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استراتيجية القطب االجتماعي 2021 - 2017
تميــزت ســنة  2018باعتمــاد وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة اســتراتيجية عمــل جديــدة ،التــي تعتبــر ترجمــة لرؤيــة
ـور مــن عمــل القطــب االجتماعــي لتنزيــل البرنامــج الحكومــي  ،2021 - 2017والــذي يضــم ،إلــى جانــب وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة
تطـ ّ
تثمــن وترصــد حصيلــة االســتراتيجية الســابقة للقطــب االجتماعــي «..»4+4
والتنميــة االجتماعيــة ،التعــاون الوطنــي ووكالــة التنميــة االجتماعيــةّ ..
إنهــا اســتراتيجية القطــب للقــرب ..مؤشــر انخــراط كل مكونــات القطــب االجتماعــي فــي بلــورة أجوبــة حــول انتظــارات المواطنيــن فــي المجــال
االجتماعــي للمســاهمة فــي رفــع تحديــات اجتماعيــة ،وفــق اختصاصاتــه ،فــي مجــاالت الحمايــة االجتماعيــة ،والنهــوض بحقــوق المــرأة ،وحمايــة
الطفولــة ،والنهــوض بحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،وحمايــة األشــخاص المســنين ،وفــق منهــج التعاقــد والشــراكة الــذي يحقــق
التقائيــة الجهــود وتكامــل األدوار..
ترتكــز اســتراتيجية القطــب للقــرب علــى أربــع رافعــات عرضانيــة ،والتــي تتمثــل فــي القيــادة واإلشــراف ،وحمايــة وتعزيــز الحقــوق ،والتضامــن
االجتماعــي ،إلــى جانــب البعــد المجالــي للسياســات العموميــة والبرامــج ،وذلــك باالرتــكاز علــى ثــاث مقاربــات أساســية:
1 .1مقاربة دامجة ،من أجل عمل مهيكل ومنسق يضمن التقائية السياسات العمومية والبرامج؛
2 .2مقاربة حقوقية ،في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات واالستهداف في البرامج؛
3 .3مقاربة ترابية ،من أجل فعالية ونجاعة السياسات والبرامج لتعززي قيم اإلنصاف وتكافؤ الفرص.
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مجال المرأة

السياسة العمومية
yالخطة الحكومية للمساواة «إكرام »2
أثمــر تنزيــل الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام»  ،2016 - 2012كإطــار اللتقائيــة مختلــف المبــادرات المتخــذة إلدمــاج مقاربــة النوع في السياســات
الوطنيــة وبرامــج التنميــة ،ديناميــة حكوميــة وقطاعيــة أفضــت إلــى تحقيــق حصيلــة مهمــة باعتبــار الطابــع الهيكلــي والمهيــكل لإلجــراءات
المفعلــة علــى جميــع المســتويات ،خاصــة التشــريعي والمؤسســاتي ،والبرمجــة والتخطيــط.
وفــي مقدمــة هــذه اإلنجــازات القانــون المتعلــق بهيئــة
المناصفــة ومحاربــة كل أشــكال التمييــز وقانــون العنــف ضــد
النســاء ،كآليــات وطنية إلرســاء الحمايــة القانونية والمؤسســاتية
لحقــوق النســاء ،وتفعيــل صنــدوق التكافــل العائلــي واإلطــاق
الفعلــي لبرنامــج «الدعــم المباشــر للنســاء األرامــل فــي وضعيــة
هشــة الحاضنــات ألطفالهــن اليتامــى» .باإلضافــة إلــى إحــداث
مؤسســات متخصصــة للرصــد والتتبــع والمواكبــة ،كالمرصــد
الوطنــي للعنــف ضــد النســاء ،والمرصــد الوطنــي لصــورة المــرأة
فــي اإلعــام ،ومرصــد مقاربــة النــوع بالوظيفــة العموميــة،
والفضــاءات المتعــددة الوظائــف للنســاء.
وتثمينــا لهــذه المكتســبات المتحققــة ،تــم اعتمــاد الخطــة
الحكوميــة للمســاواة «إكــرام ،2021 - 2017 »2التــي أعدتهــا الــوزارة وفــق مقاربــة تشــاركية مــع مختلــف الفاعليــن ،مــن قطاعــات حكوميــة
ومؤسســات وطنيــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي وقطــاع خــاص وجامعــات وجماعــات ترابيــة ،...والتــي تــم التدقيــق النهائــي لمختلــف تدابيرهــا خــال
اجتمــاع اللجنــة التقنيــة بيــن الوزاريــة المكلفــة بتتبــع تنفيــذ الخطــة المنعقــد فــي  13يونيــو .2018
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وتمــت المصادقــة النهائيــة عليهــا فــي اجتمــاع اللجنــة الوزاريــة للمســاواة ،المنعقــد فــي  20يوليــوز  2018برئاســة الســيد رئيــس الحكومــة ،كأهــم
ورش حكومــي يدعــم التقائيــة السياســات العموميــة فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين ،وآليــة أساســية ،بمحاورهــا وأهدافهــا ومؤشــراتها
النوعيــة والكميــة ،للمســاهمة فــي التنزيــل الترابــي للمقتضيــات الدســتورية فــي هــذا المجــال.
وتتضمــن الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام »2ســبعة محــاور موضوعاتيــة وعرضانيــة ،مدعمــة بمنظومــة للحكامــة وتتبــع وتقييــم الخطــة.
وتتحــدد هــذه المحــاور ،التــي يتــم تنزيلهــا عبــر  23هدفــا و 83إجــراء مبنيــا علــى مؤشــرات لقيــاس الوقــع واألثــر ،فــي:
1.1تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا؛
2.2حقوق النساء في عالقتها مع األسرة؛
3.3مشاركة النساء في اتخاذ القرار؛
4.4حماية النساء وتعزيز حقوقهن؛
5.5نشــر مبــادئ المســاواة ومحاربــة التمييــز والصــور النمطيــة المبنيــة علــى
النــوع االجتماعــي؛
6.6إدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية؛
7.7التنزيل الترابي ألهداف الخطة.
وتعتمــد هــذه الخطــة الحكوميــة خمــس مقاربــات أساســية ومتكاملــة للعمــل علــى
تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين ،والتــي تتمثــل فــي المقاربــة المبنيــة علــى حقــوق
اإلنســان ،ومقاربــة النــوع ،واإلدمــاج العرضانــي والتنزيــل الترابــي ،إضافــة إلــى التدبيــر
المبنــي علــى النتائــج ،والديمقراطيــة التشــاركية.
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وتحقيقــا للنجاعــة فــي األجــرأة وبلــوغ أهــداف هــذه الخطــة الحكوميــة ،تــم اعتمــاد نفــس اآلليــات المؤسســاتية للحكامــة والتقييــم والتتبــع ،التــي
كانــت معتمــدة فــي تنفيــذ الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام  ،»1التــي ترتكــز علــى االلتقائيــة ،مــن خــال اللجنــة الوزاريــة للمســاواة واللجنــة
التقنيــة بيــن الوزاريــة:
•اللجنة الوزارية للمساواة ،برئاسة السيد رئيس الحكومة ،والتي تضم في عضويتها السيدات والسادة وزراء القطاعات الحكومية.
•اللجنــة التقنيــة بيــن القطاعيــة ،برئاســة الســيدة وزيــرة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة ،والتــي تضــم فــي عضويتهــا
نقــط ارتــكاز دائمــة مكلفــة بتتبــع االلتزامــات القطاعيــة وتنســيق المبــادرات.
وفــي إطــار التنزيــل الترابــي للخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام  ،»2أبرمــت الــوزارة اتفاقيــة شــراكة مــع مجلــس جهــة الربــاط ســا القنيطــرة مــن
أجــل بلــورة وتنفيــذ الخطــة الجهويــة للمســاواة ،والتــي ستشــكل نموذجــا للجهــات األخــرى.
كمــا أطلقــت الــوزارة ،خــال هــذه الســنة ،دراســة اســتراتيجية حــول التمكيــن االقتصــادي للنســاء وبلــورة البرنامــج الوطنــي المندمــج للتمكيــن
االقتصــادي للنســاء فــي أفــق  ،2030بشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،فــي إطــار تنفيــذ هــذه الخطــة الحكوميــة.
وفــي مجــال إدمــاج مقاربــة النــوع االجتماعــي ،تمــت مواكبــة عــدة قطاعــات إلدمــاج هــذه المقاربــة فــي اســتراتيجياتها وبرامجهــا ،فــي إطــار
الدعــم التقنــي لالتحــاد األوروبــي ،حيــث تــم دعــم وزارة الداخليــة لمواكبــة الهيئــات االستشــارية للمســاواة وتكافــؤ الفــرص والنــوع االجتماعــي علــى
مســتوى المجالــس الجهويــة واإلقليميــة ،ودعــم وزارة االقتصــاد والماليــة فــي مجــال الميزانيــة المســتجيبة للنــوع لتطويــر مركــز االمتيــاز حتــى
يتمكــن مــن مواكبــة الفاعليــن الحكومييــن وغيــر الحكومييــن ،ودعــم وزارة الثقافــة واالتصــال إلنجــاز دليــل حــول الصــور النمطيــة فــي وســائل
اإلعــام ،وتنظيــم لقــاء تحسيســي بمحتوياتــه .كمــا تــم دعــم المعهــد العالــي للقضــاء فــي وضــع وحــدات تدريبيــة خاصــة بقضايــا النــوع للقضــاة
وكتــاب الضبــط.
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وتــم إطــاق عمليــة لمواكبــة  8قطاعــات حكوميــة إلعــداد برامــج العمــل القطاعيــة لتنفيــذ الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام  ،»2وفــي
مقدمتهــا وزارة العــدل ،ووزارة الداخليــة (المديريــة العامــة للجماعــات المحليــة) ،ووزارة الصحــة ،ووزارة الثقافــة واالتصــال (قطــاع االتصــال) ،ووزارة
إصــاح اإلدارة والوظيفــة العموميــة ،ووزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،ووزارة الصناعــة واالســتثمار
والتجــارة واالقتصــاد الرقمــي.
وفــي الســياق ذاتــه ،تــم ،فــي يونيــو  ،2018تنظيــم زيــارة دراســية إلــى بروكســيل حــول النــوع االجتماعــي والمســاواة وحقــوق المــرأة وحقــوق
اإلنســان ومكافحــة التمييــز والصــور النمطيــة لفائــدة القطاعــات المســتفيدة مــن هــذا الدعــم التقنــي.
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محاربة العنف ضد النساء

yالقانون رقم  103.13المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

فــي مجــال مأسســة المســاواة ومحاربــة العنــف ضــد النســاء ،صــدر القانــون رقــم  103.13المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء فــي الجريــدة
الرســمية بتاريــخ  12مــارس  ،2018والــذي يتضمــن المقتضيــات القانونيــة التــي تحــدد إطــارا مفاهيميــا واضحــا ودقيقــا لـــلعنف ضــد النســاء ،إلــى
جانــب التدابيــر الزجريــة والوقائيــة والحمائيــة والتكفليــة بالنســاء ضحايــا العنــف ،والتــي يمكــن إجمالهــا فــي:

•تحديد إطار مفاهيمي دقيق من خالل تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله؛
•تجريم بعض األفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة؛
•تجريــم بعــض األفعــال باعتبارهــا صــورا من صــور التحــرش الجنســي ،وتشــديد العقوبات
إذا ارتكــب الفعــل فــي ظــروف معينــة ،ومــن طــرف أشــخاص محدديــن (زميــل فــي
العمــل ،شــخص مكلــف بحفــظ النظــام ،زنــا المحــارم)...؛
•تشــديد العقوبــات علــى بعــض األفعــال إذا ارتكبــت فــي ظــروف محــددة (كالعنــف ضــد
امــرأة حامــل ،أو ضــد الزوجــة أو الطليقــة بحضــور األبنــاء أو الوالديــن)؛
•إقــرار تدابيــر حمائيــة جديــدة (كإبعــاد الــزوج المعتــدي ،إرجــاع المحضــون مــع حاضنتــه
إلــى الســكن ،منــع االقتــراب مــن الضحيــة أو مــن ســكنها أو األبنــاء ،إشــعار المعتــدي
بأنــه يمنــع عليــه التصــرف فــي األمــوال المشــتركة للزوجيــن ،مــع إنــذار المعتــدي
بعــدم االعتــداء)؛
•التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية ،مع إقرار عقوبات على خرقها؛
•مسؤولية السلطات العمومية التخاذ التدابير الوقائية الالزمة ،وإذكاء الوعي بمخاطر العنف ضد النساء؛
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•إرساء آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بالنساء واالطفال ضحايا العنف؛
•وضــع إطــار متكامــل للتنســيق بيــن المتدخليــن المعنييــن بمجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء وحمايتهــن (القضــاء ،واألمــن الوطنــي ،والدرك
الملكــي ،والقطاعــات الحكوميــة المعنيــة ،والمنظمــات ..الخ).
وانســجاما مــع الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام  ،»2وتفعيــا اللتزامــات البرنامــج الحكومــي  ،2021 - 2017شــرعت الــوزارة فــي بلــورة
االســتراتيجية الوطنيــة لمحاربــة العنــف ضــد النســاء ،وفــق مقاربــة تشــاركية ينخــرط فيهــا مختلــف الفاعليــن ،وطنيــا وجهويــا ،بهــدف:
•صياغــة جــواب وطنــي مشــترك حــول مناهــج وآليــات وتدابيــر الوقايــة والحمايــة والتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف علــى المســتويين الوطنــي
والجهــوي؛
•تعزيــز فعاليــة التدخــل مــن خــال دعــم آليــات التنســيق علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي وتحديــد األدوار وإنتــاج األدوات والدالئــل الضروريــة
لذ لك ؛
•تطوير سلسلة التكفل ومواكبة النساء ضحايا العنف على المستوى الوطني والجهوي والمحلي؛
•إنتاج وتطوير المعرفة بالظاهرة ببعد جهوي ومحلي.
ومــن أجــل تطويــر المعرفــة بظاهــرة العنــف الممــارس ضــد النســاء لتســهيل اتخــاذ التدابيــر الالزمــة والمناســبة للحــد مــن اســتفحال هــذه اآلفــة
االجتماعيــة ،والتوفــر علــى معطيــات إحصائيــة جديــدة بأبعــاد وطنيــة وجهويــة ومحليــة ،تواصــل وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة
االجتماعيــة إنجــاز البحــث الوطنــي الثانــي حــول انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد النســاء ،الــذي أطلقتــه ســنة .2017
ويهــدف هــذا البحــث الوطنــي ،الــذي يســتهدف النســاء اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن  18و 64عامــا ،إلى
تحديــد مختلــف أنــواع وأشــكال العنــف الــذي تتعرض لــه النســاء ،وتعــداد تمظهراتــه ،وتوزيعــه الجغرافي،
والخصائــص االجتماعيــة والديمغرافيــة للمرتكبيــن والضحايــا ،علــى الســواء ،والتحليــل االجتماعــي لهــذه
الظاهرة.
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yالحملة الوطنية  16لوقف العنف ضد النساء
وفــي الســياق ذاتــه ،نظمــت الــوزارة ،كعادتهــا كل ســنة ،الحملــة الوطنيــة السادســة عشــر لمحاربــة العنــف ضــد النســاء ،مــا بيــن نونبــر ودجنبــر
 ،2018فــي موضــوع «تعبئــة جماعيــة ومجتمعيــة للقضــاء علــى العنــف ضــد النســاء» ،والتــي عرفــت انخــراط عــدد مــن الفاعليــن الحكومييــن
والمؤسســات الوطنيــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي إضافــة إلــى الشــركاء الدولييــن.
كمــا واصلــت الــوزارة التعبئــة لتنفيــذ «إعــان الربــاط إلنهــاء العنــف ضــد النســاء فــي األماكــن العموميــة» ،الــذي اعتمدتــه الــوزارة مــع ثــاث
مــدن هــي الربــاط والــدار البيضــاء ومراكــش ،فــي الجلســة الختاميــة للحملــة الخامســة عشــر لمناهضــة العنــف ضــد النســاء .2017
yبرنامج الفضاءات المتعددة الوظائف للنساء في وضعية صعبة
وارتباطــا بالخدمــات المقدمــة للنســاء فــي وضعيــة صعبــة ،واصلــت الــوزارة اســتكمال ورش تهيئــة وتجهيــز  40فضــاء جديــدا متعــدد الوظائــف
للنســاء فــي وضعيــة صعبــة علــى مســتوى مختلــف جهــات المملكــة بتنســيق مــع مؤسســة التعــاون الوطنــي ،وبرمجــت إحــداث  25فضــاء جديــدا.
وتقــدم هــذه الفضــاءات خدمــات االســتقبال واالســتماع والتوجيــه والمواكبــة ،إلــى جانــب خدمــات التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ،وتوفيــر اإليــواء
المؤقــت ،والتمكيــن االقتصــادي لفئــات النســاء فــي وضعيــة هشاشــة.
yتحسين صورة المرأة في اإلعالم ومحاربة الصور النمطية
وفــي مجــال تحســين صــورة المــرأة فــي اإلعــام ومحاربــة الصــور النمطيــة ،تعمــل الــوزارة علــى تفعيــل المحــور الخامــس مــن الخطــة الحكوميــة
للمســاواة «اكــرام  »2الخــاص بنشــر ثقافــة المســاواة ومناهضــة التمييــز والصــور النمطيــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي ،الــذي يهــدف إلــى
تغييــر طــرق التفكيــر وأنمــاط الســلوك االجتماعيــة والثقافيــة ،ســواء فــي المجــال العــام أو فــي المجــال الخــاص ،وتعزيــز المســاواة ،مــع تنفيــذ
إجــراءات تســتهدف التربيــة األســرية ،مــن خــال مواكبــة المرصــد الوطنــي لصــورة المــرأة فــي اإلعــام فــي القيــام بالعديــد مــن األنشــطة فــي
مجــال الدراســات وإعــداد التقاريــر ،مــن أهمهــا إنجــاز دراســة أوليــة بهــدف إعــداد وتطويــر المؤشــرات فــي مجــال رصــد صــورة المــرأة ،وإنشــاء
قاعــدة بيانــات عــن الصــور النمطيــة.
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وفــي إطــار برنامــج «دعــم تعزيــز مناهضــة العنــف ضــد النســاء فــي المغــرب وتوافــر وجــودة الخدمــات»  ،شــرع المرصــد الوطنــي لصــورة المــرأة
فــي اإلعــام بمواكبــة خبــرة فــي إعــداد تقريــره الســنوي األول حــول موضــوع «صــورة المــرأة فــي اإلعالنــات التلفزيونيــة» ،والــذي يهــدف إلــى:
yإجــراء تحليــل للصــور النمطيــة التــي تنقلهــا اإلعالنــات التجاريــة التلفزيونيــة للقنــوات الثــاث :القنــاة األولــى ،والقنــاة
الثانيــة وقنــاة ميــدي 1تيفــي؛
yتحديــد خصوصيــة المعالجــة اإلعالميــة لصــورة المــرأة فــي المجــال التجــاري كنــوع إعالمــي ورصــد أي ســلوك
تمييــزي تجاههــا؛
yتحديد المقاربات المهينة لصورة المرأة في اإلعالنات التجارية.
كمــا شــارك المرصــد الوطنــي لصــورة المــرأة فــي اإلعــام فــي النــدوة الجهويــة حــول «القيــادة النســائية والتمثيليــة السياســية للنســاء» بمداخلــة
حــول «دور اإلعــام فــي دعــم التمثيليــة السياســية للنســاء».
yجائزة تميز للمرأة المغربية
ولتشــجيع المبــادرات التــي تســتهدف النســاء فــي المناطــق القرويــة ،أطلقــت الــوزارة فــي مــارس  ،2018الــدورة الرابعــة لجائــزة تميــز للمــرأة
المغربيــة والتــي تــم منحهــا للمشــاريع الفائــزة فــي حفــل كبيــر ترأســه الســيد رئيــس الحكومــة الدكتــور ســعد الديــن العثمانــي بمســرح محمــد
الخامــس يــوم  28نونبــر  ،2018حيــث عــادت الجائــزة األولــى ،وقيمتهــا ( 130ألــف درهــم) ،للســيدة نعيمــة الصنهاجــي لمشــروعها “منحــة مــن
أجــل النجــاح” والــذي يهــم توفيــر مؤسســات لالســتقبال إليــواء حوالــي  20تلميــذة ينحــدرن مــن العالــم القــروي ،وتمكينهــن مــن متابعــة الدراســة
بالمســتوى اإلعــدادي ،عبــر توفيــر منحــة شــهرية تقــدر بـــ 450درهــم لــكل تلميــذة .أمــا الجائــزة الثانيــة ( 100ألــف درهــم) فقــد آلــت ،مناصفــة،
لــكل مــن الســيدة جميلــة بــركاش لمشــروعها “حصــد الضبــاب وتزويــد مجموعــة مــن الدواويــر بالمــاء الصالــح للشــرب” ،والســيدة حســنية كنونــي
لمشــروعها الهــادف إلــى “تربيــة الماعــز الحلــوب مــن صنــف اللبيــن المســتورد مــن فرنســا» .فــي حيــن آلــت الجائــزة الثالثــة ( 70ألــف درهــم) للســيدة
ســهاد أزنــود لمشــروعها المتعلــق بـ”تثميــن وتســويق المنتجــات الفالحيــة المحليــة الصحيــة فــي طــور االنقــراض”.
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yالتمكين السياسي للمرأة
وفــي مجــال التمكيــن السياســي ،نظمــت الــوزارة زيــارة دراســية إلــى إيطاليــا لفائــدة ممثــات وممثليــن عــن البرلمــان بمجلســيه ،والمجالــس
الترابيــة ،مــا بيــن  8و 11مــاي  ،2018بشــراكة مــع منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ) (OCDEفــي إطــار مشــروع «نحــو حكومــات دامجــة
ومنفتحــة :تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي البرلمــان والمجالــس المنتخبــة وبلــورة السياســات» ،وذلــك بهــدف االطــاع علــى كيفيــة وضــع القوانيــن
المراعيــة للنــوع االجتماعــي ،وصياغــة السياســات المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين والتفــاوض بشــأنها وتنفيذهــا ،وإشــراك المــرأة فــي الحيــاة
العامــة ،وتبــادل المعلومــات العمليــة واآلراء حــول عمليــات اإلصــاح المماثلــة وتطبيقهــا.
وقــد شــكلت هــذه الزيــارة الدراســية فرصــة للقــاء المســؤولين اإليطالييــن عــن جــدول إعمــال المســاواة بيــن الجنســين علــى المســتويات الوزاريــة
والبرلمانيــة واإلقليميــة والمحليــة ،باإلضافــة إلــى ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي.
كمــا تــم تنظيــم مؤتمــر الحــوار اإلقليمــي حــول «القيــادة النســائية والمشــاركة
السياســية للمــرأة» ،يومــي  10و 11يوليــوز  ،2018ودورة تكوينيــة لفائــدة أعضــاء
البرلمــان بغرفتيــه ورئيســات الجماعــات المحليــة يومــي  12و 13يوليــوز  2018حــول
«وضــع البرلمــان والجماعــات الترابيــة فــي خدمــة النســاء والرجــال».
وقــد شــكل هــذا المؤتمــر ،الــذي عــرف مشــاركة أزيــد مــن  200ممثلــة وممثــا
عــن شــمال إفريقيــا ودول منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ،فرصــة لعــرض
التقريريــن المنجزيــن ضمــن هــذا البرنامــج ،والمتعلقيــن بـ»المشــاركة السياســية
للنســاء :حالــة المغــرب» ،و»تقييــم مشــاركة النســاء فــي الحيــاة السياســية فــي
البرلمــان والمجالــس المنتخبــة بالمغــرب».
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مجال الطفولة

البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية
فــي إطــار مواصلــة تنزيــل وتتبــع البرنامــج الوطنــي التنفيــذي للسياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة
الطفولــة  ،2015-2020أعــدت وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة ،بتنســيق مــع
القطاعــات الوزاريــة المعنيــة ،تقريــرا حــول حصيلــة هــذا البرنامــج لســنتي .2016-2017
وقــد تــم عــرض هــذا التقريــر خــال االجتمــاع الرابــع للجنــة التقنيــة المنبثقــة عــن اللجنــة الوزاريــة للطفولة،
الــذي عقدتــه الــوزارة فــي  11يونيــو  .2018كمــا عقــدت الــوزارة ،فــي  14دجنبــر  ،2018االجتمــاع الخامــس
للجنــة التقنيــة لتقديــم ومناقشــة الوثيقــة التــي أعدتهــا الــوزارة والمتعلقــة بـ»مشــروع برنامــج إحــداث
األجهــزة الترابيــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة».

إحداث األجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة

أعــدت الــوزارة مشــروع برنامــج إحــداث األجهــزة الترابيــة ،فــي إطــار تحقيــق
الهــدف االســتراتيجي الثانــي للسياســة العموميــة للطفولــة ،حيــث تــم
تقديــم مكونــات ووظائــف هــذه األجهــزة ومراحــل إحداثهــا فــي  14دجنبــر
.2018
ويهــدف برنامــج إحــداث األجهــزة الترابيــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة إلــى
توفيــر إطــار مؤسســاتي إقليمــي ،متكامــل ومتخصــص فــي مجــال حمايــة
الطفولــة ،يــدرج االحتياجــات الخاصــة باألطفــال ضحايــا العنــف واإلســاءة
واالســتغالل واإلهمــال فــي خدمــات الحمايــة القانونيــة والطبيــة والتربويــة
واالجتماعيــة التــي تقدمهــا المصالــح الالممركــزة للقطاعــات الوزاريــة
والمؤسســات العموميــة المعنيــة ،ومعيــرة هــذه الخدمــات والرقــي
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بجودتهــا ،وتحقيــق التقائيتهــا وتكاملهــا ،مــن خــال وضــع بروتوكــول موحــد لحمايــة األطفــال ،والنهــوض بمؤهــات المــوارد البشــرية المعنيــة،
ووضــع تدابيــر وآليــات للتتبــع وتقييــم الخدمــات والبرامــج ،وإعــداد التقاريــر الترابيــة حــول حمايــة الطفولــة.
كمــا تــم إعــداد مشــروع لتنزيــل برنامــج «مــدن بــدون أطفــال فــي وضعيــة الشــارع» ترابيــا ،وربــط االتصــال بعــدد مــن المجالــس الترابيــة قصــد التعاقــد
بشــأن تنزيــل البرنامــج.

تقوية بنيات وخدمات الحماية االجتماعية

قامــت الــوزارة ،فــي إطــار تفعيــل الهــدف االســتراتيجي الثانــي للسياســة العمومية للطفولــة المتعلــق بتقوية بنيــات وخدمــات الحمايــة االجتماعية
المتوفــرة وإحــداث بنيــات وخدمــات جديــدة ،بدعــم تســيير المصلحــة المتنقلــة لإلســعاف االجتماعــي المســتعجل ) (SAMU SOCIALبــكل مــن الــدار
البيضــاء ومكنــاس ،لفائــدة األطفــال فــي وضعيــة الشــارع .كمــا عملــت علــى دعــم تســيير ثــاث وحــدات حمايــة الطفولــة بالــدار البيضــاء ومكنــاس
والصويــرة لفائــدة األطفــال ضحايــا العنــف .وقامــت بشــراكة مــع مؤسســة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر لتأهيــل وتجهيــز  30مؤسســة للرعايــة
االجتماعيــة لفائــدة األطفــال فــي وضعيــة صعبــة.
مؤسسات الرعاية االجتماعية

التكلفة اإلجمالية بالدرهم

استشارة الوزارة

استشارة المركز

30

8.768.054,80

8.071.117,20

696.937,60

برنامج مواكبة

يســتهدف برنامــج مواكبــة النهــوض بتربيــة وتكويــن األطفــال بمؤسســات الرعايــة االجتماعيــة وتعزيــز فــرص إدماجهــم فــي ســوق الشــغل والحيــاة
االجتماعيــة ومواكبــة خروجهــم مــن المؤسســة بعــد بلوغهــم ســن  81ســنة .وقــد تــم إعــداد تصــور أولــي للبرنامــج ،والــذي حــددت محاوره الخمســة
في :
1.1تطوير المعرفة حول الظاهرة واإلطار المفاهيمي؛
2.2إدراج بعد المواكبة في مسار التكفل ما قبل  18سنة؛
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3.3المواكبة االجتماعية والمهنية ما بعد  18سنة؛
4.4التواصل والتحسيس؛
5.5حكامة المؤسسات ومأسسة المواكبة.
وتــم ،مــا بيــن  03و 10يوليــوز  ،2018القيــام بزيــارات ميدانيــة للتعــرف علــى تجــارب ومبــادرات الجمعيــات فــي هــذا المجــال ،وكــذا التعــرف علــى
المشــاريع التــي يمكــن دعمهــا ،بهــدف جــرد المشــاريع المتوفــرة ميدانيــا وتوفيــر المعرفــة بخصوصهــا ،وتحديــد المشــاريع الواعــدة والجــادة بغيــة
دعمهــا لمعالجــة الوضعيــة المســتعجلة المرتبطــة بالمعطيــات الراهنــة.
وهكــذا ،تــم إعــداد اتفاقيتيــن للدعــم تســتهدف األطفــال داخــل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن  16و 18ســنة بأقاليــم
وعمــاالت طنجــة ،ومراكــش ،وســا ،ومكنــاس ،وفــاس ،والــدار البيضــاء.
كمــا يســتهدف هــذا البرنامــج دعــم المشــاريع الواعــدة للجمعيــات العاملــة فــي مجــال الحــد مــن تشــغيل األطفــال فــي الخدمــة المنزليــة .وقــد تــم
فــي هــذا اإلطــار إعــداد اتفاقيــة شــراكة إلنجــاز مشــروع للحــد مــن تشــغيل الطفــات كعامــات بإقليــم شيشــاوة وإقليــم الحــوز وعمالــة تــازة.

وضع معايير للمؤسسات والممارسات

أطلقــت الــوزارة ،بدعــم مــن اليونيســيف ،دراســة وطنيــة لوضــع معاييــر هيــاكل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة لألطفــال ومعاييــر الخدمــات التــي
تقدمهــا هــذه المؤسســات ،فــي إطــار تفعيــل الهــدف االســتراتيجي الثالــث للسياســة العموميــة للطفولــة المتعلــق بوضــع معاييــر للمؤسســات
والممارســات ،وذلــك بهــدف توفيــر إطــار مرجعــي معيــاري للتكفــل باألطفــال المحروميــن مــن الحمايــة األســرية واألطفــال فــي وضعيــة إعاقــة،
وتحديــد مشــاريع الجمعيــات حســب صنــف المؤسســة واالحتياجــات الخاصــة للطفــل .وقــد تــم فــي هــذا اإلطــار المصادقــة علــى منهجيــة إنجــاز
الدراســة.
كمــا أنجــزت الــوزارة ،بدعــم مــن اليونيســف ،دراســة إلعــداد مرجــع المهــن والكفــاءات الخــاص بالعامليــن االجتماعييــن فــي مجــال الطفولــة ،تتضمــن
قائمــة بمهــن العامليــن االجتماعيــن فــي المجــال ،ومشــروع خطة للتكويــن ،وذلك في إطــار تفعيل الهــدف الفرعي المتعلق بشــأن توحيــد ومالءمة
تكويــن العامليــن االجتماعييــن مــع المعاييــر وتكملــة وتعزيــز تدريــب المهنييــن المتدخليــن فــي مجــال حماية حقــوق الطفل وفــق مقاربــة حقوقية.
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برنامج إ_سالمة

تواصــل وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة تفعيــل برنامــج «إ-ســامة» لحمايــة األطفــال علــى األنترنيــت ،فــي إطــار
تفعيــل أهــداف وإجــراءات السياســة العموميــة للطفولــة المتعلقــة بالنهــوض بالمعاييــر االجتماعيــة الحمائيــة ،وذلــك مــن خــال عقــد اجتماعات
اللجنــة المكونــة مــن القطاعــات المســؤولة عــن تنفيــذ إجــراء «تعزيــز تأميــن وســامة ولــوج األطفــال إلــى األنترنيــت» ،والقطاعــات الشــريكة،
الممثلــة فــي وزارة الصناعــة والتجــارة واالســتثمار واالقتصــاد الرقمــي ،واللجنــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي والوكالــة
الوطنيــة لتقنيــن المواصــات ،والمديريــة العامــة لألمــن الوطنــي والــدرك الملكــي.
وقامــت الــوزارة ،بدعــم مــن مجلــس أوروبــا ،بإنجــاز تشــخيص ميدانــي لخدمــات حمايــة األطفــال علــى األنترنيــت بــكل مــن مدينتــي ســا والــدار
البيضــاء .كمــا قامــت ،بتعــاون مــع الوكالــة البلجيكيــة للتنميــة ،بتنظيــم ورشــتين تكوينيتيــن فــي مجــال التواصــل مــن أجــل التنميــة لفائــدة 30
مشــاركة ومشــاركا مــن ممثلــي القطاعــات الوزاريــة والمؤسســات الوطنيــة ،مــا بيــن  9-11مــاي  ،2018و 3-5يوليــوز  ،2018علــى التوالــي.
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وبالمــوازاة مــع ذلــك ،أعــدت الــوزارة دفتــر تحمــات خــاص بدعــم مبــادرات الجمعيــات فــي مجــال حمايــة األطفــال علــى األنترنيــت ،بهــدف وضــع برامج
للتوعيــة والتحســيس والتكويــن وبرامــج متعلقــة ببلــورة تطبيقــات رقميــة لحمايــة األطفــال مــن مخاطــر األنترنيــت ،وأعلنــت عــن طلــب مشــاريع
الجمعيــات فــي المجــال نهايــة دجنبــر .2018
أمــا علــى مســتوى التعــاون اإلقليمــي ،فأشــرفت الــوزارة علــى اســتضافة بالدنــا للــدورة  22للجنــة الطفولــة العربيــة واالجتمــاع  14للجنــة متابعــة
وقــف العنــف ضــد األطفــال ،اللذيــن نظمتهــا جامعــة الــدول العربيــة بالربــاط يومــي  26و 27شــتنبر  2018.كمــا أشــرفت ،تحــت الرعايــة الســامية
لجاللــة الملــك محمــد الســادس ،حفظــه هللا ،علــى اســتضافة بالدنــا للمؤتمــر اإلســامي الخامــس للــوزراء المكلفيــن بالطفولــة «نحــو طفولــة
آمنــة» ،الــذي نظمتهمــا المنظمــة اإلســامية للتربيــة والثقافــة والعلــوم (إيسيســكو) بالربــاط يومــي  21و 22فبرايــر 2018.
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مجال حماية

األشخاص المسنين

مشروع السياسة العمومية المندمجة لألشخاص المسنين
ســعيا إلعــداد جــواب وطنــي للنهــوض بحقــوق األشــخاص المســنين ،وتجســيدا للتعــاون المشــترك مــع اإلســكوا ،قامــت وزارة األســرة والتضامــن
والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة بتنظيــم لقــاءات تشــاورية للوقــوف علــى أهــم االنتظــارات وتحديــد األولويــات فــي مجــال النهــوض بحقــوق
األشــخاص المســنين ،مــع القطاعــات الحكوميــة المعنيــة والمؤسســات الوطنيــة فــي  18يوليــوز  ،2018ومــع صناديــق التقاعــد فــي  19يوليــوز
 ،2018ومــع جمعيــات المجتمــع المدنــي العاملــة والمســيرة لمراكــز الرعايــة االجتماعيــة لألشــخاص المســنين فــي  20يوليوز.2018كمــا تــم تنظيــم
زيــارات ميدانيــة ومقابــات فرديــة مــع بعــض الفاعليــن فــي هــذا المجــال ،مــا بيــن  23يوليــوز و 03غشــت .2018
وقد أفرز هذا المسار التشاركي إنجاز وثيقة تتضمن نتائج هذه المشاورات وتحدد أهم األولويات ،والتي يمكن إجمالها في:
•تطوير المعرفة العلمية حول الشيخوخة؛
•ضمان األمن االقتصادي ،ومحاربة الفقر عند المسنين؛
•تعميم التغطية الصحية لألشخاص المسنين غير المؤمنين ،وتحسين الولوج إلى العالجات والخدمات الطبية؛
•تعزيز شيخوخة نشطة مدعومة بصحة جيدة؛
•تعزيز الرعاية المنزلية عن بعد ودعم مقدمي الرعاية؛
•النهوض بطب الشيخوخة بهدف تقديم رعاية صحية جيدة لفائدة المرضى المسنين؛
•تعزيز المشاركة االجتماعية والثقافية لفائدة األشخاص المسنين؛
•ضمان احترام الحقوق اإلنسانية لألشخاص المسنين.
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تأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنين

يعــد تحسيـــن وتجويـــد الخدمـــات التــي تقدمهــا مؤسســـات الرعايـــة االجتماعيــة للمســـنين مـــن األوراش المهمــة في المسلســل اإلصالحــي ،الذي
يســتهدف تطويــر مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة وتعزيــز منظومــة التكفــل ،حيــث قامــت وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة
بإعــداد البرنامــج الوطنــي لتأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة لألشــخاص المســنين  ،2021 - 2017والــذي يرتكــز علــى  6محــاور أساســية:
1 .1المحور األول :التأهيل المادي للمراكز
يرتكــز هــذا المحــور علــى تلبيــة احتياجــات مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة الخاصــة باألشــخاص المســنين ،ســواء مــن حيــث الترميــم واإلصــاح
والتوســعة أو مــن حيــث تجهيــز المراكــز باألجهــزة الضروريــة المعبــر عنهــا (المعــدات اإللكترونيــة ،واآلالت المطبخيــة ،وأجهــزة التدفئــة ،والمعــدات
الطبيــة وشــبه الطبيــة) ،وذلــك بهــدف تطويــر مراكــز االســتقبال ،وتعزيــز منظومــة التكفــل باألشــخاص المســنين .وقــد تــم حصــر الئحــة احتياجــات 38
مركــزا علــى الصعيــد الوطنــي ،برســم ســنة  ،2018وســيتم العمــل علــى تلبيتهــا خــال ســنة .2019
2 .2المحور الثاني :تكوين وتأهيل الموارد البشرية
واصلــت الــوزارة خــال هــذه الســنة خطــة تكويــن المــوارد البشــرية العاملــة فــي المجــال،
التــي انطلقــت ســنة  2015بشــراكة مــع التعــاون الوطنــي ووكالــة التنميــة االجتماعيــة،
بهــدف تقويــة ودعــم قــدرات مختلــف العامليــن والمهنييــن بهــذه المراكــز لتعزيــز خبراتهــم
ومهاراتهم ،وتجويــد الخدمــات المقدمــة لألشــخاص المســنين.
وتــم إنجــاز  32يومــا تكوينيــا لفائــدة المــوارد البشــرية العاملــة بمؤسســات الرعايــة االجتماعيــة
لألشــخاص المســنين ،يشــمل خمــس وحــدات ،والــذي اســتفاد منهــا 160مســتفيدة ومســتفيد،
مــن رؤســاء الجمعيــات ومديــرات ومديريــن المراكــز والعامليــن االجتماعييــن.
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.3

3المحور الثالث :معايرة الخدمات والنهوض بالجودة

فــي إطــار مأسســة العمــل االجتماعــي والرقــي بجــودة الخدمــات
المقدمــة بمؤسســات الرعايــة االجتماعيــة لألشــخاص المســنين ،تم
إعــداد وطبــع «مشــروع المؤسســة» ،فــي إطــار تجربــة نموذجيــة
لخمــس مراكــز بــكل مــن مــدن الربــاط ،وســا ،ووجــدة ،وتطــوان،
والــدار البيضــاء .كمــا تــم إعــداد وطبــع دفاتــر التحمــات الخــاص
بمؤسســات الرعايــة االجتماعيــة للمســنين.

4 .4المحور الرابع :مواكبة المراكز غير المرخصة
فــي أفــق تحقيــق هــدف صفــر مؤسســة غيــر مرخصــة ،عملــت الــوزارة علــى حصــر الئحــة مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة غيــر المرخصــة المتبقــة،
وعددهــا أربعــة ،مــن أجــل مواكبتهــا والوقــوف علــى احتياجاتهــا للحصــول علــى الترخيــص ،وهــي:
العدد

المدينة

المركز

الجمعية المسيرة

1

الخميسات

مركز الرعاية االجتماعية جناح المسنين الخميسات

الجمعية الخيرية اإلسالمية

2

اليوسفية

جناح المسنين الشماعية

الجمعية الخيرية اإلسالمية

3

الصويرة

المركز االجتماعي الحنشان جناح المسنين الشماعية

الجمعية الخيرية للمركز االجتماعي الحنشان

4

الدار البيضاء

مركز المسنين  -أنفا

جمعية حوار
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5 .5المحور الخامس :مواكبة المراكز المحدثة وفي طور البناء
تــم حصــر الئحــة االحتياجــات المعبــر عنهــا بهــذه المراكــز المحدثــة ،التــي ســتتم مواكبتهــا خــال  ،2019 - 2018وكلفتهــا الماليــة .كمــا تــم وضــع
خارطــة طريــق تضــم مســاطر وإجــراءات هــذه المواكبــة:
العدد
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المدينة

نوعها

المركز

1

خريبكة أبي الجعد

دار المسنين أبي الجعد

دار المسنين

2

أزيالل

دار المسنين أزيالل

رعاية المسنين

3

المضيق

مؤسسة الرعاية االجتماعية دار المسنين

دار المسنين

4

تطوان

نادي نهاري

نادي نهاري

5

الرباط

فضاء المتقاعدين والمسنين

نادي نهاري

6

سال

دار المسنين لعيايدة

دار المسنين لإليواء

7

شفشاون

دار المسنين شفشاون

دار المسنين

8

الحوز

مركب اجتماعي (جناح المسنين)

دار المسنين

9

تاونات المدينة

نادي نهاري

نادي نهاري

10

الحسيمة

مركز لإليواء

دار اإليواء

6 .6المحور السادس :تنويع الخدمات لفائدة المسنين
تعمــل الــوزارة علــى إعــداد النصــوص التنظيميــة لتنزيــل مقتضيــات القانــون  65.15المتعلــق بمؤسســات الرعايــة االجتماعيــة فــي الشــق المتعلــق
بالتكفــل بالغيــر .كمــا تــم دعــم  27مشــروعا يقــدم خدمــات التكفــل عــن بعــد لفائــدة األشــخاص المســنين ،فــي إطــار الشــراكة مــع جمعيــات المجتمع
المدنــي .وتشــمل هــذه الخدمــات:
•الخدمات المنزلية ،من مساعدات غذائية وحالقة وطهي ،وعالجات شبه طبية وبعض العالجات األولية)؛
•اإلسعاف االجتماعي؛
•الوساطة األسرية؛
•المساعدة االجتماعية والقانونية.
yالمرصد الوطني لألشخاص المسنين
•تم إعداد المسودة األولى للتقرير السنوي األول للمرصد الوطني لألشخاص المسنين؛
•مشــاركة أعضــاء المرصــد فــي مختلــف األنشــطة واللقــاءات المنظمــة ذات الصلــة بمجــال المســنين وقضايــا الشــيخوخة ،حيــث شــاركوا فيــث
فعاليــات اللقــاء التواصلــي حــول األشــخاص المســنين الــذي نظمتــه وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة ضمــن فعاليــات
الــدورة الـــ 23للمعــرض الدولــي للكتــاب والنشــر فبرايــر  ،2019والنــدوة العلميــة حــول «األشــخاص المســنون بالمغــرب :جــودة الحيــاة وانمــاط
المصاحبــة» التــي نظمتهــا الــوزارة بشــراكة مــع كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط يومــي  4و 5أكتوبــر .2018
yالحملة التحسيسية لألشخاص المسنين
تواصــل وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة ،ككل ســنة ،تنظيــم الحملــة الوطنيــة التحسيســية الرابعــة لألشــخاص المســنين
تحــت شــعار «النــاس الكبــار ،كنــز فــي كل دار» ،احتفــاء باليــوم العالمــي لألشــخاص المســنين ،والتــي انطلقــت فاتــح أكتوبــر .2018
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وتهــدف هــذه الحملــة الوطنيــة ،التــي تمتــد فعالياتهــا علــى مــدى شــهر أكتوبــر ،إلــى
النهــوض بثقافــة التضامــن بيــن األجيــال ،مــن خــال تقويــة الروابــط االجتماعيــة ،وخلــق تعبئــة
مجتمعيــة ،وتعزيــز دور المســن داخــل أســرته وداخــل المجتمــع .وتــم ،خــال هــذه الحملــة،
بــث وصــات تلفزيــة وإذاعيــة تحسيســية وتوعويــة عبــر القنــوات العموميــة ،باإلضافــة إلــى
تعبئــة ترابيــة مــن خــال تنظيــم عــدة لقــاءات بمختلــف جهــات المملكــة بشــراكة مــع التعــاون
الوطنــي ووكالــة التنميــة االجتماعيــة ،مــن نــدوات وموائــد مســتديرة وزيــارات ميدانيــة لبعــض
المراكــز ...وغيرهــا.
وتزامنــا مــع هــذه الحملــة الوطنيــة ،تــم تنظيــم نــدوة علميــة حــول «األشــخاص المســنون بالمغــرب:
جــودة الحيــاة وأنمــاط المصاحبــة» ،بشــراكة مــع المرصــد الوطنــي لألشــخاص المســنين وكليــة اآلداب
والعلــوم اإلنســانية أكــدال الربــاط يومــي  4و 5أكتوبــر  . 2018كمــا تــم إعــداد ونشــر أشــغال هــذه النــدوة
العلميــة
وتهــدف هــذه النــدوة العلميــة ،التــي حضرهــا خبــراء وأســاتذة جامعييــن وباحثيــن مــن داخــل المغــرب
وخارجــه ،إلــى جانــب ممثلــي القطاعــات الحكوميــة المعنيــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي ،إلــى معالجــة
قضايــا المســنين ومختلــف التحديــات التــي يواجهونهــا ،والمســاهمة فــي إغنــاء النقــاش العمومــي
للنهــوض بحقــوق األشــخاص المســنين ،وفتــح نقــاش وطنــي حــول حقــوق األشــخاص المســنين ،واألدوار
المنوطــة بكافــة الفاعليــن لضمــان الكرامــة ســواء فــي التكفــل أو المواكبــة أو التهيئــة لشــيخوخة
ســليمة.
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كمــا تهــدف هــذه النــدوة العلميــة إلــى تشــجيع الدراســات والبحــث العلمــي وانخــراط الجامعــات فــي قضايــا المســنين وخلــق ديناميــة فــي البحــث
والدراســة فــي هــذا المجــال ،واالطــاع علــى التجــارب والممارســات الفضلــى مــن جهــة ،واالتجاهــات العلميــة الحديثــة فــي رعايــة كبــار الســن
وتوظيفهــا ،بمــا يتوافــق مــع الخصوصيــة الوطنيــة مــن جهــة ثانيــة .وتــم الخــروج بمجموعــة مــن التوصيــات ،ومقترحــات استشــرافية بهــدف تعزيــز
المنظومــة الحقوقيــة للنهــوض بأوضــاع األشــخاص المســنين.
ومــن بيــن أهــم التوصيــات التــي أفرزتهــا فعاليــات هــذه النــدوة
العلميــة تكثيــف األبحــاث والدراســات العلميــة فــي موضــوع
الشــيخوخة بتعــاون مــع الجامعــات والمراكــز البحثيــة ،وتعزيــز
الولــوج لمختلــف الخدمــات الطبيــة ،ومراجعــة أنظمــة التقاعــد
وإصــاح نظــم التمويــل ،بمــا يتــاءم مــع المتغيــرات الديمغرافية،
إلــى جانــب إعــداد إطــار قانونــي خــاص بحمايــة األشــخاص
المســنين ،وإعــادة النظــر فــي السياســة العمرانيــة بمــا يتناســب
مــع احتياجــات المســنين ،وتثميــن قدراتهــم ومعارفهــم
وكفاءاتهــم ،وإدمــاج ُبعــد الســن فــي مختلــف السياســات
والبرامــج الوطنيــة.
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مجال األسرة

اإلطار االستراتيجي لحماية األسرة

تعكــف وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة علــى إعــداد اســتراتيجية وطنيــة لألســرة ،تجيــب علــى االنتظــارات المطروحــة فــي
مجــال النهــوض بأوضــاع األســرة فــي مختلــف أبعادهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة ،كخيــار اســتراتيجي يوحــد الرؤيــة والمنهجية،
ويحقــق االلتقائيــة بيــن مختلــف السياســات والبرامــج التــي تــروم النهــوض بوضعيــة األســرة المغربيــة ،وتعزيــز دورهــا داخــل المجتمــع ،وذلــك فــي
إطــار تنزيــل المقتضيــات الدســتورية ،التــي تنــص علــى واجــب الدولــة فــي العمــل علــى الحمايــة الحقوقيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة لألســرة ،بمــا
يضمــن وحدتهــا واســتقرارها والمحافظــة عليهــا ،وانســجاما مــع أهــداف البرنامــج الحكومــي  ،2016-2021وتفعيــا لمخرجــات المؤتمــر الدولــي
حــول الوســاطة األســرية.

برنامج النهوض بخدمات الوساطة األسرية

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تعزيــز دور الوســاطة األســرية ،كآليــة بديلــة لحــل النزاعــات األســرية قبــل اللجــوء إلــى مســاطر التقاضــي ،مــن خــال اعتماد
مبــدأ الحــوار والتفــاوض لبنــاء وإعــادة بنــاء الروابــط األســرية ،ممــا يســاهم فــي الحفــاظ علــى تماســك األســر وحمايتهــا مــن التفــكك.
وألجــل تطويــر هــذا المجــال وتقويــة قــدرات العامليــن فيــه وتوحيــد آليــات االشــتغال ،قامــت وزارة ألســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعية
بمجموعــة مــن اإلجــراءات ،خــال ســنة  ،2018والمتمثلــة في:
•دعم  24مشروعا في مجال الوساطة األسرية برسم 2017-2018؛
•إعداد أرضية برنامج ارتقاء خاص بالوساطة األسرية لتقوية قدرات الوسطاء والوسيطات العاملين بمراكز الوساطة األسرية المدعمة؛
• تحيين دفتر التحمالت المتعلق بمراكز الوساطة األسرية؛
•إعداد وتعميم استمارة خاصة بالوساطة األسرية لتوحيد آليات العمل بمراكز الوساطة األسرية المدعمة؛
• إنشاء قاعدة معطيات خاصة بالوساطة األسرية.
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برنامج تعزيز التربية الوالدية
يهــدف برنامــج تعزيــز التربيــة الوالديــة إلــى تأهيــل األســر ومســاعدتهم علــى االضطــاع بأدوارهــم والقيــام بوظائفهــم التربويــة واألســرية ،وتقويــة
قدراتهــم فــي مجــال التواصــل اإليجابــي ومواكبــة أبنائهــم فــي مختلــف المراحــل العمريــة مــن جهــة ،ومســاعدة المتدخليــن فــي مجــال التربيــة
الوالديــة ،وتمكينهــم مــن المعــارف والمهــارات العلميــة والتقنيــة فــي المجــال مــن جهــة ثانيــة .ويتــم حاليــا ،فــي هــذا اإلطــار ،االشــتغال علــى
دراســة تهــدف:
•إعداد إطار مرجعي يوحد ويالئم المصطلحات المستخدمة في مجال «التربية الوالدية»؛
•تطويــر وتعزيــز قــدرات مختلــف الجهــات المتدخلــة والفاعلــة فــي مجــال التربيــة الوالديــة ،مــن قطاعــات حكوميــة ومؤسســات وطنيــة
ومجتمــع مدنــي ومربيــن.
•تطويــر واقتــراح أدوات للتحســيس والمواكبــة لمأسســة برامــج التربيــة الوالديــة فــي االســتراتيجيات القطاعيــة الوطنيــة وبرامــج التنميــة
المجاليــة؛
•إنجاز دليل تكوين المربين المتعلق بالتربية الوالدية اإليجابية؛
•إعداد دفتر التحمالت الخاص بالتربية الوالدية؛
•إعداد مشروع دليل خاص بالجمعيات العاملة في مجال التربية الوالدية.
ومواكبــة لهــذه الدراســة ،تــم تنظيــم  20لقــاء مــع مجموعــة مــن الفاعليــن والمتدخليــن فــي هــذا المجــال ،مــن قطاعــات حكوميــة ،ومعاهــد
للتكويــن ،وجمعيــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال الطفولــة والتربيــة الوالديــة.
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برنامج تعزيز اإلرشاد األسري
ّ
تمكــن الزوجيــن والمقبليــن
يهــدف برنامــج تعزيــز اإلرشــاد األســري إلــى الحفــاظ علــى تماســك واســتقرار األســرة ،باعتبــاره آليــة إرشــادية وتوجيهيــة
علــى الــزواج مــن المعــارف الضروريــة لفهــم الحيــاة األســرية ومســؤولياتها ،وتحفــز علــى التواصــل والحــوار داخــل األســرة .كمــا يعتبــر اإلرشــاد
األســري مــن أهــم مكونــات التربيــة األســرية ،إلــى جانــب التربيــة الوالديــة والوســاطة األســرية.
وقــد شــهدت ســنة  2018اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر اإلجرائيــة فــي هــذا المجــال ،حيــث تــم تحييــن الورقــة التقنيــة الخاصــة بطلــب دعــم مشــاريع
الجمعيــات العاملــة فــي مجــال اإلرشــاد األســري ،وإعداد دفتــر تحمــات خــاص بمجــال اإلرشــاد األســري ،وإعــداد مشــروع دليــل خــاص بالجمعيــات
العاملــة فــي مجــال اإلرشــاد األســري.
كمــا تميــزت ســنة  2018بتنظيــم الــدورة الثامنــة للجنــة األســرة العربيــة بالمملكــة المغربيــة ،والمشــاركة فــي ورشــة عمــل حــول اإلعــداد لمشــروع
اســتراتيجية إســامية حــول مؤسســة الــزواج واألســرة وتقديــم مقترحــات فــي هــذا المجــال ،وذلــك فــي إطــار تعزيــز الشــراكات وتبــادل الخبــرات علــى
الصعيديــن الدولــي والجهــوي فــي مجــال حمايــة األســرة.

األنشطة الوطنية والدولية
تميــــزت ســــنة  2018بتنظيــــم الــــدورة الثامنــــة للجنــــة األســرة العربيــــة بمدينــة الربــاط برئاســة المملكــة المغربيــة بمشــاركة كل مــن ممثلــي
الهيئــات ،واآلليــات الوطنيــة المعنيــة بشــؤون األســرة بالــدول العربيــة ،وعــدد مــن المنظمــات اإلقليميــة ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة
فــي المجــال ،باإلضافــة إلــى خبــراء ومتخصصيــن ومهتميــن بقضايــا األســرة لمتابعــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن الــدورة الســابعة للجنــة األســرة
العربيــة ،وكــذا مناقشــة وتباحــث أهــم القضايــا التــي تهــم النهــوض بوضعيــة األســرة العربيــة ،وفــي مقدمتهــا إعــداد اســتراتيجية عربيــة لمناهضة
العنــف األســري ،واســتراتيجية عربيــة لألســرة.
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مجال النهوض بحقوق

األشخاص في وضعية إعاقة

مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة
فــي إطــار تنزيــل وتنفيــذ مضاميــن السياســة العموميــة المندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،التــي تعتبــر مدخــا أساســيا
لضمــان الحقــوق وتعزيــز المشــاركة االجتماعيــة لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،عرفــت ســنة  2018انتقــاء مكتــب دراســات لمواكبــة الــوزارة فــي
تتبــع تنزيــل مخطــط العمــل الوطنــي للنهــوض بحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة .2021 - 2017
وتــم إعــداد تقريــر حــول حصيلــة إنجــاز مخطــط العمــل الوطنــي برســم ســنة  .2017كمــا تــم عقــد اجتمــاع للجنــة التقنيــة المنبثقــة عــن اللجنــة
الوزاريــة ،فــي  12يونيــو  ،2018والــذي خصــص لتتبــع حصيلــة هــذا المخطــط الوطنــي برســم ســنة .2017

برنامج وطني لتأهيل مهنيي التكفل باألشخاص في وضعية إعاقة التوحد
عكفــت الــوزارة ،خــال ســنة  ،2018علــى إعــداد برنامــج وطنــي لتأهيــل مهنيــي التكفــل باألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة التوحــد ،الــذي ســتعطى
انطالقتــه العمليــة بدايــة ســنة  ،2019الــذي يســتهدف تكويــن  180خبيــرا علــى ثالثــة أفــواج ،بمعــدل  60خبيــرا ســنويا ،و 3600ممارســا بمعــدل
 1200ممــارس ســنويا.
وتــم عقــد لقــاءات تنســيقية ألجــرأة هــذا البرنامــج الوطنــي ،األول فــي هــذا المجــال ،والــذي ستشــرف عليــه الــوزارة بتنســيق مــع قطاعــي الصحــة
والتربيــة الوطنيــة.
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صندوق دعم التماسك االجتماعي لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة
فــي إطــار تفعيــل خدمــات صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي لفائــدة األشــخاص فــي وضعيــة
إعاقــة ،تــم ،ســنة  ،2018تعديــل دليــل المســاطر ودفتــر التحمــات المتعلقيــن بمشــاريع
الجمعيــات العاملــة فــي مجــال تحســين ظــروف تمــدرس األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة.
ونظمــت الــوزارة زيــارات ميدانيــة لتتبــع إنجــاز خدمــات صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي
لفائــدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،خــال شــهري شــتنبر وأكتوبــر ،وذلــك بهــدف تتبــع
تطويــر هــذه الخدمــات ،والتــي توجــت بتنظيــم يــوم دراســي تقييمــي لحصيلــة تنفيــذ خدمــات
الصنــدوق فــي  30أكتوبــر  ،2018بحضــور مختلــف المتدخليــن والشــركاء.

المباريات الموحدة للتوظيف الخاصة باألشخاص في وضعية إعاقة
ســاهمت الــوزارة فــي مختلــف مراحــل إعــداد النصــوص التنظيميــة المتعلقــة بالمباريــات
الموحــدة الخاصــة باألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،والتــي تجــرى ألول مــرة ،والتــي
تتعلــق بتحديــد شــروط وإجــراءات وبرامــج تنظيــم المباريــات الموحــدة للتوظيــف ضمــن
الهيئــات المشــتركة بيــن الــوزارات الخاصــة باألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة.
وعملــت علــى اســتقبال طلبــات الترشــيح ومعالجتهــا ،فــي إطــار الشــباك الوحيــد الــذي
وضــع علــى مســتوى الــوزارة .كمــا ســاهمت فــي تنظيــم هــذه المبــاراة ،التــي نظمــت
بالربــاط فــي  23دجنبــر  2018لتوظيــف  50متصــرف مــن الدرجــة الثالثــة ،،وشــاركت فــي
لجنــة تتبــع المباريــات الخاصــة التــي تســهر عليهــا رئاســة الحكومــة.
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نظام الدعم االجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة
شــهدت ســنة  2018الشــروع فــي إرســاء نظــام للدعــم االجتماعــي والتشــجيع والمســاندة لفائــدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،طبقــا للمــادة
 6مــن القانــون اإلطــار  97.13المتعلــق بحمايــة حقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا ،حيــث تــم إطــاق دراســة للجــدوى لتحديــد
مكونــات نظــام هــذا الدعــم ،والفئــات المســتهدفة منــه ،وصيــغ التدبيــر ومصــادر التمويــل المتاحــة.

إرساء نظام جديد لتقييم اإلعاقة
تــم اتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة النطالقــة هــذا المشــروع ،وذلــك عبــر إرســاء لجنــة القيــادة ،وإطــاق طلبــات العــروض النتقــاء مكتــب للدراســات،
الــذي ســيتكلف بتحديــد مختلــف مكونــات هــذا النظــام.

مجال الولوجيات
تميــزت ســنة  2018بالشــروع فــي تنفيــذ البرنامــج الوطنــي «مــدن ولوجــة» ،حيــث تــم توقيــع اتفاقيــات شــراكة مــع المجالــس الترابيــة لــكل مــن
الربــاط والــدار البيضــاء ووجــدة وطنجــة لتنفيــذ مشــاريع إلرســاء الولوجيــات ،بدعــم مالــي وتقنــي مــن الــوزارة.
كمــا تــم توقيــع اتفاقيــات شــراكة مــع تســع جماعــات إضافيــة إلنجــاز تشــخيص الحتياجــات هــذه المــدن فــي مجــال الولوجيــات ،وتــم إطــاق طلــب
عــروض إلنجــاز دراســة فــي هــذا المجــال.
وتوجــت هــذه الســنة بتنظيــم لقــاء تحسيســيا لفائــدة تقنيــي الجماعــات الترابيــة ،فــي  72دجنبــر  8102بالربــاط ،وذلــك بهــدف تمكيــن األطــر التقنيــة
التــي تشــرف علــى مختلــف الوثائــق التقنيــة المرتبطــة بمجالــي التهيئــة والتعميــر ،خاصــة تلــك التابعــة للجماعــات الترابيــة الشــريكة فــي هــذا
البرنامــج ،مــن امتــاك اإلطــار المعيــاري لمجــال الولوجيــات.
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التدابير والمنجزات

الرقم

الجماعة

1

الدار البيضاء

	-التوقيع على االتفاقية يوم  25يونيو 2018
	-رصد مبلغ  8مليون درهم للمساهمة في إنجاز األشغال
	-التنسيق مع الجماعة عبر  3اجتماعات حول كيفية تنفيذ مضامين االتفاقية ( 19يونيو ،و 3و 10يوليوز) ،تم فيها تحديد
البنايات والممرات والفضاءات المعنية بالولوجيات ،حيث يتم االنكباب في المرحلة األولى على  12بناية مفتوحة
للعموم التابعة للجماعة ،على أن يتم إدراج الفضاءات والممرات في المرحلة الثانية في إطار الشراكة بين الجماعة
وشركة الدار البيضاء للتهيئة
	-إعداد اإلطارات المرجعية للدراسة الهندسية الدقيقة للبنايات العمومية المحددة وبعثها للجماعة الستكمال الوثائق
التقنية

2

وجدة

	-التوقيع على االتفاقية يوم  18أكتوبر 2018
	-رصد مبلغ  5.3مليون درهم للمساهمة في إنجاز األشغال
	-تحديد الممرات والبنايات والفضاءات العمومية التي ستشملها أشغال الولوجيات ،خالل اجتماع تنسيقي يوم  9غشت
بوجدة
	-إعداد اإلطارات المرجعية للدراسة الهندسية الدقيقة للمواقع المحددة وبعثها للجماعة الستكمال الوثائق التقنية

3

طنجة

	-التوقيع على االتفاقية يوم  2نونبر 2018
	-رصد مبلغ  3.3مليون درهم للمساهمة في إنجاز األشغال
	-تحديد الممرات والساحات العمومية والبنايات المفتوحة للمرتفقين التي ستشملها أشغال الولوجيات ،خالل اجتماع
تنسيقي يوم  21شتنبر  2018بمقر الجماعة
	-إعداد اإلطارات المرجعية للدراسة الهندسية الدقيقة للمواقع المحددة وبعثها للجماعة الستكمال الوثائق التقنية

الجماعات الترابية المعنية بإرساء الولوجيات
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التدابير والمنجزات

الرقم

الجماعة

4

الرباط

5

تازة

	-التوقيع على االتفاقية يوم  15مارس 2018
	-برمجة مبلغ  2مليون درهم برسم سنة  2019كمساهمة الوزارة في إنجاز األشغال
	-تحديد مكتب الدراسات المكلف بإنجاز التشخيص لواقع الولوجيات خالل سنة 2019

6

سال

	-التوقيع على االتفاقية يوم  10ماي 2018
	-برمجة مبلغ  2.4مليون درهم برسم سنة  2019كمساهمة الوزارة في إنجاز األشغال
	-تحديد مكتب الدراسات المكلف بإنجاز التشخيص لواقع الولوجيات خالل سنة 2019

7

إنزكان

	-التوقيع على االتفاقية يوم  23يوليوز 2018
	-برمجة مبلغ  2مليون درهم برسم سنة  2019كمساهمة الوزارة في إنجاز األشغال
	-تحديد مكتب الدراسات المكلف بإنجاز التشخيص لواقع الولوجيات خالل سنة 2019

8

بني مالل

	-التوقيع على االتفاقية يوم  15غشت 2018
	-برمجة مبلغ  2مليون درهم برسم سنة  2019كمساهمة الوزارة في إنجاز األشغال
	-تحديد مكتب الدراسات المكلف بإنجاز التشخيص لواقع الولوجيات خالل سنة 2019

8

الجديدة

	-التوقيع على االتفاقية يوم  2يوليوز 2018
	-رصد مبلغ  3.4مليون درهم للمساهمة في إنجاز األشغال
الجماعات الترابية المعنية بالدراسة التشخيصية

	-التوقيع على االتفاقية يوم  5أكتوبر 2018
	-برمجة مبلغ  2.4مليون درهم برسم سنة  2019كمساهمة الوزارة في إنجاز األشغال
	-تحديد مكتب الدراسات المكلف بإنجاز التشخيص لواقع الولوجيات خالل سنة 2019
	-الوزارة لم تتوصل بعد بالنسخة األصلية المؤشرة من طرف السلطات اإلدارية
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الرقم

الجماعة

9

القنيطرة

10

مكناس

11

أكادير

	-المصادقة على مشروع االتفاقية خالل أعمال دورة المجلس المنعقدة في فبراير 2019
	-برمجة مبلغ  2.4مليون درهم برسم سنة  2019كمساهمة الوزارة في إنجاز األشغال
	-تحديد مكتب الدراسات المكلف بإنجاز التشخيص لواقع الولوجيات خالل سنة 2019

12

فاس

	-مراسلة المجلس الجماعي لمناقشة الجوانب المرتبطة بمشروع االتفاقية
	-برمجة مبلغ  2.4مليون درهم برسم سنة  2019كمساهمة الوزارة في إنجاز األشغال
	-تحديد مكتب الدراسات المكلف بإنجاز التشخيص لواقع الولوجيات خالل سنة 2019
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التدابير والمنجزات
	-التوقيع على االتفاقية
	-برمجة مبلغ  2مليون درهم برسم سنة  2019كمساهمة الوزارة في إنجاز األشغال
	-تحديد مكتب الدراسات المكلف بإنجاز التشخيص لواقع الولوجيات خالل سنة 2019
	-التوقيع على االتفاقية من طرف الجماعة
	-الوزارة لم تتوصل بعد بالنسخة األصلية الستكمال التوقيع
	-برمجة مبلغ  2.4مليون درهم برسم سنة  2019كمساهمة الوزارة في إنجاز األشغال
	-تحديد مكتب الدراسات المكلف بإنجاز التشخيص لواقع الولوجيات خالل سنة 2019

المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال اإلعاقة

بعــد إحــداث المركــز الوطنــي للرصــد والدراســات والتوثيــق فــي مجــال اإلعاقــة ســنة  ،2017الــذي يهــدف إلــى رصــد مجــال اإلعاقــة فــي مختلــف
أبعــاده ،تــم إعــداد مشــروع القانــون األساســي ومشــروع القانــون الداخلــي لهــذا المركــز الوطنــي .كمــا تــم عقــد االجتمــاع األول للمركــز ،فــي 29
مــارس  ،2018والــذي تــم خاللــه انتخــاب منســق المركــز ،ومناقشــة مشــروع القانــون األساســي.

معيرة الخدمات الموجهة لألشخاص في وضعية إعاقة

لتطويــر ومعيــرة الخدمــات الموجهــة لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،عرفــت
ســنة  2018إصــدار مقــرر إحــداث لجنــة للتقييــس للشــروع فــي المصادقــة
علــى المواصفــات المعياريــة لجــودة خدمــات المؤسســات الموجهة لألشــخاص
فــي وضعيــة إعاقــة ،مــع إعــداد تصــور أولــي حــول مســتلزمات دفتــر التحمــات
الخــاص لــكل نــوع مــن المؤسســات المعنيــة باإلعاقــة .باإلضافــة إلــى وضــع
دليــل منهجــي إلعــداد «مشــروع المؤسســة» وتنظيــم دورة تكوينيــة لفائــدة
 15مديــرا لمؤسســات للرعايــة االجتماعيــة فــي آليــة التدبيــر «بمشــروع
المؤسســة» ،وذلــك مــا بيــن  8و 11مــاي .2018

الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة

تــم توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع كل مــن الجامعــة الملكيــة المغربيــة لرياضــة األشــخاص المعاقيــن ،واألولمبيــاد الخــاص المغربــي لدعــم مجــال
النهــوض برياضــة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة .كمــا تــم توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع كل مــن الشــبكة الجامعيــة للتعليــم الدامــج ()RUMI
فــي مجــال النهــوض بالتعليــم الجامعــي للطلبــة فــي وضعيــة إعاقــة ،وتحالــف الجمعيــات العاملــة فــي مجــال إعاقــة التوحــد بالمغــرب ،مــن أجــل
مواكبــة التكفــل باألشــخاص ذوي إعاقــة التوحــد وأســرهم فــي إطــار برنامــج تأهيــل مهنيــي التكفــل باألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة التوحــد.

تسليم شواهد اإلعاقة

لتمكيــن األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن االســتفادة مــن الخدمــات الموجهــة لهــم حســب المقتضيــات القانونيــة الجاريــة بهــا العمــل ،تــم تســليم
 4670شــهادة تثبــت اإلعاقــة ،برســم ســنة  ،2018لــإدالء بهــا لــدى مختلــف المصالــح اإلداريــة المعنيــة .كمــا تــم تســليم  30شــهادة لإلعفــاء مــن
رســم االســتيراد األدنــى علــى الســيارات المعــدة خصيصــا لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة.
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مجال التنمية االجتماعية

إصالح وتعزيز منظومة مؤسسات الرعاية االجتماعية
yمنح التراخيص لمؤسسات الرعاية االجتماعية

تــم الترخيــص للجمعيــات المشــرفة علــى مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة بفتــح وتدبيــر  75مؤسســة ،ليرتفــع العــدد اإلجمالــي للمؤسســات
المرخصــة إلــى  1128مؤسســة بطاقــة اســتيعابية تصــل إلــى  100296مســتفيدة ومســتفيد ،موزعــة علــى مختلــف جهــات المملكــة:
• 49دور للطالبة والطالب ()66%؛
• 9مراكز لألطفال المهملين والمتخلى عنهم وفي وضعية صعبة ()13%؛
• 5دور للفتاة وإقامة للتلميذ ()7%؛
• 4مراكز للنساء في وضعية صعبة ()6%
• 3مراكز لألشخاص في وضعية إعاقة ()4%؛
•مركز واحد لألشخاص المسنين ()2%؛
•مركز واحد لألشخاص في وضعية تسول وتشرد (.)2%
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توزيع عدد مؤسسات الرعاية االجتماعية المرخصة حسب الجهات

توزيع مؤسسات الرعاية االجتماعية المرخصة حسب نوعية المؤسسة
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تفعيل القانون  65.15الصادر يوم  23أبريل  2018بإعداد النصوص التطبيقية

فــي إطــار ورش إصــاح منظومــة مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة فــي شــقه المتعلــق بإعــداد النصــوص التطبيقيــة للقانــون  ،65.15تــم خــال ســنة
 2018إطــاق دراســة تنجــز علــى مرحلتيــن:
1 .1المرحلــة األولــى :تهــم إجــراء دراســة تحليليــة للوثائــق المرجعيــة المتعلقــة بمؤسســات الرعايــة االجتماعيــة ،باإلضافــة إلــى تنظيــم لقــاءات
تشــاورية مــع الفاعليــن المعنييــن .وقــد شــملت هــذه الدراســة التحليليــة االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة المحــددة لمعاييــر وشــروط التكفــل
بالغيــر ،والتجــارب الدوليــة فــي مجــال التكفــل بالغيــر داخــل المؤسســات ،وكــذا النصــوص القانونيــة والتنظيميــة المعمــول بهــا حاليــا فــي مــا
يتعلــق بفتــح وتدبيــر مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة .أمــا فــي مــا يخــص اللقــاءات التشــاورية ،فتــم تنظيــم ســبعة لقــاءات شــارك فيهــا 346
مــن ممثلــي الجمعيــات المشــرفة علــى المؤسســات ومديريهــا والمســؤولين المالييــن بهــا ،إلــى جانــب ممثلــي المصالــح الترابيــة للتعــاون
الوطنــي.
2 .2المرحلة الثانية :تخص صياغة النصوص التطبيقية بتنسيق مع الفاعلين المعنيين ،وعرضها على مسطرة االعتماد.

دعم المراكز االجتماعية الكبرى

تواصــل الــوزارة تقديــم دعــم ســنوي لســبعة مراكــز اجتماعيــة كبــرى ،تجســيدا لالتفاقيــة اإلطــار الموقعــة مــع التعــاون الوطنــي فــي  8غشــت 2012
فــي إطــار تنســيق الجهــود لضمــان تدبيــر ومواكبــة المراكــز االجتماعيــة الكبــرى والنهــوض بجــودة خدماتهــا ،والــذي بلــغ خــال هــذه الســنة مــا
مجموعــه  9.409.200مليــون درهمــا لفائــدة:
1 .1اإلســعاف االجتماعــي المتنقــل بالــدار البيضــاء ،بمبلــغ  3.5مليــون درهــم ،والــذي تقــدم فرقــه المتنقلــة خدماتهــا االجتماعيــة وشــبه
الطبيــة لفائــدة أزيــد مــن  1700شــخص ســنويا؛
2 .2وحــدة حمايــة الطفولــة بطنجــة ،بمبلــغ  370.200درهــم ،الــذي يســتفيد مــن خدماتهــا داخــل الوحــدة مــا يقــارب  250طفلــة وطفــل مــن
ضحايــا العنــف بجميــع أشــكاله ،إلــى جانــب تقديــم خدمــات اجتماعيــة متنوعــة ،مــن وســاطة أســرية وتكفــل قضائــي أو إداري ...وغيرهــا،
لفائــدة مــا يفــوق  950طفلــة وطفــل؛
3 .3وحــدة حمايــة الطفولــة بالــدار البيضــاء ،بمبلــغ  0.4مليــون درهــم ،التــي تقــدم خدماتهــا لفائــدة مــا يفــوق  800طفلــة وطفــل مــن ضحايــا
العنــف بمختلف أشــكاله؛
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4 .4معهــد األميــرة لالمريــم لألطفــال االنطوائييــن بطنجــة ،بمبلــغ  1.2مليــون درهــم ،الــذي يقــدم خدمــات االســتقبال واإلطعــام والتتبــع
العالجــي والنفســي تربــوي لفائــدة  40طفــل ،منهــم  10إنــاث؛
5 .5المركــب االجتماعــي االبتســامة بمكنــاس ،بمبلــغ  2.9مليــون درهــم ،الــذي يقــدم خدمــات اجتماعيــة لفائــدة  1470شــخص فــي وضعيــة
صعبــة ،والــذي يشــتمل علــى فضــاء متعــدد الوظائــف للنســاء ووحــدة لحمايــة الطفولــة ووحــدة لإلســعاف االجتماعــي المتنقــل وفضــاء
لألشــخاص المســنين؛
6 .6المركــب االجتماعــي االبتســامة بالصويــرة ،بمبلــغ  814.200مليــون درهــم ،الــذي يقــدم خدمــات اجتماعيــة لفائــدة  859مســتفيدة
ومســتفيد ،والــذي يشــتمل علــى فضــاء متعــدد الوظائــف للنســاء ووحــدة لحمايــة الطفولــة؛
7 .7الفضــاء المتعــدد الوظائــف للنســاء بالحاجــب ،بمبلــغ  224.800درهــم ،الــذي يقــدم خدمــات االســتماع والتوجيــه والخدمــات شــبه الطبيــة
وغيرهــا لفائــدة النســاء ضحايــا العنــف ،والتــي اســتفادت منهــا  249امــرأة.
إحداث مراكز اجتماعية جديدة
فــي إطــار تنزيــل سياســاتها العموميــة الفئويــة ،تعمــل الــوزارة علــى تطويــر وتنويــع آليــات المســاعدة االجتماعيــة للقــرب ،مــن خــال إحــداث جيــل
جديــد مــن مراكــز الرعايــة االجتماعيــة ،حيــث تــم خــال :2018
6 .6إحــداث مراكــز اجتماعيــة متخصصــة ،فــي إطــار اتفاقيــة شــراكة مبرمــة مــع التعــاون الوطنــي بمبلــغ إجمالــي قــدره  83مليــون درهــم.
وتتــوزع هاتــه المراكــز حســب طبيعــة الخدمــات المقدمــة:
• 15مركزا الستقبال وتوجيه األشخاص في وضعية إعاقة؛
• 15مركزا للتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة؛
• 20فضاء متعدد الوظائف للنساء؛
• 5مراكز للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛
• 12مركز لرعاية الطفولة؛
• 12مركز لرعاية المسنين.
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 .2دعــم برامــج الرعايــة االجتماعيــة ،فــي إبــرام اتفاقيــة شــراكة مبرمة مــع مجلس عمالة الــدار البيضــاء ،تلتزم الوزارة مــن خاللها بالمســاهمة في:
•إنجاز مشاريع لرعاية المسنين بكلفة  3ماليين درهم؛
•إنجاز مشاريع لحماية الطفولة بكلفة  4مليون درهم؛
•إنجاز مشاريع في مجال اإلعاقة بكلفة  8مليون درهم.
.3تتبــع بنــاء وتجهيــز ثالثــة مراكــز اجتماعيــة بمدينــة تامســنا ،حيــث تبــدأ شــركة العمــران «تامســنا» أشــغال البنــاء فــي فبرايــر  ،2019والتــي
تشــمل:
•فضاء متعدد الوظائف للنساء؛
•وحدة حماية الطفولة؛
•مركز توجيه واستقبال األشخاص في وضعية إعاقة.

برامج الحماية االجتماعية :برنامج دعم األرامل في وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن اليتامى

تمــت ،خــال ســنة  ،2018مواصلــة تنســيق أشــغال اللجنــة المركزيــة الدائمــة المكلفــة بالبــت فــي طلبــات الحصــول علــى الدعــم المخصــص لألرامــل
فــي وضعيــة هشــة الحاضنــات ألطفالهــن اليتامــى ،والتــي بلغــت ،إلــى متــم دجنبــر  ،2018مــا مجموعــه  11262طلبــا ،قبــل منهــا  9054طلبــا،
وصــرف الدعــم لهــن فعليــا ،وتــم رفــض  427طلبــا ،وإشــعار األرامــل المعنيــات بذلــك .فيمــا ال تــزال باقــي الطلبــات فــي طــور الدراســة مــن طــرف
الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن.
وبهذا ،تسجل الحصيلة اإلجمالية لبرنامج دعم األرامل ،منذ انطالقته في  26مارس :2015
•عقد ما مجموعه  2431اجتماعا للجن اإلقليمية ،و 105اجتماعا للجنة المركزية الدائمة؛
•استقبال المصالح الترابية لوزارة الداخلية لحوالي  101.000طلبا للحصول على الدعم؛
•دراســة اللجنــة المركزيــة الدائمــة لمــا مجموعــه  99.256طلبــا ،وإحالتهــا علــى مصالــح الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن الســتكمال
دراســتها ،والتــي أســفرت عــن:
•قبول  91.126طلبا ومباشرة عملية صرف الدعم لألرامل المعنيات وألطفالهن الذين بلغوا أكثر من  156.000يتيمة ويتيم؛
•رفض  6.835طلبا وإشعار األرامل المعنيات بسبب ذلك.
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ويصل المبلغ اإلجمالي المؤدى لألرامل في وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن اليتامى إلى حوالي مليار و 568مليون درهم.
ويبين الجدول والمبيان التاليين توزيع طلبات الحصول على الدعم المباشر حسب الجهات:
مجموع الطلبات

عدد الطلبات المقبولة

عدد الطلبات غير
المقبولة

عدد الطلبات في طور
الدراسة

الدار البيضاء سطات

16213

14800

1146

267

مراكش آسفي

13491

12556

712

223

فاس مكناس

13299

12117

982

200

الرباط سال القنيطرة

12318

10912

1074

332

بني مالل خنيفرة

9327

8469

695

163

طنجة تطوان الحسيمة

8817

7896

790

131

الشرق

8339

7913

324

102

سوس ماسة

8140

7579

471

90

درعة تافياللت

7120

6661

418

41

كلميم وادنون

1465

1344

101

20

العيون الساقية الحمراء

904

732

159

13

الداخلة وادي الذهب

199

147

29

23

99632

91126

6901

1605

الجهة

المجموع
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كمــا تــم العمــل ،خــال هــذه الســنة ،علــى إعــداد مشــروع تعديــل المرســوم المنظــم للدعــم المخصــص لألرامــل فــي وضعيــة هشــة الحاضنــات
ألطفالهــن اليتامــى ،وذلــك بهــدف:
•تبســيط الوثائــق ،أخــذا بعيــن االعتبــار المعلومــات المتوفــرة لــدى مختلــف اإلدارات والمؤسســات العموميــة (وزارتــي الداخليــة والتربيــة
الوطنيــة ،وإدارة الضرائــب ،والوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي)؛
•احتساب تاريخ صرف الدعم ابتداء من تاريخ وضع الطلب ،وليس ابتداء من تاريخ البت فيه نهائيا؛
•إضافة النساء األرامل في وضعية هشة نيابة عن األطفال المهملين المتكفل بهم وفق أحكام القانون رقم 15.01؛
•إضافة النساء األرامل في وضعية هشة نيابة عن األطفال اليتامى من غير أبنائهن الموكول لهن حضانتهن أو رعايتهن؛
•إضافة النساء المطلقات في وضعية هشة نيابة عن األطفال اليتامى في وضعية هشة ،بعد وفاة الزوج الملزم بالنفقة.
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برامج المساعدة االجتماعية لألشخاص في وضعية إعاقة

تواصــل الــوزارة دعــم األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والجمعيــات العاملــة فــي هــذا المجــال ،حيــث رصــدت ،برســم ســنة  ،2018ميزانيــة إجماليــة
قدرهــا  169.9مليــون درهــم ،خصصــت لمجــاالت تحســين ظــروف تمــدرس األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة واقتنــاء األجهــزة الخاصــة والمســاعدات
التقنيــة األخــرى ،تشــجيع االندمــاج المهنــي واألنشــطة المــدرة للدخــل والمســاهمة فــي إحــداث وتســيير مراكــز االســتقبال .فيمــا فاقــت ميزانيــة
الدعــم ،خــال الفتــرة  261 ،2015-2017مليــون درهــم.
وتــم ،فــي هــذا اإلطــار ،تنظيــم يــوم دراســي لتقييــم حصيلــة خدمــات الصنــدوق علــى مــدى ســنوات  2015و 2016و ،2017فــي  30أكتوبــر ،2018
أفــرز توصيــات مهمــة ســيتم العمــل علــى تنزيلهــا وفــق برمجــة زمنيــة تمتــد علــى ثــاث ســنوات.
االعتمادات
المرصودة
بمليون درهم

االعتمادات
الملتزم بها
بمليون درهم

1

اقتناء األجهزة الخاصة
والمعينات التقنية األخرى

5.5

4.23

2

تحسين ظروف تمدرس
األطفال في وضعية إعاقة

136.8

136.62

3

تشجيع االندماج المهني
واألنشطة المدرة للدخل

12.9

12.82

14.7

12.80

169.9

166.48

الرقم

4
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مجاالت التدخل

المساهمة في إحداث
وتسيير مراكز االستقبال
المبلغ اإلجمالي

المنجزات

اقتناء  17418معينة تقنية
تمويل مشاريع تربوية لفائدة  249جمعية والذي
استفاد منه  11344مستفيد(ة)
تمويل  315مشروعا
	-ترميم وتجهيز  22مركزا لتوجيه ومساعدة األشخاص
في وضعية إعاقة
	-تجهيز  6مراكز الستقبال األشخاص في وضعية إعاقة

نسبة
االلتزام
%
76.18
99.85
99.37

87.07

	-المســاهمة فــي دعــم تســيير  4مراكــز لالســتقبال

97.98

ورش إصالح منظومة الحماية االجتماعية بالمغرب

تســاهم وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة فــي ورش إرســاء قواعــد حكامــة لقيــادة ودعــم إصــاح منظومــة الحمايــة
االجتماعيــة بالمغــرب ،مــن خــال ترأســها اللجنــة الموضوعاتيــة الدائمــة للمســاعدة االجتماعيــة ،والتــي تعمــل حاليــا علــى التحضيــر لالجتمــاع األول
لهــذه اللجنــة ،وإعــداد مشــروع ورقــة تأطيريــة لعملهــا.
وكان السيد رئيس الحكومة قد أصدر منشورا رقم  2018.6بتاريخ  30مارس  2018يتعلق بإحداث آليات جديدة للحكامة ولجن موضوعاتية:
•اللجنــة الوزاريــة للقيــادة تحــت إشــراف الســيد رئيــس الحكومــة ،تتألــف مــن أربعــة عشــر وزيــرا لمختلــف القطاعــات المعنيــة ورؤســاء
المؤسســات الوطنيــة المســؤولة عــن الضمــان االجتماعــي واالحتيــاط االجتماعــي والتأميــن؛
•اللجنــة التقنيــة بيــن وزاريــة مألفــة مــن الكتــاب العاميــن للــوزارات الممثلــة فــي لجنــة القيــادة ،ورؤســاء المؤسســات المؤسســات الوطنيــة
المســؤولة عــن الضمــان االجتماعــي واالحتيــاط االجتماعــي والتأميــن؛
•أربع لجن موضوعاتية دائمة مكلفة بـ:
•حكامة والتقائية برامج الحماية االجتماعية تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
•التغطية الصحية األساسية تحت مسؤولية وزارة الصحة؛
•المساعدة االجتماعية تحت مسؤولية وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية؛
•مقاربة االستهداف تحت مسؤولية وزارة الداخلية.
وتلتزم الوزارة في إطار هذا الورش الوطني الهام بـ:
•المصادقــة علــى إثنيــن ،علــى األقــل ،مــن النصــوص التطبيقيــة مــن طــرف مجلــس الحكومــة ،والــذي تــم إرجــاء تحقيقــه إلــى حيــن االنتهــاء
مــن صياغــة النصــوص المذكــورة؛
•إنجــاز دراســة جــدوى لمشــروع نظــام الدعــم االجتماعــي لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،وعــرض المشــروع علــى مجلــس الحكومــة ،والــذي تــم
إطــاق الدراســة المتعلقــة بــه نهايــة هــذه الســنة؛
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•الرفــع مــن نســبة اســتفادة النســاء المعيــات لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن البرامــج االجتماعيــة( ،برنامــج دعــم األرامــل) ،حيــث بلــغ عــدد
األرامــل المســتفيدة  9079أرملــة حاضنــة لليتامــى فــي وضعيــة إعاقــة خــال  ،2018مقابــل  85052أرملــة خــال ســنة 2017؛
•مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون العاملين االجتماعيين ،الذي يوجد حاليا قيد الدراسة.
هــذا ،وتســاهم الــوزارة فــي الورشــات التــي تنظمهــا وزارة الداخليــة ،المشــرفة علــى مشــروع االســتهداف ،فــي إطــار تفعيــل الســجل االجتماعــي
الموحــد ،ومشــروع القانــون رقــم  72.18المتعلــق بمنظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم االجتماعــي ،والــذي يهــدف إلــى إحــداث
الســجل الوطنــي للســكان ،والســجل االجتماعــي الموحــد ،والوكالــة الوطنيــة للســجالت ،باإلضافــة إلــى ضمان حمايــة المعطيات الشــخصية لألشــخاص
المقيديــن فــي الســجالت.
وتعمــل الــوزارة ،باعتبارهــا عضــوا فــي اللجنــة التقنيــة للســجل االجتماعــي الموحــد ،علــى المشــاركة الفعالــة فــي هــذا الــورش ،خصوصــا مــا يتعلــق
بمالءمــة برنامــج دعــم األرامــل فــي وضعيــة هشــة الحاضنــات ألطفالهــن اليتامــى مــع الســجل.

الشراكة وتقوية القدرات

yالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني

تفعيــا للسياســات العموميــة والبرامــج الراميــة إلــى الحــد مــن الخصــاص فــي المجــال االجتماعــي ،وبنــاء علــى اتفاقيــة الشــراكة المبرمــة بيــن
الــوزارة ووكالــة التنميــة االجتماعيــة ،تــم إطــاق برنامــج الشــراكة مــع الجمعيــات ،برســم ســنة  ،2018بكلفــة ماليــة قدرهــا  38مليــون درهــم.
وتم إعداد دفاتر التحمالت لجميع المحاور المحددة لدعم مشاريع الجمعيات ،برسم سنة  ،2018والتي تشمل المجاالت التالية:
•دعم مراكز االستقبال واالستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف؛
•اإلدماج االجتماعي عبر التمكين االقتصادي للنساء ،خاصة بالعالم القروي؛
•حماية األطفال في وضعية الشارع؛
• حماية األطفال على األنترنيت في إطار برنامج «إ_سالمة»؛
•اإلرشاد األسري؛
•التربية الوالدية؛
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•دعم مراكز الوساطة األسرية.

yبرامج الشراكة مع الجمعيات الكبرى
فــي إطــار تنزيــل سياســاتها العموميــة وتعزيــز الشــراكة مــع الجمعيــات الكبــرى ،وقعــت الــوزارة ،خــال ســنة  ،2018علــى  10اتفاقيــات شــراكة
بمبلــغ إجمالــي قــدره  21.82مليــون درهــم مــوزع كاآلتــي:
•الجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة لـ «الوقاية من حاالت عدم استقرار األطفال» ،بكلفة  3ماليين درهم؛
•جمعية أصدقاء المركب االجتماعي عين عتيق لـ»تأهيل مؤسسة الرعاية االجتماعية التكافل» ،بكلفة  2.65مليون درهم؛
•جمعية دار البر واإلحسان لـ»تأهيل مؤسسة الرعاية االجتماعية المركب االجتماعي دار البر واإلحسان» ،بكلفة  1.32مليون درهم؛
•جمعيــة دعــم المركــز االجتماعــي تيــط مليــل لـ»تأهيــل مؤسســة الرعايــة االجتماعيــة المركــب االجتماعــي الجهــوي دار الخيــر تيــط مليــل»،
بكلفــة  5.36مليــون درهــم؛
•جمعيــة أصدقــاء األطفال-المغــرب لـ»مواكبــة األطفــال مــا بيــن  16و 18ســنة فــي أفــق مغــادرة مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة» ،بكلفــة
 2.23مليــون درهــم؛
•جمعية إنصاف-الدار البيضاء لـ»الحد من ظاهرة تشغيل الطفالت كعامالت منزليات» ،بكلفة  1مليون درهم؛
•الجمعيــة المغربيــة لقــرى األطفــال المســعفين الــدار البيضــاء لـ»مواكبــة األطفــال بعــد ســن 18ســنة بعــد خروجهــم مــن مؤسســات الرعايــة
االجتماعيــة» ،بكلفــة  1.87مليــون درهــم؛
•تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب لـ»النهوض بحقوق الشباب ذوي التوحد» ،بكلفة  1.5مليون درهم؛
•الشبكة الجامعية المغربية للتعليم الدامج لـ»النهوض بتعليم األشخاص في وضعية إعاقة» ،بكلفة  1.49مليون درهم؛
•دعم المركز الوطني محمد السادس لألشخاص المعاقين بمبلغ  1.4مليون درهم.
yافتحاص مشاريع الجمعيات
تــم ،خــال ســنة  ،2018تتبــع افتحــاص  670مشــروعا للجمعيــات مــن قبــل مكتــب دراســات ،والتــي مولتهــا الــوزارة مــا بيــن  2012و .2014وقــد
تجــاوزت نســبة إنجــاز هــذا االفتحــاص ،إلــى متــم دجنبــر  90 ،2018بالمائــة.
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برنامج ارتقاء

ســعيا وراء تحســين االســتهداف وأولويــة تقويــة قــدرات الجمعيــات المســيرة لمؤسســات الرعايــة االجتماعيــة ،تــم ،برســم ســنة  ،2018التوقيــع علــى
اتفاقيــة شــراكة بيــن الــوزارة وكالــة التنميــة االجتماعيــة ومجلــس عمالــة الــدار البيضــاء لتقويــة قــدرات الجمعيــات المســيرة لمؤسســات الرعايــة
االجتماعيــة لألشــخاص فــي اإلعاقــة بمبلــغ  1مليــون درهــم.
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التفاعل مع الجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة

واصلــت الــوزارة ،خــال ســنة  ،2018تتبــع ورصــد الديناميــة المحليــة المتعلقــة بتفعيــل الجهويــة المتقدمــة ،ســواء مــن خــال التفاعــل حول مشــروع
ميثــاق الالتمركــز وإبــداء المالحظــات بشــأنه ،أو المســاهمة فــي اجتماعــات المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة المتعلقــة بتفعيــل مخططــات
التنميــة الجهويــة.
كمــا واصلــت تنزيــل البرنامــج الوطنــي «مــدن ولوجــة» ،حيــث يتــم حاليــا إنجــاز الدراســات المســحية والتصاميــم الالزمــة وإطــاق صفقــات أشــغال
الولوجيــات بأربــع مــدن شــريكة ،هــي الربــاط ،والــدار البيضــاء ،وطنجــة ،ووجــدة ،حيــث تــم فــي  25يونيــو  2018توقيــع اتفاقيتيــن تتعلقــان بمدينتــي
الــدار البيضــاء ووجــدة .فيمــا يتــم العمــل علــى إنجــاز دراســات تشــخيصية لواقــع الولوجيــات لتســع جماعــات ترابيــة شــريكة فــي برنامــج «مــدن
ولوجــة» ،وهــي تــازة ،والقنيطــرة ،وســا ،وفــاس ،ومكنــاس ،والجديــدة ،وأكاديــر ،وبنــي مــال ،وإنــزكان .كمــا تعمــل الــوزارة علــى إعــداد مشــروع
خطــة جهويــة للمســاواة ،بشــراكة مــع جهــة الربــاط ســا القنيطــرة فــي إطــار مخطــط تنميتهــا.

أنشطة مرتبطة بتنزيل السياسات العمومية التي يعتمدها القطب االجتماعي

أتمــت الــوزارة دراســة دمــج أهــداف التنميــة المســتدامة فــي السياســات العموميــة ،التــي أطلقتهــا بشــراكة مــع منظومــة األمــم المتحــدة
بالمغــرب ،بهــدف تحديــد أهــداف التنميــة المســتدامة ومقاصدهــا المرتبطــة بمهــام واختصاصــات الــوزارة والمؤسســات العموميــة تحــت الوصايــة،
ووضــع مؤشــرات األداء ،وخارطــة طريــق لدمجهــا فــي السياســات العموميــة والبرامــج ،إضافــة إلــى وضــع نظــام للتتبــع والتقييــم.

تعزيز الدور العرضاني لمديرية التنمية االجتماعية

أطلقــت الــوزارة ،ســنة  ،2018دراســة مــن أجــل وضــع المخطــط االســتراتيجي العرضانــي  ،2018-2021الــذي سيشــكل اإلطــار الجديــد لعمــل مديريــة
التنميــة االجتماعيــة ،ورقمنــة تدبيــر مختلــف العمليــات اإلداريــة والبرامــج التــي تنســقها هــذه المديريــة فــي إطــار مزاولــة مهامهــا ،باإلضافــة
إلى وضــع برنامــج للتكويــن فــي مهــن العمــل االجتماعــي ،ومخطــط تنميــة المعهــد الوطنــي للعمــل االجتماعــي بطنجــة.
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المعهد الوطني للعمل االجتماعي

تعتبــر ســنة  2018ســنة مفصليــة فــي تاريــخ المعهــد الوطنــي للعمــل االجتماعــي ،حيــث تميــزت بإعــادة تنظيمــه كمؤسســة للتعليــم العالــي غيــر
تابعــة للجامعــة ،تعتمــد نظــام دراســة إجــازة وماســتر ودكتــوراه ،وتــم الشــروع فــي إنجــاز الدراســة المتعلقــة بتطويــر هندســة التكويــن بالمعهــد.
باإلضافــة إلــى العديــد مــن األنشــطة التربويــة المتعلقــة بالتكويــن األساســي للطلبــة ،وبتطويــر كفــاءات المعهــد وانفتاحــه الوطنــي والدولــي.
yمسلك سلك اإلجازة المهنية في العمل االجتماعي
تنفيــذا لمــا يقتضيــه المرســوم الجديــد رقــم  2.15.449المتعلــق بإعــادة تنظيــم المعهــد الوطنــي للعمــل االجتماعــي ،تمــت مدارســة وإعــداد
الملفــات الوصفيــة مــن أجــل طلــب اعتمــاد مســالك الدراســة لســلك اإلجــازة وفــق الدفتــر الوطنــي للضوابــط البيداغوجيــة الصــادر فــي  25أبريــل
 .2018وفــي هــذا اإلطــار ،وبتنســيق مــع وزارة التعليــم العالــي وتكويــن األطــر والوكالــة الوطنيــة لتقييــم وضمــان جــودة التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي ،تقــرر تنظيــم التكويــن فــي مســلك واحــد فــي مجــال العمــل االجتماعــي ،يتضمــن مســارين :األول فــي مجــال الخدمــة االجتماعيــة ،والثانــي
فــي مجــال التنشــيط االجتماعــي.
yآليات الحكامة
تنزيــا للمرســوم الجديــد وتهييئــا لألرضيــة القانونيــة لهيــاكل وآليــات الحكامــة المحليــة ،تــم تعييــن مديــرة جديــدة للمعهــد ،فــي إطــار الفصــل 92
مــن الدســتور ،والتــي التحقــت بالعمــل أكتوبــر .2018
كمــا تــم إعــداد وإصــدار قراريــن مشــتركين لوزيــرة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة ووزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي
والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي :األول تحــت رقــم  3434.18بتاريــخ  14نونبــر  2018يتعلــق بتحديــد كيفيــات انتخــاب ممثلــي أســاتذة التعليــم
العالــي باللجنــة العلميــة للمعهــد الوطنــي للعمــل االجتماعــي ،والثانــي تحــت رقــم  3435.18بتاريــخ  14نونبــر  2018يتعلــق بتحديــد كيفيــات انتخــاب
ممثلــي هيئــة األســاتذة الباحثيــن وممثلــي الموظفيــن االدارييــن والتقنييــن وممثلــي الطلبــة فــي مجلــس المعهــد الوطنــي للعمــل االجتماعــي.
باإلضافــة إلــى إعــداد مشــروع اإلعــان بشــأن انتخــاب أعضــاء مجلــس المؤسســة وممثلــي أســاتذة التعليــم العالــي باللجنــة العلميــة للمعهــد.
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yتخرج الطلبة برسم الموسم 2017-2018
تــم تتويــج  31طالبــة وطالــب مــن خريجــي الســنة الرابعــة مــن أصــل  32طالبــة وطالبــا ،خــال حفــل توزيــع الشــواهد علــى الدفعــة الحاديــة عشــر مــن
المســيرات والمســيرين االجتماعييــن نظــم يــوم  23يوليــوز  ،2018ترأســته الســيدة بســيمة الحقــاوي ،وزيــرة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة
االجتماعيــة ،وحضــور شــخصيات تمثــل مؤسســات عموميــة.

فيما تم تخريج  42من المرشدات والمرشدين االجتماعيين من السلك األول.
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حكامة القطاع

يشــمل تدبيــر المــوارد البشــرية للــوزارة عــدة مجــاالت للتدخــل ،وفــي مقدمتهــا تســوية الوضعيــات اإلداريــة والماليــة للموظفــات والموظفيــن،
وتعزيــز وتأهيــل قــدرات البنيــات اإلداريــة.

تدبير الموارد البشرية وتحديث الخدمات

تــم العمــل علــى أجــرأة جملــة مــن التدابيــر المرتبطــة بتســوية األوضــاع اإلداريــة والماليــة الخاصــة بالموظفــات والموظفيــن ،والتــي يمكــن حصرها
في :
yالتعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية
تمــت أجــرأة مســاطر التعييــن فــي المناصــب العليــا ومناصــب المســؤولية مــن خــال إعمــال القــرارات المجســدة لهــذا اإلجــراء ،حيــث تــم نقــل
مديــر مديريــة حمايــة األســرة والطفولــة واألشــخاص المســنين إلــى منصــب مديــر مديريــة النهــوض بحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة،
وأجــرأة مســطرة التعييــن فــي منصــب مديــر مديريــة حمايــة األســرة والطفولــة واألشــخاص المســنين وتعييــن مديــرة المعهــد الوطنــي للعمــل
االجتماعــي.
كما تم إعداد وأجرأة التعيين وإعادة االنتشار لفائدة  04رؤساء أقسام ،و 06رؤساء مصالح.
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yالتوظيف وتقوية القدرات
قامــت الــوزارة بأجــرأة توظيــف ثمانيــة ( )08متصرفيــن مــن الدرجــة الثانيــة ،مــن خــال تعييــن أربعــة منهــم ( )04بمديريــة النهــوض بحقــوق
األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،وأربعــة ( )04بمديريــة حمايــة األســرة والطفولــة واألشــخاص المســنين.
وفــي إطــار الحصيــص المخصــص لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،تــم تنظيــم مبــاراة خاصــة بهــذه الفئــة (منصــب واحــد) ،وعملــت علــى توفيــر
الترتيبــات التيســيرية ،مــن ولوجيــات ومرافقيــن ووســائل معلوماتيــة خاصــة .كمــا ســاهمت فــي تنظيــم المبــاراة الموحــدة األولــى الخاصــة
باألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة لولــوج درجــة متصــرف مــن الدرجــة الثالثــة ( 50منصبــا).
yتسوية مختلف الوضعيات اإلدارية
تمــت أجــرأة الترقــي باالختيــار وخــارج الحصيــص لفائــدة أربعــة ( )04موظفــات وموظفيــن ،وتســوية وضعيــة الناجحــات والناجحيــن فــي امتحانــات
الكفــاءة المهنيــة برســم ســنة  2017لفائــدة  12موظفــة وموظفــا ،وتســوية الترقــي فــي الرتبــة والترســيم لـــ 91موظفــة وموظفا برســم ســنة
 .2018كمــا تــم القيــام بتســوية الوضعيــات المتعلقــة باإللحــاق ( ،)01وبرهــن اإلشــارة ( ،)01وباالســتيداع ( ،)01وبإنهــاء االســتيداع (.)01
yتحديث آليات الخدمات
تواصــل الــوزارة عملهــا إلطــاق مشــروع نظــام التواصــل الداخلــي مــع الشــركة المختصــة .وتــم البدء فــي رقمنــة ملفــات الموظفــات والموظفين،
وتتبــع مشــروع النظــام المعلوماتــي المشــترك لتدبيــر المــوارد البشــرية مع الــوزارة المكلفــة بإصــاح اإلدارة والوظيفــة العمومية.
yاالنضباط المهني
ســاهمت عمليــة تســجيل حضــور الموظفــات والموظفيــن إلــى مقــرات عملهــم ،مــن خــال الجهــاز اآللــي المعــد لهــذا الغــرض ،فــي ضمــان
اســتقرار الحضــور بشــكل إيجابــي ،وتطــور االلتــزام بمواقيــت العمــل اإلداريــة ،خاصــة بعــد ربــط مخرجــات الحضــور بالتعويضــات التحفيزيــة.
كمــا كان لنقــط االرتــكاز علــى مســتوى جميــع المديريــات دور محــوري فــي تتبــع وتقييــم عمليــة ضبــط الحضــور وتنســيق العمــل اإللكترونــي،
مــن خــال التواصــل مــع الموظفــات والموظفيــن ،وإشــراكهم فــي االنخــراط فــي صلــب االنضبــاط اإلداري.
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التكوين وتدبير المهن والكفاءات
yالتكوين المستمر والتداريب

قامت الوزارة بتنفيذ مخطط التكوين متعدد السنوات ،حيث نظمت عدة دورات تكوينية استفاد منها:
•( )17رئيس قسم ،في مجاالت التدريب الشخصي ،وتدبير اإلجهاد ،وتدبير المشاريع ،والتدبير المبني على األهداف لمدة  8أيام؛
•( )32من المساعدات اإلداريات ،في مجاالت تقنيات التواصل ،وتدبير الوثائق ،ونظم المعلومات المكتبية لمدة  6أيام؛
•( )02موظفتان و( )01موظف في مجال التكوين المعلوماتي المالئم لإلعاقة البصرية لمدة  13يوما؛
•( )23موظفة وموظف في مجزوءة النظام المعلوماتي الخاصة بالتدقيق ومعايير األمن المعلوماتي لمدة  3أيام؛
•( )78موظــف وموظفــة فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة ،مــن خــال مجــزوءة المقاربــة عبــر الحقــوق ،ومجــزوءة المفاهيــم والمبــادئ
األساســية لمــدة  6أيــام.
وفــي إطــار تطويــر القــدرات اللغويــة للموظفــات والموظفيــن ،واصلــت الــوزارة تنفيــذ برنامــج التكويــن فــي اللغــة اإلنجليزيــة ،والــذي اســتفاد منــه
( )30موظفــة وموظفــا ،و( )09مســؤولين فــي المصاحبــة اللغويــة ،وذلــك عبــر  3دورات فصليــة خــال هــذه الســنة.
ومــن أجــل تنظيــم وتطويــر التداريــب داخــل الــوزارة والرفــع مــن مردوديتهــا ،تمــت صياغــة مســطرة خاصــة لتحديــد نوعيــة التدريــب وتتبعــه،
وإلزاميــة تســليم التقاريــر ،وقــد شــرع فــي تطبيقهــا قبــل نهايــة الســنة.
yتحيين الدليل المرجعي
فــي إطــار تحييــن الدليــل المرجعــي للمهــن والكفــاءات ،شــرعت الــوزارة فــي وضــع خارطــة طريــق إعــداد الدليــل المرجعــي للمهــن والكفــاءات
مــن أجــل المواكبــة وتقديــم المســاعدة التقنيــة ،بتنســيق مــع الــوزارة المنتدبــة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بإصــاح اإلدارة والوظيفــة
العموميــة.
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الميزانية والتجهيز
االنخراط في القانون التنظيمي الجديد للمالية

فــي إطــار تنزيــل القانــون التنظيمــي الجديــد للماليــة ،الــذي يقضــي بإعــادة هيكلــة الميزانيــة وفــق برامــج موزعــة حســب الجهــات والمشــاريع
ّ
ـيمكن مــن قيــاس نجاعتهــا ،انخرطــت وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة فــي الموجــة الثالثــة لإلصــاح
والعمليــات بمــا سـ
المحاســبي ســنة  ،2015حيــث عملــت علــى هيكلــة الميزانيــة حــول البرامــج ،واعتمــاد المنهجيــة المتعلقــة بنجاعــة األداء ووضــع البرمجــة
الميزانياتيــة لثــاث ســنوات وإعــداد مشــروع نجاعــة األداء.
ّ
ـيمكن هــذا التنظيــم الجديــد للميزانيــة مــن االطــاع علــى أثــر وانعكاســات السياســات العموميــة والمشــاريع المنبثقــة عنهــا علــى الســاكنة،
وسـ
ســيما لقطــاع كقطــاع األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة.
وبعــد تنزيــل مقتضيــات هــذا التنظيــم الجديــد ،ألول مــرة ،وتنفيــذ مشــروع نجاعــة األداء برســم ســنة  ،2016تبيــن ضــرورة إعــادة صياغــة ومراجعــة
بعــض البرامــج واألهــداف والمؤشــرات .فتمــت هيكلــة الميزانيــة ،برســم الســنة الماليــة  ،2018باعتمــاد ثالثــة برامــج ،وتحديــد مؤشــرات لقيــاس
مــدى تحقــق أهــداف كل برنامــج:
1.1إدماج ُبعد النوع في النهوض بحقوق المرأة؛
2.2التنمية االجتماعية والنهوض بحقوق األشخاص وضعية إعاقة وحماية األسرة والطفولة واألشخاص المسنين؛
3.3القيادة والدعم.
وواصلــت الــوزارة ،بتنســيق مــع وزارة االقتصــاد والماليــة ،العمــل علــى تجويــد صياغــة البرامــج والمؤشــرات ،وإدمــاج بعــد النــوع فــي برنامــج
التنميــة االجتماعيــة والنهــوض بحقــوق األشــخاص وضعيــة إعاقــة وحمايــة األســرة والطفولــة واألشــخاص المســنين وبرنامــج القيــادة والدعــم.
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البرمجة وتتبع تنفيذ الميزانية

وفيمــا يخــص ميزانيــة ســنة  ،2018ركــز برنامــج عمــل الــوزارة علــى تنزيــل تنفيــذ السياســات العموميــة وبرامــج العمــل المرتبطــة بهــا ،مــن خــال
أربعــة مرتكــزات ،تشــمل:
1.1التعاقد مع المؤسسات تحت الوصاية؛
2.2الشراكة مع الجمعيات في إطار اإلعالن عن طلب مشاريع؛
3.3التعاقد مع الجمعيات الكبرى أو شبكات الجمعيات ،مع استهداف البرامج المهيكلة؛
4.4التعاقــد مــع الســلطات المحليــة ،فــي إطــار تنزيــل الجهويــة المتقدمــة ،مــن خــال إدمــاج المشــاريع ذات البعــد االجتماعــي فــي مخططــات
العمــل الجهويــة واإلقليميــة والمحليــة.
ولضمــان تنزيــل فعــال وناجــع لمختلــف برامــج العمــل وفــق األهــداف المســطرة ،لتحقيــق الوقــع اإليجابــي علــى شــرائح مهمــة مــن المجتمــع،
عملــت الــوزارة علــى حــث وزارة االقتصــاد والماليــة علــى تخصيــص مــوارد ماليــة تتناســب مــع حجــم األوراش والمشــاريع الطموحــة .وبالفعــل،
عرفــت ميزانيــة الــوزارة ،خــال ســنة  ،2018ارتفاعــا مهمــا بلــغ  % 35مقارنــة مــع ســنة  .2017وقــد تــم تنفيــذ معظــم البرامــج المســطرة ســنة
 2018بنســبة التــزام فاقــت .% 90
وفي ما يتعلق بالتدابير السنوية الخاصة بالميزانية ،تم:
•إعداد الحساب اإلداري لسنة 2017؛
•إعداد الوثيقة الخاصة بالبرمجة لثالث سنوات؛
•إعداد تقرير تنفيذ الميزانية المتعلق بقانون التصفية برسم سنوات  2016و2017؛
•إعداد ميزانية النوع ،وميزانية المواطن ،والمذكرة المتعلقة بالتوزيع الجهوي للمشاريع االستثمارية برسم سنة 2018؛
•إعداد الجذاذات الخاصة بميزانيات التسيير واالستثمار والموظفين ،وإعداد النسخة النهائية لمشروع النجاعة لسنة 2019؛
•تتبع تنفيذ االلتزامات المسطرة في مشروع نجاعة األداء لسنة .2018
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المشتريات

ســجلت ميزانيــة ســنة  2018تطــورا الفتــا وغيــر مســبوق ،ممــا تطلــب مواكبــة وتكثيفــا للجهــود إلعــداد وتنفيــد البرنامــج التوقعــي للصفقــات،
ومواكبــة مختلــف البنيــات فــي بلــورة دفاتــر الشــروط الخاصــة ،وإعــداد ملفــات طلبــات العــروض وتتبــع دراســتها .وقد عرفــت هــذه الســنة إطــاق
عــدد مهــم مــن الدراســات والمشــاريع المهيكلــة ،وإبــرام اتفاقيــات هامــة مــع المؤسســات تحــت الوصايــة ومجالــس الجهــات ومجالــس المــدن،
ومــع بعــض الجمعيــات الكبــرى المهتمــة بالنهــوض بأوضــاع الفئــات المســتهدفة.
كمــا تمــت متابعــة تنفيــذ برنامــج تجهيــز وتأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة ،فــي إطــار الشــراكة مــع مؤسســة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر،
بغــاف مالــي بلــغ  9مالييــن درهــم ،والــذي تــم تنفيــذه بالكامــل بنســبة التــزام وأداء قــارب .% 100
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األنظمة المعلوماتية

وعيــا بالــدور المركــزي الــذي تقــوم بــه األنظمــة المعلوماتيــة للرفــع مــن نجاعــة اإلدارةّ ،
مكــن برنامــج عمــل ســنة  2018مــن جعــل هــذه األنظمــة
آليــة لخلــق قيمــة مضافــة وأثــر علــى األداء الوظيفــي ،والــذي تمحــور حــول مواكبــة برامــج الــوزارة بتطبيقــات وظيفيــة ،وإنجــاز األنظمــة
المعلوماتيــة التــي تهــم مجــاالت التدخــل ،وتأهيــل البنيــة التحتيــة للنظــم المعلوماتيــة.

مواكبة برامج الوزارة بتطبيقات وظيفية

تــم توفيــر مجموعــة مــن التطبيقــات ،ســواء مــن خــال اإلنجــاز الداخلــي لقســم األنظمــة المعلوماتيــة أو عــن طريــق طلبــات العــروض أو اســتغالل
بعــض التطبيقــات المعلوماتيــة الوظيفيــة المتوفــرة فــي إطــار المخطــط الرقمــي ،ويتعلــق األمــر بـ:
yإنجاز البوابة اإللكترونية الداخلية
بعــد اســتكمال مســطرة إنجــاز طلــب العــروض ،شــرعت الــوزارة فــي تتبــع إنجــاز أشــغال تطويــر البوابــة اإللكترونيــة الداخليــة ،حيــث تــم اســتكمال
المرحلــة األولــى المتعلقــة بتحديــد الحاجيــات وإنجــاز دفتــر المواصفــات الوظيفيــة والتقنيــة ،علــى ضــوء االجتماعــات المنظمــة مــع مختلــف
المتدخليــن فــي المشــروع.
yتدبير المخزون
تــم الشــروع فــي اســتغالل التطبيــق الخــاص بتدبيــر المخــزون ،مــع المواكبــة التقنيــة للمســؤول عــن المخــزون ،وبرمجــة حصــص تكوينيــة فــي
هــذا المجــال .كمــا تــم إدمــاج اســتغالل التطبيــق مــن طــرف موظفــي الــوزارة فــي مــا يخــص الطلبــات المكتبيــة ،ضمــن الوظائــف المتعلقــة
بالبوابــة الداخليــة للــوزارة قيــد اإلنجــاز.
yنظام «اندماج» لتدبير شؤون الموظفين
تــم الشــروع فــي اســتغالل هــذا التطبيــق ،وتأطيــر وتكويــن تقنــي متخصــص حــول التطبيــق المعلوماتــي الخــاص بالمــوارد البشــرية (.GIPE
 ،)INDIMAJودعمــه فــي اســتعمال الخاصيــات التــي يتيحهــا النظــام متــى دعــت الضــرورة لذلــك .كمــا يتــم ،بشــكل دوري ،تنزيــل التحديثــات
المتعلقــة بالنظــام فــي الخــادم اآللــي المخصــص لهــذا الغــرض ،وتحميــل وتنزيــل المعطيــات الشــهرية الخاصــة بالموظفيــن بالتطبيــق المحلــي
(.)GIPE .LOCAL
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yالنظام المعلوماتي لتدبير الوقت ومراقبة الولوج
بعــد ثــاث ســنوات مــن اســتغالل النظــام المعلوماتــي لتدبيــر الوقــت ومراقبــة الولــوج ،تواصــل الــوزارة تنظيــم تكوينــات لفائــدة نقــط االرتــكاز
بــكل مديريــة حــول المهــام المســنودة إليهــم ،ومواكبتهــم تقنيــا لضمــان تعميــم اســتغالل هــذا النظــام.
yالنظام المعلوماتي لتدبير األسئلة البرلمانية
بعــد اســتغالل التطبيــق ،الــذي أنجزتــه وزارة التجــارة والصناعــة واالقتصــاد الرقمــي ،قامــت الــوزارة بتكويــن نقــط االرتــكاز لمكونــات القطــب
االجتماعــي حــول كيفيــة اســتعماله واســتغالله ،بالمــوازاة مــع مواكبــة المشــرف عــن األســئلة البرلمانيــة بالــوزارة.
yالموقع اإللكتروني لجائزة تميز المرأة المغربية
تواصــل الــوزارة ســنويا تحييــن الموقــع اإللكترونــي لجائــزة تميــز للمــرأة المغربيــة ،حيــث تــم هــذه الســنة إثــر إطــاق الــدورة الرابعــة مــن هــذه
ّ
تمكــن مــن الولــوج إلــى الــدورات الســابقة.
الجائــزة ،إضافــة إلــى وضــع روابــط فــي الصفحــة الرئيســية

تطبيق تدبير قاعدة المعطيات الخاصة بإنجاز المراسالت المتعلقة باألنشطة والمؤتمرات المنظمة

تســتغل هــذا التطبيــق ،فــي هــذه المرحلــة التجريبيــة ،مديريــة المــرأة .وتتــم حاليــا مراجعــة الخصائــص الوظيفيــة للتطبيــق وإدمــاج قاعــدة
المعطيــات ضمــن الوظائــف المتعلقــة بالبوابــة الداخليــة للــوزارة بهــدف تعميمــه علــى باقــي المديريــات.
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تأهيل البنية التحتية للنظم المعلوماتية

إن تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي أي مؤسســة يســتلزم توفــر مجموعــة مــن المتطلبــات ،تقنيــة وإداريــة وبشــرية وماليــة وأمنيــة .وفــي هــذا
اإلطــار ،برمجــة الــوزارة مشــروع تحديــث البنيــة التحتيــة الالزمــة لتطبيــق هــذه اإلدارة اإللكترونيــة ،ويتعلــق األمــر بـــ:
yتفعيل التوجيهات الوطنية ألمن النظم المعلوماتية

لمالءمــة التوجيهــات الوطنيــة ألمــن النظــم المعلوماتيــة ،تــم إنجــاز المواصفــات التقنيــة لدفتــر الحاجيــات المتعلقــة بتأهيــل البنيــة التحتيــة
للنظــم المعلوماتيــة ،الــذي يعتبــر بمثابــة اســتثمار علــى المــدى القريــب والمتوســط والبعيــد ،حيــث تــم اســتكمال المســطرة اإلداريــة لإلعــان عــن
طلــب عــروض المتعلــق باقتنــاء وتركيــب وتشــغيل عتــاد وبرامــج خاصــة باألمــن المعلوماتــي ،واقتنــاء وتركيــب وتشــغيل خــوادم وعتــاد معلوماتــي
للتخزيــن.
yتحسين وعقلنة استعمال األنترنيت
تــم العمــل علــى الرفــع مــن صبيــب األنترنيــت بالمقــر المركــزي للــوزارة مــن  20ميغــا إلــى  200ميغــا كمرحلــة أوليــة ،وذلــك للتغلــب علــى
انقطاعاتهــا ،بالمــوازاة مــع تعديــل سياســة اســتخدام األنترنيــت وعقلنتهــا.

إنجاز أنظمة معلوماتية تهم مجاالت التدخل

عملت الوزارة على مواكبة المديريات في تتبع إنجاز المشاريع/البرامج ذات الصلة بالرقمنة ،حيث تم ،سنة  ،2018إنجاز:
yالمنظومة المعلوماتية المؤسساتية للعنف ضد النساء
مواكبــة لدخــول القانــون 103.13المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء حيــز التنفيــذ ،وأهميــة تحييــن محتــوى االســتمارة لمواكبــة القطاعــات
الشــريكة ،وتحييــن بروتوكــول تبــادل المعطيــات المعلوماتيــة ،وتنفيــذا اللتــزام الــوزارة بالصيانــة الوقائيــة والتطويريــة للمنظومــة المعلوماتيــة،
تــم تحديــد المواصفــات التقنيــة واإلطــار المرجعــي إلنجــاز طلــب العــروض لصيانــة اإلصــدار  2.2.1للمنظومــة المعلوماتيــة المؤسســاتية حــول
العنــف ضــد النســاء ،والمواكبــة التقنيــة ألجــل تمديــد مجــال اســتغالل المنظومــة المعلوماتيــة مــن طــرف الشــركاء .وقــد شــرعت المصالــح
المختصــة فــي إنجــاز المرحلــة األولــى لصيانــة المنظومــة المعلوماتيــة المؤسســاتية حــول العنــف ضــد النســاء.
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اإلنتاج التشريعي
والتنظيمي

تميــزت حصيلــة وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة ذات الصلــة بإعــداد النصــوص التشــريعية والتنظيميــة ومواكبة مســاطر
المصادقــة المتعلقــة بهــا ،باعتمــاد مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة ذات األهميــة البالغــة ،حيــث تمت:
•المصادقــة علــى القانــون رقــم  103.13المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء بشــكل نهائــي بتاريــخ  14فبرايــر  ،2018ونشــر بالجريــدة
الرســمية عــدد  6655الصــادرة فــي  12مــارس 2018؛
•المصادقــة علــى القانــون رقــم  65.15المتعلــق بمؤسســات الرعايــة االجتماعيــة بتاريــخ  27مــارس  2018ونشــر بالجريــدة الرســمية عــدد
 6667الصــادرة فــي  23أبريــل .2018
وفــي مــا يتعلــق بمجــال التنظيــم ،أعــدت الــوزارة مجموعــة مــن القــرارات التنظيميــة ذات الصلــة بإنفــاذ المرســومين المتعلقيــن ،علــى التوالــي،
بجائــزة تميــز للمــرأة المغربيــة والمرســوم المتعلــق بإعــادة تنظيــم المعهــد الوطنــي للعمــل االجتماعــي .وهكــذا ،تــم إصــدار:
•قــرار وزيــرة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة رقــم  1317.18صــادر فــي  7شــعبان  24( 1439أبريــل  )2018بتعييــن
رئيــس وأعضــاء لجنــة تنظيــم جائــزة تميــز للمــرأة المغربيــة ،والصــادر بالجريــدة الرســمية عــدد 6679؛
•قــرار وزيــرة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة رقــم  1318.18صــادر فــي  7شــعبان  24( 1439أبريــل  )2018بتعييــن
رئيــس وأعضــاء لجنــة تحكيــم جائــزة تميــز للمــرأة المغربيــة والصــادر بالجريــدة الرســمية عــدد 6679؛
•القــرار المشــترك لوزيــرة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة ووزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي
رقــم  1339.18بتاريــخ  25أبريــل  2018بالمصادقــة علــى دفتــر الضوابــط البيداغوجيــة الوطنيــة لســك اإلجــازة والصــادر بالجريــدة الرســمية
عــدد 6686؛
•القــرار المشــترك لوزيــرة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة ووزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي
رقــم  3434.18صــادر فــي  6ربيــع األول  14( 1440نونبــر  )2018بتحديــد كيفيــات انتخــاب ممثلــي أســاتذة التعليــم العالــي فــي حظيــرة
اللجنــة العلميــة للمعهــد الوطنــي للعمــل االجتماعــي والصــادر بالجريــدة الرســمية عــدد 6736؛
•القــرار المشــترك لوزيــرة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة ووزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي
رقــم  3435.18صــادر فــي  6ربيــع األول  14(1440نونبــر  )2018بتحديــد كيفيــات انتخــاب األعضــاء المنتخبيــن بمجلــس المعهــد الوطنــي
للعمــل االجتماعــي والصــادر بالجريــدة الرســمية عــدد .6736
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التعاون الدولي
والتواصل

تعزيز التعاون

التعاون مع االتحاد األوروبي

برنامج دعم الخطة الحكومية للمساواة إكرام :2
شــهدت ســنة  2018التوقيــع علــى اتفاقيــة جديــدة مــع االتحــاد األوروبــي لفائــدة الخطــة الحكوميــة للمســاواة «إكــرام  ،»2والتــي تهــدف إلــى
وضــع برنامــج عمــل قطاعــي علــى المــدى المتوســط ،والمصادقــة علــى البرنامــج الوطنــي للتمكيــن االقتصــادي للمــرأة ،والتكفــل بالنســاء
ضحايــا العنــف ،وذلــك مــن خــال وضــع واعتمــاد مســار منســق بيــن قطاعــي للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ،مــع تحديــد مهــام كل بنيــة فــي
إطــار احتــرام المقاربــة الحقوقيــة للضحايــا ،ومــن خــال التكويــن بنــاء علــى مبــدأ الجــودة ،والتعييــن والتوزيــع للموظفيــن الجــدد المتخصصيــن فــي
التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ،وفقــا للمعاييــر الدوليــة.
ويتواصــل الدعــم التقنــي للخطــة الحكوميــة للمســاواة ،مــن خــال إطــاق عمليــة مواكبــة لـــ 8قطاعــات حكوميــة إلعــداد برامــج العمــل القطاعية
لتنفيــذ الخطــة الحكوميــة ،باإلضافــة إلــى مواصلــة الدعــم التقنــي لفائــدة مركــز االمتيــاز الخــاص بميزانيــة النــوع االجتماعــي ،ودعــم مواكبــة
الهيئــات االستشــارية للمســاواة وتكافــؤ الفــرص والنــوع االجتماعــي علــى مســتوى المجالــس الجهويــة واإلقليميــة.
وضع األجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة
يتواصــل برنامــج دعــم االتحــاد األوروبــي لألجهــزة الترابيــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة ،مــن خــال عقــد لقــاء مــع فريــق الخبــراء المســؤول عــن
البرنامــج لتكييــف توجهــات ومضمــون والجدولــة الزمنيــة للدعــم مــع مشــروع برنامــج إحــداث األجهــزة الترابيــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة،
الــذي عــرض علــى اللجنــة التقنيــة المنبثقــة عــن اللجنــة الوزاريــة لتتبــع تنفيــذ السياســات والمخططــات الوطنيــة فــي مجــال النهــوض بأوضــاع
الطفولــة وحمايتهــا فــي  14دجنبــر  .2018وكان فريــق الخبــراء قــد عمــل علــى إعــداد دليــل المســاطر المتعلقــة بالبرنامــج لضمــان الســير الجيــد
والمنســق للتنزيــل العملــي لمختلــف األنشــطة ،وعلــى إعــداد دليــل المســاطر المتعلقــة بوحــدة تدبيــر المشــروع.
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برنامج دعم ورش إصالح الحماية االجتماعية
يهــدف برنامــج دعــم االتحــاد األوروبــي لــورش إصــاح الحمايــة االجتماعيــة ،الــذي تــم توقيعــه فــي دجنبــر  ،2017إلــى دعــم سياســة مندمجــة
للحمايــة االجتماعيــة ،وتطويــر المســاعدة والخدمــات االجتماعيــة ،وكــذا تعميــم التغطيــة الصحيــة األساســية لتشــمل الجميــع.
وواصلــت وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنمــةي االجتماعيــة ،فــي هــذا اإلطــار ،تســريع وتيــرة العمــل مــن أجــل تحقيــق التزاماتهــا
فــي هــذه االتفاقيــة ،والمرتبطــة أساســا بالمســاعدة االجتماعيــة ،خاصــة بعــد مهمــة التتبــع التــي قــام بهــا خبــراء االتحــاد األوروبــي لمختلــف
القطاعــات المعنيــة بالدعــم.
التعاون مع مجلس أوروبا
لمواصلــة وتســريع وتيــرة تنفيــذ برنامــج «إ-ســامة» لحمايــة األطفــال علــى األنترنيــت ،تــم عقــد لقــاء مــع مســؤولي وخبــراء مجلــس أوروبــا ،فــي
 19دجنبــر  ،2018والــذي تــم خاللــه تحييــن برنامــج العمــل بتوافــق بيــن مختلــف المتدخليــن.
التعاون مع جامعة الدول العربية
احتضنــت المملكــة المغربيــة أشــغال الــدورة الـــ 22للجنــة الطفولــة العربيــة ،والــدورة الثامنــة للجنــة األســرة العربيــة ،واالجتمــاع الرابــع عشــر
للجنــة وقــف العنــف ضــد األطفــال ،بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن الــدورة  21للجنــة الطفولــة العربيــة المنعقــدة بشــرم الشــيخ فــي  18و 19ينايــر
 ،2016والمتعلــق باحتضــان المملكــة المغربيــة للــدورة  22للجنــة الطفولــة العربيــة ،حيــث نظمــت الــوزارة بشــراكة مــع جامعــة الــدول العربيــة
هــذه الفعاليــات الثالثــة بمدينــة الربــاط بيــن  26و 28شــتنبر  ،2018والتــي كانــت مناســبة لتــدارس مختلــف اإلشــكاليات والتحديــات المرتبطــة
بالطفولــة واألســرة ،وطــرح الحلــول والبدائــل للنهــوض بأوضاعهمــا ودعــم حقوقهمــا بمنطقتنــا العربيــة.
التعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ()ESCWA
شــاركت الــوزارة فــي تنظيــم ورشــة عمــل حــول «دليــل بنــاء القــدرات لتطويــر سياســات الحمايــة االجتماعيــة المبنيــة علــى المشــاركة» ،وذلــك مــا
بيــن  3و 6دجنبــر  2018بمدينــة الربــاط.
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التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ()OIM
وقعــت الــوزارة علــى مذكــرة تفاهــم مــع كل مــن وزارة الداخليــة والمنظمــة العالميــة للهجــرة ،فــي  18دجنبــر  2018بمدينــة الربــاط ،والتــي
تهــدف إلــى تحديــد إجــراءات التعــاون فــي مجــال الهجــرة ،فــي إطــار برنامــج العــودة الطوعيــة وإعــادة اإلدمــاج فــي البلــد األم.
التعاون المغربي البلجيكي
نظمــت وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة االجتمــاع التقييمــي نصــف المرحلــي ،فــي إطــار البرنامــج المتعلــق بـ»دعــم
تعزيــز مكافحــة العنــف ضــد النســاء فــي المغــرب وتوافــر وجــودة الخدمــات» ،و»النهــوض بالمعاييــر االجتماعيــة الحمائيــة لألطفــال» ،والمنفــذ
ـوض لــكل مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ( )UNFPAوصنــدوق األمــم المتحــدة للطفولــة ( )UNICEFعلــى التوالــي،
فــي إطــار التدبيــر المفـ ّ
وذلــك يــوم الثالثــاء  18دجنبــر  2018بمقــر الــوزارة ،تــم خاللــه تقديــم وتقييــم حصيلــة األنشــطة المنجــزة برســم ســنة  ،2018ومناقشــة الخطــوط
العريضــة لخطــة عمــل ســنة .2019
التعاون مع سلطنة عمان
تــم التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة ،فــي إطــار دعــم وتقويــة وتطويــر أواصــر الصداقــة والتعــاون بيــن المملكــة
المغربيــة وســلطنة عمــان فــي مجــال النهــوض بأوضــاع المــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة ،وذلــك خــال أشــغال الــدورة الخامســة للجنــة
المشــتركة المغربيــة العمانيــة المنعقــدة بمدينــة مســقط يــوم 7ينايــر .2019
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االستقبال

التعاون مع جمهورية مالي

قــام وفــد مــن جمهوريــة مالــي بزيــارة عمــل للمملكــة المغربيــة ،حيــث تــم اســتقباله بمقــر الــوزارة يــوم  4دجنبــر  2018مــن أجــل تــدارس القضايــا
ذات االهتمــام المشــترك واالســتفادة مــن التجربــة المغربيــة فــي المجــال االجتماعــي عمومــا ،والتمكيــن االقتصــادي للنســاء خصوصا.

المشاركات الوطنية والدولية
التعاون مع جمهورية الكونغو

تمــت المشــاركة فــي أشــغال ورشــة عمــل حــول إطــاق «شــبكة القيــادات النســائية مــن أجــل تحــول إفريقيــا» ،فــرع الكونغــو ،والتــي نظمــت
يومــي  16و 17ينايــر  2019بمدينــة برازافيــل بجمهوريــة الكونغــو.
تمثيل المغرب في الدورة  62للجنة وضع المرأة
أشــرفت الــوزارة علــى إعــداد تقريــر المملكــة المغربيــة حــول «التحديــات والفــرص مــن أجــل
المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات القرويــات» ،بتنســيق مــع مختلــف القطاعــات
الحكوميــة المعنيــة ،والــذي تــم تقديمــه بمناســبة الــدورة  62للجنــة وضــع المــرأة باألمــم
المتحــدة ،المنعقــدة بنيويــورك فــي مــارس .2018
ونظمــت علــى هامــش هــذه الــدورة نشــاطا موازيــا تنــاول موضــوع «المــرأة القرويــة فــي
السياســات العموميــة» ،والــذي عــرف مشــاركة بلــدان ومنظمــات دوليــة أخــرى.
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المشاركة في القمة الثامنة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة اإلفريقية بمراكش
شــاركت الــوزارة فــي فعاليــات القمــة الثامنــة لمنظمــة المــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة اإلفريقيــة ،المنعقــدة بمراكــش مــا بيــن  20و23
نونبــر  ،2018بــرواق تواصلــي للتعريــف بالخدمــات األساســية التــي تقدمهــا ومجــاالت اشــتغالها لــدى عمــوم الــزوار ،الذيــن قدمــوا مــن مختلــف
البلــدان اإلفريقيــة وبلــدان أخــرى.

وشــاركت وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة فــي فعاليــات الــدورة الثامنة لمؤتمــر المدن والحكومــات المحليــة ()Africités
التــي تــم تنظيمهــا بمدينــة مراكــش مــا بيــن  20و 24نونبــر  2018حــول «االنتقــال نحــو مــدن ومجــاالت ترابيــة مســتدامة :دور الجماعــات الترابيــة
اإلفريقيــة» ،وذلــك عبــر تنظيــم جلســة العمــل تناولــت موضــوع «مــن أجــل حكامــة محليــة ودامجــة لإلعاقــة ،تــم خاللهــا تقديــم تجربــة المغــرب
فــي مجــال الولوجيــات.
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إعداد التقارير الدولية واإلقليمية
بمناســبة انعقــاد الــدورة  62للجنــة وضــع المــرأة  CSWفــي مــارس  2018بنيويــورك؛ أشــرفت الــوزارة علــى إعــداد تقريــر المملكــة المغربيــة حــول
«التحديــات والفــرص مــن أجــل المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات القرويــات» ،ونظمــت علــى هامــش الــدورة نشــاطا موازيــاSide
 Eventحــول موضــوع «المــرأة القرويــة فــي السياســات العموميــة» والــذي عــرف مشــاركة بلــدان ومنظمــات دوليــة أخــرى.
كمــا ســاهمت الــوزارة فــي العديــد مــن التقاريــر الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة ذات الصلــة باالســتراتيجيات اإلقليميــة أو األمميــة المتعلقــة
بالمســاواة بيــن الجنســين ،وذات العالقــة بالتقــدم المحــرز فــي تعميــم مراعــاة النــوع مــن قبيــل تتبــع تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام
 ،2030خصوصــا الهــدف  5المتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين ،وتتبــع تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ،وخطــة العمــل
الوطنيــة للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان  ،2018-2021والخطــة الوطنيــة للنهــوض بالتشــغيل.
وشــاركت الــوزارة فــي العديــد مــن األنشــطة الوطنيــة والدوليــة واإلقليميــة ،كالــدورة الـــ 12مــن األيــام األوروبيــة للتنميــة ،والــدورة الـــ 38لمجلس
حقــوق اإلنســان بجنيــف ،والمؤتمــر الــوزاري الـــ 7لمنظمــة التعــاون اإلســامي والــدورة الـــ 8لمنتــدى المــدن اإلفريقيــة بمراكــش ،إضافــة إلــى
أنشــطة وملتقيــات نظمتهــا جامعــة الــدول العربيــة أو منظمــة المــرأة العربيــة أو اللجنــة التقنيــة المتخصصــة المعنيــة بالمســاواة بيــن الجنســين
وتمكيــن المــرأة ،أو االتحــاد اإلفريقــي أو هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة.
وفـــي إطـــار تعزيـــز الشـــراكات وتبـــادل الخبـــرات دولـــيا وجهـــويا فـــي مجـــال حمايـــة األسرة ،شاركت وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية
االجتماعيــة فــي:
•ورشــــة العمــــل التحضيريــة إلعــداد اســتراتيجية منظمــة التعــاون اإلســامي لتمكيــن مؤسســة الــزواج واألســرة فــي العالــم اإلســامي،
وتم تقديـــم مقترحـــات فـي هـــذا المجـال
•المؤتمر التحضيري لقمة األسرة العربية «األسرة العربية واألجندة األممية» بتونس
•أشغال الدورة الـ 38لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب بشرم الشيخ.
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المشاركة في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء
شــاركت الــوزارة ،كعادتهــا كل ســنة ،فــي فعاليــات الــدورة  24للمعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب ،المنعقــد مــا بيــن  8و 18فبرايــر  2018بالــدار
البيضــاء ،بــرواق تفاعلــي ونــدوة علميــة .وقــد عــرف رواق هــذه الســنة تنظيــم  8نــدوات موضوعاتيــة حــول الحقــوق الفئويــة وقضايــا المســاواة
والحمايــة االجتماعيــة ،وتواصــل مفتــوح مــع زوار المعــرض حــول مجــاالت اشــتغال الــوزارة وخدماتهــا العموميــة .باإلضافــة إلــى عــرض مختلــف
الوســائط التحسيســية وتقديــم كتــب وإصــدارات بلغــت أكثــر مــن  100مصنــف وعنــوان.
كمــا نظمــت الــوزارة النســخة الثالثــة مــن جائــزة «الــرواق الســهل الولــوج»،
وذلــك للمســاهمة فــي إذكاء الوعــي العــام بشــأن الولوجيــات ونشــر ثقافــة
البنــاء الدامــج لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،مــن خــال أروقــة ومرافــق
المعــرض واإلصــدارات المعروضــة ،تعزيــزا الندماجهــم الثقافــي والمعرفــي
واالجتماعــي.
.

95

التواصل
ّ
تمكــن المواطنيــن مــن الولــوج إلــى المعلومــة وتســهيل ســيرانها ،تعمــل وزارة
فــي إطــار ديناميــة المعطيــات الحكوميــة المفتوحــة التــي
األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة علــى اســتثمار آليــات وأســاليب التواصــل الحديــث للتعريــف بمختلــف سياســاتها العموميــة
وبرامجهــا وأوراش عملهــا ،والتواصــل حولهــا لــدى مختلــف الشــركاء ووســائل االعــام والمجتمــع المدنــي.

تدبير اإلنتاج الوثائقي

ســعيا منهــا لتفعيــل الحــق فــي الولــوج إلــى المعلومــة وتحقيــق مبــدأ النشــر االســتباقي للمعطيــات ذات الطابــع العمومــي ،واصلــت الــوزارة
إنتــاج ونشــر إصــدارات تعــرف بمخططــات العمــل والمنجــزات ،ســواء مــن خــال إعــداد تقاريــر وطنيــة أو دالئــل أو بحــوث ودراســات ،باإلضافــة الــى
إنجــاز مضاميــن توضيحيــة لبعــض الخدمــات ،منهــا مــا ترجــم إلــى اللغــة الفرنســية واإلنجليزيــة .وهــي اإلصــدارات التــي يمكــن تحميلهــا مــن
البوابــة اإللكترونيــة للــوزارة والمبوبــة حســب المجــاالت.
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التواصل الرقمي

تعمــل الــوزارة علــى اســتثمار شــبكات التواصــل االجتماعــي للتواصــل مــع عمــوم المواطنيــن مــن جهــة ،والتعــرف علــى انشــغاالت الجمهــور
الواســع علــى األنترنيــت مــن جهــة ثانيــة ،مــن خــال اســتثمار أدوات وخيــارات تقنيــة لجعلهــا أكثــر اشــعاعا.
وسجلت نسبة المتابعين:
•زيارات البوابة اإللكترونية ،التي فاقت  217 128زيارة هذه السنة ،بنسبة ارتفاع  32%مقارنة مع سنة .2017

•معلومات ديمغرافية عن الزوار
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•زائرو البوابة اإللكترونية ،الذين فاقت زيارتهم  217 128زيارة هذه السنة ،بنسبة ارتفاع  32%مقارنة مع سنة .2017
•متابعو صفحة الفيسبوك ،الذين تجاوز عددهم  30ألف متابع سنة 2018

•أهم التفاعالت:
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•مشاهدو قناة اليوتيوب :تتجاوز عدد المشاهدات  5000مشاهدة

باإلضافــة إلــى وضــع شــبكة داخليــة لشاشــات عــرض بــكل مقــرات الــوزارة ،والعمــل علــى جــرد مقــاالت صحفيــة رقميــة وورقيــة وفــي الصحافــة
الســمعية والبصريــة لمختلــف أنشــطة الــوزارة بشــكل يومــي وتبويبهــا حســب مجــاالت االشــتغال.

التفاعل مع الصحافة
فــي إطــار عالقتهــا بوســائل االعــام الوطنيــة والدوليــة ،تحــرص الــوزارة علــى التفاعــل
الدائــم مــع مختلــف وســائل اإلعــام ،وإمدادهــا بملفــات صحفية خــال مختلــف اللقاءات
المنظمــة ،وتنويــر الــرأي العــام واطالعــه علــى كل المســتجدات المتعلقــة بمجــاالت
عملهــا.
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