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كلمة�السيدة�الوزيرة�__________________
شــكلت ســنة 2015، بالنســبة لــوزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة، منعطفــا مفصليــا وحاســا يف مواصلــة 

ــن مجــاالت تدخــل هــذا  ــال م ــا ســنة 2012 يف كل مج ــم إطالقه ــي ت ــة الت ــأوراش الكــرى املهيكل ــل التدريجــي ل التنزي

القطــاع الحيــوي ضمــن مكونــات الجهــاز التنفيــذي ببالدنــا.

ولعــل امليــزة األســاس التــي طبعــت تحضــر وأجــرأة مختلــف هــذه األوراش واملشــاريع، ســواء يف صياغــة الترشيعــات أو 

رســم السياســات العموميــة أو إعــداد الرامــج واملخططــات القطاعيــة والبــن وزاريــة أو إرســاء بنيــات رصديــة، كانــت هــي  

العمــل وفــق روح تشــاورية عاليــة ورؤيــة مؤطــرة لتحقيــق التقائيــة تدخــالت الســلطات العموميــة مــن جهــة، وتثمــن 

مكتســبات العمــل املشــرك مــع الهيئــات غــر حكوميــة، الوطنيــة منهــا أو الدوليــة، مــن جهــة ثانيــة.

ووفــق هــذا النهــج التشــاوري والتشــاريك، تــم خــالل ســنة 2015 وضــع الخطــوط العريضــة للقانــون اإلطــار املتعلــق بحايــة 

ــأرسة  ــس االستشــاري ل ــداث املجل ــق بإح ــون املتعل ــا، ومــرشوع القان ــوض به ــة والنه ــة إعاق ــوق األشــخاص يف وضعي حق

والطفولــة. كــا تــم، تعزيــزا لحقــوق املــرأة والنهــوض بهــا، وضــع مــرشوع قانــون هيئــة املناصفــة ومكافحــة كل أشــكال 

التمييــز يف مســار املصادقــة، وقــراءة ثانيــة متأنيــة ملــرشوع القانــون املتعلــق مبحاربــة العنــف ضــد النســاء، يف أفــق إخــراج 

نســخة ثانيــة بعــد تلــك التــي قدمــت أول مــرة يف املجلــس الحكومــي ســنة 2013.

ــع  ــى وض ــا، ع ــن تدخالته ــراتيجي م ــق االس ــة، يف الش ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــت وزارة التضام ــا عمل ك

مجموعــة مــن الرامــج والسياســات، بتعــاون مــع القطاعــات الحكوميــة املعنيــة والــرشكاء الدوليــن وجمعيــات املجتمــع 

ــوق  ــوض بحق ــا النه ــل واألرسة، وأيض ــة الطف ــرأة، وحاي ــوق امل ــز حق ــة بتعزي ــة والكفيل ــة الناجع ــاد األجوب ــدين، إليج امل

ــة. ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــنن، واألش ــخاص املس األش

ــع مؤســي هــذه  ــة، وتوســيع التشــاور م ــة االجتاعي ــة مؤسســات الرعاي ــن تشــخيص وضعي ــوزارة م ــا انتهــت ال وبعدم

املؤسســات ومدبريهــا ومختلــف املتدخلــن، حــددت مداخــل اإلصــالح، والتــي كان أهمهــا املدخــل القانــوين، حيــث بــات 

واضحــا رضورة مراجعــة القانــون 14.05، والــذي اضطررنــا إىل نســخه مبــرشوع القانــون رقــم 65.15 لعمــق اإلصالحــات التــي 

همــت منظومــة مؤسســات الرعايــة االجتاعيــة بأكملهــا.

وحتــى تبقــى وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة قطاعــا حكوميــا يتســم بالقــرب مــن املواطنــة واملواطــن 

املغــريب يف وضعيــة هشــة، فقــد تــم توســيع االســتفادة مــن صنــدوق دعــم التاســك االجتاعــي ليشــمل النســاء األرامــل 

اللــوايت يوجــدن يف وضعيــة هشــة والحاضنــات ألطفالهــن اليتامــى، واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، كــا تــم توســيع قاعــدة 

الجمعيــات املســتفيدة مــن دعــم الــوزارة أو التعــاون الوطنــي أو وكالــة التنميــة االجتاعيــة. 

ويبقــى أملنــا كبــر يف أن يكــون لوقــع مختلــف هــذه األوراش، التــي تســتدعي تعاونــا متواصــال بــن الــوزارة ورشكائهــا، أثــرا 

مبــارشا عــى الفئــات املعنيــة، حتــى يجنــي املجتمــع املغــريب برمتــه مثــار نجاحهــا.

والله ويل التوفيق 

بسيمة الحقاوي 
وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
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مواصلة�إرساء�المؤسسات�الدستورية�ومؤسسات�الحكامة
1. هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

ــاريع  ــرز مش ــد أب ــز أح ــكال التميي ــة كل أش ــة ومكافح ــة املناصف ــق بهيئ ــون املتعل ــرشوع القان ــر م يعت

ــوض  ــال النه ــة يف مج ــبات الوطني ــود واملكتس ــدا للجه ــعة ترصي ــارات موس ــت استش ــي عرف ــن الت القوان

بحقــوق اإلنســان وحايتهــا، تنزيــال ملقتضيــات دســتور 2011 الــذي نــص عــى إحداثهــا يف الفصــل 19، فـ«... 

تحــدث لهــذه الغايــة هيئــة للمناصفــة ومحاربــة جميــع أشــكال التمييــز«، حيــث أعــدت وزارة التضامــن 

واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة هــذا املــرشوع وفــق مقاربــة تشــاركية، عملــت مــن خاللها عــى إرشاك 

كل الفاعلــن املعنيــن بقضيــة املســاواة بــن الجنســن، الســيا الــرشكاء الحكوميــن واملؤسســات الوطنيــة 

ومنظــات املجتمــع املــدين والهيئــات السياســية والنقابيــة التــي قدمــت مذكراتهــا واقراحاتهــا إىل لجنــة 

علميــة أحدثــت لهــذا الغــرض، والتــي تدارســت أزيــد مــن 90 مذكــرة تلقتهــا مــن قبــل مختلــف هــؤالء 

الفاعلــن، إضافــة إىل جلســات اســتاع عقــدت مــع مجموعــة مــن ممثــي املؤسســات الوطنيــة والعلميــة 

ــة  ــا اللجن ــي أعدته ــون، الت ــم عــرض الصيغــة األوىل ملــرشوع القان ــد ت ــراء هــذا املــرشوع. وق والخــراء إلث

العلميــة، عــى لجنــة البندقيــة مبجلــس أوروبــا بغايــة تقديــم رأي تقنــي فيــه تراكــم الخــرة الترشيعيــة يف 

هــذا املجــال.

وتسعى الهيئة، التي يحدد مرشوع هذا القانون تأليفها ومهامها وقواعد سر أشغالها، إىل: 

ــن الرجــال والنســاء يف مختلــف 	§ ــة ب املســاهمة يف وضــع األســس الالزمــة إلرســاء املســاواة الفعلي

ــن، والنهــوض بهــا؛ امليادي

العمل عى مكافحة كل أشكال التمييز املؤسس عى الجنس؛	§

املساهمة يف وضع كل اآلليات الرضورية إلقرار املناصفة.	§

كــا ســتقوم، وفــق مــرشوع القانــون، بإبــداء رأيهــا، وتقديــم استشــارتها واقراحاتهــا يف القضايــا املتعلقــة 

ــوص  ــاريع النص ــن ومش ــات القوان ــاريع واقراح ــا مش ــز، خصوص ــكال التميي ــة كل أش ــة ومكافح باملناصف

التنظيميــة والسياســات العموميــة ذات الصلــة، وســتعمل عــى نــرش املارســات الفضــى يف مجــال مكافحــة 

كل أشــكال التمييــز، والتشــجيع عــى إدمــاج ثقافــة املســاواة واملناصفــة وعــدم التمييــز يف برامــج الربيــة 

والتعليــم والرامــج اإلعالميــة والثقافيــة، والعمــل عــى إثــراء النقــاش العمومــي حــول املوضــوع.

 وهكــذا، تــم، يــوم 19 مــارس 2015، تقديــم مــرشوع القانــون باملجلــس الحكومــي، ومتــت املصادقــة عليــه، 

ــام  ــم تقدميــه أم ــا ت ــوز 2015. ك ــوم 22 يولي ــواب ي ــس الن ــة عــى مجل ــة للحكوم ــة العام ــه األمان لتحيل

أعضــاء لجنــة القطاعــات االجتاعيــة مبجلــس النــواب يــوم 24 نونــر 2015.
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تقديم مرشوع القانون املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يوم 24 نونرب 2015

2. املجلس االستشاري لألرسة والطفولة

أدرج املخطــط الترشيعــي للحكومــة إعــداد مــرشوع القانــون املتعلــق باملجلــس االستشــاري لــأرسة 

ــرأة واألرسة  ــن وامل ــت وزارة التضام ــذي عمل ــة، وهــو التحــدي ال ــة ضمــن املشــاريع ذات األولوي والطفول

والتنميــة االجتاعيــة عــى كســبه، حيــث تــم إعــداد هــذا املــرشوع وفــق نفــس املنهجيــة التــي اعتمــد 

ــق  ــا يتعل ــز، الســيا م ــة املناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التميي ــق بهيئ ــون املتعل يف إعــداد مــرشوع القان

بالحــرص عــى التنزيــل الدميقراطــي والتشــاريك ملضامــن الدســتور، فتــم إحــداث لجنــة علميــة تولــت تلقــي 

مذكــرات واقراحــات ومالحظــات مختلــف الفاعلــن، مــن مؤسســات وطنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين 

ــن. ــن املعني ــن الحكومي والســيايس والنقــايب، عــالوة عــى إرشاك الفاعل

ويســتند هــذا املــرشوع إىل مقتضيــات الدســتور، الســيا الفصــل 32 منــه، الــذي ينــص عــى إحــداث مجلس 

ــة  ــاره هيئ ــس باعتب ــام هــذا املجل ــذي ينــص عــى مه ــة، وكــذا الفصــل 169 ال ــأرسة والطفول استشــاري ل

استشــارية مهمتهــا تأمــن تتبــع وضعيــة األرسة والطفولــة، وإبــداء آراء حــول املخططــات الوطنيــة املتعلقــة 

بهــذه املياديــن، وتنشــيط النقــاش العمومــي حــول السياســة العموميــة يف مجــال األرسة والطفولــة، وضــان 

تتبــع إنجــاز الرامــج الوطنيــة املقدمــة مــن قبــل مختلــف القطاعــات والهيــاكل والهيئــات املختصــة.

وقــد متــت مصادقــة الحكومــة عــى مــرشوع هــذا القانــون يف املجلــس الحكومــي املنعقــد يــوم 19 مــارس 

2015، ليحــال عــى مســطرة املصادقــة الرملانيــة.
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إقامة�تعاون�بناء�وتواصل�مستمر�مع�البرلمان
1. حصيلة األسئلة مبجليس الربملان

ــة، خــالل دوريت  ــة االجتاعي ــرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنمي ــت الســيدة بســيمة الحقــاوي، وزي أجاب

أكتوبــر 2014 وأبريــل 2015، عــى 321 ســؤاال كتابيــا المــس مختلــف القضايــا واألوراش التــي تنخــرط فيهــا 

الــوزارة، ســيا موضــوع التضامــن والتنميــة االجتاعيــة والتاســك االجتاعــي، تتــوزع كاآليت:

عدد األسئلة املجاب عنهاموضــوع الســؤال

236التضامن والتنمية االجتاعية

27املرأة

27مختلفات

25اإلعاقة

05الطفولة

01املسنون

00األرسة

321املجمـــوع

فيــا توزعــت أســئلة دورة أكتوبــر 2015 عــى 05 فــرق نيابيــة، وال منتمــي واحــد 01، يتقدمهــم الفريــق 

ــة  ــع الحرضي ــالف املواق ــرات باخت ــم طــرح نفــس الســؤال عــرشات امل ــث يت االشــرايك بـــ244 ســؤاال، حي

والقرويــة، متبوعــا بفريــق العدالــة والتنميــة بـــ55 ســؤاال، والفريــق االســتقاليل للوحــدة والتعادليــة بـــ17 

ســؤاال، وفريــق األصالــة واملعــارصة بســؤالن 02، وبســؤالن 02 أيضــا لعضــو دون انتــاء، وبســؤال واحــد 

01 للفريــق الحــريك.

مجموع األسئلةالفريق النيايب

244الفريق االشرايك

55فريق العدالة والتنمية

17الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

02فريق األصالة واملعارصة

02ال منتمون

01الفريق الحريك

321املجمـــوع



12

ويف مــا يخــص حصيلــة األســئلة الشــفوية، فقــد متــت اإلجابــة عــن 29 ســؤاال شــفويا عاديــا وآنيــا تقــدم بــه 

أعضــاء الرملــان بغرفتيــه.

وقــد تــم، يف الســياق ذاتــه، إصــدار تقريــر عــن حصيلــة األســئلة الكتابيــة املوجهــة للــوزارة خــالل ســنة 

2014 و2015 يف القضايــا ذات الصلــة مبجــاالت عمــل الــوزارة، وهــو التقريــر الــذي يجــرد مجمــوع األســئلة 

ــر 2014 ودورة  ــواب خــالل دورة أكتوب ــس الن ــا الســيدات والســادة أعضــاء مجل ــي تقــدم به ــة الت الكتابي

أبريــل 2015 مــن الواليــة الترشيعيــة التاســعة 2011-2016.

2. تقديم امليزانية أمام اللجن املعنية

متــت مناقشــة مــرشوع ميزانيــة وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة برســم الســنة املاليــة 

2015 مــن قبــل أعضــاء لجنــة القطاعــات االجتاعيــة مبجلــس النــواب، وأعضــاء لجنــة التعليــم والشــؤون 

الثقافيــة واالجتاعيــة مبجلــس النــواب، وفــق الجولــة الزمنيــة التاليــة: 

املوضـــوعاللجنــة النيابيــةالتاريــخ

 5 نونر 2015
لجنــة القطاعـــات االجتاعيــة مبجلس 

النواب

تقديم امليزانية الفرعية للقطب االجتاعي برسم السنة 

املالية 2016

3 دجنر 2015
لجنـة التعليـم والشــؤون الثقافيـة 

واالجتاعية مبجلس املستشارين

تقديم ومناقشة امليزانية الفرعية للقطب االجتاعي 

برسم السنة املالية 2016

تقديم امليزانية أمام لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب يوم 05 نونرب 2015
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تقديم امليزانية أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية مبجلس املستشارين يوم 03 دجنرب 2015

3. لقاءات مع اللجن الربملانية مبجلس النواب ومجلس املستشارين 

املوضوعالتاريخ

27 أبريل 2015

ــخاص  ــوق األش ــة حق ــق بحاي ــار املتعل ــون اإلط ــرشوع القان ــة م مناقش

يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا بلجنــة التعليــم والشــؤون الثقافيــة 

واالجتاعيــة مبجلــس املستشــارين

19 ماي 2015

حقــوق  بحايــة  املتعلــق  اإلطــار  قانــون  مــرشوع  مناقشــة  متابعــة 

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض  بلجنــة التعليــم والشــؤون الثقافيــة 

واالجتاعيــة مبجلــس املستشــارين

26 ماي 2015

متابعــة مناقشــة مــرشوع القانــون اإلطــار املتعلــق بحايــة حقــوق 

ــؤون  ــم والش ــة التعلي ــا بلجن ــوض به ــة والنه ــة إعاق ــخاص يف وضعي األش

الثقافيــة واالجتاعيــة مبجلــس املستشــارين

10 يونيو 2015

متابعــة مناقشــة مــرشوع قانــون اإلطــار املتعلــق بحايــة حقوق األشــخاص 

يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا بلجنــة التعليــم والشــؤون الثقافيــة 

ــارين ــس املستش ــة مبجل واالجتاعي

16 يونيو 2015
ــة  ــق بحاي ــار املتعل ــون اإلط ــى قان ــت ع ــالت والتصوي ــت يف التعدي الب

ــا ــوض به ــة والنه ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــوق األش حق
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15 يوليوز 2015 
ــخاص يف  ــوق األش ــة حق ــق بحاي ــار املتعل ــون اإلط ــرشوع  قان ــم م تقدي

ــواب ــس الن ــا مبجل ــوض به ــة والنه ــة إعاق وضعي

28 أكتوبر 2015

مناقشــة مــرشوع قانــون اإلطــار املتعلــق بحايــة حقــوق األشــخاص 

يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا بلجنــة التعليــم والشــؤون الثقافيــة 

واالجتاعيــة مبجلــس النــواب

24 نونر 2015 

تقديــم مــرشوع القانــون املتعلــق بإحــداث هيــأة املناصفــة ومكافحــة كل 

أشــكال التميــز بلجنــة القطاعــات االجتاعيــة مبجلــس النــواب

تقديــم مــرشوع  القانــون املتعلــق بإحــداث املجلــس االستشــاري لــأرسة 

ــة القطاعــات االجتاعيــة مبجلــس النــواب ــة بلجن والطفول

16 دجنر 2015 

مناقشــة مــرشوع القانــون املتعلــق بإحــداث هيــأة املناصفــة ومكافحــة كل 

أشــكال التميــز بلجنــة القطاعــات االجتاعيــة مبجلــس النــواب

ــة  مناقشــة مــرشوع قانــون إحــداث املجلــس االستشــاري لــأرسة والطفول

ــواب ــة مبجلــس الن ــة القطاعــات االجتاعي بلجن
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فتح�ورش�الديمقراطية�التشاركية�وتطوير�العالقة�مع�المجتمع
ــز  ــكال التميي ــة كل أش ــة ومكافح ــة املناصف ــن هيئ ــكل م ــن ب ــن املتعلق ــي القانوني ــن مرشوع ــال ع فض

واملجلــس االستشــاري لــأرسة والطفولــة املشــار إليهــا أعــاله، واللــذان متيــزا يف مســار إعدادهــا باحــرام 

قواعــد الترشيــع التشــاريك املفتــوح يف إعــال رصيــح ملبــادئ الدميقراطيــة التشــاركية، فــإن اســتحضار هاتــه 

املقاربــة، ســواء مــن خــالل اســتقبال مذكــرات ترافعيــة، أو تنظيــم أيــام دراســية ولقــاءات مفتوحــة مــع 

فعاليــات املجتمــع املــدين، أو التنظيــم واملســاهمة يف نــدوات وأيــام دراســية...، شــكل القاســم املشــرك يف 

مســارات إعــداد مختلــف مشــاريع النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة، وكــذا إعــداد السياســات العموميــة 

التــي أرشفــت عليهــا وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة، الســيا:

1. القانــون اإلطــار املتعلــق بحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة 
والنهــوض بهــا

ــة إعاقــة  ــة حقــوق األشــخاص يف وضعي ــأيت إعــداد مــرشوع القانــون اإلطــار رقــم 97.13 املتعلــق بحاي ي

ــة  ــة، جســدتها مصادق ــة إعاق ــا ملــف األشــخاص يف وضعي ــة عرفه ــة حقوقي ــا يف ظــل دينامي والنهــوض به

ــا،  ــق به ــول امللح ــة والروتوك ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة لحق ــة الدولي ــى االتفاقي ــة ع ــة املغربي اململك

ــع  ــة بوض ــلطات العمومي ــام الس ــى رضورة قي ــح ع ــح وواض ــكل رصي ــص بش ــد ن ــتور جدي ــاد دس واعت

وتفعيــل سياســات موجهــة لأشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، والعمــل عــى تيســر متتعهــم بالحقــوق والحريــات 

املعــرف بهــا للجميــع، فضــال عــن الرنامــج الحكومــي الــذي أوىل عنايــة خاصــة ملســألة تأهيــل وإدمــاج 

ــة. ــة إعاق األشــخاص يف وضعي

وقــد تــم إعــداد هــذا املــرشوع وفــق منهجيــة تشــاوية واســعة حــول مضامينــه، توجــت بتفاعــل وطنــي 

مفتــوح مــع كل الفرقــاء املعنيــن باملجــال.

هــذا، وقــد صــادق مجلــس املستشــارين عــى هــذا القانــون اإلطــار يــوم 23 مــاي 2015. ومتــت إحالتــه عى 

مجلــس النــواب إلمتــام مســطرة املصادقة.

2. مرشوع القانون املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء

ــود  ــف ضــد النســاء يف إطــار الجه ــة العن ــق مبحارب ــم 103.13 املتعل ــون رق ــداد مــرشوع القان ــدرج إع ين

التــي يقــوم بهــا املغــرب لتطويــق هــذه الظاهــرة، والتــي ال ميكــن الحــد منهــا إال باعتــاد مقاربــة شــاملة 

ومندمجــة تــروم متتيــع املــرأة بكافــة حقوقهــا، وحايتهــا مــن كل مــا مــن شــأنه تهديــد هــذه الحقــوق أو 

الحــد مــن مارســتها.

وقــد متــت صياغــة هــذا املــرشوع وفــق مقاربــة تشــاركية، مــن خــالل االطــالع ومدارســة عــى مجموعــة من 

أرضيــات العمــل ملختلــف الفاعلــن، التــي ســبق القيــام بهــا خــالل الســنوات املاضيــة حــول املوضــوع ذاتــه. 

ــرات  ــن املذك ــددا م ــة ع ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل وتســلمت، يف هــذا الســياق، وزارة التضام
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واملقرحــات، كوثيقــة »قــراءة يف القانــون الجنــايئ: مــن أجــل ترشيــع جنــايئ يحمــي النســاء مــن التمييــز 

والعنــف« التــي أعدتهــا الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب، ومذكــرة »مــن أجــل قانــون يضمــن حقــوق 

النســاء وحرياتهــن ويحميهــن مــن العنــف ويناهــض التمييــز بســبب الجنــس« لتحالــف ربيــع الكرامــة، 

ومذكــرة »مــن أجــل إصــالح ملنظومــة العدالــة يحقــق اإلنصــاف والعدالــة للنســاء ويحميهــن مــن العنــف 

ــون خــاص بالعنــف األرسي  ــة لحقــوق املــرأة، وكــذا مقــرح »قان ــة الرابطــة الدميقراطي ــز« لفدرالي والتميي

ــل  ــات الرشيكــة مــع املكتــب الجهــوي ملنظمــة »كلوب ــه الجمعي ــذي تقدمــت ب ــدر« ال ــم عــى الجن القائ

رايتــس«، ومذكــرة شــبكة منتــدى الزهــراء املغربيــة، ومذكــرة منظمــة تجديــد الوعــي النســايئ. وقــد أخــذت 

الــوزارة بالعديــد مــن املقرحــات الــواردة مــن هــذه التنظيــات املدنيــة، وضمنتهــا يف الصياغــة النهائيــة 

ملــرشوع القانــون، دون إغفــال االنخــراط الواســع ملختلــف القطاعــات الحكوميــة يف االنكبــاب عــى مــرشوع 

القانــون الــذي تــم تقدميــه مبجلــس حكومــي ســابق ســنة 2013.

هذا، ويوجد مرشوع هذا القانون قيد مسطرة املصادقة.

3. مرشوع القانون املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية

ــا  ــة مب ــج االجتاعي ــل الرام ــر وتفعي ــق بتطوي ــج الحكومــي، الســيا يف قســمه املتعل ــذ الرنام يف إطــار تنفي

يضمــن الولــوج العــادل إىل الخدمــات ويكــرس التضامــن وتكافــؤ الفــرص، ورغبــة يف تكريــس وترســيخ القيــم 

ــا  ــة وتدخالته ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــل وزارة التضام ــا عم ــي عليه ــي ينبن ــاتية الت املؤسس

ــة  ــون املتعلــق مبؤسســات الرعاي ــم إعــداد مــرشوع القان )املســاواة، تكافــؤ الفــرص، التكافــل والتضامــن(، ت

ــة  ــات التــي تعرفهــا مؤسســات الرعاي ــذي ينســخ القانــون 14.05، مــن أجــل تجــاوز الصعوب ــة، ال االجتاعي

االجتاعيــة والثغــرات التــي يعرفهــا تطبيــق هــذا القانــون، والتــي أبــان عنهــا التشــخيص الــذي قامــت بــه 

الــوزارة ملختلــف مؤسســات الرعايــة االجتاعيــة املعنيــة بــه، وهــو األمــر الــذي فــرض مراجعتــه مبــا يتــالءم 

ورشوط النهــوض بالعمــل التكافــي والتضامنــي، ومــا يقتــي ذلــك مــن تأطــر للعمــل االجتاعــي ومواكبتــه.

وقــد كان هــذا املــرشوع، الــذي أحيــل عــى مصالــح األمانــة العامــة للحكومــة يف أفــق عرضــه عــى مســطرة 

املصادقــة، موضــوع العديــد مــن الورشــات الجهويــة التــي عرفــت مشــاركة كل املعنيــن. كــا كان موضــوع 

تشــاور وتنســيق مــع القطاعــات الحكوميــة ذات الصلــة املبــارشة بتطبيقــه. 

4. مرشوع القانون املتعلق بالعاملني االجتامعيني

يعتــر العمــل االجتاعــي رافعــة أساســية لتحقيــق التنميــة، باعتبــاره نشــاطا منظــا يســعى إىل مســاعدة 

ــك  ــم، وذل ــة قدراته ــة وتنمي ــم االجتاعي ــع بيئته ــم م ــى التأقل ــة ع ــة صعب ــات يف وضعي ــراد والجاع األف

باســتخدام مقاربــات وأســاليب وتقنيــات متّكنهــم مــن تلبيــة حاجياتهــم وحــل املشــاكل الناجمة عــن صعوبة 

تكيفهــم مــع مجتمــع يتغــر باســتمرار، فهــم يعملــون مــع رشائــح وفئــات عديــدة، ويف وضعيــات مختلفــة.

ــارشة  ــإن مب ــوم، ف ــذ فجــر االســتقالل إىل الي ــه العمــل االجتاعــي باملغــرب من ــذي عرف ورغــم التطــور ال
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الدولــة ألوراش إصــالح كــرى يف امليــدان االجتاعــي، خــالل العرشيــة األخــرة، أبــان عــن الحاجــة املاســة 

لتوحيــد مجــاالت العمــل االجتاعــي، وتنظيــم مختلــف تدخــالت العاملــن االجتاعيــن، للرقــي بالعمــل 

االجتاعــي، والــذي أضحــى يف الوقــت الراهــن رضورة ومطلبــا اجتاعيــا تصــاغ وفقــه الرامــج والسياســات 

والخطــط، وال ميكــن إغفالــه أو تجــاوزه.

ــل  ــوض بالعم ــية للنه ــا األساس ــن أدواره ــا، وم ــى عاتقه ــاة ع ــؤوليات امللق ــن املس ــا م ــذا، وانطالق وهك

االجتاعــي خدمــة ملختلــف الفئــات االجتاعيــة يف وضعيــة صعبــة، فقــد أعــدت وزارة التضامــن واملــرأة 

ــة تشــاركية  ــق مقارب ــن وف ــن االجتاعي ــق بالعامل ــون املتعل ــة مــرشوع القان ــة االجتاعي واألرسة والتنمي

بهــدف تنظيــم مهنــة العمــل االجتاعــي بشــكل يســتجيب لتطلعــات كافــة الفاعلــن املعنيــن بهــذا املجال. 

وقد أحيل هذا املرشوع عى مصالح األمانة العامة للحكومة، يف أفق عرضه عى مسطرة املصادقة.

5. إحداث أجهزة رصدية وإرشاك الهيئات املدنية واملؤسسات البحثية

باإلضافــة إىل إرشاك جمعيــات املجتمــع املــدين يف إعــداد مشــاريع القوانــن، حرصــت وزارة التضامــن واملــرأة 

واألرسة والتنميــة االجتاعيــة عــى منــح متثيليــة وحضــور وازن لفعاليــات املجتمــع املــدين داخــل البنيــات 

واملراصــد التــي أرشفــت عــى إحداثهــا، كاملرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء، واملرصــد الوطنــي لصــورة 

ــز  ــن مراك ــد م ــا العدي ــث تضــم يف عضويته ــي لأشــخاص املســنن، حي ــالم، واملرصــد الوطن ــرأة يف اإلع امل

االســتاع ومراكــز البحــث، إىل جانــب متثيليــة قطاعــات حكوميــة معنيــة.

كــا تــم إرشاك املجتمــع املــدين يف بلــورة السياســات العموميــة، التي أطلقتهــا الــوزارة، كالسياســة العمومية 

ــة  ــخاص يف وضعي ــوق األش ــوض بحق ــة للنه ــة املندمج ــة العمومي ــة، والسياس ــة الطفول ــة لحاي املندمج

إعاقــة، إضافــة إىل الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام«. فبعدمــا جســدت السياســة العموميــة املندمجــة 

لحايــة الطفولــة اإلرادة املشــركة ملجمــوع الفاعلــن املعنيــن بحايــة األطفــال، مــن قطاعــات حكوميــة، 

ــال أنفســهم...(،  ــة وإعــالم وأرس، واألطف ــات املجتمــع املــدين وســلطات محلي ــة وجمعي ومؤسســات وطني

عــرف إعــداد الرنامــج الوطنــي التنفيــذي لهــذه السياســة العموميــة، منــذ أكتوبر2015، سلســلة مشــاورات، 

ــة، أو ورشــات استشــارة مــع  ــة الطفول ــة يف مجــال حاي ــات العامل ــة مــع الجمعي ســواء مقابــالت جاعي

األطفــال، بهــدف تجميــع آرائهــم ومقرحاتهــم بخصــوص مــؤرشات تنفيــذ وتتبــع األهــداف املســطرة. 

وقــد تــم اعتــاد نفــس املنهجيــة التشــاركية خــالل إعــداد السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق 

ــذا  ــن يف ه ــع كل الفاعل ــا م ــاوريا وطني ــارا تش ــوزارة مس ــت ال ــث أطلق ــة، حي ــة إعاق ــخاص يف وضعي األش

املجــال مــن قطاعــات حكوميــة ومؤسســات وطنيــة وجمعيــات عاملــة يف مجــال اإلعاقــة. كــا تــم خــالل 

هــذه الســنة تجميــع آراء مختلــف الفاعلــن املعنــن مــن أجــل وضــع مخطــط عمــل تنفيــذي لهذه السياســة.
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6. لقاءات تواصلية مع املجتمع املدين

املكانالتاريخالضيف وصفته

مقر الوزارة7 ينايرجمعية فضاء نقطة انطالق، السيدة صباح الرشايبي

الســيد مصطفــى  الطفــل،  الوطنــي لحقــوق  املرصــد 

دانيــال

22 يناير
مقر الوزارة

9 يونيو

منتدى الزهراء للمرأة املغربية، السيدة عزيزة البقايل 
26 يناير 

مقر الوزارة
23 يونيو

مقر الوزارة26 فرايراالتحاد الوطني لنساء املغرب، السيدة نجوى بودهر

مقر الوزارة7 أبريلجمعية السالم لإلمناء االجتاعي

الجامعة امللكية املغربية لرياضة األشخاص املعاقن، 

السيد حميد العوين 
مقر الوزارة8 أبريل

املنظمــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان، الســيد محمــد 

النشــناش
مقر الوزارة28 أبريل

مقر الوزارة8 يونيوجمعية أرسيت

مقر الوزارة9 يونيواالئتالف الجمعوي “كفالة املغرب”، وفد 

مقر الوزارة13 يوليوزجمعية AMI، السيدة لبنى الكانوين

مقر الوزارة24 غشتمنظمة املرأة االستقاللية، السيدة نعيمة خلدون

ــة يف مجــال اإلعاقــة  ــات العامل ــي للجمعي االتحــاد الوطن

ــة باملغــرب الذهني
مقر الوزارة25 غشت

جمعية النساء رئيسات املقاوالت باملغرب، السيدة أساء 

مورين والسيدة مريم الزخراجي
مقر الوزارة17 دجنر

7. استقبال وزيارة شخصيات 

املكانالتاريخالصفةالضيف

مقر الوزارة21 ينايروكيل وزارة املرأة بدولة فلسطنالسيد بسام الخطيب

Stavros Lambrinidis السيد
لحقــوق  األورويب  لالتحــاد  الخــاص  املمثــل 

اإلنســان
مقر الوزارة28 يناير

 Pouezat Bruno مقر الوزارة23 فرايرممثل الرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ باملغربالسيد

Nadir Choudhri مقر الوزارة24 فرايرزيارة مجاملة لسفر باكستان باملغربالسيد

مقر الوزارة24 فرايررئيسة جمعية العمدات اإلفريقياتالسيدة فاطاتو منت عبداملالك

مقر الوزارة26 فرايرعمدة بلدية Gaziantap بركياالسيدة فاطمة شاهن

السيدة مريم مزواق
ــة  ــويد ورئيس ــاواة بالس ــرة املس ــارة وزي مستش

ــويد  ــرات بالس ــة املهاج جمعي

10 أبريل
مقر الوزارة  

2 نونر
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إيناس مكاوي
مديرة إدارة األرسة والطفولة واملرأة بجامعة 

الدول العربية
مقر الوزارة 22 أبريل

وفد عاين

ــع املســتوى حــول  ــاع رفي املشــاركون يف االجت

بملحــق  الثالــث  االختيــاري  الروتوكــول 

بإجــراء  املتعلــق  الطفــل  حقــوق  باتفاقيــة 

البالغــات تقديــم 

مقر الوزارة23 أبريل

مقر االتحاد األورويب7 مايسفر االتحاد األورويبالسيد روبرت جوي

مقر الوزارة 20 ماينائبة رئيس مجلس النواب البولوين

وفد أمرييك

أعضــاء لجنــة مناصفــة وتكافــؤ الفــرص التابعــة 

ملنتــدى رؤســاء برملنيــات أمريــكا الوســطى 

ــب والكرايي

مقر الوزارة26 ماي

 Marisol Touraine السيدة
وزيــرة الشــؤون االجتاعيــة والصحــة وحقــوق 

املــرأة بالحكومــة الفرنســية
مقر الوزارة28 ماي

مقر الوزارة2 يونيواملدير العام للمنظمة الدولية للهجرةالسيد ويليام اليس سوينغ

وفد برئاسة السيد هادي بن عي 

اليامي
مقر الوزارة9 يونيولجنة حقوق اإلنسان العربية

السيد أورخان محمد
القائم باألعال بسفارة جمهورية أزربدجان 

بالرباط
مقر الوزارة25 غشت

السيد سيزار مكرزل
نائب رئيس املنظمة العربية للمسؤولية 

االجتاعية
مقر الوزارة25 غشت

مقر الوزارة 8 شتنر وزيرة الرعاية والضان بالسودانالسيدة مشاعر الدولب

مقر الوزارة9 شتنرمديرة املرأة واألرسة بالبنك االسالمي السيدة فضيلة كرين

    Philippe Poinsot مقر الوزارة17 شتنرممثل صندوق األمم املتحدة للسكان باملغربالسيد

Ernestine Ronai السيدة
رئيسة املرصد الوطني للعنف ضد النساء 

بفرنسا
مقر الوزارة29 شتنر

وفد فلندي
مؤسسة هلسنيك دياكونيا بفنلندا 

»Helsinki Diakonia College of Finland«
مقر الوزارة16 أكتوبر

وفد فلسطيني برئاسة السيد سفر 

دولة فلسطن باملغرب
مقر الوزارة19 أكتوبروزارة شؤون املرأة ووزارة املالية الفلسطينية

مقر الوزارة 25 نونر الجمعية الوطنية لساحل العاجوفد برملاين

Yolanda Jah مقر الوزارة26 نونرمندوبة مؤسسة الثقافة اإلسالميةالسيدة يولندا جاه
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تقديم مرشوع القانون اإلطار املتعلق بالنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة 

أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية مبجلس املستشارين يوم 27 أبريل 2015

تقديم مرشوع القانون اإلطار املتعلق بالنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة
أمام لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب يوم 15 يوليوز 2015
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مناقشة مرشوع القانون اإلطار املتعلق بالنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة
أمام لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب يوم 10 أكتوبر 2015 

لقاء مع السيد بسام الخطيب وكيل وزارة املرأة بدولة فلسطني 21 يناير 2015
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لقاء مع السيد سفري دولة باكستان يوم 24 فرباير 2015

لقاء مع السيدة فاطمة شاهني عمدة بلدية Gaziantap ووزيرة التضامن السابقة برتكيا يوم 26 فرباير 2015
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لقاء مع السيد هادي بن عيل اليامي، رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية يوم 09 يونيو 2015

لقاء مع السيد وليام اليس سوينغ، املدير العام للمنظمة الدولية للهجرة يوم 02 يونيو 2015





تعزيز�الالمركزية�والالتمركز
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1. تبنــي املنهجيــة التعاقديــة والتشــاركية يف التدبــري والتســيري يف مــا بــني 
املســتويني املركــزي والــرايب

ــات  ــع اتفاقي ــم توقي ــه، ت ــة تدخالت ــد تدخــالت القطــب االجتاعــي وإرســاء تكاملي ــدا لجهــود توحي ترصي

رشاكــة بــن مكونــات القطــب االجتاعــي نتــج عنهــا مجموعــة مــن األنشــطة ذات البعــد التعاقــدي، حيــث 

تــم توقيــع: 

اتفاقية رشاكة مع وكالة التنمية االجتاعية لإلرشاف عى الجزء العمي الخاص بانتقاء املشاريع.	§

اتفاقية رشاكة مع التعاون الوطني لتدبر الرشاكات املرتبطة باملراكز االجتاعية الكرى.	§

2. اعتامد املقاربة املجالية يف وضع وتنزيل املشاريع

ــدتها  ــرب جس ــة للق ــة اجتاعي ــة خدماتي ــر منظوم ــعى إىل تطوي ــة تس ــة منهجي ــة املجالي ــر املقارب تعت

وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة، ســنة 2015، مــن خــالل إحــداث فضــاءات متعــددة 

ــا بهــدف التأطــر وتوجيــه النســاء، خاصــة اللــوايت يوجــدن يف وضعيــة  ــا وإقليمي الوظائــف للنســاء جهوي

ــون. ــون املحلي ــا الفاعل ــي يقــوم به ــة الت ــة املحلي ــة املشــاريع واألنشــطة االجتاعي ــة، وكــذا مواكب صعب

ومبقتــى اتفاقيــة رشاكــة مــع مؤسســة التعــاون الوطنــي، واملوقعــة يــوم 21 يوليــوز 2015، أرشفــت الــوزارة 

عــى تحديــد وتعزيــز خارطــة شــاملة لهــذه البنيــات وفــق دفــر تحمــالت يحــدد إطــار ومجــاالت تدخــل 

ــالل  ــي، خ ــاون الوطن ــارش التع ــا ب ــة. ك ــات اململك ــن جه ــايل ب ــوازن املج ــاة الت ــع مراع ــراف، م كل األط

النصــف األخــر مــن هــذه الســنة، تأهيــل 40 مركــزا الحتــواء هــذه الفضــاءات مبوجــب هــذه االتفاقيــة.

ــة،  ــة إعاق ــه ومســاعدة األشــخاص يف وضعي ــزا لتوجي ــي عــى إحــداث 18 مرك ــاون الوطن ــل التع ــا عم ك

ــة بــكل مــن أكاديــر ووجــدة وتطــوان وبنــي  واملســاهمة يف إحــداث وتأهيــل 4 وحــدات لحايــة الطفول

مــالل، وتفعيــل خدمــات وحــديت مكنــاس والــدار البيضــاء، وإعطــاء انطالقــة أشــغال إنجــاز وحــدة حايــة 

الطفولــة بســال، إىل جانــب قيامــه بتأهيــل وإعــادة تأهيــل لبنيــات قامئــة أو مســتحدثة لتوفــر 122 فضــاء 

باملراكــز التابعــة لهــا، وتخصيصهــا ملزاولــة مهــام املســاعدة االجتاعيــة.

مــن جهتهــا، قامــت وكالــة التنميــة االجتاعيــة بتمويــل 3 برامــج بكلفــة إجاليــة قــدرت بـــ5.700.000 

درهــا، ســاهمت فيهــا الوكالــة بـــ2.850.000 درهــا، إضافــة إىل مــرشوع مببلــغ 506.000 درهــا. كــا تــم 

تنظيــم 27 لقــاء للتوعيــة والتحســيس وتعبئــة الــرشكاء بــكل مــن بلديــة تاركيســت وبلديــة زاويــة الشــيخ 

لفائــدة 260 مســتفيدا، ضمنهــم 24 نســاء، وذلــك بهــدف:

تجويــد الحمولــة االجتاعيــة والربويــة للمارســة الرياضيــة والثقافيــة والرفيهيــة داخــل األحيــاء 	§

الحرضيــة؛

تقويــة الســلوك املــدين وقيــم املواطنــة والقواعــد الجاعيــة وتعزيــز االندمــاج االجتاعــي للشــباب 	§
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واألطفال؛

تيسر ولوج الشباب واألطفال إىل املارسة الرياضية والثقافية والرفيهية؛	§

تقوية القدرات التنظيمية والتدبرية والتنشيطية للنسيج الجمعوي املحي؛ 	§

ــر ســرورة التنشــيط 	§ ــم وتطوي ــن لدع ــن املحلي ــة الفاعل ــز التقائي ــة وتعزي ــة املحلي ــة الرشاك تقوي

ــاء. ــل األحي ــي داخ ــايف والرفيه ــايض والثق الري



الحكامة�الجيدة�في�التدبير�العمومي
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ــم  ــات وتضخ ــل االختصاص ــادي تداخ ــة لتف ــاكل اإلداري ــيد الهي ــة وترش 1. عقلن
ــة ــح اإلداري املصال

يف أفــق االرتقــاء بأســاليب وقيــادة املــوارد البرشيــة وتحديــد اختصاصاتهــا، أطلقــت وزارة التضامــن واملــرأة 

واألرسة والتنميــة االجتاعيــة طلــب عــروض مــن أجــل إعــداد دليــل مســاطر تنظيمــي يهــدف إىل:

تقديم رؤية شاملة عن تنظيم الوزارة وطرق تسيرها؛	§

تحديد آليات التدبر بطريقة واضحة ورسمية ومتالمئة؛	§

توضيح وتحديد مسؤوليات البنيات، وكذا املتدخلن؛	§

إنشــاء مرجعيــة منهجيــة دامئــة لــكل املتدخلــن املعنيــن مــن أجــل التطابــق وتوحيــد املارســات 	§

والتدخــالت.

وتســعى الــوزارة مــن خــالل إعــداد هــذا الدليــل، الــذي ســيعتر أيضــا أرضيــة لــكل عمليــات ومهــات املراقبــة، 

إىل توفــر أداة متّكنهــا مــن تحســن أدائهــا عــر ضــان تتبــع دقيــق ومتكــن جيــد مــن املارســات، إضافــة إىل 

التأثــرات اإليجابيــة عــى تدبــر مواردهــا البرشيــة مــن خــالل تســير جيــد للكفــاءات وتحفيــز األطــر.

وتشمل املنهجية املعتمدة ثالث مراحل هيكلية:

اإلطــاق والتأطــري، الــذي يشــمل التنظيــم والتخطيــط وإعــالن انطالقــة املهمــة، إضافــة إىل . 1

والتكويــن؛ التحســيس 

إعــداد بطائــق حــول املهــام واالختصاصــات، مــن خــالل تشــخيص وتحليل الوضعيــة الحاليــة واقراح . 2

ــات  ــام واختصاص ــن، وامله ــف امله ــق لتوصي ــداد بطائ ــم، وإع ــن التنظي ــر وتحس ــات لتطوي توصي

الــوزارة؛

تحرير املساطر، عر إعداد دليل مساطر، إضافة إىل ميثاق التدقيق الداخي.. 3

ــر حظــرة الســيارات  ــة، واملشــريات، وتدب ــداد امليزاني ــذا التدخــل إع ــة به ــا تشــمل األنشــطة املعني في

ــة،  ــات التقني ــة إىل املعين ــه، إضاف ــتقبال والتوجي ــة، واالس ــوارد البرشي ــر امل ــكات، وتدب ــازن واملمتل واملخ

ودعــم الجمعيــات، ومتويــل املشــاريع، ورخــص فتــح مؤسســات الرعايــة االجتاعيــة، إىل جانــب االفتحــاص 

ــة. واملراقب

وقــد انطلقــت الدراســة يــوم 30 يونيــو 2015، وتــم تنظيــم تكويــن حــول أدوات إعــداد وتحيــن املســاطر 

يومــي 14 و15 شــتنر 2015 لفائــدة أعضــاء فريــق العمــل. كــا متــت املصادقــة عــى تقاريــر املرحلــة األوىل 

يــوم 26 نونــر 2015، وأعطيــت االنطالقــة للمرحلــة الثانيــة مــن هــذا املــرشوع.
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2. انتظاميــة انعقــاد املجالــس التداوليــة للمؤسســات العموميــة تحــت الوصايــة 
يف مواعيدهــا

ــة  ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــة، حرصــت وزارة التضام ــة املؤسســات تحــت الوصاي ــز حكام ــار تعزي يف إط

االجتاعيــة عــى انتظــام انعقــاد املجالــس اإلداريــة لــكل مــن مؤسســة التعــاون الوطنــي ووكالــة التنميــة 

االجتاعيــة، حيــث انعقــدت دورتــان للمجلــس اإلداري لوكالــة التنميــة االجتاعيــة شــهري 9 ينايــر و30 

ــان للمجلــس اإلداري ملؤسســة التعــاون الوطنــي، األوىل يــوم 6 أبريــل 2015 والثانيــة  نونــر 2015، ودورت

يــوم 30 أكتوبــر 2015، وذلــك برئاســة الســيدة بســيمة الحقــاوي، وزيــرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة 

االجتاعيــة.

خالل ترؤس اجتامع املجلس اإلداري لوكالة التنمية االجتامعية 30 نونرب 2015

3. ترسيخ مبادئ االستحقاق والشفافية يف التوظيف والرقي

تثمينــا للمــوارد البرشيــة لقطــاع التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة، وتنزيــال لكافــة املقتضيــات 

القانونيــة الراميــة إىل ترســيخ تكافــؤ الفــرص يف الولــوج ملناصــب املســؤولية واالرتقــاء بالعنــر البــرشي، 

قامــت الــوزارة ســنة 2015 بـــ:
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التعيني يف املناصب العليا ومناصب املسؤولية	•

تم تشكيل لجنة مختلطة لكل منصب عى حدة:

منصب مديرة املرأة، الذي بلغت ترشيحاته 17 ترشيحا، منها 13 ترشيحا للنساء؛	§

منصب مدير التنمية االجتاعية، الذي بلغ ترشيحاته 28 ترشيحا، منها 9 ترشيحات للنساء.	§

مواصلة مسطرة التعيني يف مناصب املسؤولية الشاغرة 	•

ويتعلق األمر بتعين:

3 رؤساء األقسام )1 إناث و2 ذكور، 1 منهم من خارج اإلدارة(؛	§

5 رؤساء املصالح )2 إناث و3 ذكور جميعهم من داخل اإلدارة(.	§

التوظيف وتقوية القدرات البرشية	•

تــم توظيــف 12 إطــارا لتعزيــز القــدرات البرشيــة ودعــم الهيــاكل اإلداريــة مبــوارد متخصصــة، والتــي تــم 

توزيعهــا حســب الحاجيــات امللحــة، عــى الشــكل التــايل:

8 مترفــن )3 إنــاث يف تخصصــات هندســة وتدبر التنميــة االجتاعية واألرسة والتنمية واالستشــارة 	§

القانونيــة، و5 ذكــور يف تخصصــات األرسة والتنميــة واالستشــارة القانونيــة وهندســة وتدبــر التنميــة 

االجتاعيــة، و2 مهندســتان إحداهــا يف اإلحصــاء، واألخــرى يف هندســة الرمجيات(؛

2 تقنين )1 إناث يف تقنيات التنمية يف املعلوميات، و1 ذكور يف تقنيات شبكات املعلوميات(.	§
 

خالل استقبال األطر الجديدة 23 يوليوز 2015
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التعيني يف مناصب املسؤولية بوكالة التنمية االجتامعية:	•

تم تعين وانتقاء كل من:

رئيس القطاع اإلداري واملايل؛	§

رئيس مصلحة التتبع والتقييم؛	§

رئيسة مصلحة املحاسبة واملالية؛	§

رئيسة مصلحة التعاون الدويل؛	§

أطر قطب املكونن؛ 	§

أطر قطب الكفاءات الخاص مبواكبي حامي املشاريع؛	§

أطر قطب الكفاءات الخاص باملكلفن باملشاريع وبتتبع عملية االعالن عن املشاريع؛	§

أطر قطب املكونن واملسرين لرامج التنمية االجتاعية الحرضية.	§

التكوين والوضعيات اإلدارية:	•

تسوية مختلف األوضاع اإلدارية للموظفات واملوظفن )ترقي 20 يف الدرجة، و132 يف الرتبة(؛	§

تكوين 217 إطارا يف 25 وحدة باملدرسة الوطنية لإلدارة؛	§

تكوين 30 موظفا يف إطار التعاقد مع مؤسسة خاصة لتعليم اللغة اإلنجليزية؛	§

ــح يف 7 وحــدات للتكويــن يف إطــار الرشاكــة مــع وزارة 	§ تكويــن 5 رؤســاء أقســام و4 رؤســاء مصال

ــز والنقــل واللوجيســتك؛ التجهي

تكويــن 11 موظفــا يف مجــال النــوع االجتاعــي يف إطــار الرشاكــة مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة 	§

يف املغــرب؛

استفادة 23 موظفا من دورات التكوين بالخارج.	§

مــن جهتــه، قــام التعــاون الوطنــي، برســم ســنة 2015، بتنظيــم العديــد مــن اللقــاءات والــدورات التكوينيــة 

لفائــدة العاملــن االجتاعيــن، مــن مســتخدمي ومســتخدمات قطــاع التعــاون الوطنــي، ومؤسســات الرعاية 

االجتاعيــة ومراكــز الجمعيــات الرشيكــة، والتــي تصنــف أهمهــا عــى النحــو التايل:

ــة عــر تنظيــم 75 دورة 	§ ــة االجتاعي اســتفادة 1540 مــن املســتخدمن العاملــن مبؤسســات الرعاي

تكوينيــة؛

استفادة 5789 مستخدما يف مجاالت مختلفة من خالل تنظيم 273 دورة تكوينية. 	§
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كا أنجزت وكالة التنمية االجتاعية مجموعة من التكوينات، ميكن رسد أهمها  كالتايل:

تكوين 83 إطارا يف مجال تدبر وتسير الرامج واملشاريع التنموية )8 أيام(؛	§

تكوين 15 إطارا يف مجال دور ومسار املواكبن )5 أيام(؛	§

تكوين 15 إطارا حول خطة عمل املقاولة )5 أيام(؛	§

تكوين 15 إطارا حول مرتكزات عمل املواكبة )5 أيام(؛	§

تكوين 20 إطار حول تسير برامج التنمية االجتاعية الحرضية )4 أيام(.	§





المحور�الثاني
متنــوع� قــوي� وطنــي� اقتصــاد� بنــاء� مواصلــة�
ــج� ــة�وتنافســي�ومنت ــة�والجهوي ــد�القطاعي الرواف
ــة� ــق�وسياســة�اقتصادي ــروة�وللشــغل�الالئ للث

ضامنــة�للتوزيــع�العــادل�لثمــار�النمــو
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تكريس�المنافسة�والشفافية�وتكافؤ�الفرص�في�الولوج�للصفقات�
العمومية�والتدبير�المفوض

1. الدعم املايل العمومي املوجه للجمعيات

مواصلــة لرســيخ قيــم الشــفافية يف تدبــر امليزانيــة بشــقيها، ســواء املتعلــق بالتســير أو االســتثار، عملــت 

ــا  ــاري به ــباتية الج ــاطر املحاس ــس املس ــى تكري ــة ع ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل وزارة التضام

ــم  ــة. كــا ت ــؤ الفــرص لالســتفادة مــن الصفقــات العمومي ــدأ تكاف ــل مب ــا يف تأصي العمــل، مســاهمة منه

تكريــس مبــدأ الشــفافية يف سياســات الدعــم املــايل العمومــي املوجــه للجمعيــات العاملــة يف مجــال تدخــل 

.)Appels à projets( القطــب االجتاعــي عــر اإلعــالن عــن إبــداء الرغبــة يف إنجــاز مشــاريع اجتاعيــة

فعــالوة عــى مــا تــم اعتــاده يف مســطرة تدبــر هــذا الدعــم منــذ ســنة 2012، فقــد متيــزت ســنة 2015 

بتغيــر أســايس يف طريقــة تفعيــل برنامــج الرشاكــة مــع الجمعيــات، مــن خــالل منــح صالحيــات إضافيــة 

ملصالــح وكالــة التنميــة االجتاعيــة يف تدبــر هــذا الرنامــج، ومســاهمتها ماليــا يف تفعيلــه. 

ومتاشيا مع هذا التغير، عرف برنامج الدعم إدخال مجموعة من التعديالت همت:

توسيع مجاالت الدعم لتشمل سبع مجاالت، هي:	§

دعم مراكز االستقبال واالستاع والتوجيه للنساء ضحايا العنف؛	 

دعم مراكز االستاع والتوجيه واملواكبة لفائدة األطفال ضحايا العنف؛	 

دعم مراكز الوساطة األرسية؛	 

ــامل 	  ــة بالع ــاء، خاص ــادي للنس ــن االقتص ــر التمك ــي ع ــاج االجتاع ــاريع اإلدم ــم مش دع

ــروي؛ الق

دعم مشاريع التنمية االجتاعية يف األحياء الهامشية؛	 

دعم مشاريع الخدمة واملساعدة االجتاعية لفائدة املسنن؛	 

تأهيل مؤسسات الرعاية االجتاعية الخاصة باألشخاص يف وضعية صعبة.	 

زيــارات ميدانيــة للمشــاريع املنتقــاة، حيــث تــم تنظيــم 531 زيــارة ميدانيــة للمشــاريع املنتقــاة 	§

ــى  ــب ع ــن كث ــوف ع ــدف الوق ــك به ــاء، وذل ــة لانتق ــان الجهوي ــرف اللج ــن ط ــكل أويل م بش

ــاء. ــري االنتق ــرشوط ومعاي ــا ل ــدى احرامه ــة، وم ــة باملشــاريع املقدم ــات املتعلق املعطي

تعزيــز التتبــع امليــداين، مــن خــال تكليــف املصالــح الرابيــة لوكالــة التنميــة االجتامعيــة مبهمــة 	§

اإلرشاف عــى عمليــة تنفيــذ املشــاريع مــن طــرف الجمعيــات وفــق مــا تــم االتفــاق عليــه، مــع 

العمــل عــى اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لتجــاوز الصعوبــات والعراقيــل التــي قــد تؤثــر ســلبا عــى 
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إنجــاز املشــاريع، وذلــك يف تنســيق تــام مــع املصالــح املركزيــة لــكل مــن الــوزارة والوكالــة.

وضــع دفاتــر تحمــات لفائــدة املجــاالت الخمســة األوىل، والتــي حــددت بشــكل أكــر دقــة رشوط 	§

االســتفادة مــن الدعــم وإبــرام الــرشاكات مــع الجمعيــات العاملــة يف هــذه املجــاالت.

تخصيــص مراكــز االســتامع والتوجيــه للنســاء ضحايــا العنــف، ومراكــز االســتامع والتوجيــه واملواكبة 	§

ــة، باتفاقيــات تغطــي  ــا العنــف، وكــذا املراكــز الخاصــة بالوســاطة األرسي لفائــدة األطفــال ضحاي

ثــاث ســنوات، وذلــك بهــدف متكــني الجمعيــات املرشفــة عــى هــذا النــوع مــن املراكــز مــن حــد 

أدىن مــن التمويــل، ومــن وســائل العمــل الرضوريــة لدميومــة واســتمرارية خدماتهــا. 

تقريــب املعلومــة مــن الجمعيــات الراغبــة يف الحصــول عــى الدعــم، مــن خــال تنظيــم 80 لقــاء 	§

ــة حــول  ــم الرشوحــات الكافي ــت مــن تقدي ــي مكن ــات اململكــة، والت ــع جه وورشــا غطــت جمي

اإلعــان عــن عــروض املشــاريع برســم هــذه الســنة لفائــدة 2913 مشــارك، منهــم 1025 امــرأة، 

ــوا 2208 جمعيــة. مثل

ــه  ــا مجموع ــداع م ــنة 2015، إي ــروض املشــاريع، برســم س ــب ع ــن طل ــالن ع ــة اإلع ــد ســجلت حصيل وق

ــاء  ــات االنتق ــا لعملي ــم إخضاعه ــة، ت ــة االجتاعي ــة التنمي ــة لوكال ــدى املنســقيات الجهوي ــا ل 864 مرشوع

عــى املســتوين املحــي واملركــزي، أســفر عــن املوافقــة عــى متويــل 201 مرشوعــا بكلفــة إجاليــة بلغــت 

70.078.620,06 درهــا ســاهمت الــوزارة والوكالــة يف متويلهــا مببلــغ إجــايل قــدره 34.377.422,40 درها.

وتتوزع املشاريع املمولة، وكذا املبالغ املرصودة لها حسب مجاالت الدعم عى الشكل التايل

مبلغ الدعم املمنوحعدد املشاريعمجاالت الدعم

 730,00 505 4410مراكز االستامع الخاصة بالنساء

 629,80 670 605التنمية االجتامعية لألحياء

 001,60 590 394التمكني االقتصادي للنساء

 مؤسسات الرعاية االجتامعية، وضعية

صعبة
104 008 920,00 

 800,00 841 203دعم مراكز الوساطة األرسية

 311,00 299 153مراكز االستامع الخاصة باألطفال

 الخدمة واملساعدة االجتامعية لفائدة

املسنني
132 461 030,00 

 422,40 377 20134املجموع
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فيام تتوزع حسب الجهات عى الشكل التايل:

مبلغ الدعم املمنوحعدد املشاريعالجهات

439,60 884 284فاس مكناس

026,00 593 284الرباط سا القنيطرة

386,00 458 254 الدار البيضاء سطات

310,00 963 123طنجة تطوان الحسيمة

086,00 675 203مراكش آسفي

380,00 383 173 الرشق

676,00 873 182درعة تافيالت

420,00 713 151الداخلة وادي الذهب

305,00 631 91سوس ماسة

785,80 610 131بني مال خنيفرة

008,00 9973كلميم واد نون

600,00 7617 العيون الساقية الحمراء

422,40 377 20134املجموع
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خالل حفل توقيع اتفاقيات الرشاكة مع الجمعيات املنتقاة برسم سنة 2015
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حصيلة برنامج الرشاكة بني التعاون الوطني والجمعيات برسم سنة 2015

 الدعم املخصص برسم سنة

2015
عدد الجمعيات تصنيف الجمعيات

108 322 000,00 783 الجمعيات املرشفة عى دور الطالب والطالبة

7 037 000,00 19 الجمعيات املرشفة عى دار األطفال، دار الفتاة

10 496 000,00 30
 الجمعيات املرشفة عى مؤسسات رعاية األطفال

املتخى عنهم

4 305 000,00 17
 الجمعيات املرشفة علىى مؤسسات التكفل

باألطفال يف وضعية صعبة

12 522 000,00 45 الجمعيات املرشفة عى دور املسنن

1 690 000,00 7
 الجمعيات املرشفة عى مؤسسا ت التكفل

باألشخاص يف وضعية إعاقة

760 000,00 12
 الجمعيات املرشفة عى مؤسسات التكفل

بالنساء يف وضعية صعبة

420 000,00 8
 الجمعيات املرشفة عى مراكز التكفل بطلبة

املدارس العتيقة

450 000,00 9 الجمعيات املرشفة عى مؤسسات دور األمومة

13 149 200,00 19  الجمعيات املرشفة عى املركبات االجتاعية

26 578 468,00 1029  الجمعيات التنموية

46 136 446,00 145
 الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة يف إطار

صندوق دعم التاسك االجتاعي

231 866 114,00 2123 املجموع

حصيلة برنامج الرشاكة بني وكالة التنمية االجتامعية والجمعيات برسم سنة 2015

مبلغ الدعم عدد الربامج مبلغ الدعم عدد املشاريع املحور

3 710 000 8 899 608 8 تقوية قدرات الفاعلن

27 760 000 16 4 718 256 23
 اإلدماج االجتاعي عر النشاط

االقتصادي

2 850 000 4 506 000 1
 مشاريع يف إطار الدعم املحي

للرامج االجتاعية الوطنية

34 320 000 28 6 123 864 32 املجموع
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ودامئــا يف إطــار دعــم جمعيــات املجتمــع املــدين وفــق مبــدأ الشــفافية وتكافــؤ الفــرص، تــم دعــم مشــاريع 

ــم  ــار دع ــي تدخــل يف إط ــرام”، الت ــة للمســاواة “إك ــار الخطــة الحكومي ــن يف إط ــر الحكومي ــن غ الفاعل

االتحــاد األورويب لتفعيلهــا، والهادفــة إىل تحقيــق مجموعــة مــن املــؤرشات حــول الحايــة القانونية للنســاء، 

ودعــم التمثيليــة السياســية للنســاء، وكــذا مأسســة ونــرش مبــادئ اإلنصــاف واملســاواة، والــذي حــدد غالفــه 

املــايل يف 22 مليــون درهــا.

خالل حفل إطالق مشاريع منظامت املجتمع املدين يف إطار الخطة الحكومية للمساواة »إكرام«، 09 أكتوبر 2015

ــة  ــض لوكال ــة تفوي ــى اتفاقي ــة، مبقت ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــندت وزارة التضام ــد أس وق

ــأن: ــذا الش ــم يف ه ــث ت ــون، حي ــذا املك ــر ه ــة، تدب ــة االجتاعي التنمي

توقيع االتفاقيات وتنظيم حفل إطالق مشاريع الفاعلن غر الحكومين يوم 9 أكتوبر 2015؛	§

ــر 	§ ــن غ ــاريع الفاعل ــذ مش ــع تنفي ــة لتتب ــوزارة والوكال ــن ال ــاء م ــن أعض ــة م ــة مكون ــن لجن تعي

الحكوميــن؛

تفعيــل الرنامــج االجــرايئ للدعــم التقنــي الخــاص مبواكبــة وتقويــة قــدرات الفاعلــن غــر الحكومين 	§

يف تنزيــل وتتبــع الخطــة الحكوميــة للمســاواة، والــذي تتحــدد مخرجاته يف: 

o  ــدين ــع امل ــات املجتم ــة جمعي ــع ومواكب ــير وتتب ــة يف تس ــة االجتاعي ــة التنمي ــم وكال دع

ــاد األورويب؛ ــم االتح ــن دع ــتفيدة م املس

o  ــل ــة عم ــق بخط ــم مرف ــن الدع ــتفيدة م ــات املس ــات الجمعي ــر حــول حاجي ــم تقري تقدي

ــدرات؛ ــة الق لتقوي
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o متكن الجمعيات من أدوات التدبر والتنفيذ وإعداد التقارير؛

o  ــدة ــاريع لفائ ــول املش ــات ح ــادل املعلوم ــارب وتب ــم التج ــة لتقاس ــة إلكروني ــداد أرضي إع

ــتفيدة؛ ــات املس الجمعي

o  ــجم ــة تنس ــاريع املدعم ــول املش ــة ح ــدوات موضوعاتي ــة أو ن ــات تدريبي ــم 6 ورش تنظي

والحاجيــات املعــر عنهــا مــن طــرف الجمعيــات عــى مــدى ثــالث ســنوات )2015/2018( 

ــن يف الســنة؛ عــى أســاس دورت

o .)تنظيم زيارات ميدانية للجمعيات املستفيدة عى مدى ثالث سنوات )200 يوم

وقد تم يف إطار هذا الرنامج: 

ــة . 1 ــم آلي ــالل تقدي ــن خ ــدرات، م ــة الق ــن تقوي ــات م ــات الجمعي ــول حاجي ــخيص ح ــاز تش إنج

ــوع؛ ــى الن ــة ع ــايت املبني ــي املؤسس ــخيص التنظيم التش

تنظيــم زيــارات ميدانيــة للمشــاريع/الجمعيات، بهــدف مواكبــة كل جمعيــة عــن قــرب ومتكينهــا . 2

مــن اســتيعاب ومتلــك منهجيــة اســتخدام هــذه اآلليــة؛

تنظيــم ورشــة لتقديــم وتقاســم نتائــج والخالصــات األوليــة للتشــخيص التنظيمــي والنــوع . 3

االجتاعــي، وتحديــد العنــارص األوليــة املكونــة لخطــة عمــل تقويــة قــدرات الجمعيــات، وذلــك 

يومــي 10 و11 دجنــر 2015.

حصيلة برنامج الرشاكة مع الفاعلني غري الحكوميني يف إطار الخطة الحكومية للمساواة 

مبلغ الدعم بالدرهماسم املرشوعاملجال الرايب املستهدفاسم الجمعية

جمعية تنمية
 أقاليم بني مالل وبن جرير

والرشيدية وقلعة الرساغنة

 حقوق النساء ووسائل اإلعالم

الجديدة
1066398.13 

 شبكة جمعيات التنمية

للجنوب الرشقي

 إقليم الرشيدية وإقليم

ميدلت

 تقوية دور املجتمع املدين يف

النهوض باملساواة بن الجنسن
820000.00

 جمعية الباتول للفتاة

واألرسة
عالة مكناس

 نساء وفتيات جديرات

بحقوقهن

مساواة+إنصاف=كرامة

664877.00

 جمعية تيقليت للتنمية

القروية والبيئية

 جاعة أم الربيع والجاعة

الحرضية ملريرت

 التحسيس والتكوين لفائدة

 تالميذ املؤسسات التعليمية

 والفاعلن املدنين للنهوض

 بثقافة املساواة

871767.00

 جمعية االنطالقة

للتنمية والبيئة والثقافة
بني مالل

)عدالة(

تكتل من أجل العدالة للنساء
1114400.00
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 جمعية املنال للتنشيط

النسايئ
الحسيمة

 التشبع بثقافة حقوق اإلنسان

 من طرف النساء يف وضعية

صعبة

569860.00

مراكشجمعية النخيل

 املساهمة يف مناهضة العنف

 ضد النساء بجهة مراكش

تانسيفت الحوز

872192.00

 املعهد املغريب للتنمية

املحلية

 مراكش والحوز وقلعة

الرساغنة والصويرة والرحامنة

 دعم متثيلية النساء بالهيئات

 املنتخبة يف جهة مراكش

تانسيفت الحوز

1015622.40

 جمعية ملتقى املرأة

بالريف
الحسيمة

 برنامج إدماجي ملناهضة العنف

والتمييز ضد النساء
941600.00

تازةجمعية تفعيل مبادرات
 دعم تسير مراكز االستاع

واإليواء للنساء ضحايا العنف
1114400.00

 منظمة العفو الدولية،

فرع املغرب
بني مالل

 مدارس املساواة النوع

 االجتاعي: محاربة التمييز ضد

 النساء ومن أجل مجتمع راق

للنساء والرجال

1075367.66

جهة طنجة تطوانجمعية السيدة الحرة
 دعم النهوض باإلنصاف بن

 النساء والرجال
3126059.00

 جمعية مئة باملئة

أمهات
جهة طنجة تطوان الحسيمة

 أمهات عى األثر: نهج مبتكر

 ومتكامل للرافع من أجل

 النهوض بحقوق األمهات

العازبات باملغرب

3102634.00

 مؤسسة سيديال، فرع

 املغرب

 جهة طنجة، عاالت طنجة

املدينة، الفحص أنجرة، أصيلة
2563644.00إحداث مصحة قانونية للنساء

الفضاء الجمعوي

 قطب الرباط طنجة، وقطب

 الشاوية ورديغة وتادلة

 أزيالل، وقطب جنوب رشق

 مكناس تافيالت، وقطب

 مراكش تانسيفت الحوز

سوس ماسة درعة

 األجندات الجمعوية للمساواة

 من أجل ترافع وتعاون

 فعال ومسؤول حول الخطة

الحكومية للمساواة

3243171.00
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2. الرشاكة املؤسساتية

ــق  ــا يتعل ــة يف م ــة، خاص ــة االجتاعي ــال التنمي ــي يف مج ــب االجتاع ــراتيجية القط ــل اس ــار تفعي يف إط

ــة  ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــل وزارة التضام ــن، تعم ــل والتضام ــم التكاف ــيخ قي ــة وترس ــة والحاي بالرعاي

االجتاعيــة عــى وضــع برامــج ومشــاريع تهــدف إىل تحســن ظــروف عيــش الفئــات التــي تعيــش ظروفــا 

اقتصاديــة واجتاعيــة صعبــة، وذلــك مــن خــالل إبــرام رشاكات مــع املؤسســات العموميــة والقطــاع الخاص، 

وكــذا مــع التعــاون الوطنــي ووكالــة التنميــة االجتاعيــة.

وتــروم هــذه الــرشاكات، التــي تســتهدف األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، واألشــخاص املســنن الذيــن ال عائــل 

لهــم، واألطفــال يف وضعيــة صعبــة، والنســاء املعــوزات أو اللــوايت يتعرضــن للعنــف بــكل أنواعــه:

تنفيذ السياسات االجتاعية للوزارة يف شقها التضامني اإلنساين؛	§

إرشاك الفاعلن االجتاعين املعنين يف تفعيل السياسات العمومية؛ 	§

توفر وإرساء قواعد للخدمات االجتاعية؛ 	§

دعم الجمعيات الراغبة يف تقديم العون واملساعدة للفئات املحتاجة؛	§

توفر الحاية والرعاية للفئات التي تعيش ظروفا صعبة؛	§

تحقيق عدالة اجتاعية. 	§

ففيــا يخــص اتفاقيــات الرشاكــة املوقعــة بــن الــوزارة وبعــض الفاعلــن االجتاعيــن برســم ســنة 2015، 

تــم عقــد:

ــن 	§ ــة م ــال الوقاي ــي يف مج ــن الصح ــة للتأم ــة الوطني ــة والوكال ــع وزارة الصح ــة م ــة رشاك اتفاقي

اإلعاقة وتحســـــــن الولوج إىل الخــــــدمات الصـــــــحية والتكفل والتــــــأهيل الصحي لفــــــائدة 

األشخــــــاص يف وضعيـــــــــة إعاقــة؛

ــاءات 	§ ــغل والكف ــاش الش ــة إلنع ــة الوطني ــي والوكال ــاون الوطن ــع التع ــة م ــار للرشاك ــة إط اتفاقي

ووكالــة التنميــة االجتاعيــة، وذلــك بهــدف مواكبــة وتســهيل االندمــاج املهنــي وتشــجيع مبــادرات 

ــة؛ ــة إعاق ــدة األشــخاص يف وضعي ــذايت لفائ التشــغيل ال

اتفاقيــة رشاكــة مــع وزارة االقتصــاد واملاليــة والتعــاون الوطنــي للمســاهمة يف اإلدمــاج االجتاعــي 	§

ــك  ــدوق التاس ــات صن ــل خدم ــار تفعي ــك يف إط ــة، وذل ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــادي لأش واالقتص

االجتاعــي. وتهــدف هــذه االتفاقيــة إىل تحديــد الــرشوط والقواعــد لتقديــم املســاعدات لفائــدة 

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف مــا يخــص اقتنــاء األجهــزة، وتحســن ظــروف متــدرس األطفــال يف 

وضعيــة إعاقــة، وتشــجيع اإلدمــاج املهنــي واألنشــطة املــدرة للدخــل؛
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اتفاقيــة رشاكــة مــع وكالــة التنميــة االجتاعيــة تحــدد الــرشوط والقواعــد املنظمــة للرشاكــة مــن 	§

أجــل تنفيــذ برنامــج “ارتقــاء” لتأهيــل الجمعيــات؛

ــة لتفعيــل برنامــج الرشاكــة مــع الجمعيــات برســم 	§ ــة التنميــة االجتاعي اتفاقيــة رشاكــة مــع وكال

ســنة 2015؛

ــز 	§ ــل املراك ــة لتأهي ــوارد الالزم ــة امل ــدف تعبئ ــرب، به ــوا املغ ــة أك ــع مجموع ــة م ــة رشاك اتفاقي

االجتاعيــة التــي تــأوي األشــخاص املســنن؛

اتفاقيــة رشاكــة مــع مؤسســة املجمــع الرشيــف للفوســفاط، يتــم مبقتضاهــا توحيــد الجهــود وتعبئــة 	§

ــز  ــة املراك ــنن، خاص ــخاص املس ــل باألش ــي تتكف ــة الت ــز االجتاعي ــل املراك ــة لتأهي ــوارد الالزم امل

املوجــودة بآســفي والجديــدة واليوســفية؛

اتفاقيــة رشاكــة مــع التعــاون الوطنــي توقــع ســنويا، تهــم التنســيق لتدبــر الرشاكــة مــع املراكــز 	§

ــة: ــة التالي االجتاعي

o الفضاءات املتعددة االختصاصات لفائدة املرأة؛

o مراكز اإلسعاف االجتاعي املتنقل؛

o وحدات حاية الطفولة؛

o .مراكز األشخاص يف وضعية إعاقة

اتفاقيــة رشاكــة مــع وزارة االقتصــاد واملاليــة والتعــاون الوطنــي إلحــداث صنــدوق دعــم التاســك 	§

االجتاعــي لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف املجــاالت التاليــة:

o اقتناء األجهزة الخاصة واملساعدات التقنية األخرى؛

o تحسن ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة؛

o تشجيع اإلدماج املهني واألنشطة املدرة للدخل؛

o .املساهمة يف وضع وتسير مراكز االستقبال



تعزيز�التتبع�والمراقبة�وتحسين�التدبير
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التتبع�اإلداري�والمالي�للمشاريع�الممولة
بــارشت الــوزارة، خــالل ســنة 2015، عمليــة إعــداد دفــر التحمــالت بافتحــاص 670 مرشوعــا جمعويــا تــم 

متويلهــم مــا بــن 2012 و2014 بغــالف مــايل قــدره 156.109.439 درهــم، موزعــة كالتــايل:

املبلغ عدد املشاريع السنة

65 425 443,00 225 2012

47 490 446,00 292 2013

43 193 550,00 153 2014

156 109 439,00 670 املجموع
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وتهم هذه املشاريع مجاالت: 

متدرس األطفال يف وضعية إعاقة؛	§

دعم مراكز االستاع والتوجيه للنساء ضحايا العنف؛	§

دعم مراكز الوساطة األرسية؛	§
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تهيئة مؤسسات الرعاية االجتاعية لأشخاص املسنن؛	§

حاية األطفال يف وضعية صعبة.	§

يهــدف هــذا االفتحــاص، الــذي ســيمكن مــن ضبــط مواضــع الخلــل وتقديــم توصيــات مــن أجــل تطويــر 

برنامــج الرشاكــة، إىل تقييــم برنامــج الرشاكــة مــع الجمعيــات، وذلــك مــن أجــل التأكــد مــن:

نجاعة املجاالت املنتقاة وأثرها عى الفئات املستهدفة؛	§

التنفيــذ الســليم ملســطرة التعاقــد مــع الجمعيــات ابتــداء مــن طلبــات عــروض املشــاريع إىل توقيــع 	§

االتفاقيات؛

تنفيد بنود االتفاقيات املوقعة مع الجمعيات؛	§

نجاعة التدبر املايل للمشاريع وضبط املصاريف؛	§

أثر املشاريع املنجزة عى الفئات املستهدفة.	§

كام قام التعاون الوطني بـ:

ــة أو 	§ ــوزارة الوصي ــة مــن طــرف ال ــا للتفتيــش أنجــزت مهــام تتبــع املشــاريع املمول تفعيــل 8 خالي

ــات؛ ــدة الجمعي ــي لفائ التعــاون الوطن

افتحاص 400 جمعية مسرة ملؤسسات الرعاية االجتاعية؛	§

ــد املركــزي والجهــوي لتتبــع ملفــات طلبــات دعــم املشــاريع 	§ ــادة عــى الصعي إحــداث لوحــة القي

ــي. ــوزارة أو للتعــاون الوطن ــة لل املوجه

أما عى مستوى تتبع املشاريع املمولة من طرف وكالة التنمية االجتامعية، فقد تم سنة 5102: 

إنجاز مهمة افتحاص داخي لـ9 مشاريع بآسفي؛	§

إنجاز مهمة افتحاص داخي لرنامج النباتات العطرية والطبية بجهة مكناس؛ 	§

إمتام مهمة االفتحاص الخارجي لـ20 من املشاريع التي تفوق مساهمة الوكالة مليون درهم؛	§

إنجاز تقييم داخي لرنامج “مغرب مبادرات”؛	§

تقييم داخي لرنامج “أمي”؛	§

تنظيــم 162 زيــارة للمشــاريع، املوجــودة قيــد الدراســة أو قيــد اإلنجــاز أو يف مرحلــة التثمــن، منهــا 	§

19 زيــارة خاصــة بتثمــن املشــاريع؛

إنجــاز مهمتــي تقييــم داخــي لرنامــج “زيــارة فــاس”، وبرنامــج “الســياحة القرويــة” بجهــة ســوس 	§

ماســة درعــة.



المحور�الثالث
تطويــر�وتفعيــل�البرامــج�االجتماعيــة�بمــا�يضمــن�
الولــوج�العــادل�إلــى�الخدمــات�األساســية،�التعليم�
ــؤ� ــن�وتكاف والصحــة�والســكن�ويكــرس�التضام
الفــرص�بيــن�األفــراد�والفئــات�واألجيــال�والجهات





برنامج�الدعم�المباشر�للنساء�األرامل
في�وضعية�هشة�الحاضنات

ألطفالهن�اليتامى
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يف إطــار تفعيــل صنــدوق دعــم التاســك االجتاعــي املحــدث مبوجــب قانــون املاليــة لســنة 2012، تــم 

توســيع االســتفادة منــه لتشــمل النســاء األرامــل اللــوايت يوجــدن يف وضعيــة هشــة والحاضنــات ألطفالهــن 

اليتامــى، مبوجــب املرســوم رقــم 2.14.791، والــذي حــدد مقــدار االســتفادة يف مبلــغ 350 درهــم شــهريا 

عــن كل طفــل، عــى أال يتعــدى هــذا الدعــم ســقف 1050 درهــم بالنســبة لــكل أرملــة.

اجتامع للجنة املركزية لدعم األرامل يف وضعية هشة والحاضنات ألطفالهن اليتامى، 29 أبريل 2015

كا حدد رشوط الولوج لهذا الدعم يف أربعة تتمثل يف:

االستفادة من نظام املساعدة الطبية “راميد”؛	§

عدم الخضوع للرضيبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيي؛	§

ــة 	§ عــدم االســتفادة مــن أي معــاش أو تعويــض عائــي أو أي دعــم مبــارش آخــر يدفــع مــن ميزاني

ــة؛ ــة عمومي ــة أو تدفعــه مؤسســة أو هيئ ــة جاعــة ترابي ــة أو ميزاني الدول

التكفــل باألطفــال إىل غايــة بلوغهــم 21 ســنة، مــع اشــراط متابعــة الدراســة أو التكويــن املهنــي 	§

ــن  بالنســبة لأطفــال البالغــن ســن التمــدرس. ويســتثنى مــن رشطــي متابعــة الدراســة أو التكوي

ــة إعاقــة. املهنــي وحــد الســن )21 ســنة( اليتامــى يف وضعي

وقــد قامــت القطاعــات الحكوميــة املعنيــة، بعــد دخــول املرســوم املنظــم للدعــم املبــارش للنســاء األرامــل يف 

وضعيــة هشــة الحاضنــات ألطفالهــن اليتامــى حيــز التطبيــق، بتفعيلــه، عــر مجموعــة مــن اإلجــراءات والتدابــر 

لتمكــن األرامــل املســتهدفات مــن هــذا الدعــم مــن الحصــول عليــه يف أحســن الظــروف واآلجــال، مــن أهمهــا:

ــرأة 	§ ــن وامل ــة ووزارة التضام ــاد واملالي ــة ووزارة االقتص ــن وزارة الداخلي ــركة ب ــة مش ــدار دوري إص
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ــال؛ ــوالة والع ــادة ال ــة إىل الس ــة االجتاعي واألرسة والتنمي

ــن 	§ ــد والتأم ــي للتقاع ــدوق الوطن ــع الصن ــم م ــر ورصف الدع ــة بتدب ــة خاص ــة رشاك ــرام اتفاقي إب

ــرف؛ ــؤوليات كل ط ــام ومس ــة مه ــدد بدق ــطري ح ــل مس ــة بدلي مرفق

ــة 	§ ــة املركزي ــم، إضافــة إىل اللجن ــة وإقلي ــة دامئــة عــى مســتوى كل عال ــة إقليمي تشــكيل 83 لجن

الدامئــة؛

وضع منظومة معلوماتية لتدبر ومواكبة عملية البت يف طلبات الحصول عى الدعم؛	§

§	www.( وضــع موقــع إلكــروين ميّكــن مــن الولــوج إىل املعلومــات والوثائــق املتعلقــة بهــذا الدعــم

daam.ma( ؛

تكوين األطر املعنية بتدبر امللف عى املستوين املركزي والرايب.	§

وبعــد االنطالقــة الفعليــة الســتقبال طلبــات الدعــم يــوم 26 مــارس 2015، فــإن الحصيلــة املســجلة إىل غايــة 

متــم دجنــر 2015، هــي كالتــايل:

استقبال حوايل 52.000 طلب من طرف املصالح الرابية لوزارة الداخلية؛	§

ــا 	§ ــة الدامئــة، وإحالته ــاع للجــن اإلقليمي ــا يف 599 اجت ــه  44.244 طلب ــا مجموع ــت األويل يف م الب

ــة؛ ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــة ووزارة التضامــن وامل ــوزارة الداخلي ــة ل ــح املركزي عــى املصال

ــات هــي يف طــور 	§ ــي امللف ــا باق ــة. يف م ــدة 41.865 أرمل ــا لفائ ــة رصف الدعــم فعلي ــارشة عملي مب

املعالجــة.



تــــيــسيــر�الولـوج�للــتـعــلـيـم
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االهتمام�بالطفولة�واألشخاص�في�وضعية�إعاقة
ــة،  ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــدة األش ــي لفائ ــك االجتاع ــم التاس ــدوق دع ــات صن ــل خدم ــار تفعي يف إط

وتحســن ظــروف متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة، تــم متويــل دعــم متــدرس 4744 طفــال وطفلــة مببلــغ 

ــايل: ــى الشــكل الت ــوع اإلعاقة ع ــة حســب ن ــايل إجــايل وصــل إىل 44 136 446,00 درهــا، موزع م

مبلغ الدعم املخصص عدد املستفيدين عدد الجمعيات نوع اإلعاقة

136 400,00 20 1  اإلعاقة البرية 

478 610,00 71 4  اإلعاقة الحركية

5 622 650,00 843 19  اإلعاقة السمعية

6 629 720,00 724 22  اإلعاقات املتعددة

31 269 066,00 3086 95  اإلعاقة الذهنية

44 136 446,00 4744 141 املجموع

توزيع الجمعيات املستفيدة (141) حسب الجهات: 

مبلغ الدعم عدد املستفيدين عدد الجمعيات الجهة

194 370,00 31 2 الداخلة وادي الذهب

730 730,00 88 6 العيون الساقية الحمراء

891 770,00 96 4 درعة تافياللت

1 532 740,00 197 7 جهة بني مالل خنيفرة

2 223 650,00 180 7 كلميم واد نون

2 562 890,00 337 5 طنجة تطوان الحسيمة

2 683 670,00 274 11 مراكش آسفي

3 438 930,00 521 15 الجهة الرشقية

5 440 570,00 651 27 الرباط سال القنيطرة

5 733 530,00 514 9 سوس ماسة

6 380 536,00 643 18 فاس مكناس

12 323 060,00 1211 30  الدار البيضاء سطات

44 136 446,00 4744 141 املجموع
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خالل اللقاء التشاوري املنظم حول صندوق دعم التامسك لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة، 16 يونيو 2015

كــا تــم متكــن 145 طالبــا يف وضعيــة إعاقــة مــن االســتفادة مــن الســكن يف األحيــاء الجامعيــة واملنحــة 

الجامعيــة، بتنســيق مــع وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي وتكويــن األطــر.

وألجــرأة رصف االعتــادات املرصــودة لخدمــات الصنــدوق، وســعيا وراء إضفــاء الشــفافية وإرســاء قواعــد 

ــة  ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــن وزارة التضام ــة ب ــة ثالثي ــع اتفاقي ــم توقي ــره، ت ــدة يف تدب ــة الجي الحكام

االجتاعيــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة والتعــاون الوطنــي، يــوم 30 مــارس 2015، تحــدد التزامــات األطــراف 

املعنيــة والــرشوط والقواعــد املنظمــة لذلــك.



محاربة�البطالة�وإنعاش�الشغل
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مضاعفــة�مردوديــة�التشــغيل�الذاتــي�مــن�خــالل�مواكبــة�المقــاوالت�
الجديــدة�وتمكينهــا�مــن�ولــوج�الطلبيــات�العموميــة

خالل اجتامع اللجنة الوزارية الخاصة بنهوض األشخاص يف وضعية إعاقة برئاسة السيد رئيس الحكومة، 24 نونرب 2015

ــة  ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــدة األش ــرص لفائ ــؤ الف ــز تكاف ــبات، وتعزي ــوق واملكتس ــة الحق ــل صيان ــن أج م

ــق  ــة تطبي ــة عــى مواصل ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــل وزارة التضام يف مجــال التشــغيل، تعم

قــرار الوزيــر األول رقــم 3.130.00 الخــاص بالنســبة املئويــة لتشــغيل األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة حامــي 

ــيق  ــار التنس ــك يف إط ــة، وذل ــددة يف 7 باملائ ــا، واملح ــة له ــآت التابع ــة والهي ــإدارات الدول ــهادات ب الش

ــة. ــات الحكومي ــع القطاع ــع جمي والتشــاور م

ــة، بتعليــات مــن الســيد رئيــس الحكومــة،  ــل ســليم وفعــال لهــذه النســبة، شــكلت لجن وبهــدف تفعي

مكونــة مــن وزارة الوظيفــة العموميــة وتحديــث اإلدارة واألمانــة العامــة للحكومــة ووزارة االقتصــاد 

واملاليــة ووزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة، أعــدت مشــاريع نصــوص تنظيميــة جديــدة 

ــة، مسرشــدة بالتجــارب  ــة إعاق ستؤســس لنمــوذج مغــريب متفــرد يف مجــال تشــغيل األشــخاص يف وضعي

الدوليــة الرائــدة يف هــذا امليــدان، حيــث تتضمــن تدابــر إجرائيــة عمليــة وآليــات جديــدة لتطبيــق ناجــع 

ــة  ــات خاصــة باألشــخاص يف وضعي ــم مباري ــات عــى تنظي وفعــال لنظــام الحصيــص. وترتكــز هــذه اآللي

إعاقــة يتبــارون يف مــا بينهــم عــى املناصــب املخصصــة لهــم يف إطــار حصيــص 7 باملائــة.

وتعزيــزا لالندمــاج االقتصــادي لأشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، ودعــا ملبادراتهــم الفرديــة والخالقــة، عملــت 

وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة عــى أجــرأة خدمــات صنــدوق دعــم التاســك 

ــة إعاقــة ضمــن  ــة لســنة 2015، يف شــقه املتعلــق باألشــخاص يف وضعي االجتاعــي، املــدرج بقانــون املالي

الفئــات املســتفيدة، والــذي يحتــوي عــى أربعــة محــاور، مــن ضمنهــا تشــجيع االندمــاج املهنــي واألنشــطة 
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ــذ برامــج اإلدمــاج االجتاعــي، وتجــاوز  ــة لتنفي ــل مرن ــة متوي ــك بهــدف إحــداث آلي املــدرة للدخــل، وذل

إكراهــات امليزانيــة العامــة، وكــذا توفــر نظــام مهيــكل للتضامــن مــن أجــل النهــوض بوضعيــة هــذه الفئــة 

مــن املواطنــات واملواطنــن. 

ــة  ــا بكلف ــوا به ــاريع تقدم ــل مش ــن متوي ــة م ــة إعاق ــخصا يف وضعي ــار، 31 ش ــذا اإلط ــتفاد، يف ه ــد اس وق

إجاليــة ماليــة للمشــاريع بلغــت 1619985 درهــم، والتــي ميكــن توزيعهــا حســب املنســقيات الجهويــة 

ــايل: للتعــاون الوطنــي عــى الشــكل الت

عدد املشاريع املمولة املنسقية الجهوية الرقم

2 وجدة 1

7 الرباط 2

2 الدار البيضاء 3

7 مراكش 4

2 طنجة 5

6 فاس 6

4 أكادير 7

1 سطات 8

31 املجموع  

توزيع املشاريع املمولة حسب نوع اإلعاقة 



دعم�برامج�المبادرة�الوطنية�للتنمية�
البشرية
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تحســين�ظــروف�عيــش�الفئــات�االجتماعيــة�التــي�تعانــي�مــن�الفقــر�
والتهميــش� والهشاشــة�

1. اإلدماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي

عمــل القطــب االجتاعــي، خــالل ســنة 2015، يف مجــال تحســن ظــروف عيــش الفئــات الفقــرة والهشــة، 

ــقها  ــة يف ش ــة البرشي ــة للتنمي ــادرة الوطني ــداف املب ــة أله ــادرات الداعم ــن املب ــد م ــالق العدي ــى إط ع

املتعلــق باإلدمــاج االجتاعــي عــر التمكــن االقتصــادي، وذلــك مــن خــالل إعــال التعــاون الوطنــي تنفيــذ 

برامــج متعــددة ذات بعــد وطنــي ومجــايل، مــن أهمهــا:

إطــالق برنامــج التكويــن التأهيــي عــر مراكــز الربيــة والتكويــن، حيــث بلــغ عــدد املراكــز 1565 	§

مركــزا تســتقبل أكــر مــن 120000 مســتفيدا، تشــكل نســبة اإلنــاث ضمنهــم مــا يقــارب 86 باملائــة. 

كــا عملــت املؤسســة عــى توحيــد آليــات العمــل داخــل هــذه املراكــز؛ 

إطــالق برنامــج التكويــن املهنــي داخــل مراكــز التكويــن املهنــي، يف إطــار اتفاقيــة رشاكــة تجمــع 	§

التعــاون الوطنــي مــع القطــاع املكلــف بالتكويــن املهنــي، حيــث بلــغ عــدد مراكــز التكويــن بالتدرج 

78 مركــزا يســتفيد منهــا 6623 مســتفيدا، حيــث تشــكل نســبة اإلنــاث حــوايل 37 باملائــة؛

ــز 	§ ــات مراك ــم خريج ــة تض ــداث 60 تعاوني ــي بإح ــي والتضامن ــاد االجتاع ــج االقتص ــذ برنام تنفي

ــة، ودعــم  ــة مهاراتهــم املهني ــوج ســوق الشــغل وتنمي ــن، مــا ســيمكنهم مــن ول ــة والتكوي الربي

تعاونيــات وجمعيــات خريجــي مراكــز التعــاون الوطنــي والجمعيــات الرشيكــة لتســويق منتجاتهــم 

ــة  ــة وجمعي ــرب 600 تعاوني ــا يق ــات م ــويق منتج ــا لتس ــم 143 معرض ــاهمتهم يف تنظي ــر مس ع

ــي لأشــخاص املحتاجــن؛ ــاج االقتصــادي والتضامن مســاهمة يف اإلدم

تنفيــذ برنامــج محــو األميــة، حيــث بلــغ عــدد فضــاءات محــو األميــة 780 فضــاء برســم ســنة 2015 	§

اســتفاد منهــا 28100 شــخصا.

ــة  ــت وكال ــد واصل ــاج االجتاعــي عــر االقتصــادي، فق ــذ الرامــج يف مجــال اإلدم ــا عــى مســتوى تنفي أم

ــا: ــة العمــل يف إطــار عــدة برامــج، مــن بينه ــة االجتاعي التنمي

برنامــج “تثمــن” الــذي ينــدرج يف إطــار تنفيــذ االتفاقيــات اإلطــار املوقعــة بــن الوكالــة ومختلــف 	§

القطاعــات املعنيــة بهــدف تحقيــق االلتقائيــة والتكامــل مــن أجــل املســاهمة يف إنجــاز مختلــف 

ــم  ــذي يهــدف إىل دعــم تنظي ــة، وال ــة والقطاعي ــة واالجتاعي ــة االقتصادي ــة للتنمي الرامــج الوطني

وتنميــة السالســل االقتصاديــة الصغــرة، مــن خــالل اســتهداف املشــاريع التــي تقــدم قيمــة مضافــة. 

ويهــدف تدخــل الوكالــة يف هــذا اإلطــار إىل: 

فك العزلة عن صغار املنتجن وإدماجهم يف الحياة االقتصادية؛	§
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ــن 	§ ــن العمومي ــف املتدخل ــن طــرف مختل ــال املنجــزة م ــن األع ــل ب ــل عــى ضــان التكام العم

ــواص؛ والخ

تعزيز العمل املشرك والتنسيق الدائم بن الديناميكيات الجهوية والوطنية؛	§

الحفاظ عى مناصب الشغل الحالية، والعمل عى خلق فرص جديدة للشغل.	§

وقــد متــت املصادقــة، خــالل هاتــه الســنة، عــى 9 برامــج بتكلفــة إجاليــة تصــل إىل 45.2 مليــون 

درهــم، بلغــت مســاهمة الوكالــة 11.7 مليــون درهــا منهــا.

ــاوالت 	§ ــاء املق ــة بإنش ــادرات املتعلق ــجيع املب ــدف إىل تش ــذي يه ــادرات”، ال ــرب مب ــج “مغ برنام

ــواص  ــن خ ــام ومقاول ــاع الع ــم القط ــات تض ــداث جمعي ــم إح ــق دع ــن طري ــدا ع ــرة ج الصغ

ــق  ــا عــن طري ــة له ــي للمشــاريع املقدم ــايل والتقن ــم امل ــات الدع ــه الجمعي ــر هات متطوعــن. توف

ــغ  ــغ االســتثار اإلجــايل يف مبل ــد مبل ــم تحدي ــد ت ــدون ضــان. وق ــدة وب ــدون فائ قــرض رشف ب

250.000,00 درهــا، وتصــل مســاهمة املبــادرة إىل 80.000,00 درهــم. 

وبعــد حصولــه عــى متويــل وإحــداث مقاولتــه، يســتفيد املقــاول الشــاب مــن املواكبــة والدعــم مــن لــدن 

أحــد أعضــاء الجمعيــة بشــكل فــردي إلنجــاح مرشوعــه يف أحســن الظــروف. وقــد تــم خــالل، ســنة 2015، 

ــة  ــة ببلدي ــم 3 دورات تكويني ــم تنظي ــا ت ــون درهــم. ك ــايل 1.8 ملي ــة صغــرة بغــالف م ــق 39 مقاول خل

الحاجــب.

وبخصــوص حصيلــة مجهوداتــه لتوفــر خدمــات وإعانــات للفئــات الهشــة أو يف وضعيــة صعبــة، فقــد قــام 

التعــاون الوطنــي، خــالل ســنة 2015، بـ:

ــة: 4 	§ ــقيات الجهوي ــى املنس ــة ع ــنن، موزع ــخاص املس ــل باألش ــة للتكف ــداث 22 مؤسس ــم إح دع

ــاس، و3  ــقية ف ــطات، و9 مبنس ــقية س ــاط، و3 مبنس ــد بالرب ــز واح ــدة، ومرك ــقية وج ــز مبنس مراك

ــاء؛ ــدار البيض ــقية ال ــن مبنس ــة، و2 مركزي ــقية طنج مبنس

املســاهمة يف إحــداث مؤسســات للرعايــة االجتاعيــة، يف إطــار برنامــج حايــة القارصيــن، موزعــة 	§

كالتــايل: 

o  ــص ــش، والفح ــة، والعرائ ــاون، وواد الو، وأصيل ــوان )شفش ــة تط ــة طنج ــات بجه 5 مؤسس

أنجــرة(؛

o  ــة ــاز الدراس ــم إنج ــث ت ــة، حي ــة الرشقي ــات بالجه ــاء 9 مؤسس ــة لبن ــع أرضي ــاء 9 قط انتق

ــا؛ ــروض لبنائه ــات ع ــرش طلب ــة ون التقني

o .الرشوع يف بناء 3 مؤسسات الستقبال القارصين بإقليم وزان

اقتناء وتوزيع األجهزة الخاصة واملساعدات التقنية لفائدة 3200 شخصا يف وضعية إعاقة؛ 	§

منــح مســاعدات عــى شــكل مــواد عينيــة لفائــدة 3810 شــخصا يف وضعيــة إعاقــة حركيــة وبريــة، 	§
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حيــث بلغــت تكلفتهــا املاليــة 000 930 درهــا؛ 

منح مساعدات عى شكل إعفاءات ومحجوزات جمركية لفائدة األشخاص يف وضعية صعبة؛ 	§

االنخراط يف حمالت التضامن والتحسيس، أهمها: 	§

o  ــد ــن طــرف مؤسســة محم ــنويا م ــة س ــة رمضــان 2015 املنظم ــذ عملي املســاهمة يف تنفي

ــوزة؛ ــا 473 900 أرسة مع ــتفادت منه ــي اس ــن، والت ــس للتضام الخام

o  1287 ــا ــي اســتفاد منه ــدة األشــخاص املســنن، والت ــة شــتاء 2015 لفائ املســاهمة يف حمل

شــخصا مســنا.

مواصلــة تنفيــذ برنامــج دار املواطــن، بحيــث بلــغ عــدد دور املواطــن، برســم ســنة 2015، 78 دارا 	§

يســتفيد منهــا 84400 شــخصا. 

كا قام التعاون الوطني، خالل نفس السنة، بـ: 

إحــداث مخــزن جهــوي بإقليــم تطــوان إليــداع املحجــوزات الجمركيــة والهبــات واإلعانــات العينيــة 	§

لتنظيــم عمليــات توزيعهــا؛ 

إنجاز الدراسة التقنية للمخازن التي تم الرشوع يف إحداثها وفق التوزيع التايل: 	§

o 3 مخازن باملنسقية الجهوية سوس ماسة درعة )أنزا، وتارودانت، وسيدي إفني(؛

o 2 مخازن باملنسقية الجهوية الرباط )الرباط والقنيطرة(؛

o .)1 مخزن واحد باملنسقية الجهوية الدار البيضاء الكرى )سيدي بنور

2. ماءمة وضعية مؤسسات الرعاية االجتامعية مع القانون رقم 14.05

ــة  ــات اللجن ــى اجتاع ــة اإلرشاف ع ــى مواصل ــة ع ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــت وزارة التضام عمل

التقنيــة املكلفــة بالبــت يف طلبــات الحصــول عــى الرخيصــات لفتــح مؤسســات الرعايــة االجتاعيــة، حيــث وصــل 

عــدد امللفــات التــي درســتها اللجنــة التقنيــة 179 طلبــا، بينــا وصــل عــدد الرخيصــات املمنوحــة 52 ترخيصــا.

ويف الجانــب الترشيعــي، واصلــت الــوزارة العمــل والتشــاور بخصــوص مرشوعــي القانونــن املهيكلــن لعمــل 

مؤسســات الرعايــة االجتاعيــة، وها: 

ــد 	§ ــع الجدي ــع الواق ــيا م ــون 14.05، متاش ــم القان ــل وتتمي ــي بتعدي ــذي يق ــون ال ــرشوع القان م

ــا؛ ــة ببالدن ــة االجتاعي للرعاي

مســودة مــرشوع القانــون الــذي يهــم مزاولــة مهنــة العمــل االجتاعــي لتنظيــم هــذه املهــن وتقنــن 	§

مارستها. رشوط 

وإذا كان الجانــب الترشيعــي والتنظيمــي للنهــوض مبؤسســات الرعايــة االجتاعيــة وتطويــر خدماتهــا قــد 

اتخــذ طريقــه نحــو التحقــق، فــإن مجــال املراقبــة والتتبــع والتقييــم لهــذه املؤسســات عــرف هــو أيضــا 
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إنجــازات غــر مســبوقة، حيــث قــام التعــاون الوطنــي، برســم ســنة 2015، بـــ:

مراقبة 409 مؤسسة للرعاية االجتاعية ملعرفة مدى مالءمتها ملقتضيات القانون 14.05؛	§

ــة، 	§ ــا القانوني ــح أو تســوية وضعيته ــا عــى رخصــة الفت ــات حصوله ــة 112 مؤسســة يف عملي مواكب

أو الرفــع مــن طاقتهــا االســتيعابية، وكــذا تتبــع ومواكبــة ودعــم 87 مؤسســة للرعايــة االجتاعيــة 

محدثــة خــالل نفــس الســنة.

خالل اجتامع ملناقشة القانون 14.05 املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية، 23 مارس 2015

3. املواكبة االجتامعية يف إطار القضاء عى السكن غري الائق

ــوج إىل  ــن الول ــم م ــر متكينه ــن ع ــاة املواطن ــودة حي ــن ج ــع م ــة يف الرف ــودات الدول ــا ملجه ــة منه مواكب

ــة  ــدة، مــن خــالل مقارب ــاء الجدي ــق وتحســن رشوط اندماجهــم السوســيو اقتصــادي باألحي الســكن الالئ

تنمويــة اجتاعيــة ومجاليــة مندمجــة لعمليــات وبرامــج إعــادة إيــواء قاطنــي دور الصفيــح، عملــت وكالــة 

التنميــة االجتاعيــة عــى تفعيــل وإنجــاز املهــام التاليــة: 

اإلرشاف االجتاعي؛	§

التدبر واملواكبة االجتاعية؛	§

التنمية االجتاعية واالقتصادية وتنشيط القرب االجتاعي؛	§

التكوين وتقوية القدرات.	§

ويف هذا اإلطار، تم التوقيع عى االتفاقيات التالية:

ــات 	§ ــة عملي ــج ملواكب ــج املندم ــق بالرنام ــران تامســنا« تتعل ــة العم ــع »مجموع ــة خاصــة م اتفاقي

ــة  ــر، عال ــى زع ــيدي يحي ــة س ــح بجاع ــي دور الصفي ــدة قاطن ــكنية لفائ ــقق الس ــليم الش تس
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الصخــرات متــارة بالربــاط )3500 أرسة(؛

اتفاقيــة إطــار مــع رشكــة “إدمــاج ســكن” تتعلــق بالرنامــج املندمــج ملواكبــة عمليــات إعــادة إيــواء 	§

قاطنــي الســكن غــر الالئــق )25.000 أرسة(؛

ــات تســليم 	§ ــة عملي ــق بالرنامــج املندمــج ملواكب ــة خاصــة مــع رشكــة “إدمــاج ســكن” تتعل اتفاقي

ــدار البيضــاء الكــرى )9200 أرسة(؛ ــق بال ــي الســكن غــر الالئ ــدة قاطن ــة لفائ ــع األرضي البق

ــات تســليم 	§ ــة عملي ــق بالرنامــج املندمــج ملواكب ــة خاصــة مــع رشكــة “إدمــاج ســكن” تتعل اتفاقي

ــة )3795 أرسة(. ــق باملحمدي ــي الســكن غــر الالئ ــدة قاطن ــة لفائ ــع األرضي البق

كا متيزت، سنة 2015، باإلنجازات التالية: 

مواكبة وتتبع تكوين امللفات اإلدارية الخاصة باستفادة 1495 أرسة من الشقق السكنية؛	§

 مواكبة وتتبع 400 أرسة خالل عملية توثيق محل سكناهم الجديد؛	§

تدبر 2182 حالة نزاع قدمت بخصوص ملف االستفادة أو إصالح الشقق املترضرة؛	§

دراســة 157 حالــة تعرضهــا مشــاكل يف االســتفادة مــن الســكن، وتنظيــم لقــاءات وجلســات اســتاع 	§

لفائــدة 557 حالــة مــن حــاالت النزاعــات؛

تنظيــم 50 زيــارة للتحســيس واإلعــالم، و4 لقــاءات مــع النســيج الجمعــوي العامــل بأحيــاء الصفيــح 	§

موضــوع هــذا الرنامــج؛

تنظيم 1099 عملية الستقبال املستفيدين بالشباك الوحيد؛	§

وضع نظام معلومايت لتخزين ومعالجة وتدبر املعلومات الخاصة بالرنامج.	§
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يف ظــل مواجهــة التحديــات والتحــوالت املتســارعة التــي يعرفهــا املجتمــع املغــريب، واســتحضارا لكــون األرسة 

نــواة املجتمــع، ومحضــن لتــوارث القيــم واملبــادئ واملهــارات الرضوريــة الندمــاج األفــراد يف الحيــاة، ركــزت 

وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة، ســنة 2015، عــى تطويــر خدمــات الوســاطة األرسيــة 

مــن خــالل إنجــاز املشــاريع التاليــة:

1. برنامج النهوض بخدمات الوساطة األرسية 

عملــت الــوزارة عــى دعــم تطويــر خدمــات الوســاطة األرسيــة، باعتبارهــا مــن أهــم الحلــول البديلــة لتدبر 

النزاعــات األرسيــة، وضــان مراعــاة املصلحــة الفضــى للطفــل، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ املحــاور التالية:

دعم مبادرات الجمعيات يف مجال الوساطة األرسية؛	§

تكوين املوارد البرشية حول تقنيات الوساطة األرسية؛	§

نرش ثقافة الوساطة االرسية من خالل اللقاءات واملؤمترات؛	§

إدماج خدمات الوساطة األرسية يف مراكز االستاع.	§

وهكذا، تم خالل هذه السنة:

ــة ومؤهــالت 	§ ــز الوســاطة األرسي ــات مراك ــات ومكون ــر الخدم ــر تحمــالت يحــدد معاي إعــداد دف

ــز؛ ــة يف هــذه املراك ــة العامل املــوارد البرشي

دعــم إحــداث مراكــز الوســاطة األرسيــة، مــن خــالل متويــل مشــاريع الجمعيــات العاملــة يف املجــال، 	§

بحيــث دعمــت الــوزارة إحــداث 35 مركــزا للوســاطة األرسيــة مببلــغ مــايل يقــدر بـــ 3.841.800,00 

ــم  ــا دع ــالت، وأيض ــر التحم ــر دف ــق معاي ــا وف ــز وتجهيزه ــداث املراك ــم إح ــمل دع ــا، يش دره

خدمــات الوســيط األرسي واملســاعد االجتاعيــة.

كــا متيــزت ســنة 2015، يف مجــال الوســاطة األرسيــة أيضــا، بتنظيــم وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنمية 

ــك يومــي 07 و08  ــة ودورهــا يف االســتقرار األرسي”، وذل ــة ملؤمتــر دويل حــول “الوســاطة األرسي االجتاعي

دجنــر بقــر املؤمتــرات بالصخــرات، يف إطــار االنفتــاح عــى التجــارب الدوليــة يف مجــال الوســاطة األرسيــة، 

واســتلهام الــدروس املســتخلصة واملارســات الفضــى.
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خالل افتتاح املؤمتر الدويل الوساطة األرسية ودورها يف االستقرار األرسي، 07 دجنرب 2015

وقــد عــرف املؤمتــر الــدويل، الــذي افتتحــه الســيد عبــد اإللــه ابــن كــران رئيــس الحكومــة، مشــاركة دوليــة 

واســعة، حيــث بلــغ عــدد الــدول املشــاركة 15 دولــة، هــي: فرنســا،وبلجيكا، وســويرسا، والنمســا، وإســبانيا، 

والرتغــال، وإنجلــرا، وموناكــو، وإندونيســيا، وقطــر، ومــر، واألردن، وتونــس والجزائــر، إىل جانــب ممثلــو 

املنظــات الدوليــة، كمنظمــة التعــاون اإلســالمي ومجلــس أوروبــا، وكــذا الفعاليــات الوطنيــة املتدخلــة يف 

املجــال مــن جمعيــات املجتمــع املــدين وخــراء ومهتمــن بقضايــا األرسة بشــكل عــام، والوســاطة األرسيــة 

عــى وجــه التحديــد.

2. تتبع تطبيق مدونة األرسة 

ــن  ــنوات م ــرش س ــول “ع ــا ح ــا وطني ــة بحث ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــت وزارة التضام أطلق

تطبيــق مدونــة األرسة: أي تغيــر يف متثــالت ومواقــف ومارســات املواطنــات واملواطنــن املغاربــة؟”، عــى 

ــة.  ــة تضــم 1200 أرسة موزعــة عــى مختلــف الجاعــات الرابي عين

ويهدف هذا البحث الوطني، الذي ستعلن نتائجه السنة املقبلة 2016، إىل:

رصد التغرات يف التمثالت ومارسات املواطنات واملواطنن بعد عرش سنوات من التفعيل؛	§

رصد التحوالت التي طالت األرسة املغربية خالل هذه الفرة؛	§

تقديم مقرحات عملية لتعزيز متلك مقتضيات مدونة األرسة وبلورة سياسة عمومية لأرسة.	§
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3. بحث وطني حول ظاهرة الزواج املبكر باملغرب

أجــرت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة، خــالل الســنة ذاتهــا، بحثــا آخــر حــول »الــزواج 

املبكــر باملغــرب«، وذلــك بهــدف تســليط الضــوء عــى أســباب هــذه الظاهــرة، يف محاولــة إليجــاد حــل لهــا 

ملالهــا مــن انعكاســات ســلبية عــى حايــة واســتقرار األرس. وقــد شــمل البحــث عينــة 2000 حالــة معنيــة 

بالــزواج دون ســن األهليــة.
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يف إطــار تنزيــل املكتســبات الدســتورية التــي نصــت عــى املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف جميــع املجــاالت، 

ــة ومســتدامة مــن أجــل تكريــس وتعزيــز حقــوق اإلنســان عمومــا،  وأرســت دعائــم تنميــة برشيــة عادل

وحقــوق النســاء خصوصــا، واصلــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة تنســيق السياســة 

الحكوميــة يف هــذا املجــال عــر تنســيق وتتبــع تفعيــل مقتضيــات الخطــة الحكوميــة للمســاواة “إكــرام” 

حســب املــؤرشات املحــددة.

1. إرساء آليات تنسيق وتتبع وتقييم الخطة الحكومية للمساواة “إكرام”

خالل االجتامع الثالث للجنة التقنية لتتبع وتقييم الخطة الحكومية للمساواة »إكرام«، 29 أبريل 2015

واصلــت الــوزارة تنفيــذ الخطــة الحكوميــة للمســاواة “إكــرام” وفــق مــا تــم تســطره مــن التزامــات محــددة 

يف الزمــن، حيــث تــم، ســنة 2015، عقــد االجتــاع الثــاين للجنــة الوزاريــة للمســاواة برئاســة الســيد رئيــس 

الحكومــة يــوم 8 ينايــر، أكــد خاللــه عــى:

أهميــة الخطــة الحكوميــة للمســاواة يف حايــة حقــوق املــرأة كإطــار اللتقائيــة السياســات العمومية 	§

ذات املقاربة التشــاركية؛

رضورة توفر الوسائل املناسبة من أجل متكن النساء للقيام بدورهن يف املجتمع؛	§

تركيز الجهود عى التدابر ذات الوقع عى ظروف عيش األفراد نساء ورجال.	§

ــل و11  ــوم 21 أبري ــة، ي ــن وزاري ــة الب ــة التقني ــع للجن ــث والراب ــن الثال ــوزارة االجتاع ــدت ال ــا عق ك

نونــر عــى التــوايل، اللذيــن تدارســا إنجــازات القطاعــات الحكوميــة املرتبطــة بتدابــر الخطــة الحكوميــة 

للمســاواة، وأيضــا مــؤرشات األثــر واألهــداف املحــددة املتعلقــة بــكل قطــاع، واللذيــن خلصــت أشــغالها 

ــا:  ــات، أهمه إىل مجموعــة مــن التوصي
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 تفعيل النظام املعلومايت لرصد وتتبع وتقييم تنفيذ مقتضيات الخطة الحكومية؛	§

الحرص عى تنزيل أهداف الخطة الحكومية للمساواة عى املستوى الجهوي؛	§

ــات وأســس 	§ ــك مقتضي ــا، عــى متل ــاة حالي ــة، خاصــة املنتق ــات الحكومي ــة القطاع تشــجيع ومواكب

ــوع؛ ــة املســتجيبة للن ــة وامليزاني ــي للالي ــون التنظيم القان

تعزيز التنسيق بشأن الرشاكات املؤسساتية، ومع املجتمع املدين؛	§

دعم استمرارية االلتقائية بن مختلف املتدخلن لنجاح تنفيذ مضامن الخطة الحكومية؛	§

تعميم بعض املبادرات واملارسات الفضى للنهوض بوضعية املرأة؛	§

إعداد “ميثاق للوقت” يف إطار الوظيفة العمومية؛	§

تفعيــل التوصيــة الصــادرة عــن االجتــاع األخــر للجنــة الوزاريــة املتعلقــة بإعطــاء األولويــة لرامــج 	§

محــددة ذات أثــر مبــارش عــى وضــع املــرأة يف املغــرب .

ــدة  ــا لفائ ــا موضوعاتي ــر اجتاع ــوم 17 دجن ــوزارة ي ــة، نظمــت ال ــه اللجن ــل هات ــة تفعي ويف إطــار مواكب

ــاد  ــع وزارة االقتص ــرك م ــر مش ــوع”، بتأط ــتجيبة للن ــة املس ــوع “امليزاني ــة يف موض ــة التقني ــاء اللجن أعض

ــة. ــة املعني ــات الحكومي ــع القطاع ــة وحضــور جمي واملالي

خالل االجتامع املوضوعايت املنظم لفائدة أعضاء اللجنة التقنية يف موضوع »امليزانية املستجيبة للنوع«، 17 دجنرب 2015

ــة، يف  ــذ الخطــة الحكومي ــع تنفي ــر الســنوي 2015 لتتب ــوزارة عــى تنســيق وإعــداد التقري ــت ال كــا عمل

أفــق عرضــه عــى أنظــار اللجنــة الوزاريــة للمســاواة يف اجتاعهــا الثالــث. كــا تــم، يف إطــار برنامــج دعــم 

االتحــاد األورويب للنهــوض باملســاواة بــن النســاء والرجــال، إطــالق:
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o  ورش الدعــم التقنــي، الــذي يشــمل توفــر خــرات لدعــم تنفيــذ التدابــر املهيكلــة الــواردة

يف الخطــة الحكوميــة للمســاواة والبنيــات املرشفــة عــى تنســيقها. وقــد تــم إطالقــه بعــد 

صياغــة مقرحــات مختلــف القطاعــات الحكوميــة املعنيــة بهــذا املحــور.

o  ورش دعــم الفاعلــن غــر الحكوميــن، عــر دعــم مشــاريع الجمعيــات العاملــة يف املســتوى

املحــي مببلــغ 22 مليــون درهــم، والــذي تــم تفويــض تدبــره لوكالــة التنميــة االجتاعيــة 

ــا للتكامليــة والنجاعــة بــن مكونــاات  يف إطــار اتفاقيــة خاصــة بــن الطرفــن، وذلــك ضان

القطــب االجتاعــي.

2. االحتفاء بجائزة متيز للمرأة املغربية

احتفــاء باملــرأة املغربيــة، تــم تنظيــم حفــل تســليم جائــزة متيــز للمــرأة املغربيــة يف اليــوم العاملــي للمــرأة، 

حيــث توجــت بجائزتهــا األوىل، والتــي تقــدر قيمتهــا بـــ80 ألــف درهــا، الســيدة حليمــة الناجــي، رئيســة 

جمعيــة الرحمــة للمعاقــات بأزيــالل، فيــا توجــت بالجائــزة الثانيــة، والتــي تبلــغ قيمتهــا 60 ألــف درهــا، 

الســيدة وفــاء القبــاج، رئيســة جمعيــة املــرأة القرويــة والطفــل بالجاعــة القرويــة مهايــة التابعــة إلقليــم 

مكنــاس، وبالجائــزة الثالثــة الســيدة فاطمــة آيــت مــوىس، رئيســة تعاونيــة أفولــيك مــن أكاديــر إداوتنــان، 

والتــي تبلــغ قيمتهــا 40 ألــف درهــا.

ــر، إطــالق  كــا تــم، احتفــاء باليــوم الوطنــي للمــرأة املغربيــة، الــذي يصــادف ســنويا العــارش مــن أكتوب

فعاليــات الــدورة الثانيــة مــن جائــزة متيــز للمــرأة املغربية، وذلــك تكرميــا للنســاء ذوات اإلبــداع واإلنجازات 

الخالقــة الراميــة إىل النهــوض بأوضــاع املــرأة املغربيــة، مبــا يحقــق األثــر اإليجــايب عــى واقعهــا. وقــد تــم، يف 

هــذا اإلطــار، اعتــاد مجموعــة مــن القــرارات التنظيميــة املتعلقــة بهــذه الجائــزة:
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o  6 ــادر يف ــم 599.15، الص ــة رق ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــرة التضام ــرار وزي ق

جــادى األوىل 1436 )25 فرايــر 2015(، والقــايض بتحديــد النظــام الداخــي لجائــزة “متيــز 

للمــرأة املغربيــة؛

o  6 ــادر يف ــم 596.15، الص ــة رق ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــرة التضام ــرار وزي ق

ــزة  ــم جائ ــة تنظي ــاء لجن ــن أعض ــق بتعي ــر 2015(، واملتعل ــادى األوىل 1436 )25 فراي ج

ــة”؛ ــرأة املغربي ــز للم “متي

o  6 ــادر يف ــم 598.15، الص ــة رق ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــرة التضام ــرار وزي ق

ــزة  ــح تعويضــات ألعضــاء لجــان جائ ــق مبن ــر 2015(، املتعل جــادى األوىل 1436 )25 فراي

ــة”؛ ــز للمــرأة املغربي “متي

o  17 قــرار وزيــرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة رقــم 3006.15، الصــادر يف

ذي القعــدة 1436 )2 شــتنر 2015(، القــايض بتغيــر قيمــة املكافــأة النقديــة لجائــزة “متيــز 

للمــرأة املغربيــة”، حيــث رفعــت الحكومــة القيمــة املاليــة للجائــزة مــن 180.000 درهــم 

كــا حددهــا املرســوم، يف صيغتــه األوىل، إىل 300.000 درهــم.

3. إعداد تقارير اململكة املغربية املتعلقة بوضعية املرأة

خالل اللقاء التحضريي مع جمعيات املجتمع املدين ملشاركة اململكة املغربية يف الدورة 59 للجنة وضع املرأة، 28 يناير 2015

كــا العــادة، أرشفــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة عــى تنســيق إعــداد التقريــر 

الوطنــي الــذي تــم تقدميــه خــالل الــدورة التاســعة والخمســن للجنــة وضــع املــرأة بهيئــة األمــم املتحــدة 

املنعقــدة بنيويــورك شــهر مــارس2015، حــول “تتبــع خطــة عمــل بجــن +20”، حيــث عكــس التقــدم املحرز 

والتحديــات التــي واجههــا املغــرب مــن حيــث تنفيــذ إعــالن بجــن 1955، ال ســيا يف املجــاالت 12 املحــددة 
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يف اإلعــالن وتقديــم األولويــات والتدابــر املســتقبلية مــن أجــل تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة 

بعــد عــام 2015، وذلــك بتشــاور مــع مختلــف القطاعــات الوزاريــة املعنيــة. كــا تــم عرضــه ومناقشــته مــع 

جمعيــات املجتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك الشــبكات والجمعيــات النســائية ومؤسســات الحكامــة.

4. املرصد الوطني للعنف ضد النساء

يف إطــار تعزيــز اآلليــات املؤسســاتية ملناهضــة العنــف، نظمــت الــوزارة، يــوم 30 أبريــل 2015، يومــا إعالميا 

للتعريــف باملرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء، الــذي تــم إطالقــه ســنة 2014 كآليــة وطنيــة تضــم إىل 

جانــب القطاعــات الحكوميــة املعنيــة باملوضــوع وجمعيــات املجتمــع املــدين ومراكــز البحــث والدراســات 

الجامعيــة، وتقديــم أعضائــه، وأهدافــه. وتــم خــالل هــذا اليــوم اإلعالمــي تقديــم أهــم املنجــزات الوطنيــة 

املتحققــة يف مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء، وأهــم املراحــل التــي قطعهــا مســار إحــداث املرصــد.

خالل اليوم اإلعالمي حول املرصد الوطني للعنف ضد النساء، 30 أبريل 2015
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وقد بارش املرصد الوطني للعنف ضد النساء، مبارشة بعد تنصيب أعضائه، أنشطته، حيث تم:

o  ،زيــارة لــدول فرنســا وإســبانيا لالطــالع عــى تجربتهــم يف مجــال رصــد العنــف ضــد النســاء

مــا بــن 8 و13 يونيــو 2015، بتعــاون مــع مجلــس أوروبــا؛

o  ــاط، يف ــر 2015 بالرب ــوم 25 نون ــاء مــع ســفراء دول االتحــاد األورويب باملغــرب، ي عقــد لق

ــف ضــد  ــن يف مجــال مناهضــة العن ــف الفاعل إطــار انفتاحــه عــى محيطــه، وعــى مختل

ــه؛ ــدور املنتظــر من ــه وال النســاء، وكــذا مــن أجــل التعريــف مبهامــه وأنشــطته ومكونات

o املشاركة يف الحملة التحسيسية الثالثة عرش ملناهضة العنف ضد النساء؛

o املشاركة يف فعاليات املعرض الدويل للنرش والكتاب؛

o  ــة ــرأة واالرسة والتنمي ــن وامل ــا وزارة التضام ــي نظمته ــة، الت ــدورة التكويني ــاركة يف ال املش

ــز  ــدرات مراك ــة ق ــة، لتقوي ــة االقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــع منظم ــة م ــة برشاك االجتاعي

ــف؛ ــا العن ــاء ضحاي ــوين للنس ــه القان ــتاع والتوجي االس

o استقبال وفود دول أجنبية لالطالع عى تجربة املرصد؛

o .إعداد التقرير السنوي األول

خالل لقاء املرصد الوطني للعنف ضد النساء مع سفراء دول االتحاد األورويب باملغرب، 25 نونرب 2015
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5. املنظومة املعلوماتية املؤسساتية حول العنف ضد النساء

ويف مجــال التدابــر املتخــذة لرصــد الظاهــرة، تــم إحــداث املنظومــة املعلوماتيــة املؤسســاتية حــول العنــف 

ضــد النســاء، كآليــة مؤسســاتية تهــدف تجميــع مختلــف البيانــات واملعطيــات الخاصــة بالنســاء والفتيــات 

ضحايــا العنــف املبنــي عــى النــوع االجتاعــي عــى الصعيديــن الجهــوي والوطنــي. 

وبهــدف تطويــر وتفعيــل هــذه املنظومــة، تــم توقيــع بروتوكــول لتبــادل املعطيــات املعلوماتيــة الخاصــة 

بعــدد الحــاالت التــي يتــم اســتقبالها يف بنيــات التكفــل التابعــة للقطاعــات الخمســة الرشيكــة يف املنظومــة 

)وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة، ووزارة العــدل والحريــات، ووزارة الصحــة، واملديريــة 

ــت  ــول، أرشف ــذا الروتوك ــة يف ه ــات املتضمن ــال لاللتزام ــيك(. وتفعي ــدرك املل ــي وال ــن الوطن ــة لأم العام

الــوزارة، مبعيــة رشكائهــا املؤسســاتين األربعــة، خــالل ســنة 2015، عــى:

o  ــف ــا مختل ــت به ــي تقدم ــة الت ــة املتبقي ــاكل التقني ــة املش ــرة ملعالج ــب خ ــن مكت تعي

القطاعــات الرشيكــة؛

o  تثبيــت اإلصــدار2.1 للنســخة التجريبيــة للمنظومــة املعلوماتيــة املؤسســاتية حــول العنــف

ضــد النســاء؛

o  تثبيــت نســخة مــن التطبيــق املعلومــايت للمنظومــة املعلوماتيــة املؤسســاتية للعنــف ضــد

املــرأة باملرصــد؛

o .تكوين مستعمي املنظومة املعلوماتية

وتــم، يف الســياق ذاتــه، إعــداد دليــل الخاليــا املؤسســاتية الســتقبال النســاء املعنفــات عــى مســتوى املحاكم 

واملستشــفيات العموميــة، ومراكــز الرشطــة والــدرك امللــيك. وهــو الدليــل الــذي ميّكــن مــن التعريــف بهــذه 

الخاليــا املوجــودة عــى الصعيــد الــرايب والخدمــات التــي تقدمهــا، كــا ميّكــن مــن تســهيل عمليــة التواصــل 

بــن الــرشكاء املعنيــن. وقــد تــم تقدميــه خــالل النــدوة الختاميــة للحملــة الثالثــة عــرش ملناهضــة العنــف 

ضــد النســاء، التــي نظمــت تحــت رئاســة الســيدة الوزيــرة يــوم 23 دجنــر 2015.
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ــل  ــوىل التكف ــاء، تت ــات للنس ــدد الخدم ــزا متع ــداث 40 مرك ــرشوع يف إح ــم ال ــرايب، ت ــتوى ال ــى املس وع

ــواء  ــر اإلي ــة، وتوف ــه واملواكب ــن خــالل االســتقبال واالســتاع، والتوجي ــك م ــف، وذل ــا العن بالنســاء ضحاي

ــة  ــذا مواكب ــة، وك ــة صعب ــدن يف وضعي ــوايت يوج ــة الل ــاء خاص ــه النس ــر وتوجي ــة إىل تأط ــت، إضاف املؤق

ــون. ــون املحلي ــا الفاعل ــوم به ــي يق ــة الت ــة املحلي ــطة االجتاعي ــاريع واألنش املش

ويف إطــار الرشاكــة مــع جمعيــات املجتمــع املــدين العاملــة يف املجــال، تــم دعــم مراكــز االســتاع واالســتقبال 

ــا العنــف، حيــث وصــل عــدد مراكــز االســتاع املدعمــة، برســم ســنة  والتوجيــه للنســاء والفتيــات ضحاي

2015، إىل 44 مركــزا تدعــم مببلــغ إجــايل بلغــت قيمتــه 10.5 مليــون درهــم.

6. تطوير الرشاكة الوطنية والدولية يف مجال مناهضة العنف 

ــة يف  ــة والدولي ــر الرشاكــة الوطني ــة عــى تطوي ــة االجتاعي تعمــل وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنمي

ــك مــن خــالل: ــز ضــد املــرأة، وذل مجــال مناهضــة العنــف وكل أشــكال التميي

o  ــة تفعيــل الرنامــج التحســيي املندمــج يف مجــال مناهضــة العنــف والتمييــز ضــد مواصل

النســاء والفتيــات، الــذي تــم التوقيــع عليــه 09 مــارس 2013 مــع كل مــن وزارة االتصــال 

ــة؛ ووزارة الثقاف

o  ،مواصلــة تنظيــم الحمــالت الوطنيــة التواصليــة والتحسيســية ملناهضــة العنــف ضــد النســاء

ــدار...!  ــر إن ــعار “آخ ــت ش ــاء تح ــد النس ــف ض ــف العن ــة 13 لوق ــة الوطني ــا الحمل آخره

ــر 2015. كــا نظــم، يف  ــوم 25 نون ــي ي ــي افتتحــت بلقــاء وطن ..للمعنــف العقــاب”، والت

إطارهــا، 12 لقــاء جهويــا بــكل مــن إفــران، وســيدي ســليان، والناظــور، وفــاس، وســطات، 

ــا  ــم فعالياته ــر، لتخت ــم، وطانطــان والرشــيدية وأكادي ــة، وآســفي، وكلمي ــالل، وخريبك وأزي

ــة يــوم 15 دجنــر 2015؛ بنــدوة وطني

o توسيع مجال الرشاكة مع القطاعات واملؤسسات املعنية باملجال؛

o  ــا ــوين للتكفــل بالنســاء ضحاي ــر مجــال الرشاكــة مــع مراكــز االســتاع واإلرشــاد القان تطوي

العنــف مــن خــالل الدعــم الــذي تقدمــه الــوزارة، حيــث تــم متديــد مجــال الرشاكــة ملــدة 
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ــان  ــدف ض ــك به ــابقا، وذل ــه س ــوال ب ــا كان معم ــدة ك ــنة واح ــدل س ــنوات ب ــالث س ث

اســتمرارية تقديــم الخدمــات الالزمــة للنســاء ضحايــا العنــف. كــا تــم الرفــع مــن حجــم 

ــنة 2014، إىل 105  ــون درهــا برســم س ــن 7.2 ملي ــز م ــذه املراك ــدم له ــايل املق ــم امل الدع

ــون درهــا برســم ســنة 2015؛ ملي

o  ،تطويــر الرشاكــة مــع الهيئــات واملؤسســات واملنظــات الدوليــة يف مجــال مناهضــة العنــف

ــدة  ــم املتح ــدوق األم ــا، وصن ــرأة بفرنس ــؤون امل ــة بش ــوزارة املكلف ــا، وال ــس أوروب كمجل

ــم املتحــدة اإلمنــايئ للمــرأة. ــدوق األم للســكان، وصن

7. املرصد الوطني لصورة املرأة يف اإلعام

ويف مجــال النهــوض باملســاواة بــن الجنســن، قامــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة، 

ــه هــذا األخــر  ــذي يقــوم ب ــدور الهــام ال ــارا لل يف إطــار مجهوداتهــا لرصــد صــورة املــرأة يف اإلعــالم، واعتب

يف تشــكيل الــرأي العــام وتكريــس ثقافــة املســاواة واإلنصــاف، برصيــد املبــادرات الســابقة التــي انطلقــت 

مــع إعــداد امليثــاق الوطنــي لتحســن صــورة النســاء يف اإلعــالم، ليعــزز ســنة 2015 بتنصيــب أعضــاء املرصــد 

الوطنــي لصــورة املــرأة يف اإلعــالم، تنفيــذا ملضامــن الخطــة الحكوميــة للمســاواة “إكــرام” يف أفــق املناصفــة، 

الســيا الهــدف الرابــع مــن املجــال األول واملتعلــق بنــرش مبــادئ اإلنصــاف واملســاواة وتحســن صــورة املــرأة.
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خالل حفل تنصيب أعضاء املرصد الوطني لصورة املرأة يف اإلعالم، 19 يونيو 2015

ويرجــم املرصــد الوطنــي لصــورة املــرأة يف اإلعــالم، باعتبــاره آليــة وطنيــة ثالثيــة الركيــب تجمــع ممثــي 

ــي  ــة وممث ــآت املهني ــات املجتمــع املــدين والهي ــي جمعي ــة يف املجــال وممث ــة الفاعل القطاعــات الحكومي

مراكــز الدراســات والبحــث بالجامعــات، النهــج التشــاريك كخيــار اســراتيجي للرصــد املســتمر لصــورة املــرأة 

ــة الصــور  ــة(، ومحارب ــة والرقمي ــة الســمعية والبري ــة )املكتوب التــي تروجهــا مختلــف الوســائط اإلعالمي

ــز  ــة إىل تعزي ــال، إضاف ــة يف املج ــر املعرف ــذا املســاهمة يف تحســن وتطوي ــرأة، وك ــة واملســيئة للم النمطي

ثقافــة املســاواة وترســيخ حقــوق املــرأة.

ويضطلع املرصد الوطني مبهام: 

o القيام بأعال اليقظة والرصد والتتبع لصورة املرأة يف مختلف وسائل اإلعالم؛

o إعداد وتطوير املؤرشات يف مجال رصد صورة املرأة يف اإلعالم؛

o  إحــداث بنــك للمعلومــات واملعطيــات حــول الصــور النمطيــة املرصــودة يف مختلــف

الوســائط اإلعالميــة، املكتوبــة، والســمعية، والبريــة، والرقميــة؛

o املساهمة يف إنجاز الدراسات والبحوث ذات العالقة باملجال؛

o .إنجاز التقرير السنوي، وتقارير دورية أو موضوعاتية

وقــد اتخــذت، يف الســياق ذاتــه، مجموعــة مــن التدابــر واإلجــراءات تتناســق مــع أولويــات اشــتغال املرصد، 

ــن تلخيصها يف:  ميك

o عقد سلسلة من االجتاعات الدورية؛

o انتقاء خبر إلعداد خارطة الطريق لتفعيل املرصد الوطني لصورة املرأة يف اإلعالم؛

o  ،إعــداد األوراق الداخليــة للمرصــد، واملتمثلــة يف النظــام األســايس، والنظــام الداخــي

وامليثــاق؛
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o تشكيل اللجن التقنية؛

o  ــل الســنوي للمرصــد لســنة 2016، يتضمــن خمــس محــاور أساســية ــج العم ــداد برنام إع

تتعلــق بإنجــاز التقاريــر واألبحــاث، وتحديــد آليــات رصــد صــورة املــرأة يف اإلعــالم، إضافــة 

ــادل الخــرات والتجــارب الناجحــة، والتواصــل والتحســيس؛ ــز ودعــم القــدرات، وتب إىل تعزي

o .»تحديد موضوع التقرير السنوي األول للمرصد يف »اإلشهار التلفزي

8. التواصل والتحسيس

ــة العنــف ضــد النســاء يف 25 	§ ــة عــرش ملحارب ــة الثالث ــم إطــاق الحمل ويف الجانــب التحســيي، ت

نونــر 2015، تحــت شــعار”آخر إنــدار...! ..للمعنــف العقــاب”، ســلطت الضــوء عــى فئــة مرتكبــي 

العنــف ضــد النســاء، وشــملت تنظيــم 12 لقــاء جهويــا عــى املســتوى الــرايب، بتعــاون مــع مكونــات 

القطــب االجتاعــي، بلغــت نســبة مشــاركة الرجــال يف فعالياتهــا 67 باملائــة.

كــا تــم، تفعيــال للربنامــج التحســييس املندمــج البــني قطاعــي، وعــى هامــش فعاليــات املعــرض 	§

الــدويل للنــرش والكتــاب بالــدار البيضــاء، تخصيــص رواق لــوزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة 

االجتاعيــة خــالل أيــام املعــرض لعــرض منشــورات وإصــدارات الــوزارة، إضافــة إىل تنظيــم عــدد من 

النــدوات واألنشــطة للتعريــف برامجهــا املختلفــة.

واحتفــاء باليــوم الوطنــي للمــرأة املغربيــة، الـــذي يصــادف 10 أكتوبــر مــن كل ســنة، نظمــت وزارة 	§

التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة بأكادمييــة اململكــة املغربيــة بالربــاط، لقــاء وطنيــا 

حــول “التمكــني الســيايس للنســاء ورهانــات الجهويــة املوســعة”، بحضــور وفــود متثــل مجموعــة 

ــة،  ــات الدولي ــض املنظ ــة، وبع ــات الحكومي ــة إىل القطاع ــالمية، إضاف ــة واإلس ــدول العربي ــن ال م

ــذي  ــن يف املجــال، وال ــة والباحث ــات الجمعوي ــة والفعالي ــات السياســية الوطني ــن عــن الهيئ وممثل

كان مناســبة للوقــوف عــى مــا تــم تحقيقــه يف مجــال التمكــن الســيايس للنســاء، والنتائــج املحققــة 

عــى املســتوى الوطنــي والــرايب، والوقــوف عــى اإلكراهــات، ورصــد التحديــات املرتبطــة بالوصــول 

للمســاواة وتحقيــق املناصفــة يف الولــوج للمناصــب السياســية.

وعالقــة مبوضــوع التمكــن الســيايس للنســاء، ســبق للــوزارة أن أطلقــت يــوم 30 شــتنر 2015 مــرشوع 	§

“نحــو حكومــات شــاملة ومنفتحــة: تعزيــز مشــاركة ومتثيــل املــرأة يف الربملانــات واملجالــس املنتخبــة” 

املقــدم يف إطــار “صنــدوق التحــول للــرشق األوســط وشــال إفريقيــا” بتعــاون مــع منظمــة التجــارة 

والتنميــة االقتصاديــة وحضــور وزراء وفعاليــات وطنيــة ودوليــة يف املجــال، والــذي يهــدف إىل دعــم 

النســاء يف مراكــز القــرار الســيايس. 
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كــا ســاهمت الــوزارة يف تنشــيط الــدورة 13 لـ”ســلك النــدوات الجهويــة” لفائــدة النســاء املنتخبــات 	§

عــى املســتوى املحــي والنســاء املوظفــات وممثــالت املجتمــع املــدين حــول “دعــم ومواكبــة القيــادة 

النســائية”، والتــي تــرشف عــى تنظيمهــا وزارة الداخليــة.

خالل الندوة الوطنية املنظمة مبناسبة اليوم الوطني للمرأة املغربية حول »التمكني السيايس للنساء ورهانات الجهوية«، 10 أكتوبر 2015



تعزيز�مكانة�المجتمع�المدني
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ــة يف مجــاالت تدخــل القطــب  ــات العامل ــة قــدرات الجمعي ــة إىل تقوي يف إطــار الرامــج واألنشــطة الرامي

ــدف  ــات”، به ــل الجمعي ــاء لتأهي ــج “ارتق ــذ برنام ــنة 2015، يف تنفي ــالل س ــرشوع، خ ــم ال ــي، ت االجتاع

ــك مــن خــالل: ــات، وذل ــة مــن طــرف الجمعي ــات املقدم ــع مــن جــودة الخدم ــة والرف ــق الفعالي تحقي

تعزيــز حكامــة الرنامــج عــى الصعيــد االســراتيجي والتدبــري والتنفيــذي مركزيــا ومحليــا، واعتــاد 	§

آليــة التعاقــد حــول األهــداف بــن كل املتدخلــن يف الرنامــج؛

ــن 	§ ــي أو املســتفيدة م ــة للقطــب االجتاع ــات الرشيك ــى الجمعي ــز ع ــتهداف بالركي ــد االس تجوي

ــة؛ ــاالت ذات األولوي ــة يف املج ــة العامل ــة البرشي ــة للتنمي ــادرة الوطني ــالت املب متوي

تقوية مشاركة الجمعيات يف تنفيذ السياسات العمومية والرامج املوضوعة من طرف الوزارة؛	§

وضــع منظومــة لتتبــع وتقييــم الرنامــج عــى الصعيــد املركــزي واملحــي، وعــى مســتوى الجمعيــات 	§

املســتهدف وتحديــد املســؤوليات واملــوارد البرشيــة والتقنيــة الالزمــة؛ 

تعزيز التواصل بن كل املتدخلن يف الرنامج.	§

وقــد أطلــق هــذا الرنامــج الجديــد “ارتقــاء” بنــاء عــى نتائــج الدراســة التــي قامــت بهــا الــوزارة حــول 

ــات )908( يف إطــار برنامــج  ــدة الجمعي ــا لفائ ــر السيوســيو اقتصــادي للمشــاريع التــي ســبقت دعمه األث

“تقويــة” الــذي أطلــق ســنة 2009 بهــدف تقويــة قــدرات النســيج الجمعــوي، ودعــم الرأســال البــرشي 

مــن خــالل دعــم املبــادرات الجاعيــة.  

ــدة  ــة لفائ ــة االجتاعي ــة التنمي ــع وكال ــة م ــة رشاك ــب اتفاقي ــذ مبوج ــذي ينف ــج، ال ــذا الرنام ــدف ه ويه

ــة، إىل: ــة البرشي ــة للتنمي ــادرة الوطني ــي واملب ــب االجتاع ــة للقط ــات الرشيك الجمعي

ــم 	§ ــذ وتقيي ــداد وتنفي ــاركة يف إع ــل املش ــن أج ــات م ــاءات الجمعي ــن كف ــع م ــاهمة يف الرف املس

السياســات العموميــة والرامــج االجتاعيــة؛

تأهيل الجمعيات؛	§

تحسن جودة وأداء تدخالت الجمعيات من أجل تحقيق أهدافها؛	§

تقوية التشاور والتبادل بن الجمعيات من أجل املشاركة يف مسلسل التنمية؛	§

توطيد مارسات الحكامة الجيدة والشفافية واملسؤولية.	§

وهكذا، تم خالل هذه السنة:

o تنظيم 41 دورة تكوينية، استفاد منها 960 فاعل جمعوي؛

o  666 تخصيــص 248 حصــة للمواكبــة املبــارشة للجمعيــات، وصــل عــدد املســتفيدين منهــا

فاعــال جمعويــا؛

o تنظيم أنشطة لتبادل الزيارات والتجارب بن الجمعيات، استفاد منها 61 من أطر الجمعيات؛

o تقديم الدعم التقني لـفائدة 1036 من حامي املشاريع عى املستوى املحي؛
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o .تنظيم 55 دورة تدريبية، استفاد منها 1215 من العاملن مبؤسسات الرعاية االجتاعية

برامج تقوية قدرات املجتمع املدين	§

الجهة املرشفة عدد املستفيدين العدد املحور

960 الوزارة/الوكالة 41 الدورات التكوينية

666 الوزارة/الوكالة 248 حصص املواكبة

61 الوزارة/الوكالة 1  تبادل الزيارات

الوكالة 1036 -
 تقديم الدعم التقني لـحامي

املشاريع عى املستوى املحي

التعاون الوطني 1215 55
 الدورات التدريبية لفائدة مؤسسات

الرعاية االجتاعية



النهوض�بحقوق�الطفولة�وحمايتها
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متيزت سنة 2015، يف مجال النهوض بحقوق الطفولة وحايتها، بتنفيذ مجموعة من الرامج، من أهمها:

1. املصادقة عى السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة:

ــة  ــة باملغــرب مــن طــرف اللجن ــة الطفول ــة املندمجــة لحاي ــم خــالل الســنة اعتــاد السياســة العمومي ت

ــة  ــوض بأوضــاع الطفول ــال النه ــة يف مج ــذ السياســات واملخططــات الوطني ــع تنفي ــة بتتب ــة املكلف الوزاري

ــو 2015. ــوم 3 يوني ــك ي ــة، وذل ــس الحكوم ــي يرأســها الســيد رئي ــا، الت وحايته

خالل اجتامع اللجنة الوزارية املكلفة بتنفيذ السياسات واملخططات الوطنية يف مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحاميتها برئاسة السيد رئيس 
الحكومة، 3 يونيو 2015

وتســتند مضامــن هــذه السياســة العموميــة إىل التوجيهــات امللكيــة الســامية يف مجــال النهــوض بأوضــاع 

الطفولــة، ومقتضيــات الدســتورية الجديــدة التــي تكــرس حــق الطفــل يف الحايــة باعتبــاره حقــا دســتوريا، 

كــا تنــدرج يف إطــار تفعيــل التزامــات الرنامــج الحكومــي يف مجــال النهــوض بحقــوق الطفــل ومحاربــة 

مختلــف أشــكال العنــف، وتفعيــل توصيــات التقييــم النصــف مرحــي لخطــة العمــل الوطنيــة للطفولــة 

“مغــرب جديــر بأطفالــه”، الــذي وقــف عــى ضعــف املحــور املتعلــق بالحــق يف الحايــة، وأوىص بــرضورة 

اعتبــاره مــن أولويــات املرحلــة.

ــف  ــكال العن ــة كل أش ــا ملحارب ــا وطني ــة جواب ــة الطفول ــة لحاي ــة املندمج ــة العمومي ــكل السياس وتش

ــكال  ــع أش ــد جمي ــال ض ــايئ لأطف ــط ح ــع محي ــعى إىل وض ــال، وتس ــد األطف ــتغالل ض ــداء واالس واالعت

ــات:  ــدد االختصاص ــراتيجي متع ــار اس ــتغالل، كإط ــف واالس ــداء والعن ــال واالعت اإله

o  ــة إىل ــر والرامــج واألنشــطة الهادف ــوي عــى كل التداب ــة وشــاملة تحت يضــم ترســانة فعال

منــع كافــة أشــكال اإلهــال واالعتــداء واالســتغالل والعنــف ضــد األطفــال والوقايــة منهــا، 

وإعطــاء أجوبــة مــن حيــث التكفــل واإلدمــاج واملتابعــة؛



104

o  ،ــة ــة الرابي ــوج، والتغطي ــن الول ــان تحس ــة لض ــيق العملي ــات التنس ــوح آلي ــدد بوض يح

ــوارد. ــيد امل ــة وترش ــع عقلن ــات، م ــار الخدم ــتمرارية، وآث ــرة، واالس واملعاي

ويقتي إنجاز هذه املنظومة الحائية عى أرض الواقع تحقيق خمس أهداف اسراتيجية، وهي: 

تقوية اإلطار القانوين لحاية األطفال وتعزيز فعاليته؛. 1

إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحاية الطفولة؛. 2

وضع معاير للمؤسسات واملارسات؛. 3

النهوض باملعاير االجتاعية الحائية؛. 4

وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم واملراقبة.. 5

2. بلورة الربنامج الوطني لتنفيذ السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة

يرجــم الرنامــج الوطنــي التنفيــذي األهــداف االســراتيجية للسياســة العموميــة املندمجــة لحايــة الطفولــة 

إىل أفعــال ملموســة توفــر لــكل أطفــال املغــرب، بــدون متييــز، حايــة فعليــة مــن العنــف ومــن أخطــاره، 

كل حســب حاجتــه ومــا متليــه مصلحتــه الفضــى، وذلــك مــن خــالل:

تحديد األهداف الفرعية والتدابر امللموسة لتنزيلها عى أرض الواقع؛	§

ــار 	§ ــم مس ــع وتقيي ــؤرشات تتب ــر، وم ــذ كل تدب ــي لتنفي ــز الزمن ــؤوليات والحي ــد املس تحدي

ــاره. ــه وآث ــذه ونتائج تنفي

ــر  ــذ 13 أكتوب ــدأ من ــع القطاعــات ابت ــذي نتيجــة عمــل تشــاريك م ــي التنفي ــر هــذا الرنامــج الوطن ويعت

ــن  ــم م ــة بدع ــة االجتاعي ــرأة والتنمي ــن واألرسة وامل ــيقه وزارة التضام ــى تنس ــهرت ع ــذي س 2015، ال

اليونيســيف ومشــاركة فاعلــة مــن األطفــال والفاعلــن العموميــن وجمعيــات املجتمــع املــدين، والــذي تــم 

ــات أساســية: إعــداده وفــق ثــالث مقارب

مقاربة تشاركية تقوم عى مشاورة وأخذ رأي كل الفاعلن املعنين؛ 	§

مقاربة واقعية وبناءة ترصد املكتسبات وتنخرط يف دينامية اإلصالحات الجارية وتعززها؛	§

مقاربة مندمجة تقطع مع املقاربات القطاعية والتجزيئية.	§
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خالل اجتامع لبلورة الربنامج الوطني لتنفيذ السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة، 13 أكتوبر 2015

3. تنسيق املجهودات الوطنية يف مجال النهوض بحقوق الطفل 

ــة يف مجــال النهــوض بأوضــاع  ــذ السياســات واملخططــات الوطني ــة املكلفــة بتنفي ــة الوزاري عقــدت اللجن

ــم  ــه تقدي ــم خالل ــة، ت ــس الحكوم ــو 2015، برئاســة الســيد رئي ــوم 3 يوني ــا ي ــا اجتاع ــة وحايته الطفول

السياســة العموميــة املندمجــة لحايــة الطفولــة، واملنجــزات املتحققــة يف هــذا املجــال، إضافــة إىل التدابــر 

ــة، والتــي تتجــى يف: االســتعجالية لحايــة الطفول

متكــن األطفــال مجهــويل الهويــة مــن االســم الثــاليث لتقــوم املصالــح املختصــة بتمكــن الفئــة 	§

املعنيــة مــن التســجيل بدفاتــر الحالــة املدنيــة باســم ثــاليث يضمــن حقهــم يف هويــة كاملــة؛

الرفع من الحد األدىن لسن تشغيل األطفال إىل 16 سنة عوض 15 سنة؛	§

وضع ضانات قانونية للحفاظ عى املصلحة الفضى للطفل أثناء الحراسة النظرية؛	§

القيام بحمالت تحسيسية لتشجيع املغاربة عى التكفل باألطفال املتخى عنهم؛	§

ــع املرصــد 	§ ــة م ــال برشاك ــداء عــى األطف ــغ عــن حــاالت االعت ــم األخــرض للتبلي ــل الرق تفعي

ــل؛ ــي للطف الوطن

إصالح وحدات حاية الطفولة؛	§

وضع برتوكوالت التكفل للمؤسسات الرعاية االجتاعية الخاصة باألطفال؛	§

بلورة عقوبات بديلة خاصة باألطفال يف نزاع مع القانون؛	§

إثبــات عالقــة البنــوة بــن الطفــل واألب املتســبب يف الحمــل غــر الرشعــي بواســطة تحليــل 	§

ADN؛
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دعم تفعيل مقتضيات القانون الجنايئ الخاصة بالتسول باألطفال؛	§

تقوية املساعدة االجتاعية بتوفر املوارد البرشية وتأهيلهم؛	§

مواكبة املستفيدين خريجي مؤسسات الرعاية االجتاعية ما بعد 18 سنة. 	§

ــة اجتاعــات  ــة، ثالث ــود الحكومــة يف مجــال الطفول ــراز جه ــوزارة، يف إطــار التنســيق وإب كــا نظمــت ال

ــوض  ــال النه ــة يف مج ــات الوطني ــات واملخطط ــذ السياس ــع تنفي ــة بتتب ــة املكلف ــة الوزاري ــة للجن تحضري

بأوضــاع الطفولــة وحايتهــا، األول يــوم 25 فرايــر 2015، والثــاين يــوم 15 أبريــل 2015، والثالــث يــوم 28 

ــة يف مجــال  ــات الحكومي ــودات القطاع ــات الخاصــة مبجه ــن املعطي ــي خصصــت لتحي ــل 2015، والت أبري

الطفولــة، مبــا يف ذلــك تحقيــق الحــق يف الصحــة، والحــق يف الربيــة والنمــو، والحــق يف الحايــة، والحــق 

يف املشــاركة.

وعــى ضــوء نتائــج هــذه االجتاعــات، تــم إعــداد تقريــر حــول منجــزات القطاعــات الحكوميــة يف مجــال 

النهــوض بأوضــاع الطفولــة، يف إطــار تفعيــل خطــة العمــل الوطنيــة للطفولــة 2006-2015.

ويف إطــار تنفيــذ برنامــج التعــاون مــع املنظمــة اإلســالمية للربيــة والعلــوم والثقافــة “إيسيســكو” برســم 

ســنتي 2014/2015، تــم عقد اجتــاع إقليمــي للخــراء حــول حايــة األطفــال يف مؤسســات اإليــواء 

ــذي هــدف إىل البحــث عــن  ــاط، وال ــاي 2015 بالرب ــك يومــي 12 و13 م ــة، وذل ــدول العربي ــة بال والرعاي

أفضــل الســبل وأنجــع الوســائل لتوفــر الحايــة الالزمــة لأطفــال يف مؤسســات اإليــواء والرعايــة يف الــدول 

ــر  ــدي ملظاه ــات يف التص ــك املؤسس ــا تل ــي تعرفه ــات الت ــاوزات والصعوب ــى التج ــوف ع ــة، والوق العربي

العنــف واإلســاءة التــي يتعــرض لهــا األطفــال، إضافــة إىل تقديــم االقراحــات الالزمــة واملناســبة الكفيلــة 

ــال. ــا لأطف ــي تقدمه ــاء بالخدمــات الت ــك املؤسســات، واالرتق ــر أداء تل بتطوي

خالل حفل اختتام االجتامع اإلقليمي للخرباء حول حامية األطفال يف املؤسسات بالدول العربية املنظم بالرباط يومي 12 و13 ماي 2015
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ــال  ــة األطف ــام لحاي ــار ع ــرشوع “إط ــع م ــعى إىل وض ــذي س ــاع، ال ــذا االجت ــال ه ــارك يف أع ــد ش وق

ــر،  ــس، وم ــا، وتون ــن موريتاني ــة م ــا الطفول ــون بقضاي ــون مكلف ــراء متخصص ــالمي”، خ ــامل اإلس يف الع

واألردن، وفلســطن، ولبنــان، إضافــة إىل املغــرب، حيــث تــم تقديــم عــروض حــول واقــع حايــة األطفــال 

يف مؤسســات بلدانهــم، واالقراحــات والتوصيــات ذات الصلــة بتوفــر الحايــة لأطفــال يف تلــك املؤسســات 

ــا. ــر خدماته وتطوي

ــول  ــول الروتوك ــتوى ح ــع املس ــاع رفي ــنة، االجت ــذه الس ــالل ه ــة، خ ــة املغربي ــت باململك ــا احتضن ك

االختيــاري الثالــث امللحــق باالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، واملتعلــق بإجــراء تقديــم البالغــات، والــذي 

نظمتــه ووزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة برشاكــة مــع إدارة املــرأة واألرسة والطفولــة 

ــاط. ــل بالرب ــة، وذلــك يومــي 21 و22 أبري ــدول العربي بجامعــة ال

ــة  ــس واململكــة العربي ــة وتون ــارات العربي ــه األردن واإلم ــذي شــاركت في ــاع، ال ــد هــدف هــذا االجت وق

ــة  ــب مجموع ــر، إىل جان ــا وم ــطن وليبي ــة فلس ــان ودول ــلطنة ع ــراق وس ــودان والع ــعودية والس الس

ــدول األعضــاء عــى  ــة، إىل حــث وتشــجيع ال ــا الطفول ــة بقضاي ــة املعني ــة والدولي مــن املنظــات اإلقليمي

التصديــق عــى الروتوكــول االختيــاري الثالــث امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل، وتجديــد التــزام الــدول 

ــن جلســات  ــدد م ــم ع ــق تنظي ــن طري ــك ع ــل، وذل ــوق الطف ــا حق ــدم تجــاه قضاي ــق تق ــة بتحقي العربي

العمــل التفاعليــة التــي تناولــت املعايــر واألدوات ذات العالقــة، والتقــدم املنجــز عــى املســتوى الوطنــي، 

فضــال عــن الخطــوات املســتقبلية.

خالل االجتامع رفيع املستوى حول »الربوتوكول االختياري الثالث امللحق باالتفاقية الدولية لحقوق الطفل واملتعلق بإجراء تقديم البالغات« 
املنظم بالرباط يومي 21 و22 أبريل 2015

ــث  ــاري الثال ــول االختي ــى الرتوك ــت ع ــالمية وقع ــة وإس ــة عربي ــة أول دول ــة املغربي ــار إىل أن اململك يش

ــات. ــم البالغ ــراء تقدي ــق بإج ــل، املتعل ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي امللحــق باالتفاقي
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4. دعم وإحداث مراكز االستامع والتوجيه لألطفال ضحايا العنف 

يف مجــال برامــج دعــم حايــة الطفولــة يف وضعيــة صعبــة، ويف إطــار تعزيــز قــدرات الجمعيــات العاملــة 

ــز  ــي إلحــداث مراك ــد الوطن ــة عــى الصعي ــع 15 جمعي ــة م ــات رشاك ــع اتفاقي ــم توقي يف هــذا املجــال، ت

االســتاع والتوجيــه لأطفــال ضحايــا العنــف. وقــد أعــدت الــوزارة دفــر تحمــالت خــاص ليكــون مبثابــة 

ــات  ــد الخدم ــات تجوي ــرشوط ومتطلب ــات عــى أســس تســتجيب ل ــع الجمعي ــد م ــي للتعاق إطــار مرجع

ــدة املســتفيدين يف هــذا املجــال. املقدمــة لفائ

وتروم الوزارة، من خالل اعتاد دفر التحمالت، إىل تحقيق:

o  ضــان جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه املراكــز يف مجــال االســتاع والتوجيــه لأطفــال

ضحايــا العنــف وفــق منظومــة معياريــة يحددهــا دفــر التحمــالت؛

o .متكن الفاعل املحي يف مجال حاية الطفولة وتقوية قدراته التدبرية

وقــد بلــغ إجــايل الدعــم املقــدم لدعــم وإحــداث هــذه املراكــز، برســم ســنة 2015، مــا يفــوق 3 مليــون 

درهــا، والــذي ينــدرج يف ســياق الهدفــن االســراتيجين الثالــث والثــاين ضمــن أهــداف السياســة العموميــة 

املندمجــة لحايــة الطفولــة.

5. النهــوض بحقــوق الطفــل وتعزيــز حاميــة األطفــال مــن كافــة أشــكال العنــف 
واالســتغال واإلهــامل 

يف إطــار الهــدف االســراتيجي الرابــع للسياســة العموميــة واملتعلــق بالنهــوض باملعايــر الحائيــة للطفولــة، 

ــوض  ــدف إىل النه ــل، ته ــوق الطف ــي لحق ــد الوطن ــع املرص ــة م ــة رشاك ــع اتفاقي ــر 2015، توقي ــم، يناي ت

بحقــوق الطفــل وتعزيــز حايــة األطفــال مــن كافــة أشــكال العنــف واالســتغالل واإلهــال، وذلــك مــن 

خــالل العديــد مــن اإلجــراءات، مــن بينهــا: 

o نرش ثقافة حقوق الطفل؛

o تعزيز آليات اإلشعار واليقظة لحاية األطفال ضد العنف واالستغالل؛

o  وضــع برامــج لتقويــة جهــود بالدنــا يف مجــال الوقايــة مــن مختلــف أشــكال العنــف ضــد

األطفــال؛

o  ــر ــول مظاه ــية ح ــاءات تحسيس ــم لق ــاث وتنظي ــات وأبح ــاز دراس ــود إلنج ــف الجه تكثي

ــال؛ ــد األطف ــف ض العن

o .القيام برامج وأنشطة من شأنها أن تساهم يف حاية الطفولة

ويف إطــار تتبــع تنفيــذ هــذه االتفاقيــة، أحدثــت لجنــة مشــركة أعــدت برنامــج عمــل لتنزيــل اإلجــراءات 

ــة إعــداد برنامــج لدعــم قــدرات الفاعلــن العاملــن يف  ــة أولي املشــار إليهــا أعــاله، حيــث ســيتم يف مرحل

مجــال الطفولــة، ســواء عــى مســتوى مؤسســات الرعايــة االجتاعيــة التابعــة للتعــاون الوطنــي، أو العاملــن 

عــى مســتوى الجمعيــات الرشيكــة للــوزارة.
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6. تعزيز جودة التكفل باألطفال والشباب بدون دعم أرسي 

تــم تتبــع تنفيــذ اتفاقيــة الرشاكــة، التــي ســبق توقيعهــا مــع الجمعيــة املغربيــة لقــرى األطفــال املســعفن 

بالــدر البيضــاء، والتــي تهــدف إىل تعزيــز جــودة التكفــل باألطفــال والشــباب بــدون دعــم أرسي بــكل مــن 

الــدار البيضــاء والجديــدة والربــاط، وتحســن جــودة التكفــل باألطفــال والشــباب بــدون دعــم أرسي أو عــى 

وشــك فقدانــه، وذلــك مــن خــالل:

o  ــة ــال حاي ــا يف مج ــة له ــج مالمئ ــع برام ــة يف وض ــة االجتاعي ــات الرعاي ــة مؤسس مواكب

الطفولــة؛

o  املســاهمة يف التكويــن املســتمر للفاعلــن الجمعويــن لتحســن التكفــل باألطفــال وتأطــر

الشــباب؛

o ضان مصاحبة الشباب يف االندماج االجتاعي واملهني؛

o تقوية التعاون بن الفاعلن العمومين والقطاع الخاص يف مجال التنمية االجتاعية؛

o  ــن ــل الفاعل ــة عم ــن األرسة لتقوي ــن م ــال املحروم ــة األطف ــراءات رعاي ــل إج ــداد دلي إع

الجمعويــن يف املجــال.

وهكــذا، عقــدت لجنــة تتبــع تنفيــذ هــذه االتفاقيــة مجموعــة مــن االجتاعــات، خــالل هــذه الســنة، تــم 

خاللهــا إعــداد برنامــج العمــل الــذي ســيتم تنفيــذه بــكل مــن جهــة الربــاط ســال القنيطــرة، وجهــة الــدار 

البيضــاء ســطات.

7. النهوض بأوضاع الطفولة املحرومة من األرسة وتحسني ظروف رعايتها

يف إطــار الرشاكــة اإلطــار املوقعــة مــع العصبــة املغربيــة لحايــة الطفولــة، تــم توقيــع اتفاقيتــن للرشاكــة 

تهــدف إىل: 

o  تأهيــل وتجهيــز املركــب االجتاعــي الربــوي دار لــال أمينــة مبدينــة بنســليان، مــن أجــل

رعايــة لأطفــال املحرومــن مــن األرسة مــا فــوق 13 ســنة؛

o  ــة ــن األرسة مبدين ــن م ــال املحروم ــتقبال األطف ــز اس ــز مرك ــل وتجهي ــم وتأهي ــادة ترمي إع

ــال. ــؤالء األطف ــة له ــة االجتاعي ــودة الرعاي ــن ج ــل تحس ــن أج ــرة، م القنيط

8. تشخيص وحدات حامية الطفولة 

ينــدرج تشــخيص وحــدات حايــة الطفولــة يف إطــار تفعيــل السياســة العموميــة املندمجــة لحايــة الطفولــة، 

ــذا  ــة، وتنفي ــة الطفول ــة مندمجــة لحاي ــة ترابي ــق بوضــع منظوم ــاين املتعل خاصــة الهــدف االســراتيجي الث

لإلجــراء االســتعجايل املتعلــق بإصــالح وحــدات حايــة الطفولــة. وقــد وضعــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة 

والتنميــة االجتاعيــة والتعــاون الوطنــي برنامــج زيــارات ملختلــف وحــدات حايــة الطفولــة، وذلــك بهــدف:
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o الوقوف عى كفاءات املوارد البرشية املعنية؛

o معرفة الفضاءات املخصصة الستقبال األطفال؛

o .تحديد أدوات االشتغال واملارسات

وقد تم يف هذا اإلطار:

o إعداد استارة لجمع املعطيات املتعلقة بوضعية وحدات حاية الطفولة؛

o  ــدار ــة، وال ــرة، وطنج ــدن الصوي ــة مب ــة الطفول ــدات حاي ــة لوح ــارات ميداني ــام بزي القي

ــوان؛ ــر وتط ــالل، وأكادي ــي م ــم، وبن ــيدي قاس ــدة، وس ــاس، ووج ــاء، ومكن البيض

o .تقاسم معطيات هذا التشخيص مع مصالح مؤسسات التعاون الوطني

9. مجال التواصل والتحسيس 

ــة  ــة يف مجــال حاي ــن األنشــطة التحسيســية والتوعوي ــة م ــم مجموع ــة تنظي ــزت ســنة 2015 مبواصل متي

ــا : ــة، أهمه ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــا وزارة التضام ــت عليه ــة، أرشف الطفول

ــع 	§ ــة م ــت برشاك ــي نظم ــال، الت ــد األطف ــف ض ــف العن ــة لوق ــة الوطني ــتمرارية الحمل اس

ــنتي 2014 و2015،  ــدى س ــى م ــل ع ــوق الطف ــي لحق ــد الوطن ــيف واملرص ــة اليونيس منظم

وذلــك يف إطــار االحتفــال بالذكــرى 25 لالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل التــي كان املغــرب 

مــن أول املوقعــن عليهــا، واالنخــراط يف الحملــة الدوليــة لوقــف العنــف ضــد األطفــال، التــي 

ــة، وأيضــا يف إطــار  ــن 70 دول ــد م ــت انخــراط أزي ــا اليونيســيف شــتنر 2013 وعرف أطلقته

ــة باملغــرب.  ــة الطفول ــة املندمجــة لحاي السياســة العمومي

وتهــدف هــذه الحملــة الوطنيــة، التــي تعتمــد مقاربــة شــمولية حــول العنــف ضــد األطفــال، ســيا العنــف 

داخــل األرسة، ويف مؤسســات اســتقبال األطفــال والوســط املــدريس والشــارع، وعــر األنرنيــت، إىل التعريــف 

مبختلــف أشــكال العنــف ضــد األطفــال، وتوعيــة اآلبــاء واألرس واملجتمــع بخطــورة العنــف ضــد األطفــال، 

ــود  ــة جه ــف، وتعبئ ــكال العن ــف أش ــن مختل ــغ ع ــجيع التبلي ــم، وتش ــود لحايته ــف الجه ــة تكثي وأهمي



111

مختلــف الفاعلــن، مــن قطاعــات حكوميــة ومجتمــع مــدين وأطفــال وقطــاع خــاص ورشكاء دوليــن، لوقــف 

العنــف ضــد األطفــال. 

وقــد تــم، يف هــذا اإلطــار، تنظيــم لقــاء حــول محاربــة العنــف ضــد األطفــال يــوم 14 فرايــر 	§

2015 ضمــن فعاليــات الــدورة 21 للمعــرض الــدويل للكتــاب والنــرش بالــدار البيضــاء، بهــدف 

ــف،  ــكال العن ــف أش ــد مختل ــال ض ــة األطف ــة وحاي ــدوره يف الوقاي ــع ب ــيس املجتم تحس

ــرة  ــى الظاه ــوء ع ــليط الض ــاتها، وتس ــال وانعكاس ــد األطف ــف ض ــكال العن ــف بأش والتعري

وآثارهــا االجتاعيــة والنفســية. 

ورشة تحسيسية بخطورة العنف ضد األطفال ضمن فعاليات الدورة 21 للمعرض الدويل للكتاب والنرش، 14 فرباير 2015

ــة بحضــور مكثــف ألطفــال مؤسســات  ــة االجتاعي ــز رواق وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنمي كــا متي

ــة االجتاعيــة وبعــض املؤسســات التعليميــة وأطفــال زائريــن للمعــرض رفقــة أرسهــم، أرشف عــى  الرعاي

تأطــره أطــر الــوزارة وفــق منهجيــة تفاعليــة ومفتوحة تســمح بــإرشاك جميــع األطفــال يف العمليــة التوعوية.

ــة: رشط 	§ ــة الطفول ــعار “حامي ــت ش ــي تح ــاء تواص ــم لق ــار، تنظي ــس اإلط ــم، يف نف ــا ت ك

أســايس يف السياســات العموميــة للنهــوض بأوضــاع الطفولــة”، هــدف إىل التعريــف بجهــود 

بالدنــا وبرامــج الــوزارة يف مجــال حايــة الطفولــة، وكــذا التعريــف بالحملــة الوطنيــة لوقــف 

ــا العنــف ضــد األطفــال، حــرضه عــدد  العنــف ضــد األطفــال وأهدافهــا، والتحســيس بقضاي

مــن الفاعلــن الجمعويــن. باإلضافــة إىل توعيــة اآلبــاء واألرس واملجتمــع بخطــورة العنــف ضــد 

األطفــال، والتشــجيع والتبليــغ عــن مختلــف أشــكال العنــف، وكــذا تعبئــة جهــود مختلــف 

الفاعلــن املعنيــن لوقــف العنــف ضــد األطفــال. 
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خالل اللقاء التواصيل املنظم حول »حامية الطفولة: رشط أسايس يف السياسات العمومية للنهوض بأوضاع الطفولة، يف إطار فعاليات املعرض 
الدويل للكتاب، 22 فرباير 2015

ــد 	§ ــع املرص ــاون م ــة، بتع ــة االجتاعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل ــت وزارة التضام ــا نظم ك

ــال  ــة األطف ــول “وضعي ــا ح ــاء وطني ــيف، لق ــة اليونيس ــل ومنظم ــوق الطف ــي لحق الوطن

ــل. ــي للطف ــوم الوطن ــبة الي ــاي 2015 مبناس ــوم 25 م ــك ي ــات”، وذل ــع والتزام ــرب.. واق باملغ

وقــد شــكل هــذا اللقــاء مناســبة لتجديــد االلتــزام املســتمر بقضايــا الطفولــة والســعي املتواصــل للنهــوض 

بوضعيتهــا وإعطائهــا املكانــة التــي تســتحقها يف السياســات والرامــج العموميــة، اســتحضارا للحــرص الدائــم 

ــه البالغــة بانخــراط  ــة، وعنايت ــة املغربي ــة امللــك محمــد الســادس عــى النهــوض بالطفول لصاحــب الجالل

املغــرب يف املســعى اإلنســاين املتعلــق بحايــة األطفــال وضــان مســتقبلهم وصيانــة كرامتهم. كــا شــكل 
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مناســبة للوقــوف عــى مــا تــم إنجــازه ومــا ينبغــي القيــام بــه يف مجــال النهــوض بحقــوق الطفــل، بتعــاون 

وثيــق بــن املؤسســات الحكوميــة ورشكائهــا يف مجــال الطفولــة.

ــة  ــال، وأهمي ــد األطف ــف ض ــف العن ــة األوىل لوق ــة الوطني ــالق الحمل ــي بإط ــاء الوطن ــذا اللق ــر ه وذك

ــات  ــن املارس ــات وتحس ــر العقلي ــال، وتغي ــد األطف ــف ض ــر العن ــعة مبخاط ــة الواس ــيس والتوعي التحس

وترســيخ وعــي مجتمعــي يحمــي كرامــة األطفــال، تنفيــذا ملــرشوع السياســة العموميــة املندمجــة لحايــة 

الطفولــة الــذي أكــد عــى أهميــة النهــوض باملعايــر االجتاعيــة الحائيــة لأطفــال، مســتعرضا الدعامــات 

التواصليــة، التــي أعــدت يف إطــار الحملــة الوطنيــة، والتــي تشــمل وصلــة تلفزيونيــة وســت وصــالت إذاعية 

تســعى إىل محاربــة العنــف املــارس يف حــق األطفــال، عــر التحســيس بأهميــة احــرام حقــوق الطفــل يف 

كافــة األوســاط.

يف إطــار التعــاون بــن املغــرب ومجلــس أوروبــا يف مجــال حقــوق الطفــل، تــم تنظيــم ورشــة 	§

عمــل يــوم 19 نونــر 2015 حــول حاميــة األطفــال عــى األنرنــت، يف ســياق دعــم القــدرات يف 

مجــال تتبــع اتفاقيــة مجلــس أوروبــا لحايــة األطفــال ضد االســتغالل واالعتــداءات الجنســية، 

ــك بهدف: وذل

o  االطــالع عــى االتفاقيــات الدوليــة يف مجــال حايــة األطفــال عــى األنرنــت، خاصــة

مقتضيــات اتفاقيــة مجلــس أوروبــا لحايــة األطفــال ضــد االســتغالل واالعتــداءات الجنســية 

ــزاروت(؛ ــة الن )اتفاقي

o معرفة الوضعية الراهنة لحاية األطفال عى األنرنت باملغرب؛

o  التفكــر يف مقرحــات لحايــة األطفــال عــى األنرنــت يف إطــار السياســة العموميــة املندمجة

لحايــة الطفولــة باملغرب.
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وقــد خلصــت هــذه الورشــة، التــي عرفــت مشــاركة خــراء مــن مجلــس أوروبــا وممثلــن عــن قطاعــات 

حكوميــة مغربيــة ومؤسســات وطنيــة وجمعيــات، إضافــة إىل اليونيســيف، إىل مجموعــة مــن التوصيــات، 

أهمهــا:

o وضع إطار قانوين شامل لحاية األطفال، ويشمل حاية األطفال عر األنرنت؛

o  تســهيل حصــول األطفــال ضحايــا العنــف أو املعرضــن للخطــر عــى الخدمــات الخاصــة مــن

خــالل تجميــع سلســلة خدمــات جميــع املتدخلــن يف مــكان واحــد؛

o  ،نــرش وتعميــم ثقافــة “اإلرشاف عــى األطفــال عــى شــبكة األنرنت” لآلبــاء واألمهــات واألرس

زيــادة عــى وضــع إطــار قانــوين لحايــة البيانــات الخاصــة يف املــدارس والكليــات، والحاجــة 

إىل إرشاك األطفــال يف كل مبــادرة الوقايــة والتوعيــة؛

o أهمية توفر مراكز استاع لأطفال مزودة مبوارد برشية مؤهلة؛

o  أهميــة تعليــم األطفــال لغــة الرمجــة لفهــم أفضــل لتشــغيل هــذه األداة، وبالتــايل حايــة

أنفســهم بشــكل أفضــل.

10. املراجعة السنوية لخطة عمل برنامج حامية الطفولة لليونيسيف

تــم تنظيــم لقــاء حــول املراجعــة الســنوية لرنامــج حايــة الطفولــة لليونيســيف مــع الحكومــة املغربيــة 

يــوم 12 فرايــر 2015، والــذي تتــوىل وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة تنســيق أنشــطته 

مــع باقــي القطاعــات الحكوميــة املعنيــة بهــذا الرنامــج.

وقــد عــرف هــذا اللقــاء تقديــم حصيلــة منجــزات القطاعــات الحكوميــة يف إطــار التعــاون مــع اليونيســيف 

برســم ســنة 2014، وبلــورة املخطــط االســراتيجي لرنامــج حايــة الطفولــة لســنتي 2015 و2016، والــذي 

ــة،  ــة الطفول ــة املندمجــة لحاي ــل مــرشوع السياســة العمومي ــة لتفعي ــدرات الوطني ــم الق ــدف إىل دع يه

وفــق أهدافــه االســراتيجية الخمســة.
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متيزت سنة 2015 بتنفيذ مجموعة من التدابر، أهمها:

ــع 	§ ــة بتتب ــة املكلف ــة الوزاري ــة للجن ــة التقني ــق بإحــداث اللجن ــرار املتعل ــداد مــرشوع الق إع

ــة  ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــوق األش ــوض بحق ــة بالنه ــج املتعلق ــراتيجيات والرام ــذ االس تنفي

ــو 2014(؛ ــعبان 1435 )6 يوني ــادر يف 8 ش ــم 2.14.278 الص ــوم رق ــب املرس ــة مبوج املحدث

إعــداد مــرشوع املرســوم املتعلــق بتغيــر وتتميــم املرســوم رقــم 2.97.218 الصــادر يف 18 مــن 	§

ــة  ــق بالرعاي ــم 05.81 املتعل ــون رق ــق القان ــر 1997( القــايض بتطبي شــعبان 1418 )19 دجن

االجتاعيــة للمكفوفــن وضعــاف البــر الصــادر بتنفيــذه الظهــر الرشيــف رقــم 1.82.246 

بتاريــخ 11 مــن رجــب 1402 )6 مــاي 1982(، والقانــون رقــم 07.92 املتعلــق بالرعايــة 

االجتاعيــة لأشــخاص املعاقــن الصــادر بتنفيــذه الظهــر الرشيــف رقــم 1.92.30  بتاريــخ 22 

ــتنر 1993(؛ ــع األول 1414 )10 ش ربي

ــادر يف 28 	§ ــم 2.11.621 الص ــوم رق ــم املرس ــر وتتمي ــق بتغي ــوم املتعل ــرشوع املرس ــداد م إع

ــات  ــم مباري ــات تنظي ــد رشوط وكيفي ــايض بتحدي ــر 2011(، الق ــة 1432 )25 نون ذي الحج

ــة. ــب العمومي ــف يف املناص التوظي

كا عملت الوزارة، خالل سنة 2015، عى:

 تحســن ظــروف متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة، حيــث تــم متويــل دعــم متــدرس 4744 	§

ــت 44  ــة وصل ــة إجالي ــة مالي ــة بتكلف ــن خــالل دعــم 141 جمعي ــك م ــة، وذل ــال وطفل طف

ــا؛  136 446 دره

ــدرا 	§ ــا م ــل 31 مرشوع ــم متوي ــد ت ــدرة للدخــل، فق ــي واألنشــطة امل ــاج املهن تشــجيع االندم

ــة؛ ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــدة األش ــا لفائ ــت 1619985 دره ــة بلغ ــة إجالي ــة مالي ــل بكلف للدخ

اقتنــاء األجهــزة الخاصــة واملســاعدات التقنيــة األخــرى، حيــث تــم توزيــع 2800 وحــدة مــن 	§

املعينــات التقنيــة؛

املســاهمة يف وضــع وتســير مراكــز االســتقبال، فقــد أطلقــت هــذه الســنة عمليــة تأهيــل 30 	§

مركــزا الســتقبال وتوجيــه األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة؛

ــوم 30 	§ ــي، ي ــاون الوطن ــة والتع ــاد واملالي ــع وزارة االقتص ــة م ــار للرشاك ــة إط ــع اتفاقي توقي

ــي؛ ــك االجتاع ــم التاس ــدوق دع ــات صن ــرأة خدم ــق بأج ــارس 2015، تتعل م

تنظيــم لقــاء تشــاوري حــول تفعيــل خدمــات صنــدوق دعــم التاســك االجتاعــي مبشــاركة 	§

مختلــف القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات العموميــة وشــبه العموميــة وفعاليــات املجتمــع 

املــدين، وذلــك يــوم 16 يونيــو 2015؛
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تنظيــم لقــاء إخبــاري وتنســيقي إلعطــاء انطالقــة أجــرأة خدمــات صنــدوق دعــم التاســك 	§

االجتاعــي مبشــاركة مختلــف القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات العموميــة وشــبه العموميــة 

واملنظــات الدوليــة وفعاليــات املجتمــع املــدين، وذلــك يــوم 20 أكتوبــر 2015؛

ــاون 	§ ــة والتع ــؤون االجتاعي ــغيل والش ــن وزارة التش ــع كل م ــة م ــن للرشاك ــع اتفاقيت توقي

الوطنــي والوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات ووكالــة التنميــة االجتاعيــة، يــوم 2 

نونــر 2015، بهــدف تشــجيع االندمــاج املهنــي لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة؛



119

ــات، 	§ ــال الولوجي ــدويل يف مج ــك ال ــع البن ــاون م ــج التع ــة يف برنام ــاريع املتضمن ــذ املش تنفي

ــم: حيــث ت

ــن 	§ ــن املعارين والتقني ــن واملهندس ــن املهندس ــدة 240 م ــة لفائ ــم 8 دورات تكويني تنظي

ــة؛ ــوكاالت الحرضي ــة وال ــات الرابي ــن للجاع التابع

خالل افتتاح إحدى الدورة التكوينية املنظمة لفائدة أطر الجامعات الرتابية والوكاالت الحرضية يف إطار برنامج »تحسني الولوجيات« مبدينة مراكش

املصادقــة عــى 13 معيــارا وطنيــا خاصــا بولوجيــات األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن قبــل 	§

لجنــة التقييــس املتعلقــة بالولوجيــات التــي أحدثــت ســنة 2012؛ 

إعــداد الخاصيــات التقنيــة وقياســات املمرات واملســالك واألرصفــة واألدراج والســالمل الخارجية 	§

ومواقــف الســيارات واألثــاث الحــرضي، وتحديــد الخاصيــات التقنيــة املتعلقــة بالولوجيــات 

املعاريــة، والتــي ســيتم إصدارهــا مــن خــالل مرشوعــي قراريــن مشــركن يتعلقــان بتطبيــق 

مرســوم 2011 القــايض بتطبيــق قانــون الولوجيــات؛

ــاط 	§ ــات مبــدن الرب ــة لتحســن الولوجي ــة الحرضي ــال التهيئ ــاز جــرد لالحتياجــات يف مج إنج

ــدار البيضــاء وطنجــة ووجــدة؛ وال

إنجاز دراسة تشخيصية حول الوضعية الحالية لولوجيات النقل العمومي باملغرب؛	§

تنفيــذ مــرشوع التعــاون مــع اإلســكوا مــن أجــل وضع مــؤرشات وطنيــة لتتبــع تنفيــذ االتفاقية 	§

الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، حيــث تــم تنظيــم ورشــة إلعــداد هــذه املــؤرشات 

مبشــاركة القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة يومــي 27 و 28 أكتوبــر 2015؛
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خالل افتتاح ورشة عمل إلعداد مؤرشات وطنية لتتبع تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املنظمة عىل مدى يومي 27 و28 أكتوبر 2015

تنظيــم ورشــة مغاربيــة حــول السياســات العموميــة يف مجــال اإلعاقــة بــدول املغــرب العــريب، 	§

بتعــاون مــع منظمــة اإليسيســكو، وذلــك يومــي 30 و31 مــارس 2015؛ 

خالل افتتاح ورشة مغاربية حول السياسات العمومية يف مجال اإلعاقة بدول املغرب العريب املنظمة بالرباط يومي 30و31 مارس 2015
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التنظيــم املشــرك مــع وزارة الصحــة ومؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن للمنتــدى الوطنــي 	§

ــة  ــة رشاك ــع اتفاقي ــه توقي ــم خالل ــذي ت ــر 2015، وال ــوم 21 أكتوب ــة والصحــة ي حــول اإلعاق

مــع وزارة الصحــة والوكالــة الوطنيــة للتأمــن الصحــي تهــدف إىل الوقايــة والتكفــل الصحــي 

باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يــوم 21 أكتوبــر 2015؛

§	

خالل حفل توقيع اتفاقية رشاكة مع وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمني الصحي، 21 أكتوبر 2015

ــة أو 	§ إعــداد وتســليم 2925 شــهادة لإلعاقــة، مــن أجــل االســتفادة مــن التعويضــات العائلي

ــة أو اإلعفــاء مــن التدريــس؛ ــة الصحي التغطي

إعــداد وتســليم 220 شــهادة إثبــات اإلعاقــة لأشــخاص الراغبــن يف اجتيــاز مباريــات التوظيف 	§

يف املناصــب العموميــة يف مختلــف القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات العمومية؛ 

متكــن 32 شــخصا يف وضعيــة إعاقــة مــن تأشــرة الــوزارة عــى طلــب االســتفادة مــن رســم 	§

االســتراد األدىن عــى الســيارات املعــدة خصيصــا لأشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة 

ــة. ــبة 2.5 باملائ ــدد يف نس واملح

ــة،  ــة إعاق ــة عمــل القطــب االجتاعــي يف مجــال النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعي ــا لتكاملي وتحقيق

يســاهم التعــاون الوطنــي يف تســير 66 مركــزا، مــن بينهــا خمــس مركبــات اجتاعيــة للتكفــل باألشــخاص يف 

وضعيــة إعاقــة املرخصــة طبقــا ملقتضيــات القانــون 14.05 املنظــم لــرشوط فتــح وتدبــر مؤسســات الرعايــة 

االجتاعيــة، يســتفيد مــن خدماتهــا 7776 شــخصا.
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برامج�النهوض�بحقوق�األشخاص�المسنين
ــة،  ــة االجتاعي ــاواة والعدال ــاف واملس ــى اإلنص ــي ع ــي املبن ــي والتضامن ــل التكاف ــيخ العم ــار ترس يف إط

وترجمــة لــإلرادة السياســية القويــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص املســنن، أعــدت وزارة التضامــن واملــرأة 

ــة برنامجــا متكامــال للنهــوض بحقوقهــم يرتكــز عــى مجموعــة مــن املحــاور  ــة االجتاعي واألرسة والتنمي

ــا: األساســية أهمه

1. التعبئة املجتمعية للنهوض بحقوق األشخاص املسنني:

فتخليــدا لليــوم العاملــي لأشــخاص املســنن، الــذي يصــادف فاتــح أكتوبــر مــن كل ســنة، نظمــت الــوزارة 

ــز يف  ــار، كن ــاس الكب ــة األشــخاص املســنن تحــت شــعار »الن ــة لرعاي ــة الثالث ــة التحسيســية الوطني الحمل

كل دار« أكــدت مــن خاللهــا عــى أهميــة ومكانــة الشــخص املســن املتميــزة داخــل مجتمعاتنــا، والتزامنــا 

الجاعــي بــرضورة تأمــن احتياجاتــه، والتــي كان مــن بــن أهدافهــا:

o  النهوض بدور األرسة يف التكفل وحاية األشخاص املسنن؛

o تعزيز املقاربة الحقوقية يف حاية األشخاص املسنن؛

o  تحســيس األطفــال والشــباب مــن أجــل احــرام األشــخاص املســنن وتقديرهــم متاشــيا مــع 

قيــم ديننــا وثقافتنــا؛

o  ــق ــة وخل ــط االجتاعي ــة الرواب ــال، مــن خــالل تقوي ــن األجي ــة التضامــن ب النهــوض بثقاف

متاســك أفضــل للمجتمــع.
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وقد أنجزت الوزارة، بهذه املناسبة، دعائم وأدوات تواصلية تم توزيعها عى نطاق واسع، منها:

o  ــة ــوات اإلذاعي ــا يف القن ــم بثه ــة ت ــة واألمازيغي ــن العربي ــة باللغت ــة وتلفزي ــالت إذاعي وص

ــة؛ التلفزي

o  .نرشات وملصقات من الحجم الكبر والصغر موجهة لأطفال والشباب

ويف مجــال رعايــة األشــخاص املســنن، جــددت الــوزارة بتعــاون مــع التعــاون الوطنــي إطــالق نــداء مــن أجل 

رعايــة املســنن تحــت شــعار “عليكــم تبلغونا..وعلينــا نقومــو بالــالزم”، بهــدف تقديــم الرعايــة والعالجــات 

النفســية والصحيــة والخدمــات الرفيهيــة والتنشــيط االجتاعــي للمســنن بــدون مــأوى داخــل مؤسســات 

الرعايــة االجتاعيــة للمســنن، وذلــك مــا بــن 21 ينايــر و22 مــارس 2015.

وأسفرت عملية نداء شتاء 2015 عى النتائج التالية:

مجموع الحاالت: 1092 )إناث 208 وذكور 884(؛	 

اإلدماج مبؤسسات الرعاية االجتاعية: 717؛	 

اإلدماج باألرسة: 109؛	 

خدمات صحية: 461.	 

2. تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية املستقبلة لألشخاص املسنني

يعــد تحســن وتجويــد الخدمــات املقدمــة داخــل مؤسســات الرعايــة االجتاعيــة للمســنن مــن املياديــن 

ذات األولويــة يف مخطــط عمــل وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة، حيــث انخرطــت يف 

ــر الشــبكة املؤسســاتية للتكفــل بهــم، فقامــت بتشــخيص عــام ملؤسســات  مسلســل إصالحــي يهــم تطوي
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الرعايــة االجتاعيــة ســنة 2012، وتشــخيص خــاص لحاجيــات املؤسســات الخاصــة باألشــخاص املســنن ســنة 

2014 لتحيــن قاعــدة املعطيــات الخاصــة بهــذه املؤسســات. 

ــة  ــة االجتاعي ــات الرعاي ــل مؤسس ــاص لتأهي ــج خ ــورة برنام ــت بل ــخيصات، مت ــذه التش ــى ه ــاء ع وبن

لأشــخاص املســنن لضــان رشوط االســتقبال والتكفــل ذي جــودة يرتكــز عــى عــدة محــاور، نجملهــا يف:

التأهيــل املــادي ملراكــز الرعايــة االجتامعيــة للمســنني، فقــد خصصــت الحكومــة املغربيــة مــا 	§

يزيــد عــن 28.311.264,00 درهــا، برســم 2014/2015، لتأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتاعيــة 

للمســنن. كــا تــم عقــد رشاكات مــع القطــاع الخــاص بهــدف دعــم إصــالح هــذه املؤسســات، 

ــأ لتنفيــذ برنامــج التأهيــل حــوايل33 000 000,00 درهــا برســم  ليصبــح املبلــغ اإلجــايل املعب

.2014/2015

خالل حفل توقيع اتفاقية رشاكة مع جمعية علوم الشيخوخة »أمل« يوم 24 يونيو 2015

التكويــن ودعــم قــدرات املــوارد البرشيــة العاملــة مبراكــز الرعايــة االجتامعيــة للمســنني، حيــث 	§

أعــدت الــوزارة، ســنة 2014 بدعــم مــن صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، خطــة شــاملة لتكويــن 

املــوارد البرشيــة العاملــة مبؤسســات الرعايــة االجتاعيــة لأشــخاص املســنن تهدف دعــم قدرات 

القيــادات واألطــر االســراتيجية املؤسســاتية والجمعويــة وكــذا األطــر اإلداريــة والفنيــة املؤطــرة 

للمراكــز واملهنيــن االجتاعيــن الكتســاب الخــرات واملهــارات الرضورية ووضــع قواعــد لتجويــد 

ــايل  ــق مبج ــقها املتعل ــة يف ش ــذه الخط ــال له ــنن. وتفعي ــخاص املس ــة لأش ــات املمنوح الخدم

ــة  ــع جمعي ــة م ــة رشاك ــوزارة اتفاقي ــدت ال ــل الصحــي باملســنن وطــب الشــيخوخة، عق التكف

“علــوم الشــيخوخة” تهــدف تكويــن األطبــاء واملمرضــن العاملــن مبؤسســات الرعايــة االجتاعيــة 

للمســنن عــى مــدى ســنتن بدعــم مــايل مــن الــوزارة، وذلــك خــالل اللقــاء التواصــي املنظــم 
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يــوم 24 يونيــو 2015 مبناســبة إطــالق برنامــج تأهيــل مراكــز الرعايــة االجتاعيــة للمســنن.

ويف مــا يخــص باقــي املحــاور املتضمنــة يف خطــة التكويــن، عقــدت الــوزارة اتفاقية رشاكــة مع وكالــة التنمية 

االجتاعيــة والتعــاون الوطنــي ترجمهــا برنامــج “ارتقــاء” الخــاص بدعــم قدرات املــوارد البرشيــة العاملــة 

مبؤسســات الرعايــة االجتاعيــة لأشــخاص املســنن 2015/2017، بغــالف مايل يقــدر بـــ8449814,00 درها. 

ــا  ــج. ك ــن للرنام ــن املكونين/املواكبي ــدة 50 م ــة لفائ ــم دورات تكويني ــار، تنظي ــذا اإلط ــم، يف ه ــد ت وق

عقــدت الــوزارة، تعزيــزا لأنشــطة الرفيهيــة والتنشــيطية والثقافيــة بهــذه املؤسســات، اتفاقيــة رشاكــة مــع 

جمعيــة لقــاءات للربيــة والثقافــات، بهــدف تنظيــم أنشــطة فنيــة ترفيهيــة للمســنن املقيمــن مبؤسســات 

الرعايــة االجتاعيــة والقاطنــن باألحيــاء املجــاورة بدعــم مــايل قــدره 325 400,00 درهــا. وقــد تــم تنفيــذ 

الشــطر األول مــن الرنامــج الرفيهــي يف خمــس مؤسســات يف أفــق تعميمــه عــى باقــي املؤسســات.

خالل حفل توقيع اتفاقية الرشاكة مع جمعية لقاءات للرتبية والثقافات

3.معايرة الخدمات املقدمة مبؤسسات الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني

ــى  ــوزارة ع ــل ال ــنن، تعم ــخاص املس ــة لأش ــة االجتاعي ــات الرعاي ــل مؤسس ــج تأهي ــع برنام ــوازاة م فم

ــالل: ــن خ ــك م ــات، وذل ــذه املؤسس ــة به ــات املقدم ــرة الخدم معاي

ــط 	§ ــة لضب ــنن كوثيق ــخاص املس ــة لأش ــة االجتاعي ــات الرعاي ــالت مؤسس ــر تحم ــداد دف إع

معايــر ونظــم التكفــل باملســنن، ويعقلــن الرشاكــة مــع مختلــف املؤسســات املكلفــة بتدبرهــا، 

ويســاهم يف الرفــع مــن جــودة التأطــر بالنســبة للمــوارد البرشيــة العاملــة بهــذه املؤسســات، 

وفــق مقاربــة حقــوق اإلنســان ويقنــن وينظــم اإليــداع بهــا؛
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إعــداد “مــرشوع مؤسســة” كآلية تأخــذ بعــن االعتبــار الخصوصيــات والحاجيــات امللحــة لهــذه 	§

املؤسســات، وهــو مبثابــة إطــار منهجــي ومنطقــي تســترشف مــن خاللــه الوضعيــة املســتقبلية 

للمؤسســة عــر خطــة عمــل محــددة األهــداف والوســائل واإلمكانيــات والظــروف قصــد االرتقــاء 

ــدة  ــم املتح ــدوق األم ــن صن ــم م ــل، بدع ــي إىل األفض ــاء االجتاع ــة وبالفض ــة املؤسس بوظيف

ــق  ــة لأشــخاص املســنن وف ــة االجتاعي ــار خمــس مؤسســات للرعاي ــم اختي ــد ت للســكان. وق

معايــر محــددة ســتطبق عليهــا الوحــدة التجريبيــة يف أفــق تعميمهــا عــى باقــي املؤسســات.

4. دعم مبادرات الجمعيات العاملة يف مجال رعاية األشخاص املسنني

ــة األشــخاص  ــة يف مجــال حاي ــات العامل تــم خــالل ســنة 2015 توســيعا لقاعــدة الــرشاكات مــع الجمعي

املســنن، توقيــع اتفاقيــات الرشاكــة مــع 15 جمعيــة عاملــة يف مجــال حايــة األشــخاص املســنن مــن أجــل 

تقديــم الدعــم وخدمــات عــن بعــد لفائــدة املســنن داخــل األرس.

5. تطوير الهندسة االجتامعية من خال إحداث مرصد وطني ألوضاع املسنني

يعتــر املرصــد الوطني لأشــخاص املســنن آليــة وطنية لرصد األوضــاع الدميغرافيــة واالجتاعيــة واالقتصادية 

لأشــخاص املســنن، متكــن مــن توفــر املعلومــة حــول شــيخوخة الســكان باملغــرب، وتزويــد صانعــي القــرار 

وكل الفاعلــن االجتاعيــن املهتمــن يف هــذا املجــال باملعطيــات واملــؤرشات الرضوريــة لصياغــة السياســات 

والرامــج وتقييــم آثارهــا عــى املســنن، ويف هــذا اإلطــار قامــت الــوزارة بتكويــن لجنــة اإلرشاف الخاصــة 

باملرصــد املكونــة مــن ممثــي القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات العموميــة ومركــز للبحــث ، والجمعيــات 

العاملــة يف مجــال رعايــة األشــخاص املســنن، والخــراء 

والذي يهدف اىل:

الرصد واليقظة وتتبع أوضاع األشخاص املسنن	 

املساهمة يف تطوير املعرفة والبحث العلمي يف مجال رعاية وحاية األشخاص املسنن	 

وقــد عملــت الــوزارة عــى وضــع اإلجــراءات اإلداريــة والتنظيميــة الرضوريــة إلخراجــه إىل حيــز الوجــود 

ويتعلــق األمــر ب:

صياغــة دراســة جــدوى إحــداث مرصــد ألوضــاع املســنن يســتحرض التحديــات وااللتزامــات الوطنيــة 	 

والدوليــة واملهــام املوكولــة -للمرصــد يف محيطــه املؤسســايت

إعداد األوراق التنظيمية للمرصد: النظام األسايس والنظام الداخي وامليثاق األخالقي	 

تفعيل اإلجراءات التنظيمية لدعم ومواكبة املرصد 	 
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6. تنظيم أول مؤمتر عريب حول كبار السن بني الرعاية األرسية واملؤسسية 

نظمــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتاعيــة، بتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة، املؤمتــر 

العــريب األول حــول “ كبــار الســن بــن الرعايــة األرسيــة واملؤسســية”، امتــدت أشــغاله أيــام 6 و7 و8 أكتوبــر 

ــا التــي تهــم رعايــة وحايــة كبــار الســن يف العــامل  2015، والــذي شــكل فرصــة لتــدارس مختلــف القضاي

العــريب يف ظــل املتغــرات والتحديــات التــي يعرفهــا العــامل، وتبــادل التجــارب العربيــة لتطويــر الرعايــة بــن 

املســؤولية املجتمعيــة واألرسيــة واملؤسســية، ومــا تســتلزمه مــن وضــع لسياســات وبرامــج وخطــط لحايــة 

فئــة املســنن والعمــل عــى خلــق مجتمــع عــريب يتســع لجميــع األعــار.

وتضمنــت أشــغال املؤمتــر، الــذي شــارك فيــه ممثلــون عــن 12 دولــة عربيــة، وممثلــو املنظــات الدوليــة 

والفعاليــات الوطنيــة املتدخلــة يف املجــال مــن قطاعــات حكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص واملجتمــع 

املــدين العاملــة يف مجــال حايــة األشــخاص املســنن والخــراء واملهتمــن باملجــال ووســائل اإلعــالم، مجموعة 

مــن املحــاور، أهمهــا:

o واقع ومشكالت كبار السن بالدول العربية يف ضوء املتغرات الدميغرافية؛

o  كبــار الســن بــن الرعايــة األرسيــة واملؤسســية يف ضــوء التحــوالت االقتصاديــة واالجتاعيــة

والقيميــة يف الوطــن العــريب؛

o الحاية القانونية لكبار السن واسترشاف مستقبلهم الحقوقي يف الترشيعات العربية؛

o الصحة النفسية لكبار السن بن رعاية األرسة ومسؤولية الدولة يف الوطن العريب؛ 

o االتجاهات العلمية الحديثة يف رعاية كبار السن يف التجارب الدولية

وخلــص املشــاركون يف فعاليــات هــذا املؤمتــر العــريب إىل أن حايــة كبــار الســن أصبحــت تُشــكل تحديــا 

لــكل الــدول العربيــة بحكــم التحــوالت الدميغرافيــة، وطالبــت بالعمــل عــى تكريس مبــدأ الحــق يف النهوض 

بأوضاعهــم ودعــم اعتــاد املســن عــى نفســه وعيشــه يف محيطــه األرسي، وذلــك بتثقيفــه وتدريبــه عــى 

متطلبــات الصحــة الوقائيــة والعنايــة الشــخصية والعــادات الغذائيــة الســليمة والتفاعــل االجتاعــي، وإيــالء 

ذلــك أولويــة أساســية يف سياســات وخطــط الــدول العربيــة لرعايــة ومشــاركة ومتكــن كبــار الســن. كــا 

توصلــوا إىل عــدة توصيــات يف املجــاالت ضمنــت يف تقريــر أشــغال املؤمتــر.
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املؤمتر العريب األول لكبار السن حول كبار السن بني الرعاية األرسية واملؤسسية
املنظم أيام 6 و7 و8 أكتوبر 2015 مبراكش برشاكة مع جامعة الدول العربية
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1. إعطــاء إشــعاع أكــرب للنمــوذج املغــريب بالتعريف األوســع مبسلســل اإلصاحات 
يف مياديــن الدميقراطيــة واالنفتــاح الــدويل والتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة 

واالستقرار

أهم اللقاءات والندوات واملنتديات الدولية التي شاركت فيها الوزارة : 

املوضوعالتاريخاملكانالهيئةالنشاط

ورشة عمل 

إقليمية
اإلسكوا 

بروت، 

لبنان
14 و15 دجنر

دعم القدرات املؤسساتية وتعزيز 

الرشاكات نحو تنمية شاملة ملسائل 

اإلعاقة يف املنطقة العربية 

الجمع العاملي 

للنساء يف 

وضعية إعاقة

الجمعية 

الكورية 

“مكافحة 

املرأة من 

أجل غد 

أفضل”

سيول 

كوريا 

الجنوبية

ما بن 3 و7 شتنر

ما وراء التمييز، نحو التضامن: 

الربية والتمكن من أجل فرص عمل 

مستدامة

لقاء مع 

السفراء

املؤسسة 

الدبلوماسية

فندق 

سوفتيل 

بالرباط

حوار مفتوح مع السفراء

ندوة
اليونسكو

كلية 

األداب 

عن الشق 

بالدار 

البيضاء

16 أبريل
وضعية البحث حول النوع 

االجتاعي باملغرب

ندوة 

جامعة 

الدول 

العربية 

فندق 

حسان 

بالرباط

الروتوكول االختياري الثالث التفاقية 21 أبريل

حقوق الطفل
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كام عرفت سنة 2015 مشاركة بعض مسؤويل وأطر الوزارة يف لقاءات وأنشطة دولية:

املوضوعالتاريخاملكان الهيئةالنشاط

االجتاع 16 

لرؤساء املجالس 

واللجان الوطنية 

للسكان يف البلدان 

العربية

جامعة الدول 

العربية بتعاون 

مع “اإلسكوا” 

وصندوق األمم 

املتحدة للسكان

16 و18 مارسالقاهرة

أجندة التنمية ملا 

بعد عام 2015 

وأولويات السكان 

يف املنطقة العربية 

وآلية تتبع برامج 

السكان ما بعد 

2014 و2015

جائزة صاحبة 

السمو املليك 

األمرة سبيكة 

بنت ابراهيم آل 

خليفة لتشجيع 

األرس املنتجة

وزارة التنمية 

االجتاعية
25 و26 مارسالبحرين

تحفيز وتشجيع 

األرس ذات 

الدخل املحدود 

لتنمية مهاراتها 

وتفعيل دورها يف 

املجتمع اقتصاديا 

واجتاعيا

قياس اإلقصاء 

البرشي ألغراض 

إحداث التحول 

الهيكي “مؤرش 

التنمية االجتاعية 

يف إفريقيا”

اللجنة االقتصادية 

إلفريقيا
12 و14مايكتونو، البنن

مساعدة 

الحكومات يف 

تقييم املنجزات 

يف مجال الحد من 

اإلقصاء البرشي 

ووضع سياسات 

أكر شمولية 

وعدالة

التعاون املغريب 

القطري يف مجال 

التنمية االجتاعية

22 و24 فرايرقطر

تعزيز وتوثيق 

روابط األخوة بن 

اململكة املغربية 

ودولة قطر 

وتفعيل قنوات 

التعاون بن 

البلدين يف مجال 

التنمية االجتاعية
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اجتاع لجنة 

الحقوق 

االقتصادية 

واالجتاعية 

والثقافية لأمم 

املتحدة

اللجنة االقتصادية 

واالجتاعية لأمم 

املتحدة

جنيف، سويرسا
27 شتنر و2 

أكتوبر

مراجعة التقرير 

الوطني حول 

تنفيذ مقتضيات 

العهد الدويل 

املتعلق بالحقوق 

االقتصادية 

واالجتاعية 

والثقافية
الدورة 9 للجنة 

التنمية املستدامة 

للجنة االقتصادية 

إلفريقيا، املنتدى 

اإلقليمي اإلفريقي 

للتنمية املستدامة

اللجنة االقتصادية 

واالجتاعية
بن 16 و18 يونيوأديس أبابا، إثيوبيا

املشاركة يف أشغال 

اللقاءين

2. تعميــق التعــاون مــع الــرشكاء االســراتيجيني عــى أســاس املصلحــة املشــركة 
واالحــرام املتبــادل

توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن وكالــة التنميــة االجتاعيــة والوكالــة اإلســبانية للتعــاون الــدويل تهــم 	§

دعــم النظــام املعلومــايت املندمــج للتدبــر األمثــل لرنامــج “ارتقــاء لتأهيــل الجمعيــات”، يف إطــار 

“مــرشوع مســار”؛

توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن وكالــة التنميــة االجتاعيــة ووكالــة التعــاون الكــوري KOICA تهــم 	§

ــة مــن االســتفادة  ــة، ســتمكن أطــر الوكال ــا الجنوبي ــة بكوري ــدورات تكويني ــم الســنوي ل التنظي

منهــا. كــا ســيتم وضــع رهــن إشــارة الوكالــة خــراء كوريــن لدعــم الوكالــة يف مختلــف مجــاالت 

تدخلهــا؛

ــة التنميــة االجتاعيــة يف مجــال 	§ بنــاء رشاكــة مــع منظمــة اإلســكوا، تهــم الدعــم التقنــي لوكال

ــة املســتدامة؛ ــل أهــداف التنمي ــة قــدرات النســيج الجمعــوي، واملســاهمة يف تفعي تقوي

ــار 	§ ــر اإلط ــالل تطوي ــن خ ــات، م ــال الولوجي ــدويل يف مج ــك ال ــع البن ــاون م ــج تع ــذ برنام تنفي

ــن  ــدرات الفاعل ــة ق ــذا تقوي ــا، وك ــر املعمــول به ــد املعاي ــات وتوحي التنظيمــي ملجــال الولوجي

واملتدخلــن يف امليــدان، إضافــة إىل تنفيــذ أنشــطة تحسيســية وتوعويــة بأهمية ارســاء الولوجيات 

ــة مراكــش، وتشــخيص احتياجــات بعــض  ــات مبدين ــة إلرســاء الولوجي ــة منوذجي وإطــالق تجرب

املــدن يف مجــال الولوجيــات؛
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التعــاون مــع اللجنــة االقتصاديــة واالجتاعيــة لغــريب آســيا “اإلســكوا” مــن أجــل تقديــم الدعــم 	§

التقنــي إلعــداد مــؤرشات وطنيــة لتتبــع إعــال االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص يف وضعيــة 

إعاقــة، وتقويــة قــدرات أعضــاء اللجنــة التقنيــة املنبثقــة عــن اللجنــة الوزاريــة املكلفــة باإلعاقــة؛

توقيــع مخطــط متهيــدي مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ يف مجــال تنزيــل السياســة العمومية 	§

ــة باإلعاقة؛ املتعلق

توقيــع اتفاقيــة رشاكــة مــع منظمــة إعاقــة دوليــة، الهــدف منهــا النهــوض بحقــوق األشــخاص يف 	§

وضعيــة إعاقــة، وذلــك يــوم 21 أكتوبــر 2015.

3. دعــم مكانــة اململكــة وفتــح فــرص جديــدة للــرشكات الوطنيــة وجلــب 
االســتثامرات

ــك 	§ ــز العاقــة بــني اململكــة واالتحــاد األورويب، وذل متابعــة تطبيــق الوضــع املتقــدم الــذي ميي

مــن خــالل:

o  الدعــم التقنــي: يوفــر هــذا املحــور إمكانيــة توفــر خــرات لدعــم تنفيــذ التدابــر املهيكلــة

ــالق  ــم إط ــيقها. ت ــى تنس ــة ع ــات املرشف ــاواة والبني ــة للمس ــة الحكومي ــواردة يف الخط ال

مكــون الدعــم التقنــي يف 23 يونيــو 2015 بحضــور رشكاء برنامــج الدعــم. ولقــد شــكل هــذا 

ــة املعتمــدة.  ــق الخــراء واألنشــطة املرمجــة وكــذا املنهجي ــم فري االجتــاع مناســبة لتقدي

ــن  ــع الفاعل ــة م ــل الثنائي ــن ورشــات العم ــة م ــق الخــراء مجموع ــد فري ــك عق ــد ذل وبع

املعنيــن. وعــى إثــر هــذه املرحلــة التشــاورية، نظــم اللقــاء األول ألعضــاء اللجنــة التقنيــة 

املكلفــة بتتبــع مكــون الدعــم التقني،يــوم الخميــس 16 يوليــوز 2015 مــن أجــل املصادقــة 

عــى برنامــج العمــل الســنوي وكــذا املســاطر الخاصــة بتدبــر املــرشوع.

o  ــغ يناهــز 22 مليــون ــة يف املســتوى املحــي مببل ــات العامل ــارة عــن منــح للجمعي دعــم عب

درهــم، فقــد عملــت الــوزارة باتفــاق مــع االتحــاد األورويب عــى تفويــض تدبــر هــذا املكــون 

لوكالــة التنميــة االجتاعية.وبعــد إطــالق عمليــة طلــب املشــاريع وبنــاء عــى نتائــج تقييــم 

الطلبــات الكاملــة وبعــد التحقــق مــن أهليــة الجمعيــات الحاملــة للمشــاريع املنتقــاة تــم 

التعاقــد بــن الــرشكاء وفــق املســاطر املعمــول بهــا يف يوليــوز 2015 كــا تــم يف 9 أكتوبــر 

2015 تنظيــم يــوم إعالمــي لتســليم العقــود وذلــك عــى هامــش االحتفــاالت باليــوم الوطني 

للمــرأة املغربيــة.
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لقاء مع السيد السفري ممثل االتحاد األورويب باملغرب

مجلــس أوروبــا: يتــم مواصلــة التعــاون بخصــوص دعــم املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء، 	§
حيــث تــم تنظيــم زيــارة ألعضائــه لــكل مــن فرنســا وإســبانيا، مــن أجــل االطــالع عــى تجربتهــم يف 

مجــال رصــد العنــف ضــد النســاء، وذلــك خــالل الفــرة املمتــدة مــن 8 إىل 13 يونيــو 2015.

هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة: تــم تنفيــذ مخطــط العمــل الســنوي املنــدرج ضمــن اتفاقيــة 	§
ــة برســم ســنة  ــن الجنســن يف السياســات العمومي ــة مأسســة املســاواة ب ــز وتقوي ــة لتعزي الرشاك

.2015

ــمل 	§ ــذي يش ــنوي ال ــل الس ــط العم ــذ مخط ــم تنفي ــكان: ت ــدة للس ــم املتح ــدوق األم صن
التحســيس بالعنــف ضــد املــرأة، وتوفــر الدعــم التقنــي لــكل مــن املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد 

ــالم. ــرأة يف اإلع ــي لصــورة امل النســاء واملرصــد الوطن

ــار 	§ ــكوا):  يف إط ــيا (اإلس ــرب آس ــة لغ ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــع اللجن ــاون م التع
التعــاون بــن اململكــة املغربيــة واللجنــة االقتصاديــة واالجتاعيــة لغــريب آســيا )اإلســكوا( يف مجــال 

التنميــة االجتاعيــة، اســتضافت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنيمــة االجتاعيــة الــدورة الـــ10 

للجنــة التنميــة االجتاعيــة لـ”اإلســكوا” يومــي 8 و9 شــتنر 2015 بالربــاط، متــت خاللــه مناقشــة 

ــادل الخــرات واملقرحــات  ــة يف املجــال االجتاعــي، وتب ــة العربي ــة يف املنطق ــا ذات األولوي القضاي

أجــل تطويــر برنامــج العمــل املقــرح لفــرة 2016/2017، ليتــاىش وتطلعــات الــدول األعضــاء يف 

مجــال التنميــة االجتاعيــة.
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