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حصيلة منجزات 2012
وفق محاور الربنامج الحكومي 



كلمة السيدة بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية



متيزت سنة 2012 بإنجـــاز العديد من الربامج تندرج جميعها يف سياق إطالق جيل جديد من التدابري واإلصالحات الهيكلية 

بالقطب  املنوطة  التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية واملهام  التي تدخل يف اختصاصات وزارة  واملسطرية والوظيفية 

التي تهدف إىل خلق قطب  اتجــاه تفعيل ومأسسة اختياراتها االسرتاتيجية  الوزارة يف  االجتامعي بكل مكوناته، بحيث سارت 

اجتامعي قوي ومتامسك وفعال من أجل تعزيز برامج التنمية االجتامعية ببالدنا.، فكانت سنة حافلة بالعديد من اإلجراءات ذات 

البعد التنظيمي أساسا، حيث أطلقت الوزارة ورش إعداد مرشوع هيكلة الوزارة، وورش تطوير مؤسسة التعاون الوطني، ناهيك 

عن ورش تحضري أرضية االلتقائية الربمجية بني مكونات القطب االجتامعي وتشبيك وتجسري خطط العمل وبرامجها.  وهكذا 

قامت ببلورة اسرتاتيجية موحدة بني كل مكونات القطب االجتامعي »4+ 4« تحمل شعار »قطب اجتامعي قوي من أجل عمل 

تنموي ناجع«.

كام متيزت هذه السنة بفتح ورش تنزيل مختلف املقتضيات الدستورية واالختيارات االسرتاتيجية للربنامج الحكومي املتعلقة 

مبجال التنمية االجتامعية، واملساهمة يف إغناء وتفعيل املخطط الترشيعي الحكومي، حيث عملت الوزارة عىل إطالق ورش إعداد 

عدد من مشاريع قوانني همت النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ومحاربة العنف ضد النساء ومرشوع إحداث املرصد 

الوطني لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم، إضافة إىل إطالق ورش هام يتعلق بإحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 

واملجلس االستشاري لألرسة والطفولة..

سنة 2012 كانت أيضا سنة ترسيم املساطر الشفافة لدعم مشاريع الجمعيات العاملة يف مجاالت اختصاص الوزارة، حيث 

أعدت الوزارة دليال لتنظيم آليات الدعم والتمويل التي حرصت من خاللها عىل عقلنتها وترشيدها مع تنويع مجاالت الدعم  

وخلق التوازن بني كل جهات اململكة. 

االجتامعية  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  أعدت  به،  نؤمن  الذي  للتواصل  وتجذيرا  التشاريك،  نهجنا  عىل  وسريا 

الحكومي  الربنامج  محاور  وفق  تقدميها  اخرتنا  وقد   ،2012 لسنة  االجتامعي  القطب  عمل  تتضمن حصيلة  التي  الوثيقة  هذه 

لـ2016/2012، سائلني الله التوفيق ملا فيه خري هذا الوطن وأهله.

تـقديـم
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 ترســيـــخ دولة القانون والجهوية املتقدمة 

والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق 

والحريات واألمن والقامئة عىل املواطنة الحقة 

وربط املسؤولية باملحاسبة والحقوق بالواجبات

مـحـور
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التنزيل التشاريك والديـمقراطي
لـمقتضيات الدستور
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1. هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز:

هيئة  إحداث  عىل  مرة،  وألول   ،2011 يوليوز  لفاتح  الدستوري  اإلصالح  بعد  املغريب،  الدستور  نص 

للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز )الفصل 19 و164(، التي تضطلع بالعمل عىل ضامن احرتام 

كل الحقوق والحريات املبنية عىل أساس املساواة بني الجنسني ومكافحة التمييز والسعي نحو املناصفة 

عىل مستوى األبعاد املدنية والسياسية واالجتامعية والثقافية والبيئية..

الزمنية  بالربمجة  اللتزامها  وفاء  االجتامعية،  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  اعتمدت  وقد 

إلخراج  عمل  مخطط  احرتامه،  أجل  من  للزمن  أمثل  واستثامرا  الترشيعي  املخطط  ملشاريع  الدقيقة 

مراحله  باقي  ليتتم  السنة،  األوىل هذه  الهيئة، دشن مرحلته  بإحداث هذه  املتعلق  القانون  مرشوع 

السنة املقبلة 2013. 

التاريخآليات العملاملراحل

املرحلة األوىل: تجميع 

املعطيات وإحداث آليات 

العمل

تجميع املعطيات الوطنية واألوراق الصادرة عن مختلف 

الهيآت واملؤسسات املتعلقة باملجلس االستشاري لألرسة 

والطفولة من أجل رصد أبرز اتجاهات الرأي واالقرتاح

شهر يونيو 2012

االطالع عىل الخربات والتجارب الدولية، من خالل تبادل 

زيارات بني خرباء الوزارة ولجنة البندقية مبجلس أوروبا 

من أجل اإلطالع عىل الخربة األوروبية وإعداد تقرير 

حول التجارب مع استحضار جوانب القوة والضعف 

شهر دجنرب 2012

إرساء املؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة
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التاريخآليات العملاملراحل

املرحلة األوىل: تجميع 

املعطيات وإحداث آليات 

العمل

تجميع املعطيات الوطنية واألوراق الصادرة عن مختلف 

الهيآت واملؤسسات املتعلقة باملجلس االستشاري لألرسة 

والطفولة من أجل رصد أبرز اتجاهات الرأي واالقرتاح

شهر يونيو 2012

االطالع عىل الخربات والتجارب الدولية، من خالل تبادل 

زيارات بني خرباء الوزارة ولجنة البندقية مبجلس أوروبا 

من أجل اإلطالع عىل الخربة األوروبية وإعداد تقرير 

حول التجارب مع استحضار جوانب القوة والضعف 

شهر دجنرب 2012

2. املجلس االستشاري لألرسة والطفولة

كام نص، ألول مرة أيضا، عىل إحداث املجلس االستشاري لألرسة والطفولة )الفصل 32 و169(، الذي 

يضطلع مبهمة تأمني وتتبع وضعية األرسة والطفولة.

وقد اعتمدت الوزارة عىل ذات مخطط العمل الذي اعتمدته للهيئة يف إخراج هذا املجلس.
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3. املرصد الوطني لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم:
وزارة  من طرف   ،2012 مارس   8 للمرأة  العاملي  اليوم  املرصد خالل  تأسيس  عن  املشرتك  اإلعالن  تم 

االتصال ووزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية. وعقدت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة 

التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، لقاء مع السيد مصطفى الخلفي، وزير االتصال الناطق 

اإلعالم،  يف  املرأة  صورة  تحسني  آليات  فيه  تناوال   ،2012 مارس   20 الثالثاء  الحكومة،  باسم  الرسمي 

والتدابري املستعجلة لتفعيل امليثاق الوطني لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم، وسبل دعم مرشوع املرصد 

الوطني لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم، واتفق السيدان الوزيران عىل إحياء اللجنة الوطنية لتتبع تنزيل 

امليثاق الوطني لتتبع تنفيذه.

كام تم تشكيل لجنة مشرتكة إلعداد مرشوع مرسوم يتعلق بإحداث املرصد من أجل إعداد مرشوع 

املرسوم ليعرض عىل املجلس الحكومي.

9

لقاء مع السيد وزير االتصال حول آليات تحسني صورة املرأة يف اإلعالم، 20 مارس 2012



10



1. حصيلة األسئلة مبجليس الربملان:

حصيلة أسئلة النواب موزعة حسب الفرق 

األسئلة الكتابيةاألسئلة الشفويةالفرق الربملانية

1161فريق العدالة والتنمية

81فريق التجمع الوطني لألحرار

36الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

3فريق األصالة واملعارصة

2الفريق الدستوري

1فريق التقدم الدميقراطي

121الفريق الحريك

13الفريق االشرتايك

1املجموعة النيابية املستقبل

1املجموعة النيابية للحزب العاميل

1مجموعة تحالف الوسط

إقامة تعاون بناء وتواصل مستمر مع الربملان

11



12



حصيلة أسئلة املستشارين موزعة حسب الفرق

األسئلة الكتابيةاألسئلة الشفويةالفرق الربملانية

11الفريق الحريك

11فريق التجمع الوطني لألحرار

11فريق األصالة واملعارصة

1الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

11مجموعة االتحاد الوطني للشغل باملغرب
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2. لقاءات مع اللجن الربملانية املعنية بالقطب االجتامعي: 

املوضوعاللجنة النيابيةالتاريخ

لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب04 أبريل 2012
تقديم امليزانية الفرعية للقطب االجتامعي 

برسم السنة املالية 2012

مناقشة امليزانية الفرعية للقطب االجتامعيلجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب05 أبريل 2012

 18 أبريل 2012 
لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتامعية 

مبجلس املستشارين
 تقديم ومناقشة امليزانية الفرعية للقطب 

االجتامعي برسم السنة املالية 2012

لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب21 نونرب 2012
تقديم امليزانية الفرعية للقطب االجتامعي 

برسم السنة املالية 2013 ملناقشتها

20 دجنرب 2012
لجنة التعليم والشؤون الثقافية 
واالجتامعية مبجلس املستشارين

 تقديم امليزانية الفرعية للقطب االجتامعي 
برسم السنة املالية 2013 ملناقشتها

تقديم امليزانية الفرعية للقطب االجتامعي برسم السنة املالية 2012 مبجلس النواب
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        3. التواصل مع الفرق الربملانية:

املوضوعالفريق الربملاينالتاريخ

لقاء درايس يف موضوع »األرايض الساللية«فريق العدالة والتنمية مبجلس النواب17 أبريل 2012

لقاء تواصيل مفتوحفريق العدالة والتنمية مبجلس النواب21 ماي 2012

لقاء تواصيل مفتوح فريق العدالة والتنمية مبجلس النواب2 يوليوز 2012

فريق التقدم الدميقراطي مبجلس النواب13 دجنرب 2012
لقاء درايس يف موضوع »مناهضة العنف ضد 

النساء«

لقاء درايس لفريق العدالة والتنمية مبجلس النواب يف موضوع األرايض الساللية 17 أبريل 2012

لقاء درايس لفريق التقدم الديقراطي مبجلس النواب يف موضوع مناهضة العنف ضد النساء 13 دجنرب 2012

15
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فتح ورش الدميقراطية التشاركية وتطوير العالقة مع املجتمع

1. تلقي مذكرات املجتمع املدين الخاصة بالقطاع:

الجهةاملوضوعالرقم

ربيع الكرامةمقرتحات لتعديل القانون الجنايئ1

مجموعة البحث يف ميزانية النوع مقرتحات خاصة بتعديل القانون التنظيمي للاملية2

مقرتح قانون ملحاربة العنف ضد النساء3
الجمعيات الرشيكة مع املكتب الجهوي ملنظمة 

»كلوبل رايتس«

17

لقاء مع املنسقية الوطنية لحركة بدائل 01 نوفمرب 2012 لقاء مع ربيع الكرامة مقرتحات لتعديل القانون الجنايئ 03 ماي 2012

شتنرب global rights  26 2012  لقاء الجمعيات الرشيكة مع املكتب الجهوي ملنظمة



2. لقاءات تواصلية مع املجتمع املدين:

الجهة املنطمةالتاريخاملوضوعالنشاط

الولوجياتندوة
الجمعة 27 يناير 2012 

بالرباط

مجموعة العمران والودادية 

املغربية للمعاقني

النساء بني الترشيع والواقع لقاء تواصيل
الجمعة 23 مارس 2012 

بالرباط

وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية االجتامعية

املغرب يف طريق املساواةندوة وطنية
الخميس 08 مارس 2012 

بالرباط
وزارة املالية واالقتصاد

ندوة
من أجل مقاربة اجتامعية حقوقية ملسألة 

االغتصاب وتزويج القارصات

السبت 24 مارس 2012 

بالدار البيضاء
يومية املساء

سباق نسوي
الدورة التاسعة للرايل النسايئ الدويل 

باملغرب

الجمعة 04 ماي 2012 

بتامرة

اتحاد نادي السيارات 

باملغرب

 الدورة الخامسة لسباق النساءسباق نسوي
األحد 06 ماي 2012 

بالرباط
جمعية النساء منجزات وقيم

املنتوجات النسائيةمعرض
الجمعة 11 ماي 2012 

بالرباط

مقاطعة أكدال الرياض  

بتعاون مع التعاون الوطني

مؤمتر
الجلسة االفتتاحية للمؤمتر الوطني لحقوق 

الطفل
األربعاء 23 ماي 2012

املرصد الوطني لحقوق 

الطفل

مؤمتر
االفتتاح الرسمي ملؤمتر الزعامة النسائية 

الدولية

األربعاء 30 ماي 2012 

بالرباط
ملتقى النساء العاملي

امللتقى الثاين للرشق األوسط وشامل إفريقياملتقى علمي
االثنني 18  يونيو 2012 

بالرباط

للمجلس العاملي للعمل 

االجتامعي

األربعاء 20  يونيو 2012 تسليم شواهد املؤسسةحفل
مؤسسة لال أسامء لألطفال 

الصم

26 يونيو 2012 بالرباطالرشاكة مع الجمعياتلقاء تواصيل
وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية االجتامعية
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لقاء تواصيل

تقديم الئحة مشاريع الجمعيات املدعمة 

من القطب االجتامعي وتوقيع اتفاقيات 

الرشاكة معها

13 نونرب 2012 بالرباط
وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية االجتامعية

ندوة تواصلية

املرأة القروية مع إعطاء انطالقة مركز 

»رقية« متعدد الوظائف للنساء ودار 

الطالبة لدعم متدرس الفتاة القروية

23 يونيو 2012 بدار 

بوعزة بخنيفرة

وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية االجتامعية

لقاء تواصيل النساء بني الترشيع و الواقع الرباط 23 مارس 2012 

الدورة الخامسة لسباق النساء الرباط 06 ماي 2012 الدورة التاسعة للرايل النسايئ الدويل باملغرب متارة 04 ماي 2012
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 لقاء حول الرشاكة مع الجمعيات، الرباط 26 يونيو 2012

حفل توقيع اتفاقيات مع الجمعيات، الرباط 13 نوفمرب 2012

20

 ندوة تواصلية بدار بوعزة بخنيفرة حول املرأة القروية وإعطاء انطالقة مركز رقية املتعدد الوظائف للنساء ودار الطالبة ،23 يونيو 2012



3. استقبال الجمعيات وفعاليات مجتمعية

التقت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، بعدد من ممثيل 

جمعيات املجتمع املدين، منها:

التاريخاملكاناملمثلالجمعية

الثالثاء 24 يناير 2012مقر الوزارة بالرباطالسيد إدريس اليزمياملجلس الوطني لحقوق اإلنسان

املرصد الوطني لحقوق الطفل

مساء األربعاء 25 يناير 2012مقر الوزارة بالرباطالسيد مصطفى دانيال

السيد مصطفى دانيال / 

السيد اخشيشن    
مساء االثنني 09 أبريل 2012مقر الوزارة بالرباط

زوال األربعاء فاتح فرباير 2012مقر الوزارة بالرباطالسيدة زهور رشيقجمعية املرأة والعمل

األربعاء 15 فرباير 2012مقر الوزارة بالرباطالسيد املحجوب الهيبةاملندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان

Aide Fédération صباح الجمعة 24 فرباير 2012مقر الوزارة بالرباطالسيد عبد الكبري الحقاويجمعية

االثنني 30 أبريل 2012مقر الوزارة بالرباطالسيدة نزهة بدوان   جمعية املرأة والرياضة

الخميس 03 ماي 2012مقر الوزارة بالرباطوفد عن التحالفتحالف ربيع الكرامة

املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان
السيد النشناش مرفوقا 

بوفد
األربعاء 09 ماي 2012مقر الوزارة بالرباط

جمعية النساء املقاوالت باملغرب 

»AFEM«
األربعاء 09 ماي 2012مقر الوزارة بالرباطصوريا بدران

جمعية إنعاش املقاولة النسائية 

»ESPOD« باملغرب
األربعاء 09 ماي 2012مقر الوزارة بالرباطالسيدة بنعبد النبي

 Women’s« جمعية منرب املرأة

»Tribune
األربعاء 09 ماي 2012مقر الوزارة بالرباطالسيدة فتيحة بنيس

األربعاء 09 ماي 2012مقر الوزارة بالرباطالسيدة عزيزة البقايلمنظمة تجديد الوعي النسايئ

األربعاء 09 ماي 2012مقر الوزارة بالرباطالسيدة بثينة قروريمنتدى الزهراء للمرأة املغربية

األربعاء 09 ماي 2012مقر الوزارة بالرباطالسيدة خديجة مفيدجمعية الحضن الوطنية

األربعاء 09 ماي 2012مقر الوزارة بالرباطالسيدة وفاء بنعبد القادرجمعية الكرامة لتنمية املرأة
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الجمعية املغربية ألمراض األنف 

واالذن والحنجرة لألطفال

السيد الدسويل وبعض 

أعضاء الجمعية 
الثالثاء 05 يونيو 2012مقر الوزارة بالرباط

األربعاء فاتح غشت 2012 مقر الوزارة بالرباطالسيد بوسوفاملجلس األعىل للجالية

الثالثاء 07 غشت 2012مقر الوزارة بالرباطالسيدة نجية أديبجمعية ماتقيش أوالدي

جمعية الهجرة والقانون
السيدة خديجة مضمض 

وذ القيطوين
الخميس 09 غشت 2012مقر الوزارة بالرباط

األربعاء 15 غشت 2012مقر الوزارة بالرباطالسيدة غيثة زنيربمؤسسة غيثة زنيرب

االثالثاء 18 شتنرب 2012مقر الوزارة بالرباطالسيدة سكينة الحامة جمعية هبة بالعيون

التحالف من أجل النهوض بحقوق 

األشخاص يف وضعية إعاقة 
األربعاء 24 أكتوبر 2012مقر الوزارة بالرباطالسيد الخديري
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لقاء مع تحالف الكرامة يوم 03 ماي 2012

لقاء جمعية النساء املقاوالت 09 ماي 2012لقاء مع املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان 09 ماي 2012

 لقاء مع منظمة تجديد الوعي النسايئ، منتدى الزهراء، جمعية 

الكرامة 09 ماي 2012



تعزيز الالمركزية والالمتركز
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تبني املنهجية التعاقدية والتشاركية يف التدبري والتسيري 
تم تبني املنهجية التعاقدية والتشاركية يف تدبري القطب االجتامعي وتسيريه يف ما بني املستويني املركزي 

والرتايب، حيث تم:

1. توقيع اتفاقية اإلطار مع التعاون الوطني 

2. توقيع اتفاقية اإلطار مع وكالة التنمية االجتامعية

مراعاة التنسيق والتشاور 
يف ما بني هذه املستويات لتحقيق مبدأ اإلدارة باألهداف ومراقبة أساليب التدبري:

اعتامد املقاربة املجالية يف وضع وتنزيل املشاريع
آليات  أو  إعاقة  باألشخاص يف وضعية  الخاصة  الخدمات  يف  سواء  القرب،  اعتامد خدمات  من خالل 

مناهضة العنف أو يف مسطرة متويل املشاريع.

تشجيع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص
تنظيم لقاء درايس مع اتحاد مقاوالت املغرب برشاكة مع السفارة الكورية حول 

املسؤولية االجتامعية للمقاوالت 

لقاء درايس مع اتحاد مقاوالت املغرب برشاكة مع السفارة الكورية، 14 نونرب 2012



الحكامة الجيدة يف التدبري العمومي
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عقلنة وترشيد الهياكل اإلدارية لتفادي تداخل االختصاصات وتضخم 

املصالح اإلدارية
1. الهيكلة الجديدة، متت إحالة الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة عىل مسطرة املصادقة

2. إطالق دراسة إلعداد مخطط تنمية مؤسسة التعاون الوطني واقرتاح رشوط وكيفية تنفيذه

3. إعداد مرشوع مراجعة النظام األسايس ملستخدمي وكالة التنمية االجتامعية بتشاور مع 
النقابة الوطنية ألطر الوكالة

إرساء نظام التدبري عىل أساس النتائج
1. إعداد اسرتاتيجية القطب االجتامعي »4+4«

2. إعداد الربنامج السنوي وفق مؤرشات االسرتاتيجية »4+4«
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3. إعداد ميزانية العمل باملؤرشات

ترشيد النفقات العمومية
حيث تم مثال خفض تكلفة األجهزة التعويضية والبديلة بنسبة 65 باملائة مقارنة بنفقات سنة 2011، 

وذلك باعتامد نظام الصفقات لضامن الشفافية والحكامة.

حصيلة تنفيذ ميزانية 2012

ميزانية التسيري
املبلغ بالدرهمالنفقاتالعمليات

560,00 763حراسة مقرات الوزارة

720,00 393 3كراء مقرات الوزارة

 Taxes et redevances de télécommunication, d’eau et

d’électricité
3 405 031,00

ميزانية االستثامر
املبلغ بالدرهمالنفقاتالعمليات

دعم الجمعيات
483,00 073 60الدعم املقدم للجمعيات

الدعم املقدم للجمعيات يف إطار التعاون مع الوكالة االسبانية للتعاون 

 )AECID(
5 352 860,00

الصفقات 

800,00 513 2الربنامج االلتقايئ لحامية الطفولة )PACTE( بوجدة، اكادير، طنجة

112,30 398 1اقتناء العتاد التقني و املعلومايت

739,40 484الطبع

017,79 834 1اقتناء العتاد التقني لفائدة االشخاص يف وضعية إعاقة

 Marché relatif à enquête nationale sur la prévalence du

handicap au Maroc
3 079 674,00

 Conception et impression de document édités par le

Ministère
883 548,00

810,00 889صفقة خاصة لقتناء االجهزة السمعية  لفائدة االشخاص يف وضعية إعاقة

Achat de matériel informatique et de logiciels1 287 204,60

282,90 908اقتناء اجهزة تعويضية لفائدة االشخاص يف وضعية إعاقة

025,08 840اقتناء عتاد املكتب

Etude sur le mariage précoce au Maroc957 216,00

876,80 547 3افتحاص الجمعيات املستفيدة من الدعم من سنة 2008 اىل 2011

139,36 788نظافة مقرات الوزارة

560,00 763حراسة مقرات الوزارة

اقتناء اجهزة تعويضية و بديلة   لفائدة االشخاص يف وضعية 

)SEGMA(إعاقة
287 951,00

نفقات أخرى
336,00 204الفندقة و االيواء

250,00 601تنظيم دورات تكوينية لفائدة

27



28



انتظامية التفتيش واالفتحاص املستقل للمؤسسات والربامج 

والصفقات الكربى
1. افتحاص التعاون الوطني:

»IGF« طلب إنجاز افتحاص املفتشية العامة للاملية

2. مهامت التفتيش: 

يف ظل غياب التفتيش وإىل حني إحداثه وفق الهيكلة التي نتهيأ العتامدها سنة 2013، قامت وزارة 

التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية بتسوية وضعية مؤسسات الرعاية االجتامعية، الخاضعة 

للقانون 14.05 املتعلق برشوط فتح وتدبري مؤسسات الرعاية االجتامعية، حيث قامت الوزارة خالل 

تابع  اآلخر  والبعض  للجمعيات  تابع  بعضها  اجتامعية  مراكز  لعدة  استعجالية  بتدخالت  السنة  هذه 

للدولة قاربت 50 مركزا خالل ثالثة أشهر فقط دعا إليها تراكم املشاكل التدبريية مام مكن من ضبط 

عىل  والوقوف  للتنايف  عديدة  حاالت  وتسجيل  العمل  بها  الجاري  القانونية  للمقتضيات  تجاوزات 

اختالالت متس الهياكل والوضعيات القانونية لهذه املراكز.. 
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التدخالت اإلستعجالية للوزارة يف املراكز واملؤسسات االجتامعية

 الوضعية الراهنة القرارات

املتخذة
خالصة حول موضوع التدخل

 سنة

التدخل
اسم املؤسسة العاملة / اإلقليم الرقم

إعفاء السيدة املندوبة 
اإلقليمية

إعفاء مديرة املركب

إعفاء نائب املديرة 

تكليف التعاون الوطني 
بإعادة هيكلة املركز 

االجتامعي

حل املشاكل التدبريية 
والقانونية للمركز

حل النزاعات الداخلية للمركز

2012 املركز االجتامعي الفقيه بنصالح 1

إحداث لجنة مؤقتة بقرار 
عاميل وفق ما ينص عليه 

القانون

إعفاء مدير املركب

إعفاء الحارس العام 

تعديل القانون األسايس 
لجمعية الدعم

تسوية امللف القانوين لجمعية 
دعم املركب

تحويل الشطر الثاين من الدعم. 

مراجعة الرواتب بني الجمعية 
واملتعاقدين

التعجيل بتسوية الوضعية 
القانونية للمركب

2012

الفضاء متعدد الوظائف 
للنساء

مكناس 2

وحدة اإلسعاف 
االجتامعي املتنقل

مكناس 3

املركز النهاري لكبار السن  مكناس 4

وحدة حامية الطفولة  مكناس 5

تعديل القانون األسايس 
لجمعية الدعم

إعادة تكوين املكتب املسري 
لجمعية الدعم

تهيئ امللف القانوين للتسوية

تسوية امللف القانوين لجمعية 
دعم املركب

تقديم الدعم

التعجيل بتسوية الوضعية 
القانونية للمركب

2012

املركب االجتامعي 
ابتسامة:وحدة حامية 

الطفولة 
الصويرة 6

املركب االجتامعي 
ابتسامة: الفضاء متعدد 

الوظائف للنساء 
الصويرة 7

اختيار مؤسس جديد ) شخص 
طبيعي(

إصدار رخصة الفتح

تسوية الوضعية القانونية 
للمؤسسة

2012 دار الطالب آيت ميلك شتوكة آيت باها 8

إعداد مرشوع قانون أسايس 
جديد لجمعية الدعم

القيام بالتحضريات األولية 
لتشكيل مكتب جديد

تسوية امللف القانوين لجمعية 
دعم املركب

2012
وحدة اإلسعاف 

االجتامعي املتنقل 
الدار البيضاء 9
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تكليف مندوب إقليم 
الدريوش باإلرشاف املؤقت 

عىل التدبري

إعفاء مدير املركب

تكليف التعاون الوطني 
بإعادة هيكلة املركز 

االجتامعي

حل املشاكل التدبريية 
والقانونية للمركز

حل النزاعات الداخلية للمركز

2012 املركب االجتامعي العروي  الناظور 10

تم انجاز تقرير املهمة
حل املشاكل التدبريية للمركز

حل النزاعات الداخلية للمركز   
2012 مركز تأهيل املعاق وجدة 11

تم انجاز تقرير املهمة

حل املشاكل التدبريية للمركز

حل النزاعات مع الجمعية 
الرشيكة   

2012 دار املواطن الجديدة 12

إصدار رخصة الفتح

تعيني مترصف قضايئ لتأمني 
التدبري اليومي للمؤسسة

تأمني احتياجات املستفيدين

تسوية الوضعية القانونية 
للمؤسسة

2012
مؤسسة الرعاية 

االجتامعية الحي الحسني
الحي الحسني 13

إعفاء املسؤول عن الجناح 
الخاص باألطفال يف وضعية 

إعاقة ذهنية

التحقيق يف شكاية حول وضعية 
بعض األطفال املعاقني ذهنيا .

2012
املركز االجتامعي تيط 

مليل
مديونة 14

تم انجاز تقرير املهمة

دراسة وضعية مستخدمي 
مؤسسات الرعاية االجتامعية 

باإلقليم

دراسة وضعية عينة من 
املؤسسات

2012
مؤسسات الرعاية 

االجتامعية
زاكورة 15

تعديل القانون األسايس 
لجمعية الدعم

إعادة تكوين املكتب املسري 
لجمعية الدعم

 تسوية وضعية املستخدمتني 
مع الجمعية

تهييئ امللف القانوين للتسوية

االستفادة من دعم سنة 2012 

حل املشاكل التدبريية للمركب 

مشكل املستخدمتني

تشغيل املركب 

2012
املركب االجتامعي 

ابتسامة : الفضاء متعدد 
الوظائف للنساء

الحاجب 16
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ترسيخ مبادئ االستحقاق والشفافية يف التوظيف والرتقي
	اإلعالن عن تنظيم مباراة توظيف 20 إطارا بالوزارة بتعاون مع املدرسة العليا لإلدارة

	 تقوية كفاءات املوارد البرشية يف املجال املايل واملحاسبي من خالل برامج للتكوين مسطرة

مع الخزينة العامة للمملكة

تكريس املنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص يف الولوج للvفقات 

العمومية والتدبري املفوض
نظام الصفقات، حيث ال عملية متر خارج نظام الصفقات

تكريس الشفافية يف سياسات الدعم العمومية املالية
1. إعداد مسطرة لتقديم الدعم ملشاريع الجمعيات، والتي تتضمن اإلجراءات التالية:

	اعتامد مبدأ اإلعالن عن طلب تقديم املشاريع

	حرص املجاالت التي سيتم دعم الجمعيات فيها

	 املشاريع النتقاء  داخلية  مسطرة  تحديد 

الجمعوية، روعي فيها وضع آليات للحكامة عىل 

املستوى املركزي والرتايب

	 اعتامد وثائق موحدة لتقديم املشاريع الجمعوية

وتقييمها

	 بالنسبة تلقايئ  كإجراء  الخارجي،  االفتحاص  اعتامد 

للمشاريع التي ستمولها الوزارة

	 املشاريع النتقاء  مضبوطة  معايري  اعتامد 

الجمعوية.
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2. إعالن وتعميم الئحة دعم مشاريع الجمعيات برسم سنة 2012 مبيزانية تناهز 65 مليون درهم 

	 مشاريع الجمعيات التي مولتها الوزارة برسم سنة 2012 مبيزانية تفوق 65 مليون درهم موزعة

حسب مجاالت الدعم

53

الحصيلة اإلج�لية للمشاريع املدعومة
حسب طبيعة املرشوع

23%

4319%

4118%

3917%

2511%

125%

94%

31%

225100%

 

	 65 مشاريع الجمعيات التي مولتها الوزارة برسم سنة 2012 مبيزانية تناهز

مليون درهم موزعة حسب جهات اململكة
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مواصلة  بناء اقتصاد وطني قوي متنوع 
الروافد القطاعية والجهوية وتنافيس ومنتج 
للرثوة وللشغل الالئق وسياسة اقتصادية 

ضامنة للتوزيع العادل لثامر النمو

مـحـور
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تعزيز الحكامة االقتصادية واملالية
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تعزيز التتبع واملراقبة وتحسني التدبري
افتحاص املشاريع

	 2011إطالق طلب عروض الفتحاص 909 مرشوع ممول من طرف الوزارة ما بني 2008 و

يف إطار الرشاكة مع املجتمع املدين

	:افتحاص بعض املشاريع املمولة من وكالة التنمية االجتامعية وانطالق أخرى

	 باملناطق القروي  باملجال  الصغرى  املقاوالت  دعم  لربنامج  داخيل  افتحاص  إنجاز 

الشاملية للمغرب

	إنجاز مهمة افتحاص داخيل للمنسقية الجهوية للقنيطرة

	إنجاز 134 مهمة للتقييم الذايت للمشاريع املنتهية واملدعمة ماليا من طرف الوكالة

	إعطاء انطالق إنجاز التقييم الداخيل لربنامج تقوية لتأهيل الجمعيات

	إعطاء االنطالقة إلنجاز التقييم الداخيل لربنامج النباتات العطرية والطبية

اعتامد الربامج التعاقدية ودفاتر التحمالت ملحاربة اقتصاد الريع 

والحد من االحتكارات واالستثناءات 
1. ترشيد النفقات واعتامد هيكلة جديدة للميزانية 

تنبني عىل محاور االشتغال عوض االكتفاء بتوزيع االعتامدات عىل مختلف املديريات:

	تدبري امليزانية باملحاور

	 :نسبة استهالك امليزانية

	ميزانية التسيري بنسبة 100باملائة ألول مرة

	ميزانية االستثامر بنسبة 95باملائة ألول مرة

2. إطالق طلب عروض من أجل

نسبة تقدم األشغالمبلغ الصفقةتاريخ الصفقةطلب العروض/املرشوع

 15باملائة122961225 شتنرب 2012إنجاز البحث الوطني الثاين حول اإلعاقة

طبع وتوزيع دليلني للتحسيس بالوقاية من اإلعاقات الناتجة عن 
مرحلة الحمل والوالدة والحوادث املنزلية

 100باملائة24657600 مارس 2010
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طبع وتوزيع دليل موحد ملعايري الولوجيات بتشاور وتوافق مع 
مختلف املهنيني واملتدخلني يف مجال البناء واملعامر

 100باملائة4348000 نونرب 2009

إعداد دليل مرجعي للتشغيل/الكفاءات ودليل مرجعي للتكوين 
الخاص بالعاملني االجتامعيني باملغرب

إعداد طلب العروض

إعداد ثالثة برامج لاللتقائية املجالية لحامية الطفولة  
»PACTE«بأكادير ووجدة وطنجة

وجدة 28 يونيو 
2012

90000015

أكادير 28 يونيو 
2012

1152000

طنجة 29 يونيو 
2012

900000

1292040030 دجنرب 2012بحث حول الزواج املبكر باملغرب

مل يتم إنجازه بعدتقييم املبادرة الحكومية »10000 عامل اجتامعي يف أفق 2012«

بلورة وإنجاز أدوات التواصل الخاصة بالحملة الوطنية 
التحسيسية لفائدة األشخاص املسنني

51840080 10شتنرب2012 

دراسة وافتحاص وتقييم األثر االجتامعي واالقتصادي لـ908 
مرشوع ممولة ما بني 2011-2008 يف إطار الرشاكة ما بني 

الدولة واملنظامت غري الحكومية
 11دجنرب2012 

شطر 1و3: 1907820 
شطر2: 1503600
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89929049 11دجنرب2012 اقتناء آالت تعويضية وطبية لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة

881000 11دجنرب2012 اقتناء آالت تعويضية للسمع لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة
انطالق عملية 

االستفادة

1815859100 4شتنرباقتناء معدات تقنية لألشخاص يف وضعية إعاقة

رشاء عتاد وبرامج معلوماتية لفائدة وزارة التضامن واملرأة 
واألرسة والتنمية االجتامعية

100 1274460 5دجنرب2012 

3. تحسني الحكامة واإلطار املؤسسايت والقانوين لالقتصاد االجتامعي
	تبسيط إنشاء التعاونيات وتثمني منتجاتها

	:العمل عىل إيجاد آليات جديدة لتمويل مبادرات االقتصاد االجتامعي يف إطار التمويل التضامني

	 برنامج االقتصاد االجتامعي والتضامني لإلدماج االقتصادي للشباب واألشخاص يف وضعية

صعبة:

	دعم تأسيس التعاونيات

	تأسيس فضاءات منوذجية مخصصة للتجارة التضامنية لصالح التعاونيات

	املساهمة يف تنظيم معارض جهوية خاصة باالقتصاد التضامني واالجتامعي

	تنظيم عدة أسواق متجولة مبشاركة عدد كبري من الجمعيات والتعاونيات

	تنظيم عدة دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الجمعيات التي تؤطر التعاونيات
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تطوير وتفعيل الربامج االجتامعية مبا يضمن 
الولوج العادل إىل الخدمات األساسية، التعليم 

والصحة والسكن ويكرس التضامن وتكافؤ 
الفرص بني األفراد والفئات واألجيال والجهات

مـحـور
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تيسري الولوج للتعليم
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1- االهتامم بالطفولة واألشخاص يف وضعية إعاقة

عدد األطفال املستفيدينعدد املؤسسات املستفيدةالربنامج

برنامج دعم التمدرس 
118 1 مؤسسة رعاية اجتامعية من 
بينها 993 مؤسسة رعاية مخصصة 

لدعم التمدرس

470 82 طفل من بني 566 95 
مستفيد

405 25 طفل716 مركزبرنامج التعليم األويل )رياض األطفال(

برنامج متويل متدرس األطفال يف وضعية 
إعاقة

35 مركز
 1579طفال وطفلة، 571 إناث 

و1008 ذكور

6669 من األشخاص يف وضعية إعاقة54 مركزتسيري

2- دعم وتطوير برامج الرتبية غري النظامية:

عدد املستفيدينعدد املراكز املستفيدةالربنامج

برنامج التكوين التأهييل )مراكز الرتبية 
والتكوين(

518 120 مستفيد1283 مركز

برنامج التكوين املهني )مراكز التكوين 
بالتدرج(

85 مركز
6189 مستفيدا

برنامج لصالح القارصين يف وضعية 
الشارع

تجارب منوذجية عىل مستوى أقاليم 
طنجة وبني مالل والناظور وخريبكة 

وبن جرير
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محاربة البطالة وإنعاش التشغيل

42



1- مضاعفة مردودية التشغيل الذايت من خالل مواكبة املقاوالت 
الجديدة ومتكينها من ولوج الطلبيات العمومية:

الجهة املستفيدةالفئة املستفيدةعدد املناصب املحدثةالربنامج

برنامج »تثمني«

419 منصب شغل ودعم 
9 من الهياكل العاملة يف 

مجال السالسل اإلنتاجية املحلية 
الصغرية

صغار املنتجني 

جهات الرشقية، ووادي 
الذهب لكويرة وتادلة 

أزيالل ومكناس تافياللت 
وسوس ماسة درعة

برنامج مغرب مبادرات 
2009/2006

املقاولني الشبابدعم 20 من املقاوالت الصغرى
أكادير والرباط والعيون 

والدار البيضاء ووجدة

برنامج دعم املقاوالت الصغرى 
باملجال القروي باملناطق الشاملية 

للمغرب 2009/2014

إنجاز الدراسة حول الحاجيات 
املتعلقة بالتكوين

تطوانجمعيات املقاوالت الصغرى

انطالق التشخيص املتعلق بالقطاعات 
الواعدة واألنشطة الخاصة

إنجاز دراسات حول السالسل 
االقتصادية الواعدة

جهة الشاملالسياحة القروية

برنامج النباتات العطرية والطبية 

2009-2012

التوقيع عىل 24 اتفاقية إلنجاز 
مشاريع باستثامر إجاميل وصل 

إىل 3,45 مليون درهم ساهم فيها 
الربنامج مببلغ 1,86 مليون درهم

الفاعلني املحليني
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دعم برامج املبادرة الوطنية للتنمية 
البرشية
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1-  تحسني ظروف عيش الفئات االجتامعية التي تعاين من الفقر 

والهشاشة والتهميش، وذلك من خالل:
	املساهمة يف إنجاز برامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية يف مرحلتها الثانية؛

	الرتكيز عىل املشاريع املدرة للدخل واملتيحة لفرص الشغل؛

	الرتكيز عىل ترسيع وترية التنمية يف الجامعات الجبلية وصعبة الولوج؛

	توسيع مشاركة النساء والشباب واألشخاص يف وضعية إعاقة؛

	تعزيز مراقبة وتقييم املشاريع؛

	 إحداث انسجام شامل بني مخططات التنمية الجامعية وضامن التقائيتها مع الربامج القطاعية
للسياسات العمومية؛

	 التنشيط االجتامعي عرب دور املواطن، والتي بلغ عددها 70 مؤسسة سنة 2012، ويستفيد من
خدماتها16  299 شخصا.

2- دعم قدرات مؤسسات االقتصاد االجتامعي
	 مواكبة مؤسسات االقتصاد االجتامعي، خاصة التعاونيات حديثة النشأة، بالتأطري والتكوين

وتوسيع املنتوج التضامني عرب مجموع الرتاب الوطني ودعم ولوجه لألسواق الدولية:

	 تقديم وكالة التنمية االجتامعية الدعم التقني لـ314 مرشوعا لفائدة حاميل املشاريع عىل

املستوى املحيل بتقديم االستشارة واملواكبة )تندرج 138منها يف إطار املبادرة الوطنية 

للتنمية البرشية(
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تقوية وحامية األرسة

46



1- وضع سياسة أرسية مندمجة تحرص عىل متاسك األرسة 
وتعزيز أدوارها الوقائية، من خالل بلورة برنامج وطني حول الوساطة األرسية يشمل:

	دعم مبادرات الجمعيات يف مجال الوساطة األرسية؛

	تكوين املوارد البرشية حول تقنيات الوساطة؛

	إعداد دليل وميثاق أخالقي حول الوساطة؛

	إحداث مراكز منوذجية للوساطة األرسية؛

	.إدماج خدمات الوساطة األرسية يف مراكز االستامع

2- النهوض بخدمات الوساطة األرسية ودعمها عن طريق 
تشجيع مبادرات جمعيات القرب العاملة يف مجال األرسة

3- تتبع اآلثار االجتامعية الناتجة عن تنفيذ مدونة األرسة:

الجهة املستفيدةالجهة الرشيكةالربنامج

برنامج »دعم تطبيق مدونة األرسة من أجل تسهيل ولوج 
النساء إىل خدمات العدالة، النوع االجتامعي والحكامة 

الدميقراطية«

وزارة العدل والحريات وبدعم 
من هيئة األمم املتحدة للمساواة 

بني الجنسني ومتكني املرأة

املناطق النموذجية: وجدة، 
وبني مالل، وطنجة، والدار 

البيضاء، وخنيفرة

خطة العمل املتعلقة باألرضية االسرتاتيجية للرشاكة 
والتواصل حول مدونة األرسة يف مجال تنفيذ مدونة األرسة 

وتحسني ولوج املرأة إىل خدمات أقسام قضاء األرسة

وزارة العدل والحريات وبدعم 
ONU Femmes من
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النهوض بأوضاع املرأة
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1- الخطة الحكومية للمساواة يف أفق املناصفة ”إكرام“: 
يف  عنها  املعرب  االلتزامات  لرتجمة  أداة  »إكرام«  املناصفة  أفق  يف  للمساواة  الحكومية  الخطة  تعترب 

الربنامج الحكومي يف مجال النهوض بحقوق النساء و إطارا لتحقيق التقائية مختلف املبادرات املتخذة 

إلدماج هذه الحقوق يف السياسات العمومية و برامج التنمية. وقد عرف مسار إعداد الخطة الحكومية 

للمساواة 2012 -2016 الخطوات التالية:

التاريخالربنامج

عقد اجتامعات داخلية عىل مستوى مديرية شؤون املرأة حول مجاالت 
 مارس-أبريل 2012الخطة الحكومية عىل ضوء املستجدات السياسية واالسرتاتيجية الجديدة

ورشة عمل داخلية تحت إرشاف فعيل للسيدة الوزيرة للتدقيق يف أهداف 
والتزامات الوزارة يف مجال النهوض بحقوق النساء و ومحاربة أشكال 

التمييز والعنف انسجاما مع اإلسرتاتيجية الجديدة للقطب االجتامعي 
4+4 واملستجدات الدستورية ومتطلبات املرحلة وخاصة الواردة يف 

الربنامج الحكومي 2012-2016

أبريل 2012

دعوة القطاعات الحكومية للمساهمة  يف ورشات العمل الخاصة مبجاالت 
الخطة الحكومية

ماي 2012

عقد لقاءات تشاورية و مثانية)8( ورشات عمل مع القطاعات الحكومية 
بخصوص محاور الخطة حسب  اختصاص كل قطاع واألولويات الجديدة 

الواردة يف الربامج القطاعية
مابني 29 ماي 2012 و06 يونيو2012

عقد اجتامعات إضافية مع بعض القطاعات الحكومية التي مل تتمكن من 
إنهاء تدقيق مجاالت تدخلها أثناء ورشات العمل

يونيو 2012

موافاة القطاعات الحكومية مبسودة الخطة الحكومية انطالقا من 
مقرتحاتهم السابقة، وذلك للمصادقة عليها أو  إغناءها

24 أكتوبر 2012

نوفمرب 2012 – يناير 2013تلقي مالحظات القطاعات الحكومية وإدماجها يف الخطة

2- مرشوع قانون محاربة العنف ضد النساء
تم تشكيل لجنة مشرتكة مع وزارة العدل والحريات من أجل االشتغال عىل قانون محاربة العنف ضد 

النساء يف أفق إحالته عىل األمانة العامة للحكومة واملصادقة عليه يف املجلس الحكومي قبل إحالته 

علر الربملان بغرفتيه. 
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3- اللقاءات التواصلية والدراسية:
املكانالتاريخالجهة الرشيكةاملوضوعاللقاء

الندوة اإلقليمية
الوقاية ومحاربة العنف ضد 

النساء
مجلس أوروبا

يومي 24 و25 شتنرب 
2012

الرباط، 
املغرب

الندوة الوطنية لتقييم حصيلة 
املنجزات الوطنية يف مجال 
مناهضة العنف ضد النساء

مناهضة العنف ضد النساء: 
تقييم مسار واسترشاف رؤية 

اسرتاتيجية جديدة
ONU-FEMME

األربعاء 19 دجنرب 
2012

الرباط، 
املغرب

مناهضة العنف ضد النساءالحملة الوطنية العارشة
التعاون الوطني 
ووكالة التنمية 

االجتامعية
طيلة شهر دجنرب 2012

مختلف ربوع 
اململكة

الندوة اإلقليمية الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء الرباط 25-24 شتنرب 2012

الندوة الوطنية لتقييم املنجزات الوطنية يف مجال مناهضة العنف، الرباط 19 دجنرب 2012
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تعزيز مكانة املجتمع املدين
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1- إقرار معايري شفافة لتمويل برامج الجمعيات:
	مسطرة انتقاء مشاريع الجمعيات

2- إقرار آليات ملنع الجمع بني التمويالت:
	مسطرة انتقاء مشاريع املجتمع املدين

3- اعتامد اإلعالن عن طلب العروض يف مجال دعم املشاريع:
	مشاريع وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية

	مشاريع التعاون الوطني

	مشاريع الوكالة التنمية االجتامعية

4- مراجعة سياسة التكوين املوجهة للجمعيات، مبا يرفع من 
فعاليتها وميكن من تعميم االستفادة لفائدة أعضاء الجمعيات:

	برامج وكالة التنمية االجتامعية

5- دعم الجمعيات ومواكبتها
	تقييم برنامج "تقوية" للرفع من القدرات الجمعوية
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النهوض بحقوق الطفولة وحاميتها
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1- تقوية السياسات العمومية يف مجال الطفولة من خالل:

	دعم آليات التنسيق الوطنية بني القطاعات

	:تطوير الخطة الوطنية للطفولة

	 إعداد سياسة عمومية مندمجة لحامية الطفولة 2016-2013 لتعزيز تدابري الحق يف

الحامية للطفولة يف وضعية صعبة يف إطار الخطة الوطنية للطفولة

	 تعزيز  االلتقائية املجالية لحامية الطفولة يف وضعية صعبة من برامج مجالية لحامية

الطفولة ملواكبة الحكامة املحلية

	 إنتاج املعرفة حول العنف ضد األطفال من خالل أبحاث حول ظواهر مثل األطفال يف

وضعية الشارع وتشغيل الطفالت كخادمات

	 ،العمل عىل مأسسة آليات التبليغ واليقظة والوقاية من كل أشكال العنف ضد األطفال

خاصة ضحايا االستغالل الجنيس والتجاري واملرشدين واملهملني

	دعم مبادرات الجمعيات العاملة يف مجال التكفل باألطفال يف وضعية صعبة
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العناية باألشخاص يف وضعية إعاقة
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1- إعداد سياسة عمومية يف مجال النهوض بحقوق األشخاص يف 
وضعية إعاقة، من خالل:

	العمل عىل تحيني البحث الوطني حول اإلعاقة: طلب عروض

	 وضع إطار ترشيعي شامل ومندمج يعزز اإلدماج االجتامعي لألشخاص يف وضعية إعاقة: لجنة

الترشيع

	تيسري ولوج األشخاص يف وضعية صعبة للتعليم

	تيسري ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة للشغل

	تعزيز دور املجتمع املدين يف النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة
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دعم األشخاص املسنني
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1- دعم األشخاص املسنني، وذلك عرب:

	 دعم األشخاص املسنني الذين ال يتوفرون عىل موارد كافية من خالل اإليواء، فهناك 48 مؤسسة
وجناحا، برسم سنة 2012، تحتضن 4 339 شخصا

	:تأهيل املؤسسات االجتامعية املستقبلة للمسنني وتأهيل مواردها البرشية

	إعداد برنامج لتأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية الخاصة باألشخاص املسنني

	 حث الجمعيات املحلية عىل تنظيم أنشطة ترفيهية واستجاممية لفائدة

املسنني:

	إعداد أدوات للتحسيس والتواصل يف إطار حملة وطنية لفائدة األشخاص املسنني

	:تعزيز قدرات الجمعيات التي تعنى بأوضاع األشخاص املسنني

	دعم مشاريع الجمعيات العاملة يف مجال رعاية األشخاص املسنني
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تعزيز التفاعل االيجايب مع املحيط الجهوي 
والعاملي وتقوية األداء العمومي لخدمة  

املغاربة املقيمني يف الخارج

مـحـور
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تعزيز التفاعل اإليجايب مع املحيط الجهوي 
والعاملي
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	 إعطاء إشعاع أكرب للنموذج املغريب بالتعريف األوسع مبسلسل

اإلصالحات يف ميادين الدميقراطية واالنفتاح الدويل والتنمية 

االقتصادية واالجتامعية واالستقرار

	  :حضور لقاءات وندوات

املوضوعالتاريخاملكانالهيئةالنشاط

أشغال الدورة الخامسة 

الجزائر العاصمة منظمة املرأة العربيةللمجلس األعىل
من ١٩ إىل 22 

فرباير 2012

أشغال الدورة الـ56 للجنة 

وضع املرأة

املجلس االقتصادي 

واالجتامعي لألمم املتحدة

نيويورك بالواليات 

املتحدة األمريكية

من 26 فرباير إىل 

فاتح مارس 2012

متكني املرأة الريفية ودورها 

يف القضاء عىل الجوع والفقر: 

التنمية والتحديات الراهنة

أشغال الجلسة الربملانية 

العامة املنعقدة مبناسبة  

تقديم تقرير السيدة فتيحة 

السعيدي

 الجمعية الربملانية 

للمجلس األورويب
سرتاسبورغ بفرنسا

من 23 إىل 25 

أبريل 2012

تقرير »املساواة بني الجنسني 

ووضع املرأة بجنوب أوروبا«

فعاليات امللتقى العلمي حول 

العائلة

وزارة الشؤون االجتامعية 

واملرأة الرتكية بتعاون مع 

مركز األبحاث للتاريخ 

والفنون والثقافة اإلسالمية

استنابول/ تركيا
 من 27 إىل 29 

أبريل 2012 

العائلة يف الدول اإلسالمية 

واملجتمعات املسلمة

الدورة املوضوعاتية الثانية 

لوزراء الشؤون االجتامعية 

العرب

القاهرةمنظمة املرأة العربية
االثنني 28 مايو 

2012

االجتامع غري العادي التاسع 

للمجلس التنفيذي
القاهرةمنظمة املرأة العربية

األربعاء 13 يونيو 

 2012

أشغال منتدى »كرانس 

سانتانا«

منظمتي اإليسيسكو 

واليونيسكو

مدينة باكو 

بجمهورية 

أذريبجان

من 28 يونيو 

إىل فاتح يوليوز 

2012

حقوق املرأة هي حقوق 

اإلنسان
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أشغال الدورة الـ60 للمجلس 

التنفيذي لوزراء الشؤون 

االجتامعية العرب

 منظمة املرأة العربية
 العاصمة 

املرصية القاهرة

يومي األحد 

واإلثنني 14 و15 

أكتوبر 2012

تونسوزارة املرأة التونسيةأشغال الندوة الدولية
من 28 إىل 30 

أكتوبر 2012

املرأة واملشاركة يف الحياة 

العامة والسياسية ومواقع 

القرار

مشاركة السيدة الوزيرة يف ملتقى العائلة يف الدول اإلسالمية، تركيا 29-27 أبريل 2012
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	  :استقبال وزيارة شخصيات

املوضوعالتاريخاملكانالصفةالضيف

وفد البنك األورويب 

للتعمري والتنمية

مقر الوزارة 

بالرباط

الخميس 26 

يناير 2012

سفري إسبانياالسيد ألبريتو نفارو
مقر الوزارة 

بالرباط

صباح الخميس 

09 فرباير 2012
زيارة مجاملة

السيدة مييكو ياكوتا
مسؤول صندوق األمم 

املتحدة للسكان

مقر الوزارة 

بالرباط

مساء الخميس 

23 فرباير 2012

سفري بعثة االتحاد 

األورويب باملغرب

مقر الوزارة 

بالرباط

مساء الخميس 

23 فرباير 2012

السيدة ليىل الرحيوي
مسؤولة هيئة األمم 

املتحدة للمرأة باملغرب

مقر الوزارة 

بالرباط

صباح الجمعة 

24 فرباير 2012

الجمعة 06 

يوليو 2012 

السيدة ميشيل باشيل

األمينة العامة املساعدة 

لألمم املتحدة واملديرة 

التنفيذية لهيئة األمم 

املتحدة للمرأة

 نيويورك
يوم األربعاء 

فاتح مارس 

2012

عىل هامش اجتامع 

الدورة الـ56 للجنة 

املعنية بوضع املرأة

السيدة ميشيل باشيل

 األمينة العامة املساعدة 
لألمم املتحدة واملديرة 

التنفيذية لهيئة األمم 

املتحدة للمرأة

مقر الوزارة 

بالرباط

مساء األربعاء 7 

مارس 2012

سفرية رومانياالسيدة سيمونا مريانا إكان
مقر إقامة 

السفرية

الخميس 08 

مارس 2012

غذاء بحضور السفريات

سفري فرنساالسيد برونو حوبري
مقر إقامة 

السفري

الخميس 08 

مارس 2012

عشاء مبناسبة زيارة السيد 

وزير الخارجية الفرنيس

سفري فرنساالسيد شارل فريس
مقر الوزارة 

بالرباط

مساء الخميس 

22  مارس 

2012

زيارة مجاملة

السيد برونو بويزات
مسؤول صندوق األمم 

املتحدة للتنمية

مقر الوزارة 

بالرباط

مساء االثنني 26 

مارس 2012
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السيد أمري كري
وزير الشؤون االجتامعية 

بروكسيل

مقر الوزارة 

بالرباط

مساء األربعاء 

28 مارس 2012

السيدة هيلني كالرك

املديرة اإلدارية لربنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ 

والنائبة الثانية لألمني 

العام لألمم املتحدة

مقر الوزارة 

بالرباط

مساء الجمعة 

30 مارس 2012

السيدة ميالين فرفري

السفرية األمريكية املتجولة 

املكلفة بشؤون املرأة يف 

العامل 

مقر الوزارة 

بالرباط

صباح االثنني 02 

أبريل 2012

السيد ميشال سيديبي

املدير التنفيذي لربنامج 

األمم املتحدة ملحاربة داء 

فقدان املناعة املكتسبة       

مقر الوزارة 

بالرباط

صباح الثالثاء 

03 أبريل 2012

السيد حافظ شكري
املدير اإلقليمي لصندوق 

األمم املتحدة لإلسكان

مقر الوزارة 

بالرباط

مساء الثالثاء 03 

أبريل 2012

سفري أمريكا باملغربالسيد سامويل كابالن
مقر الوزارة 

بالرباط

مساء الخميس 

21 أبريل 2012

السيد جياين بوكيشيو
رئيس لجنة البندقية 

مبجلس أوروبا

مقر الوزارة 

بالرباط

الثالثاء 17 أبريل 

2012

السيدة ماجدة املرصي
وزير الشؤون االجتامعي 

بفلسطني

مقر الوزارة 

بالرباط

صباح الخميس 

19 أبريل 2012

اليونسيفالسيد اليوس كموراجيي
مقر الوزارة 

بالرباط

مساء الخميس 
19 أبريل 2012

السيدة زهرة يوسف قياد
كاتبة الدولة الدجيبوتية 

املكلفة بالتضامن

مقر الوزارة 

بالرباط

مساء الخميس 
03 ماي 2012

السيدة جو بيكري
مديرة الرتافع بقسم 

حقوق الطفل مبنظمة 
هيومن رايتس ووتش

مقر الوزارة 

بالرباط

مساء الخميس 
03 ماي 2012

السيد ألبريتو فرييال
مدير التعاون مع إفريقيا 
وآسيا ورشق أوروبا بوكالة 

اإلسبانية للتعون الدويل

مقر الوزارة 

بالرباط

االثنني 07 ماي 
2012

نائب رئيس وزراء فلنداالسيد كريت بورجواز
مقر الوزارة 

بالرباط

األربعاء 09 ماي 
2012

 USAIDالسيد جون جرواك
مقر الوزارة 

بالرباط

الخميس 17 
ماي 2012
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السيدة ماريا كلفيز
املديرة الجهوية 

لليونيسيف

مقر الوزارة 

بالرباط

األربعاء 23 ماي 
2012

 OIM Madridالسيدة ماريا جويد هريرة
مقر الوزارة 

بالرباط

الخميس 05 
يوليو 2012

سفري كوريا باملغربالسيد توهو يل
مقر الوزارة 

بالرباط

األربعاء 11 
يوليوز 2012     

 استقبال السيدة الوزيرة لكاتبة الدولة الدجيبوتية املكلفة بالتضامن، 03 ماي 2012
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 لقاء مع السيدة ماجدة املرصي، وزيرة الشؤون

االجتامعية بفلسطني، 19 أبريل 2012

 لقاء مع جو بيكر مديرة الرتافع بقسم حقوق الطفل

مبنظمة هيومن ووتش 3 ماي 2012
M. Geet Bourgeois, Vice Ministre Président 

du Gouvernement Flamand 09/05/2012
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زيارة املديرة التنفيذية لهيئة األمم املتحدة للمرأة، 07 مارس 2012

لقاء مع سفري فرنسا 02 أكتوبر 2012

لقاء مع مدير USAID 17 ماي 2012

لقاء مع سفري أمريكا باملغرب 21 أبريل 2012

لقاء مع السيد حافظ شكري ،
املدير االقليمي لصندوق األمم املتحدة لإلسكان 03 أبريل 2012



	:ترسيخ وتعزيز الحركية والفعالية مع دول الجوار املغاريب

	 برنامج تنفيذي التفاقية التعاون يف مجال الشؤون االجتامعية بني

املغرب وتونس، 15 يونيو 2012

	 املساهمة يف تطوير هياكل جامعة الدول العربية لخدمة

تطلعات شعوبها:

	منظمة املرأة العربية

	الصندوق العريب للعمل االجتامعي

	 – تطوير عالقات التعاون والتضامن ودعم التعاون جنوب

جنوب:

	بدء التعاون جنوب - جنوب

وبوركينافاسو  والغابون  كوناكري  وغينيا  برازافيل  والكونغو  وجيبويت  والسنغال  والكامريون  مايل  مع 

وغامبيا وساحل العاج وأنغوال وتشاد وكينيا

	 تعميق التعاون مع الرشكاء االسرتاتيجيني عىل أساس املصلحة

املشرتكة واالحرتام املتبادل:

	 برنامج التعاون مع منظومة األمم املتحدة من خالل برنامج متكني

	 التعاون مع صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة بشامل إفريقيا
املتعلق بدعم القدرات املؤسساتية لوزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية

	التعاون القائم بني الوزارة وصندوق األمم املتحدة للسكان

لتنفيذ خطة العمل السنوية 2013-2012 الخاصة بدعم التكفل بالنساء والفتيات املعنفات، وتعزيز 

املنظومة املؤسساتية املعلوماتية حول ظاهرة العنف ضد النساء، ودعم الربامج والحمالت التحسيسية 

والتوعوية ملكافحة جميع أشكال التمييز والعنف.
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لقاء مع السيد حافظ شكري ،
املدير االقليمي لصندوق األمم املتحدة لإلسكان 03 أبريل 2012



	 التعاون مع الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل 

من خالل برنامج دعم مبادرات الجمعيات العاملة يف مجال الطفولة مبدن طنجة وأكادير ووجدة

	تعزيز االنفتاح عىل أقطار أوروبية أخرى من أجل إقامة رشاكات جديدة

	 اتفاقية تعاون يف ميدان العمل االجتامعي واألرسة مع لجنة

الجامعة الناطقة بالفرنسية ملنطقة بروكسيل، 28 مارس 2012
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M. Alberto Virella, directeur de la Coopération avec l’Afrique, l’Asie et l’Europe Orien-
tale au sein de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale 07/05/2012

M. Alberto Virella, directeur de la Coopération avec l’Afrique, l’Asie et l’Europe Orien-
tale au sein de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale 07/05/2012
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توقيع اتفاقية بني اململكة املغربية واالتحاد األورويب لتمويل برنامج دعم تنفيذ الخطة الحكومية لتحقيق املساواة بني الرجل 
واملرأة. مبقر وزارة االقتصاد واملالية. 03/07/2012

	 متابعة تطبيق الوضع املتقدم الذي مييز العالقة بني اململكة

واالتحاد األوروبيد:

	 توقيع اتفاقية بني املغرب واالتحاد األورويب لتمويل برنامج دعم تنفيذ

الخطة الحكومية لتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة، 3 يوليوز 201

	 التعاون مع مجلس أوروبا من خالل تنظيم ندوة إقليمية مشرتكة يف
موضوع »الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء« شتنرب 2012

	 التعاون مع لجنة البندقية التابعة ملجلس أوروبا بخصوص حول
إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز واملجلس 

االستشاري لألرسة والطفولة

	 :املغرب-االتحاد األورويب

• مواكبة أشغال الحوار حول الرشاكة »الهجرة والتعبئة واألمن«	

• املساهمة يف أشغال اللجنة العليا املشرتكة املغربية اإلسبانية واللجنة العليا املشرتكة املغربية 	

الفرنسية يف شقهام املتعلق بالعمل االجتامعي



العدد طبيعة النشاط

12 التواصل مع املؤسسات الوطنية

170  اللقاءات واالجتامعات داخل الوزارة

10   اللقاءات واالجتامعات بالفعاليات الوطنية  داخل الوزارة

15  اللقاءات واالجتامعات ذات الصلة بالقطب االجتامعي

58 استقبال الوفود والفاعلني االجانب

55 االجتامعات ذات الصلة بالعمل الحكومي

6 التواصل مع االشخاص املعاقني

56 التواصل مع الراي العام عرب اللقاءات الصحفية

1 التواصل مع العاملني االجتامعيني

24 التواصل مع املجتمع املدين

45 اللقاءات املخصصة ملجليس النواب واملستشارين

85 املشاركة يف الندوات واللقاءات الوطنية والجهوية

10 املشاركة يف الندوات واللقاءات خارج الوطن

547 املجموع

 حصيلة أنشطة السيدة بسيمة الحقاوي
 وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية 

يف مجال التواصل وتجسيد سياسة القرب 
عىل املستوى الوطني والدويل لسنة 2012
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