهــام؛

y دعم النساء ضحايا العنف عرب مراكز االستامع مببلغ 240.000.00 درهام؛

y  دعــم مبــادرات الجمعيــات بخصــوص إذكاء الوعــي يف مجــال النهــوض بحقــوق

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مببلــغ 53.700.00 درهــام؛

y  ــط األرسي ــل الوس ــنني داخ ــة للمس ــاعدة االجتامعي ــل واملس ــات التكف ــري خدم توف

مببلــغ 76.500.00 درهــام؛

y إعادة االعتبار للرتبية الوالدية داخل املجتمع مببلغ 160.800.00 درهام؛

y اإلدماج االجتامعي عرب النشاط االقتصادي مببلغ 7.000.00 درهام؛

y .تقوية قدرات الفاعلني مببلغ 3.248.970.00 درهام
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موضوع السؤال: ملف ذوي االحتياجات الخاصة ببوجدور
واضـعة السـؤال: السيدة النائبة سكيحيل حياة عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

تعيــش فئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة اإلهــامل والالمبــاالة مــن املســؤولني املحليــني بإقليــم 

بوجــدور حيــث يخوضــون إرضابــا لثالثــة شــهور أمــام عاملــة بوجــدور حســب الرســالة التــي 

توصلــت بنســخة منهــا، وتتمثــل مطالبهــم يف النقــط التاليــة:

11 الحق يف االستفادة من بطائق اإلنعاش الوطني.

21 الحق يف الشغل.

31 إعطاء األولوية يف املشاريع املدرة للدخل.

41 الحق يف االستفادة من رخص النقل الحرضية والوطنية.

51 الحق يف االستفادة من رخص الصيد البحري.

61  .الحق يف االستفادة من األكشاك املتنقلة.

لــذا أســائلكم الســيدة الوزيــرة املحرتمــة عــن اإلجــراءات والتدابــري التــي ســتتخذونها مــن أجل 

إيجــاد حــل لهــذه الفئــة املهمشــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة بإقليــم بوجــدور؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

جســد الربنامــج الحكومــي للفــرتة املمتــدة مــا بــني 2021-2017 بشــكل واضــح، تزايــد اهتــامم 

ــة  ــرية األولوي ــذه األخ ــت ه ــث أعط ــة، حي ــات الخاص ــخاص ذوي االحتياج ــة باألش الحكوم

ــة  ــأن النهــوض بوضعي ــة، وكــام تعلمــون ب ــة هــذه الفئ القصــوى للنهــوض واالرتقــاء بوضعي

ــع  ــة م ــمولية ومندمج ــة ش ــي مقارب ــا تبن ــا جميع ــاج من ــة تحت ــة إعاق ــخاص يف وضعي األش

ــني. ــني واملتدخل ــف الفاعل مختل

ويف هــذا الصــدد، ووفقــا لالختصاصــات املوكولــة لــوزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة 

االجتامعيــة، ومــن أجــل صيانــة الحقــوق واملكتســبات وتعزيــز تكافــؤ الفــرص لفائــدة 

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف مجــال التشــغيل مبختلــف جهــات وعــامالت واقاليــم اململكــة، 

تــم إصــدار كل مــن املرســوم رقــم 2.16.145 بتاريــخ 12 يوليــوز 2016، واملرســوم رقــم 

ــدة  ــات جدي ــة وآلي ــة عملي ــري إجرائي ــان تداب ــوز 2016 يتضمن ــادر يف 18 يولي 2.16.146 الص

مــن شــأنها أن تســاهم بشــكل فعــال يف متكــني األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن الولــوج إىل 
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ــة  ــزم اإلدارة العمومي ــة، كــام يل ــة عــىل قــدم املســاواة مــع عمــوم املغارب الوظيفــة العمومي

ــري التيســريية للمرتشــحني مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة لتمكينهــم مــن  عــىل توفــري التداب

ــاز املباريــات يف ظــروف تضمــن لهــم تكافــؤ الفــرص مــع باقــي املرتشــحني. اجتي

ويف مــا يتعلــق بتشــجيع االندمــاج املهنــي واألنشــطة املــدرة للدخــل، دّعــم صنــدوق دعــم 

ــة  ــدة األشــخاص يف وضعي ــد مــن 400 مرشوعــا مــدرا للدخــل لفائ التامســك االجتامعــي أزي

ــغ وصــل 15 مليــون درهــام. إعاقــة برســم ســنتي 2015 و2016، مببل

ومــن أجــل تيســري اندمــاج األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف املجتمــع، يدعــم هــذا الصنــدوق 

ــة  ــخص يف وضعي ــتفاد 2214 ش ــث اس ــة، حي ــة البديل ــزة التعويضي ــات واألجه ــاء املعين اقتن

إعاقــة مــن هــذه األجهــزة ســنة 2015 مببلــغ دعــم وصــل 6 ماليــني درهــم، يف حــني بلــغ عــدد 

املســتفيدين 6000 شــخص يف وضعيــة إعاقــة ســنة 2016، حيــث بلــغ الدعــم 7 ماليــني درهــم.

ــخاص يف  ــوق األش ــوض بحق ــة للنه ــة املندمج ــة العمومي ــا السياس ــج تؤطره ــذه الربام كل ه

ــة. ــة إعاق وضعي

فضــال عــن ذلــك، فقــد تــم إصــدار القانــون اإلطــار رقــم 97.13 يتضمــن مقتضيــات خاصــة 

باالندمــاج يف الحيــاة االقتصاديــة لفائــدة هــذه الرشيحــة مــن املواطنــات واملواطنــني مبختلــف 

مناطــق اململكــة مبــا فيهــا إقليــم بوجــدور موضــوع ســؤالكن.

أمــا يف مــا يتعلــق باســتفادة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة بإقليــم بوجــدور من بطائــق اإلنعاش 

الوطنــي، ورخــص النقــل الحــرضي والوطنــي ورخــص الصيــد البحــري، وكــذا االســتفادة مــن 

األكشــاك املتنقلــة، أخربكــن الســيدة النائبــة املحرتمــة بــأن هــذه املجــاالت ال تدخــل ضمــن 

اختصاصــات وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة.
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موضوع السؤال: املشاريع املقرر إنجازها يف مجال األرسة والتضامن واملساواة والتنمية 
االجتامعية بالنسبة إلقليم شفشاون يف الفرتة املمتدة إىل سنة 2021 
واضـع السـؤال: السيد النائب العمري عبد الرحامن عن الفريق الحريك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

حــددت الحكومــة معــامل السياســة التــي تــروم تطبيقهــا يف الربنامــج الحكومــي الــذي قدمــه 

الســيد رئيــس الحكومــة غــداة تعيــني هــذه الحكومــة، كــام أن هــذه األخــرية تقدمــت بعــد 

هــذا الترصيــح مبجموعــة مــن التعهــدات ذات الصلــة باالســرتاتيجيات القطاعيــة التــي يتجــاوز 

زمنهــا الواليــة الترشيعيــة الحاليــة. 

ونظــرا لكــون هــذه االلتزامــات والتعهــدات تتخــذ صبغــة العمــوم ، فإننــا نعتــرب بــأن فاعليتهــا 

ــة والتفعيــل امللمــوس عــىل مســتوى مختلــف أقاليــم  و نجاعتهــا تكمــن يف األجــرأة امليداني

وجهــات اململكــة. 

ــدة إىل ســنة  ــل برامــج الحكومــة خــالل الفــرتة املمت ــا نســألكم عــن خطــة تنزي ــك، فإنن لذل

 2021عــىل األقــل يف املجــال الــذي ترشفــون عليــه أي األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة 

االجتامعيــة عــىل مســتوى إقليــم شفشــاون متســائلني عــن املشــاريع املقــررة بهــذا اإلقليــم 

باألرقــام واملواعيــد الزمنيــة وأمكنــة توطينهــا، ســواء بالنســبة للبنيــات والتجهيــزات األساســية 

أو املــوارد البرشيــة أو بالنســبة للمشــاريع التــي تدخــل يف إطــار سياســة القــرب والالتركيــز 

اإلداري؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــة بأهميــة سياســة القــرب  ــا مــن وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعي إميان

ــرتاب  ــداد ال ــذ مجموعــة مــن الربامــج واملشــاريع عــىل امت ــا، تعمــل عــىل تنفي يف أداء عمله

الوطنــي، وذلــك عــرب إحــداث مجموعــة مــن مراكــز الرتبيــة والتكويــن، ومؤسســات الرعايــة 

ــة  ــن تقوي ــال ع ــة، فض ــات االجتامعي ــال واملركب ــاض األطف ــن، وري ــة، ودور املواط االجتامعي

قــدرات الفاعلــني املحليــني واملســاهمة يف اإلدمــاج االجتامعــي مــن خــالل النشــاط االقتصــادي 

واملواكبــة املحليــة للربامــج االجتامعيــة الوطنيــة.

ويف هــذا اإلطــار، ميكــن إجــامل املشــاريع املزمــع إنجازهــا يف مجــال تدخل القطــب االجتامعي 

بإقليــم شفشــاون خــالل الفــرتة املمتــدة إىل غايــة ســنة 2021 يف مــا ييل:
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y  2017 ــنة ــم س ــار برس ــذا اإلط ــم يف ه ــث ت ــة، حي ــز االجتامعي ــبكة املراك ــل ش تأهي

ــة: ــاريع التالي ــاز املش إنج

الرشكاءالتكلفة االجاملية املوقع اسم املرشوع

إحداث مركز توجيه 
ومساعدة االشخاص يف 

وضعية اعاقة
التعاون الوطني330.000,00شفشاون

إحداث مركز متعدد 
الوظائف للنساء

273.564,00شفشاون
وزارة األرسة والتضامن 

واملساواة والتنمية 
االجتامعية

إحداث مركز متعدد 
االختصاصات إليواء 

االطفال املتخىّل عنهم، 
والنساء يف وضعية صعبة

1.600.231,00شفشاون

املبادرة الوطنية للتنمية 
البرشية

وزارة األرسة والتضامن 
واملساواة والتنمية 

االجتامعية

السفارة اليابانية

إحداث مركز الرتبية 
والتكوين

الجامعة 
املحلية لواد 

امللحة
670.000,00

الجامعة املحلية لواد امللحة

جمعية أضوار للتنمية

إحداث مركز للرتبية 
والتكوين

الجامعة 
املحلية أونان

دوار اشداد

363.000,00
املبادرة الوطنية للتنمية 

البرشية

الجامعة الرتابية أونان

إحداث روض لألطفال
مركز اشامعلة 

جامعة بني 
بوزرة

داخل بناية مركز 
الرتبية والتكوين

جمعية اشامعلة النسوية

إحداث روض لألطفال

دوار بني 
عاصم 

الجامعة 
املحلية لغدير

داخل بناية مركز 
الرتبية والتكوين

جمعية النور للتنمية 
القروية والتكافل 

االجتامعي
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y  تنميــة وتعزيــز الخــربة يف مجــال املســاعدة االجتامعيــة، حيــث تــم يف إطــار منظومــة

املســاعدة االجتامعيــة برمجــة عــدة مشــاريع يف أفــق 2021، التاليــة: 

الرشكاءالتكلفة االجاملية املوقع اسم املرشوع

إحداث مركز متعدد 
االختصاصات

حي ظهار بن عياد 
شفشاون

1.107.762,00

املبادرة الوطنية للتنمية 
البرشية

الجامعة الحرضية شفشاون
إحداث مركز املساعدة 

االجتامعية
شفشاون

يف طور الدراسة 
التقنية

التعاون الوطني

إحداث مركب متعدد 
االختصاصات )دار 

املسنني، ودار الطالب/
الطالبة، ومركز 

استقبال األشخاص يف 
وضعية إعاقة(

حي الحناين 
شفشاون

12.000.000,00

املبادرة الوطنية للتنمية 
البرشية

وكالة تنمية أقاليم الشامل

الجامعة الحرضية شفشاون

إحداث ثالثة مراكز 
للرتبية والتكوين

الجامعة املحلية 
الدردارة

990.000,00

املبادرة الوطنية للتنمية 
البرشية

الجامعة املحلية الدردارة

إحداث مركز للرتبية 
والتكوين

الجامعة املحلية 
بني رزين

493.000,00

املبادرة الوطنية للتنمية 
البرشية

الجامعة املحلية بني رزين

إحداث مؤسسة دار 
الطالب والطالبة

الجامعة املحلية 
بني اسميح

2.090.000,00

املبادرة الوطنية للتنمية 
البرشية

الجامعة الرتابية بني اسميح

إحداث مركز للرتبية 
والتكوين

الجامعة املحلية 
بني اسميح

550.000,00

املبادرة الوطنية للتنمية 
البرشية

الجامعة املحلية بني اسميح

إحداث مركز إليواء 
املتسولني واملرشدين

الجامعة الحرضية 
شفشاون

2.000.000,00

املبادرة الوطنية للتنمية 
البرشية

الجامعة الحرضية شفشاون
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أمــا يف مــا يتعلــق مبراكــز اســتقبال ومســاعدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، فتجــدر اإلشــارة 

ــع 30  ــم برســم ســنة 2016 توزي ــوع مــن املراكــز، فقــد ت ــه بفضــل خدمــات هــذا الن إىل أن

كرســيا متحــركا، كــام اســتفاد 97 شــخص يف وضعيــة إعاقــة مــن مســاعدات غذائيــة منتظمــة 

ومبــارشة، باإلضافــة إىل مصادقــة الجهــات املختصــة خــالل ســنة 2017 عــىل متويــل املشــاريع 

ــم  ــدوق دع ــات صن ــال ملقتضي ــة، تفعي ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــدة 4 أش ــل لفائ ــدرة للدخ امل

التامســك االجتامعــي، حيــث بلغــت قيمــة الدعــم 224856.00 درهــام )وســيتم قريبــا تســليم 

الشــيكات للمعنيــني باألمــر(.

ومــن جانــب آخــر، ولتمكــني املــرأة والفتــاة يف وضعيــة صعبــة اقتصاديــا واجتامعيــا، تعمــل 

مؤسســة التعــاون الوطنــي عــىل صعيــد اإلقليــم بدعــم ومواكبــة خريجــات املراكــز االجتامعيــة 

إلحــداث تعاونيــات وجمعيــات مهنيــة، مــع توفــري فضــاءات جديــدة متخصصــة يف التســويق 

التضامنــي ملنتجــات هــذه التعاونيــات والجمعيــات. وقــد تــم خــالل ســنة 2017 إحــداث 2 

تعاونيتــني، واملشــاركة يف 5 معــارض جهويــة. 

ــم  ــات الرشيكــة عــرب تنظي ــة عــىل منــوذج الرشاكــة مــع الجمعي ــاء االحرتافي ــب إضف إىل جان

عالقــات التعــاون مــع هــذه الجمعيــات، ومواكبتهــا نحــو االحرتافيــة، وكــذا تتبعهــا ودعمهــا 

ــات املســتهدفة،  ــات الفئ ــة حاجي ــة لتلبي ــك يف أفــق إيجــاد األســاليب الكفيل ــا، وذل ومراقبته

وتســهيل ولوجهــا إىل البنيــات والخدمــات األساســية، وخلــق مشــاريع مناســبة لهــا، وتنميــة 

ــة مــع هــذه الجمعيــات الرشيكــة.  اســتقالليتها يف ظــل رشاكــة فّعال

ويف هــذا اإلطــار التشــاريك، وعــىل ســبيل املثــال فقــط، يجــدر التذكــري إىل أن مصالــح التعــاون 

الوطنــي باإلقليــم تــرشف حاليــا عــىل 23 مؤسســة للرعايــة االجتامعيــة، يف إطــار مقتضيــات 

ــن مــن  ــواء املتمدرســات واملتمدرســني املنحدري ــم بإي ــون 14.05، وهــي مؤسســات تهت القان

ــذه  ــات ه ــم جمعي ــىل دع ــي ع ــاون الوطن ــل التع ــث يعم ــرية، حي ــة والفق ــاط القروي األوس

املؤسســات، مــن خــالل عمليــات التوجيــه والتأطــري واملواكبــة، وكــذا تخصيــص منــح ماليــة 

لهــا للمســاهمة يف مصاريــف التأطــري، ودعــم التمــدرس، ومحاربــة الهــدر املــدريس. 

ــه  ــا مجموع ــنة 2016، م ــم س ــات، برس ــذه املؤسس ــات ه ــايل لجمعي ــم امل ــغ الدع ــد بل وق

2541000.00 درهــام، باإلضافــة إىل دعــم ثــالث جمعيــات تنمويــة بغــالف مــايل وصــل إىل 36 

000.00 درهــام، واســتفادة جمعيتــني، مــن هبــات متعــددة عبــارة عــن إعفــاءات ومحجــوزات 

جمركيــة )حافلــة للنقــل املــدريس، معــدات مدرســية وطبيــة ...(.
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موضوع السؤال: إدماج املتعاقدين مع التعاون الوطني 
واضـع السـؤال: السيد النائب عبد الله بووانو عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

ــع مؤسســة  ــن م ــة املتعاقدي ــأن فئ ــام ب ــم عل ــة أن نحيطك ــرة املحرتم ــا الســيدة الوزي يرشفن

ــخ  ــد فس ــية، بع ــة قاس ــا اجتامعي ــش أوضاع ــرب 2011 تعي ــذ 29 دجن ــي من ــاون الوطن التع

ــة كونــت أرسا و رتبــت  ــة، هــذه الفئ ــة العالي عقدتهــم مــع شــهادتكم لهــم بالكفــاءة املهني

التزامــات معيشــية رضوريــة و تحملــت قروضــا بنكيــة، و اآلن وجــدت نفســها صفــر اليديــن.

وبعــد الشــكر عــىل مجهوداتكــم املقــدرة لحــل مشــاكلهم  املبنيــة بأجوبتكــم عــىل أســئلة عدد 

مــن نــواب ونائبــات الواليــة الســابقة، نســائلكم الســيدة الوزيــرة املحرتمــة عــن اإلجــراءات 

ــس  ــة عددهــا خاصــة وأنكــم راســلتم رئي ــة لقل ــاج هــذه الفئ ــي ســتتخذونها ألجــل إدم الت

ــا يف انتظــار  ــه إيجابي ــاب تحــت عــدد 388 بتاريــخ 28 مــاي 2014 وكان جواب الحكومــة بكت

حــل إيجــايب مللفهــم.

جـواب السيدة الوزيرة: 

عالقــة بالســؤال املشــار إليــه يف املوضــوع واملرجــع أعالهــام، وجــب التأكيــد يف البدايــة، إىل أن 

مجموعــة املســتخدمني املتعاقديــن ) 23مســتخدم( الذيــن ســبق تشــغيلهم مبؤسســة التعــاون 

الوطنــي منــذ أواخــر ســنة 2011، يف إطــار عقــود محــددة املــدة )مــدة ســنة واحــدة قابلــة 

للتجديــد مرتــني عــىل أقــىص تقديــر وفقــا للــامدة الثانيــة مــن العقــد(، قــد تــم متديــد عقــود 

تشــغيلهم ابتــداء مــن 10 دجنــرب 2014 إىل غايــة 11 دجنــرب 2016، تبعــا لرتخيــص اســتثنايئ 

صــادر عــن الســيد رئيــس الحكومــة تحــت رقــم 1252 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2014.

 والبــد كذلــك هنــا مــن اإلشــارة إىل أن هــذه العقــود ال تشــري بتاتــا إىل الرتســيم أو التوظيــف، 

بــل فقــط أنهــا قابلــة للتجديــد مرتــني عــىل أكــرث تقديــر، وقــد تــم توقيعهــا واملصادقــة عليهــا 

مــن طــرف املعنيــني باألمــر بعــد االطــالع عــىل بنودهــا.

ــدون  ــل املتعاق ــود، دخ ــذه العق ــة له ــدة القانوني ــة امل ــرتاب نهاي ــع اق ــظ وم ــري أن املالح غ

يف إرضابــات واعتصامــات متتاليــة مطالبــني بإدماجهــم املبــارش، الــيشء الــذي يتعــارض 

مــع مقتضيــات القانــون، ويخــّل مببــدأي االســتحقاق وتكافــؤ الفــرص واملســاواة بــني جميــع 

املواطنــني، إذ تعــّد املباريــات كــام هــو يف علمكــم الســيد النائــب املحــرتم، الوســيلة الوحيــدة 
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للتوظيــف، طبقــا للمرســوم رقــم 2-11-621 صــادر يف 28 مــن ذي الحجــة 1432 )25 

ــة. ــات التوظيــف يف املناصــب العمومي ــم مباري ــات تنظي نونــرب2011( بتحديــد رشوط وكيفي

كــام أن التعاقــد املحــدد املــدة هــو كذلــك يتــم بعــد إجــراء املبــاراة أمــا التعاقــد بــدون إجــراء 

مبــاراة فــال يتــم إال يف إطــار تعاقــد محــدد املــدة.

ــد  ــريان ق ــه بنك ــد اإلل ــة الســابق عب ــس الحكوم ــإن الســيد رئي ــب، ف ــم الســيد النائ ولعلمك

ــد لكنهــم رفضــوا، وأيضــا الســيد رئيــس الحكومــة الحــايل ســعد  عــرض عليهــم تعاقــد جدي

ــىل  ــاعدهم ع ــات تس ــن تكوين ــم م ــع متكينه ــرض م ــس الع ــم نف ــدم له ــامين ق ــن العث الدي

اجتيــاز املباريــات مــع اإلعفــاء مــن رشط الســن، ولكنهــم رفضــوا وشــنوا اعتــداءات متتاليــة 

ــة: ــة االجتامعي ــاواة والتنمي ــن واملس ــر وزارة األرسة والتضام ــىل مق ع

y بالرضب بآالت حديدية شبابيك الوزارة الحديدية طيلة النهار؛

y وبتوجيه أقبح عبارات السب والقذف يف وجه املسؤولني )مبا فيهم الوزيرة(؛

y  ــايل منــع املوظفــني مــن الدخــول أو الخــروج ونفــس ــوزارة وبالت ــة مداخيــل ال عرقل

الــيشء بالنســبة للمرتفقــني اللذيــن يأتــون للمرفــق طلبــا لخدمــات أو قضــاء بعــض 

حاجاتهــم، ناهيــك عــن الضيــوف وزوار الــوزارة، وهــذا يتنــاىف متامــا مــع أدىن رشوط 

تنظيــم االحتجاجــات. 

ــدا ألن 5  ــدى 11 متعاق ــوم ال يتع ــؤالء الي ــدد ه ــإن ع ــرتم، ف ــب املح ــيد النائ ــم الس ولعلمك

ــوا يف  ــاح وأدمج ــنة 2016 بنج ــي س ــاون الوطن ــة التع ــوج مؤسس ــاراة لول ــازوا مب ــم اجت منه

الوظيفــة العموميــة وكذلــك 5 آخريــن اجتــازوا مبــاراة 2017 وعينــوا يف املؤسســة، و2 دخــال 

يف تعاقــد مــع مؤسســة خاصــة.

هــذه الســيد النائــب املحــرتم بعــض املعطيــات مختــرصة بخصــوص املتعاقديــن مــع التعــاون 

الوطنــي لعلهــا تجيــب عــن ســؤالكم الكتــايب.
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موضوع السؤال: إنصاف املترصفني املتعاقدين مع مؤسسة التعاون الوطني 
واضـعة السـؤال: السيدة النائبة رحاب حنان عن الفريق االشرتايك

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

تعــاين فئــة املترصفــني املتعاقديــن مــع مؤسســة التعــاون الوطنــي ســنة 2011 والــذي تنــص 

ــتخدمي  ــن مس ــزء م ــم ج ــن، ه ــوان املتعاقدي ــىل أن األع ــايس ع ــه األس ــن نظام ــادة 2 م امل

ــن  ــل العمــل م ــك بتحوي ــة الشــغل، وذل ــات مدون املؤسســة، جــراء خــرق املؤسســة ملقتضي

مــدة غــري محــددة إىل مــدة محــددة.

ــتتخذونها  ــي س ــري الت ــراءات والتداب ــا اإلج ــن م ــة ع ــرة املحرتم ــيد الوزي ــائلكم الس ــذا، أس ل

ــني  ــة الشــغل وإنصــاف املترصف ــات مدون ــي ملقتضي ــاون الوطن ــدارك خــرق مؤسســة التع لت

ــا؟ ــن معه املتعاقدي

جـواب السيدة الوزيرة: 

عالقــة بالســؤال املشــار إليــه يف املوضــوع واملرجــع أعالهــام، وجــب التأكيــد يف البدايــة، إىل أن 

مجموعــة املســتخدمني املتعاقديــن ) 23مســتخدم( الذيــن ســبق تشــغيلهم مبؤسســة التعــاون 

الوطنــي منــذ أواخــر ســنة 2011، يف إطــار عقــود محــددة املــدة )مــدة ســنة واحــدة قابلــة 

للتجديــد مرتــني عــىل أقــىص تقديــر وفقــا للــامدة الثانيــة مــن العقــد(، قــد تــم متديــد عقــود 

تشــغيلهم ابتــداء مــن 10 دجنــرب 2014 إىل غايــة 11 دجنــرب 2016، تبعــا لرتخيــص اســتثنايئ 

صــادر عــن الســيد رئيــس الحكومــة تحــت رقــم 1252 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2014.

 والبــد كذلــك هنــا مــن اإلشــارة، إىل أن هــذه العقــود ال تشــري بتاتــا إىل الرتســيم أو التوظيــف، 

بــل فقــط أنهــا قابلــة للتجديــد مرتــني عــىل أكــرث تقديــر، وقــد تــم توقيعهــا واملصادقــة عليهــا 

مــن طــرف املعنيــني باألمــر بعــد االطــالع عــىل بنودهــا.

ــة لهــذه العقــود، دخــل املتعاقــدون يف  ــة املــدة القانوني غــري أن املالحــظ ومــع اقــرتاب نهاي

ــع  ــارض م ــذي يتع ــيشء ال ــارش، ال ــم املب ــني بإدماجه ــة مطالب ــات متتالي ــات واعتصام إرضاب

ــع  ــني جمي ــاواة ب ــرص واملس ــؤ الف ــتحقاق وتكاف ــدأي االس ــّل مبب ــون، ويخ ــات القان مقتضي

املواطنــني، إذ تعــّد املباريــات كــام هــو يف علمكــن الســيدة النائبــة املحرتمــة، الوســيلة 

الوحيــدة للتوظيــف، طبقــا للمرســوم رقــم 2-11-621 صــادر يف 28 مــن ذي الحجــة 1432 )25 

نوفمــرب2011( بتحديــد رشوط وكيفيــات تنظيــم مباريــات التوظيــف يف املناصــب العموميــة.

كــام أن التعاقــد املحــدد املــدة هــو كذلــك يتــم بعــد إجــراء املبــاراة أمــا التعاقــد بــدون إجــراء 

مبــاراة فــال يتــم إال يف إطــار تعاقــد محــدد املــدة.
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ــه بنكــريان قــد  ــد اإلل ــة، فــإن الســيد رئيــس الحكومــة الســابق عب ولعلمكــن الســيدة النائب

ــد لكنهــم رفضــوا، وأيضــا الســيد رئيــس الحكومــة الحــايل ســعد  عــرض عليهــم تعاقــد جدي

ــىل  ــاعدهم ع ــات تس ــن تكوين ــم م ــع متكينه ــرض م ــس الع ــم نف ــدم له ــامين ق ــن العث الدي

اجتيــاز املباريــات مــع اإلعفــاء مــن رشط الســن، ولكنهــم رفضــوا وشــنوا اعتــداءات متتاليــة 

ــة: ــة االجتامعي ــاواة والتنمي ــن واملس ــر وزارة األرسة والتضام ــىل مق ع

y بالرضب بآالت حديدية شبابيك الوزارة الحديدية طيلة النهار؛

y وبتوجيه أقبح عبارات السب والقذف يف وجه املسؤولني )مبا فيهم الوزيرة(؛

y  ــايل منــع املوظفــني مــن الدخــول أو الخــروج ونفــس ــوزارة وبالت ــة مداخيــل ال عرقل

الــيشء بالنســبة للمرتفقــني اللذيــن يأتــون للمرفــق طلبــا لخدمــات أو قضــاء بعــض 

حاجاتهــم، ناهيــك عــن الضيــوف وزوار الــوزارة، وهــذا يتنــاىف متامــا مــع أدىن رشوط 

تنظيــم االحتجاجــات. 

ولعلمكــن الســيدة النائبــة املحرتمــة، فــإن عــدد هــؤالء اليــوم ال يتعــدى 11 متعاقــدا ألن 5 

ــوا يف  ــاح وأدمج ــنة 2016 بنج ــي س ــاون الوطن ــة التع ــوج مؤسس ــاراة لول ــازوا مب ــم اجت منه

الوظيفــة العموميــة وكذلــك 5 آخريــن اجتــازوا مبــاراة 2017 وعينــوا يف املؤسســة، و2 دخــال 

يف تعاقــد مــع مؤسســة خاصــة.

هــذه الســيدة النائبــة املحرتمــة بعــض املعطيــات مختــرصة بخصــوص املتعاقديــن مــع التعاون 

الوطنــي لعلهــا تجيــب عــن ســؤالكن الكتايب.
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موضوع السؤال: وضعية املترصفني املتعاقدين مع مؤسسة التعاون الوطني 
واضـعة السـؤال: السيدة النائبة الوهايب زهور عن فريق األصالة واملعارصة

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

نســائلكن عــن وضعيــة املترصفــني املتعاقديــن مــع مؤسســة التعــاون الوطنــي التــي تعتــزم 

ترسيحهــم وترشيــد عائالتهــم بعــد أن عملــوا داخلهــا ملــدة خمــس ســنوات؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

عالقــة بالســؤال املشــار إليــه يف املوضــوع واملرجــع أعالهــام، وجــب التأكيــد يف البدايــة، إىل أن 

مجموعــة املســتخدمني املتعاقديــن )23 مســتخدم( الذيــن ســبق تشــغيلهم مبؤسســة التعــاون 

الوطنــي منــذ أواخــر ســنة 2011، يف إطــار عقــود محــددة املــدة )مــدة ســنة واحــدة قابلــة 

للتجديــد مرتــني عــىل أقــىص تقديــر وفقــا للــامدة الثانيــة مــن العقــد(، قــد تــم متديــد عقــود 

تشــغيلهم ابتــداء مــن 10 دجنــرب 2014 إىل غايــة 11 دجنــرب 2016، تبعــا لرتخيــص اســتثنايئ 

صــادر عــن الســيد رئيــس الحكومــة تحــت رقــم 1252 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2014.

 والبــد كذلــك هنــا مــن اإلشــارة، إىل أن هــذه العقــود ال تشــري بتاتــا إىل الرتســيم أو التوظيــف، 

بــل فقــط أنهــا قابلــة للتجديــد مرتــني عــىل أكــرث تقديــر، وقــد تــم توقيعهــا واملصادقــة عليهــا 

مــن طــرف املعنيــني باألمــر بعــد االطــالع عــىل بنودهــا.

ــة لهــذه العقــود، دخــل املتعاقــدون يف  ــة املــدة القانوني غــري أن املالحــظ ومــع اقــرتاب نهاي

ــع  ــارض م ــذي يتع ــيشء ال ــارش، ال ــم املب ــني بإدماجه ــة مطالب ــات متتالي ــات واعتصام إرضاب

ــع  ــني جمي ــاواة ب ــرص واملس ــؤ الف ــتحقاق وتكاف ــدأي االس ــّل مبب ــون، ويخ ــات القان مقتضي

املواطنــني، إذ تعــّد املباريــات كــام هــو يف علمكــن الســيدة النائبــة املحرتمــة، الوســيلة 

الوحيــدة للتوظيــف، طبقــا للمرســوم رقــم 2-11-621 صــادر يف 28 مــن ذي الحجــة 1432 )25 

نوفمــرب2011( بتحديــد رشوط وكيفيــات تنظيــم مباريــات التوظيــف يف املناصــب العموميــة.

كــام أن التعاقــد املحــدد املــدة هــو كذلــك يتــم بعــد إجــراء املبــاراة أمــا التعاقــد بــدون إجــراء 

مبــاراة فــال يتــم إال يف إطــار تعاقــد محــدد املــدة.

ــه بنكــريان قــد  ــد اإلل ــة، فــإن الســيد رئيــس الحكومــة الســابق عب ولعلمكــن الســيدة النائب

عــرض عليهــم تعاقــد جديــد، لكنهــم رفضــوا، وأيضــا الســيد رئيــس الحكومــة الحــايل ســعد 

ــىل  ــاعدهم ع ــات تس ــن تكوين ــم م ــع متكينه ــرض م ــس الع ــم نف ــدم له ــامين ق ــن العث الدي
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اجتيــاز املباريــات مــع اإلعفــاء مــن رشط الســن، ولكنهــم رفضــوا وشــنوا اعتــداءات متتاليــة 

ــة: ــة االجتامعي ــاواة والتنمي ــن واملس ــر وزارة األرسة والتضام ــىل مق ع

y بالرضب بآالت حديدية شبابيك الوزارة الحديدية طيلة النهار؛

y وبتوجيه أقبح عبارات السب والقذف يف وجه املسؤولني )مبا فيهم الوزيرة(؛

y  ــايل منــع املوظفــني مــن الدخــول أو الخــروج ونفــس ــوزارة وبالت ــة مداخيــل ال عرقل

الــيشء بالنســبة للمرتفقــني اللذيــن يأتــون للمرفــق طلبــا لخدمــات أو قضــاء بعــض 

حاجاتهــم، ناهيــك عــن الضيــوف وزوار الــوزارة، وهــذا يتنــاىف متامــا مــع أدىن رشوط 

تنظيــم االحتجاجــات. 

ولعلمكــن الســيدة النائبــة املحرتمــة، فــإن عــدد هــؤالء اليــوم ال يتعــدى 11 متعاقــدا ألن 5 

ــوا يف  ــاح وأدمج ــنة 2016 بنج ــي س ــاون الوطن ــة التع ــوج مؤسس ــاراة لول ــازوا مب ــم اجت منه

الوظيفــة العموميــة وكذلــك 5 آخريــن اجتــازوا مبــاراة 2017 وعينــوا يف املؤسســة، و2 دخــال 

يف تعاقــد مــع مؤسســة خاصــة.

هــذه الســيدة النائبــة املحرتمــة بعــض املعطيــات مختــرصة بخصــوص املتعاقديــن مــع التعاون 

الوطنــي لعلهــا تجيــب عــن ســؤالكن الكتايب.
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موضوع السؤال: ترسيع عملية االستفادة من الدعم املخصص لذوي االحتياجات الخاصة 
واضـع السـؤال: السيد النائب هامل عبد الله عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

يف إطــار دعــم ذوي االحتياجــات الخاصــة إلنجــاز املشــاريع املــدرة للدخــل، أســائلكم الســيدة 

الوزيــرة املحرتمــة عــن عــدد املســتفيدين مــن هــذا الربنامــج بجهــة الــرشق حســب كل إقليم؟ 

ــات  ــي ذوي االحتياج ــتفادة باق ــرية اس ــن وث ــع م ــة للترسي ــري املتبع ــراءات والتداب ــا اإلج وم

الخاصــة؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــة  ــم فئ ــي ته ــا الت ــم بالقضاي ــىل اهتاممك ــرتم ع ــب املح ــيد النائ ــكركم الس ــة، أش يف البداي

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.

ويف هــذا اإلطــار، اخربكــم أنــه تنفيــذا للربنامــج الحكومــي يف مجــال العنايــة بهــذه الرشيحــة، 

تــم ســنة 2012 إحــداث صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي يســتهدف كذلــك األشــخاص يف 

وضعيــة إعاقــة كآليــة جديــدة للدعــم والنهــوض بأوضاعهــم وتيســري اندماجهــم االقتصــادي 

ــني  ــع ب ــة تجم ــق اتفاقي ــنة 2015 وف ــه س ــم تفعيل ــذي ت ــدوق ال ــو الصن ــي، وه واالجتامع

ــة والتعــاون  ــة االجتامعي ــة ووزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنمي وزارة االقتصــاد واملالي

ــي، دعــم التمــدرس  ــة إىل تشــجيع االندمــاج املهن ــدوق إضاف ــي. ويتضمــن هــذا الصن الوطن

واقتنــاء املعينــات التقنيــة والبديلــة ودعــم إحــداث مراكــز االســتقبال والتوجيــه واملســاعدة.

وقــد بلغــت امليزانيــة اإلجامليــة لتنفيــذ خدمــات هــذا الصنــدوق 69.56 مليــون درهــم برســم 

ــنة  ــبة لس ــك بالنس ــم كذل ــون دره ــنة 2016 و111 ملي ــم س ــون دره ــنة 2015 و111 ملي س

2017، موزعــة عــىل كافــة مجــاالت التدخــل.

ــوع  ــرشق، موض ــة ال ــبة لجه ــل بالنس ــدرة للدخ ــاريع امل ــم املش ــال دع ــق مبج ــا يتعل ويف م

ــة،  ــة الرشقي ــنتي 2015 و2016 يف الجه ــم س ــة برس ــاريع املمول ــأن املش ــم ب ــؤالكم، أخربك س

ــامدات املفتوحــة الخاصــة بدعــم  ــد بلغــت 55 مرشوعــا مــدرا للدخــل، كــام بلغــت االعت ق

ــغ  ــة إعاقــة بهــذه الجهــة برســم ســنة 2016 مبل حامــيل املشــاريع مــن األشــخاص يف وضعي

2.715.478.50 درهــم، أي %21 مــن االعتــامدات املخصصــة لهــذا املجــال والتــي قــدرت بـــــ 

13.123.165.00 درهــم. 
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املــدرة للدخــل مببلــغ  ويف ســنة 2017، فتحــت اعتــامدات يف مجــال دعــم املشــاريع 

3.979.482.00 درهــم، خصــص منهــا 385.600.00 درهــم للجهــة الرشقيــة، بينــام بلــغ عــدد 

املشــاريع التــي تــم املصادقــة عليهــا يف هــذه الجهــة إىل غايــة 31 مــاي 2017، 10 مشــاريع 

ــة. ــة املركزي ــن طــرف اللجن ــا متــت دراســته م ــن أصــل 11 مرشوع م

ولترسيــع وتــرية اســتفادة باقــي األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن الدعــم املخصــص لتشــجيع 

املشــاريع املــدرة للدخــل، أحيطكــم علــام الســيد النائــب املحــرتم، أن وزارة األرسة والتضامــن 

واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة ووعيــا منهــا بأهميــة الشــغل الــذايت كإحــدى بدائــل التمكــني 

ــة،  ــات املعني ــع القطاع ــيق م ــدد التنس ــا بص ــة، فإنه ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــادي لألش االقتص

ــرة عــىل رشوط  ــم املتوف ــات الدع ــكل طلب ــه ليســتجيب ل ــق تعميم ــج يف أف ــم النتائ يف تقيي

االســتفادة.



157

موضوع السؤال: مطابقة املصالح الخارجية لوكالة التنمية االجتامعية
مع التقسيم الجهوي الجديد

واضـعة السـؤال: السيدة النائبة مودن منينة عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

منــذ اعتــامد التقســيم الجهــوي الجديــد ســنة 2015 ومــا لــه مــن انعكاســات ايجابيــة عديــدة 

عــىل التنميــة عــىل املســتوى الجهــوي، الزلــت قطاعــات حكوميــة مل تقــم باملطابقــة مــع هــذا 

التقســيم الجديــد وهــو مــا يطــرح ال شــك العديــد مــن اإلشــكاالت املرتبطــة أساســا مبردوديــة 

الجهويــة كخيــار اســرتاتيجي خصوصــا يف املناطــق الجنوبيــة التــي أراد منهــا صاحــب الجاللــة 

أن تكــون منوذجــا.

وعليــه، أســائلكم الســيدة الوزيــرة املحرتمــة عــن مــا اإلجــراءات والتدابــري التــي ســتتخذونها 

لتجــاوز هــذا الوضــع؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــة املحرتمــة  ــه أعــاله، يرشفنــي أن أحيطكــن علــام الســيدة النائب تبعــا للموضــوع املشــار إلي

أنــه، بنــاء عــىل قــرار املجلــس اإلداري لوكالــة التنميــة االجتامعيــة املنعقــد بتاريــخ 26 ينايــر 

2017، متــت املصادقــة عــىل التقســيم الجهــوي الجديــد وذلــك تطبيقــا للمرســوم 40-15-2، 

الخــاص بتحديــد عــدد الجهــات يف 12 جهــة بــدل 16 جهــة. ويف هــذا اإلطــار، تقــرر مــا يــيل:

y خلق منسقية جديدة بجهة درعة تافياللت؛

y  إحــداث خمــس )5( ملحقــات يف كل مــن القنيطــرة، والحســيمة، وآســفي، ومكنــاس

وســطات، مــن أجــل ضــامن اســتمرارية عمــل وكالــة التنميــة االجتامعيــة عــن قــرب 

يف هــذه األقاليــم وترشــيد املــوارد.

ــة انتقــال املســؤولني  ــم إطــالق عملي ــه، خــالل الشــهر الجــاري، ت كــام تجــدر اإلشــارة إىل أن

الجهويــني وذلــك بغيــة تحقيــق املالءمــة مــع التقســيم الجهــوي الجديــد موضــوع ســؤالكن. 
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موضوع السؤال: املعهد الوطني للعمل االجتامعي بطنجة 
واضـع السـؤال: السيد النائب العامري فؤاد عن فريق األصالة واملعارصة

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

يتــداول املتتبعــون للشــأن املحــيل بطنجــة خــربا مفــاده أن املعهــد الوطنــي للعمــل االجتامعي 

بطنجــة ســيغلق أبوابــه يف وجــه الراغبــني اختيــار مجــال العمــل االجتامعي.

وعليــه، نســائلكم عــن مــدى صحــة وجــود قــرار بإغــالق هــذا املعهــد، ومــن ثــم األســباب 

ــل  ــوض بالعم ــة للنه ــول البديل ــايل الحل ــوع، وبالت ــذا الن ــن ه ــرار م ــاذ ق ــة وراء اتخ الكامن

ــا؟ ــي ببالدن االجتامع

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــي الســيد النائــب املحــرتم أن  ــاله، يرشفن ــؤالكم املشــار إليــه باملرجــع أع جوابــا عــىل س

أحيطكــم علــام، أنــه، وباســتثناء هــذه الســنة، قــد تــم إلغــاء مبــاراة ولــوج الســلك األول مــن 

التكويــن األســايس للمعهــد الوطنــي للعمــل االجتامعــي بطنجــة، وذلــك ألســباب تتمثــل يف 

ــة: النقــط التالي

مبــا أن املرســوم الجديــد للمعهــد رقــم 2.15.499 ب 21 شــتنرب 2016 واملتعلــق بإعــادة 

تنظيمــه دخــل حيــز التنفيــذ، وأن عمليــة تســجيل الطلبــة الجــدد بالســنة األوىل مــن ســلك 

اإلجــازة وفــق النظــام الجديــد تتطلــب مبدئيــا تهيــئ الظــروف النظاميــة املتمثلــة يف اعتــامد 

ــذه  ــح ه ــع مصال ــيق م ــازه بتنس ــدد إنج ــد بص ــل املعه ــا جع ــذا م ــي أوال، وه ــلك املعن الس

ــايل والبحــث العلمــي. ــم الع ــي والتعلي ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــوزارة ووزارة الرتبي ال

وال يخفــى عــىل الجميــع أن مســطرة طلــب االعتــامد مقيــدة بآجــال ومســاطر كلهــا تتطلــب 

وقتــا طويــال، مــام جعــل املعهــد مل يتمكــن خــالل املوســم الجامعــي املنــرصم وبعــد صــدور 

املرســوم الجديــد أن يكــون جاهــزا لتقديــم طلــب االعتــامد.

لذلــك، بــدا مــن الــرضوري إلغــاء مبــاراة ولــوج الســلك األول مــن التكويــن األســايس برســم 

هــذه الســنة، مــادام املرســوم الجديــد الــذي ينــص عــىل إجــراء املبــاراة لولــوج ســلك اإلجــازة 

مــن 3 ســنوات، يلغــي املرســوم القديــم الــذي كان ينــص عــىل إجــراء املبــاراة لولــوج الطــور 

األول مــن التكويــن يضــم ســنتان.
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وتجــدر اإلشــارة إىل أن املعهــد يعمــل حاليــا بتنســيق مــع وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة 

ــي  ــرت وطن ــن دف ــاتية م ــة واملؤسس ــة البيداغوجي ــئ األرضي ــىل تهيي ــة ع ــة االجتامعي والتنمي

للضوابــط البيداغوجيــة وإعــداد املســالك ومجلــس املؤسســة إىل غــريه مــن اإلجــراءات لتقديم 

طلــب االعتــامد الخــاص بالنظــام الجديــد.

لــذا، فــإن الخــرب الــذي يــروج والــذي يفيــد عــىل أن املعهــد ســيغلق أبوابــه ال أســاس لــه مــن 

الصحــة، بــل عــىل العكــس مــن ذلــك متامــا، فاملعهــد مقبــل بحــول اللــه عــىل إصــالح شــامل 

ســيفتح آفــاق الدراســة باإلجــازة واملاســرت وكــذا الدكتــوراه، كــام ســيمكن مــن مأسســة البحــث 

العلمــي باملجــال ويفتــح آفــاق النهــوض بالعمــل االجتامعــي عــن طريــق التكويــن األســايس 

والتكويــن املســتمر والبحــث العلمــي.
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قضايا األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية 
أمــــام مجلس المستشارين 
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تقـديـم

أجابت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية، خالل 

دورة أبريل 2017، عىل سؤال كتايب واحد عن فريق العدالة والتنمية يف مجال اإلعاقة:

عدد األسئلة املجاب عنهاموضــوع الســؤال

01اإلعاقة

01املجمـــوع
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فهــــرس سؤال الدورة
النــــائـــــب)ة( مـــوضـــوع الســــــؤال

عدم رصف دعم مشاريع األشخاص يف حالة 
إعاقة

فريق  عن  العرسي  عيل  املستشار  السيد 
العدالة والتنمية
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موضوع السؤال: عدم رصف دعم مشاريع األشخاص يف حالة إعاقة
واضـعة السـؤال: السيد املستشار عيل العرسي عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

فتحت وزارتكم عرب املندوبيات اإلقليمية للتعاون الوطني بكل جهات الوطن مطلع هذه السنة 

فرصة طلب دعم مشاريع أمام األشخاص يف حالة إعاقة، وهو ما شكل فسحة أمل للف منهم 

بادروا بتقديم ملفاتهم، غري أنه وحسب علمنا مل يتم رصف أي دعم لهذه املشاريع.

ونوع  عدد  وعن  الدعم  هذا  رصف  تأخر  سبب  عن  املحرتمة  الوزيرة  السيدة  نسائلكم  لذا 

املشاريع التي قبلت وحجم الدعم الجاميل املخصص لهذه العملية وعن آفاق استفادة املعنيني؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

غري  طويلة،  ولعقود  ظلت،  اإلعاقة  قضية  بأن  املحرتم،  املستشار  السيد  عليكم  يخفى  ال  كام 

ألسباب  بعمق  االنتباه  يتم  مل  حيث  السابقة،  العمومية  والسياسات  الربامج  يف  بقوة  حارضة 

ونتائج وآثار هذه املسألة إال يف السنوات األخرية من القرن املايض، مام انعكس سلبا عىل وضعية 

هذه الفئة، خاصة ما يتعلق بحقوقها األساسية املرتبطة بالرتبية والتعليم والتكوين والتأهيل، 

كام أكد ذلك البحث األخري حول وضعية اإلعاقة باملغرب.

ويعترب هذا الوضع سببا رئيسيا للصعوبات االجتامعية واملهنية، التي طرحت عند الرشوع يف 

أجرأة وتفعيل خدمات صندوق دعم التامسك االجتامعي يف شّقه املتعلق بالخدمات االجتامعية 

واالقتصادية املوجهة أساسا لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة، وأهمها: 

y  قلة أو انعدام التكوين الناتج عن تدين املستوي الدرايس والتعليمي لهذه الفئة؛

y تفيش بعض مظاهر األمية؛

y  غياب الحس املهني واملقاواليت لدى بعض املعنيني من هذه الفئة؛

y  وجود بعض إكراهات وعوائق التواصل مع حاميل املشاريع من فئة اإلعاقة الحسية

والذهنية.

كل هذه العوامل أثّرت يف البداية عىل نسبة استفادة هذه الفئة من مشاريع األنشطة املدرة 

الفئة، والتي تم متويلها من ميزانية الصندوق املذكور أعاله  التي تم تخصيصها لهذه  للدخل 

خالل سنة 2015، حيث مل يتجاوز حجمها 31 مرشوعا قابال للتنفيذ من مجموع 679 مرشوعا 

تم انتقاءها إقليميا.
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الوطني  التعاون  مؤسسة  بها  قامت  التي  املوازية،  امليدانية  املواكبة  إجراءات  سلسلة  وبعد 

بلغ  مايل  بغالف  عليها مركزيا 197 مرشوعا  املصادق  املشاريع  خالل سنة 2016، وصل عدد 

9 946 772 درهام، كام يتم حاليا التأشري عىل 108 مرشوعا.

أما بالنسبة لطبيعة املشاريع املنتقاة، التي تم متويلها برسم سنة 2015، فيحتل القطاع الخدمايت 

أكرب نسبة بـ%50، يليه قطاع التجارة بنسبة %29، ثم قطاع اإلنتاج بنسبة %22 ، بكلفة مالية 

إجاملية لهذه املشاريع بلغت 1619985 درهام، عىل خالف طبيعة املشاريع املنتقاة برسم سنة 

2016، إذ يحتل قطاع التجارة النسبة األكرب بـ%69 يليه القطاع الخدمايت بـ%25، ثم القطاع 

األشخاص يف  ذوي  نساء من  تحملها  التي  املشاريع  نسبة  بلغت  كام   . بنسبة 06%  الفالحي 

وضعية إعاقة 36 %. 

بأوضاع هذه  املهني، والنهوض  الربنامج  لتعزيز هذا  املتخذة  بالنسبة لإلجراءات والتدابري  أما 

الرشيحة االجتامعية، فتتمثّل أساسا يف: 

y  يف األشخاص  من  املشاريع  حاميل  ومواكبة  والتحسيسية  التواصلية  اللقاءات  تكثيف 

خالل  من  مشاريعهم،  متويل  طلبات  لقبول  املالمئة  الظروف  لتهييئ  إعاقة،  وضعية 

تنظيم حصص مكثفة ومبّسطة يف مجال إعداد وتسيري املشاريع، وتبسيط مخططات 

أعامل أو دراسات الجدوى للمشاريع املرشحة للتمويل، مام يتناسب واملستوى الدرايس 

والتكويني لهذه الفئة؛

y  االنفتاح أو االتجاه أكرث نحو متويل املشاريع ذات الطابع الفالحي بالنسبة لذوي بعض

اإلعاقات بالوسط القروي؛ 

y  هذه إىل  الوصول  يف  حقهم  من  وذهنية  حسية  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص  متكني 

الخدمات، وتعزيز فرص ولوج سوق الشغل أو التشغيل الذايت عرب متويل مشاريعهم 

املكلفة  للجان  اإلشارة  لغة  يف  مكثفة  تكوين  بدورات  والقيام  الجامعية،  أو  الفردية 

بعملية التمويل والتتبع. 
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تقـديـم

االجتامعية،  والتنمية  واملساواة  والتضامن  األرسة  وزيرة  الحقاوي،  بسيمة  السيدة  أجابت 
خالل دورة أكتوبر 2017، عىل 04 أسئلة المست مختلف القضايا واالوراش التي تنخرط فيها 

الوزارة، سيام موضوع التضامن والتنمية االجتامعية والتامسك االجتامعي:

عدد األسئلة املجاب عنهاموضــوع الســؤال

03التضامن والتامسك االجتامعي

01الطفولة

04املجمـــوع

العدالة والتنمية بـ03 أسئلة،  الدورة عىل فريقني يتقدمهام فريق  فيام توزعت أسئلة هذه 
متبوعا بفريق األصالة واملعارصة بسؤال واحد 01:

مجموع األسئلةالفريق

03فريق العدالة والتنمية

01فريق األصالة واملعارصة

04املجمـــوع
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فهــــرس أسئلة الدورة

املستشار)ة( مـــوضـــوع الســــــؤال

بجمعية  أعضاء  طرف  من  موجهة  شكاية 
واملسن  املرأة  الطفل  للمعاق  املحسنني 

بالحسيمة

فريق  عن  األندلويس  نبيل  املستشار  السيد 
العدالة والتنمية

اإلسالمية  الخريية  لنزالء  املقدمة  الخدمات 
بالناظور

بنعزوز عن فريق  العزيز  املستشار عبد  السيد 
األصالة واملعارصة

املترصفني  مباراة  من  مجاز  ألف   25 حرمان 
الدرجة 3 بالتعاون الوطني رغم أن تكوينهم 

يستجيب للمؤهالت املطلوبة

السيد املستشار عيل العرسي عن فريق العدالة 
والتنمية

ظاهرة املترشدين
السيد املستشار عبد السالم يس كوري عن فريق 

العدالة والتنمية
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موضوع السؤال: شكاية موجهة من طرف أعضاء بجمعية املحسنني للمعاق، الطفل، 
املرأة واملسن بالحسيمة

واضـع السـؤال: السيد املستشار نبيل األندلويس عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

يشــتيك أعضــاء مبكتــب جمعيــة املحســنني للمعــاق، الطفــل، املــرأة واملســن بالحســيمة، وفــق 

مــا هــو مضمــن يف املراســلة رفقتــه، مــن ترصفــات وصفوهــا بغــري القانونيــة تتعلــق بتجديــد 

مكتــب الجمعيــة بشــكل أحــادي مــن طــرف رئيســة هــذه الجمعيــة. 

واعتبــارا لكــون الجمعيــة خاضعــة إلرشاف وزارة التضامــن واملرأة واألرسة والتنميــة االجتامعية، 

نســائلكم الســيدة الوزيــرة املحرتمــة عــن اإلجــراءات التــي تنــوون اتخاذها يف هــذا املوضوع؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

عالقــة مبوضــوع ومرجــع ســؤالكم املشــار إليهــام أعــاله، وجــب أوال تذكريكــم الســيد املستشــار 

املحــرتم، إىل أن الجمعيــة، موضــوع الشــكاية، تنــدرج ضمــن الجمعيــات املســرية ملؤسســات 

الرعايــة االجتامعيــة، والتــي يؤطرهــا القانــون 14.05 مبوجــب الرتخيــص رقــم 14/939 بتاريــخ 

30 يونيــو 2014. 

ــاد جمــع  ــق بانعق ــث أن موضــوع الشــكاية يرتكــز أساســا حــول نقطــة محــّددة، تتعل وحي

اســتثنايئ، وتســليم وصــل نهــايئ لجهــة دون أخــرى، فهــذا األمــر ينــدرج ضمــن اختصاصــات 

ــة. ــة املعني ــة واإلقليمي الســلطة املحلي

ولإلخبــار فقــط، فــإن املركــز االجتامعــي للتكفــل باألشــخاص املســنني بــدون مــأوى، والــذي 

تســهر عــىل تســيريه هــذه الجمعيــة، يســتقبل حاليــا 34 مســتفيد ومســتفيدة، يؤطرهــم 13 

مســتخدما )10 مســتخدمون تابعــون للجمعيــة املذكــورة و3 مســتخدمون تابعــون لإلنعــاش 

الوطنــي(. 

وإىل جانــب مانحــني آخريــن، نحيطكــم كذلــك علــام، أن التعــاون الوطنــي قــد خّصــص لهــذه 

ــن  ــنة م ــن كل س ــام ع ــدر بــــ200.000 دره ــا تق ــورة، منح ــا املذك ــرب جمعيته ــة، ع املؤسس

ــة بحــوايل  ــة تقديري ــة وعيني ــة إىل محجــوزات جمركي ســنوات 2015، 2016 و2017، باإلضاف

ــنة 2016.  150.000 درهــام برســم س

ولكــون الوضــع يتعلــق بــرشط الحكامــة، فإننــا ســنورد لجنــة للوقــوف عــىل الوضــع داخــل 

هــذه املؤسســة.
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موضوع السؤال: الخدمات املقدمة لنزالء الخريية اإلسالمية بالناظور 
واضـع السـؤال: السيد املستشار عبد العزيز بنعزوز عن فريق األصالة واملعارصة

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

ــة  ــالت الخريي ــداء لنزي ــة غ ــم وجب ــاده تقدي ــربا مف ــة خ ــف الوطني ــض الصح ــت بع تداول

ــام  ــتهتار ت ــوداء يف اس ــرشات س ــا ح ــا» به ــا« لوبي ــن فاصولي ــة م ــور مكون ــالمية بالناظ اإلس

بصحتهــم، مــام يعيــد طــرح إشــكالية تدبــري هــذه املؤسســات والخدمــات املقدمــة بهــا إىل 

ــل. ــوق الطف ــة حق ــول فعلي ــا ح ــاءلنا جميع ــة .ويس الواجه

لــدى نطالبكــم الســيدة الوزيــرة؛ أوال بفتــح تحقيــق عاجــل ومعمــق حــول الحادثــة ومحاســبة 

ــا  ــون به ــي تقوم ــري الت املســؤولني عــن هــذه الفضيحــة، ونســائلكم عــن اإلجــراءات والتداب

ملراقبــة هــذه املؤسســات بشــكل دوري والســهر عــىل حاميــة النزيــالت والنــزالء ؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

كــام ال يخفــى عليكــم الســيد املستشــار املحــرتم، أن الجمعيــة الخرييــة اإلســالمية بالناظــور 

موضــوع ســؤالكم، تعمــل عــىل توفــري املتطلبــات اليوميــة لألطفــال )ذكــورا وإناثــا( يف وضعيــة 

ــم  ــرتاوح أعامره ــتفيدة ت ــتفيد ومس ــن 130 مس ــد م ــا أزي ــن خدماته ــتفيد م ــة، ويس صعب

ــف املســتويات الدراســية )الســلك  ــن يتابعــون دراســتهم مبختل ــني 6 و 18 ســنة والذي ــا ب م

االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي(. وتوفــر الجمعيــة املذكــورة لهــؤالء األطفــال اإليــواء والتغذيــة 

ــل  ــام تعم ــخ، ك ــة.. إل ــة والرتفيهي ــة والرتبوي ــطة الرياضي ــف األنش ــة ومختل ــة الصحي والرعاي

هــذه املؤسســة طبقــا ملقتضيــات القانــون 14.05 )حاصلــة عــىل رخصــة الفتــح تحــت عــدد 

160/ 2009( الــذي يخــول لهــا االســتفادة مــن الدعــم املــايل للتعــاون الوطنــي، والــذي بلــغ 

ســنة:

y 400.000,00 درهام كمنحة لدعم التسيري والتأطري بهذه املؤسسة؛

y :باإلضافة إىل استفادة املؤسسة من

y 500.000,00 درهام )حصتها من رضيبة الذبح(؛

y 300.000,00 درهام كمساهمة من املبادرة الوطنية للتنمية البرشية؛

وكــذا االســتفادة مــن مســاهامت املجالــس املنتخبــة واملحســنني ومــواد املحجــوزات الجمركيــة 

ملختلفة. ا
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ــاك  ــام، أن هن ــم عل ــة، نحيطك ــة اإلقليمي ــة واملواكب ــع واملراقب ــات التتب ــص عملي ــام يخ وفي

لجنــة مشــرتكة مكونــة مــن عــدة مصالــح )طبقــا ملقتضيــات القانــون 14.05 الخــاص بفتــح 

ــي،  ــة والتعــاون الوطن ــح العامل ــا مصال ــة(، مــن ضمنه ــة االجتامعي ــري مؤسســات الرعاي وتدب

والتــي تعمــل عــىل مراقبــة العمــل اإلداري والرتبــوي بهــذه املؤسســة وباملؤسســات األخــرى 

املشــابهة، وذلــك مرتــني يف الســنة عــىل األقــل ؛ وباملــوازاة مــع ذلــك تقــوم املصالــح الصحيــة 

ــة بكافــة  ــة إىل هــذه املؤسســات، وتراقــب ظــروف الســالمة الصحي ــارات دوري ــم بزي باإلقلي

مرافقهــا. 

ــذاء  ــة غ ــم وجب ــة« خــرب تقدي ــاول »بعــض الصحــف الوطني ــق مبوضــوع تن ــا يتعل ــا يف م أم

غــري ســليمة لنزيــالت الخرييــة اإلســالمية بالناظــور، وتبعــا للمعطيــات التــي اســتقتها مصالــح 

التعــاون الوطنــي مــن عــني املــكان، وجــب التذكــري إىل أن هــذا الخــرب قــد ورد يف صحيفــة 

وطنيــة واحــدة، وهــي يوميــة »الصبــاح« خــالل شــهر يوليــوز املــايض، وتبعتهــا يف ذلــك بعــض 

ــابقا  ــروا س ــن ظه ــال الذي ــن األطف ــة م ــهادات عين ــام أن ش ــة، ك ــة املحلي ــع اإللكرتوني املواق

بوجــوه غــري مكشــوفة يف بعــض رشائــط هــذه املواقــع نفــت مضمــون هــذا الخــرب، وأكــدت 

باملقابــل رضاهــا عــىل مــا يتــم تقدميــه لهــا مــن وجبــات غذائيــة، كــام تــم التأكيــد عــىل أن:

1/ املصالــح الصحيــة اإلقليميــة تقــوم بزيــارات دوريــة إىل املؤسســة، وتراقــب املــواد الغذائيــة، 

ــدت أي مالحظــة ســلبية حــول  ــا أن أب ــا، ومل يســبق له ــا، وظــروف تخزينه ومــدى صالحيته

جــودة هــذه املــواد؛

ــة،  ــري الصحي ــتجيب للمعاي ــة يس ــواد الغذائي ــاص بامل ــزن خ ــىل مخ ــر ع ــة تتوف 2/ املؤسس

ــة واســتهالك  ــخ صالحي ــة تاري ــىل مراقب ــام أخــرى، ع ــب مه ــم محــيل، إىل جان ــرشف طاق وي

ــة. ــالت املؤسس ــرت تحم ــددة يف دف ــري املح ــا للمعاي ــا، طبق ــواد، ورشوط تخزينه ــذه امل ه
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موضوع السؤال: حرمان 25 ألف مجاز من مباراة املترصفني الدرجة 3 بالتعاون الوطني 
رغم أن تكوينهم يستجيب للمؤهالت املطلوبة

واضـع السـؤال: السيد املستشار عيل العرسي عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

تنظــم مؤسســة التعــاون الوطنــي مبــاراة لتوظيــف 93 مترصفــا مــن الدرجــة الثالثــة، و تفتــح 

هــذه املبــاراة يف وجــه الحاصلــني عــىل شــهادة املعهــد الوطنــي للعمــل االجتامعــي، أو حامــيل 

ــدد  ــاع ع ــم إخض ــه ت ــاطة، وألن ــا الوس ــا، منه ــة بعينه ــات مطلوب ــة يف تخصص ــازة املهني االج

ــة،  ــاءة املهني ــن خــول لهــم الحصــول عــىل شــهادة الكف مــن حامــيل شــهادة اإلجــازة لتكوي

ــيل اإلجــازة، وشــمل  ــن حام ــف مجــاز م ــن 25 أل ــل اســم تكوي ــج طمــوح حم ــن برنام ضم

هــذا التكويــن مجــال الوســاطة، الــذي هــو أحــد التخصصــات املطلوبــة يف هــذه املبــاراة، كان 

األوىل الســامح لهــم باجتيــاز هــذه املبــاراة، وال ســيام حامــيل شــهادة الكفــاءة املهنيــة ملســلك 

االستشــارة النفســية واالرسيــة والوســاطة، لثبــات جــدوى هــذا الربنامــج الوطنــي الطمــوح، 

واالســتفادة مــن مثــار ذلــك التكويــن، وكــذا تيســري إدمــاج تلــك الفئــة مــن الشــباب حامــيل 

الشــهادات الجامعيــة،

لــذا، نســائلكم الســيدة الوزيــرة املحرتمــة عــن إمكانيــة الســامح لهــذه الفئــات باجتيــاز تلــك 

املبــاراة واملباريــات التــي تطلــب تخصصــات متشــابهة مــع هــذا التكويــن؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

تبعــا لســؤالكم املشــار إىل موضوعــه ومرجعــه أعــاله، ومــن أجــل اإلحاطــة بســياق وحيثيــات 

ــيد  ــة الس ــارة يف البداي ــدر اإلش ــور، تج ــؤال املذك ــوع الس ــف، موض ــاراة التوظي ــارص مب وعن

املستشــار املحــرتم، إىل أن مؤسســة التعــاون الوطنــي، ويف إطــار توظيــف )93( مترصفــا 

مــن الدرجــة الثالثــة )الســلم 10( برســم الســنة املاليــة الجاريــة، نظمــت مبــاراة بتاريــخ 01 

أكتوبــر 2017 )إعــالن املبــاراة منشــور بجريــدة الصحــراء املغربيــة تحــت عــدد 9738 بتاريــخ 

ــخ 28 غشــت 2017  ــدة »LE MATIN« تحــت عــدد 16284 بتاري 28 غشــت 2017 وبجري

لالطــالع( لفائــدة املرشــحني الحاصلــني عــىل شــهادات يف التخصصــات التاليــة:

y  شــهادة مســري يف الشــؤون االجتامعيــة مــن طــرف املعهــد الوطنــي للعمــل االجتامعي

؛  بطنجة

y :إجازة مهنية مسلّمة من طرف املؤسسات الجامعية يف التخصصات التالية
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y العمل االجتامعي

y املساعدة االجتامعية

y  فاعل يف التنمية االجتامعية

y فاعل يف تدبري املؤسسات االجتامعية

y مريب متخّصص

y التنشيط السوسيو ثقايف

y الوساطة االجتامعية

y  املصاحبة االجتامعية

y املهن االجتامعية

وقــد بلغــت طلبــات الرتشــيح املقبولــة يف املوضــوع 896 طلبــا )منهــا 58 طلبــا يتوفــر أصحابهــا 

عــىل اإلجــازة املهنيــة يف تخصــص الوســاطة االجتامعيــة املذكور يف الســؤال(.

هــذا، وتجــدر اإلشــارة كذلــك إىل أن هــذه املبــاراة تعتــرب الثالثــة عــىل التــوايل التــي ينظمهــا 

التعــاون الوطنــي لفائــدة حامــيل اإلجــازة املهنيــة )170 منصــب مــايل لحــد اآلن( يف تخّصصات 

محــددة ذات صلــة بالخدمــة االجتامعيــة عامــة، ومهــام التعــاون الوطنــي امليدانيــة خاصــة، 

ــىل  ــاء ع ــذا بن ــرض، وك ــذا الغ ــودة له ــة املرص ــامدات املالي ــات واالعت ــب اإلمكان ــك حس وذل

ــة والخــربة  ــاءات العلمي ــن املســتخدمني الشــباب، ذوي الكف ــة م ــات املؤسســة الفعلي حاجي

ــج  ــة الربام ــي، قصــد مواكب ــاون الوطن ــات التع ــط بخدم ــدان العمــل االجتامعــي املرتب يف مي

ــح عليهــا القطــاع، ويراهــن عــىل اســتمرارها وإنجاحهــا يف  ــي انفت ــة الطموحــة الت االجتامعي

املســتقبل.

أمــا يف مــا يخــص طلبــات الرتشــيح املتضمنــة لشــهادة الكفــاءة املهنيــة )مســلك االستشــارة 

ــيح  ــات الرتش ــىل أن ملف ــد ع ــب التأكي ــك، فيج ــؤال كذل ــوع الس ــة(، موض ــية واألرسي النفس

املتضمنــة لهــذه الشــهادة مل تتضمــن نســخا مــن اإلجــازة املهنيــة الــواردة يف إعــالن املبــاراة، 

والتــي يعتــد بهــا قانونيــا يف عمليــة توظيــف املترصفــني مــن الدرجــة الثالثــة )طبقــا ملقتضيــات 

ــر 2010  املرســوم رقــم 2.06.377 الصــادر يف 20 مــن ذي القعــدة 1431 املوافــق ل29 أكتوب

ــم  ــك مل يت ــوزارات(، ولذل ــني ال ــة املترصفــني املشــرتكة ب بشــأن النظــام األســايس الخــاص بهيئ

قبولهــا بنــاء عــىل رشوط الرتشــيح الــواردة يف اإلعــالن املذكــور أعــاله. 
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موضوع السؤال: ظاهرة املترشدين
واضـع السـؤال: السيد املستشار عبد السالم يس كوري عن فريق العدالة والتنمية

نص الســؤال: 

السيدة الوزيرة املحرتمة

ــة، حيــث يظهــرون يف  ــن تعــم أغلــب املــدن املغربي أصبحــت ظاهــرة املتســكعني واملترشدي

أوضــاع مؤملــة يجوبــون شــوارع وأزقــة هــذه املــدن وخاصــة املــدن الســياحية مــام يعطــي 

صــورة ســيئة عــن بالدنــا.

لذا، نسائلكم السيدة الوزيرة املحرتمة عن التدابري املتخذة ملعالجة هذه الظاهرة؟

جـواب السيدة الوزيرة: 

ــق بظاهــرة  ــة تتعل ــة األهمي أشــكركم الســيد املستشــار املحــرتم عــىل إثارتكــم ملســألة بالغ

ــال الشــوارع. ــه بأطف ــح علي ــا يصطل ــن أو م ــال املترشدي األطف

ــق  ــل عــىل مــدى القل ــه دلي إن طــرح هــذا الســؤال حــول هــذه الظاهــرة، هــو يف حــد ذات

ــاء  ــن أبن ــال م ــؤالء األطف ــتقبل ه ــاه مس ــا اتج ــي تجتاحن ــرية الت ــا والغ ــا جميع ــذي ينتابن ال

ــا. مجتمعن

ومــن أجــل االهتــامم بهــذه الرشيحــة ووضــع حــد لهــذه الظاهــرة، أخربكــم، أنــه قــد تــم يف 

هــذا اإلطــار، اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات والتدابــري عــىل مســتوى وزارة األرسة والتضامــن 

واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة، منهــا:

y  يونيــو  3 بتاريــخ  الطفولــة  لحاميــة  املندمجــة  العموميــة  السياســة  اعتــامد 

2020-2016؛ التنفيــذي  2015 وبرنامجهــا 

y أجرأة تدابري تنفيذ الربنامج الوطني للسياسة العمومية املندمجة؛

y  إطــالق طلــب مشــاريع دعــم مبــادرة الجمعيــات مــن خــالل دفــرت التحمــالت لفائــدة

أطفــال يف وضعيــة الشــارع برســم ســنة 2016؛

y  الــرشوع يف تنفيــذ إصــالح التعــاون الوطنــي ومتوقعــه الجديــد يف مجــال املســاعدة

ــة  ــخاص يف وضعي ــدة األش ــد لفائ ــباك الوحي ــة الش ــرب مبثاب ــث تعت ــة بحي االجتامعي

ــة: ــات التالي ــدم الخدم ــرشد، وتق ــة الت ــال يف وضعي ــم األطف ــا فيه ــة مب صعب

االستقبال وتقديم خدمة االستامع؛- 

تقييم الظروف االجتامعية؛- 
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اعتــامد تشــخيص فــردي لــكل حالــة مــن طــرف متخصصــني يف االســتامع - 

والتوجيــه؛

وضــامن -  عيشــهم  ظــروف  بتحســني  يســمح  مالئــم  إلدمــاج  مســار  بنــاء 

؛ ليتهم ســتقال ا

y :النهوض بخدمات منوذج اإلسعاف االجتامعي املتنقل

 - »SAMU SOCIAL« إصــالح الوحــدة املتنقلــة لإلســعاف االجتامعــي املســتعجل

ــا يف معالجــة  ــن أهميته ــت ع ــي أبان ــدار البيضــاء والت ــة ال ــىل مســتوى مدين ع

حــاالت األشــخاص يف وضعيــة صعبــة مبــا فيهــم األطفــال يف وضعيــة التــرشد مــن 

خــالل مقاربــة تعتمــد عــىل العمــل يف الشــارع وداخــل املركــز؛

إبــرام اتفاقيــة رشاكــة بــني كل مــن الــوزارة واإلســعاف االجتامعــي املتنقــل الدويل - 

واإلســعاف االجتامعــي املتنقــل بالــدار البيضاء؛ 

إعداد برنامج عمل يتعلق بالنهوض باإلسعاف االجتامعي املتنقل مبكناس؛- 

العمل عىل تعميم اإلسعاف االجتامعي املتنقل عىل باقي جهات اململكة.- 

y :برنامج مواكبة وحدات حامية الطفولة

y :برنامج مشرتك مع التعاون الوطني ملواكبة ودعم هذه الوحدات من خالل

تأهيل البنيات التحتية لكل الوحدات القامئة؛- 

تأهيل املوارد البرشية العاملة بها والتابعة للجمعيات املتعاونة معها؛- 

إحــداث وحــدات جديــدة يف إطــار تنزيــل الربنامــج الوطنــي للسياســة العموميــة - 

املندمجة.

y  ــية ــة أساس ــا آلي ــة باعتباره ــاطة األرسي ــال الوس ــات يف مج ــادرات الجمعي ــم مب دع

ــيل؛ ــطهم العائ ــارع يف وس ــة الش ــخاص يف وضعي ــاالت األش ــض ح ــاج بع ــادة إدم إلع

y  ــة ــة البرشي ــي للتنمي ــوزارة واملرصــد الوطن ــني ال ــة ب ــة خاصــة للرشاك ــع اتفاقي توقي

ــد: تعتم

إنجاز دراسة »الفقر املتعدد األبعاد لألطفال باملغرب«؛- 



180

y  ــات ــل الحاضن ــذي خصــص ملســاعدة النســاء األرام ــل ال ــدوق االرام ــرب صن ــام يعت ك

ــة  ــا يحمــي ابنائهــن مــن التــرشد والوقــوع يف وضعي ألبنائهــن اليتامــى إجــراء وقائي

الشــارع.

ــا تحــدي  ــاز، ولدين ــة هــي مســألة قــرب بامتي ــة الطفول  هــذا، وتجــدر اإلشــارة إىل أن حامي

ــاج  ــة( إلدم ــة والجامعــات الرتابي ــس اإلقليمي ــات واملجال ــة )الجه ــة املحلي أن نواكــب الحكام

ــا. ــا ومخططاته ــات برامجه ــة ضمــن أولوي ــة الطفول حامي


