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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

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

السيدة بسيمة الحقاوي

وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية

تقديـم

ترتكز وزارة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية، يف عملها، على املرجعيات الأ�سا�سية التي 
اأجمع عليها املغاربة لإر�ساء دعائم جمتمع مت�سامن يتمتع فيه اجلميع بالأمن واحلرية والعدل وامل�ساواة 

والإن�ساف وتكاف�ؤ الفر�ص، يف تالزم تام بني احلق�ق وال�اجبات، وربط امل�س�ؤولية باملحا�سبة.

وهكذا، وان�سجاما مع ت�جهات واأهداف الربنامج احلك�مي املتناغمة واملنّزلة ملقت�سيات الد�ست�ر اجلديد، 
وتنزيال ل�سرتاتيجيتها »4+4«، عملت وزارة الت�سامن واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية، �سنة 2013، 
على م�ا�سلة تنفيذ جمم�عة من الربامج وامل�ساريع الهادفة اإىل تر�سيخ وتكري�ص قيم الإن�ساف وامل�ساواة 
والت�سامن والتكافل، من خالل العمل على حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص بني الأفراد والفئات يف ال�ل�ج العادل 
للخدمات الأ�سا�سية، والنه��ص باأو�ساع املراأة وحق�ق الطف�لة وحمايتها، وحماية وتق�ية الأ�رسة، والعناية 
بالأ�سخا�ص يف و�سعية اإعاقة، ودعم الأ�سخا�ص امل�سنني، والتنمية الجتماعية عامة، حيث متيزت هذه ال�سنة 
باإطالق جيل جديد من التدابري والإ�سالحات الهيكلية وامل�سطرية وال�ظيفية، التي تدخل يف اخت�سا�سات 
ومتما�سك  ق�ي  اجتماعي  قطب  خلق  بهدف  مك�ناته،  بكل  الجتماعي  بالقطب  املن�طة  واملهام  ال�زارة 

وفعال يعزز برامج التنمية الجتماعية ببالدنا.

كما متيزت بفتح ور�ص تنزيل �سليم واإجرائي ملختلف املقت�سيات الد�ست�رية والختيارات ال�سرتاتيجية 
اإعداد جملة من م�ساريع ق�انني ومرا�سيم همت النه��ص بحق�ق الأ�سخا�ص  للربنامج احلك�مي، حيث مت 
يف و�سعية اإعاقة، وحماربة العنف �سد الن�ساء، وور�ص اإحداث هيئة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز 
واملجل�ص ال�ست�ساري لالأ�رسة والطف�لة، اإ�سافة اإىل اإحداث مر�سد وطني ملناه�سة العنف �سد الن�ساء، واآخر 
لتح�سني �س�رة املراأة يف الإعالم، ناهيك عن م�ا�سلة دعم م�ساريع جمعيات املجتمع املدين، مبا يقت�سيه من 
و�س�ح و�سفافية، وفق م�ساطر حمددة املعايري ومتن�عة املجالت، ت�سهم يف تر�سيد املجال، وخلق الت�ازن 

بني كل جهات اململكة.

و�سريا على نهجها الت�ساركي يف اإجناز خمتلف الأعمال ذات ال�سلة باخت�سا�ساتها، اأعدت وزارة الت�سامن 
واملراأة والأ�رسة والتنمية الجتماعية هذه ال�ثيقة، التي تت�سمن ح�سيلة عمل القطب الجتماعي مبك�ناته 
الثالث ل�سنة 2013 مب�بة وفق حماور الربنامج احلك�مي واأهدافه، �سائلني اهلل دوام الت�فيق ملا فيه خري 

هذا ال�طن واأهله.
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هيئة1املناصفة1ومكافحة1كل1أشكال1التمييز1:.11
1

حفل تنصيب أعضاء اللجنة العلمية املكلفة مبدارسة مقرتحات إحدات هيئة املناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز 12 فرباير 2013

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

أساس  عىل  املبنية  والحريات  الحقوق  كل  احرتام  بضامن  تضطلع  التي  و164(،   19 )الفصلني  التمييز«  أشكال  جميع 

واالجتامعية  والسياسية  املدنية  األبعاد  مستوى  عىل  املناصفة  نحو  والسعي  التمييز  ومكافحة  الجنسني  بني  املساواة 

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

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

املتعلق بإحداث هذه الهيئة، وفق مقاربة تشاركية موسعة، والذي ينقسم إىل ثالث مراحل أساسية :

التاريخآليات العملاملراحل

تجميع1 1: األوىل1 املرحلة1 تتمة1

املعطيات1وإحداث1آليات1العمل

تشكيل لجنة مابني قطاعية من أجل التشاور، تضم يف عضويتها وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية االجتامعية واملندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان

يناير 2013

وعلوم  القانون  منها  مختلفة،  مجاالت  يف  خرباء  من  تتكون  علمية  لجنة  تشكيل 

مهمة  إليها  أوكلت  والتخطيط.  املؤسساتية  والحكامة  اإلنسان  وحقوق  االجتامع 

أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  هيئة  بإحداث  الخاصة  االقرتاحية  املذكرات  مدارسة 

التمييز 

فرباير 2013

تواصليا  لقاءاتها  وتنظيم  عملها  بتيسري  مكلفة  العلمية  للجنة  سكرتارية  انتداب 

ولوجيسيكيا

فرباير 2013

وهيآت  ومجالس  نقابية  ومنظامت  سياسية  أحزاب  من  الفاعلني،  مختلفة  دعوة 

وطنية وجمعيات املجتمع املدين من أجل املساهمة يف إبداء الرأي وتقديم مذكرات 

بخصوص مرشوع إحداث الهيئة، وذلك من خالل إعالن للرأي العام نرش يف عدد من 

الجرائد الوطنية ومواقع القطب االجتامعي، وذلك من أجل توسيع مجال املشاركة 

واالستشارة مع كافة املهتمني واملتدخلني يف املجال

فرباير 2013
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التشاور1 تأطري1 الثانية:1 املرحلة1

املوسع1ومدارسة1االقرتاحات

استقبال املذكرات االقرتاحية ملختلف الهيآت، من جمعيات مدنية وأحزاب سياسية 

تلقي  عن  اإلعالن  بعد  واستشارية..  وطنية  وهيآت  ومجالس  نقابية  ومنظامت 

املذكرات

عىل مدى 

شهري فرباير 

ومارس 

2013

عقد جلسات استامع مع خرباء ملدارسة املذكرات، بعد تجميعها، وكذلك مع املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان

شهر مارس 

2013

تقرير  وإعداد  نقاشاتها  وخالصات  مضامينها  تحصيل  أجل  من  املذكرات  مدارسة 

وتوصيات  مضامني  أهم  اعتامد  خالل  من  للهيئة  الشامل  التصور  حول  مفصل 

املذكرات االقرتاحية ونتائج جلسات االستامع 

نهاية أبريل 

2013

مسودة1 صياغة1 الثالثة:1 املرحلة1

مرشوع1القانون1من1لدن1اللجنة1

العلمية

تحديد املنهجية ومختلف مراحل اإلعداد

إعداد مرشوع مذكرة تقديم

إعداد املسودة األولية للمرشوع

تسليم اللجنة الوزارة أرضية متكاملة ملسودة مرشوع قانون

لقاءات1 تنظيم1 الرابعة:1 املرحلة1

بخصوص1 إضافية1 ومشاورات1

املسودة

ماي 2013لقاء تشاوري مع الربملان

31 يوليوز طلب خربة لجنة البندقية مبجلس أوروبا حول املسودة

2013

نتائج املرحلة1الخامسة1النهائية إدماج  عىل  اإلنسان  لحقوق  الوزارية  املندوبية  مع  بالتشاور  الوزارة  انكباب 

املشاورات األخرية عىل نص املسودة

05 يوليوز 

2013

عىل  التمييز  أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  بهيئة  املتعلق  القانون  مرشوع  إحالة 

مسطرة املصادقة

11 غشت 

2014

أعضاء اللجنة العلمية يف صورة تذكارية مع السيدة الوزيرة خالل حفل إفطار رمضان 21 يوليوز 2013
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1.2املجلس1االستشاري1لألرسة1والطفولة1:

نص دستور 2011 عىل إحداث املجلس االستشاري لألرسة والطفولة يف الفصل 32 منه، فيام حدد الفصل 169 مهامه 

األساسية، واملتمثلة يف تأمني تتبع وضعية األرسة والطفولة وإبداء الرأي حول املخططات الوطنية املتعلقة بهذه امليادين، 

وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية يف مجال األرسة.

التاريخآليات العملاملراحل

املرحلة1األوىل:1تجميع1املعطيات1وإحداث1

آليات1العمل

يف  تضم  التشاور،  أجل  من  قطاعية  بني  ما  لجنة  تشكيل 

االجتامعية،  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  عضويتها 

واملندوبية الوزارية لحقوق ااإلنسان، ووزارة العدل والحريات 

ووزارة الشباب والرياضة 

يناير 2013

متخصصون  مستقلون  من خرباء  تتكون  علمية  لجنة  تشكيل 

وطب  األرسة  وقضاء  القانون  منها  مختلفة،  مجاالت  يف 

إليها  أوكلت  الرتبية..  وعلوم  واإلعاقة  املسنني  وطب  األطفال 

املجلس  بإحداث  الخاصة  االقرتاحية  املذكرات  مدارسة  مهمة 

االستشاري لألرسة والطفولة

فرباير 2013

انتداب سكرتارية للجنة العلمية مكلفة بتيسري عملها وتنظيم 

لقاءاتها تواصليا ولوجيسيكيا

فرباير 2013

دعوة مختلف الفاعلني، من أحزاب سياسية ومنظامت نقابية 

أجل  من  املدين  املجتمع  وجمعيات  وطنية  وهيآت  ومجالس 

بخصوص مرشوع  مذكرات  وتقديم  الرأي  إبداء  يف  املساهمة 

يف  نرش  العام  للرأي  إعالن  من خالل  وذلك  املجلس،  إحداث 

وذلك  االجتامعي،  القطب  ومواقع  الوطنية  الجرائد  من  عدد 

من أجل توسيع مجال املشاركة واالستشارة مع كافة املهتمني 

واملتدخلني يف املجال

فرباير 2013

املرحلة1الثانية:1تأطري1التشاور1املوسع1

ومدارسة1االقرتاحات

جمعيات  من  الهيآت،  ملختلف  االقرتاحية  املذكرات  استقبال 

وهيآت  ومجالس  نقابية  ومنظامت  سياسية  وأحزاب  مدنية 

وطنية واستشارية.. بعد اإلعالن عن تلقي املذكرات

عىل مدى شهري فرباير 

ومارس 2013

مع  تجميعها،  بعد  املذكرات،  ملدارسة  استامع  جلسات  عقد 

عدد من الخرباء وهيئات مدنية ومؤسسات وطنية 

مارس 2013

وخالصات  مضامينها  تحصيل  أجل  من  املذكرات  مدارسة 

نقاشاتها وإعداد تقرير مفصل حول التصور الشامل للهيئة من 

خالل اعتامد أهم مضامني املذكرات االقرتاحية ونتائج جلسات 

االستامع

نهاية أبريل 2013

املرحلة1الثالثة:1صياغة1مسودة1مرشوع1

القانون

إعداد املسودة األولية للمرشوع 

إعداد مرشوع مذكرة تقديم ومرشوع أويل للقانون

عرض املسودة األولية للمرشوع عىل الوزارة

ماي 2013لقاء تشاوري مع الربملاناملرحلة1الرابعة

07 يوليوز 2013طلب خربة لجنة البندقية مبجلس أوروبا

صياغة مسودة املرشوع النهائية بالتشاور مع القطاعات املرحلة1الخامسة

الحكومية الرشيكة

22 يوليوز 2013

11 غشت 2014إحالة املرشوع عىل األمانة العامة للحكومة
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لقاء تنصيب أعضاء اللجنة العلمية املكلفة مبدارسة مقرتحات إحدات املجلس االستشاري لألرسة والطفولة فرباير 2013
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1.1حصيلة1األسئلة1مبجليس1الربملان:
حصيلة1األسئلة1الشفوية1:1متت اإلجابة عن 31 سؤاال شفويا عاديا وآنيا تقدم به أعضاء الربملان بغرفتيه. 	 	

حصيلة1األسئلة الكتابية1: توصلت الوزارة بـ57 سؤاال كتابيا، متت اإلجابة عنها كاملة داخل اآلجال الدستورية. 	 	

وقد المست هذه األسئلة مختلف القضايا واألوراش التي تنخرط فيها الوزارة.

مجموع األسئلة مبجلس النواب : 

األسئلة الكتابيةاألسئلة الشفويةالفرق الربملانية

438فريق العدالة والتنمية

52فريق التجمع الوطني لألحرار

2-الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

52فريق األصالة واملعارصة

-2الفريق الدستوري

1-فريق التقدم الدميقراطي

25الفريق الحريك

25الفريق االشرتايك

1-املجموعة النيابية املستقبل

2026املجموع

مجموع األسئلة مبجلس املستشارين

األسئلة1الشفويةالفرق الربملانية
األسئلة 

الكتابية

1-الفريق االشرتايك

-4الفريق الحريك

-5فريق األصالة واملعارصة

-2الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية 

111املجموع

واألرسة  واملرأة  التضامن  »قضايا  عنوان  تحت  كتاب  إصدار  الصدد  هذا  يف  تم  وقد 

والتنمية االجتامعية أمام الربملان.. األسئلة الكتابية«، خالل سنتي 2012 و2013.
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1.2تقديم1امليزانية1أمام1اللجن1املعنية1:1

متت مناقشة مرشوع ميزانية وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية برسم السنة املالية 2013 من قبل أعضاء 

لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب، وأعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتامعية مبجلس املستشارين.

املوضـــوعاللجنــة النيابيــةالتاريــخ

تقديم امليزانية الفرعية للقطب االجتامعي برسم السنة املالية 2014لجنــة القطاعـــات االجتامعيــة مبجلس النواب11 نونرب 2013

مناقشة امليزانية الفرعية للقطب االجتامعيلجنــة القطاعـــات االجتامعيــة مبجلس النواب12 نونرب 2013

13 دجنرب 2013
لجنـة التعليـم والشــؤون الثقافيـة واالجتامعية 

مبجلس املستشارين

السنة  برسم  االجتامعي  للقطب  الفرعية  امليزانية  ومناقشة  تقديم 

املالية 2014

1.3لقاءات1مع1اللجن1الربملانية1املعنية1بالقطب1االجتامعي1:

املوضـــوعاللجنــة النيابيــةالتاريــخ

املساواة 19 فرباير 2013 حـول  الربملانيـة  العمل  مجموعة 

ومحـاربة العنــف ضد النســاء

اجتامع مع نائبات برملانيات يف إطار يوم درايس حول الهيآت واللجن 

الداعمة للمناصفة

يوم درايس حول مالءمة الترشيعات الوطنية مع مقتضيات سيداومجلـــس النــواب18 أبريل 2013

مبجلس 8 ماي 2013 االجتامعية  القطاعات  لجنة  أعضاء 

النواب

تقديم عرض حول مشاركة الوفد املغريب يف الدورة الـ57 للجنة وضع 

املرأة التي نظمت بنيويورك خالل الفرتة املمتدة من 4 إىل 15 مارس 

املرأة  ضد  العنف  عىل  للقضاء  الجهود  »تكثيف  عنوان  تحت   2013

والفتيات واملساواة بني الجنسني«

متابعة مناقشة موضوع »مشاركة الوفد املغريب يف الدورة الـ57 للجنة لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب5 يونيو 2013

وضع املرأة«

تقديم عرض حول الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« يف أفق املناصفةلجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب17 يوليوز 2013

02 غشت

2013

النواب  مبجلس  االجتامعية  القطاعات  لجنة 

ولجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتامعية 

النساء  ومنتدى  املستشارين  مبجلس 

الربملانيات

لقاء تشاوري حول هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز واملجلس 

االستشاري لألرسة والطفولة
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1.4التواصل1مع1الفرق1الربملانية1:

املشاركة يف لقاء درايس مع أعضاء فريق التقدم الدميقراطي مبجلس النواب نظم يوم 17 أبريل 2013 حول »املجلس 

االستشاري لألرسة والطفولة«.

مناقشة مرشوع امليزانية يف مجلس النواب
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1.1تلقي1املذكرات1الخاصة1مبقرتحات1إحداث1هيئة1املناصفة1ومكافحة1كل1أشكال1التمييز:1
111

 تلقت الوزارة مذكرات من قبل هيئآت وطنية وهيئآت مدنية ومهنية وأحزاب سياسية وأفراد، والتى كانت عىل الشكل 

التايل: 

الهيئةالرقم

1

الهيآت1

الوطنية

املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان2

املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان3

4

الجمعيات

جمعية السناء النسائية

االئتالف الوطني للمناصفة5

جمعية التضامن النسايئ، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساوة( 6

جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساوة(7

املكتب اإلقليمي لالتحاد النسايئ املغريب بالدار البيضاء8

الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة، )سكرتارية الربيع(9

جسور ملتقى النساء املغربيات، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساوة(10

رابطة اإلبداع والتواصل العاملي11

اتحاد العمل النسايئ، شبكة النجدة ملساعدة النساء ضحايا العنف، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساوة(12

جمعية االنطالقة النسائية13

منظمة فضاء املواطنة والتضامن 14

جمعية الهدف، الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة15

جمعية األلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الرشقي، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة(16

جمعية أوكسجني، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة(17

جمعية اآلفاق للثقافة والرياضة والفن18

جمعية األمل النسائية19

جمعية االتحاد الوطني لنساء املغرب، الجمعية الجهوية بالرباط20

املركز الوطني للتنمية والوحدة الرتابية21

شبكة جمعيات املدينة القدمية للدار البيضاء، )تضم 26 جمعية(22

جمعية محاربة السيدا، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة(23

فدرالية الرابطة الدميقراطية لحقوق املرأة، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة(24

جمعية شمل لألرسة واملرأة مركز استقبال وتأهيل النساء، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة(25
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26

الجمعيات

جمعية ملتقى األرسة املغربية

منظمة تجديد الوعي النسايئ27

رابطة املغاربة للتنمية البرشية، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة(28

تنسيقية جهة طنجة تطوان لجمعيات مدنية، )التنسيقية الجهوية(29

الفضاء الجمعوي، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساوة(30

جمعيات دار األطفال الوفاء، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساوة(31

شبكة منتدى الزهراء للمرأة املغربية، )تضم 87 جمعية(32

جمعية التحدي للبيئة، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة(33

شبكة نساء األطلس تافيالت ، )تضم 22 جمعية(34

جمعية األفق األخرض للتنمية املستدامة والبيئة وحقوق اإلنسان، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساوة(35

جمعية حامية األرسة املغربية، )فرع شفشاون(36

جمعية املبادرة النسوية للتنمية القروية37

جمعية آفاق الدميقراطية يف املغرب، »كابدميا«38

مركز البطحاء املتعدد االختصاصات لتمكني النساء، جمعية مبادرات لحامية حقوق النساء، )الربيع النسايئ 39

للدميقراطية واملساواة(

جمعية األفق للرتبية والتنمية والخدمات االجتامعية40

مجموعة الدميقراطية والحداثة، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساوة(41

جمعية جنات إليواء مرىض الرسطان42

جمعية النساء رئيسات املقاوالت باملغرب43

44»connecting  group« :كونكتني كروب

جمعية املبادرة النسائية يف خريبكة45

الجمعية املغربية ملناهضة العنف ضد النساء، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساوة( 46

الجمعية الدميقراطية لنساء املغرب47

جمعية أمل »حركة نسائية من أجل حياة أفضل«، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساوة(48

املنظمة املغربية للرائدات49

جمعية الشقائق50

جمعية الوعي والصالح النسوي51

الشبكة الوطنية ملراكز االستامع للنساء ضحايا العنف أناروز52

الحركة من أجل دميقراطية املناصفة53

جمعية الحضن54

الجمعية املغربية منال لحقوق الطفل واملرأة55

جمعية الحكامة للتنمية االجتامعية والثقافية و الرياضية56

شبكة نساء من أجل نساء، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساوة( 57
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58

الجمعيات

الجمعية املغربية لإلنصات والتحاور

جمعية كرامة لتنمية املرأة59

منتدى بدائل املغرب، )الربيع النسايئ للدميقراطية واملساوة(60

جمعية حامية األرسة املغربية61

جمعية زهور للعدالة االجتامعية والتنمية املستدامة 62

جمعية أيب رقراق 63

الجمعية املغربية للدفاع عن حقوق النساء، 64

»مركز اليونسكو« حول القانون والهجرة 65

جمعية السواين66

جمعية أزرايك 67

اتحاد الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة68

تحالف الجمعيات العاملة يف مجال إعاقة التوحد )تضم 24 جمعية(69

70
األفراد

بثينة مودن

إلهام الغطاس71

72

هيآت1

مهنية

نادي املنتدبني القضائيني باملغرب

االتحاد املغريب للشغل73

جمعية نساء وزارة االقتصاد واملالية74

75

األحزاب1

السياسية1

خديجة الزومي، )الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية(

حزب النهضة والفضيلة76

الحركة الشعبية77

االتحاد االشرتايك78

حزب العدالة والتنمية ومنظمة نساء العدالة والتنمية79

جمعية النساء الحركيات، )حزب الحركة الشعبية(80

حزب التقدم واالشرتاكية81

حزب االستقالل82
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1.2تلقي1املذكرات1الخاصة1بإحداث1املجلس1االستشاري1لألرسة1والطفولة1:1

ومراكز  عام  إهتامم  ذات  وجمعيات  متخصصة  وجمعيات  ونقابات  سياسية  أحزاب  قبل  من  مذكرات  الوزارة  تلقت 

البحث العلمي، والتي كانت عىل الشكل التايل:

الهيئةاملؤسساتالرقم

املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئياملؤسسات1الوطنية1

2

األحزاب1السياسية

حزب الشورى واالستقالل

حزب العدالة والتنمية3

حزب التقدم واالشرتاكية4

الحزب العاميل5

حزب اليسار األخرض املغريب6

حزب األمل7

حزب الحرية والعدالة االجتامعية8

االتحاد املغريب للشغلالنقابات9

10

الجمعيات1املعنية1باألرسة

الجمعية املغربــية ملســــاندة األرسة                                                           

مركز الصفاء إلرشاد ودعم األرسة والشباب11

الجمعية املغربية ملساعدة الطفولة والعائلة12

جمعية حامية األرسة املغربية13

جمعية الواحة لحامية األم والطفل14

مركز السكينة لإلرشاد األرسي15

جمعية الريان للنهوض بأوضاع املرأة والطفل16
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17

الجمعيات1املهتمة1

بقضايا1املرأة

فدرالية الرابطة الدميقراطية لحقوق املرأة

جمعية حوار النسائية18

الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة19

الجمعية الدميقراطية لنساء املغرب20

منتدى الزهراء للمرأة املغربية21

اتحاد العمل النسايئ22

جمعية جسور ملتقى النساء املغربيات23

الجمعية النسائية للتنمية املستدامة24

منظمة تجديد الوعي النسايئ25

جمعية الشقائق26

جمعية االنبعاث النسوي 27

الجمعية املغربية ملناهضة العنف ضد النساء28

املنظمة املغربية للرائدات29

جمعية جوهرة الصحراء ألوضاع املرأة والطفل30

جمعية كرامة لتنمية املرأة31

جمعية املبادرة النسوية للتنمية القروية32

جمعية األمل النسائية33

34New Star Muslim Families
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35

الجمعيات1املعنية1

بالطفولة

العصبة املغربية لحامية الطفولة

 حركة الطفولة الشعبية36

جمعية الرسالة للرتبية والتخييم37

جمعية الشعلة للرتبية والثقافة38

تحالف كفالة املغرب39

قرى األطفال40

41Association Amici de Bambin

مؤسسة غيثة زنيرب42

جمعية دار األطفال الوفاء43

44Association de Parents Adoptifs Osraty

جمعية كفالة فرنسا45

رابطة األمل للطفولة املغربية46

جمعية »ما تقيش أوالدي« لحامية الطفولة47

جمعية أرض األطفال48

منظمة الكشفية املحمدية املغربية49

جمعية بيتي50

منظمة الطالئع أطفال املغرب51

جمعية ماتقيش ولدي52

جمعية تيفاوين )برنامج كفالة اليتيم(53

جمعية آباء وأصدقاء أطفال معهد األمرية لال مريم لألطفال االنطوائيني54

جمعية آباء وأصدقاء أطفال الجرس55

جمعية  تكمينو ملساعدة األطفال يف وضعية صعبة56

 جمعية تزنني ملساعدة األطفال املتخىل عنهم57

58

الجمعيات1املعنية1

باألشخاص1يف1وضعية1

إعاقة

األوملبياد الخاص املغريب

التحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة59

جمعية صلة وصل من أجل اإلعاقة60

مركز الرعاية االجتامعية لجمعية الشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وأصدقاؤها61

الجمعية املغربية للمعاقني جسديا62

جمعية الوئام لذوي االحتياجات الخاصة63

عصبة برايل لخدمة املكفوفني وضعاف البرص باملغرب64

جمعية الطفولة املعاقة65

 جمعية األشخاص املعاقني66

جمعـيـة أبنــاؤنا T21 آلباء وأوليـاء األطفال واألشخـاص ذوي التثليـث الصبغـي 6721

جمعية الصفاء لألطفال املعاقني ذهنيا68

جمعية واحة األطفال ذوي اإلعاقة69

70
الجمعيات1املهتمة1

باألشخاص1املسنني

منتزه العمر الذهبي

جمعية فضاء لرعاية األشخاص املسنني باملغرب71

الجمعية املحمدية للدفاع عن حقوق املسن72
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73
مراكز1البحث1العلمي

جامعة محمد األول/ شعبة اللغة اإلنجليزية

مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية74

75

جمعيات1ذات1اهتامم1

عام

جمعية زهور للعدالة االجتامعية والتنمية املستدامة

جمعية دعم برنامج التأهيل املجتمعي76

جمعية األمل ملتقاعدي األرسة التعليمية77

مؤسسة عمر التازي لألعامل اإلنسانية78

جمعية املحصحاص للتنمية البرشية79

مؤسسة بسمة للتنمية االجتامعية80

شبكة جمعيات التنمية81

الدار الكبرية82

جمعية الفردوس للتنمية والتضامن83

جمعية جنات إليواء مرىض الرسطان84

جمعية النور لشباب طنجة85

الجامعة الوطنية ملنظامت املجتمع املدين86

جمعية وجدة عني الغزال 872000

جمعية الكرازة للتنمية القروية88

حفل تنصيب اللجنة العلمية املكلفة مبدارسة مقرتحات إحدات املجلس االستشاري لألرسة والطفولة فرباير 2013
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1.3لقاءات1تواصلية1مع1املجتمع1املدين1:

املكانالتاريخلقاءات تواصلية مع املجتمع املدين

املؤمتر الدويل حول »املرأة القروية رشيكة يف سريورة التنمية« تحت الرئاسة الفعلية 

لصاحبة السمو األمرية لال مريم  
الرباطالجمعة 01 مارس 2013

البيضاءالجمعة 15 مارس 2013حفل اختتام مهرجان التنمية واإلبداع 

الرباطاألربعاء 24 أبريل 2013ندوة »الرتبية الوالدية« 

الرباطالسبت 01 يونيو 2013املنتدى العريب األول ملؤسسات املجتمع املدين

الرباطالخميس 10 أكتوبر 2013الندوة الوطنية حول »أي رشاكة لتثمني املبادرات االقتصادية للنساء املغربيات؟«

1

صور إنطالقة مسلسل استشارة االٔطفال 21 نونرب 2013

23 شتنرب 2013
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1.4استقبال1الجمعيات1وفعاليات1مجتمعية:1
ممثيل  من  االجتامعية، بعدد  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزيرة  الحقاوي،  بسيمة  السيدة  التقت 

جمعيات املجتمع املدين، منها:

التاريخاملمثلالجمعية

121فرباير20131السيدة زينب الرايسجمعية األيادي البيضاء

111مارس20131السيدة نجية بونعيمجمعية أمان لحامية األطفال من االعتداء الجنيس

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان
وفد يضم كال من السيدة خديجة الريايض، والسادة 

الطيب مضامض، ويوسف الريسوين
115أبريل20131

17يونيو20131وفد عن الجمعية جمعية كشافة املغرب

12أكتوبر20131وفد عن االتحاداتحاد الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة

128أكتوبر20131وفد عن التحالفتحالف الجمعيات العاملة يف مجال إعاقة التوحد

11نونرب20131السيدة أمينة عبد الوهاب وآخرونجمعية األمل النسائية بتطوان

17نونرب20131السيدة رحمة فجيعوجمعية أمهات ذوي االحتياجات الخاصة بوجدة

118دجنرب20131وفد عن الجمعيةالجمعية الدولية ملساندة املساجني السياسيني بتونس

125دجنرب20131السيدة حليمة صغوراملركز املغريب آمان



1.5استقبال1وزيارة1شخصيات:

املكانالتاريخالصفةالضيف

وفد
الرابطة اإلندونيسية من 

العلامء واملفكرين
مساء اإلثنني 01 

أبريل 2013
مقر الوزارة بالرباط

وزيرة حقوق املرأة بفرنساالسيدة نجاة فالو بلقاسم
مساء الخميس 04 

أبريل 2013
مبقر مجلس النواب 

بالرباط

السيدة هدى بنيوسف
رئيسة منظمة األرسة 

العربية
مساء الثالثاء 23 

أبريل 2013
مقر الوزارة بالرباط

وفد عريب 
وزيرة التأمينات والشؤون 

االجتامعية مبرص
اإلثنني 20 ماي 2013

السيد صالح عيل محمد 
عبد الرحمن

الوزير البحريني املكلف 
بشؤون حقوق اإلنسان

صباح الخميس 23 
ماي 2013

مقر الوزارة بالرباط

وفد
أعضاء املجلس الجامعي 

للطفل بتطوان
زوال اإلثنني 08 

يوليوز 2013
مقر الوزارة بالرباط

وفد
أعضاء منتدى أبحاث 

ومبادرات التنمية املندمجة
مساء الخميس 11 

يوليوز 2013
مقر الوزارة بالرباط

السيدة جويل 
)Joëlle Milquet( مليك

نائبة رئيس الوزراء 
البلجييك ووزيرة الداخلية 

مكلفة بتكافؤ الفرص 

عمل الخميس 12 
شتنرب 2013

مقر الوزارة بالرباط

وفد منساوي )50 قاضية 
وقايض(

ترأس الوفد السيدة مارية 
وانك سزرونكا، رئيسة 

مجلس الشيوخ باملحكمة 
اإلقليمية العليا بالعاصمة 

النمساوية فيينا

مساء األربعاء 
23 أكتوبر 2013

مقر الوزارة بالرباط

لقاء مع مسؤولة صندوق األمم املتحدة للتنمية 06 يونيو 2013  لقاء مع السيد السفري هولندا 26  نونرب 2013
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هيئة األمم املتحدة للمرأة 01 أكتوبر 2013

 لقاء مع السيدة سفرية كندا 05 شتنرب 2013
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تبني1املنهجية1التعاقدية1والتشاركية1يف1التدبري1والتسيري1يف1ما1بني1املستويني1املركزي1والرتايب:.11

التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية والتعاون الوطني املوقعة بتاريخ 8  اتفاقية إطار بني وزارة  تتبع تنفيذ  	 	
غشت 2012 من جهة، ومع وكالة التنمية االجتامعية من جهة أخرى، والتي تهدف إىل وضع إطار عام للرشاكة والتعاون 

إنجاز  الجهود لضامن  املركزي والرتايب، عرب تنسيق  املستويني  املتعاقدين عىل  الطرفني  تحدد مبوجبها مجاالت تدخل 

وتدبري ومواكبة املشاريع والربامج موضوع الرشاكة والتعاون من جهة، والعمـل عىل تقوية العالقـة التعـاقـدية يف أفـق 

إعـداد وتوقيع عقد-برنامج بني الوزارة والتعاون الوطني ووكالة التنمية االجتامعية من جهة أخرى.

السيدة الوزيرة يف لقاء مع القطب االجتام عي 20 شتنرب 2013  

إعداد وكالة التنمية االجتامعية ملرشوع برنامج تعاقدي مع الوزارة للفرتة ما بني 2015/2013، والذي يهدف إىل وضع  			
إطار تعاقدي مع وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ووزارة االقتصاد واملالية يحدد التزامات جميع 

األطراف لتحقيق أهداف محددة متوافق عليها.

11.2اعتامد1املقاربة1املجالية1يف1وضع1وتنزيل1املشاريع:1

خدمات1القرب: تم إحداث 10 وحدات لالستقبال والتوجيه لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة عىل مستوى املنسقيات 

واملندوبيات التابعة للتعاون الوطني، تحت إرشاف مديرية النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ، يف أفق إحداث 

أخرى سنة 2014.

كام تم العمل عىل تأهيل1وإحداث1وحدات1حامية1الطفولة، يف إطار التعاون املغريب اإلسباين بتنسيق مع مديرية حامية 

األرسة والطفولة واألشخاص املسنني والتعاون الوطني.
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وحدات1استقبال1وتوجيه1األشخاص1يف1وضعية1إعاقة1

العنواناملنسقيات الجهوية للتعاون الوطني

املنسقية الجهوية للتعاون الوطني، شارع الزرقطوين، 326، بوركون، الدار البيضاء منسقية جهة الدار البيضاء الكربى وجهة دكالة عبدة

املنسقية الجهوية للتعاون الوطني، لقنانط، سطات منسقية جهة الشاوية ورديغة وجهة تادلة أزيالل

املركب االجتامعي الصداقة، حي برواقة بنديبان، تطوان. منسقية جهة طنجة تطوان 

مركز اإلنصات والتوجيه لألشخاص املعاقني، باب الجياف، فاس منسقية جهة فاس بوملان وجهة مكناس تافياللت

دار املواطن، كلميم 2، حي التواغل، كلميم منسقية جهة كلميم السامرة 

33 زنقة املهدي بن تومرت، وجدة،  ص.ب 679 منسقية الجهة الرشقية وجهة تازة الحسيمة تاونات 

خلية التوجيه واإلرشاد لألشخاص يف وضعية إعاقة مركز الرتبية والتكوين، امرسنات، منسقية جهة سوس ماسة درعة أ كادير 

شارع عمر الخيام، أكادير 

منسقية جهة الرباط سال زمور زعري وجهة الغرب 

الرشاردة بني حسن 

مركز أبو فارس املريني، مام سوق الورود، الرباط 

مركز اقشيش، باب الخميس، مراكش منسقية جهة مراكش تانسيفت الحوز 

منسقية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وجهة 

وادي الذهب لكويرة 

وحدة املعاقني، دار املواطن، كلومينا، حي السالم، العيون 

السيدة الوزيرة يف الحملة التضامنية مبدينة فاس 11 فرباير 2013

30
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11عقلنة1وترشيد1الهياكل1اإلدارية1لتفادي1تداخل1االختصاصات1وتضخم1املصالح1اإلدارية:.11

الهيكلة1الجديدة: أضحت هيكلة موحدة لبنيات الوزارة رضورة لتفادي ازدواجية األجهزة، بعد ضم كتابة الدولة إىل وزارة 

التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية سنة 2007 وهكذا، متت املصادقة عىل الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، 

والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد  املتعلق  املرسوم  الرسمية  بالجريدة  صدر  حيث 

باختصاصات  املتعلق  القرار  أبريل 2013(، وكذا   29( اآلخرة 1434  بتاريخ 18 جامدى  االجتامعية تحت رقم 2.13.22 

وتنظيم األقسام واملصالح التابعة للمديريات املركزية للوزارة. وقد تضمن الهيكل التنظيمي للوزارة 57 بنية إدارية تتوزع 

كاآليت :

وقد اعتمد بناء الهيكلة الجديدة للوزارة عىل قواعد مرجعية اسرتاتيجية، يف تناغم مع الحاجيات واالنتظارات االجتامعية 

للمواطن، ووفق دينامية تتجاوز البناء التنظيمي ذي الصبغة اإلدارية الرصفة إىل بنيات مبنية عىل فعالية حقيقية منتجة، 

ومنفتحة عىل محيط قطبها ومجاالت تدخالتها االجتامعية، وذلك بتطويع البنيات اإلدارية وجعلها أداة يف خدمة املخطط 

االسرتاتيجي، من خالل استيعاب تحديات املرحلة من جهة، واالسترشاف إىل مستقبل فاعل للتنمية االجتامعية ببالدنا 

من جهة ثانية.

وانطالقا مام سبق، فإن الهيكلة الجديدة لوزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، تتشكل من ديوان الوزيرة، 

واإلدارة املركزية، التي تضم :

الكتابة العامة؛ 	 	
املفتشية العامة؛ 	 	

مديرية التنمية االجتامعية؛ 	 	
مديرية النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة؛ 	 	
مديرية حامية األرسة والطفولة واألشخاص املسنني؛ 	 	

مديرية املرأة؛ 	 	
مديرية املوارد البرشية وامليزانية والشؤون العامة. 	 	
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11.2انتظامية1انعقاد1املجالس1التداولية1للمؤسسات1العمومية1تحت1الوصاية1يف1مواعيدها:1

تم عقد املجالس اإلدارية لكل من التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتامعية يف مواعيددوراتها. حيث تم:

للتعاون  واملؤسسايت  االسرتاتيجي  اإلطار  ودراسة  تحليل  تم  فقد  الوطني:  التعاون1 تنمية1 إعداد1مخطط1 دراسة1 متابعة1 	 	
الوطني، ومقاربة عمله امليداين مقارنة بالتجارب الدولية املامثلة كمرحلة أوىل، مام مّكن يف مرحلة ثانية من الوقوف عند 

السيناريوهات املمكنة لتطوير هذه املؤسسة واختيار أفضلها.

وستعمل الدراسة برسم سنة 2014 عىل التحديد الدقيق ملخطط تنمية التعاون الوطني واقرتاح اآلليات والتدابري املواكبة 

تنزيل  الذي سيتوىل مسؤولية  القيادة  التي سيعتمدها نظام  املقاربة  الواقع، خصوصا منها  إلعامله وتطبيقه عىل أرض 

مختلف مراحل املخطط.

إعداد1مرشوع1مراجعة1النظام1األسايس1ملستخدمي1وكالة1التنمية1االجتامعية بتشاور مع النقابة الوطنية ألطر الوكالة 	 	
االنتقاء  للجنة  الداخيل  القانون  مرشوع  وتحضري  االجتامعية،  التنمية1 لوكالة1 الداخلية1 الحكامة1 تحسني1 خطة1 بلورة1 	 	

واملصادقة عليه من طرف املجلس اإلداري، إضافة إىل:

				إعداد مرشوع مراجعة النظام األسايس ألطر الوكالة؛
				إطالق عملية االفتحاص التنظيمي والوظيفي لوكالة التنمية االجتامعية؛

				إعداد النسخة الجديدة لدليل املساطر الخاص بوكالة التنمية االجتامعية واملصادقة عليها من طرف املجلس اإلداري.

1.3إرساء1نظام1التدبري1عىل1أساس1النتائج:

العمل وفق اسرتاتيجية القطب االجتامعي »4+4« 	 	
إعداد الربنامج السنوي وفق مؤرشات االسرتاتيجية »4+4« 	 	

إعداد ميزانية العمل باملؤرشات 	 	
ترشيد النفقات العمومية  	 	

1.4انتظامية1التفتيش1واالفتحاص1املستقل1للمؤسسات1والربامج1والصفقات1الكربى:

افتحاص1الجمعيات: 		
عرفت سنة 2013 إطالق افتحاص شامل للمشاريع الجمعوية املمولة من طرف الوزارة خالل الفرتة املرتاوحة ما بني  		
املمولة،  املشاريع  إنجاز  الوقوف عىل حقيقة  تنمويا، وذلك بهدف  يبلغ عددها 908 مرشوعا  والتي  2008 و2011، 

وكيفية استعامل مبالغ الدعم التي تم تحويلها لفائدة الجمعيات الرشيكة، عرب دراستني: تتكفل األوىل مبهمة افتحاص 

173 مرشوعا تهم الدعم املؤسسايت للشبكات الجمعوية، ودعم برنامج تقوية لتأهيل الجمعيات، ودعم الجمعيات 

اإلدماج  برنامج  تهم  تنمويا  مرشوعا   604 وتقييم  بافتحاص  الثانية  تعنى  فيام  التسول.  محاربة  مجال  يف  العاملة 

املجتمعي ومراكز االستامع والتوجيه القانوين للنساء ضحايا العنف. يف حني يتوىل مكتب دراسات ثالث مهمة افتحاص 

131 مرشوعا تهم مجال حامية الطفولة.

         وقد تم الرشوع يف إنجاز املرحلة الثانية من هذا االفتحاص بالنسبة للمكتبني األولني بعدما متت املصادقة عىل التقارير 

املنهجية الخاصة باملرحلة األوىل املقدمة من طرفهام.

افتحاص1التعاون1الوطني: 		
تشخيص1ميداين، هم 49 جامعة محلية تابعة إلقليم تاونات بهدف تأطري العمل االجتامعي ترابيا، قام التعاون  	 	
الوطني بتشخيص ميداين هم 49 جامعة محلية تابعة إلقليم تاونات، حيث متت دراسة حاجيات املنطقة من 
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الخدمات االجتامعية الكفيلة بتحسني الوضعية االجتامعية للفئات الهشة.

تشخيص1تشاريك1واسرتاتيجي عىل مستوى 12 جامعة محلية تابعة إلقليم فكيك : ويف نفس اإلطار، قامت مؤسسة  	 	
التعاون الوطني بتشخيص تشاريك واسرتاتيجي عىل مستوى 12 جامعة محلية تابعة إلقليم فكيك، بغية تحديد 

الربامج االجتامعية والخدمات التي يجب اعتامدها باملراكز املحدثة باإلقليم. كام تم الرشوع يف تشخيص ميداين 

ثالث بإقليم سطات هم 46 جامعة.

افتحاص1وكالة1التنمية1االجتامعية: 		
التي تعرف  املرحلة  الجمعيات يف  لتأهيل  تقوية  برنامج  للحسابات، خاصة  املجلس األعىل  افتحاص1خارجي من خالل 

مساهمة صندوق األمم املتحدة للسكان، وإطالق طلبات عروض الفتحاص املشاريع التي تتجاوز مساهمة الوكالة فيها 

مليون درهم. 

االفتحاص1الداخيل : 

افتحاص برنامج دعم التخطيط الجامعي بإقليمي الرشيدية والحسيمة؛ 	 	
تتبع توصيات مهمة االفتحاص لصندوق التنمية املحلية الفحص أنجرة بطنجة؛ 	 	

افتحاص برنامج دعم املقاوالت الصغرى باملجال القروي باملناطق الشاملية للمغرب؛ 	 	
افتحاص املشاريع املدعمة من طرف املنسقية الجهوية بجهة وادي الذهب لكويرة؛ 	 	

تانسيفت  تافياللت ومراكش  بكل من مكناس   ، الجهوية  باملنسقيات  الخاصة  االفتحاص  توصيات مهامت  تتبع  	 	
الحوز وسوس ماسة درعة وادي الذهب لكويرة.

1.5ترسيخ1مبادئ1االستحقاق1والشفافية1يف1التوظيف1والرتقي:

الشاغرة، وذلك  العليا  للمناصب  الرتشيح  الوزارة عن  للتعيني1يف1مناصب1عليا، حيث أعلنت  اإلعالن1عن1تنظيم1مباراة1

بالتقيد مبضامني ومبادئ مرسوم التعيني يف املناصب العليا رقم 2.12.412 يف كل املراحل املتعلقة مبسطرة التعيني، حيث 

تم فتح املناصب العليا التالية :

الكتابة العامة؛ 	 	
املفتشية العامة؛ 	 	

مديرية املوارد البرشية وامليزانية والشؤون العامة؛ 	 	
مديرية املرأة؛ 	 	

مؤسسة التعاون الوطني. 	 	

وقد بلغ مجموع عدد الرتشيحات لهذه املناصب 157 ترشيحا، منها 128 ترشيحا للذكور و29 ترشيحا للنساء، مفصال كام ييل :

املجموعالرتشيحاتالبنية

اإلناثالذكور

170118الكتابة العامة

400747املفتشية العامة

170118مديرية املوارد البرشية

161632مديرية املرأة

380442مؤسسة التعاون الوطني

12829157املجموع العام
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وقد تم قبول ملفات07 مرشحني لكل منصب من هذه املناصب، جميعهم من الرجال، باستثناء منصب مديرية املرأة، 

التي تم  قبول 7 نساء يف املقابالت االنتقائية. وقد أرشف عىل دراسة الرتشيحات وإجراء املقابالت لجان مشهود عىل 

أعضائها بالنزاهة والكفاءة عىل صعيد اإلدارة العمومية وعىل املستوى الوطني، والتي أطلعت رئاسة الحكومة بتشكيلتها 

قبل سري عمليات املقابالت االنتقائية. وتم األخذ بنتائج اقرتاح لجان الدراسات واملقابالت، وعرضها عىل رئاسة الحكومة 

للمصادقة، حيث تم تعيني 04 رجال وامرأة يف املناصب العليا املذكورة.

كام تم تطبيق املقتضيات املتعلقة بإعادة االنتشار يف املناصب العليا، وذلك باقرتاح وتعيني مدير حامية األرسة والطفولة 

واألشخاص املسنني، عرب إعادة انتشاره من منصب مدير الشؤون العامة والتعاون سابقا، عىل اعتبار تكليفه سابقا بإدارة 

مجال األرسة والطفولة واألشخاص املسنني. 

املرسوم  إثر صدور  الوزارة،  أعلنت  واملصالح، حيث  األقسام1 رئاسة1 مناصب1مسؤولية1 تعيني1يف1 مباريات1 اإلعالن1عن1

وذلك  واملصالح،  باألقسام  املتعلقة  املسؤولية  مناصب  لشغل  الرتشيحات  باب  فتح  عن  اختصاصاتها،  بتنظيم  املتعلق 

حسب ما ييل:

األقسام1واملصالح

البنية
املصالحاألقسام

24الكتابة العامة

17مديرية املوارد البرشية وامليزانية والشؤون العامة

27مديرية التنمية االجتامعية

25مديرية املرأة

15مديرية النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة

25مديرية حامية األرسة والطفولة واألشخاص املسنني

1033  املجموع

ويف هذا اإلطار، تم تحديد املناصب الشاغرة للتباري واملتمثلة يف 10 أقسام، و33 مصلحة، حيث أعلن عن فتح الرتشيح 

للتباري بخصوصها، وذلك عرب املراحل التالية :

			املرحلة األوىل : من 04 إىل 08 يوليوز 2013؛
			املرحلة الثانية : من  05 إىل 15 يوليوز 2013؛
			املرحلة الثالثة : من 19 إىل 29 يوليوز 2013؛

			املرحلة الرابعة : من  12 غشت 2013 إىل 13 شتنرب 2013.

وهكذا، فقد بلغ عدد الرتشيحات املقدمة 131 ترشيحا من داخل الوزارة، و18 ترشيحا من إدارات الدولة، حيث تم قبول 

128 ترشيحا اجتاز أصحابها املقابالت االنتقائية، بينام تم عدم قبول ثالثة ترشيحات )03(، إثنني من داخل الوزارة، وواحد 

من إدارة عمومية، لعدم استيفائهم للرشوط املطلوبة.

وقد أسفرت املقابالت االنتقائية واملصادقة النهائية عىل قبول 09 مرشحني بالنسبة لألقسام و31 مرشحا بالنسبة للمصالح، 

ينتمي 37 منهم لألسالك اإلدارية للوزارة، وينتسب 3 مرشحني إلدارات الدولة. فيام بقيت )03( ثالثة مناصب شاغرة، 

التجهيزات  ومصلحة  العامة(،  )الكتابة  التواصل  ومصلحة  العامة(،  )الكتابة  والتواصل  الترشيع  بقسم  األمر  ويتعلق 

املناصب خالل  لهذه  الرتشيح  فتح  عن  اإلعالن  وسيتم  العامة(،  والشؤون  وامليزانية  البرشية  املوارد  )مديرية  والصيانة 

اآلجال القريبة.
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	تدبري1الوضعيات1اإلدارية، حيث تم إجراء عدة تدابري ميكن إجامل أهمها يف ما ييل:
	تفعيل منشور السيد رئيس الحكومة رقم 26/2012 بشأن التغيب غري املرشوع عن العمل، وذلك بإصدار املذكرات، 

وإجراء املراقبات الرضورية واإلعالن عن طلب العروض الخاص بأجهزة مراقبة حضور املوظفني؛

		إعامل الرتقي يف الدرجة باالختيار وامتحان الكفاءة املهنية لـ21 موظفا؛
		تسوية الرتقي يف الرتبة لـ90 موظفا؛

		اإلدماج يف التسميات الجديدة املتعلقة باملترصفني واملساعدين اإلداريني والتقنيني لفائدة 207؛
		معالجة مختلف الوضعيات اإلدارية املتعلقة باالستيداع واإللحاق والتقاعد والحذف من األسالك اإلدارية لفائدة 11 من 

املوظفني؛

		إصدار 07 قرارات تنظيمية بالجريدة الرسمية يف شأن تنظيم مباريات التوظيف مبختلف الدرجات بالوزارة؛
		تطبيق الحركية الداخلية بإعادة انتشار املوظفني بني املصالح وذلك لفائدة 36 موظفا؛

		إعداد دفرت التحمالت إلنشاء نظام معلومايت خاص بتدبري املوارد البرشية للوكالة واإلعالن عن طلبات العروض؛
		إدماج 11 موظفا بالوكالة وافدين من إدارة صناديق العمل منذ فاتح يوليوز 2013؛

		توظيف إطار عال بالوكالة؛
		 تعيني مسؤولة عن مصلحة التعاون الدويل؛

		ترقية 88 إطارا بالوكالة برسم سنة 2012؛
		تقوية كفاءات املوارد البرشية يف مختلف املجاالت اشتغال القطب االجتامعي؛

		إجراء تكوين باملدرسة الوطنية لإلدارة لفائدة 19 إطارا من املوظفني الجدد، يف 15 محورا يف مجال التدبري اإلداري واملايل 
واالجتامعي واالسرتاتيجي؛

		إجراء تكوين ألطر مديرية املرأة وممثلني عن مختلف مديريات القطب االجتامعي يف مفاهيم وآليات إدماج املساواة يف 
الربامج واملبادرات التنموية، وذلك لضامن مواكبة فعالة للخطة الحكومية للمساواة »إكرام« يف أفق املناصفة 2016/2012 

بتأطري من خبرية دولية )شتنرب 2013(؛

		تنظيم 8 دورات تكوينية لفائدة 360 مستخدم مبؤسسات الرعاية االجتامعية و6 دورات تكوينية لفائدة 300 مستخدم 
حديثي التوظيف حول تقنيات وآليات تدبري مؤسسات الرعاية االجتامعية؛

		 تنظيم عدة تكوينات يف مجال التدبري املايل واإلداري لفائدة 40 إطار  من وكالة التنمية االجتامعية )5 أيام(؛
		تنظيم تكوين يف استعامل البوابة اإللكرتونية الداخلية لفائدة 168 إطار )15 يوم(؛

		تنظيم تكوين يف تسيري برنامج »مبادرة« لفائدة 6 أطر )يومان(؛ وكذا تكوين يف تسيري برامج التنمية االجتامعية الحرضية 
لفائدة 20 إطار )4 أيام(؛

القدرات وتقديم ومناقشة  تقوية  برنامج »تقوية« والتذكري مبهام أطر  		تنظيم يوم درايس حول تحيني منهجية وأدوات 
برنامج العمل الخاص باألطر املكلفة مبحور تقوية القدرات باملنسقيات الجهوية لفائدة 68 إطار؛

		تنظيم دورتني تكوينيتني حول التدبري املرتكز عىل النتائج املعتربة لبعد النوع لفائدة 50 إطار )6 أيام(.

لقاء السيدة الوزيرة مع االٔطر الجديدة باملدرسة الوطنية لالٕدارة 01 شتنرب 3102
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القطب االجتامعي يسلم أوسمة ملكية و يكرم متقاعديه 01 أكتوبر 2013













45

1.11تكريس1املنافسة1والشفافية1وتكافؤ1الفرص1يف1الولوج1للصفقات1العمومية1والتدبري1املفوض

نظام الصفقات : الصفقات املعلن عنها خالل 2013

1.12تكريس1الشفافية1يف1سياسات1الدعم1العمومية1املالية

	مراجعة مسطرة تقديم الدعم ملشاريع الجمعيات، والتي تتضمن اإلجراءات التالية :
اعتامد مبدأ اإلعالن عن طلب تقديم املشاريع؛ 				
حرص املجاالت التي سيتم دعم الجمعيات فيها؛ 	 	

تحديد مسطرة داخلية النتقاء املشاريع الجمعوية، روعي فيها وضع آليات للحكامة عىل املستوى املركزي والرتايب؛ 	 	
اعتامد وثائق موحدة لتقديم املشاريع الجمعوية وتقييمها؛ 	 	

اعتامد االفتحاص الخارجي، كإجراء تلقايئ بالنسبة للمشاريع التي ستمولها الوزارة؛ 	 	
اعتامد معايري مضبوطة النتقاء املشاريع الجمعوية. 	 	

وقد1أسفر1إعالن1الدعم1لسنة1201311عن1انتقاء1املشاريع1التالية1:

توزيع1مبالغ1الدعم1املقدمة1للجمعيات1املنتقاة1حسب1الجهات

1مبلغ1الدعم1املمنوح111مبلغ1الدعم1املطلوب11عدد1املشاريع11الجهات

296,00 788 7         325,18 246 24          57سوس ماسة درعة

126,00 811 6         543,00 520 9            22الدار البيضاء الكربى

020,00 031 4         441,46 906 8            27مراكش تانسيفت الحوز

000,00 684 3         289,26 708 7            17طنجة تطوان

575,00 578 3         937,40 560 6            23الرباط سال زمور زعري
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200,00 176 3         285,20 797 5            13الشاوية ورديغة

230,00 386 2         441,00 279 6            22مكناس تافياللت

417,00 298 2         168,78 239 5            20فاس بوملان

490,00 263 2         687,04 163 8            24الرشقية

800,00 818 1         043,62 897 4            14كلميم السامرة

820,00 767 1         944,31 896 5            18تازة تاونات الحسيمة

372,00 519 1         394,00 218 6            12دكالة عبدة

200,00 021 1         840,00 654 3            15تادلة أزيالل

000,00 383             000,00 563               4واد الذهب لكويرة

000,00 336             000,00 756               4العيون بوجدور الساقية الحمراء

000,00 320             400,00 094 1            2الغرب الرشاردة بني احسن

29410515021740,254311831546,00املجموع

توزيع1مبالغ1الدعم1املقدمة1للجمعيات1املنتقاة1حسب1مجاالت1الدعم

مجاالت1الدعم
1عدد1

املشاريع11
1مبلغ1الدعم1املمنوح11مبلغ1الدعم1املطلوب1

153,00 277 18           600,80 882 53            126مؤسسات الرعاية االجتامعية

170,00 650 16           532,40 999 25            71متدرس األطفال يف وضعية إعاقة

400,00 795 3             248,00 558 12            49مراكز االستامع للنساء ضحايا العنف

492,00 808 2             204,05 878 7               24الطفولة يف وضعية صعبة

405,00 332 1             589,00 688 4               20التوعية والتحسيس للنساء

926,00 319                 566,00 495                  4األشخاص املسنون

29410515021740,254311831546,00املجموع
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حصيلة1برنامج1الرشاكة1بني1التعاون1الوطني1والجمعيات1برسم1سنة120131

مبلغ1املنحة1املقرتح1تصنيف1الجمعيات

11212921132,00الجمعيات1املرشفة1عىل1مؤسسات1الرعاية1االجتامعية

1518221000,001الجمعيات1التنموية1

4160010001,100الجمعيات1املرشفة1عىل1املراكز1االجتامعية1الكربى

115231000,00الجمعيات1املرشفة1عىل1املدارس1العتيقة

112551000,00111الجمعيات1املرشفة1عىل1دور1املسنني

13514921132,00111املجموع
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حصيلة1برنامج1الرشاكة1بني1وكالة1التنمية1االجتامعية1والجمعيات1برسم1سنة20131

 

مبلغ1الدعمالربامج

764,00 723 19تقوية1قدرات1الجمعيات

   000,00 267     برنامج1املغرب1مبادرات

   000,00 225 1 دعم1إدماج1األشخاص1يف1وضعية1إعاقة1

   166,00 107 1 اإلدماج1االجتامعي1عرب1النشاط1االقتصادي

   930,00 322 22املجموع

توقيع اتفاقية الرشاكة مع الجمعيات، الرباط 09 شتنرب 2013
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التتبع1اإلداري1وامليداين1للمشاريع1املمولة1:.11

تم العمل خالل سنة 2013 عىل وضع مسطرة داخلية للتتبع اإلداري وامليداين للمشاريع املمولة، تشمل دراسة التقارير 

املعدة من طرف الجمعيات والتأكد من مدى احرتام هذه األخرية اللتزاماتها املتضمنة يف اتفاقيات الرشاكة املربمة معها، 

وكذا إدالئها بكافة الوثائق املحاسبية املثبتة للعمليات املنجزة، وذلك حرصا من الوزارة عىل االستعامل األمثل للدعم املقدم 

للجمعيات.

الفعيل  اإلنجاز  من  التأكد  االجتامعي  القطب  ملكونات  الخارجية  للمصالح  أساسا  املوكولة  امليداين  التتبع  عملية  وتشمل 

للمشاريع املمولة من جهة، وتوفري املرافقة الرضورية للجمعيات التي تجد صعوبات يف إنجاز مشاريعها من جهة ثانية. وقد 

متت يف هذا اإلطار دراسة جميع التقارير املتوصل بها خالل السنة وعددها 161 تقريرا صودق عىل 122 منها، بينام ينقص 

التقارير األخرى بعض الوثائق املحاسباتية متت مراسلة الجمعيات لتكملتها.

عمليات1التقييم،1التي1شملت: 1.2

	      التقييم1الداخيل1لربنامج1تشبيك1الجمعيات1:1يف إطار اسرتاتيجيتها يف مجال دعم القطاع الجمعوي القامئة عىل تأهيل 
وتقوية قدرات الجمعيات، تقوم الوزارة يف إطار هذا الربنامج بالدعم املؤسسايت للشبكات الجمعوية بهدف املساهمة يف 

إعادة هيكلة النسيج الجمعوي، وخلق التنسيق والتعاون والتآزر بني الجمعيات، وترشيد استعامل املوارد والبحث عن 

النجاعة والفعالية يف تدخالت القطاع الجمعوي، والذي ميتد عىل مدى ثالث سنوات متتالية وفق دفرت تحمالت يراعى فيه 

الجانب املؤسسايت وتأهيل أعضاء الشبكات املدعمة وتقوية القدرات، واالنخراط يف دينامية العمل التنموي واملساهمة يف 

تطوير الهندسة االجتامعية. وبغية الوقوف عىل مدى فعالية وجدوى هذا الربنامج، قامت الوزارة بإجراء تقييم داخيل لكل 

مكوناته سعيا منها لتطويره والرفع من مردوديته. ويتم حاليا استثامر املعطيات التي يتم توفريها حول الربنامج إلعداد 

وثيقة التقييم التي سيتم اعتامدها لتطوير هذا الربنامج.

 تقييم1برنامج1تقوية1لتأهيل1الجمعيات: عرفت هذه السنة االنتهاء وتقديم نتائج دراسة تقييم داخيل للربنامج من طرف 
وكالة التنمية االجتامعية. وقد أسفرت هاته الدراسة عن اتخاذ مجموعة من التدابري أهمها:

إحداث 4 لجان لدراسة توصيات ونتائج دراسة التقييم الداخيل؛ 	 	
تحيني ومراجعة بعض أدوات ومقاربات اشتغال الربنامج )التشخيص، واملواكبة، ومنهجية اختيار الجمعيات، واألنشطة  	 	

القابلة للتمويل...(؛

مراجعة منوذج االتفاقية التي توقع مع اللجان اإلقليمية للتنمية البرشية؛  	 	
البدء يف تفعيل مكون املواكبة بكل من سيدي سليامن وسيدي قاسم وأزيالل؛ 	 	

العاملني1االجتامعيني: بعد ست سنوات من تفعيل هذه املبادرة، تبني أن  دراسة1تقييمية1للمبادرة1الحكومية1لتكوين1  
النتائج املحصل عليها بقيت دون التوقعات، إن عىل مستوى تطور عدد املسجلني يف مختلف املسالك أو عدد الخريجني 

انخراط  الفاعلني االجتامعيني، إضافة إىل  انتظارات  امللقنة ومالءمتها مع  التكوينات  أو جودة  العمل  واندماجهم يف سوق 

القوة ونقاط ضعف  نقاط  الوقوف بدقة عىل  الطلبة. ومن أجل  لفائدة  التدريب  إمكانيات  التكوينات وخلق  املهنيني يف 

الربنامج، تم التحضري إلنجاز دراسة تقييمية للطريقة التي تم اعتامدها يف تفعيل هذا الربنامج يف أفق استئناف تفعيله عىل 

أسس جديدة تضمن له النجاح والفعالية. وسيتم الوقوف يف هذه الدراسة التقييمية عىل مدى مالءمة املسالك املعتمدة مع 

انتظارات الفاعلني االجتامعيني ومتطلبات سوق الشغل، ومالءمة محتوى التكوين امللقن يف إطار كل مسلك مع حاجيات 

الفاعلني االجتامعيني وانتظارات الخريجني، ومشاركة الفاعلني املعنيني ودرجة التنسيق يف ما بينهم يف إطار الربنامج، عالوة 
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عىل إعادة النظر يف األهداف املسطرة باملقارنة مع قدرات التكوين واإلمكانيات املتاحة، مع األخذ بعني االعتبار درجة تعبئة 

الفاعلني والرشكاء. 

إضافة إىل:

إنجاز 366 زيارة ميدانية لتتبع وتثمني املشاريع؛ 	     
إنجاز تقييم داخيل لربنامج »تقوية لتأهيل الجمعيات«؛ 	 	

إنجاز تقييم داخيل لربنامج النباتات العطرية والطبية بجهة مكناس تافياللت؛ 	 	
تحضري الوثائق املرجعية إلنجاز تقييم الصناديق التضامنية للتنمية. 	 	

1.3التدخالت1االستعجالية
        حيث تم عرشات التدخالت عىل مستوى مؤسسات الرعاية االجتامعية وما تعرف من مشاكل، ويتعلق األمر يف هذه السنة:

	مركب ابتسامة مبكناس؛ 	
			مؤسسة الحاجب؛

		مركب الصويرة؛
			الوحدة املتنقلة بالبيضاء؛

			معهد لال مريم بطنجة.

1.4طلبات1العروض.
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1.1االهتامم1بالطفولة1واألشخاص1يف1وضعية1إعاقة1:

برنامج دعم متدرس األطفال يف وضعية إعاقة عميقة املنحدرين من أرس معوزة باملراكز املتخصصة، بهدف الرفع من نسبة  	 	
متدرس األطفال يف وضعية إعاقة، تساهم الوزارة يف دعم هذا الربنامج بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقات العميقة املنحدرين 

من أرس معوزة، حيث تم دعم متدرس األطفال حاميل اإلعاقات العميقة، مبلغ قدره 16.650.170.00 درهم لفائدة 71 

جمعية عاملة يف هذا املجال.

السيدة الوزيرة يف الحملة التضامنية بأزيالل 05 فرباير 2013

1.2دعم1وتطوير1برامج1الرتبية1غري1النظامية1:

برنامج1التعليم1األويل1عرب1رياض1األطفال: بلغ عدد رياض األطفال التابعة للتعاون الوطني 755 روضا برسم سنة 2013  	 	
منها  أزيد من 50 %  يتمركز  الوطني،  الرتاب  األطفال عىل جميع  رياض  وتتوزع  يستفيد من خدماتها 269 33 طفال. 

باملناطق القروية والنائية.

برنامج1محو1األمية:1بلغ عدد فضاءات محو األمية 759 فضاء برسم سنة 2013 يستفيد منها 153 36 شخصا، وقد قام  	 	
التعاون الوطني بإحداث 17 فضاء جديدا برسم نفس السنة. 









ولوج111 من1 ومتكينها1 الجديدة1 املقاوالت1 مواكبة1 خالل1 من1 الذايت1 التشغيل1 مردودية1 مضاعفة1 1.1
الطلبيات1العمومية:

برنامج1دعم1املقاوالت1الصغرى1باملجال1القروي1باملناطق1الشاملية1للمغرب2014-20091: 	 	
		إنجاز الدراسة حول الحاجيات املتعلقة بالتكوين لفائدة جمعيات املقاوالت الصغرى بوالية تطوان 

		إعطاء االنطالقة للتشخيص املتعلق بالقطاعات الواعدة واألنشطة الخاصة باملنطقة
		إنجاز دراسات حول السالسل االقتصادية الواعدة يف الجهة: السياحة القروية

األشخاص  عىل  االجتامعي  االقتصادي  الوقع  تخفيف  يف  املساهمة  السيدا:  محاربة1 ومواكبة1 لدعم1 »أميل«1 برنامج1 	 	
املعوزين واملصابني بفريوس السيدا واألشخاص املهددين باإلصابة بالفريوس وذلك عن طريق خلق أنشطة مدرة للدخل 

وتقوية مهاراتهم. وقد متثلت أهم األنشطة التي قامت بها الوكالة يف إطار هذا الربنامج يف ما ييل:

	تنظيم 8 جلسات لإلخبار الجامعي عىل مستوى 7 فروع  لجمعية محاربة السيدا بحضور مرجعيات الجمعيات 
املحلية من أجل إخبار وتحسيس املستفيدين املحتملني؛

	عقد 9 اجتامعات للجنة املصادقة املحلية مبقر املنسقيات الجهوية لوكالة التنمية االجتامعية يف مختلف مواقع 
برنامج »أميل«؛

		متويل 34 مرشوعا مدرا للدخل؛
		مواكبة حاميل املشاريع )مبا يف ذلك حاميل املشاريع للفرتة األوىل للربنامج(.
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1.1تحسني1ظروف1عيش1الفئات1االجتامعية1التي1تعاين1من1الفقر1والهشاشة1والتهميش1:

املساهمة يف إنجاز برامج املبادرة1الوطنية1للتنمية1البرشية 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. 	 	

1.2تقوية1وحامية1األرسة1:

مواكبة1برنامج1تتبع1مدونة1األرسة: يف إطار التعاون مع وزارة العدل والحريات، وصندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة،  	 	
تم وضع أرضية اسرتاتيجية وخطة عمل للرشاكة والتواصل يف مجال تطبيق مدونة األرسة وتحسني ولوج املرأة إىل خدمات 

أقسام قضاء األرسة، حيث تم عرض الخطة عىل لجنة اإلرشاف يوم 8 ماي 2013.

إعداد1برنامج1للنهوض1بالوساطة1األرسية: يف إطار النهوض بخدمات الوساطة األرسية كحل بديل لتسوية النزاعات األرسية  	 	
والحفاظ عىل متاسك األرسة وحامية األطفال وتفعيل دور األرسة يف الحامية، متت بلورة برنامج للنهوض بالوساطة األرسية 

يهدف إىل:

النهوض ونرش تقنيات الوساطة كحل بديل للنزاعات األرسية )مجال الوقاية والتحسيس والتوعية( 	 	
تقوية قدرات املوارد البرشية يف مجال الوساطة األرسية؛  	 	
إنشاء مركز مرجعي منوذجي للوساطة األرسية بالجهات؛ 	 	

دعم مبادرات الجمعيات يف مجال الوساطة األرسية؛ 	 	
إعداد دليل وميثاق أخالقي حول الوساطة؛ 	 	

املكفوفني  لرعاية  العلوية  للمنظمة  التابعني  إعاقة،  وضعية  يف  األشخاص  أرس  لفائدة  العينية  اإلعانات  تقديم  	 	
)OAPAM(والجمعية اليوسفية للمقعدين، وقد بلغ عدد هذه األرس 4598 أرسة برسم سنة 2013.

1.3تعزيز1حقوق1املرأة1:

السيدة الوزيرة خالل ندوة صحفية حول الخطة الحكومية للمساواة 5 يوليوز 2013

متت املصادقة عىل الخطة الحكومية للمساواة يف املجلس الحكومي 06 يونيو 2013 كإطار مرجعي لتدخل كافة الفاعلني بعد 

القطاعات الحكومية امتد عىل مدى سنة ونصف. ويف إطار تنزيل هذه الخطة  التشاورية مع مختلف  اللقاءات  مسلسل من 

الحكومية وفق محاورها الثامنية، تم تحقيق ما ييل :
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إصدار1املرسوم1املتعلق1بإحداث1اللجنة1الوزارية1للخطة1الحكومية1للمساواة رقم 2-13-495 الصادر يف 4 يوليوز 2013  	 	
واملكلفة بتنسيق وتتبع وتقييم الخطة الحكومية للمساواة. وعقد االجتامع األول للجنة الوزارية للمساواة تحت رئاسة 

السيد رئيس الحكومة يوم 13 شتنرب 2013، وأيضا عقد االجتامع األول للجنة التقنية البني وزارية يوم 25 أكتوبر 2013 

والذي مكن من مناقشة التقرير الثاين لتتبع تفعيل الخطة الحكومية للمساواة، وبلورة توصيات لتحسني تنفيذ التدابري 

بنفس تنسيقي وفق املؤرشات املحددة.

توفري1آليات1تسهيل1تنسيق1وتنفيذ1الخطة1الحكومية1للمساواة1من خالل إرساء نظام معلومايت يسهل الوقوف الدوري  	 	
عىل حصيلة التفعيل ويضم جميع القطاعات الحكومية. وقد عملت الوزارة عىل تفعيل املنظومة من خالل إجراء التكوين 

الالزم لنقط ارتكاز مختلف القطاعات وتكوين مكونني من الوزارة ملواكبة مختلف مراحل التفعيل.

إنجاز1التقرير1الثاين1حول1وضعية1املساواة1باملغرب: أعدت الوزارة التقرير الثاين حول حصيلة تفعيل الخطة الحكومية  	 	
التقدم يف  الحكومية، وقفت من خالله عىل حصيلة  القطاعات  تشاركية مع مختلف  »إكرام«، وفق منهجية  للمساواة 

تقدميه  تم  والذي  املجال،  يف  املطروحة  والتحديات  الفرص  تحليل  مع  للمساواة  الحكومية  الخطة  مؤرشات  مختلف 

ومناقشته يف أشغال اللجنة الوزارية للمساواة املنعقدة يف 13 شتنرب 2013 برئاسة السيد رئيس الحكومة، وأيضا يف أشغال 

اللجنة التقنية البني قطاعية املنعقدة يف 25 شتنرب 2013. ويشكل التقرير وثيقة أساسية ضمن ملف طلب تحويل الشطر 

الثاين من الدعم املخصص يف إطار برنامج دعم الخطة من قبل اإلتحاد األورويب إىل امليزانية العامة للدولة، الذي يقدر 

بثامنية مليون )8( مليون أورو.

مرشوع1قانون1يتعلق1بهيئة1املناصفة1ومكافحة1كل1أشكال1التمييز، وهي الهيئة املحدثة مبقتىض الفصل 19 من الدستور  	 	
واملنصوص عىل مهمتها األساسية يف الفصل 164، حيث أعدت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، مرشوع 

هذا القانون وفق مقاربة تشاركية عملت من خاللها عىل إرشاك كل الفاعلني املعنيني بقضية املساواة بني الجنسني، السيام 

الغرض.  لهذا  أحدثت  علمية  لجنة  إىل  واقرتاحاتها  مذكراتها  قدمت  التي  املدين  املجتمع  ومنظامت  الحكوميني  الرشكاء 

ويحدد هذا القانون رشوط و كيفيات تأليف هذه الهيئة الدستورية ومهامها وقواعد سري أشغالها. عىل أن تتم إحالته عىل 

مصالح األمانة العامة بداية سنة 2014 عىل أبعد تقدير، يف أفق اعتامده واملصادقة عليه يف نفس السنة حسب ما هو 

مسطر يف املخطط الترشيعي للحكومة.

مرشوع1قانون1يتعلق1باملجلس1االستشاري1لألرسة1والطفولة، وهي الهيئة املحدثة مبقتىض الفصل 32 من الدستور، وحدد  	 	
الوطنية  املخططات  الراي حول  وإبداء  والطفولة  األرسة  وضعية  تتبع  تأمني  يف  واملتمثلة  األساسية  مهامه   169 الفصل 

املتعلقة بهذه امليادين وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية يف مجال األرسة. وقد أدرج املخطط الترشيعي 

وزارة  تعمل  الذي  االلتزام  بإعداده، وهو  الحكومة  التزمت  التي  األولوية  ذات  املشاريع  املرشوع ضمن  للحكومة هذا 

التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية عىل الوفاء به، حيث تم إعداد مرشوع هذا القانون وفق مقاربة تشاركية  يف 

حرص تام عىل التنزيل السليم ملضامني الدستور، إذ تم إحداث لجنة علمية تولت تلقي مذكرات واقرتاحات ومالحظات 

منظامت وهيآت املجتمع املدين، عالوة عىل إرشاك الفاعلني الحكوميني املعنيني.

النهائية، وستتم إحالته عىل مصالح األمانة العامة للحكومة يف بداية سنة 2014 قصد  ويعترب هذا املرشوع يف مراحله 

الدراسة وإبداء الرأي وإدراجه يف قنوات املصادقة.

مرشوع1قانون1يتعلق1مبحاربة1العنف1ضد1النساء1: الذي يهدف إىل تطويق ظاهرة العنف ضد النساء التي بدأت تعرف  	 	
انتشارا ملموسا داخل املجتمع املغريب و بتمظهرات مختلفة، والتي ال ميكن الحد منها إال باعتامد مقاربة شاملة ومندمجة 

تروم متتيع املرأة بكافة حقوقها وحاميتها من كل ما من شأنه تهديد هذه الحقوق أو الحد من مامرساتها. كام أن الحركية 

الحقوقية التي عرفتها قضية املرأة باملغرب تولد من خاللها اإلميان بتدخل مرشع املغرب يف هذا الشأن، وبالتايل يبقى هذا 

املرشوع تتويجا ملسار كان املغرب قد بدأه منذ عقدين من الزمن. وكغريه من املشاريع، حرصت وزارة التضامن واملرأة 

النساء خالل مراحل اإلعداد، قطاعات  واألرسة والتنمية االجتامعية عىل إرشاك كل الجهات املعنية بقضية العنف ضد 

حكومية ومنظامت و هيآت املجتمع املدين، قبل أن تحيله عىل األمانة العامة للحكومة قصد عرضه عىل مسطرة املصادقة. 

وهكذا فقد تم تدارسه يف املجلس الحكومي املنعقد يتاريخ 7 نونرب 2013، وتم تشكيل لجنة وزارية لدراسته قبل عرضه 

من جديد عىل املجلس الحكومي.
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`

السيدة الوزيرة مع بعض االجريات ضحايا العنف 12 دجنرب 2013

صياغة1تصور1املرصد1الوطني1للعنف1ضد1النساء، والذي ساهمت يف بلورته لجنة قيادة املرصد التي تم تنصيبها مبناسبة  	 	
االحتفال باليوم العاملي للمرأة يوم 8 مارس 2013. وقد عقدت الوزارة عدة اجتامعات مع لجنة القيادة توجت بتحديد 

التصور العام إلخراج املرصد وفق تركيبة ثالثية منفتحة عىل مكونات القطاعات الحكومية املعنية بالتدخل يف محاربة 

العنف ضد النساء ومتثيلية عن مراكز االستامع واإلرشاد القانوين، إضافة إىل مراكز البحث الجامعي. وتسهر الوزارة عىل 

ضامن مقومات استقاللية القرار مع توفري البنية اإلدارية واإلمكانيات الرضورية الشتغاله بنفس يضمن االستمرارية.

صياغة1تصور1إلحداث1املرصد1الوطني1لصورة1املرأة1يف1اإلعالم: تنفيذا ملضامني الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« يف أفق  	 	
املناصفة 2016/2012، وسعيا إىل تحقيق أهدافها، السيام الهدف الرابع املتعلق بنرش مبادئ اإلنصاف واملساواة وتعزيز 

الحضور اإليجايب للمرأة يف اإلعالم، تم إحداث هذه البنية وعيا من الجميع بأهمية اإلعالم ودوره املحوري يف النهوض 

بوضعية املرأة من خالل بناء صورة تليق باملرأة املغربية وتعبئة املجتمع لحامية وتكريس قيم ومبادئ املساواة واإلنصاف 

ونرش ثقافة حقوق اإلنسان.

املتخذة  التدابري  إطار  يف  الجائزة  هذه  إحداث  عىل  العمل  يتم  املغربية:  للمرأة1 1TAMAYUZ »متيز«1 جائزة1 إعداد1 	 	
لتحقيق أهداف الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« يف أفق املناصفة 2016/2012، السيام ما يتعلق بنرش مبادئ اإلنصاف 

واملساواة. وتهدف الجائزة إىل تشجيع اإلسهامات املتميزة يف مجال ترسيخ وتكريس مبادئ اإلنصاف واملساواة، سواء تلك 

التي تقوم بها النساء أو الهيآت أو األشخاص. وقد عملت الوزارة عىل صياغة مرسوم الجائزة ونظامها الداخيل يف أفق 

اإلعالن عن تسليمها مبناسبة اليوم الوطني للمرأة املغربية. كام يتم حاليا التحضري للجانب اإلعالمي املرتبط بالجائزة.

تطوير1وتفعيل1املنظومة1املعلوماتية1املؤسساتية1حول1العنف1ضد1النساء: عرف هذا النظام تعرثا توقف عىل إثره من   	 	
االشتغال يف بعض القطاعات منذ 2011. وترشف الوزارة حاليا، يف إطار رشاكة وتعاون مع القطاعات املعنية، عىل إعادة 

التابعة  التكفل  التي يتم استقبالها يف بنيات  هيكلته حتى يتمكن من توفري املعطيات السنوية الخاصة بعدد الحاالت 

للقطاعات الخمس املعنية بهذه املنظومة.

القانونية1والنفسية1للنساء1ضحايا1 توقيع1اتفاقية1رشاكة1ألجل1تقديم1الدعم1لـ149مركزا1لالستامع1والتوجيه1واملساعدة1 	 	
العنف مببلغ قدره 3.795.400,00 درهم، حيث حرصت الوزارة عىل إعطاء أولوية للخدمات التي تقدمها مراكز االستامع 

واإلرشاد القانوين ضمن عملية طلب العروض، انسجاما مع تدابري الخطة الحكومية للمساواة التي تنص عىل تعميم بنيات 

االستامع واليقظة والتبليغ عن حاالت العنف ضد املرأة.
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إنجاز1دراسة1حول1الزواج1املبكر1باملغرب: من أجل التعرف عىل مختلف أبعاد إشكالية الزواج املبكر، وتحليل أسبابها  	 	
السوسيو اقتصادية والثقافية والقانونية، وكذا تقييم مآل هاته الزيجات وأثرها عىل حياة الفتيات، عملت الوزارة عىل 

إنجاز دراسة حول »الزواج املبكر باملغرب«، برشاكة مع وزارة العدل والحريات ومكونات القطب االجتامعي. وتحاول 

هذه الدراسة، التي توجد يف مراحلها األخرية، اإلجابة عن مجموعة من األسئلة تتمحور حول: ضمن أي رشوط أرسية 

واجتامعية وثقافية واقتصادية وحقوقية يتم زواج/تزويج القارصات يف املجتمع املغريب؟ وما هو معيش هذا النمط من 

الزواج لدى الفتيات القارصات؟ وما هي انعكاساته عىل جودة ظروف عيش األم والطفل؟ وآفاقه وأشكال تطوره املحتملة؟ 

وما هي املقرتحات العملية التي تقرتحها مكونات املجتمع؟

املبادرات النسأيية

1.4تعزيز1مكانة1املجتمع1املدين1:

انتقاء محددة  املدين وفق مسطرة  املجتمع  جمعيات  العروض1يف1مجال1دعم1مشاريع1 اإلعالن1عن1طلب1 اعتامد1 	 	
املعايري، حيث تم خالل هذه السنة اإلعالن عن طلب تقديم مشاريع من أجل التمويل هم جميع جهات اململكة. 

وقد مكنت عملية انتقاء املشاريع من اختيار 294 مرشوعا من بني 958 طلب املقدمة بكلفة مالية فاقت 43 مليون 

االجتامعي  واإلسعاف  ابتسامة مبكناس  االجتامعي  املركب  لتمويل  )05( ماليني درهم  إىل خمسة  باإلضافة  درهم. 

املتنقل بالدار البيضاء، ليصل مجموع الغالف املايل اإلجاميل املخصص لهذه العملية إىل 48 مليون درهم.

وحرصا من هذا القطاع عىل تركيز الجهود عىل املجاالت االجتامعية التي تعرف خصاصا ملحوظــا، وسعيا منه إىل 

تحقيق النجاعة املنشودة، تم حرص الدعم السنة الجارية يف املجاالت الثالثة التالية:

والنفسية 	1 القانونية  والتوجيه واملساعدة  لـ49 مركزا لالستامع  الدعم  تقديم  من خالل  املرأة1 بأوضاع1 النهوض1

للنساء ضحايا العنف مببلغ قدره 3.795.400,00 درهم، إضافة إىل متويل 20 مرشوعا خاصا بالتحسيس والتوعية 

والرتافع يف مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية والسياسية للنساء مببلغ قدره 1.332.400,00 درهم. 

تقديم1خدمات1للفئات1يف1وضعية1صعبة1عرب:	1

دعم متدرس األطفال حاميل اإلعاقات العميقة مببلغ قدره 16.650.170.00 درهم لفائدة 71 جمعية عاملة 	�

يف هذا املجال؛

دعم املبادرات املوجهة لرعاية األشخاص املسنني مببلغ وصل إىل 319.926,00 درهم لفائدة أربعة مشاريع؛	�

دعم 24 مرشوعا خاصا بالطفولة يف وضعية صعبة بغالف مايل قدره 2.808.492,00 درهم.	�

األهداف 	1 يحقق  الجودة  إىل مستوى من  بخدماتها  ترقى  فحتى  االجتامعية:1 الرعاية1 دعم1وتأهيل1مؤسسات1

 ،2013 سنة  واملربمج  الجمعيات  مع  للرشاكة  املوجه  التمويل،  من  األهم  الجزء  إحداثها، خصص  من  املرجوة 

لدعم وتأهيل 126 مؤسسة للرعاية االجتامعية بكلفة مالية قدرها 18.277.153,00 درهم، ستمكن من الزياد 
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يف الطاقة االستيعابية للمؤسسات، أو ترميمها أو تجهيزها أو إضافة مرافق اجتامعية وتربوية جديدة لتحسني 

الخدمات النوعية التي تقدمها.

1	وضع1دليل1مراكز1الرعاية1االجتامعية: لتسهيل التعرف عىل مؤسسات الرعاية االجتامعية بعناوينها ووضعيتها القانونية، 

وضبط املؤسسات التي توجد يف وضعية سليمة إزاء مقتضيات القانون رقم 21.10 املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية 

االجتامعية وتدبريها، ورغبة يف فتح مؤسسات جديدة وفق معايري تتوخى تحقيق الجودة يف الخدمات كام يف التأطري، 

عملت الوزارة عىل تنظيم عدة اجتامعات للجنة التقنية املكونة من القطاعات الوزارية املعنية واملوكول لها دراسة امللفات 

املعروضة عليها من طرف املصالح التابعة ملختلف العامالت واألقاليم، حيث مكن عمل هذه اللجنة التقنية الوزارة من 

، ما  العديد من قرارات الرتخيص بفتح وتدبري مجموعة من املؤسسات، بلغ عددها إىل غاية 13 أكتوبر 2011  إصدار 

مجموعه 316 مؤسسة مرخصة. وانطالقا من ذلك، تم وضع دليل مراكز الرعاية االجتامعية الهدف منه متكني املهتمني 

والباحثني وعامة املواطنني من مع رفة مكان وجود هذه املؤسسات والخدمات التي تقدمها، وكذا الفئات املستفيدة منها.

	تقوية1قدرات1الفاعلني1وأطر1الجمعيات1العاملة1يف1مجاالت1اختصاص1القطب1االجتامعي:
			برنامج1تقوية1لتأهيل1الجمعيات1بتعاون1مع1وكالة1التنمية1االجتامعية، الذي يهدف إىل النهوض بالقدرات املحلية 

للنسيج الجمعوي واالرتقاء مبستوى الفاعلني به. وقد مكن هذا الربنامج حتى حدود سنة 2013 من:

أهم1اإلنجازات املكونات

أقاليم  مستوى  عىل  الجمعيات  لتأهيل  تقوية  برنامج  إلحداث  جديدة  اتفاقيات   3 عىل  التوقيع 

وعامالت الرشيدية واليوسفية وسطات
إطالق برامج جديدة 

تنظيم 35 ورشة تحسيسية لفائدة الفاعلني املحليني: 1310  مستفيد ميثلون 1026 جمعية، مثلت 

النساء %24  منهم
تحسيس وإعالم الجمعيات

	إعطاء االنطالقة إلنجاز 4 تشخيصات بكل من أقاليم الرشيدية واليوسفية وسطات والسامرة

	 االنتهاء من إنجاز 5 تشخيصات لقدرات الجمعيات بكل من إقليم الصويرة وبركان والفقيه

بن صالح وسال والقنيطرة

	املصادقة عىل 2 مخططات إقليمية لتقوية القدرات بكل من إقليم الحسيمة وأسا الزاك

تشخيص قدرات الجمعيات 

وصياغة املخططات اإلقليمية 

لتقوية القدرات

تنظيم 64 دورة تكوينية لتقوية قدرات الجمعيات لفائدة 3158 مستفيد ميثلون 2502 جمعية، 

مثلت النساء 29% منهم
تكوين الفاعلني الجمعويني

تنظيم 7 زيارات لتبادل التجارب لفائدة 206 مستفيد، من بينهم % 32 مستفيدة بكل من أقاليم 

أورسد ووادي الذهب وطانطان وسيدي سليامن  وكلميم وتيزنيت وموالي يعقوب زيارات التبادل 

تنظيم 8 زيارات ميدانية لفائدة 76 جمعية بهدف إعداد مخطط املواكبة بأقاليم سيدي سليامن 

وسيدي قاسم وأزيالل املواكبة

هذا، وقد تم االنتهاء من إنجاز الشطر األول من برنامج تقوية لتأهيل الجمعيات الذي أنجز برشاكة مع صندوق األمم 

املتحدة للسكان.

			برنامج1تقوية1قدرات1النسيج1الجمعوي1املغريب بتعاون مع شبكات املنظامت غري الحكومية، وذلك مساهمة يف 
دعم الدينامية املجالية عن طريق تقوية قدرات النسيج الجمعوي املحيل يف كل من عامالت وجدة أنكاد وطنجة أصيال 

وبني مالل. وتتمثل حصيلة هذا الربنامج إىل حدود سنة 2013 يف ما ييل: 
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أهم1اإلنجازات املكونات

	املصادقة عىل 3 مخططات تقوية القدرات بكل من بني مالل ووجدة أنجاد وطنجة أصيلة

	 تنظيم لقاءات لفائدة 300 شخص ميثلون الجمعيات املشاركة يف الربنامج عىل إثر املصادقة

عىل هذه املخططات

املخططات اإلقليمية لتقوية 

القدرات

	 تعبئة أربع رشاكات مع الجمعيات اإليطالية يف طور التوقيع: رشاكة عىل املستوى املركزي

CISS، ورشاكة عىل املستوى األقاليم املستهدفة: CEFA ببني مالل، وCOSPE بطنجة 

أصيلة، وAFRICA 70 بوجدة أنكاد

إقامة الرشاكات

	 8 دورات تكوينية استفاد منها 181 مستفيد ومستفيدة، مثلت النساء نسبة % 29  منها

عىل صعيد إقليم بني مالل

تنظيم الدورات التكوينية لفائدة 

الجمعيات 

	4 لقاءات تحسيسية لفائدة 362 مستفيد ومستفيدة، مثلت النساء %29  منهم تنظيم  لقاءات التحسيس 

والتوعية

	3 طلبات للمشاريع تم اإلعالن عنها يف األقاليم الثالثة املعنية بالربنامج طلبات املشاريع 

املواكبة1املحلية1للربامج1االجتامعية1من1طرف1وكالة1التنمية1االجتامعية

أهم1اإلنجازاتالربامج

برنامج املواكبة االجتامعية 

	2 املواكبة االجتامعية لـ1059 أرسة يف مرشوع الرحمة

	القيام بتشخيص رسيع حول الحي املستقبل السالم 2 أهل الغالم

	إمتام الدليل االجرايئ

إمتام الدليل االجرايئبرنامج  التنــــميــة االجتـــامعية لألحياء الحرضية

دعم اإلدماج السوسيو تربوي للشباب واألطفال األطفال 

من خالل مامرسة األنشطة الرياضية يف األحياء الحرضية

	إمتام الدليل االجرايئ

	 تنظيم 5 ورشات عمل بكل من مكناس وبني مالل  وسطات وآسفي

وكلميم لتعبئة الفاعلني وعرض مكونات الربنامج ومنهجية أجرأته

	إعداد الدعامات واألدوات املنهجية لدعم ومواكبة العمل امليداين

	 ،كلميم بإقليم  لبويزكارن  املحلية  املجالس  مع  الرشاكات  إبرام 

واليوسفية، والقصيبة ببني مالل والحاجب

برنامج  هندسة تنفيذ وتقييم املامرسات املتجددة 

للمواكبة االجتامعية يف إطار برنامج مدن بدون صفيح

	2013 انطالق الربنامج شهر يونيو

	 نرش طلبات العروض للدراسة حول الشباك الوحيد باألحياء املستقبلة

لعمليات برنامج مدن بدون صفيح

الدعم1التقني1للمشاريع: قامت الوكالة بتقديم الدعم التقني لـ120 مرشوعا لفائدة حاميل املشاريع عىل املستوى املحيل،  		
يندرج 50 منها يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية.

تفعيل1مكون1»دعم1مشاريع1الجمعيات1النسائية«:1يتعلق األمر بربنامج تكوين وتقوية قدرات أطر القطب االجتامعي  	 	
املرشفة عىل تنفيذ مكون دعم »مشاريع الجمعيات النسائية« وإعداد دفرت التحمالت ودليل املساطر، والذي يتم تنفيذه 

من طرف الوزارة ووكالة التنمية االجتامعية بتعاون مع االتحاد األورويب.

تنظيم161دورات1تكوينية1لفائدة1الجمعيات1املرشفة1عىل1مؤسسات1الرعاية1االجتامعية من طرف التعاون الوطني يف  	 	
مجال التدبري اإلداري والتقني، استفاد منها 160 فاعال جمعويا.
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1.5النهوض1بحقوق1الطفولة1وحاميتها

صور مرشوع إعداد سيا سة عمومية مندمجة لحامية الطفولة 24 يوليوز 2013

		إعداد1مرشوع1سياسة1عمومية1مندمجة1لحامية1الطفولة ينطلق من نتائج التقييم النصف مرحيل لخطة العمل الوطنية    
للطفولة »مغرب جدير بأطفاله« للعرشية 2015/2006 الذي وقف عىل ضعف املحور املتعلق بالحق يف الحامية يف خطة 

الثانية، وذلك بهدف تجاوز محدودية املقاربة القطاعية،  العمل الوطنية وأوىص برضورة اعتباره من أولويات املرحلة 

ووضع منظومة مندمجة تتناول موضوع الحامية يف أبعاده املتعددة التخصصات، بكل ما يقتيض من إجراءات وقائية 

قبلية، وأجهزة حامئية مندمجة للرصد والتكفل الطبي والنفيس والقانوين، واالجتامعي، والرتبوي املندمج، وإعادة اإلدماج، 

وتتبع األطفال.

التشاورية  اللقاءات  من  مجموعة  تنظيم  وعرف   ،2013 مارس  شهر  منذ  املرشوع  هذا  إعداد  مسلسل  انطلق  وقد           

التي شملت مختلف الفاعلني عىل املستويني املركزي واملحيل، من قطاعات وزارية وجمعيات عاملة يف املجال وبعض 

الجامعات املحلية واألطفال. وتم تجميع نتائج املشاورات يف تقرير مرحيل ُوزٍّع ونوقش مع مختلف األطراف املعنية 

خالل شهر يونيو 2013، لتتوج هذه املرحلة اإلعدادية بعقد اجتامع اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل، تحت رئاسة السيد 

رئيس الحكومة، بتاريخ 24 يوليوز 2013، خصص لتقديم املرشوع ومناقشة النتائج األولية ملسلسل املشاورات وتحديد 

املراحل املستقبلية.

املجلس الجامعي للطفل
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ويهدف مرشوع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحامية الطفولة إىل وضع إطار اسرتاتيجي متعدد االختصاصات برشاكة 

مع كل الفاعلني، مبا فيهم األطفال، يضم ترسانة فعالة وشاملة تحتوي عىل كل التدابري والربامج واألنشطة الهادفة إىل منع 

كافة أشكال اإلهامل، واالعتداء واالستغالل والعنف ضد األطفال، والوقاية منها، وإعطاء أجوبة من حيث التكفل واإلدماج 

واملتابعة، ويحدد بوضوح آليات التنسيق العملية لضامن تحسني الولوج، والتغطية الرتابية، واملعايرة، واالستمرارية، وآثار 

الخدمات، مع عقلنه وترشيد املوارد. ويستهدف أربع فئات تتوزع كالتايل:

	 األطفال يف وضعية هشة، مبا يف ذلك األطفال املهملني، واألطفال األيتام، واألطفال يف وضعية الشارع، واألطفال 

يف  الشغل، واألطفال داخل املؤسسات، واألطفال يف وضعية إعاقة، واألطفال املهاجرين غري املرافقني، واألطفال 

املدمنني عىل املخدرات، واألطفال غري املتمدرسني، واألطفال يف أرس فقرية أو مفككة أو مبناطق معزولة؛

	 ،األطفال ضحايا العنف الجنيس، والعنف الجسدي، والعنف النفيس، واالستغالل يف الدعارة، والتسول، والشغل

واالتجار باألطفال؛

	األطفال أمام القانون، مبن فيهم األحداث الجانحني، واألطفال يف وضعية صعبة؛

	.األطفال الشهود
1 

الفاعلني، والتي همت حوايل  600 فاعل من قطاعات حكومية وجمعيات، تم  نتائج املشاورات مع كافة  ومن خالل 

تحديد 61 مجاالت اسرتاتيجية للتدخل، هي اآلتية:

إدماج أهداف حامية الطفولة يف كل السياسات والربامج العمومية؛. 1

تعزيز اإلطار القانوين لحامية الطفل؛. 2

وضع معايري للخدمات واملامرسات؛. 3

وضع أجهزة ترابية مندمجة لحامية الطفولة؛. 4

النهوض بالقيم االجتامعية الحامية لحقوق الطفل؛. 5

وضع منظومة للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم املنتظم.. 6

إنجاز1بحث1حول1تشغيل1الطفالت1كخادمات1بالدار1البيضاء يف إطار تعزيز األنشطة املتعلقة مبحاربة تشغيل الطفالت  	 	
كخادمات، واعتبارا للحاجيات يف مجال تقدير حجم الظاهرة، وضبط أسبابها، ومعرفة الخصائص الدميغرافية والسوسيو 

اقتصادية لهذه الفئة، تعمل وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، بتنسيق مع املندوبية السامية للتخطيط، 

والذي سيمكن من  بالبيوت،  الطفالت كخادمات  البيضاء حول تشغيل  الدار  ميداين منوذجي مبدينة  إعداد بحث  عىل 

توفري املعطيات األساسية لوضع الربامج املالمئة يف مجال الحامية والتكفل وإعادة التأهيل واإلدماج لهذه الفئة. وقد تم 

إنجاز املراحل الثالث من هذه الدراسة، واملتعلقة بإعداد اإلطار املفاهيمي، وامللف التقني، وتكوين املحققني. فيام تتعلق 

املرحلة الرابعة بجمع املعطيات امليدانية. واعتبارا لندرة هذه املعطيات وصعوبة جمعها، فقد تم التشاور مع األطراف 

املعنية قصد إدراج معطيات اإلحصاء العام للسكان لسنة 2004 لتوسيع قاعدة جمع املعلومات. ومبارشة بعد االنتهاء من 

هذه املرحلة سيتم العمل خالل األسابيع املقبلة عىل إعداد املرحلتني الخامسة والسادسة، واملتعلقتني عىل التوايل بإعداد 

امللف املعلومايت، ومعالجة وتحليل املعطيات، عىل أن يتم االنتهاء من إنجاز هذا املرشوع شهر دجنرب املقبل.

إنتاج املعرفة الخاصة باألطفال يف وضعية  البيضاء يف إطار  الدار1 إنجاز1بحث1حول1األطفال1يف1وضعية1الشارع1مبدينة1 	 	
إنجاز بحث حول  تم  األطفال،  الفئة من  بهذه  املتعلقة  والكيفية  الكمية  املعطيات  الحاصل يف  للنقص  ونظرا  الشارع، 

األطفال يف وضعية الشارع بالدار البيضاء، والذي يهدف إىل الحصول عىل معلومات كمية وكيفية لتقدير حجم الظاهرة 

ومقاربتها يف أبعادها املختلفة. وقد تم إنجاز هذا البحث عرب ستة مراحل تتعلق عىل التوايل ببلورة اإلطار املفاهيمي 

للبحث امليداين، وامللف التقني، وتكوين الباحثني امليدانيني، وتجميع املعطيات امليدانية، وبلورة امللف التقني وتفريغ 

وتحليل املعطيات. 

إعداد1برنامج1تواصيل1وتحسييس1يف1مجال1حقوق1الطفل،1وذلك يف إطار تخليد الذكرى العرشين ملصادقة املغرب عىل  	 	
االتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تصادف االحتفال باليوم العاملي للطفل يوم 20 نونرب 2013. ويهدف هذا اليوم 
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إىل التعريف باالتفاقية الدولية لحقوق الطفل واملساهمة يف نرش الوعي وثقافة حقوق الطفل، وكذا التعريف بالجهود 

الوطنية يف مجال تفعيل االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة بها.

السيدة الوزيرة يف الحملة التضامنية بإقليم خنيفرة ثم ميدلت 08 فرباير 2013

1.6العناية1باألشخاص1يف1وضعية1إعاقة:

	إعداد1مرشوع1سياسة1عمومية1للنهوض1بحقوق1األشخاص1يف1وضعية1إعاقة، والتي تهدف إىل ضامن الولوج املتكافئ 
إىل الحقوق وتحقيق املشاركة االجتامعية لألشخاص يف وضعية إعاقة، تنفيذا ملضامني الدستور ومتاشيا مع االلتزامات الدولية 

للمغرب والربنامج الحكومي، وذلك من خالل :

تحديد األولويات االسرتاتيجية البني قطاعية بشكل تشاريك مع ضامن التقائية تدخالت مختلف الفاعلني يف املجال؛ 	 	
إعداد اسرتاتيجية وطنية مندمجة؛ 	 	

إعداد خطة حكومية قابلة للتنفيذ ومتوافق عليها ومطابقة للمعايري الدولية مبؤرشات محددة وواضحة، مع تحديد  	 	
املسؤوليات واملوارد املالية والبرشية وآجال اإلنجاز؛

                 وهكذا تم خالل سنة 2013 إنجاز األنشطة التالية : 

	 أهداف من  املعنية  الحكومية  القطاعات  مختلف  تقريب  أجل  من  االسرتاتيجي  التخطيط  ورشة  تنظيم 

ومضامني املرشوع؛

	 للسياسة املكونة  املحاور  بخصوص  توصيات  واقرتاح  ملناقشة  خصصت  موضوعاتية  ورشات  خمس  تنظيم 

العمومية بحضور ممثيل القطاعات الحكومية والجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة؛

	إعداد تقارير حول أشغال وتوصيات الورشات املوضوعاتية؛

	 إنجاز دراسة تشخيصية لواقع املشاركة االجتامعية لألشخاص يف وضعية إعاقة وهي حاليا قيد التدقيق والصياغة

النهائية؛

	 وتوصيات نتائج  تحريرها عىل  اعتمد يف  العمومية  للسياسة  األساسية  املحاور  توجيهية حول  ورقات  إعداد 

الورشات املوضوعاتية.
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			إدماج1اإلعاقة1يف1اسرتاتيجية1وكالة1التنمية1االجتامعية، حيث متت بلورة اسرتاتيجية الوكالة إلدماج بُعد اإلعاقة يف  
برامج ومشاريع وأنشطة الوكالة وتقوية قدرات أطر الوكالة )نقط االرتكاز( إلدماج بعد اإلعاقة يف التنمية املندمجة، 

وكذا إدماج بعد اإلعاقة يف النسخة الجديدة لدليل مساطر الوكالة.

عقد1اللجنة1التقنية1املركزية1املكلفة1بدراسة1طلبات1الحصول1عىل1بطاقة1شخص1معاق، حيث تم تحيني لوائح األطباء  	 	
األعضاء يف 13 خلية من أصل 14 خلية جهوية للجنة التقنية املركزية املكلفة بدراسة طلبات الحصول عىل بطاقة 

شخص معاق.

تقديم1شهادات1اإلعاقة: تم منح أكرث من 450شهادة إعاقة لالستفادة من التعويضات العائلية عن األبناء يف وضعية  	 	
إعاقة عميقة أو اإلعفاء من التدريس بالنسبة لهيأة التعليم بوزارة الرتبية الوطنية. كام تم تسليم 440 شهادة إعاقة 

لألشخاص يف وضعية إعاقة الراغبني يف اجتياز مباريات التوظيف التي تعلن عنها إدارات الدولة.

التكفل1باألشخاص1يف1وضعية1إعاقة: بلغ عدد مراكز األشخاص يف وضعية إعاقة، بالعالقة مع جهود التعاون الوطني  	 	
يف امليدان، 52 مركزا يستفيد من خدماتها 690 5 شخصا برسم سنة 2013. وتجدر اإلشارة إىل أن بعض مؤسسات 

الرعاية االجتامعية املخصصة لألطفال املتخىل عنهم تحتضن أطفال يف وضعية إعاقة.

إدماج1اإلعاقة1يف1اسرتاتيجية1وكالة1التنمية1االجتامعية: متت بلورة اسرتاتيجية الوكالة إلدماج بُعد اإلعاقة يف برامج  	 	
ومشاريع وأنشطة الوكالة وتقوية قدرات أطر الوكالة )نقط االرتكاز( إلدماج بعد اإلعاقة يف التنمية املندمجة، وكذا 

إدماج بعد اإلعاقة يف النسخة الجديدة لدليل مساطر الوكالة.

أهم  ونجمل  الوكالة،  اسرتاتيجية  يف  لإلعاقة  الفعيل  اإلدماج  عىل  العمل  إعاقة:  وضعية1 يف1 األشخاص1 إدماج1 دعم1 	 	
األنشطة التي قامت بها الوكالة يف إطار هذا الربنامج فيام ييل:  

بلورة اسرتاتيجية الوكالة إلدماج بُعد اإلعاقة يف برامج ومشاريع وأنشطة الوكالة؛ �

اإلعداد ملرشوع تقوية قدرات أطر الوكالة )نقط االرتكاز( إلدماج بعد اإلعاقة يف التنمية املندمجة؛ �

املشاركة يف عدة ورشات منظمة من طرف وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية �

العام  � الربنامج  املساطر اإلجرائية بني  الوكالة ومالءمة  لدليل مساطر  الجديدة  النسخة  اإلعاقة يف  إدماج بعد 
»تقوية« وبرنامج »تقوية املوضوعاتية«.

الرشوع1يف1إنجاز1البحث1الوطني1الثاين1حول1اإلعاقة،1والذي يندرج إنجازه يف إطار تنفيذ الربنامج الحكومي الحايل الذي  	 	
اعتمد عدة إجراءات وتدابري تهدف إىل النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة وتحقيق مشاركتهم االجتامعية 

انطالقا من مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص والعدالة والكرامة اإلنسانية. ويكتيس هذا البحث أهميته قصوى يف هذه 

الظرفية بالذات، حيث ستمكن نتائجه من توفري األرضية املوضوعية والعلمية لتنفيذ مختلف السياسات والربامج 

املسطرة أو تلك التي ستتم بلورتها من قبل مختلف القطاعات املعنية مبجال اإلعاقة، وستفيد بشكل خاص يف وضع 

االسرتاتيجية الوطنية يف مجال اإلعاقة، قيد اإلعداد، ومخطط عملها.

كام يشكل إنجاز هذا البحث وجها من أوجه وفاء املغرب بااللتزامات املرتتبة عىل مصادقته عىل االتفاقية الدولية 

املعلومات  بجمع  الدول  قيام  تنص عىل  التي   31 مادتها  الوارد يف  االلتزام  اإلعاقة، السيام  ذوي  األشخاص  لحقوق 

السياسات  وتنفيذ  من وضع  لتمكينها  البحوث،  يف  املستخدمة  والبيانات  اإلحصائية  البيانات  ذلك  يف  مبا  املناسبة، 

الكفيلة بإنفاذ االتفاقية. ويبقى الهدف األسايس من إنجاز هذا البحث الوطني، هو توفري قاعدة جديدة للمعطيات 

اإلحصائية الكمية والكيفية لإلعاقة باملغرب تسمح بقياس انتشار اإلعاقة عىل الصعيد الوطني والجهوي، وتحديد 

دقيق لألبعاد الكمية والكيفية ألوضاع اإلعاقة يف بالدنا مبختلف تجلياتها. كام يروم تقييم مدى استفادة األشخاص 

يف وضعية إعاقة من البنيات املتوفرة، الرتبوية والصحية.. وغريها، ووصف أهم املعيقات التي تحول دون ولوجهم 

واستفادتهم من هذه الخدمات املتوفرة. وستتيح نتائجه ملختلف املتدخلني إمكانية تحديد حاجيات األشخاص يف 

وضعية إعاقة، ومالءمة الخدمات املقدمة مع هذه الحاجيات.
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1.7دعم1األشخاص1املسنني:

بلورة1مرشوع1إصالح1املراكز1الخاصة1باألشخاص1املسنني: ويضم هذا الربنامج الذي تقوده الوزارة برشاكة مع التعاون  	 	
الوطني:

	تأهيل البنايات؛ 	
	تأطري وتكوين املوارد البرشية، وتعبئة الرشكاء والفاعلني املحليني؛ 	

	دعم مبادرات الجمعيات ومراكز رعاية األشخاص املسنني؛ 	
	معايرة الخدمات التي تقدمها مراكز رعاية األشخاص املسنني. 	

وسيتم العمل عىل تدقيق التشخيص الخاص مبراكز الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني، وإمتام برنامج تأهيل هذه 

املؤسسات، وفقا للمرشوع اإلصالحي ملنظومة مراكز الرعاية االجتامعية، حيث تم، يف هذا اإلطار، توقيع 9 اتفاقيات 

وتازة،  مالل،  وبني  الناظور،  من  كل  يف  االجتامعية  للمراكز  املسرية  والجمعيات  الوطني  التعاون  مؤسسة  بني  رشاكة 

فيام  مليون درهم.   1 إىل حوايل  الدعم  مبلغ  وكرسيف، وسطات، وسيدي سليامن، ومديونة، وآسفي وطنجة. ويصل 

تتمحور مجاالت الدعم حول إصالح املرافق الصحية وتأهيل البنايات والتجهيز.

الدعم1املايل1والنهوض1باملبادرات1الجمعوية1يف1مجال1رعاية1األشخاص1املسنني:1قدمت الوزارة دعام ماليا لـ4 مشاريع  	 	
يف مجال رعاية األشخاص املسنني مببلغ يصل تقريبا  إىل 400.000 درهم برسم سنة 2013، وذلك يف إطار طلب عروض 

املشاريع الذي تنظمه الوزارة كل سنة. وتغطي هذه الجمعيات جهة الدار البيضاء الكربى وجهة تادلة ازيالل  وجهة 

دكالة عبدة وجهة فاس بوملان.

الكبار، كنز يف كل دار«،  الوطنية1األوىل1لرعاية1األشخاص1املسنني تحت شعار »الناس  التحسيسية1 الحملة1 تنظيم1 	 	
بأهمية  وباحثني  وخرباء  املدين  املجتمع  وجمعيات  حكومية  قطاعات  من  الفاعلني  جميع  تعبئة  استهدفت  والتي 

العناية باألشخاص املسنني وترسيخ ثقافة التكافل والتضامن بني األجيال، وتحسيس األطفال والشباب من أجل احرتام 

التي  الحملة،  هذه  خالل  الوزارة،  أعدت  كام  وثقافتنا.  وحضارتنا  الحنيف  ديننا  لقيم  طبقا  والكبار  اآلباء  وتقدير 

إذاعية  تلفزية، ووصالت  التواصلية شملت وصالت  األدوات  ،مجموعة من  للمسنني  العاملي  اليوم  تخليد  صادفت 

باللغتني العربية واالمازيغية تم بثها يف القنوات اإلذاعية والتلفزية. كام تم توزيع ملصقات وأقراص مدمجة حول 

أهمية التكافل بني األجيال يف املدارس واإلعداديات والثانويات بهدف ترسيخ ثقافة التضامن والتكافل بني األجيال.

ويف اإلطار ذاته، نظمت الوزارة لقاءا تواصليا يوم الثالثاء فاتح أكتوبر 2013 قدم فيه وزراء الصحة والشباب والرياضة 

وامليزانية مجهودات قطاعاتهم يف مجال العناية باألشخاص املسنني، وتم خالله التوقيع عىل اتفاقية الرشاكة مع وزارة 

الشباب والرياضة تتعلق بتكثيف جهود الوزارتني لتمكني األشخاص املسنني من االستفادة من الربامج الرتفيهية وتوفري 

خدمات هياكل القرب من حيث الراحة والرتفيه، واملساهمة يف اإلدماج االجتامعي لألشخاص املسنني وتثمني خرباتهم 

وتحسيسهم من أجل شيخوخة سليمة عن طريق األنشطة الرتفيهية والرياضية.
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1.1حضور1لقاءات1وندوات1ومنتديات1دولية:

املوضوعالتاريخاملكانالهيئةالنشاط

األرسة والسياسات االجتامعية2 و3 يناير 2013 تركيامنتدى دويل

24 و27 فرباير 2013الجزائرمنظمة املرأة العربيةاملؤمتر الرابع 

02 و07 مارس 2013نيويوركلجنة وضع املرأةالدورة 57

منتدى عاملي
املنتدى العاملي 

للنساء الفرنكفونيات
19 و21 مارس 2013باريس

25 يونيو 2013لندنندوة عاملية
دعم االقتصادات املفتوحة والنمو 

الشامل

اجتامع وزراء الشؤون 
االجتامعية العرب

27 يونيو 2013القاهرةجامعة الدول العربية

مؤمتر وزاري حول االتحاد من 
أجل املتوسط

10 و12 شتنرب 2013باريس
تقوية وتعزيز دور املرأة يف 

املجتمع

اجتامع عمل
وزارة الشؤون 

االجتامعية والصحة
11شتنرب 2013باريس

املرصد الوطني للفقر واإلقصاء 
االجتامعي الفرنيس

4 و5 دجنرب 2013الكويتاإلسكواالدورة السادسة للجنة املرأة

8 و9 دجنرب 2013القاهرةمنظمة املرأة العربيةاجتامع املجلس التنفيذي

1.2111تعميق1التعاون1مع1الرشكاء1االسرتاتيجيني1عىل1أساس1املصلحة1املشرتكة1واالحرتام1املتبادل:

1111 1111	برنامج1التعاون1مع1منظومة1األمم1املتحدة:1
   1111111 برنامج1التعاون1مع1صندوق1األمم1املتحدة1اإلمنايئ1للمرأة1بشامل1إفريقيا1

 برنامج1التعاون1القائم1بني1الوزارة1وصندوق1األمم1املتحدة1للسكان لتنفيذ خطة العمل السنوية 2012-2013 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.. 

الرتبية  الذي يهدف إىل تقوية جودة وخدمات  )اليونيسف(،  املتحدة1للطفولة1 التعاون1مع1صندوق1األمم1 برنامج1      
والتكوين، وتنمية ظروف ولوج األطفال لخدمات الرعاية االجتامعية، والعمل عىل دمج املقاربة الحقوقية عند األطفال 

والشباب والنساء وتنميتهم السوسيو اقتصادية وتقليص الهشاشة والفوارق االجتامعية. وقد تم، يف إطار تنسيق برنامج 

حامية الطفولة، إعداد مخطط العمل للفرتة 2013/2012 برشاكة مع مختلف القطاعات الوزارية املعنية، ركز عىل 

هدفني أساسيني هام: تعزيز منظومات حامية الطفولة عىل املستويني املركزي والجهوي، ومعالجة املخاطر التي تعرض 

األطفال إىل سوء املعاملة والعنف واالستغالل واإلساءة.
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 برنامج1تنفيذ1التعا1ون1مع1البنك1الدويل1يف1مجال1الولوجيات، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع البنك الدويل يف مارس   
2012 ، يحصل املغرب مبوجبها عىل هبة مخصصة ملجال الولوجيات مقدرة ب 2.850.000 دوالرا أمريكيا. وقد تم 

خالل سنة 2013 القيام بعدة أنشطة أهمها :

  التعاقد مع خبري من أجل مواكبة الوزارة يف عملية تتبع املساطر املوضوعة من قبل البنك الدويل لتنفيذ الربنامج 
ابتداء من شهر ماي 2013 ؛

	 التعاقد مع مكتب للهندسة من أجل إنجاز دراسة لجرد االحتياجات يف مجال الولوجيات بكل من الرباط والدار 
البيضاء وطنجة ووجدة، ومن أجل تضمني دفاتر تحمالتها يف مجال العمران ملعايري الولوجيات؛

   االنتهاء من كافة اإلجراءات والتدابري الالزمة إلطالق دراسة حول املعايري التقنية للولوجيات العمرانية واملعامرية 
وإلعداد القرارات التنظيمية املنصوص عليها يف املرسوم التطبيقي لقانون الولوجيات.

   االنتهاء من كافة اإلجراءات والتدابري الالزمة لتنفيذ صفقة تحصل مبوجبها الوزارة عىل معدات معلوماتية يف 
إطار هذا الربنامج.

   االنتهاء من كافة اإلجراءات والتدابري الالزمة إلطالق مرشوع إعداد وحدات تكوينية يف مجال الولوجيات وتنظيم 
دورات تكوينية لفائدة املهندسني املعامريني : متت عملية دراسة العروض التقنية وسيتم قريبا فتح العروض املالية 

لتحديد املؤسسة التي ستنفذ املرشوع؛

 إعداد اإلطارات املرجعية واإلعالن عىل طلبات عروض تهم :
	 تكليف مكتب للدراسات من أجل إعداد دفرت التحمالت وتتبع تنفيذ عملية إرساء الولوجيات مبدينة مراكش؛

	 تكليف مكتب للدراسات من أجل إعداد معايري الولوجيات املتعلقة بالنقل؛
	 تعيني خبري ملواكبة الوزارة يف التدبري املايل ملرشوع التعاون.

	مواصلة1برنامج1التعاون1مع1منظومة1االتحاد1األورويب، الذي يدعم تفعيل الخطة الحكومية للمساواة مببلغ مايل قدره 
45 مليون أورو وفق اتفاقية وقعت مع وزارة التضامن واملرأة . واألرسة والتنمية االجتامعية ووزارة االقتصاد واملالية يف 

03 يوليوز 2012

	1برنامج1التعاون1مع1مجلس1أوروبا:
 تنظيم يوم درايس حول اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حامية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنيس )النزاروت( 
التي صادق عليها املغرب يف مارس 2013، بتنسيق مع املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان وبتعاون مع مجلس 

أوروبا. وقد شارك يف هذا اليوم الدرايس ممثلو القطاعات الحكومية املعنية، والجمعيات العاملة يف مجال حامية 

الطفولة، والخرباء واملهتمني بقضايا الطفولة.

 تنظيم ورشة مع خرباء مجلس أوروبا ولجنة البندقية بخصوص التعاون مع الوزارة حول إحداث هيئة املناصفة 
ومحاربة جميع أشكال التمييز، واملجلس االستشاري. لألرسة والطفولة يوم 25 أبريل 2013.
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1برنامج1التعاون1مع1دول1أوروبا1:
 برنامج1التعاون1مع1الوكالة1اإلسبانية1للتعاون1الدويل الخاص بدعم مبادرات الجمعيات العاملة يف مجال الطفولة مبدن 

طنجة وأكادير ووجدة.

 برنامج1التعاون1مع1وكالة1األندلس للتعاون الدويل والتنمية والوكالة االسبانية للتعاون الدويل والتنمية الخاص بدعم 
جهود حامية القارصين بشامل املغرب عن طريق تحسني منظومة استقبال القارصين يف وضعية صعبة، وذلك بتأهيل 

البنيات االجتامعية املوجودة، وتقوية قدرات املوارد البرشية باملراكز واملصالح الخارجية للتعاون الوطني املوجودة 

باملنطقة.

 برنامج1التعاون1التقني1األملاين ) GIZ ( الذي يهدف إىل دعم قدرات أطر مديرية املرأة ومختلف القطاعات الحكومية 
املرشفة عىل تنسيق الخطة الحكومية للمساواة يف مجال آليات اإلدماج العرضاين للمساواة يف السياسات العمومية، 

الخطة، إضافة إىل  إعداد دليل عميل ملواكبة تفعيل هذه  للمساواة. كام يدعم  املدمج  التخطيط االسرتاتيجي  ويف 

برنامج الدعم التقني ومواكبة وكالة التنمية االجتامعية يف إرساء دعائم التدبري املرتكز عىل النتائج، املراعية ملقاربة 

النوع يف مقاربات التخطيط والتتبع والتقييم.

 برنامج1التعاون1التقني1البلجييك، حيث تم تنظيم ورشة عمل بتطوان حول تطوير املقاوالت الصغرى القروية باملناطق 
الشاملية للمغرب عرب دعم قطاع املقاوالت الصغرى. كام تم تحضري ورشة تكوينية ألطر الوكالة حول التدبري املايل 

والتخطيط والتتبع والتقييم والتدبري املرتكز عىل النتائج )املرحلة الثانية(.

 برنامج1التعاون1مع1مندوبية1Wallonie1بروكسيل الخاص بإعداد برنامج متجدد حول خلق »محور اإلعاقة«.
 ) IPSIS برنامج1التعاون1مع1معهد1االجتامعيات1واإلدماج1والرعاية1الفرنيس )معهد التنشئة االجتامعية، اإلدماج والعالج 

الخاص مبواكبة وضع برامج خاصة مبراكز األشخاص يف وضعية صعبة.

	برنامج1التعاون1مع1املنظمة1اإلسالمية1للرتبية1والعلوم1والثقافة »إيسيسكو«، حيث نظمت وزارة التضامن واملرأة واألرسة 
والتنمية االجتامعية، بتعاون معها، الدورة األوىل ملنتدى اإليسيسكو ألطفال العامل اإلسالمي، خالل الفرتة من 24 إىل 28 

يونيو الجاري مبدينة الرباط. وقد وجه األطفال اعضاء املنتدى رسالة إىل املؤمتر االسالمي الرابع للوزراء املكلفني بالطفولة، 

والذي سينعقد يف باكو خالل شهر نونرب 2013 لتبني مرشوع النظام األسايس للمنتدى.

 برنامج1التعاون1مع1جامعة1الدول1العربية، حيث تعمل وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، بتعاون مع 
وزارة العدل والحريات واملندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، خالل يناير املقبل، عىل استضافة ورشة إقليمية حول 

الربوتوكول االختياري الثالث امللحق باالتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

 برنامج1التعاون1مع1منظمة1املرأة1العربية، من خالل االستفادة من مجموعة من الدورات التدريبية التي ترشف عليها 
املنظمة، وأيضا انتداب خرباء إلعداد دراسات واملشاركة يف أوراش عمل. كام احتضن املغرب فعاليات برنامج التدريب 

اإلقليمي األول لدول املغ رب العريب حول موضوع املشاركة السياسية للمرأة، من فاتح أبريل 2013 إىل الخامس منه، 
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إضافة إىل احتضان فعاليات املنتدى العريب حول »املرأة واإلعالم يف ظل املتغريات الراهنة« الذي من املنتظر تنظيمه فرباير 

املقبل، وبرمجة دراسة رصدية ل«صورة املرأة يف اإلعالم العريب : منوذج الربامج الحوارية«. كام نالت باحثتان مغربيتان، 

هام السيدتني حكيمة الحطري وأسامء املرابط، جائزة منظمة املرأة العربية يف العلوم االجتامعية لسنة 2013 التي أعلن 

عنها فاتحأكتوبر 2013.

صور الدورة االقلمية االٔوىل املغرب العريب 1 ماي 2013

17 شتنرب 2013

 برنامج1التعاون1مع1الدول1اإلفريقية:
1برنامج1التعاون1جنوب1-1جنوب، الذي يق ترح خطة عمل لتفعيل الرشاكة بني املغرب وموريتانيا.

1برنامج1التعاون1مع1املعهد1اإلفريقي1للتنمية، الذي يهدف إىل دعم تأهيل الفئات االجتامعية الهشة ومتكينها من الرشوط 
املالمئة لإلدماج االجتامعي واالقتصادي عرب برامج وبدائل تأهيلية مستمدة من أسس االقتصاد االجتامعي والتضامني 

وتبادل التجارب عىل الصعيد القاري.



85

إنتاجات1القطب1االجتامعي1
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