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تقديم

أن  نبــدأ عملنــا، مطلــع ســنة 2012، دون  أن  يكــن ممكنــا  لــم 
نطــرح أســئلة حــول قطــاع التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة 
االجتماعيــة: عــن ماهيتــه، وأدواره، وموقعــه، ومهمتــه يف إنتــاج 
القوانــن وبلــورة سياســات عموميــة يف مجــال اشــتغاله، وكــذا عــن 
ــه باملؤسســات العموميــة حتــت  مســؤولية هــذا القطــاع يف عالقت
وصايتــه، وعــن أثــر عمــل القطــب االجتماعــي يف تعزيــز احلقــوق 
الفئويــة، دون أن ننســى ســؤال الشــراكة بتعددهــا وتنوعهــا إلجنــاح 

ــات... ــع التحدي ــل ورف أوراش العم
ونحــن نحــاول اإلجابــة عــن هــذه األســئلة، لــم يكــن كذلــك ممكنــا 
أن نتعبــأ لإلجنــاز واإلنتــاج دون وضــع هيكلة للوزارة واســتراتيجية 

للعمــل، ســاهمتا معــا علــى إبــراز كفــاءات مــن داخــل الــوزارة بالتحفيــز والتثمــن، وجــذب آخريــن 
مــن خــارج القطــاع بالتبــاري والتنافــس بشــروط االســتحقاق التــي تفــرز أطــرا مســؤولة ومتخصصة 
ــات مؤسســاتية  ــة وآلي ــج مبؤشــرات معلوم ــل برام ــام محــددة، لتنزي ــات يف مه ــل داخــل البني للعم
للتتبــع والتقييــم، فــاإلدارة قبــل كل شــيء منظــام، وتخطيــط، وكفــاءات، وتكليفــات واضحــة، 

وانتظــام، وجناعــة...
فتطبيقــا للبرنامــج احلكومــي، وتنزيــال للمخطــط التشــريعي، اللذيــن امتاحــا مــن دســتور اململكــة، 
ترجمــت االلتزامــات إلــى برامــج تســتوعب املفاهيــم الدســتورية، كاملســاواة واإلنصــاف وعــدم 
التمييــز والتشــاركية، ومت العمــل علــى توفيــر القاعــدة القانونيــة إلحداثــات الدســتور للمؤسســات، 

كهيئــة املناصفــة ومحاربــة كل أشــكال التمييــز، واملجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة.
التــي  القطاعيــة واملدنيــة،  ننــوه مبختلــف املســاهمات  التشــريعية، فإننــا  واعتبــارا حلصيلتنــا 
انخرطــت معنــا يف وضــع هــذه القوانــن وقوانــن أخــرى، مــن قبيــل القانــون اإلطــار املتعلــق بحمايــة 
حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا، ومشــروع قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء، 

ومشــروع قانــون مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة.
ولنكــون أكثــر التصاقــا بالواقــع، وأكثــر جتاوبــا مــع انتظــارات املجتمــع، كان لزامــا علينــا أن نعطــي 
ــذي  ــة، ال ــي لإلعاق ــا البحــث الوطن ــن أهمه ــا، وكان م ــة يف عملن للبحــث والدراســة مســاحة مهم
ــة... ــوع واألبعــاد املوضوعاتي ــل املتعلقــة باملجــال والن ــكل التفاصي أفــرز نســبة اإلعاقــة باملغــرب ب
ولــم تكــن الدراســة التشــخيصية، التــي قمنــا بهــا بخصــوص مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، أقــل 
أهميــة، بــل إنهــا أفــرزت مداخــل إصــالح للمنظومــة، كان أبرزهــا تغييــر قانــون 14.05 مبشــروع 
ــة الواســعة، مبــا يشــمل كذلــك  ــر اســتيعابا للخدمــة االجتماعي القانــون 65.15، وهــو أشــمل وأكث
كل أنــواع ومســتويات التكفــل بالغيــر. وكانــت آخــر هــذه الدراســات، تلــك التــي خصصناهــا لتقييــم 
»حصيلــة 10 ســنوات مــن تطبيــق مدونــة األســرة«، وهــو نــوع مــن التشــريح السيكوسوســيولوجي 
للمغاربــة يف عالقتهــم بأهــم قانــون لألســرة واألحــوال الشــخصية عرفــه املغــرب يف هــذه العشــرية.
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وبعيــدا عــن املفهــوم القطاعــي للشــأن املجتمعــي، وجتــاوزا ألي مقاربــة جتزيئيــة، ومتنعــا عــن 
االرجتاليــة وأوحديــة الرؤيــة، أطلقنــا اخلطــة احلكوميــة للمســاواة »إكــرام«، وسياســات عموميــة 
مندمجــة ببرامجهــا التنفيذيــة يف مجالــي الطفولــة واإلعاقــة. وهــي مجــاالت عمــل تتجــاوز الزمــن 
احلكومــي، فتصبــح بذلــك هــذه األعمــال أوراش دولــة متتــد يف الزمــان، وعبــر اجلهــود املتضافــرة، 

يف التراكــم املعــريف، والعمــل امليدانــي املتواصــل.
ولكــون اخلدمــة االجتماعيــة هــي قبــل كل شــيء خدمــة القــرب، واســتجابة للشــرائح األكثــر حاجــة 
يف املجتمــع، فــإن الدولــة املغربيــة انتهجــت بعــض أشــكال الدعــم املباشــر بإحــداث صناديــق لهــذا 
الغــرض، كان لنــا الشــرف وكان علينــا واجــب املســاهمة يف تفعيــل صنــدوق التماســك االجتماعــي 

يف اســتهدافه ألســر وأشــخاص يف وضعيــات خاصــة.
وكانــت احلمــالت التحسيســية والتأطيريــة آليــة ضروريــة خللــق حركيــة معرفيــة وســلوكية حــول 
قضايــا مجتمعيــة حساســة، مــن قبيــل العنــف املمــارس علــى املــرأة والطفــل، وإشــكاالت الولوجيــات 
بــكل أنواعهــا لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، وكــذا وضعيــة األشــخاص املســنن، ومــا 
ينجــم عــن الفجــوة بــن األجيــال مــن إشــكاالت عالئقيــة تطبــع التحــوالت االجتماعيــة، بــل أيضــا 

املنظومــة القيميــة للمجتمــع.
إن هــذا القطــاع الــذي ننتمــي إليــه يعــرف حتديــات جمــة، والتي تــدور كلها حول اإلنســان واملجتمع، 
وإن الرهــان اليــوم هــو أن نخلــق تعبئــة شــاملة لــكل القــوى، وأن نســتثمر يف كل آليــات العمــل بــروح 
وطنيــة تندمــج فيهــا اإلرادة السياســية بالنجاعــة اإلداريــة، وأن نتحمــل املســؤولية امللقــاة علــى 
عاتقنــا بالقطــع مــع كل مظاهــر الهــدر أو التعســف وأيضــا الالمبــاالة... بخصــوص امليزانيــات 
واألمــوال العموميــة واألوقــات واجلهــود البشــرية... وأن نعتبــر أن األوقــات التــي نقضيهــا يف 
العمــل، وإن كانــت تقتطــع مــن أعمارنــا، تثمــر بعــض لبنــات البنــاء والتشــييد مــن أجــل مزيــد مــن 
احلقــوق والعدالــة االجتماعيــة والتنميــة، وهــي جهــود ال مننهــا أو نفاخــر بهــا، بــل هــي تكليفــات 

ملزمــة وبعــض الديــن نــرده للوطــن...

بسيمة.احلقاوي
وزيرة.التضامن.واملرأة.واألسرة.والتنمية.االجتماعية
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اعتماد الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« 
تنزيــال ملضامــن البرنامــج احلكومــي، الــذي تضمــن مــا يزيــد عــن 17 إجــراء مدعمــا لإلنصــاف 
واملســاواة بــن اجلنســن علــى االلتــزام بقضايــا النســاء متاشــيا مــع روح ومنطــوق الدســتور، أعــدت 
وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة اســتراتيجية القطــب االجتماعــي »4+4« مــا 

بــن 2012 و2016، تشــمل أربــع محــاور أساســية:
y الدعم املؤسساتي للقطب االجتماعي وتقويته؛
y العمل على حتقيق اإلنصاف واملساواة والعدالة االجتماعية؛
y النهوض بالعمل التكافلي والتضامني؛
y .تأطير العمل االجتماعي ومواكبته وهيكلته

تفعيــال للمحــور الثالــث مــن هــذه االســتراتيجية واســتنادا للمحــاور الثالثــة األخــرى، أعــدت 
الــوزارة اخلطــة.احلكوميــة.للمســاواة.»إكــرام«.يف أفــق املناصفــة 2012-2016، التــي صادقــت عليهــا 
احلكومــة شــهر يونيــو 2013، وفــق مقاربــة تشــاركية شــملت كل القطاعــات احلكوميــة، والتــي 
تشــكل إطــارا لتحقيــق التقائيــة مختلــف املبــادرات املتخــذة إلدمــاج احلقــوق اإلنســانية للنســاء يف 
السياســات الوطنيــة وبرامــج التنميــة، يف انســجام تــام مــع حاجيــات املرحلــة الراميــة إلــى إعطــاء 
بعــد جهــوي ومحلــي لهــذه السياســات والبرامــج، وجوابــا وطنيــا التقــت فيــه مبــادرات كل الفاعلــن 

مــن أجــل الرقــي بأوضــاع النســاء املغربيــات مــن خــالل مجــاالت العمــل الثمانيــة التاليــة:
مأسسة ونشر مبادئ اإلنصاف واملساواة والشروع يف إرساء قواعد املناصفة؛. 1
مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛ . 2
تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة؛. 3
تعزيز الولوج املنصف واملتساوي للخدمات الصحية؛. 4
تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسن ظروف عيش النساء والفتيات؛. 5
التمكن االجتماعي واالقتصادي للنساء؛. 6
الولوج املتساوي واملنصف ملناصب اتخاذ القرار اإلداري والسياسي واالقتصادي؛. 7
حتقيق تكافؤ الفرص بن اجلنسن يف سوق الشغل.. 8

IGhÉ°ùª∏d á«eƒµ◊G á£ÿG

وتتضمــن اخلطــة احلكوميــة 24 هدفــا، و156 إجــراء مــن أجــل حتقيقهــا مــع حتديــد املؤشــرات النوعيــة 
والكميــة للتقييــم، والقطــاع املســؤول عــن التنفيــذ خــالل الفتــرة املمتــدة مــا بــن 2012 و2016.
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ومــن أجــل أجــرأة وضمــان جنــاح تنســيق اخلطــة احلكوميــة للمســاواة، عملــت وزارة التضامــن 
واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة علــى وضــع وتفعيــل آليــات للحكامــة والتتبــع وفــق مقاربــة 

ــادرات: ــف املب ــة مختل تشــاركية تعتمــد التنســيق البــن قطاعــي وتدعــم التقائي
z. 2.13.495 إحــداث.اللجنــة.الوزاريــة.للمســاواة،.التــي صادقــت احلكومــة علــى املرســوم رقــم

املتعلــق بإحداثهــا يف يونيــو 2013، والتــي تتكلــف بحــث مختلــف القطاعــات احلكوميــة املعنيــة 
ــف  ــم املســتمر ملختل ــى التقيي ــة للمســاواة، والعمــل عل ــل إجــراءات اخلطــة احلكومي ــى تفعي عل
اإلجنــازات مــع هــذه القطاعــات املعنيــة باخلطــة، واملصادقــة علــى التقريــر الســنوي لإلجنازات، 

وإصــدار التوجيهــات االســتراتيجية املتعلقــة بالتنزيــل املتــدرج للخطــة احلكوميــة.

وعقدت اللجنة الوزارية للمساواة، التي يترأسها السيد رئيس احلكومة، ثالثة اجتماعات:.
y  األول عقــد يف شــتنبر 2013 مت خاللــه تقــدمي احلصيلــة األولــى لتفعيــل اخلطــة احلكوميــة

للمســاواة ومناقشــة التحديــات املرتبطــة بااللتقائية؛ 
y  الثانــي عقــد يف ينايــر 2015 جــدد فيــه الســيد رئيــس احلكومــة أهميــة اخلطــة احلكوميــة

للمســاواة يف حمايــة حقــوق املــرأة كإطــار اللتقائيــة السياســات العموميــة ذات املقاربــة 
التشــاركية؛

y  الثالــث عقــد يف يونيــو 2016، وشــكل آخــر اجتمــاع لهــذه اللجنــة، وخصــص لتــدارس أهــم
مالمــح احلصيلــة اإلجماليــة للخطــة، وكــذا احلــث علــى تثمــن اجلهــد احلكومــي يف املجــال 
وضمــان اســتمراريته وتعزيــزه عبــر بلــورة محــاور وأهــداف اخلطــة احلكوميــة للمســاواة 
رقــم 2، وجتــاوز اإلكراهــات املرتبطــة خاصــة بضعــف القــدرات البشــرية املؤهلــة ونقــص 
البيانــات واإلحصــاءات املرتبطــة بالنــوع، مــع التركيــز علــى التدابيــر واإلجــراءات العمليــة 
وامللموســة، التــي ســيكون لتنفيذهــا أثــر مباشــر علــى حتســن ظــروف النســاء، خاصــة يف 

العالــم القــروي وحمايتهــن والنهــوض بأوضاعهــن.
z. إحــداث.اللجنــة.التقنيــة.بــني.وزاريــة.املكلفــة.بتتبــع.اخلطــة.احلكوميــة.للمســاواة،.التــي تتكــون مــن

نقــط ارتــكاز النــوع االجتماعــي بالقطاعــات احلكوميــة الـــ33 املنخرطــة، والتــي عهــد إليهــا بجمــع 
وتوفيــر كل املعطيــات واإلحصائيــات الضروريــة ملســاعدة اللجنــة الوزاريــة يف تتبــع مــدى تقــدم 
تنفيــذ إجــراءات اخلطــة احلكوميــة للمســاواة، وإعــداد مشــاريع القــرارات والتوصيــات وعرضهــا 
علــى اللجنــة الوزاريــة، إضافــة إلــى إبــداء الــرأي حــول برامــج األنشــطة الســنوية لتنفيــذ اخلطــة 



13

ــرأة  ــي تعدهــا وزارة التضامــن وامل ــة الت ــر الدوري ــاء مشــاريع التقاري ــة للمســاواة، وإغن احلكومي
واألســرة والتنميــة االجتماعيــة مبعلومــات دقيقــة حــول حصيلــة العمــل القطاعيــة وفق املؤشــرات 

احملــددة حــول منجــزات اخلطــة، وعرضهــا علــى اللجنــة الوزاريــة للمصادقــة عليهــا. 
وعقــدت اللجنــة التقنيــة املشــتركة بــن الــوزارات املكلفــة بتتبــع تنفيــذ اخلطــة احلكوميــة للمســاواة 
خمســة اجتماعــات )أكتوبــر 2013، وأبريــل 2014، وأبريــل 2015، ونونبــر 2015،  ويوليــوز 2016( 

لتقــدمي وتــدارس تقــدم اإلجنــازات. 

كمــا نظمــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، بتعــاون مــع مركــز »التميــز يف 
ميزانيــة النــوع االجتماعــي« التابــع لــوزارة االقتصــاد واملاليــة، اجتماعــا موضوعاتيــا حــول تقويــة 
ــر 2015. وقــد اســتفاد  ــوم 17 دجنب ــوع االجتماعــي ي ــة املســتجيبة للن القــدرات يف مجــال امليزاني
هــذا االجتمــاع مــن الدعــم التقنــي لبرنامــج دعــم االحتــاد األوروبــي مــن أجــل تفعيــل اخلطــة 

ــة للمســاواة. احلكومي
z.:إعداد.تقارير.دورية.حول.تنفيذ.اخلطة.احلكومية.للمساواة

ــة للمســاواة »إكــرام«، أعــدت  ــع تنفيــذ اخلطــة احلكومي ــدور املنــوط بهــا يف تنســيق وتتب تبعــا لل
وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة أربعــة تقاريــر لتتبــع احلصيلــة الســنوية 
للخطــة احلكوميــة للمســاواة، وذلــك انطالقــا مــن اجتماعــات اللجنــة التقنيــة لتتبــع تفعيــل اخلطة 
ــر  ــوزارة تقري ــا أعــدت ال ــة. كم ــن طــرف القطاعــات احلكومي ــة م ــة املقدم ــة واحلصيل احلكومي
احلصيلــة اإلجماليــة لتنفيــذ مقتضيــات »إكــرام«، منــذ إطــالق أجرأتهــا ســنة 2012 إلــى غشــت 
2016، والــذي يهــدف إلــى رصــد جميــع املنجــزات القطاعيــة املرتبطــة باملؤشــرات احملــددة 
ضمــن اخلطــة احلكوميــة، وكــذا أهــم التحديــات املرتبطــة باإلدمــاج العرضانــي للمســاواة يف 
السياســات العموميــة بصفــة عامــة أو تلــك املرتبطــة بتحقيــق االلتزامــات حســب خصوصيــات 

كل قطــاع حكومــي.
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z.:اعتماد.مقاربة.تشاركية.يف.تنفيذ.اخلطة.احلكومية.للمساواة
y  تنظيــم لقــاء وطنــي للتقييــم.نصــف.املرحلــي لتنفيــذ اخلطــة احلكوميــة للمســاواة، أكتوبــر

2014، مبشــاركة القطاعــات احلكوميــة وجمعيــات املجتمــع املدنــي واملنظمــات الدوليــة.
y  ــث ــرام« 2012/ 2016، حي ــة للمســاواة »إك ــي للخطــة احلكومي برنامــج دعــم االحتــاد األوروب

دعــم االحتــاد األوروبــي تفعيــل اخلطــة احلكوميــة للمســاواة مببلــغ مالــي قــدره 45 مليــون أورو 
كدعــم مباشــر مليزانيــة الدولــة وفــق االتفاقيــة املوقعــة مــع وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة 
والتنميــة االجتماعيــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة يف 03 يوليــوز 2012، وكــذا دعــم تقنــي مــن 
خــالل فريــق مــن اخلبــراء يف امليــدان، إضافــة إلــى دعــم عبــارة عــن منــح ملشــاريع الفاعلــن 

غيــر احلكوميــن مببلــغ 2 مليــون أورو.

وقــد عملــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، باتفــاق مــع االحتــاد األوروبــي، 
علــى تفويــض تدبيــره لوكالــة التنميــة االجتماعيــة وفــق اتفاقيــة للتفويــض مت التوقيــع عليهــا. وقــد 
مت، بتاريــخ 10 أكتوبــر 2014، إصــدار إعــالن عــن طلــب تقــدمي مشــاريع لفائــدة جمعيــات املجتمــع 
املدنــي العاملــة يف مجــال النهــوض بأوضــاع النســاء واملعاهــد األكادمييــة ومراكــز البحــث ذات 
االهتمــام باملوضــوع. وقــد مت تقســيم الغــالف املالــي املرصــود لهــذا املكــون )22 مليــون درهــم(، 

إلــى حصتــن:
y  ،احلصــة األولــى بـــ1.400.000 أورو تســتهدف املشــاريع املقدمــة مــن جهــات تادلــة أزيــالل

ومراكــش تانســيفت احلــوز، ومكنــاس تافياللــت، وتــازة احلســيمة تاونــات )مبلــغ الدعــم مــا 
بــن 50.000 و100.000 أورو(؛

y  احلصــة الثانيــة بـــ600.000 أورو، تســتهدف املشــاريع املقدمــة مــن مجمــوع التــراب الوطنــي
)مبلــغ الدعــم مــا بــن 101.000 و300.000 أورو(.

وقــد أشــرفت جلنــة تقييــم، مكونــة مــن ممثلــن عــن وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة 
ووكالــة التنميــة االجتماعيــة، علــى دراســة وتقييــم املذكــرات املوجــزة املتوصــل بهــا يف إطــار هــذا اإلعــالن.

وهكــذا، أســفرت هــذه املرحلــة عــن انتقــاء 15 مشــروع مــن أصــل 113 مذكــرة متوصــل بهــا، وقــد مت 
الشــروع الفعلــي يف تنفيــذ املشــاريع املنتقــاة، حيــث مت:

y  إعــداد شــبكة التشــخيص الذاتــي والتنظيمــي املبنيــة علــى النــوع االجتماعــي، واعتمادهــا
كأداة لتحديــد احلاجيــات التــي مت تقدميهــا ومناقشــتها يــوم 9 أكتوبــر 2015 علــى هامــش 

مراســيم حفــل إطــالق مشــاريع الفاعلــن غيــر احلكوميــن؛
y  تنظيــم زيــارات ميدانيــة للجمعيــات 15 املدعمــة بهــدف مواكبــة ومرافقــة كل واحــدة منهــا

علــى حــدة مــن أجــل متكينهــا مــن آليــة التشــخيص ومتلكهــا للمنهجيــة املقترحــة؛
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y  طــرف مــن  بهــا  املتوصــل  التنظيمــي  للتشــخيص  األوليــة  والنتائــج  املعطيــات  جتميــع 
املدعمــة؛ الـــ15  اجلمعيــات 

y .حتليل املعطيات واستخالص عناصر خطة عمل لتقوية قدرات اجلمعيات املدعمة

ــج وخالصــات التشــخيص  ــدمي نتائ ــر 2015 لتق ــي 10 و11 دجنب ــل يوم ــم ورشــة عم ــا مت تنظي كم
التنظيمــي املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، والتــي يتــم علــى ضوئهــا وضــع برنامــج لتقويــة قــدرات 
اجلمعيــات مــن خــالل احلاجيــات املعبــر عنهــا.. وتنظيــم ورشــة موضوعاتيــة لفائــدة اجلمعيــات 
املذكــورة حــول »الوقايــة ومحاربــة الصــور النمطيــة املبنيــة علــى النــوع االجتماعــي« يومــي 31 
ــوع  ــى الن ــة عل ــة املبني ــورة فهــم مشــترك حــول الصــور النمطي ــو 2016 بهــدف بل مــاي وفــاحت يوني
االجتماعــي، مــع اســتعراض ألهــم املبــادرات احلكوميــة التــي مت إجنازهــا يف املجــال. وقــد شــكل 
هــذا اللقــاء مناســبة للتــداول حــول العوامــل املؤديــة لتناســل هــذه الصــور وترســباتها عبــر األجيــال، 

والوقــوف علــى الصعوبــات التــي تعيــق نشــر وترســيخ ثقافــة املســاواة بــن النســاء والرجــال.
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إحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء
مت إحــداث.املرصــد.الوطنــي.للعنــف.ضــد.النســاء، مبوجــب قــرار لوزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة 
والتنميــة االجتماعيــة،.الــذي.يعــد آليــة وطنية ثالثية التركيب، يضم شــركاء مؤسســاتين وجمعوين 
وباحثــن ميثلــون مراكــز الدراســات والبحــث باجلامعــات، وإطــارا يرســخ للمقاربــة التشــاركية التــي 
يتبناهــا مختلــف الفاعلــن املعنيــن مبحاربــة ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة كخيــار اســتراتيجي لرصــد 
ومتابعــة مختلــف أبعــاد وأوجــه هــذه الظاهــرة، وهــي جلنــة ثالثيــة التركيــب أحدثــت ســنة 2006  
للتفكيــر، وتوقــف عملهــا ســنة 2007. .وقــد مت إحــداث املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء ســنة 

2014 بعــد إحيــاء جلنــة القيــادة ســنة 2013، وتتمثــل مهــام هــذا املرصــد يف:
y رصد ومراقبة وتتبع ظاهرة العنف ضد النساء؛
y وضع وتطوير مؤشرات خاصة يف هذا املجال؛
y إحداث قاعدة بيانات من خالل جتميع املعطيات اجلهوية والوطنية؛
y تتبع وتقييم السياسات العمومية يف مجال محاربة العنف ضد النساء؛
y .إصدار تقرير سنوي
z  تنظيــم يــوم إعالمــي، أبريــل 2015 بالربــاط، لتنصيــب أعضــاء املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد

النســاء، بحضــور ممثلــن عــن قطاعــات حكوميــة وجمعيــات املجتمــع املدنــي ومنظمــات دوليــة، 
وأكادمييــن وإعالميــن وخبــراء.

z  تنظيــم زيــارة لتبــادل اخلبــرات لفائــدة أعضــاء املرصــد، يونيــو 2015، إلــى كل مــن فرنســا
وإســبانيا لالطــالع علــى جتربــة البلديــن يف مجــال رصــد ومناهضــة العنــف ضــد النســاء.

z  Seine Saint Denis ــع رئيســة مرصــد ــر املرصــد، شــتنبر 2015، م ــل مبق ــاع عم ــد اجتم عق
ــف ضــد النســاء. ــي حــول العن ــر الوطن ــة إعــداد التقري بفرنســا حــول منهجي

z  عقــد لقــاء مبقــر املرصــد مــع ســفراء دول االحتــاد األوروبــي باملغــرب، بطلــب منهــم، يــوم  
25 نونبــر 2015، بهــدف تســليط الضــوء علــى مهامــه وأنشــطته ومكوناتــه والــدور املنتظــر منــه 
يف، وذلــك يف إطــار انفتاحــه علــى محيطــه وعلــى مختلــف الفاعلــن يف مجــال مناهضــة العنــف 

ضــد النســاء.
z  ،2016 إعــداد املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء لبرنامــج عملــه الســنوي برســم ســنة

يتضمــن مجموعــة مــن احملــاور الرئيســية ذات الصلــة باملهــام التــي يضطلــع بهــا.
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zzz،النســاءzضــدzالعنــفzحــولzاألولzالســنويzلتقريــرهzالنســاءzضــدzللعنــفzالوطنــيzاملرصــدzإصــدار
برســمzســنةz،2015zوتقدميــهzخــاللzلقــاءzإعالمــيzنظــمzيــومz29zيوليــوزz.2016zولقــد اعتمــد 
التقريــر علــى معطيــات اخلاليــا املؤسســاتية الســتقبال النســاء املعنفــات التابعــة لــكل مــن وزارة 

العــدل واحلريــات، ووزارة الصحــة، واألمــن الوطنــي، والــدرك امللكــي لســنتي 2013 و2014.

2015

zz الــذيz،النســاءzضــدzالعنــفzانتشــارzظاهــرةzحــولzالثانــيzالوطنــيzالبحــثzإلطــالقzالتحضيــر
شــرعت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة يف اإلعــداد لــه بشــراكة مــع 
املندوبيــة الســامية للتخطيــط، بهــدف حتيــن املعطيــات واإلحصائيــات املتعلقــة بظاهــرة العنــف 
ضــد النســاء علــى املســتوى الوطنــي واملســتنتجة خــالل البحــث الوطنــي لســنة 2009. وقــد مت، 
ــن الطرفــن  ــد املســؤوليات ب ــادل اآلراء وحتدي ــري لتب ــاع حتضي ــد اجتم يف هــذا اإلطــار، عق

والتوافــق حــول منهجيــة إجنــاز البحــث، ومت التوافــق علــى إطالقــه ســنة 2017.
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إحداث المرصد الوطني لصورة المرأة في اإلعالم 
مت.إحــداث.املرصــد.الوطنــي.لصــورة.املــرأة.يف.اإلعــام،.الــذي ينــدرج ضمــن إجــراءات الهــدف الرابــع 
للمجــال األول مــن اخلطــة احلكوميــة للمســاواة، مبوجــب قــرار لوزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة 
ــن عــن القطاعــات  ــع ممثل ــب جتم ــة التركي ــة ثالثي ــة وطني ــد آلي ــذي يع ــة، ال ــة االجتماعي والتنمي
ــز الدراســات  ــة، ومراك ــآت املهني ــي والهي ــات املجتمــع املدن ــة يف املجــال، وجمعي ــة الفاعل احلكومي

والبحــث باجلامعــات. ويضطلــع املرصــد بـــ:
y القيام بأعمال اليقظة والرصد والتتبع لصورة املرأة يف مختلف وسائل اإلعالم؛
y إعداد وتطوير املؤشرات يف مجال رصد صورة املرأة يف اإلعالم؛
y  إحــداث بنــك للمعلومــات واملعطيــات حــول الصــور النمطيــة املرصــودة يف مختلــف الوســائط

اإلعالميــة )املكتوبــة والســمعية والبصريــة والرقميــة(؛
y املساهمة يف إجناز الدراسات والبحوث ذات العالقة باملجال؛
y .إجناز التقرير السنوي، وتقارير دورية أو موضوعاتية
z  2015 يونيــو املــرأة يف اإلعــالم،  الوطنــي لصــورة  املرصــد  تنظيــم حفــل تنصيــب أعضــاء 

ــة والســيد ســفير  ــر االتصــال الناطــق الرســمي باســم احلكوم ــاط، بحضــور الســيد وزي بالرب
االحتــاد األوروبــي يف املغــرب، وممثلــن عــن مختلــف القطاعــات احلكوميــة واملجتمــع املدنــي 

واجلامعــات واملنظمــات الدوليــة.
z  إجنــاز خارطــة طريــق لتفعيــل املرصــد الوطنــي لصــورة املــرأة يف اإلعــالم علــى املــدى القريــب

واملتوســط مــن طــرف خبيــر وبدعــم مــن صنــدوق األمم املتحــدة للســكان. 
z  إعــداد املرصــد الوطنــي لصــورة املــرأة يف اإلعــالم لبرنامــج عملــه لســنة 2016 تضمــن خمــس

محــاور أساســية، يتــم تنزيلهــا عبــر مجموعــة مــن اإلجــراءات والتدابيــر، تتعلــق بإجنــاز التقاريــر 
واألبحــاث، وحتديــد آليــات رصــد صــورة املــرأة يف اإلعــالم، إضافــة إلــى تعزيــز ودعــم القدرات، 

وتبــادل اخلبــرات والتجــارب الناجحــة، والتواصــل والتحســيس.
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برامج ومؤسسات حمائية
z. ،تطويــر.املنظومــة.املعلوماتيــة.ملناهضــة.العنــف.ضــد.النســاء، عبــر التوقيــع علــى برتوكــول تعــاون

أكتوبــر 2014، لتبــادل املعطيــات والبيانــات اخلاصــة بعــدد احلــاالت التــي يتــم اســتقبالها يف 
بنيــات التكفــل التابعــة للقطاعــات األربــع الشــريكة للــوزارة يف هــذا املجــال )وزارة العــدل 
واحلريــات، ووزارة الصحــة، واملديريــة العامــة لألمــن الوطنــي والــدرك امللكــي(. كمــا مت انتقــاء 
مكتــب خبــرة مــن أجــل تشــخيص وإصــالح املشــاكل التقنيــة التــي تعتــرض عمــل هــذه املنظومــة 
عنــد الشــركاء ووضــع تطبيــق جديــد. وقــد تــوج هــذا املجهــود بتثبيــت النســخة املعاجلــة مــن 
التطبيــق املعلوماتــي اجلديــد لــدى الشــركاء األربعــة للــوزارة، وهــو مــا ســيمكن مــن التوفــر علــى 
معطيــات وإحصائيــات محينــة وبشــكل متواتــر ستســاعد يف التعــرف علــى خريطــة العنــف 

ببالدنــا، وكــذا اتخــاذ اإلجــراءات املالئمــة للتصــدي لهــذه الظاهــرة..

z. إحــداث.وتدبيــر.40.فضــاء.متعــدد.الوظائــف.للنســاء علــى املســتوى اجلهــوي، والتــي تنــدرج
ضمــن مؤشــرات اخلطــة احلكوميــة للمســاواة، كبنيــات للقــرب تقــدم عــدة خدمــات لفائــدة 
النســاء يف وضعيــة صعبــة، مــن بينهــا خدمــات توجيهيــة وقانونيــة واجتماعيــة للنســاء ضحايــا 

ــة النفســية. ــواء املؤقــت واملواكب ــى جانــب خدمــة اإلي العنــف، إل
z..النســاء ضــد. والتمييــز. العنــف. مناهضــة. مجــال. يف. املندمــج. التحسيســي. البرنامــج. إطــاق.

والفتيــات 2013-2016، مــارس 2013، الــذي تــوج بتوقيــع اتفاقيتــن مــع كل مــن وزارة االتصــال 
ووزارة الثقافــة ومت تفعيلــه بأنشــطة متعــددة مــن قبيــل املشــاركة يف الــدورات الثالثــة 20 و21  
و22 للمعــرض الدولــي للكتــاب والنشــر )تنشــيط رواق الــوزارة، وعــرض الوثائــق، ونــدوات، 

ولقــاءات مــع أعضــاء املرصديــن...(.

z .ــوزارة علــى.تطويــر.مجــال.الشــراكة.مــع.مراكــز.االســتماع.واإلرشــاد.القانونــي.للتكفــل ــت ال عمل
ــد الشــراكة لثــالث  ــذي تقدمــه، حيــث مت متدي بالنســاء.ضحايــا.العنــف، مــن خــالل الدعــم ال
ســنوات عــوض ســنة واحــدة كمــا كان معمــوال بــه ســابقا، وذلــك بهــدف ضمــان اســتمرارية 
تقــدمي اخلدمــات الالزمــة للنســاء ضحايــا العنــف. وقــد مت رصــد أزيــد مــن 24 مليــون درهــم 

ــرة 2012 - 2015. ــك خــالل الفت ــز وذل لدعــم 142 مرك
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z  ،»تنفيــذ مشــروع.»دعــم.مراكــز.االســتماع.واإلرشــاد.القانونــي.للتكفــل.بالنســاء.ضحايــا.العنــف
بدعــم مــن منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة، الــذي يشــمل إعــداد دليــل توجيهــي، وإجنــاز 
دفتــر حتمــالت منوذجــي، إضافــة إلــى تكويــن 80 مســتمعة ومســيرة ملراكــز االســتماع الشــريكة.

z. إعــداد.دليــل.اخلايــا.املؤسســاتية.الســتقبال.النســاء.املعنفــات مــن أجــل التعريــف بهــذه اخلاليــا
املوجــودة علــى الصعيــد الترابــي واخلدمــات التــي تقدمهــا مــن جهــة، وتيســير عمليــة التواصــل 

بــن الشــركاء املعنيــن مــن جهــة ثانيــة.
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أوراش تشريعية
z..مصادقــة.مجلــس.النــواب.يوليــوز.2016.علــى.مشــروع.قانــون.رقــم.103.13.املتعلــق.مبحاربــة.العنــف

ضــد.النســاء،.الــذي.مت إعــداده بشــراكة مــع وزارة العــدل واحلريــات، ومت احلــرص علــى إغنائــه 
مبختلــف اآلراء والتوصيــات املقترحــة مــن الفاعلــن، والــذي ســبق عرضــه باملجلــس احلكومــي 
فيشــهر نونبــر 2013. وبعــد إغنائــه عــرض علــى املجلــس احلكومــي يف صيغتــه اجلديــدة، حيــث 

متــت املصادقــة عليــه يف شــهر مــارس 2016 وهــو حاليــا قيــد املناقشــة مبجلــس املستشــارين.
z..املصادقــة.علــى.مشــروع.قانــون.رقــم.79.14.املتعلــق.بهيئــة.املناصفــة.ومكافحــة.كل.أشــكال.التمييــز

مبجلــس.النــواب.مــاي.2016،.الــذي.مت إعــداده بشــراكة مــع املندوبيــة الوزاريــة حلقــوق اإلنســان، 
وفــق مقاربــة تشــاركية شــملت مختلــف الفاعلــن، حيــث.شــكلت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة 
والتنميــة االجتماعيــة جلنــة علميــة مكونــة مــن باحثــن أكادمييــن وخبــراء مكلفــة بتلقــي 
ومدارســة مذكــرات ومقترحــات الفاعلــن السياســين واملؤسســاتين واملجتمــع املدنــي، الذيــن 
قدمــوا مــا يزيــد عــن 83 مذكــرة، إضافــة إلــى استشــارة جلنــة البندقيــة التابعــة ملجلــس أوروبــا..
وقــد متــت املصادقــة علــى مشــروع هــذا القانــون باملجلــس احلكومــي يف مــارس 2015. كمــا مت 
ــة العــدل والتشــريع وحقــوق  ــة مشــتركة للجنتــن معــا )جلن ــون أمــام جلن تقــدمي مشــروع القان
اإلنســان وجلنــة التعليــم والشــؤون الثقافيــة واالجتماعيــة( برئاســة الســيد رئيــس مجلــس 

املستشــارين يوليــوز 2016.

اجتامع لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب
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تقارير وطنية
z  إعــداد التقاريــر.الوطنيــة التــي تقــدم ســنويا للجنــة وضــع املــرأة بهيئــة األمم املتحــدة، بالتنســيق

مــع مختلــف القطاعــات احلكوميــة:
تقريــر اململكــة املغربيــة املقــدم خــالل الــدورة 60 للجنــة وضــع املــرأة حــول »متكــن املــرأة . 1

والتنميــة املســتدامة«، مــارس 2016
تقريــر اململكــة املغربيــة املقــدم خــالل الــدورة 59 للجنــة وضــع املــرأة حــول »تقييــم خطــة . 2

عمــل بيجــن + 20«، مــارس 2015
تقريــر اململكــة املغربيــة املقــدم خــالل الــدورة 58 للجنــة وضــع املــرأة حــول »أهــداف األلفيــة . 3

للتنميــة لصالــح النســاء والفتيــات: املكتســبات وحتديــات مــا بعــد 2015«، مــارس 2014
تقريــر اململكــة املغربيــة املقــدم خــالل الــدورة 57 للجنــة وضــع املــرأة حــول »النهــوض . 4

باملســاواة ومحاربــة العنــف ضــد النســاء باملغــرب: حصيلــة وآفــاق«، مــارس 2013
تقريــر اململكــة املغربيــة املقــدم خــالل الــدورة 56 للجنــة وضــع املــرأة حــول »متكــن املــرأة . 5

الريفيــة ودورهــا يف القضــاء علــى اجلــوع والفقــر: التنميــة والتحديــات الراهنــة«، فبرايــر 2012.

z. املتعلقــة تلــك  املســاهمة.يف.إعــداد.مجموعــة.مــن.التقاريــر.الوطنيــة.واملوضوعاتيــة، الســيما 
بتتبــع تنفيــذ االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة ذات الصلــة مبجــاالت حقــوق اإلنســان، بتنســيق مــع 

ــة حلقــوق اإلنســان. ــة الوزاري املندوبي
z. املشــاركة.يف.جــل.احلــوارات.التفاعليــة مــع املقرريــن اخلاصــن يف إطــار التجــاوب اإليجابــي

للمملكــة املغربيــة مــع املســاطر اخلاصــة ملنظومــة األمم املتحــدة... وغيرهــا مــن آليــات حمايــة 
حقــوق االنســان والنهــوض بهــا.
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تحفيز المشاركة السياسية للنساء
z. ــاء ــة املوســعة«، احتف ــات اجلهوي تنظيــم.لقــاء.وطنــي حــول »التمكــن السياســي للنســاء ورهان

باليــوم الوطنــي للمــرأة املغربيــة أكتوبــر 2015 بأكادمييــة اململكــة املغربيــة، بحضــور وفــود مــن 
دول عربيــة وإســالمية، وممثلــن عــن قطاعــات حكوميــة ومنظمــات دوليــة، وهيئــات سياســية 
ــة  ــث مت اســتعراض اإلصالحــات القانوني ــن يف املجــال، حي ــة وباحث ــات جمعوي ــة وفعالي وطني
املرتبطــة بالتمكــن السياســي للنســاء والنتائــج احملققــة وطنيــا وترابيــا، ورصــد التحديــات 

ــوج للمناصــب السياســية. ــق املناصفــة يف الول املرتبطــة بالوصــول للمســاواة وحتقي

z .تتبع سير عمل صندوق.الدعم.لتشجيع.متثيلية.النساء.من خالل العضوية بلجنة تفعيله
z  ،»املشــاركة يف مختلــف دورات »ســلك.النــدوات.اجلهويــة« حــول »دعــم ومواكبــة القيــادة النســائية

والنســاء  احمللــي  املســتوى  علــى  املنتخبــات  النســاء  لفائــدة  الداخليــة  وزارة  تنظمهــا  التــي 
املوظفــات وممثــالت املجتمــع املدنــي.

z. دعــم.مشــاريع.املجتمــع.املدنــي.للمســاهمة.يف.حتقيــق.املســاواة.وتقليــص.تهميــش.النســاء، حيــث
واصلــت الــوزارة، علــى مــدى اخلمــس الســنوات األخيــرة،  تكريــس مبــدأ الشــفافية يف سياســات 
الدعــم املالــي العمومــي املوجــه للجمعيــات العاملــة يف مجــال تدخــل القطــب االجتماعــي، وذلــك 
عبــر اإلعــالن عــن إبــداء الرغبــة يف إجنــاز مشــاريع اجتماعيــة. فعــالوة علــى مــا مت اعتمــاده يف 
مســطرة تدبيــر هــذا الدعــم منــذ ســنة 2012، فقــد عمــدت الــوزارة، منــذ ســنة 2015، إلــى تغييــر 
أساســي يف طريقــة تفعيــل برنامــج الشــراكة مــع اجلمعيــات، مــن خــالل منــح صالحيــات إضافيــة 
ملصالــح وكالــة التنميــة االجتماعيــة يف تدبيــر هــذا البرنامــج، وكــذا مســاهمتها ماليــا يف تفعيلــه. 
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وتتوزع حصيلة دعم املشاريع املخصصة للجمعيات العاملة يف مجال املرأة كالتالي:

املبلغ عدد املشاريع

املبلغ.املخصص السنة
للجمعيات العاملة يف 
مجال املرأة.)بالدرهم(

املبلغ اإلجمالي 
للمشاريع 
)بالدرهم(

عدد املشاريع 
املخصصة للجمعيات 
العاملة يف مجال املرأة

العدد اإلجمالي 
للمشاريع

7.721.022 65.426.343 38 225 2012

5.127.805 47.490.441 69 292 2013

7.205.400 43.293.550 35 153 2014

15.095.731 34.377.422 83 201 2015

35.149.958
أي.%18.من.املبلغ.
اإلجمالي.للمشاريع.

املدعمة

190.587.756 225
أي.26.%.من.مجموع.
املشاريع.املدعمة

871 املجموع

z .إجناز وثيقة حول املشاركة السياسية للنساء من خالل الهيئات املنتخبة باملغرب
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إطالق جائزة تميز للمرأة المغربية
z  ،2015إطــالق جائــزة.متيــز.للمــرأة.املغربيــة،.يف نســختيها األولــى والثانيــة لســنوات 2014 و

اعترافــا للنســاء املتميــزات وإذكاء لــروح املبــادرة الواعــدة لديهــن. كمــا مت إرســاء الدعائــم 
األساســية للجائــزة مــن خــالل إحــداث آليــات حكامــة اجلائــزة، وذلــك عبــر:.

y  إصــدار مرســوم رقــم 2.14.64 بتاريــخ 26 غشــت 2014 بإحــداث جائــزة متيــز للمــرأة
املغربيــة؛

y  إصــدار قــرار وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة بتعيــن رئيــس وأعضــاء
جلنــة.تنظيــم جائــزة متييــز للمــرأة املغربيــة؛

y  إصــدار قــرار وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة بتعيــن رئيــس وأعضــاء
جلنــة.حتكيــم جائــزة متييــز للمــرأة املغربيــة؛

y .إصدار قرار بتحديد النظام الداخلي للجائزة
z  اإلجمالــي قدرهــا  ماليــة  مكافــأة  املغربيــة  للمــرأة  متيــز  جلائــزة  احملــدث  املرســوم  حــدد 

180.000.00 درهــم، إضافــة إلــى ذرع تــذكاري وشــهادة تقديريــة تــوزع علــى الفائزات/الهيئــات 
الثــالث األوائــل. قبــل أن تتــم مراجعــة املرســوم احملــدد للمكافــأة املاليــة بقــرار الســيدة وزيــرة 
التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة والســيد وزيــر االقتصــاد واملاليــة، يقضــي 
بالرفــع مــن قيمتهــا مــن 180.000 درهــم إلــى 300.000، ملــا أثارتــه الــدورة األولــى جلائــزة متيــز 
ــزة.  ــة مــن اجلائ ــدورة الثاني ــاء اإلعــداد إلطــالق ال ــة، وذلــك أثن ــة مــن ردود إيجابي للمــرأة املغربي

z  وقــد اختيــر للنســخة األولــى جلائــزة »متيــز للمــرأة املغربيــة«، التــي مت إطالقهــا يــوم 10 أكتوبــر
وذلــك  لهــا،  التنميــة.االجتماعيــة.موضوعــا. مجــال. مــارس 2015،  يــوم 25  2014 ومنحهــا 
بهــدف تشــجيع مبــادرات اجلمعيــات والتعاونيــات املوجهــة للمــرأة القرويــة، وتثمــن املبــادرات 
املؤسســاتية الراميــة للنهــوض بحقــوق وأوضــاع النســاء. وفــاز باجلائــزة يف دورتهــا األولــى ثــالث 

جمعيــات وهــي: 
جمعية الرحمة للمعاقات بأزيالل؛. 1
جمعية املرأة القروية والطفل باجلماعة القروية مهاية التابعة إلقليم مكناس؛. 2
تعاونية أفولكي من أكادير إداوتنان. . 3
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z  فيمــا اختيــر للنســخة الثانيــة جلائــزة »متيــز للمــرأة املغربيــة«، التــي مت إطالقهــا يــوم 10 أكتوبــر
2015 ومنحهــا يــوم 22 مــارس 2016، مجــال مبــادرات.اإلادمــاج.االقتصــادي.للمــرأة.املغربيــة 
محــورا للتبــاري والترشــح لهــذه النســخة. وقــد عرفــت هــذه الــدورة مشــاركة نوعيــة، ســواء مــن 
ــزة  ــة، أو قيمــة وجــودة األعمــال املرشــحة. وفــازت باجلائ ــادرات والفعاليــات املتباري حيــث املب

مرشــحتن وجمعيــة كالتالــي: 
الفائــزة.األولــى.مــن.إقليــم.شيشــاوة، عــن مشــروع تنميــة الطحالــب يف امليــاه احللــوة، وهــو ..1

مشــروع ناجــح يف منطقــة شــبه قاحلــة تتميــز بنــدرة امليــاه؛
بوملــان، ..2 باقليــم  مــن منطقــة كيكــو  الفائــزة.الثانيــة.تعاونيــة.عتمــة.للنســيج.التقليــدي،.

املســاهمة يف الرفــع مــن مســتوى املــرأة القرويــة يف املنطقــة عبــر توفيــر دخــل قــار؛ 
املســتنبت ..3 الشــعير  إلنبــات  جتربــة جديــدة  عــن. مــن.منطقــة.مديونــة. الثالثــة. الفائــزة.

املاشــية. أعــالف  كبديــل يف  الســتعماله 

y.شراكات.إعامية.متميزة
والتنميــة  واألســرة  واملــرأة  التضامــن  وزارة  نظمتهــا  التــي  اإلشــعاعية  األنشــطة  مبناســبة مختلــف 
ــة حاضــرا باســتمرار، فخــالل  ــة الوطني ــات اإلعالمي ــى إشــراك الفعالي ــة، كان احلــرص عل االجتماعي
تنظيــم حفــل تســليم جائــزة متيــز للمــرأة املغربيــة مبدينــة الــدار البيضــاء مبناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة، 
بحضــور الســيد رئيــس احلكومــة، مت عقــد شــراكة مــع الشــركة الوطنيــة لإلذاعــة والتلفــزة لتغطيــة 
وقائــع احلفــل وبثــه علــى القنــاة التلفزيــة األولــى كمــا مت عقــد شــراكة مــع املجموعــة اإلعالميــة الناشــرة 

ملجلــة "نســاء املغــرب" لتنظيــم احلفــل.
وتثمينــا للتجربــة األولــى، واصلــت الــوزارة شــراكتها مــع الشــركة الوطنيــة لإلذاعــة والتلفــزة، 
وعقــدت شــراكة جديــدة مــع مجموعــة اإلعالميــة MFM لتنظيــم فعاليــات الــدورة الثانيــة مــن 

حفــل جائــزة متيــز للمــرأة املغربيــة.
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التواصل والتحسيس 
z  ،تنظيــم.احلمــات.الوطنيــة.التحسيســية.الســنوية.ملناهضــة.العنــف.ضــد.النســاء.والتــي رســخت

منــذ ســنة 2013، البعــد اجلهــوي واحمللــي وإشــراك املجتمــع املدنــي يف تنفيذهــا واســتهداف 
مرتكبــي العنــف. ولقــد كان مــن آخرهــا احلملــة التحسيســية الوطنيــة 13 لوقــف العنــف ضــد 
ــي عرفــت مشــاركة جــد  ــاب«، والت ــف العق ــدار..! ..للمعن النســاء 2015 حتــت شــعار »آخــر إن
مكثفــة ونوعيــة وطنيــا وجهويــا )%67 باملائــة مــن الرجــال مــن أصــل 5000 مشــارك ومشــاركة(.
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ثــم احلملــة التحسيســية الوطنيــة 14 لوقــف العنــف ضــد النســاء 2016 حتــت شــعار »العنــف ضــد 
املــرأة نذالــة..! احتــرام املــرأة "رجولــة"«.

احلملة الوطنية 14 لوقف العنف �سد الن�ساء
25 نـونبـر - 23 دجـنرب2222 2016

z  تنظيــم لقاءيــن تواصليــن للتعريــف باملرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء واملرصــد الوطنــي
لصــورة املــرأة يف اإلعــالم، ضمــن فعاليــات املعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب فبرايــر 2016.
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أعــدت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة السياســة العموميــة املندمجــة 
حلمايــة الطفولــة، التــي تنــدرج يف إطــار ســعي احلكومــة إلــى بلــورة جــواب وطنــي شــمولي ملعاجلــة 
تزايــد املشــاكل املرتبطــة بالعنــف، واالعتــداء، واالســتغالل، واإلهمــال ضــد األطفــال، آخــذة بعــن 
ــة 2006-2015 “مغــرب  ــة للطفول ــي خلطــة العمــل الوطني ــم نصــف املرحل ــج التقيي ــار نتائ االعتب
جديــر بأطفالــه” لســنة 2011، والــذي أبــرز بــأن الهــدف الثالــث املتعلــق باحلمايــة شــكل احللقــة 

األضعــف يف تفعيــل هــذه اخلطــة.

اعتماد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة
z  ،أجنــزت الــوزارة السياســة العموميــة املندمجــة حلمايــة الطفولــة، بتعــاون مــع اليونيســيف

وتنســيق مــع مجمــوع القطاعــات احلكوميــة املعنيــة، واجلمعيــات العاملــة يف مجــال الطفولــة، 
واألطفــال أنفســهم، حيــث مت تنظيــم املناظــرة الوطنيــة األولــى حــول مشــروع السياســة العمومية 
املندمجــة حلمايــة الطفولــة، 14 و15 أبريــل 2014 بالصخيــرات حتــت شــعار »األطفــال حاضرنــا 
ــن  ــف الفاعل ــن مختل ــق النقــاش ب ــي شــكلت محطــة مهمــة لتعمي ــم«، والت ومســتقبلنا فلنحمه
املعنيــن حــول أهــم نتائــج مسلســل إعــداد السياســة العموميــة، والتفكيــر يف الروافــع األساســية 
لتفعيلهــا وتنزيلهــا علــى أرض الواقــع، ســواء األجهــزة الترابيــة املندمجــة حلمايــة الطفولــة، أو 
آليــات الرصــد وتقــدمي الشــكايات والتبليــغ، أو الشــراكات بــن الفاعلــن العموميــن واجلمعيــات 
العاملــة يف مجــال حمايــة الطفولــة، أو املســؤولية االجتماعيــة للمقــاوالت يف مجــال حمايــة 
الطفولــة. وقــد مت إدراج نتائــج وتوصيــات هــذه املناظــرة يف وثيقــة مشــروع السياســة العموميــة 
املندمجــة حلمايــة الطفولــة. كمــا مت وضــع خطــة تواصليــة للحفــاظ علــى تعبئــة مختلــف 

املشــاركن يف جميــع املراحــل املتعلقــة بتفعيــل املشــروع وتقييمــه وتتبعــه.
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z  ــة اعتمــاد السياســة.العموميــة.املندمجــة.حلمايــة.الطفولــة،.يونيــو.2015.خــالل اجتمــاع اللجن
ــع تنفيــذ السياســات واملخططــات الوطنيــة يف مجــال النهــوض بأوضــاع  ــة املكلفــة بتتب الوزاري

الطفولــة وحمايتهــا، التــي يترأســها الســيد رئيــس 
ــزام احلكومــة  ــدرج يف إطــار الت ــي تن احلكومــة، والت
تزايــد  ملعاجلــة  شــمولي  وطنــي  جــواب  ببلــورة 
املشــاكل املرتبطــة بالعنــف ضــد األطفــال واالعتــداء 
متعــددة  أجوبــة  وتقــدم  واإلهمــال،  واالســتغالل 
األبعــاد املتعلقــة بحمايــة األطفــال، مرتكــزة يف ذلــك 

علــى خمســة أهــداف اســتراتيجية، هــي:
y  تقويــة اإلطــار القانونــي حلمايــة األطفــال وتعزيــز

فعاليتــه؛
y إحداث أجهزة ترابية مندمجة حلماية الطفولة؛
y وضع معايير للمؤسسات واملمارسات؛
y النهوض باملعايير االجتماعية احلمائية؛
y .وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم

علــى  التوفــر  مــن  بالدنــا  السياســة  هــذه  ســتمكن 
ومطابقــة  لألطفــال،  مندمجــة  حمائيــة  منظومــات 

للمبــادئ املتضمنــة يف مختلــف النصــوص القانونيــة الوطنيــة والدوليــة املصــادق عليهــا. كمــا 
ستســاهم بقــوة يف حتســن االنســجام والفعاليــة، وتســمح بتنظيــم وتعزيــز التغطيــة الترابيــة 
للخدمــات احلمائيــة، وتيســير ولــوج األطفــال لهــذه اخلدمــات، وترســيخ املعاييــر املعمــول بهــا 

واخلدمــات. األنشــطة  ودميومــة  واألثــر  اجلــودة  لضمــان 
z  بلــورة البرنامــج.الوطنــي.التنفيــذي.للسياســة.العموميــة.املندمجــة.حلمايــة.الطفولــة، أكتوبــر

2015، الــذي يتمحــور حــول األهــداف االســتراتيجية اخلمســة لهــذه السياســة، ويضــم مختلــف 
ــل هــذه السياســة ومؤشــرات  ــي تترجــم مســؤولية كل قطــاع يف تنزي ــة الت األنشــطة القطاعي
التتبــع للفتــرة 2016-2020. كمــا مت تقدميــه يف لقــاء وطنــي حضــره مختلــف الفاعلــن نظــم 

بالصخيــرات مــارس 2016.
z .تنفيــذ بتتبــع. املكلفــة. الوزاريــة. اللجنــة. بإحــداث  املتعلــق   2.14.668 رقــم  املرســوم  صــدور 

السياســات.واملخططــات.الوطنيــة.يف.مجــال.النهــوض.بأوضــاع.الطفولــة.وحمايتهــا بتاريــخ 19 
نونبــر 2014. تنــاط بهــا املهــام التاليــة:

y تتبع إعمال االتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الطفولة؛
y  إصــدار توصيــات بشــأن التدابيــر التشــريعية والتنظيميــة التــي يتعــن اتخاذهــا مــن أجــل

النهــوض بأوضــاع الطفولــة وحمايتهــا؛
y  ــة مــن أجــل ــع الســلطات احلكومي ــع التدابيــر لضمــان حســن التنســيق بــن جمي اتخــاذ جمي

تنفيــذ مضامــن السياســات واملخططــات الوطنيــة يف مجــال النهــوض بأوضــاع الطفولــة 
وحمايتهــا؛

y  وضــع اآلليــات واإلجــراءات الكفيلــة بضمــان تتبــع وتقييــم تدخــالت الســلطات احلكوميــة يف
مجــال النهــوض بأوضــاع الطفولــة وحمايتهــا؛

بدعم  من

السياسة العمومية المندمجة 
لحماية  الطفولة بالمغرب
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y  ــة عــن ــة لتجــاوز اإلشــكاالت الالزم ــر الالزم ــات بخصــوص التدابي ــرارات وتوصي إصــدار ق
تطبيــق السياســات واملخططــات الوطنيــة يف مجــال النهــوض بأوضــاع الطفولــة وحمايتهــا. 
وطبقــا للمــادة السادســة مــن هــذا املرســوم، حتــدث بقــرار لرئيــس احلكومــة جلنــة تقنيــة تتكــون مــن 

ممثلــي القطاعــات احلكوميــة املمثلــة يف اللجنــة الوزاريــة، يعهــد إليهــا علــى اخلصــوص مبــا يلــي:
y إعداد مشاريع قرارات وتوصيات وتقارير اللجنة الوزارية؛
y دراسة امللفات والقضايا احملالة عليها من قبل اللجنة الوزارية؛
y .تتبع تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية
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z. ــال مــن ــن مــع األطف ــم استشــارتن وطنيت ــك مــن خــالل تنظي تشــجيع.مشــاركة.األطفــال، وذل
أجــل إبــداء آرائهــم ومقترحاتهــم يف مــا يخــص مفهــوم احلمايــة، ومخرجــات وأهــداف السياســة 
العموميــة املندمجــة حلمايــة الطفولــة، حيــث شــارك يف االستشــارة األولــى والثانيــة مــا مجموعــه 
1477 طفــال وطفلــة ميثلــون مختلــف فئــات األطفــال، مبــا يف ذلــك األطفــال يف مؤسســات 
الرعايــة االجتماعيــة، واألطفــال يف وضعيــة صعبــة، واألطفــال البرملانيــن، واألطفــال يف وضعيــة 
إعاقــة، واألطفــال املهاجريــن.. وقــد مت إدراج مقترحاتهــم وآرائهــم يف وثيقــة السياســة العموميــة 

املندمجــة حلمايــة الطفولــة، وكــذا يف البرنامــج الوطنــي التنفيــذي لهــذه السياســة.

الحفل الختامي للمناظرة الوطنية األوىل حول السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة
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األوراش التشريعية
z  إعــداد مشــروع القانــون.رقــم.78.14.املتعلــق.باملجلــس.االستشــاري.لألســرة.والطفولــة، وفــق مقاربة

تشــاركية مــع مختلــف الفاعلــن، حيــث مت إحــداث جلنــة علميــة تولــت تلقــي مذكــرات واقتراحــات 
ومالحظــات منظمــات وهيئــات املجتمــع املدنــي، إلــى جانــب الفاعلــن احلكوميــن املعنيــن. وقــد 
صادقــت احلكومــة علــى مشــروع هــذا القانــون، شــتنبر 2015. وقــد متــت مصادقــة البرملــان عليــه 

مــاي 2016، وصــدوره باجلريــدة الرســمية رقــم 6491 بتاريــخ 20 يوليــوز 2016.
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اعتماد برامج دعم حماية الطفولة في وضعية صعبة
z  اعتمــاد.برامــج.دعــم.حمايــة.الطفولــة.يف.وضعيــة.صعبــة، حيــث مت يف هــذا الصــدد تعزيــز جــودة

التكفــل باألطفــال الذيــن هــم بــدون دعــم أســري مــن خــالل:
y. توقيــع.اتفاقيــة.شــراكة.مــع.املرصــد.الوطنــي.حلقــوق.الطفــل بهــدف النهــوض بحقــوق الطفــل

وتعزيــز حمايــة األطفــال مــن كافــة أشــكال العنــف واالســتغالل واإلهمــال، ينايــر 2015، 
وذلــك يف إطــار الهــدف االســتراتيجي الرابــع للسياســة العموميــة واملتعلــق بالنهــوض باملعاييــر 
احلمائيــة للطفولــة، مــن خــالل العديــد مــن اإلجــراءات، مــن بينهــا نشــر ثقافــة حقــوق الطفــل، 
وتعزيــز آليــات اإلشــعار واليقظــة حلمايــة األطفــال ضــد العنــف واالســتغالل، ووضــع برامــج 
لتقويــة جهــود بالدنــا يف مجــال الوقايــة مــن مختلــف أشــكال العنــف ضــد األطفــال، إضافــة 
ــاءات حتسيســية حــول مظاهــر  ــم لق ــود إلجنــاز دراســات وأبحــاث وتنظي ــف اجله ــى تكثي إل
العنــف ضــد األطفــال، والقيــام ببرامــج وأنشــطة مــن شــأنها أن تســاهم يف حمايــة الطفولــة.

y..،تتبــع.تنفيــذ.اتفاقيــة.الشــراكة.مــع.اجلمعيــة.املغربيــة.لقــرى.األطفــال.املســعفني.بالــدر.البيضاء
التــي تهــدف إلــى تعزيــز جــودة التكفــل باألطفــال والشــباب بــدون دعــم أســري بــكل مــن الــدار 
البيضــاء واجلديــدة والربــاط، وحتســن جــودة التكفــل باألطفــال والشــباب بــدون دعــم أســري 
أو علــى وشــك فقدانــه، وذلــك مــن خــالل مواكبــة مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة يف وضــع 
ــن  ــن املســتمر للفاعل ــة، واملســاهمة يف التكوي ــة الطفول ــا يف مجــال حماي ــة له ــج مالئم برام
اجلمعويــن لتحســن التكفــل باألطفــال وتأطيــر الشــباب، وضمــان مصاحبــة الشــباب يف 
االندمــاج االجتماعــي واملهنــي، إضافــة إلــى تقويــة التعــاون بــن الفاعلــن العموميــن والقطــاع 
اخلــاص يف مجــال التنميــة االجتماعيــة، وإعــداد دليــل إجــراءات رعايــة األطفــال احملرومــن 

مــن األســرة لتقويــة عمــل الفاعلــن اجلمعويــن يف املجــال. مبلــغ الدعــم1.427.000 درهــم
y. توقيــع.اتفاقيتــي.شــراكة.مــع.العصبــة.املغربيــة.حلمايــة.الطفولــة بهــدف النهــوض بأوضــاع

الطفولــة احملرومــة مــن األســرة وحتســن ظــروف رعايتهــا، وقد بلــغ مبلغ الدعــم 4.340.000 
درهــم، حيــث مت:

y  تأهيــل وجتهيــز املركــب االجتماعــي التربــوي دار لــال أمينــة مبدينــة بنســليمان مــن أجــل
رعايــة لألطفــال احملرومــن مــن األســرة مــا فــوق 13 ســنة؛

y  إعــادة ترميــم وتأهيــل وجتهيــز مركــز اســتقبال األطفــال احملرومــن مــن األســرة مبدينــة
القنيطــرة، مــن أجــل حتســن جــودة الرعايــة االجتماعيــة لهــؤالء األطفــال.

y  إعــداد دفتــر التحمــالت اخلــاص مبراكــز االســتماع والتوجيــه واملواكبــة لفائــدة األطفــال
ضحايــا العنــف، والــذي مت مبوجبــه دعــم 15 مبــادرة جمعويــة يف املجــال؛

y. وضــع.برنامــج.ملواكبــة.وإصــاح.وحــدات.حمايــة.الطفولــة،.مــن خــالل تشــخيص وحــدات حمايــة
الطفولة؛

y  ــدف ــل، وبه ــا اإلســعاف االجتماعــي املتنق ــوم به ــي يق ــة الت ــاألدوار املهم ــوض ب يف إطــار النه
جتــاوز الصعوبــات التــي واجهــت هــذه اخلدمــة، وتكريســا ملبــدأ احلكامــة اجليــدة، فقــد 
عملــت الــوزارة علــى إعــادة هيكلــة اإلطــار التنظيمــي املشــرف علــى تدبيــر مركــز اإلســعاف 
االجتماعــي املتنقــل، حيــث مت تيســير تشــكيل مكتــب جديــد للجمعيــة املســيرة لهــذه املصلحــة، 
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يتكــون مــن كفــاءات وطنيــة مهمــة، وذلــك مــن خــالل:

y  توفير الدعم للتسيير يف إطار شراكة مع التعاون الوطني تضمن انتظاميته؛
y  توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع اإلســعاف االجتماعــي الدولــي بباريــس، بهــدف دعــم التعــاون

مــع اإلســعاف االجتماعــي املتنقــل بالــدار البيضــاء ليصبــح مركــزا منوذجيــا يتــالءم مــع 
ــي، ودعــم إحــداث مراكــز  ــذي يعتمدهــا اإلســعاف االجتماعــي الدول ــر اجلــودة ال معايي

جديــدة لإلســعاف االجتماعــي علــى الصعيــد الوطنــي، يوليــوز 2016؛
y  تنظيــم لقــاء لتخليــد الذكــرى العاشــرة لتأســيس جمعيــة اإلســعاف االجتماعــي املتنقــل بالــدار

البيضــاء حتــت شــعار »اإلسعـــاف االجتمـــاعي املتنقــــل: جتربــة ومســار«، يوليــوز 2016.
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الحملة الوطنية 1 لوقف العنف ضد األطفال
z  إطــالق.احلملــة.الوطنيــة.األولــى.لوقــف.العنــف.ضــد.األطفــال، نونبــر 2014، التــي تزامنــت

مــع تخليــد املغــرب للذكــرى 25 للمصادقــة علــى االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل، وانخــراط 
ــة املندمجــة  ــذا للسياســة العمومي ــا اليونيســف، تنفي ــي أطلقته ــة الت ــة الدولي ــا يف احلمل بالدن
حلمايــة الطفولــة باملغــرب، والســيما الهــدف االســتراتيجي الرابــع املتعلــق بالنهــوض باملعاييــر 
االجتماعيــة احلمائيــة لألطفــال. وقــد شــملت هــذه احلملــة إنتــاج وصلــة تلفزيــة حتسيســية، 
والعنــف  األســرة،  داخــل  العنــف  تتنــاول  موضوعاتيــة  إذاعيــة حتسيســية  وصــالت  وســت 
والعنــف  بالشــارع،  والعنــف  املدرســي،  بالوســط  والعنــف  األطفــال،  اســتقبال  مبؤسســات 

بفضــاءات التشــغيل، والعنــف عبــر األنترنــت.
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مبادرات وأنشطة للنهوض بحقوق الطفل
z  تنظيــم اجتمــاع.رفيــع.املســتوى.مــع.جامعــة.الــدول.العربيــة بخصــوص البروتوكــول االختيــاري الثالث

امللحــق باالتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل واملتعلــق بإجــراء تقــدمي البالغــات، بالربــاط أبريــل 2015.
z  ،تنظيم اجتماع.اخلبراء.اإلقليمي حول حماية األطفال يف املؤسســات، بشــراكة مع اإليسســكو

بالربــاط، ماي 2015.

z  تنظيــم ورشــة عمــل يــوم 19 نونبــر 2015 حــول حمايــة.األطفــال.علــى.األنترنــت، يف إطــار
التعــاون بــن املغــرب ومجلــس أوروبــا يف مجــال حقــوق الطفــل.

z. توقيــع.اتفاقيــة.شــراكة.مــع.املرصــد.الوطنــي.للمبــادرة.الوطنيــة.للتنميــة.البشــرية.يف مجــاالت
املعلومــات واملؤشــرات وإعــداد الدراســات حــول املياديــن املتعلقــة باختصاصــات الــوزارة، حيــث 
ــرب«،  ــة باملغ ــة الطفول ــة لدراســة حــول »وضعي ــاء مناســبة لعــرض اإلطــارات املرجعي كان اللق

وذلــك بالربــاط يوليــوز 2016؛
z .تنظيــم يــوم دراســي حــول.اتفاقيــة.النــزاروت.بشــأن.حمايــة.األطفــال.ضــد.االســتغال.واالعتــداء

اجلنســي،.بشــراكة مــع مجلــس أوروبــا، يــوم 22 أكتوبــر 2015.
z .تنظيــم لقــاء تواصلــي حتــت شــعار.»حمايــة.الطفولــة:.شــرط.أساســي.يف.السياســات.العموميــة

ــر 2015. للنهــوض.بأوضــاع.الطفولــة«، فبراي
z .2015 تنظيم لقاء وطني حول »وضعية.األطفال.باملغرب...واقع.والتزامات«.ماي
z  تعبئــة مــوارد ماليــة وعقــد شــراكات مــع عــدة منظمــات ووكاالت التعــاون، مــن بينهــا منظمــة

اليونيســيف واملنظمــة اإلســالمية للتربيــة والعلــوم والثقافــة »اإلسيســكو«، واالحتــاد األوروبــي، 
ومجلــس أوروبــا. 
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z  تنظيــم ورشــة حــول »حــق.األطفــال.يف.املشــاركة« بشــراكة مــع مجلــس أوروبــا، والتــي مت تأطيرهــا
مــن طــرف خبــراء مبجلــس أوروبــا، حيــث مت االطــالع علــى التجــارب الوطنية والدوليــة الناجحة 

يف مجــال مشــاركة األطفــال والشــباب يف اتخــاذ القــرار. 

مشاورات األطفال حول الربنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة بالرباط مارس 2016
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التقارير الوطنية
z..فحــص.التقاريــر.الوطنيــة.لتنفيــذ.االتفاقيــة.الدوليــة.حلقــوق.الطفــل.مــع.جلنــة.حقــوق.الطفــل

بــاألمم.املتحــدة، حيــث مت فحــص التقريريــن الدوريــن الثالــث والرابــع حــول تنفيــذ االتفاقيــة 
الدوليــة حلقــوق الطفــل، والتقريــر الثانــي املتعلــق بالبروتوكــول اخلــاص ببيــع األطفــال وبغــاء 
األطفــال واســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة، والتقريــر األولــي املتعلــق بالبروتوكــول اخلــاص 
بإشــراك األطفــال يف النزاعــات املســلحة خــالل الــدورة 67 للجنــة حقــوق الطفــل املنعقــدة 

شــتنبر 2014.
z. املشــاركة.يف.احلــوار.التفاعلــي.مــع.أعضــاء.جلنــة.حقــوق.الطفــل، شــتنبر 2014، أثنــاء فحــص

املخصــص  الثانــي  والتقريــر  الطفــل،  حقــوق  باتفاقيــة  املتعلــق  والرابــع  الثالــث  التقريريــن 
للبروتوكــول االختيــاري املتعلــق بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة، 
والتقريــر األولــي املقــدم مبوجــب البروتوكــول االختيــاري بشــأن إشــراك األطفــال يف النزاعــات 
املســلحة، حيــث شــارك املغــرب بوفــد يتكــون مــن 12 قطاعــا حكوميــا ترأســته الســيدة وزيــرة 
ــف  ــوزاري املكل ــدوب ال ــة، بحضــور الســيد املن ــة االجتماعي ــرأة واألســرة والتنمي ــن وامل التضام

بحقــوق اإلنســان.
وقد متيز هذا الفحص بتنويه جلنة حقوق الطفل بـ:

y  ،اإلصالحــات اجلديــدة التــي يعرفهــا املغــرب، خصوصــا الدســتور اجلديــد للملكــة املغربيــة
والسياســة اجلديــدة للهجــرة؛

y اجلهود التي قامت بها مختلف القطاعات احلكومية للنهوض بوضعية حقوق الطفل؛
y  اخلطــة احلكوميــة للمســاواة »إكــرام« التــي تضمــن مجموعــة مــن احلقــوق لفائــدة األطفــال

واألمهــات؛
y .حرص املغرب على املشاركة بوفد يضم مختلف القطاعات املعنية

وقــد تقدمــت اللجنــة مبجموعــة مــن التوصيــات يف مــا يخــص حمايــة حقــوق الطفــل، تهــم مجــاالت 
التشــريع والسياســات العموميــة، والتنســيق وتخصيــص املــوارد، والرصــد املســتقل، والتعــاون مــع 
املجتمــع املدنــي وحقــوق الطفــل بعالقــة مــع قطــاع األعمــال، واحتــرام املبــادئ العامــة لالتفاقيــة 
واحلقــوق واحلريــات املدنيــة، والعنــف ضــد األطفــال والبيئــة األســرية والرعايــة البديلــة، واإلعاقــة 
وتدابيــر  الثقافيــة  واألنشــطة  والترفيــه  والتعليــم،  االجتماعيــة  والرعايــة  األساســية  والصحــة 

احلمايــة اخلاصــة.
z  تنظيــم مجموعــة مــن األنشــطة التحضيريــة للــدورة 67 للجنــة حقــوق الطفــل، بتنســيق مــع

املندوبيــة الوزاريــة حلقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك إعــداد التقاريــر الوطنيــة التــي تشــكل 
موضــوع الفحــص، وإعــداد األجوبــة علــى الئحــة النقــط املدرجــة مــن طــرف جلنــة حقــوق 
الطفــل، بتنســيق مــع مختلــف القطاعــات الوزاريــة. وقــد مت فحــص هــذه التقاريــر يومــي 3 و4 

شــتنبر 2014 بجنيــف.
z .2015-2011 إعداد تقرير حول تنفيذ اخلطة الوطنية للطفولة »مغرب جدير بأطفاله« للفترة
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أوراش تشريعية
z  اســتصدار مشــروع القانــون رقــم 78.14 املتعلــق باملجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة، وفــق

مقاربــة تشــاركية مــع مختلــف الفاعلــن، حيــث مت إحــداث جلنــة علميــة منــذ 2012 تولــت تلقــي 
ــن  ــب الفاعل ــى جان ــي، إل ــات املجتمــع املدن ــرات واقتراحــات ومالحظــات منظمــات وهيئ مذك

احلكوميــن املعنيــن.
z .لألســرة االستشــاري. املجلــس. بإحــداث. املتعلــق. القانــون. مشــروع. علــى. املصادقــة. متــت  وقــد 

القطاعــات  بلجنــة  ومناقشــته  عرضــه  ومت   ،2015 شــتنبر  احلكومــة  مبجلــس  والطفولــة 
االجتماعيــة مبجلــس النــواب، الــذي صــادق عليــه أبريــل 2016، ثــم مبجلــس املستشــارين، 
ليعــاد إلــى مجلــس النــواب يف قــراءة ثانيــة واملصادقــة عليــه بتاريــخ يونيــو 2016 وإصــداره 

بتاريــخ 20 يوليــوز 2016. باجلريــدة الرســمية رقــم 6491 
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تفعيــل  مــن  ســنوات   10 لتقييــم  الوطنــي  البحــث 
األســرة مدونــة 

z. إجنــاز.البحــث.الوطنــي.لتقييــم.10.ســنوات.مــن.تفعيــل.مدونــة.األســرة، الــذي انطلــق أكتوبــر
2015 مبختلــف جهــات اململكــة يف إطــار تتبــع وتقييــم تنفيــذ مدونــة األســرة، بهــدف رصــد 
التغييــر يف التمثــالت وممارســات املواطنــات واملواطنــن بعــد عشــر ســنوات مــن التفعيــل، 
والتحــوالت التــي طالــت األســرة املغربيــة خــالل هــذه الفتــرة، مبــا ميّكننــا مــن معرفــة مواقــف 
ومتثــالت املجتمــع املغربــي مــن تنزيــل مدونــة األســرة. وقــد مت، يف هــذا اإلطــار، املصادقــة علــى 
اســتمارة البحــث وتصميــم املســح وحتديــد عينــة 1200 مبحــوث ومبحوثــة، كمــا مت تنظيــم دورة 
ــات والباحثــن املكلفــن باإلجنــاز امليدانــي للدراســة يومــي 11 و12.شــتنبر 2015.  ــة للباحث تكويني

10 سنـــــــوات على تطبيــــــق مدونــــــة األســـرة:
أي تغيرات في تمثالت ومواقف وممارسات المواطنين والمواطنات؟

تقرير 2016

www.social.gov.ma

وزارة التضامن والمرأة و األسرة والتنمية االجتماعية
47، شارع ابن سينا, أكدال, الرباط

www.social.gov.ma

ــن  ــوز 2016، بحضــور ممثل ــوم 26 يولي وقــد مت.إعــان.النتائــج.النهائيــة.لهــذا.البحــث.الوطنــي ي
عــن القطاعــات احلكوميــة واملؤسســات الوطنيــة، وجمعيــات املجتمــع املدنــي وخبــراء وباحثــن 

ومهتمــن باملوضــوع.
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ــى  ــر 2016، عل ــل 2015 وفبراي ــن أبري ــا ب ــدة م ــرة املمت ــد مت إعــداد هــذا البحــث خــالل الفت وق
عينــة تضــم 1200 شــخصا موزعــن علــى 100 منطقــة جغرافيــة، وأســفر عــن اســتخالص أهــم 

ــة: ــات التالي املعطي
y  91 تطــور نســبة معرفــة مدونــة األســرة عــن طريــق اإلذاعــة والتلفــزة، حيــث بلغــت نســبة

باملائــة، مقارنــة مــع دور اجلمعيــات 5.5 باملائــة، ومنابــر املســاجد 5.8 باملائــة؛
y  تطــور مســتوى تأثيــر مدونــة األســرة علــى العالقــات بــن الزوجــن، بحيــث تظهــر نتائــج

ــرا يف  ــة األســرة ســاهمت كثي ــرى أن مدون ــة املســتجوبة ت ــة مــن العين البحــث أن 22.7 باملائ
حتســن العالقــات بــن األزواج، بينمــا 35.2 باملائــة تــرى بأنهــا ســاهمت قليــال يف ذلــك؛

y  تراجــع نســبة مــن صرحــوا أن مدونــة األســرة أعطــت حقوقــا أكثــر للنســاء مــن 70 باملائــة ســنة
2009 إلى 61.6 باملائة ســنة 2015؛

y  تطــور نســبة األشــخاص الذيــن يــرون أن الرجــال والنســاء ينبغــي أن تكــون لهــم نفــس احلقــوق
والواجبــات داخــل األســرة؛

y  العينــة املســتجوبة تبــدو أكثــر تقبــال لفكــرة املســاواة بــن األزواج يف الواجبــات وليــس يف
ــى  ــرأة ذات الدخــل يف النفقــة عل ــب مســاهمة امل ــك مــن خــالل مطل احلقــوق كمــا اتضــح ذل
األســرة، وذلــك بنســبة 69.7 باملائــة، بينمــا 36.1 باملائــة تعتبــر أن مســاهمة املــرأة يف نفقــات 

ــة؛ البيــت ال متنحهــا حقوقــا إضافي
y  بالنســبة التخــاذ القــرارات داخــل األســرة، عبــرت نســبة 72.6 باملائــة مــن املســتجوبات

واملســتجوبن ســنة 2015 أن القــرارات داخــل األســرة ينبغــي أن تتخــذ مــن قبــل الزوجــن 
معــا، مقابــل50.1 باملائــة فقــط ســنة 2009؛

y  مســاهمة الــزوج يف األعمــال املنزليــة أصبحــت ضروريــة بنســبة 53.5 باملائة لدى املســتجوبات
واملســتجوبن يف بحث ســنة 2015، مقابل 49 باملائة ســنة 2009؛

y  ــة ــج أن 50.1 باملائ ــات، تظهــر النتائ ــن الزوجــن يف احلقــوق والواجب - يف مجــال املســاواة ب
مــن املســتجوبات واملســتجوبن تعتبــر أن املســاواة يف احلقــوق والواجبــات داخــل األســرة تهــم 

أيضــا حــق الزوجــة/األم يف ممارســة النيابــة الشــرعية علــى أبنائهــا؛
y  يف مــا يخــص توزيــع األدوار علــى أســاس اجلنــس، انقســم املســتجوبات واملســتجوبن الذيــن

عبــروا عــن عــدم اعترافهــم للزوجــن بنفــس احلقــوق والواجبــات داخــل مؤسســة الــزواج حــول 
الســبب الــذي يفســر رفضهــم هــذا، حيــث 50.5 باملائــة يفســرون هــذا الرفــض بتوزيــع األدوار 

داخــل األســرة علــى أســاس اجلنــس، يف حــن 49.5 باملائــة ال يتبنــون هــذا التفســير.
z. ــاد وإشــكالية هــذه ــف أبع ــى مختل ــة التعــرف عل إجنــاز.دراســة.حــول.الــزواج.املبكــر.باملغــرب،.بغي

الظاهــرة، وحتليــل أســبابها السوســيو اقتصاديــة والثقافيــة والقانونيــة، حيــث مت، يف هــذا 
اإلطــار، إجــراء بحــث ميدانــي بأربــع جهــات مــن اململكــة، هــي جهــة مكنــاس تافياللــت وجهــة 
ــة شــملت  ــى عين ــات، عل ــازة احلســيمة تاون ــة ت ــالل وجهــة ســوس ماســة درعــة وجه ــة أزي تادل

ــر يف املوضــوع. ــر وإعــداد تقري ــزواج املبك ــة بال ــة معني 2000 حال
وحتظــى هــذه الدراســة بقــدر كبيــر مــن األهميــة، للوقــوف عنــد أســباب الــزواج املبكــر، ودواعيــه 

وعالقتــه بوضعيــة األســرة، وذلــك بهــدف:
y استقصاء أسباب هذه الظاهرة؛
y  ،تبيــان محدداتهــا الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والقانونيــة، وانعكاســاتها علــى األســرة

وعلــى القاصــرات؛
y .تقييم هذا النوع من الزيجات يف ظل املتغيرات املجتمعية التي مست األسرة املغربية



48

إطالق برنامج ودعم مراكز الوساطة األسرية
y. إطــاق.برنامــج.النهــوض.بخدمــات.الوســاطة.األســرية.ودعــم.مراكــز.الوســاطة.األســرية، حيــث

دعمــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة 35 مركــزا، يف إطــار الشــراكة 
مــع اجلمعيــات. وقــد مت:

y. إعــداد.دفتــر.حتمــات يحــدد معاييــر اخلدمــات ومكونــات مراكــز الوســاطة األســرية ومؤهــالت
املــوارد البشــرية العاملــة يف هــذه املراكــز؛

y. دعــم.إحــداث.35.مركــزا.للوســاطة.األســرية، مببلــغ دعــم وصــل 3.841.800,00 درهمــا، خــالل
ســنتي 2014 و2015، والــذي يشــمل إحــداث املراكــز، ودعــم خدمــات الوســيط األســري 

ــة. واملســاعدة االجتماعي

اجتامع مع خرباء يف الوساطة األرسية 

z..األســرية الوســاطة. مبراكــز. العاملــني. والوســطاء. الوســيطات. لفائــدة. تكوينيــة  دورة. تنظيــم.
التابعــة.للجمعيــات.املدعمــة، بشــراكة وتعــاون مــع منظمــة اإلســكوا، وذلــك يومــي 10 و11 مــاي 

2016، يف إطــار مواكبــة مراكــز الوســاطة األســرية احملدثــة الشــريكة.
وقد مكن هذا التكوين من:

y متلك عملية الوساطة األسرية وحتديد أنواعها ومسارها، ودور وأخالقيات الوسيط؛
y االطالع على تقنيات االستماع والتواصل؛
y إجراء متارين تطبيقية ومجموعات عمل حول تقنيات االستماع والتواصل؛
y .االطالع على مراحل الوساطة من البداية إلى االتفاق
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المؤتمر الدولي حول »الوساطة األسرية 
ودورها في االستقرار األسري«

z..8تنظيــم.املؤمتــر.الدولــي.حــول.»الوســاطة.األســرية.ودورهــا.يف.االســتقرار.األســري«، يومــي 7 و
دجنبــر 2015 بقصــر املؤمتــرات بالصخيــرات، مبشــاركة خبــراء وطنيــون ودوليــون مــن دول 
تونــس، واجلزائــر، ومصــر، وقطــر، واألردن، وإندونيســيا، وفرنســا، وإســبانيا، والبرتغــال، 
وبلجيــكا، وسويســرا، وموناكــو والنمســا، إلــى جانــب الــدول األجنبيــة ممثلــو املنظمــات الدوليــة 

ــا. ــس أوروب ــاون اإلســالمي، ومجل كمنظمــة التع

وقــد مكنــت أشــغال هــذا املؤمتــر الدولــي مــن إغنــاء التجربــة املغربيــة مــن حيــث اإلطــار املفاهيمــي 
واملؤسســاتي للوســاطة األســرية، ومنهجيــات وآليــات مأسســة الوســاطة األســرية. كمــا ستســاعد 

خالصاتــه يف بنــاء منــوذج مغربــي يف املجــال.
z. تنظيــم.نــدوة.حــول.»األســرة.وحتديــات.العصــر«، بهــدف فتــح نقــاش حــول التحــوالت والتحديــات

التــي تواجههــا األســرة املغربيــة، ســواء علــى املســتوى االجتماعــي أو القيمــي أو الدميغــرايف، 
وذلــك علــى هامــش الــدورة 22 للمعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب بالــدار البيضــاء.

ويأتــي اختيــار هــذا املوضــوع يف إطــار الديناميــة التــي أطلقتهــا الــوزارة  لتعزيــز مبــادرات النهــوض 
ــات واإلكراهــات التــي حتــد مــن قــدرة األســرة  ــة بالتحدي ــة، والتحســيس والتوعي باألســرة املغربي

علــى القيــام بأدوارهــا الطالئعيــة يف التنشــئة االجتماعيــة. 
وقــد هدفــت هــذه النــدوة، التــي مت تأطيرهــا مــن طــرف خبــراء باحثــن يف الشــأن األســري 
ببالدنــا، إلــى التحســيس والتوعيــة بالتحــوالت التــي تعرفهــا األســرة املغربيــة واملخاطــر التــي 
تواجههــا يف ســياق متحــول باســتمرار. كمــا كانــت مناســبة للتشــجيع علــى البحــث والدراســات يف 

مجــال األســرة، ورصــد مقترحــات عمليــة لتعزيــز سياســة االســتهداف الداعمــة لألســر.
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يف ندوة باملعرض الدويل للكتاب بالبيضاء حول األرسة وتحديات العرص
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الدعم المباشر للنساء األرامل
z..واحلاضنــات.ألطفالهــن هشــة. وضعيــة. يف. يوجــدن. اللواتــي. األرامــل. للنســاء. املباشــر. الدعــم.

اليتامــى،.حيــث مت إصــدار املرســوم رقــم 2.14.791 املتعلــق بتحديــد شــروط ومعايير االســتفادة 
مــن الدعــم املباشــر للنســاء األرامــل يف وضعيــة هشــة، احلاضنــات ألطفالهــن اليتامــى، دجنبــر 
ــون  ــدوق دعــم التماســك االجتماعــي احملــدث مبوجــب قان ــل صن 2014، وذلــك يف إطــار تفعي
املاليــة لســنة 2012، حيــث مت توســيع االســتفادة منــه لتشــمل النســاء األرامــل اللواتــي يوجــدن 

يف وضعيــة هشــة واحلاضنــات ألطفالهــن اليتامــى، مبوجــب قانــون املاليــة لســنة 2014.
وقــد حــدد مبلــغ الدعــم يف 350 درهــم عــن كل طفــل شــهريا، علــى أال يتعــدى الدعــم ســقف 1050 

درهمــا بالنســبة لــكل أرملــة، مــع وضــع أربعــة شــروط للولــوج لهــذا الدعــم، هــي:
y االستفادة من نظام املساعدة الطبية »راميد«؛
y عدم اخلضوع للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي؛
y  عــدم االســتفادة مــن أي معــاش أو تعويــض عائلــي أو أي دعــم مباشــر آخــر يدفــع مــن ميزانيــة

الدولــة أو ميزانيــة جماعــة ترابيــة أو تدفعــه مؤسســة أو هيئــة عموميــة؛
y  ــن ــة الدراســة أو التكوي ــع اشــتراط متابع ــم 21 ســنة، م ــة بلوغه ــى غاي ــن إل ــل بأطفاله التكف

املهنــي بالنســبة لألطفــال البالغــن ســن التمــدرس. ويســتثنى مــن شــرطي متابعــة الدراســة أو 
التكويــن املهنــي وحــد الســن )21 ســنة( اليتامــى املصابــن بإعاقــة.
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إطــالق برنامــج خــاص لتأهيــل كل مؤسســات الرعايــة 
االجتماعيــة للمســنين بالمغرب

مت، خــالل.أكتوبــر 2014، إجــراء تشــخيص دقيــق للحاجيــات وتهييــئ قاعــدة معطيــات وخطــة 
تنميــة كل مركــز علــى حــدة مــن املراكــز 62 املوجــودة باململكــة، وإطــالق برنامــج تأهيــل مؤسســات 

الرعايــة االجتماعيــة للمســنن، الــذي يضــم ثالثــة محــاور:
y التأهيل املادي، ويشمل الترميم والتوسعة والبناء والتجهيز؛
y  التأطيــر، ويضــم التكويــن ودعــم قــدرات املــوارد البشــرية وتعزيزهــا، إضافــة إلــى التنشــيط

السوســيو ثقــايف مبؤسســات الرعايــة االجتماعيــة؛
y .معايرة اخلدمات ودعم اجلودة، ويضم إعداد دفتر حتمالت وإعداد مشروع مؤسسة

ــة األوليــة لهــذا البرنامــج عــن تعبئــة املــوارد املاليــة والبشــرية لالســتجابة  وقــد أســفرت احلصيل
للحاجيــات املرصــودة وفــق احملــاور التاليــة:

املبلغ اجلهة

28.311.264,00

احلكومة.املغربية:
- التأهيل املادي لـ62 مؤسسة

- دعم التأطير من خالل تعزيز املوارد البشرية بدور املسنن
- التكوين عبر إعداد وتنفيذ خطة شاملة للتكوين

- الترفيه والتنشيط االجتماعي مبؤسسات الرعاية االجتماعية

2.469.660.00
مجموعــة.املكتــب.الشــريف.للفوســفاط: توفيــر األجهــزة واملعــدات 
الطبيــة املرصــودة يف تشــخيص مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة 

للمســنن

2.000.000.00 ــة املرصــودة  ــدات اإللكتروني ــزة واملع ــر األجه مجموعــة.أكــوا:.توفي
يف التشــخيص

32.780.924,00 املجموع
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علــى  المشــرفة  الجمعيــات  دعــم  برنامــج  اعتمــاد 
مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة لألشــخاص المســنين

z .مت اعتمــاد.برنامــج.دعــم.اجلمعيــات.املشــرفة.علــى.مؤسســات.الرعايــة.االجتماعيــة.لألشــخاص
املســنني، الــذي يهــدف إلــى تأهيــل ومواكبــة اجلمعيــات املســيرة ملؤسســات الرعايــة االجتماعيــة 
لألشــخاص املســنن مــن أجــل حتســن جــودة التكفــل والرفــع مــن حكامــة هــذه املؤسســات، عبــر 
تقويــة قــدرات املــوارد البشــرية العاملــة مبؤسســات الرعايــة االجتماعيــة للمســنن، والنهــوض 
مببــادرات اجلمعيــات املســيرة لهــذه املؤسســات. وقــد بلــغ عــدد املشــاريع، التــي متــت مواكبتهــا 

تقنيــا، 1036 مشــروعا بكلفــة إجماليــة قدرهــا 8.449.814 درهمــا.
z  إعــداد.خطــة.شــاملة.لتكويــن.املــوارد.البشــرية.العاملــة.يف.املجــال، يف إطــار تفعيــل احملــور الثانــي

مــن برنامــج تأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة اخلاصــة باألشــخاص املســنن، وهــي 
ــى تشــخيص حاجيــات التكويــن بالقــرب  خطــة متوســطة املــدى )2015 - 2017(، اســتندت عل
مــن جميــع الفاعلــن ومهنيــي هــذه املؤسســات..وتشــمل الفئــة املســتهدفة كل مــن القيــادات 
ــة املؤطــرة، واملهنيــن االجتماعيــن.  ــة والفني ــة، واألطــر اإلداري واألطــر املؤسســاتية واجلمعوي
ــم  ــم، وإجنــاز وتقيي ــط االســتراتيجي والبرمجــة والتقيي ــم التخطي ــن، فته ــا مجــاالت التكوي أم
املشــاريع املندمجــة يف امليــدان االجتماعــي، ووضــع وإجنــاز مشــروع املؤسســة، ومبــادئ وركائــز 
املســؤولية املجتمعيــة )Norme 26.000(، والتواصــل الداخلــي واملؤسســاتي، إضافــة إلــى تدبيــر 
ــاء  ــن الشــركاء والفرق ــاوض ب ــة والتف ــة العمــل اجلماعــي، والوســاطة واملرافع ــق ومواكب الفري

ــة. ــة العصبي واملســتفيدين، والبرمجــة اللُغوي

خطة تكوين مهنيي وأطر مؤسسـات

الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنني 

2016
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z  إعــداد.برنامــج.ارتقــاء.لتفعيــل.خطــة.التكويــن،.خــالل الفتــرة املمتــدة بــن 2015 و2017، الــذي
يهــدف إلــى:

y  تكويــن قطــب خبــرة يف مجــال القضايــا املرتبطــة باملســنن متكــون مــن 50 مكونــا ومواكبــا مــن
القطــب االجتماعــي، ودعــم قــدرات العاملــن واملشــرفن علــى 62 مؤسســة لرعاية األشــخاص 

املســنن ومواكبتهــم مــن أجــل جتويــد اخلدمــات علــى أســاس مبــدأ احلــق وليــس الرعايــة؛
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y .تطوير الشراكة لتعزيز الترفيه السوسيو ثقايف داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية
z. تأهيــل مؤسســات برنامــج  إطــالق  يونيــو 2015، خــالل  الشــراكة،  اتفاقيــات. التوقيــع.علــى.

مــع: للمســنن  الرعايــة االجتماعيــة 
y. قدرهــا ارتقــاء مبيزانيــة  برنامــج  لتنفيــذ  الوطنــي  والتعــاون. االجتماعيــة. التنميــة. وكالــة.

درهمــا؛  8.449.814,00
y. جمعيــة.أمــل.لطــب.الشــيخوخة.لتنفيــذ محــاور التكويــن اخلاصــة بطــب الشــيخوخة لفائــدة

ــغ 317.000,00 درهمــا. ــاء واملمرضــن العاملــن باملراكــز ملــدة ســنتن مببل األطب
وقــد مت تنظيــم دورتــن تكوينيتــن لفائــدة األطبــاء واملمرضــن العاملــن واملتعاملــن مــع مؤسســات 
الرعايــة االجتماعيــة لألشــخاص املســنن، يومــي 13 و14 مــاي 2016 مبدينــة الــدار البيضــاء، 
تفعيــال لالتفاقيــة، وذلــك بهــدف متكينهــم مــن معــارف ومهــارات وتقنيــات العنايــة والتكفــل 

ــة. ــة االجتماعي ــات مؤسســات الرعاي ــن خدم ــار الســن خصوصــا املســتفيدين م الصحــي بكب

z. عقــد.اتفاقيــة.شــراكة.مــع.جمعيــة.لقــاءات.للتربيــة.والثقافــات،.يونيــو 2015 تســاهم فيهــا الــوزارة
ــة للمســنن املقيمــن مبؤسســات  ــة ترفيهي ــم أنشــطة فني بـــ325.400,00 درهــم،.بهــدف تنظي

الرعايــة االجتماعيــة والقاطنــن بأحيــاء هــذه املؤسســات، تتضمــن:
y تنظيم جلسات احلكي واالستماع واإلرشاد؛
y  تنظيم عروض موسيقية ترفيهية من التراث احمللي؛
y تنظيم عروض مسرحية وترفيهية مبساهمة الشباب؛
y .إشراك الفنانن واملسرحين يف تنشيط مراكز املسنن بشكل دوري
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وقــد مت تنفيــذ الشــطر األول مــن البرنامــج الترفيهــي يف خمــس مراكــز يف أفــق تعميمــه علــى باقــي 
املراكز.

z. تنظيــم أجــل  مــن   ،»Enactus Morocco« املغــرب  إناكُتــس. اتفاقيــة.إطــار.مــع.جمعيــة. عقــد.
ــة  ــال داخــل مؤسســات الرعاي ــن األجي ــن ب ــم التضام ــة تســاهم يف ترســيخ قي أنشــطة تفاعلي

للمســنن. االجتماعيــة 
z..الرعايــة مبؤسســات. اخلــاص. التحمــات. دفتــر. إعــداد.

ونظــم  معاييــر  يحــدد  املســنني  لألشــخاص. االجتماعيــة.
ــن الشــراكة مــع  ــدأ احلــق، ويعقل التكفــل باملســنن وفــق مب
مختلــف املؤسســات املكلفــة بتدبيــر هــذه املؤسســات ويقــن 
ــة اجلــودة  ــى إدمــاج مقارب ــداع بهــا، ويشــجع عل وينظــم اإلي

يف التكفــل بهــم.
z. إعــداد.مشــروع.مؤسســة.يضمــن التوفــر علــى إطــار مرجعــي

يف التخطيــط والبرمجــة املتوســطة املــدى لــكل مؤسســة، 
ــى املســتوى االســتراتيجي أو  ــات، ســواء عل ــن األولوي ويعقل
التنفيــذي. كمــا يحــدد األهــداف ويرســم خارطــة طريــق 
تنميــة املؤسســة وانفتاحهــا علــى محيطهــا احمللــي، ويســاهم 
يف تدبيــر العوامــل البيئيــة وجتميــع جهــود املتدخلــن لفائــدة 
املســتفيدين، ناهيــك عــن توفيــر األدوات التواصليــة وتعبئــة 

املــوارد والشــراكة، وذلــك يف إطــار التجربــة النموذجيــة ملؤسســات الرعايــة االجتماعيــة بــكل مــن 
الربــاط ووجــدة وتطــوان والــدار البيضــاء وســال.



59

المرصد الوطني للمسنين
z  إخــراج املرصــد.الوطنــي.لألشــخاص.املســنني، الــذي يســعى إلــى الرصــد واليقظــة وتتبــع أوضــاع

العلمــي يف مجــال رعايتهــم  والبحــث  املعرفــة  واملســاهمة يف تطويــر  املســنن،  األشــخاص 
وحمايتهــم، وذلــك مــن خــالل:

y  صياغــة دراســة جــدوى إحــداث مرصــد ألوضــاع املســنن يســتحضر التحديــات وااللتزامــات
الوطنيــة والدوليــة واملهــام املوكولــة للمرصــد يف محيطــه املؤسســاتي؛

y حتديد مهام واستراتيجية تدخل املرصد ومسؤولية مختلف الشركاء؛
y بلورة اإلطار القانوني للمرصد وفق مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلن؛
y استصدار قرار إحداث املرصد كبنية إدارية يف هيكلة الوزارة؛
y تعين ممثلن عن القطاعات احلكومية ومراكز البحث اجلامعي بلجنة إشراف املرصد؛
y  ــة ــة يف مجــال رعاي ــار متثيليــة اجلمعيــات العامل عقــد اجتمــاع مــارس 2016 مــن أجــل اختي

ــة اإلشــراف، باعتمــاد مســطرة االنتخــاب؛ ــة املســنن بلجن وحماي
y  حفــل تنصيــب جلنــة اإلشــراف اخلاصــة باملرصــد، برئاســة الســيدة بســيمة احلقــاوي، وزيــرة

التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، يــوم اجلمعــة 17 يونيــو 2016؛
y  ،2016 إعــداد وقــدمي برنامــج عمــل املرصــد لســنة 2016/2017 يــوم األربعــاء 12 أكتوبــر

ــي للمرصــد؛ ــذي شــكل نقطــة انطــالق فعل وال
y .2016 عقد لقاء تفكير حول آليات اليقظة والرصد للمرصد يوم 22 دجنبر
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نداء الشتاء للمسنين بدون مأوى
z  إطــالق عمليــة »شــتاء.لرعايــة.املســنني.بــدون.مــأوى«، ســنة 2014، والتــي مت خاللهــا تقــدمي

االجتماعــي  والتنشــيط  الترفيهيــة  واخلدمــات  والصحيــة  النفســية  والعالجــات  الرعايــة 
للمســنن بــدون مــأوى داخــل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة مــن طــرف مصالــح التعــاون 
الوطنــي وبتعــاون مــع الفاعلــن احملليــن. وقــد مكنــت هــذه العمليــة مــن حتقيــق النتائــج التاليــة: 

y مجموع املستفيدين من األنشطة: 1092 منهم 208 إناث و884 من ذكور؛
y اإلدماج مبؤسسات الرعاية االجتماعية: 717 مستفيد؛
y خدمات صحية: 461 مستفيد؛
y .إدماج باألسرة: 109 مستفيد

وأصبحــت عمليــة إنقــاذ املســنن مــن قســاوة املنــاخ والشــارع عمليــة مســتمرة علــى طــول الســنة 
تنــدرج يف إطــار العمــل اليومــي للمســاعدة والرعايــة االجتماعيــة التــي توفرهــا املصالــح اخلارجيــة 

للتعــاون الوطنــي.
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ترسيخ قيم وسلوكات التضامن والتكافل
z. احلمــات.التحسيســية.الوطنيــة.لرعايــة.األشــخاص.املســنني،.التــي دأبــت علــى تنظيمهــا منــذ

أكتوبــر 2012 مبناســبة اليــوم العاملــي للمســنن، حتــت شــعار »النــاس الكبــار.. كنــز يف كل 
دار«، ومت إعــداد وبــث وصــالت تلفزيــة وإذاعيــة حتسيســية وتوعويــة تســتهدف النهــوض بــدور 

ــة حقوقهــم. األســرة يف التكفــل باألشــخاص املســنن وحماي

z  املشــاركة يف الفعاليــات الســنوية للمعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب بــرواق خــاص يتــم مــن
ــة للمســنن،  ــة االجتماعي ــدة املســنن املقيمــن مبؤسســات الرعاي ــارات لفائ ــم زي ــه تنظي خالل
وتنظيــم حلقــات نقــاش وجلســات للحكــي للمســنن، ومبشــاركة املســنن أنفســهم وأطفــال بعــض 

املؤسســات.
z  تنظيــم املؤمتــر.العربــي.األول.حــول.».كبــار.الســن.بــني.الرعايــة.األســرية.واملؤسســية«، بتعــاون

مــع جامعــة الــدول العربيــة، أكتوبــر2015، الــذي شــكل فرصــة لتــدارس مختلــف القضايــا 
التــي تهــم رعايــة وحمايــة كبــار الســن يف العالــم العربــي يف ظــل املتغيــرات والتحديــات التــي 
يعرفهــا العالــم، وتبــادل التجــارب العربيــة لتطويــر الرعايــة بــن املســؤولية املجتمعيــة واألســرية 
واملؤسســية، ومــا تســتلزمه مــن وضــع لسياســات وبرامــج وخطــط حلمايــة فئــة املســنن، والعمــل 
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علــى خلــق مجتمــع عربــي يتســع جلميــع األعمــار. وشــارك يف أشــغال هــذا املؤمتــر، الــذي 
خلــص إلــى توصيــات همــت كل مــن مجــال التشــريعات والقوانــن، ومجــال السياســات واآلليــات 
الوطنيــة والعربيــة والدوليــة واخلدمــات واحلمايــة االجتماعيــة والتضامــن بــن األجيــال ودعــم 
األســر وإنتــاج املعرفــة وتتبــع املعطيــات واملؤشــرات، ستؤســس، بــال شــك، لعمــل عربــي مشــترك 
واســتراتيجية عربيــة للنهــوض بحقــوق املســنن وفــق مبــدأ احلــق، ممثلــو وممثــالت 12 دولــة 
عربيــة ومنظمــات دوليــة، إلــى جانــب ممثلــن عــن قطاعــات حكوميــة وقطــاع خــاص وجمعيــات 

املجتمــع املدنــي العاملــة يف مجــال حمايــة األشــخاص املســنن وخبــراء وإعالميــن. 

املؤمتر العريب األول حول كبار السن

z  إعــداد.تقريــر.وطنــي يتضمــن مجهــودات.اململكــة.يف.مجال.رعاية.األشــخاص.املســنني.والتحديات
املســتقبلية، والــذي اســتعرض أهــم البرامــج واملبــادرات لرعايــة األشــخاص املســنن علــى 
املســتوى القانونــي واملؤسســاتي، ويف مجــال احلمايــة والرعايــة االجتماعيــة. كمــا تنــاول برنامــج 
ــا، والشــراكات  ــز عليه ــي ارتك ــة للمســنن، واحملــاور الت ــة االجتماعي ــل مؤسســات الرعاي تأهي

املؤسســة لهــا. 

z  ،إطــالق دراســة حــول واقــع األشــخاص املســنن بشــراكة مــع املرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية
حيــث مت توقيــع اتفاقيــة الشــراكة املتعلقــة بهــا.



حصــيــلة 2016-2012

األشــخاص  بحقــوق  النهــوض 
إعـــــاقة  وضعيــــــة  فــــــي 

www.social.gov.ma





65

تنفيــذا للبرنامــج احلكومــي، أعــدت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة مشــروع 
سياســة عموميــة مندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، بتنســيق مــع القطاعــات 

احلكوميــة املعنيــة والفاعلــن اجلمعوين. 

للنهــوض  المندمجــة  العموميــة  السياســة  اعتمــاد 
إعاقــة األشــخاص فــي وضعيــة  بحقــوق 

z..اعتمــاد.السياســة.العموميــة.املندمجــة.للنهــوض.بحقــوق.األشــخاص.يف.وضعيــة.إعاقــة،.التــي
تهــدف إلــى ضمــان ولــوج هــذه الفئــة إلــى كافــة حقوقهــا، تنفيــذا ملقتضيــات الدســتور ومضامــن 
البرنامــج احلكومــي والتزامــات املغــرب، والتــي متيــز إعدادهــا مبســار تشــاوري وتنســيقي 
انطلــق منــذ ســنة 2013. وشــكلت التوصيــات واملقترحــات املنبثقــة عنهــا، إضافــة إلــى املذكــرات 
العلميــة التــي أعدهــا خبــراء يف مجــال اإلعاقــة حــول مجموعــة مــن املجــاالت، املــادة األساســية 
لوضــع هــذه السياســة العموميــة املندمجــة، واملتضمنــة لتوجهــات اســتراتيجية ذات طابــع 
أفقــي وتوجهــات موضوعاتيــة تتعلــق مبختلــف مجــاالت االندمــاج االجتماعــي واالقتصــادي 

لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، إضافــة إلــى توجهــات تهــم التدبيــر واحلكامــة واإللتقائيــة.
وقــد مت، يــوم 24 نونبــر 2015، اعتمــاد هــذه السياســة العموميــة مــن قبــل اللجنــة الوزاريــة املكلفــة 

بتتبــع تنفيــذ االســتراتيجيات والبرامــج املتعلقــة بالنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
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z..إحــداث.اللجنــة.الوزاريــة.املكلفــة.بتتبــع.تنفيــذ.االســتراتيجيات.والبرامــج.املتعلقــة.بالنهــوض
بحقــوق.األشــخاص.يف.وضعيــة.إعاقــة،.مبوجــب املرســوم رقــم 2.14.64 املــؤرخ يف 6 يوليــوز 
2014..وتتمثــل مهــام هــذه اللجنــة، التــي يرأســها الســيد رئيــس احلكومــة وتضــم يف عضويتهــا 
مختلــف القطاعــات احلكوميــة املعنيــة بشــكل مباشــر بقضيــة اإلعاقــة، يف تتبع إعمــال االتفاقية 
الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإصــدار توصيــات بشــأن التدابيــر التشــريعية 
والتنظيميــة الواجــب اتخاذهــا، والتنســيق بــن القطاعــات احلكوميــة مــن أجــل تنفيــذ السياســة 
العموميــة يف مجــال اإلعاقــة، وإعمــال القانــون اإلطــار 97.13، إضافــة إلــى تعزيــز التشــاور بــن 

مختلــف القطاعــات احلكوميــة املعنيــة وهيئــات القطــاع اخلــاص واجلمعيــات.

وقــد عقــدت هــذه اللجنــة اجتماعهــا األول يــوم 24 نونبــر 2015 برئاســة الســيد رئيــس احلكومــة، 
حيــث مت عــرض ومناقشــة السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة 

إعاقــة، واإلجــراءات االســتعجالية الواجــب اتخاذهــا مــن قبــل احلكومــة.
كمــا أحدثــت جلنــة.تقنيــة.مكلفــة بأجــرأة توجهــات اللجنــة الوزاريــة يف تنفيــذ االســتراتيجيات 
رقــم  املرســوم  إعاقــة، مبوجــب  بالنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة  املتعلقــة  والبرامــج 
2.14.64 املــؤرخ يف 6 يوليــوز2014، والتــي تتكــون مــن مســؤولن يضطلعــون مبهمــة نقــاط ارتــكاز 

ــام: ــا مه ــد إليه ــة، ويعه ــن الوزاري ــة ب ــل يف اللجن ــكل قطــاع حكومــي ممث ب
y إعداد مشاريع قرارات وتوصيات إلى اللجنة الوزارية؛
y دراسة امللفات والقضايا احملالة عليها من قبل اللجنة الوزارية؛
y .تتبع تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية

ــاع األول املنظــم يــوم 27 ينايــر 2016  وقــد عقــدت اللجنــة التقنيــة اجتماعــن، خصــص االجتم
لالطــالع علــى توجهــات السياســة العموميــة املندمجــة املصــادق عليهــا مــن قبــل اللجنــة الوزاريــة، 
ــة  ــة التقني ــا خصصــت اللجن ــي. فيم ــة إعــداد املخطــط الوطن واإلجــراءات االســتعجالية ومنهجي
ــر  ــو 2016، مــن أجــل عــرض ومناقشــة املشــاريع والتدابي ــي، املنعقــد يف 27 يوني ــا الثان اجتماعه

التــي يتضمنهــا مشــروع مخطــط العمــل الوطنــي.
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وقبــل الشــروع الفعلــي يف ترجمــة وإرســاء هــذه السياســة العموميــة املندمجــة إلــى مخطــط وطنــي 
تنفيــذي، والتــي صادقــت عليهــا اللجنــة الوزاريــة املكلفــة بتتبــع تنفيــذ االســتراتيجيات والبرامــج 
املتعلقــة بالنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، املنعقــدة بتاريــخ 24 نونبــر 2015، متــت 
املبــادرة إلــى برمجــة مجموعــة مــن اإلجــراءات.االســتعجالية، التــي متــت املصادقــة عليهــا باللجنــة 

الوزاريــة بتاريــخ ويتعلــق األمــر بـــ: 
y  اســتصدار قــرار جديــد لرئيــس احلكومــة يتضمــن إجــراءات تنظيميــة لتفعيــل احلصيــص

ــام، مــن خــالل  ــام وشــبه الع ــة بالقطــاع الع ــة إعاق املخصــص لتشــغيل األشــخاص يف وضعي
ــات موحــدة وخاصــة لتشــغيلهم؛ ــاد مباري اعتم

y  اســتصدار القــرارات املشــتركة املتضمنــة يف املرســوم التطبيقــي للقانــون املتعلــق بالولوجيــات
رقــم 03-10؛

y  إعــداد وتوجيــه منشــور إلــى الســادة الــوالة والعمــال مــن أجــل إدمــاج معاييــر الولوجيــات يف
مشــاريع تنفيــذ مخططــات التهيئــة احلضريــة؛

y  ــه ــة، حتــدد في ــة إعاق ــال يف وضعي اإلســراع بإعــداد مخطــط عمــل للدمــج املدرســي لألطف
البدائــل التربويــة وإجــراءات تفعيلهــا يف األســالك التعليميــة الثــالث، وتشــمل كل اإلعاقــات، 

مــع مؤشــرات واضحــة للتتبــع والتقــومي؛
y  إعــداد واعتمــاد بروتوكــوالت للتشــخيص املبكــر يف مجــال اإلعاقــة، وتأهيــل األطــر الطبيــة

وشــبه الطبيــة للقيــام بذلــك، يف أفــق وضــع برنامــج وطنــي للكشــف املبكــر؛
y  برمجــة زمنيــة إلعــداد النصــوص التطبيقيــة ملشــروع القانــون اإلطــار رقــم 97.13 املتعلــق

بحمايــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا؛
y  تقــدمي دعــم مالــي لفائــدة أســر األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة عميقــة غيــر القادريــن علــى

العمــل املتكفــل بهــم مــن طــرف أســر معــوزة؛
y اعتماد تعريفة مخفضة يف النقل السككي لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة؛
y  :مراجعــة التعريفــة املرجعيــة لثــالث خدمــات تأهيليــة ضروريــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة

الترويــض الطبــي، وتقــومي النطــق، والتقــومي النفســي احلركــي؛
y  إعــداد تصــور أولــي لنظــام جديــد لتقييــم اإلعاقــة ميّكــن األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن

احلصــول علــى بطاقــة اإلعاقــة.
z .للنهــوض.بحقــوق.األشــخاص.يف.وضعيــة الوطنــي. العمــل. ملخطــط. اإلعــداد  انطــالق ورش 

إعاقــة، الــذي يتضمــن برامــج وأنشــطة قطاعيــة محــددة املســؤوليات واملؤشــرات واجلدولــة 
الزمنيــة للتنفيــذ واملــوارد املاليــة الــالزم تعبئتهــا، حيــث نظمــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة 
كل  ارتــكاز  نقــط  بحضــور  تنســيقية  ورشــة   ،2016 ينايــر   27 يــوم  االجتماعيــة،  والتنميــة 
القطاعــات احلكوميــة املمثلــة باللجنــة الوزاريــة املكلفــة باإلعاقــة. كمــا نظمــت يــوم 28 ينايــر 
ورشــة تشــاورية يف املوضــوع مــع الشــبكات والتحالفــات العاملــة يف مجــال اإلعاقــة، وقــد عــرض 
ــة  ــة الوزاري ــة عــن اللجن ــة املنبثق ــة التقني ــى أنظــار اللجن ــي عل ــل الوطن مشــروع مخطــط العم

ــو 2016. ــوم 27 يوني ــة ي ــة باإلعاق املكلف



68

أوراش تشريعية 
z..اســتصدار.القانــون.اإلطــار.رقــم.97.13.املتعلــق.بحمايــة.حقــوق.األشــخاص.يف.وضعيــة.إعاقــة

والنهــوض.بهــا، الــذي صــادق عليــه املجلــس الــوزاري يف أكتوبــر 2014. كمــا صــادق عليــه 
مجلــس املستشــارين يف يونيــو 2015، فيمــا صــادق عليــه مجلــس النــواب يف فبرايــر 2016، 

ونشــر باجلريــدة الرســمية بتاريــخ 19 مــاي 2016.
ويتضمــن هــذا القانــون اإلطــار عــدة إجــراءات وتدابيــر تهــم متكــن األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة 
مــن التمتــع بحقوقهــم األساســية يف مجــاالت التربيــة والتعليــم والوقايــة والرعايــة الصحيــة 
والتأهيــل املهنــي، واملشــاركة يف األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة والترفيهيــة. كمــا يقــوم علــى 

مجموعــة مــن املنطلقــات تتمثــل يف:
y اعتماد مفهوم محدد لإلعاقة، باعتبارها محصلة التفاعل بن الشخص والبيئة احمليطة؛
y اعتماد تعريف التمييز كما ورد يف االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛
y  اعتمــاد املقاربــة احلقوقيــة مــن خــالل التنصيــص علــى احلقــوق األساســية، وحتديــد اجلهــات

املعنيــة بتفعيلهــا؛
y  الطابــع الشــامل ملقتضيــات هــذا القانــون، بغيــة جتــاوز التعاطــي اجلزئــي مــع اإلشــكاالت التــي

تثيرهــا قضايــا اإلعاقــة، مــن حيــث الوقايــة والتأهيــل وإعــادة التأهيــل واإلدمــاج االجتماعــي 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة؛

y  ــق املشــاركة، كاللجــن ــة للحقــوق وحتقي ــدة لضمــان ممارســة ســليمة وكامل ــات جدي ــق آلي خل
ــوي. ــه الترب ــم والتوجي ــة للتقيي اجلهوي

z.تطوير.اإلطار.التنظيمي.لتشغيل.األشخاص.يف.وضعية.إعاقة.بالقطاع.العام
لتجــاوز الصعوبــات التــي عرفهــا تطبيــق نظــام احلصيــص بــإدارات الدولــة واجلماعــات الترابيــة، 

واملؤسســات العموميــة، صــادق مجلــس احلكومــة شــهر يوليــوز 2016 علــى مرســومن:
y  18 ــم 2.97.218 الصــادر يف ــم املرســوم رق ــر وتتمي ــم 2.16.145 القاضــي بتغيي املرســوم رق

شــعبان 1418 )19 دجنبــر 1997( املتعلــق بتطبيــق القانــون رقــم 05.81 املتعلــق بالرعايــة 
االجتماعيــة للمكفوفــن وضعــاف البصــر؛

y  املرســوم رقــم 2.16.146 القاضــي بتغييــر وتتميــم املرســوم رقــم 2.11.621 الصــادر يف 28 ذي
احلجــة 1432 )25 نونبــر 2011( املتعلــق بتحديــد شــروط وكيفيــات تنظيــم مباريــات التوظيــف 

يف املناصــب العموميــة.
ويتضمن املرسومان تدابير جديدة تهم:

y  تنظيــم مبــاراة خاصــة باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يتبــارون فيهــا يف مــا بينهــم علــى
املناصــب املخصصــة لهــم، يف إطــار نظــام احلصيــص، مــن مجمــوع املناصــب املاليــة املقيــدة 

مبيزانيــات إدارات الدولــة واجلماعــات الترابيــة واملؤسســات العموميــة؛
y  احتســاب منصــب واحــد لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف املباريــات التــي يتــراوح عــدد

ــارى يف شــأنها بــن )5( و)7( مناصــب، واحتســاب كذلــك منصــب واحــد، إذا  املناصــب املتب
كان حاصــل تطبيــق هــذه النســبة يســاوي أو يفــوق 0.51 باملائــة ابتــداء مــن املنصــب الثامــن؛

y  إمكانيــة رفــع شــرط حــد الســن األقصــى للتوظيــف بالنســبة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
احلاملــن لبطاقــة »شــخص معــاق«؛

y  إمكانية تغيير وتتميم قائمة الوظائف املمكن إسنادها باألولوية بقرار رئيس احلكومة؛
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y  ثانيــة خاصــة يتــم تنظيــم مبــاراة  املبــاراة،  بعــد تنظيــم  املناصــب  يف حالــة عــدم شــغور 
إعاقــة؛ وضعيــة  يف  باألشــخاص 

y  حصــر احتســاب تطبيــق نظــام احلصيــص علــى مباريــات التوظيــف اخلاصــة باألشــخاص يف
وضعيــة إعاقــة، دون تلــك التــي يخوضونهــا يف إطــار مناصــب احلــق العــام؛

y  التأكيــد علــى ضــرورة قيــام اإلدارة باتخــاذ الترتيبــات التيســيرية الالزمــة لفائــدة األشــخاص
يف وضعيــة إعاقــة لتمكينهــم مــن اجتيــاز مباريــات التوظيــف اخلاصــة بهــم يف أحســن الظــروف. 

z. املؤشــرات.الوطنيــة:.تنــص االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أهميــة
إحــداث آليــة متكاملــة للتتبــع والرصــد. ومــن أجــل االســتجابة لهــذا املســعى، قامــت وزارة 
التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، بدعــم مــن اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــات  ــة واجلمعي ــة واملؤسســات الوطني ــي آســيا »اإلســكوا«، ومشــاركة القطاعــات احلكومي لغرب
العاملــة يف مجــال اإلعاقــة، بإعــداد املؤشــرات الوطنيــة لتتبــع تنفيــذ املغــرب لالتفاقيــة الدوليــة 
حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بنــاء علــى مجموعــة مــن املعاييــر، مــن بينهــا أن تكــون هــذه 
ــة للقيــاس وللتصنيــف، وميكــن مقارنتهــا دوليــا. ــة، وأن تكــون قابل املؤشــرات الوطنيــة ذات صل
ــى  ــة إل ــة ذات الصل ــع املؤشــرات الفرعي ــارة مــن املؤشــرات األساســية م وتهــدف املجموعــة املخت
تقــدمي صــورة عامــة عــن مــدى التقــدم يف مــا يتعلــق باحتــرام حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة 
يف املغــرب، والتمتــع بحقــوق اإلنســان يف البــالد. وتأمــل وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة 
االجتماعيــة أن تســاهم هــذه املؤشــرات الوطنيــة الرئيســية، التــي تهــدف إلــى توفيــر معيــار لتقييــم 
التطــورات يف هــذا املجــال واملســاعدة علــى تكافــل اجلهــود والعمــل علــى حتقيــق املســاواة والعــدل 
ــن يف  ــع تدخــالت الفاعل ــي لتتب ــة إعاقــة، يف إعطــاء بعــد علمــي وعمل إزاء األشــخاص يف وضعي
مختلــف املجــاالت، خاصــة املجــاالت ذات األولويــة واألكثــر ارتباطــا بانتظــارات األشــخاص يف 

وضعيــة إعاقــة. 
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إنجاز البحث الوطني الثاني حول اإلعاقة 
أجنــزت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، خــالل عــام 2014، البحــث الوطنــي 
ــن  ــي ســتمّكن م ــة، الت ــة الوطني ــات اإلحصائي ــن البيان ــدف حتي ــك به ــة، وذل ــي حــول اإلعاق الثان
ــة وجناعــة تســتجيب  ــر فعالي ــات ووضــع اســتراتيجيات وبرامــج أكث ــات واإلحصائي حتيــن املعطي
ــد  ــا املغــرب من ــي يعرفه ــة الت ــة والسياســية العميق ــة والثقافي ــة واالجتماعي للتطــورات االقتصادي

العقــد املاضــي، وكــذا اهتمــام املغــرب املتزايــد بحقــوق الفئــات األكثــر عرضــة للهشاشــة.
وقــد شــمل هــذا البحــث الوطنــي عينــة مــن 16044 أســرة مــن خــالل اعتمــاد منهجيــة مصــادق 
عليهــا مــن طــرف جلنــة تنســيق البحــوث اإلحصائيــة للمندوبيــة الســامية للتخطيــط. وهــو البحــث 
الــذي أخــذ بتعريــف اإلعاقــة املضمــن باالتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
مــدى متتــع  قيــاس  مــن  مّكــن  وبروتوكــول فريــق واشــنطن بشــأن إحصائيــات اإلعاقــة، ممــا 
ــم والصحــة والشــغل،  ــا احلــق يف التعلي ــرب، مبــا فيه ــم يف املغ ــة بحقوقه األشــخاص ذوي اإلعاق
وحقهــم يف ولــوج باقــي اخلدمــات. كمــا ســلط البحــث الضــوء علــى مختلــف العقبــات الرئيســية 
التــي حتــول دون اندماجهــم يف احليــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة، وكــذا التعــرف عــن قــرب علــى 

توقعاتهــم وانتظاراتهــم الرئيســية.

ووفقــا لنتائــج هــذا البحــث الوطنــي، فــإن املعــدل الوطنــي النتشــار اإلعاقــة يف املغــرب هــــي 6.8 
باملائــة مــن مجمــوع الســكان )2264672 شــخص يف وضعيــة إعاقــة(. وعلــى مســتوى األســر، تبقــى 

أســرة واحــدة مــن أربــع أســر معنيــة مباشــرة باإلعاقــة )24.5 باملائــة(.
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صندوق دعم التماسك االجتماعي
بهــدف إحــداث آليــة متويــل مرنــة لتنفيــذ برامــج اإلدمــاج االجتماعــي وجتــاوز إكراهــات امليزانيــة 
العامــة، وتوفيــر نظــام مهيــكل للتضامــن مــن أجــل النهــوض بوضعيــة هــذه الفئــة مــن املواطنــات 
واملواطنــن، أدرج قانــون املاليــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ضمــن الفئات املســتفيدة من خدمات 
صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي، محــددا تدخلــه لفائــدة هــذه الفئــة يف أربعــة مجــاالت هــي: 

z. املجــال.األول:.اقتنــاء.األجهــزة.اخلاصــة.واملعينــات.التقنيــة.األخــرى،.التــي يقصــد بهــا مجمــوع
املنتوجــات واألجهــزة واألنظمــة التــي يســتعملها الشــخص يف وضعيــة إعاقــة مــن أجــل الوقاية أو 
التخفيــف مــن حــدة العجــز، وتســاهم بشــكل كبيــر يف حتقيــق اســتقالليته واندماجــه السوســيو 
اقتصــادي، والتــي تعتبــر ضروريــة مــن أجــل االعتنــاء بالــذات والتنقــل والعمــل والتواصــل 

والتعلــم والقيــام باألنشــطة املنزليــة، وكــذا األنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة. 
وقــد عملــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة علــى توفيــر هــذه املعينــات 
التقنيــة عبــر مراكــز توجيــه ومســاعدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة احملدثــة علــى صعيــد التعــاون 
الوطنــي منــذ 2013 بعــد أن كانــت هــذه اخلدمــة ممركــزة بالعاصمــة الربــاط تؤمنهــا املديريــة 
ــا  ــر إدارته ــة عب ــة والســماعات الطبي ــزة التعويضي ــر األجه ــى توفي ــة إل ــوزارة، إضاف املختصــة بال

ــة. املركزي
وقــد مت تعزيــز هــذا البرنامــج يف إطــار صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي، حيــث اســتفاد حوالــي 
3200 شــخص يف وضعيــة إعاقــة مــن املعينــات التقنيــة، برســم ســنة 2015. أمــا العــدد اإلجمالــي 
لطلبــات االســتفادة مــن.األجهــزة التعويضيــة والبديلــة، برســم ســنتي 2014 و2015، فوصــل إلــى 
724 طلبــا، موزعــة بــن الســماعات الطبيــة بـــ367 قطعــة، واألجهــزة التعويضيــة بـــ357 قطعــة..

z. املجــال.الثانــي:.حتســني.ظــروف.متــدرس.األطفــال.يف.وضعيــة.إعاقــة،.الــذي يســتفيد منه األطفال
يف وضعيــة إعاقــة املعــوزون املســجلون يف مؤسســات متخصصــة أو يف إطــار أقســام اإلدمــاج 
املدرســي أو أقســام دراســية عاديــة يف مؤسســات تعليميــة عموميــة. وتتولــى اجلمعيــات التــي 
ــات  ــى تقــدمي طلب تســير املؤسســات املتخصصــة أو النشــيطة يف مجــال اإلدمــاج املدرســي عل

الدعــم، الــذي يشــمل ثالثــة أصنــاف مــن البرامــج:
برنامــج اخلدمــات التربويــة والتأهيليــة والتكوينيــة والعالجيــة الوظيفيــة داخــل املؤسســة . 1

املتخصصــة؛
ــة لدعــم اإلدمــاج . 2 ــة الوظيفي ــة والعالجي ــة والتكويني ــة والتأهيلي برنامــج اخلدمــات التربوي

ــة؛ ــة العمومي املدرســي داخــل املؤسســات التعليمي
برنامج اخلدمات العالجية الوظيفية التكميلية داخل املؤسسة املتخصصة.. 3
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وقــد اســتفاد مــن هــذا املجــال، برســم ســنة 2015، 4744 طفــال يف وضعيــة إعاقــة، بغــالف مالــي 
فــاق 44 مليــون درهمــا، وزع علــى 141 جمعيــة تعنــى بتمــدرس هــذه الفئــة.

ويوضــح اجلــدول التالــي عــدد املســتفيدين مــن البرنامــج واجلمعيــات املدعمــة حســب نوعيــة 
اإلعاقــة: 

مبلغ الدعم 
املخصص عدد املستفيدين عدد اجلمعيات نوع اإلعاقة

136.400,00 20 1 اإلعاقة البصرية 

478.610,00 71 4 اإلعاقة احلركية 

5.622.650,00 843 19 اإلعاقة السمعية 

6.629.720,00 724 22 اإلعاقات املتعددة 

31.269.066,00 3086 95 اإلعاقة الذهنية 

44.136.446,00 4744 141 املجموع

هــذا، وقــد عــرف دعــم متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة تطــورا نوعيــا خــالل اخلمــس الســنوات 
األخيرة.

z. املجــال.الثالــث:.تشــجيع.االندمــاج.املهنــي.واألنشــطة.املــدرة.للدخــل،.الــذي يقصــد بــه كل نشــاط
يرتكــز علــى إنتــاج مــواد أو خدمــات بغــرض بيعهــا وحتقيــق ربــح يشــكل دخــال لصاحــب هــذا 
النشــاط قصــد حتقيــق اســتقاللية ماديــة ذاتيــة، والــذي مــارس يف إطــار مبــادرات فرديــة علــى 

شــكل مقــاوالت ذاتيــة أو جماعيــة علــى شــكل شــركات أو تعاونيــات.
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وقــد عملــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة علــى أجــرأة هــذا املجــال، خــالل 
ســنة 2015، وذلــك بتوفيــر دفتــر حتمــالت ملواكبــة تنزيــل هــذه اإلجــراءات.

ولضمــان جنــاح هــذه العمليــة، مت التوقيــع علــى اتفاقيــة إطــار للشــراكة مــع وزارة التشــغيل 
والشــؤون االجتماعيــة والتعــاون الوطنــي والوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات ووكالــة 
التنميــة االجتماعيــة مــن أجــل مواكبــة وتســهيل االندمــاج املهنــي وتشــجيع مبــادرات التشــغيل 
ــى تكامــل املهــام والوظائــف بــن  الذاتــي لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، والتــي ترتكــز عل
األطــراف املتعاقــدة بهــدف إنعــاش وتطويــر املــوارد البشــرية، عبــر التوجيــه والتكويــن وتطويــر 

الكفــاءات وتقــدمي الدعــم لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.

z. ــات ــب خدم ــدف تقري ــك به املجــال.الرابــع:.املســاهمة.يف.وضــع.وتســيير.مراكــز.االســتقبال،.وذل
االســتقبال والتوجيــه مــن املواطنــات واملواطنــن يف وضعيــة إعاقة وأســرهم واجلمعيــات العاملة 
يف املجــال. فتكريســا ملبــدأ تكافــؤ الفــرص يف الوصــول لهــذه اخلدمات، واالســتفادة من املعينات 
التقنيــة مبختلــف جهــات اململكــة، مت ســنة 2013 إحــداث مراكــز لتوجيــه ومســاعدة األشــخاص 
يف وضعيــة إعاقــة باملنســقيات اجلهويــة واملندوبيــات اإلقليميــة للتعــاون الوطنــي، لتشــكل بنيــات 
ــة إعاقــة وتوجيههــم ومواكبتهــم، ومتكينهــم  للقــرب وشــبابيك الســتقبال األشــخاص يف وضعي

مــن خدمــات صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي، والتــي بلــغ عددهــا حاليــا 16 مركــزا.
وبفضــل مــوارد صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي، ســيعرف هــذا املجــال تطــورا كبيــرا مــن خالل 
إحــداث مراكــز جديــدة أو تهيئــة وصيانــة مراكــز قائمــة، حيــث مــن املنتظــر أن يصــل عددهــا، نهايــة 
ســنة 2016، إلــى 60 مركــزا. كمــا مت، يف نفــس املجــال، تخصيــص مبلــغ 2 مليــون درهــم، برســم 
ســنة 2015، لدعــم تســيير 4 مراكــز تعنــى بتربيــة وتكويــن وتأهيــل األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.

هــذا، وقــد مت إســناد تنفيــذ خدمــات هــذا الصنــدوق لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ملؤسســة 
التعــاون الوطنــي، تيســيرا الســتفادتهم مــن هــذه اخلدمــات بــكل أنحــاء اململكة.
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وألجــرأة صــرف االعتمــادات املرصــودة خلدمــات الصنــدوق، وســعيا وراء إضفــاء الشــفافية 
وإرســاء قواعــد احلكامــة اجليــدة يف تدبيــره، مت توقيــع اتفاقيــة ثالثيــة مــع وزارة االقتصــاد واملاليــة 
والتعــاون الوطنــي، يــوم 30 مــارس 2015، والتــي حتــدد التزامــات األطــراف املعنيــة والشــروط 

والقواعــد املنظمــة لذلــك.
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برامج للدعم والتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة
y. التكفــل.الكلــي.أو.اجلزئــي.باألشــخاص.يف.وضعيــة.إعاقــة.املنحدريــن.مــن.أوســاط.فقيــرة، وذلــك

مــن خــالل تقــدمي خدمــات اإليــواء والتغذيــة وأنشــطة الدعــم النفســي والتربــوي والطبــي 
واالجتماعــي. إضافــة إلــى تقــدمي إعانــات علــى شــكل محجــوزات وإعفــاءات جمركيــة لفائــدة 

اجلمعيــات النشــيطة يف ميــدان اإلعاقــة؛
y..،برنامــج.توزيــع.املــواد.العينيــة.املباشــرة.لفائــدة.األشــخاص.يف.وضعيــة.إعاقــة.حركيــة.وبصريــة

حيــث مت تطبيقــا لتوصيــات املجلــس األعلــى للحســابات يف تقريــره الســنوي لســنة 2011، 
وقــرارات املجلــس اإلداري للتعــاون الوطنــي الــذي أوصــى باســتبدال املســاعدات الغذائيــة 
احملــدودة )الدقيــق والزيــت( املوجهــة لفائــدة األشــخاص املعوزيــن املوجوديــن يف وضعيــة 
إعاقــة حركيــة وبصريــة ببدائــل أكثــر مالءمــة علــى شــكل »طــرود غذائيــة« متنوعــة، بــدأ العمــل 
ســنة 2015 بهــذه الصيغــة اجلديــدة، حيــث مت منــح الطــرود الغذائيــة لفائــدة 3810 مســتفيد 
ممــن تتوفــر فيهــم شــروط العــوز واإلعاقــة. وتتكــون القفــة الغذائيــة اجلديــدة مــن 5 ليتــرات 
ــغ أرز،  ــغ عــدس، و3 كل ــا، و3 كل ــغ لوبي ــاز، و3 كل ــق املمت ــغ مــن الدقي ــدة، و5 كل ــت املائ مــن زي
و500 غــرام شــاي، و3 كلــغ ســكر، يتــم تســليمها للمســتفيدين عبــر نقــط توزيــع محليــة تابعــة 
للشــركة احلائــزة علــى الصفقــة بتنســيق مــع املندوبيــات اإلقليميــة للتعــاون الوطنــي، مقابــل 
ــة تعّدهــا الشــركة املتعاقــد معهــا، وتســلّم للمســتفيدين  اإلدالء بقســيمة خاصــة بهــذه العملي
مــن طــرف املندوبيــات اإلقليميــة املعنيــة..وقــد بلغــت التكلفــة اإلجماليــة لهــذه العمليــة حوالــي 

930,000 درهــم، اســتفاد منهــا 3810 شــخصا.
y  إعــداد وتســليم مــا يقــارب 3 آالف شــهادة إداريــة لإلعاقــة ســنويا مــن أجــل االســتفادة مــن

ــة أو اإلعفــاء مــن التدريــس؛ ــة الصحي ــة أو التغطي التعويضــات العائلي
y  إعــداد وتســليم شــهادة إداريــة إلثبــات اإلعاقــة لألشــخاص الراغبــن يف اجتيــاز مباريــات

التوظيــف يف املناصــب العموميــة مبختلــف القطاعــات احلكوميــة واملؤسســات العموميــة؛ 
y  متكــن األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن تأشــيرة الــوزارة علــى طلــب االســتفادة مــن رســم

االســتيراد األدنــى علــى الســيارات املعــدة خصيصــا لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة واحملــدد 
يف نســبة 2.5 باملائــة.
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فــي  األشــخاص  لفائــدة  الولوجيــات  حــول  برنامــج 
إعاقــة وضعيــة 

يشــكل أحــد البرامــج املهيكلــة التــي تــروم ضمــان إحــدى احلقــوق األساســية لألشــخاص يف وضعيــة 
إعاقــة، والــذي يتضمــن مشــاريع تهــم تطويــر اإلطــار التنظيمــي ملجــال الولوجيــات، وتوحيــد املعايير 
املعمــول بهــا وتقويــة قــدرات الفاعلــن واملتدخلــن يف امليــدان. كمــا يتضمــن إعــداد مجموعــة مــن 
الدراســات مبــدن الــدار البيضــاء والربــاط ووجــدة وطنجــة لتطويــر الولوجيــات بهــا. وقــد مت 

حتقيــق النتائــج التاليــة:  
y  إعــداد املعاييــر التقنيــة للولوجيــات املرتبطــة بالبنــاء والتهيئــة العمرانيــة وترجمتهــا إلــى

مقتضيــات قانونيــة، حيــث يتــم حاليــا االعتمــاد عليهــا مــن طــرف القطاعــات املعنيــة يف 
صياغــة القــرارات املشــتركة للولوجيــات املعماريــة والعمرانيــة الــواردة يف املــادة 5 واملــادة 9 

مــن املرســوم التطبيقــي لقانــون الولوجيــات رقــم 10.03؛
y  باملمــرات املرتبطــة  الولوجيــات  لتحســن  التهيئــة  مجــال  يف  لالحتياجــات  جــرد  إجنــاز 

والفضــاءات والبنايــات املفتوحــة للعمــوم مبــدن الربــاط والــدار البيضــاء ووجــدة وطنجــة، 
وكــذا إدراج الولوجيــات يف دفاتــر التحمــالت النموذجيــة اخلاصــة بدراســة وإجنــاز وصيانــة 

املمــرات احلضريــة وكــذا يف مخططــات الســير واجلــوالن؛
y  إعــداد دراســة خاصــة بتقنــن معاييــر الولوجيــات املرتبطــة بوســائل النقــل العمومــي والتــي

تهــم باألســاس إعــداد تشــخيص للوضعيــة احلاليــة بخصــوص ولوجيــات النقــل العمومــي 
البــري باملغــرب )احلضــري، والرابــط بــن املــدن، والســكك احلديديــة(، وكــذا إعــداد خطــة 
عمــل لفائــدة وزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك مــن أجــل حتســن ولوجيــات النقــل لفائــدة 

ــة إعاقــة؛ األشــخاص يف وضعي
y  إعــداد 3 مصوغــات للتكويــن يف مجــال الولوجيــات لفائــدة املهندســن املعماريــن والتقنيــن

التابعــن للجماعــات الترابيــة والــوكاالت احلضريــة وللجمعيــات العاملــة يف مجــال اإلعاقــة؛
y  تنظيــم 10 ورشــات تكوينيــة يف مجــال الولوجيــات، اســتفاد منهــا 300 مهندســا معماريــا
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ــة يف  ــات العامل ــة، وكــذا أطــر اجلمعي ــوكاالت احلضري ــة وال ــا للجماعــات الترابي ــا تابع وتقني
ــة؛ ــل اإلعاق حق

y  ــاج الوســائط التواصليــة تنظيــم حمــالت حتسيســية ســمعية بصريــة حــول الولوجيــات، وإنت
باللغــات العربيــة والفرنســية واألمازيغيــة اخلاصــة بهــذه العمليــة؛

y  إرســاء الولوجيــات ببعــض الفضــاءات املفتوحــة للعمــوم مبدينــة مراكــش، ويتعلــق األمــر مبقــر
واليــة جهــة مراكــش آســفي ومقــر املجلــس اجلماعــي ملدينــة مراكــش وشــارع محمــد الســادس 
وشــارع احلســن األول وشــارع مــوالي رشــيد، وكــذا عرصــة مــوالي عبــد الســالم وجنــان احلارثــي.

z  إطــالق النســخة األولــى مــن جائــزة.»الــرواق.الســهل.الولــوج«، ســنة 2016، والتــي ســلمت لــرواق 
املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان ورواق دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
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تطوير عالقات التعاون والشراكة
y استكمال مشروع الولوجيات بدعم من البنك الدولي؛
y  التوقيــع علــى اتفاقيــة شــراكة مــع وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وتكويــن األطــر

وجامعتــي محمــد اخلامــس واحلســن الثانــي يــوم 2 غشــت 2016،  بهــدف تيســير ولــوج 
الطلبــة يف وضعيــة إعاقــة إلــى مؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وتيســير جناحهــم، 
وإدراج بعــد اإلعاقــة يف برامــج التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وتكويــن األطــر، وتطويــر 

البحــث العلمــي يف مجــال اإلعاقــة؛
y  تنفيــذ مشــروع التعــاون مــع “اإلســكوا” مــن أجــل وضــع مؤشــرات وطنيــة لتتبــع تنفيــذ االتفاقية

ــم ورشــة إلعــداد هــذه املؤشــرات  الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، حيــث مت تنظي
مبشــاركة القطاعــات احلكوميــة واملؤسســات الوطنيــة يومــي 27 و28 أكتوبــر 2015. كمــا 
يتضمــن هــذا املشــروع تقويــة قــدرات نقــط ارتــكاز القطاعــات احلكوميــة املمثلــة يف اللجنــة 

الوزاريــة املكلفــة باإلعاقــة؛
y  ،تنظيــم ورشــة مغاربيــة حــول السياســات العموميــة يف مجــال اإلعاقــة بــدول املغــرب العربــي

بتعــاون مــع منظمــة اإليسيســكو، وذلــك يومــي 30 و31 مــارس 2015؛ 
y  التوقيــع علــى اتفاقيــة شــراكة مــع وزارة الصحــة والوكالــة الوطنيــة للتأمــن الصحــي تهــدف

إلــى الوقايــة والتكفــل الصحــي باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، والتنظيــم املشــترك مــع وزارة 
الصحــة ومؤسســة محمــد اخلامــس للتضامــن للمنتــدى الوطنــي حــول اإلعاقــة والصحــة، 

وذلــك يــوم 21 أكتوبــر 2015.
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الشراكة المؤسساتية 
يف إطــار  تفعيــل اســتراتيجية القطــب االجتماعــي »4+4«، ملــا بــن 2012 و2016، خاصــة يف مــا 
يتعلــق مبجــاالت الرعايــة واحلمايــة االجتماعيــة للفئــات التــي تعيــش ظروفــا اقتصاديــة واجتماعيــة 
صعبــة، وترســيخا لقيــم التكافــل والتضامــن، عملــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة 
ــن املعنيــن، مــن قطاعــات  ــف الفاعل ــرام مجموعــة مــن الشــراكات مــع مختل ــى إب ــة عل االجتماعي
ــي  ــاون الوطن ــع مؤسســة التع ــي، وم ــع املدن ــات املجتم ــة وقطــاع خــاص ومنظم ومؤسســات عمومي
ووكالــة التنميــة االجتماعيــة، همــت بلــورة وتنفيــذ عــدد مــن البرامــج واملشــاريع لفائــدة الفئــات 
ــن ال  ــة إعاقــة، واألشــخاص املســنن الذي ــة خاصــة لألشــخاص يف وضعي ــت أهمي املســتهدفة، أول
عائــل لهــم، واألطفــال يف وضعيــة صعبــة، والنســاء املعــوزات والنســاء املعرضــات للعنــف بــكل أنواعه.
وقــد همــت الشــراكات املبرمــة، خــالل هــذه الفتــرة، تعبئــة مــوارد ماليــة إضافيــة وإجنــاز برامــج 
وأنشــطة مشــتركة مــع الفاعلــن املعنيــن، يف إطــار تنزيــل مختلــف السياســات العموميــة التــي 

ــي:  ــى الشــكل التال ــي كانــت حصيلتهــا حســب مجــاالت التدخــل عل ــوزارة، والت ــا ال بلورته

1..مجال.دعم.اجلمعيات
يف إطــار تدخلهــا يف ميــدان التنميــة االجتماعيــة، خاصــة مــا يتعلــق بدعــم مشــاريع جمعيــات 
املجتمــع املدنــي وتأهيــل املراكــز االجتماعيــة، وتقويــة قــدرات الفاعلــن اجلمعويــن، أبرمــت وزارة 

ــة: ــات الشــراكة اآلتي ــة اتفاقي ــة االجتماعي ــرأة واألســرة والتنمي التضامــن وامل
z  ــذ ــة، بتاريــخ 19 يونيــو 2015، مــن أجــل تنفي ــة التنميــة االجتماعي ــة شــراكة مــع وكال اتفاقي

برنامــج »ارتقــاء« لتقويــة قــدرات اجلمعيــات، بهــدف متكــن هاتــه األخيــرة مــن املشــاركة 
الفعالــة يف إعــداد وإجنــاز وتقييــم السياســات العموميــة وبرامــج.الــوزارة، حيــث مت إجنــاز 

مجموعــة مــن األنشــطة علــى مســتوى 40 إقليمــا عبــر التــراب الوطنــي، مــن أهمهــا:
y تنظيم 114 ورشة عمل للتحسيس؛
y تنظيم 70 ورشة لتحديد حاجيات اجلمعيات يف مجال تقوية القدرات؛
y إعداد 28 مخططا تكوينيا و886 دورة تكوينية؛
y تقدمي الدعم التقني لـفائدة 1036 من حاملي املشاريع على املستوى احمللي؛
y  666 تخصيــص 248 حصــة للمواكبــة املباشــرة للجمعيــات، وصــل عــدد املســتفيدين منهــا

ــا؛ فاعــال جمعوي
y  .إعداد حقيبة بيداغوجية مكونة من 30 دليل موضوعاتي
z  اتفاقيــة شــراكة جتــدد كل ســنة مــع وكالــة التنميــة االجتماعيــة، منــذ ســنة 2015، تهــدف

إلــى حتســن تدبيــر برنامــج الشــراكة مــع اجلمعيــات احلاملــة ملشــاريع التنميـــة االجتمـــــــاعية، 
بتقــــــدمي الدعـــــم املالــي والتقنــي إلجنــاز هــذه املشــاريع، وتتبعهــا عــن قــرب، وتوفيــر شــروط 
ــغ مالــي إجمالــي قــدره  اســتدامتها واســتفادة الفئــات املســتهدفة منهــا، التــي رصــد لهــا مبل

34.377.422,40 درهــم، والتــي عرفــت ســنة 2015 إجنــاز مــا يلــي:
y  ،ــم 80 لقــاء وورشــا ــى الدعــم مــن خــالل تنظي ــة يف احلصــول عل ــات الراغب ــة اجلمعي مواكب

ــم 1025 امــرأة؛ ــا، مــن بينه ــا 2913 فاعــال جمعوي ــة مثله ــا 2208 جمعي اســتفادت منه
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y القيام مبا مجموعه 531 زيارة ميدانية قبلية للمشاريع قبل احلسم يف انتقائها؛
y انتقاء 201 مشروع من أصل 864؛
y .صرف الدعومات املالية للجمعيات من طرف وكالة التنمية االجتماعية
z  اتفاقيــة شــراكة جتــدد كل ســنة مــع مؤسســة التعــاون الوطنــي، منــذ ســنة 2014، تهــم التنســيق

مــن أجــل دعــم ســبعة مــن املراكــز االجتماعيــة الكبــرى، التــي اســتفادت برســم ســنتي 2014 
و2015 مــن:

y  ــف التســيير ــة مصاري ــدره 15.478.400,00 درهــم مخصــص لتغطي ــي ق ــي إجمال دعــم مال
ــة املســتهدفة؛ ــه والفئ ــة ب ــة اخلدمــات املقدم ــز وطبيع ــات كل مرك ــر حســب حاجي والتأطي

y وضع مجموعة من املوارد البشرية رهن إشارة هاته املراكز؛
y  .دعم تقني مباشر يف مجال تدبير وتسيير هاته املراكز من طرف التعاون الوطني

مؤسسات.الرعاية.االجتماعية.املعنية.بهذه.االتفاقية:
y اإلسعاف االجتماعي املتنقل بالدار البيضاء؛
y املركب االجتماعي ابتسامة بالصويرة؛
y الفضاء املتعدد الوظائف للنساء باحلاجب؛
y املركب االجتماعي ابتسامة مبكناس؛
y وحدة حماية الطفولة طنجة؛
y .معهد األميرة لالمرمي لألطفال االنطوائين بطنجة

2..مجال.األشخاص.املسنني
حلمايــة ورعايــة األشــخاص املســنن، واالســتجابة ملتطلباتهــم األساســية، مت العمــل علــى تأهيــل 
وجتهيــز العديــد مــن املؤسســات التــي تــؤوي هــذه الفئــة، خاصــة الذيــن هــم يف وضعيــة صعبــة، 
وتوفيــر اخلدمــات الضروريــة لهــم، عبــر توقيــع اتفاقيــات الشــراكة مــع مجموعــة مــن املؤسســات 

والفاعلــن االجتماعيــن، والتــي كانــت كالتالــي:
z  اتفاقيــة شــراكة مــع وزارة الشــباب والرياضــة، بتاريــخ 01 أكتوبــر 2013، للتعــاون يف مجــال رعايــة

ــة، مــن أجــل متكينهــم مــن االســتفادة مــن  ــة االجتماعي األشــخاص املســنن مبؤسســات الرعاي
البرامــج الترفيهيــة وخدمــات هيــاكل القــرب التابعــة لقطــاع الشــباب والرياضــة، وذلــك بهــدف:

y تكثيف اجلهود حلماية األشخاص املسنن؛
y توفير خدمات القرب من حيث الراحة والترفيه لألشخاص املسنن؛
y املساهمة يف اإلدماج االجتماعي لألشخاص املسنن عن طريق األنشطة والترفيهية؛
y .تثمن خبرات األشخاص املسنن يف املجاالت الرياضية واألنشطة الترفيهية

املندوبيــات  بــن  املشــتركة  مــن األنشــطة  القيــام مبجموعــة  مــن  الشــراكة  وقــد مكنــت هاتــه 
اإلقليميــة ملؤسســة التعــاون الوطنــي والتمثيليــات الترابيــة لــوزارة الشــباب والرياضــة لفائــدة الفئــة 

املســتهدفة.
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z  اتفاقيــة شــراكة مــع املنظمــة اإلســالمية للتربيــة والعلــوم والثقافــة )إيسيســكو(، بتاريــخ 18 أبريــل
2014، تهــم التعــاون يف مجــال األشــخاص املســنن، مــن خــالل تنظيــم نــدوات ودورات تأهيليــة 
وإعــداد بحــوث ودراســات يف املوضــوع، والنهــوض مبؤسســات الرعايــة االجتماعيــة التــي تــؤوي 

هاتــه الفئــة، وذلــك بهــدف:
y االهتمام باألشخاص املسنن الذين هم يف وضعية صعبة؛
y .النهوض مبؤسسات الرعاية االجتماعية اخلاصة باألشخاص املسنن

ــي أســفر عــن تأســيس املرصــد  ــوزارة مــن دعــم تقن ــة مــن اســتفادة ال ــت هــذه االتفاقي وقــد مكن
الوطنــي لألشــخاص املســنن.

z  اتفاقيــة شــراكة مــع مجموعــة أكــوا املغــرب، بتاريــخ 24 يونيــو 2015، مــن أجــل تعبئــة اإلمكانيــات
الالزمــة لتأهيــل مــا مجموعــه 35 مــن مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة التــي تــؤوي األشــخاص 
املســنن، والتــي رصــد لهــا مبلــغ 2.000.000,00 درهــم خصــص لتزويــد املطابــخ بهــا باملعــدات 

الكهرمنزليــة الضروريــة، وكــذا توفيــر وســائل التدفئــة وتســخن امليــاه.
z  اتفاقيــة شــراكة مــع املجمــع الشــريف للفوســفاط، بتاريــخ 24 يونيــو 2015، مــن أجــل التعــاون يف

مجــال رعايــة األشــخاص املســنن، مببلــغ إجمالــي 2.649.660,00 درهــم، مت مبقتضاهــا العمــل 
علــى تأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة التــي تتكفــل باألشــخاص املســنن، حيــث مت جتهيــز 

مجموعــة مــن املؤسســات بعــدد مــن األقاليــم، كالتالــي:
y جتهيز 20 قاعة للفحص؛
y جتهيز 24 قاعة للترويض خاصة باألشخاص املسنن؛
y  ــة ــى احلرك ــر القادريــن عل ــزات طبيــة وأســرة خاصــة باألشــخاص املســنن غي توفيــر جتهي

لفائــدة 12 مؤسســة.
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z  ــو ــة ومؤسســة التعــاون الوطنــي، بتاريــخ 24 يوني ــة االجتماعي ــة التنمي ــة شــراكة مــع وكال اتفاقي
2015، يف إطــار إصــالح منظومــة مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، خاصــة الشــق املتعلــق بتقويــة 
قــدرات املهتمــن والعاملــن يف ميــدان رعايــة األشــخاص املســنن، وذلــك بهــدف إعــداد وتنفيــذ 
ــة مبؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، رصــد لهــا  برنامــج تكوينــي لفائــدة املــوارد البشــرية العامل

مبلــغ 8.449.814,00 درهــم، مــوزع كالتالــي:
y مساهمة الوزارة: 2.399.790,00 درهم؛
y مساهمة وكالة التنمية االجتماعية: 2.025.000,00 درهم؛
y مساهمة التعاون الوطني: 2.808.512,00 درهم؛
y .اجلمعيات: 1.216.512,00 درهم

ومت، مبقتضــى هــذه االتفاقيــة، تكويــن ومواكبــة العاملــن بـــ62 مؤسســة للرعايــة االجتماعيــة، مــن 
خــالل:
y  تكويــن 855 مــن مســؤولي وأطــر اجلمعيــات واألطــر اإلداريــة والتقنيــة والعاملــن االجتماعيــن

باملؤسسات؛
y تنظيم 407 يوما للتكوين، و026 يوما مخصصا للمواكبة؛
z  اتفاقيــة شــراكة مــع جمعيــة »علــوم الشــيخوخة أمــل« لإلشــراف علــى تكويــن األطبــاء واملمرضــن

العاملــن مبؤسســات الرعايــة االجتماعيــة لألشــخاص املســنن علــى مــدى ســنتن، يف املجــاالت 
املتعلقــة بعلــوم الشــيخوخة بدعــم مالــي قــدره 317.000,00  درهــم. 

z  اتفاقيــة شــراكة مــع جمعيــة لقــاءات للتربيــة والثقافــات، بهــدف تنظيــم أنشــطة فنيــة ترفيهيــة
ــاء املجــاورة  ــن باألحي ــة والقاطن ــة االجتماعي للمســنن املقيمــن مبؤسســات مؤسســات الرعاي

ــي قــدره 325.400,00 درهــم. لهــا، وذلــك بدعــم مال
z  ــوز 2016، تهــم إجنــاز ــخ 01 يولي ــة البشــرية، بتاري ــي للتنمي ــة شــراكة مــع املرصــد الوطن اتفاقي

دراســة مــن طــرف املرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية لتشــخيص أوضــاع األشــخاص املســنن يف 
املغــرب، والتــي تدخــل ضمــن تفعيــل االتفاقيــة اإلطــار املوقعــة بــن الطرفــن يف نفــس التاريــخ، 
االجتماعيــة.   والهندســة  االجتماعيــة  التنميــة  تخــص  وأنشــطة  دراســات  بإجنــاز  واملتعلقــة 
وتتضمــن هــذه الدراســة محوريــن: محــور كمــي يتعلــق باملعطيــات الدميغرافيــة واالجتاهــات 
اليومــي  املعيشــي  الواقــع  علــى  نوعــي ســيركز  ومحــور  الشــيخوخة،  لظاهــرة  املســتقبلية 

للمســنن واحتياجاتهــم وانتظاراتهــم.

3..مجال.الطفولة
z  اتفاقيــة شــراكة مــع املرصــد الوطنــي حلقــوق الطفــل، بتاريــخ ينايــر 2015، لدعــم الفاعلــن

احملليــن يف مجــال النهــوض بحقــوق الطفــل عامــة، وتعزيــز حمايــة األطفــال مــن كافــة أشــكال 
ــك بهــدف: ــف واالســتغالل واإلهمــال خاصــة، وذل العن

y نشر ثقافة حقوق الطفل؛
y تعزيز آليات اإلشعار واليقظة حلماية األطفال ضد العنف واالستغالل؛
y  وضــع برامــج لتقويــة جهــود بالدنــا يف مجــال الوقايــة مــن مختلــف أشــكال العنــف ضــد

األطفــال؛
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y إجناز دراسات وأبحاث وتنظيم لقاءات حتسيسية حول مظاهر العنف ضد األطفال؛
y القيام ببرامج وأنشطة من شأنها أن تساهم يف حماية الطفولة؛
y .دعم قدرات الفاعلن العاملن يف مجال الطفولة
z  ــوز 2016، تهــم إجنــاز ــخ 01 يولي ــة البشــرية، بتاري ــي للتنمي ــة شــراكة مــع املرصــد الوطن اتفاقي

دراســة حــول تقييــم السياســة العموميــة املندمجــة حلمايــة الطفولــة، والتــي تدخــل ضمــن تفعيــل 
االتفاقيــة اإلطــار املوقعــة بــن الطرفــن يف نفــس التاريــخ، واملتعلقــة بإجنــاز دراســات وأنشــطة 

تخــص التنميــة االجتماعيــة والهندســة االجتماعيــة.

z  اتفاقيــة شــراكة مــع اإلســعاف الدولــي االجتماعــي املتنقــل بباريــس واإلســعاف املتنقــل بالــدار
البيضــاء، بتاريــخ 13 يوليــوز 2016، مــن أجــل التعــاون ونقــل اخلبــرات يف مجــال اإلســعاف 

االجتماعــي املتنقــل، وذلــك بهــدف:
y  نقــل اخلبــرات لتقويــة قــدرات اجلمعيــة املشــرفة علــى اإلســعاف االجتماعــي املتنقــل بالــدار

البيضــاء؛
y .نقل جتربة اإلسعاف االجتماعي املتنقل بالدار البيضاء ملدن أخرى

4..مجال.األشخاص.يف.وضعية.إعاقة
z  اتفاقيــة شــراكة مــع وزارة الســياحة واجلامعــة الوطنيــة للصناعــة الفندقيــة واجلامعــة الوطنيــة

للنقــل الســياحي، بتاريــخ 25 ينايــر2015، لتعزيــز التعــاون يف مجــال النهــوض بحقــوق األشــخاص 
يف وضعيــة إعاقــة مــن أجــل حتقيــق:

y حماية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة يف مجال اخلدمات السياحية؛
y  التكويــن لفائــدة طلبــة املعاهــد ومؤسســات التكويــن الســياحي التابعــة لــوزارة الســياحة لفهــم

واســتيعاب أهميــة الولوجيــات واخلدمــات املرافقــة لهــا؛
y تنظيم أيام دراسية حول مالءمة العرض السياحي ومتطلبات األشخاص يف وضعية إعاقة؛
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y  التحســيس باســتيعاب اخلدمــات الــالزم توفيرهــا يف إطــار اســتقبال األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة.

z  اتفاقيــة شــراكة مــع وزارة االقتصــاد واملاليــة ومؤسســة التعــاون الوطنــي، بتاريــخ 30 مــارس
2015، للمســاهمة يف اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، يتــم 
مبقتضاهــا تفعيــل مجــاالت الدعــم املنصــوص عليهــا يف صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي، 

والتــي شــملت، برســم ســنتي 2015 و2016:
y  تخصيــص مــا مجموعــه 12 مليــون درهــم )6 مليــون درهــم برســم ســنة 2015 و6 مليــون

ــاء األجهــزة اخلاصــة واملعينــات التقنيــة لفائــدة األشــخاص  درهــم برســم ســنة 2016( القتن
يف وضعيــة إعاقــة؛

y  2015 تخصيــص مبلــغ إجمالــي قــدره 99.56 مليــون درهــم )44.56 مليــون درهــم برســم ســنة
و55 مليــون درهــم برســم ســنة 2016( لتحســن ظــروف متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة 

املســتفيدين مــن خدمــات املراكــز التابعــة للجمعيــات؛
y  تخصيــص مبلــغ 15 مليــون درهــم )5 مليــون درهــم برســم ســنة 2015 و10 مليــون درهــم برســم

ســنة 2016( لتشــجيع اإلدمــاج املهنــي واألنشــطة املــدرة للدخــل لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة 
إعاقــة، مــن خــالل متويــل مــا مجموعــه 138 مشــروعا مــدرا للدخــل؛

y  تخصيــص مبلــغ 54 مليــون درهــم )14مليــون درهــم برســم ســنة 2015 و40 مليــون درهــم
برســم ســنة 2016( للمســاهمة يف وضــع وتســيير مراكــز اســتقبال األشــخاص يف وضعيــة 

إعاقــة.
z  ،2015 اتفاقيــة شــراكة مــع وزارة الصحــة والوكالــة الوطنيــة للتأمــن الصحــي، بتاريــخ 21 أكتوبــر

لتطويــر التعــاون يف مجــال الوقايــة مــن اإلعاقــة وحتســن الولــوج إلــى اخلدمــات الصحيــة 
والتكفــل والتأهيــل الصحــي، مــن أجــل حتقيــق:

y املساهمة يف احلد من مسببات ومضاعفات اإلعاقة بهدف التقليص من نسبتها؛
y متكن األشخاص يف وضعية إعاقة من الرعاية الصحية؛
y  .املساهمة يف اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لألشخاص يف وضعية إعاقة
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z  ــي ــاون الوطن ــة ومؤسســة التع ــة إطــار للشــراكة مــع وزارة التشــغيل والشــؤون االجتماعي اتفاقي
ــر  ــخ 02 نونب ــة، بتاري ــة االجتماعي ــة التنمي ــاءات ووكال ــاش الشــغل والكف ــة إلنع ــة الوطني والوكال
2015، للتعــاون مــن أجــل تســهيل اإلدمــاج املهنــي، وتشــجيع مبــادرات التشــغيل الذاتــي لفائــدة 

ــك بهــدف: ــة إعاقــة، وذل األشــخاص يف وضعي
y  حتسن قابلية تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة؛
y  وضع برامج ملواكبتهم إلجناز مشاريع مدر للدخل؛
y .إدماج األشخاص يف وضعية إعاقة يف احلياة املهنية
z  اتفاقيــة شــراكة مــع مؤسســة التعــاون الوطنــي تهــم إحــداث وحــدات االســتقبال والتوجيــه علــى

املســتوى احمللــي لفائــدة األشــخاص وضعيــة إعاقــة وأســرهم واجلمعيــات العاملــة يف مجــال 
اإلعاقــة، والتــي مكنــت حتــى اآلن مــن تفعيــل مــا مجموعــه 20 مركــزا شــرع يف تقــدمي خدماتهــا 

للفئــات املســتهدفة، فيمــا 41 مركــزا يف طــور اإلجنــاز.
z  ــم العالــي والبحــث العلمــي وتكويــن األطــر، بتاريــخ 04 غشــت اتفاقيــة شــراكة مــع وزارة التعلي

2016، مــن أجــل النهــوض بحقــوق الطلبــة يف وضعيــة إعاقــة، يف إطــار تفعيــل السياســة العمومية 
املندمجــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، والتــي تهــدف:

y  تيسير ولوج الطلبة يف وضعية إعاقة إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؛
y املساهمة يف اندماج هذه الفئة يف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛
y إحداث بيئة مؤهلة وشاملة للطلبة يف وضعية إعاقة؛
y .إدراج بعد اإلعاقة يف برامج التعليم العالي وتطوير البحث العلمي يف مجال اإلعاقة
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5..مجال.املرأة
z  اتفاقيــة شــراكة مــع وزارة االتصــال، بتاريــخ 9 مــارس2013، بقصــد تفعيــل البرنامــج التحسيســي

املندمــج يف مجــال مناهضــة العنــف والتمييــز ضــد النســاء والفتيــات 2013 - 2016، الــذي يضــم 
ــات واملواطنــن،  ــة والتحسيســية العامــة املوجهــة لعمــوم املواطن مجموعــة مــن البرامــج التوعوي

وبرامــج خاصــة باملؤسســات اإلعالميــة ووكاالت اإلشــهار والعاملــن بهمــا.
z  اتفاقيــة شــراكة مــع وزارة الثقافــة، بتاريــخ 9 مــارس 2013، لتفعيــل البرنامــج التحسيســي

املندمــج يف مجــال مناهضــة العنــف والتمييــز ضــد النســاء والفتيــات، هدفهــا إدمــاج وترســيخ 
مبــادئ العــدل واالنصــاف واملســاواة بــن اجلنســن، لفائــدة:

y طلبة املعهد العالي للفن املسرحي والتنشيط الثقايف؛
y املؤسسات والفضاءات التابعة لوزارة الثقافة؛
y الوافدون على املعرض الدولي للكتاب؛
y .الشباب والنساء الوافدون على املندوبيات واملسارح واملكتبات
z  اتفاقيــة شــراكة مــع الوكالــة الوطنيــة لدعـــــم املقــاوالت الصغــــــرى واملتوسطـــــــة لتقويــة قــدرات

وتطويــر مهــارات رائــدات التعاونيــات واجلمعيــات والنســاء املقــاوالت، عبــر تنفيــذ:
y  برنامــج »انفتــاح لــه«، الــذي يســتهدف املقــاوالت الصغــرى واحلرفيــن والصنــاع والتجــار

املتوفريــن علــى الســجل التجــاري أو شــهادة التســجيل يف الضريبــة املهنيــة؛
y  برنامــج »بينهــن يف اجلهــات«، الــذي يســتهدف النســاء رئيســات املقــاوالت الصغيــرة والصغيــرة

جــدا يف مرحلــة مــا بعــد اإلنشــاء.
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z  ــوع ــى الن ــي عل ــف املبن ــة املؤسســاتية للعن ــة املعلوماتي ــات حــول املنظوم ــادل املعطي ــول تب بروتوك
املوقع مع وزارة العـــــدل واحلريــــــــــات ووزارة الصــــــحة والدرك امللكي واإلدارة العامــــــة لألمـــــن 
الوطنــي، بتاريــخ 11 أكتوبــر 2014، يف إطــار تفعيــل املنظومــة املعلوماتيــة املؤسســاتية للعنــف 
ــا  ــادل املعطيــات حــول النســاء والفتيــات ضحاي ــة العمــل وتب ــوع وتوحيــد منهجي ــى الن املبنــي عل

العنــف، والــذي يهــدف:
y توحيد منهجية عمل كافة املتدخلن يف مجال مناهضة العنف ضد النساء؛
y  ــا ــات ضحاي ــة بالنســاء والفتي ــات املتعلق ــات والبيان ــر ووســائل تســجيل املعلوم ــد معايي توحي

ــوع االجتماعــي )اســتمارة موحــدة(؛ ــى الن ــي عل ــف املبن العن
y جتميع وحتليل املعطيات املرتبطة بالظاهرة على الصعيدين اجلهوي والوطني؛
y .إعداد التقارير اإلحصائية الدورية والتقرير اإلحصائي السنوي حول العنف ضد النساء
z  اتفاقيــة شــراكة مــع مؤسســة التعــاون الوطنــي، بتاريــخ 21 يوليــوز 2015، للتعــاون مــن أجــل

إحــداث وتدبيــر 40 فضــاء متعــدد الوظائــف للنســاء يف وضعيــة صعبــة، مببلــغ مالــي قــدره 16 
مليــون درهــم، والتــي ســتمكن مــن تقريــب خدمــات: 

y  دعــم ومواكبــة النســاء، خاصــة ضحايــا العنــف، مــن خــالل االســتقبال واإلنصــات والتوجيــه
واإلرشــاد القانونــي واإليــواء املؤقــت، وضمــان املواكبــة الصحيــة والنفســية واالجتماعيــة 

ــن؛ ــة له والقانوني
y  تقويــة القــدرات مــن خــالل التكويــن املهنــي والتأطيــر االجتماعــي واكتســاب املعــارف يف

املجــال القانونــي؛
y  التحســيس والتوعيــة بحقــوق النســاء املرتبــط مبقاربــة النــوع االجتماعــي والتمييــز اإليجابــي

لتحقيــق اإلدمــاج االجتماعــي املنصــف للنســاء.
وقد.مت.يف.هذا.اإلطار:

y تعبئة البنايات املالئمة الحتضان الفضاءات؛
y وضع الهوية املرئية لهذا النوع من الفضاءات؛
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y إجناز الدراسات التقنية املتعلقة بتهيئة الفضاءات املبرمجة؛
y  تهيئــة وجتهيــز 21 فضــاء برســم ميزانيــة 2015، وبرمجــة باقــي الفضــاءات برســم ميزانيــة

2016؛
z  اتفاقيــة شــراكة مــع وكالــة التنميــة االجتماعيــة وجمعيــة النســاء رئيســات املقــاوالت باملغــــــرب

ــرية  ــاوالت النســائية باألوســاط احلضـــ ــة املقــــ ــاحت غشــت 2016، لتنمي ــاريخ فـــ )AFEM(، بتــــ
وشبــــــه احلضـــــرية والقـــــروية، عـــن طريق إحداث املســـرعات واحلاضنات للمقـــاوالت بجهات 
مـــراكــــــــش آســفي، وطنجــة تطــوان احلســيمة، وفــاس مكنــاس، لفائــدة كل امــرأة حاملــة لفكــرة 
أو ملشــروع إحــداث مقاولــة، مــع إعطــاء أولويــة خاصــة للنســاء املنحــدرات مــن أوســاط هشــة أو 

مهمشــة، رصــد لهــا مبلــغ 5.000.000,00 درهــم مــوزع كالتالــي:
y  3.000.000,00 درهم من طرف الوزارة؛
y  .2.000.000,00 درهم مساهمة وكالة التنمية االجتماعية
z  غيــر الفاعلــن  »دعــم  مكــون  لتفعيــل  االجتماعيــة  التنميــة  وكالــة  مــع  شــراكة  اتفاقيــة 

احلكوميــن«، يف إطــار برنامــج االحتــاد األوروبــي اخلــاص بدعــم تفعيــل اخلطــة احلكوميــة 
للمســاواة »إكــرام«، وذلــك مــن أجــل تعزيــز دورهــم يف النهــوض باملســاواة واملناصفــة بــن 
الرجــال والنســاء، رصــد لهــا مبلــغ 22.288.000,00 درهــم، والتــي سيســتمر العمــل بهــا 
طيلــة مــدة تنزيــل وأجــرأة اتفاقيــة التمويــل املوقعــة بــن اململكــة املغربيــة واالحتــاد األوروبــي 

لدعــم تفعيــل اخلطــة احلكوميــة للمســاواة.
وقــد أســفرت عمليــة انتقــاء اجلمعيــات احلاملــة للمشــاريع عــن قبــول 15 مشــروعا لفائــدة جمعيات 

املجتمــع املدنــي العاملــة يف مجــال املرأة.
z  توقيـــع اتفـــــاقية شراكـــــة مــع وزارة التجهيـــــز والنقــــل واللوجســتيك، مــن أجــل تهيئــة معــارض

ــة ذات النفــع االقتصــادي بالفضــاءات  ــات النسائيــــ ــات واجلمعي لتســويق منتوجــات التعاوني
املخصصـــــة للعــرض والبيـــــــع باملرافــق واملـــــؤسسات العموميــة التابعــة لهــا، كاملطــارات 

والطــرق الســيارة ومحطــات الســكك احلديديــة واملوانــئ.. وغيرهــا.
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تقوية قدرات الفاعلين التنمويين  
والنهوض بالمبادرات الجمعوية

z  متاشــيا مــع مــا نــص عليــه دســتور اململكــة ســنة 2011، واحترامــا ملضامــن البرنامــج احلكومــي
املصــادق عليــه مــن قبــل البرملــان بتاريــخ 26 ينايــر 2012، والــذي نــص يف موضــوع الشــراكة 
مــع اجلمعيــات علــى ضــرورة "إقــرار معاييــر شــفافة لتمويــل برامــج اجلمعيــات وإقــرار آليــات 
ملنــع اجلمــع بــن التمويــالت، واعتمــاد طلــب العــروض يف مجــال دعــم املشــاريع"، وحرصــا 
علــى إضفــاء الوضــوح والشــفافية وتخليــق العالقــات التشــاركية، وضمانــا لتكافــؤ الفــرص بــن 
ــداء مــن ســنة  ــوزارة ابت ــد اعتمــدت ال ــل العمومــي، فق ــوج للتموي ــا يخــص الول ــات فيم اجلمعي
ــا وتطويرهــا  ــا ومراجعته ــى تقييمه ــات، مت العمــل عل ــاء مشــاريع اجلمعي 2012 مســطرة النتق

ســنة بعــد أخــرى. ومــن بــن أهــم مــا جــاء يف هــذه املســطرة: 
y اعتماد مبدأ اإلعالن عن طلب تقدمي املشاريع املفتوح أمام جميع اجلمعيات؛
y  حصــر مجــاالت الدعــم يف مــا يتقاطــع مــع محــاور اســتراتيجية القطــب االجتماعــي، ويســاهم

يف حتقيــق أهدافهــا؛
y  اعتمــاد دفاتــر التحمــالت، كوثائــق مرجعيــة للجمعيــات، التــي حتــدد املواصفــات الواجــب

توفرهــا يف املشــاريع، وذلــك يف املجــاالت التاليــة:
y مراكز االستقبال واالستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف؛
y اإلدماج االجتماعي عبر التمكن االقتصادي للنساء؛
y  ــوق األشــخاص ــات بخصــوص إذكاء الوعــي يف مجــال النهــوض بحق ــادرات اجلمعي مب

ــة إعاقــة؛ يف وضعي
y مراكز الوساطة األسرية؛
y اإلرشاد األسري؛
y التربية الوالدية؛
y مراكز االستقبال واالستماع والتوجيه واملواكبة لألطفال ضحايا العنف؛
y النهوض باألطفال يف وضعية الشارع؛
y .التنمية االجتماعية باألحياء املهمشة والفقيرة
y اعتماد وثائق موحدة لتقدمي مشاريع اجلمعيات؛
y حتديد املعايير املعتمدة النتقاء مشاريع اجلمعيات؛
y  وضــع آليــات للحكامــة علــى املســتوين املركــزي والترابــي، مبــا مّكــن مــن االســتفادة علــى

الوجــه األمثــل مــن املــوارد البشــرية املتوفــرة لــدى مختلــف مكونــات القطــب االجتماعــي، وكــذا 
التجــارب املتراكمــة لديهــا يف اختيــار املشــاريع األكثــر أحقيــة بالتمويــل.

z  اعتمــاد مســطرة النتقــاء مشــاريع جمعيــات املجتمــع املدنــي، ابتــداء مــن ســنة 2012، مت العمــل
علــى تقييمهــا ومراجعتهــا وتطويرهــا ســنة بعــد أخــرى، والتــي تنــص علــى اعتمــاد مبــدأ اإلعالن 
ــات، وحصــر مجــاالت الدعــم يف مــا  ــع اجلمعي ــوح أمــام جمي ــب تقــدمي املشــاريع املفت عــن طل
يتقاطــع مــع محــاور اســتراتيجية القطــب االجتماعــي، ويســاهم يف حتقيــق أهدافهــا، واعتمــاد 
وثائــق موحــدة لتقــدمي هــذه املشــاريع، وكــذا حتديــد املعاييــر املعتمــدة النتقائهــا، إضافــة إلــى 
وضــع ثــالث آليــات للحكامــة علــى املســتوين املركــزي والترابــي، مبــا مكــن مــن االســتفادة 
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علــى الوجــه األمثــل مــن املــوارد البشــرية املتوفــرة لــدى مختلــف مكونــات القطــب االجتماعــي، 
والتجــارب املتراكمــة لديهــا يف تقديــر اختيــار املشــاريع األكثــر أحقيــة بالتمويــل.

z  تخصيــص القطــب االجتماعــي، خــالل الفتــرة مــا بــن 2012 و2016، مــا يناهــز 850 مليــون
درهــم مــن ميزانيتــه لتمويــل أزيــد مــن 7300 مشــروعا تغطــي مختلــف املجــاالت االجتماعيــة، 
خاصــة مــا يتعلــق بـــدعم وتأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، مــن دور الطالــب والطالبــة، 
ودور املســنن، ومؤسســات رعايــة األطفــال املتخلــى عنهــم، ودور األطفــال، واملؤسســات اخلاصة 
بالتكفــل باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، ومؤسســات التكفــل باألطفــال يف وضعيــة صعبــة، 
ــة، ودور األمومــة..، إضافــة إلــى دعــم متــدرس  ومؤسســات التكفــل بالنســاء يف وضعيــة صعب
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة، ودعــم مراكــز االســتماع والتوجيــه لفائــدة النســاء ضحايــا العنــف، 

وكــذا دعــم مراكــز الوســاطة األســرية، وحمايــة الطفولــة يف وضعيــة صعبــة.

z  املســاهمة يف متويل ما مجموعه 871.مشــروعا.من.أصل.3077 مشــروعا تقدمت بها اجلمعيات
العاملــة يف مجــاالت تدخلهــا، مبلــغ إجمالــي وصــل إلــى 190.586.861,00 درهــم، والتــي تتــوزع 

علــى الشــكل التالي:
y  قــدره إجمالــي  بدعــم  طلــب،   863 بــن  مــن  انتقاؤهــا  مت   ،2012 ســنة  مشــروعا،   225

درهــم.  65.425.443,00
y   قــدره إجمالــي  بدعــم  طلــب،   958 بــن  مــن  انتقاؤهــا  مت   ،2013 ســنة  مشــروعا،   292

درهــم.  47.490.446,00
y  153 مشــروعا، ســنة 2014، مت انتقاؤهــا مــن بــن 392 مشــروعا بدعــم إجمالــي قــدره

درهــم.  43.293.550,00
y  201 مشــروعا، ســنة 2015، مت انتقاؤهــا مــن بــن 864 مشــروعا بدعــم إجمالــي قــدره

درهــم.   34.377.422,00
z  مواصلــة اعتمــاد برنامــج.تقويــة.قــدرات.النســيج.اجلمعــوي، الــذي انطلــق ســنة 2011 بشــراكة

مــع شــبكة املنظمــات غيــر احلكوميــة اإليطاليــة املشــتغلة باملغــرب، بهــدف تقويــة قــدرات 
النســيج اجلمعــوي احمللــي يف مجــال التنظيــم الداخلــي واخلارجــي علــى مســتوى عمــاالت 
وجــدة أنــكاد وطنجــة أصيلــة وبنــي مــالل، ودعــم املشــاركة الفاعلــة للجمعيــات احملليــة يف 
ــي.  ــي واإليطال ــي املغرب ــن املجتمــع املدن ــرات ب ــادل اخلب ــز أواصــر تب ــة، وتعزي ــة التنمي دينامي
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وقــد بلــغ عــدد املشــاريع املمولــة يف إطــار هــذا البرنامــج 300 مشــروعا بكلفــة إجماليــة قدرهــا 
8.462.049 درهــم، مــع اســتفادة 67.042 فاعــل جمعــوي مــن البرنامــج.

z  مواصلــة اعتمــاد برنامــج.مغــرب.مبــادرات،.الــذي يهــدف إلــى دعــم خلــق املقــاوالت الصغــرى جــدا
مــن طــرف املقاولــن الشــباب، وحتقيــق اإلدمــاج السوســيو اقتصــادي للفئــات الهشــة. وقــد مت، 

يف إطــار تنفيــذه، متويــل 304 مشــروعا بكلفــة إجماليــة بلغــت 19.344.751 درهمــا. 
z  تنظيم وتطوير السالســل دعــم  إلــى  يهــدف  الــذي  تثمــني،. برنامــج. اعتمــاد  مواصلــة 

ــن  ــار املنتجــن، الســيما العامل ــرة وحتســن الظروف املعيشــية لصغ ــة الصغي اإلنتاجية احمللي
يف إطــار تعاونيــات وجمعيــات مهنيــة ومقــاوالت صغــرى، وذلــك عبــر تعبئــة الفاعلــن احملليــن 
وتطويــر الشــراكة وتوفيــر التكوينــات التقنيــة الضروريــة. وقــد مت تنظيــم 198 حصــة للتكويــن 

والتحســيس واملواكبــة، اســتفاد منهــا 2397 فــردا.
z  مواصلــة املواكبــة.االجتماعيــة.لبرامــج.محاربــة.الســكن.غيــر.الائــق،.بهــدف مواكبــة مجهــودات

ــوج إلــى الســكن الالئــق  ــاة املواطنــن، عبــر متكينهــم مــن الول ــة يف الرفــع مــن جــودة حي الدول
وحتســن شــروط اندماجهــم السوســيو اقتصــادي باألحيــاء اجلديــدة، مــن خــالل مقاربــة تنموية 
اجتماعيــة ومجاليــة مندمجــة لعمليــات وبرامــج إعــادة إيــواء قاطنــي دور الصفيــح، حيــث متــت 

مواكبــة 2554 أســرة.
z  مواصلــة اعتمــاد برنامــج.التنشــيط.االجتماعــي.عــن.قــرب،.الــذي يهــدف إلــى بنــاء وتعزيــز

منــوذج محلــي للتماســك االجتماعــي احلضــري قائــم علــى مواكبــة املبــادرة الفرديــة واجلماعيــة، 
والتحفيــز علــى اإلبــداع االجتماعــي والــذكاء اجلماعــي مــن خــالل جتويــد احلمولــة االجتماعيــة 
والتربويــة للممارســة الرياضيــة والثقافيــة والترفيهيــة داخــل األحيــاء احلضريــة. وتقــوم وكالــة 
التنميــة االجتماعيــة بتنفيــذ هــذا البرنامــج بشــراكة مــع البلديــات واجلماعــات احلضريــة، 

وتتمثــل حصيلتــه يف:
y صياغة واعتماد 15 أداة ألجرأة وتفعيل برنامج التنشيط االجتماعي عن قرب؛
y إنتاج وصالت سمعية بصرية وتوزيع دعامات تواصل خالل لقاءات التوعية والتحسيس؛
y  ــة الشــيخ ــي تارجيســت وزاوي ــة الشــركاء ببلديت ــة والتحســيس وتعبئ ــاء للتوعي ــم 27 لق تنظي

لفائــدة 260 مســتفيد ضمنهــم 24 امــرأة؛
y .تنظيم 3 دورات تكوينية ببلدية احلاجب
z  مواصلــة اعتمــاد.برنامــج.التنميــة.االجتماعيــة.لألحيــاء.احلضريــة،.الــذي.يهــدف إلــى املســاهمة

يف التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والتنشــيط االجتماعــي لألحيــاء احلضريــة، عبــر بلــورة 
وتفعيــل جملــة مــن األنشــطة واألعمــال التنمويــة والتنشــيطية للرفــع مــن جــودة احليــاة داخــل 
األحيــاء بوصفهــا إطــارا للعيــش املشــترك، وتقويــة التماســك االجتماعــي، وذلــك انطالقــا 
مــن ترســيخ ثقافــة املواطنــة ودعــم ومواكبــة مبــادرات التشــغيل الذاتــي. وقــد بلغــت الكلفــة 

ــه يف: ــذي ميكــن إجمــال حصيلت ــة لهــذا البرنامــج 5.706.000 درهــم، وال اإلجمالي
y صياغة واعتماد 15 أداة ألجرأة وتفعيل برنامج التنمية االجتماعية لألحياء احلضرية؛
y  ــى مســتوى ــة عل ــة االجتماعيــة احلضري ــة قطــب اخلبــرة يف مجــال التنمي ــق وتقوي دعــم وخل

ــة؛ ــة للوكال ــع املنســقيات اجلهوي جمي
y  تنظيــم لقــاءات للتوعيــة والتحســيس وتعبئــة الشــركاء بإقليــم ســيدي بنــور بحضــور املصالــح

اخلارجيــة واجلمعيــات املختصــة.
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دعم المشاريع الجمعوية مع التتبع واالفتحاص
z  يف إطــار تتبــع املشــاريع املمولــة، وكيفيــة صــرف الدعومــات العموميــة املقدمــة للجمعيــات، مت

القيــام بالعديــد مــن عمليــات االفتحــاص برســم الســنوات الســابقة، مــن أهمهــا:
y  إمتــام عمليــة االفتحــاص اخلارجــي لـــ908 مشــروع ممــول مــن طــرف الــوزارة برســم الفتــرة

.2011/2008
y .االفتحاص اخلارجي لـ400 جمعية مسيرة ملؤسسات الرعاية االجتماعية
y  إمتــام مهمــة االفتحــاص اخلارجــي لـــ20 مشــروعا كانــت مســاهمة وكالــة التنميــة االجتماعيــة

فيهــا تفــوق 1 مليــون درهــم لــكل مشــروع.
y .تنظيم 162 زيارة ميدانية ملشاريع اجلمعيات
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تأهيــل ومواكبــة مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة 
لتقويــة وتنميــة التكفــل بالغيــر

تنفيــذا ملخططهــا اإلصالحــي ملؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، ويف إطــار ممارســتها ملهامهــا 
ــر مؤسســات  ــح وتدبي ــق بشــروط فت ــون 14.05 املتعل ــات القان ــق مقتضي ــة أساســا يف تطبي املتمثل
الرعايــة االجتماعيــة، قامــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، مــا بــن 2012 

و2016، بـــ:
z..متكــني.مؤسســات.الرعايــة.االجتماعيــة.مــن.ماءمــة.وضعيتهــا.إزاء.هــذا.القانــون.وفــق.معاييــر

تتوخــى.حتقيــق.اجلــودة.يف.اخلدمــات.كمــا.يف.التأطيــر، حيــث ســهرت الــوزارة علــى تنظيــم عــدة 
اجتماعــات للجنــة التقنيــة املكونــة مــن القطاعــات الوزاريــة املعنيــة واملوكــول لهــا دراســة ملفــات 
طلبــات فتــح مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة والــواردة مــن املصالــح التابعــة ملختلــف العمــاالت 

واألقاليــم. 
وقــد تــوج عمــل هــذه اللجنــة التقنيــة بإصــدار العديــد مــن قــرارات الترخيــص بفتــح وتدبيــر 

مجموعــة مــن املؤسســات، كانــت حصيلــة عملهــا، إلــى غايــة شــهر أكتوبــر 2016، كالتالــي:
y   متكــن 428 مؤسســة مــن احلصــول علــى قــرار الترخيــص بالفتــح وفــق شــروط القانــون

14.05؛
y  تغييــر الترخيــص املمنــوح لفائــدة 162 مؤسســة بعــد التأكــد مــن مطابقــة التغييــرات احملدثــة

ألحــكام القانــون 14.05؛
y .التسوية النهائية لــ74 مؤسسة مرخصة بشرط

وبذلك أصبح مجموع املؤسسات املرخصة، إلى حدود فاحت أكتوبر 2016، 1051 مؤسسة. 
ولتمكــن املواطنــات واملواطنــن واملهتمــن مــن الولــوج إلــى قائمــة هــذه املؤسســات، واالطــالع علــى 
ــات املســتفيدة منهــا، أعــدت  ــي تقدمهــا أو الفئ املعلومــات اخلاصــة بهــا مــن حيــث اخلدمــات الت

الــوزارة دليــال خاصــا بهــذه املؤسســات. 
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ويبن الرسم املبياني التالي توزيع عدد هذه املؤسسات حسب جهات اململكة:

z. إعــداد.مشــروع.القانــون.65.15.لتغييــر.القانــون.14.05، فتماشــيا مــع الواقــع اجلديــد للرعاية
االجتماعيــة ببالدنــا، متــت املصادقــة عليــه باملجلــس احلكومــي املنعقــد يــوم 21 يوليــوز 2016، 

وأحيــل علــى مجلــس املستشــارين بالبرملــان، بتاريــخ 25 يوليــوز 2016.
z. إعــداد.مشــروع.قانــون.يهــم.مزاولــة.مهــن.العمــل.االجتماعــي، يــروم تنظيــم هــذه املهــن

وتقنــن شــروط ممارســتها، والــذي متــت إحالتــه علــى األمانــة العامــة للحكومــة.
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التقريــر الوطنــي األول حــول مؤسســات الرعايــة 
االجتماعيــة

وقفــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة 
تدبيــر  يف  مســؤوليتها  إطــار  يف  االجتماعيــة، 
ــى مجموعــة  ــة، عل ــة االجتماعي مؤسســات الرعاي
علــى  ســواء  واإلشــكاليات،  الصعوبــات  مــن 
مســتوى اإلحصائيــات واملعطيــات املرتبطــة بهــذه 
املؤسســات، أو علــى مســتوى املتدخلــن والتقائيــة 
املســؤولية، أو مــا يتعلــق بالوظائــف والدعــم املالي، 
وآليــات التدبيــر واحلكامــة، أو اخلدمــات املقدمــة 

أو مــا يرتبــط بوضعيــة العاملــن بهــا. 
ويف هــذا اإلطــار، متــت بلــورة تصــور مــن أجــل 
إصــالح منظومــة مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، 
انطلــق بعمليــة تشــخيص شــامل لوضعيــة هــذه 
املؤسســات جــاءت يف شــكل تقريــر هــو األول مــن 

ــرب. نوعــه باملغ
ويرصــد هــذا التقريــر الوطنــي األول حــول مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة واقــع مؤسســات 
الرعايــة االجتماعيــة، والتحديــات التــي تواجههــا، وذلــك توخيــا الستشــراف مؤسســة 
اجتماعيــة مواطنــة، حتــدث وفــق ضوابــط معياريــة ســليمة، وتقــِدم خدمــات تتوفــر فيهــا 
متطلبــات الكرامــة اإلنســانية، وتَؤصــل لعمــل ينبــذ التــواكل ويحفــز العمــل التطوعــي 

الهــادف، ويؤســس للمســؤولية االجتماعيــة املشــتركة.
كمــا يبســط هــذا التقريــر األول وصفــا ألوضــاع مراكــز ومؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، 
ويتنــاول بالدراســة والتحليــل اإلطــارات القانونيــة والتدبيريــة الناظمــة لعملهــا، ويســتعرض 
ــوة  ــب الق ــرزا جوان ــي تواجــه هــذه املؤسســات، مب ــات الت ــف التحدي خالصــات عــن مختل
والقصــور التــي تعتــري هــذه املؤسســات مــن جهــة، وتلــك التــي تتصــل ببيئــة وظــروف 

التنفيــذ مــن جهــة ثانيــة. 
إن هــذا التقريــر، وإن كان يوثــق للمرحلــة األولــى مــن مســار اإلصــالح وهــي التشــخيص، 
فــإن اخلالصــات والتوصيــات التــي جــاء بهــا تستشــرف مداخــل كبــرى لإلصــالح مــن خــالل 
سياســة عموميــة شــاملة ومندمجــة للنهــوض مبؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، وجعلهــا 
بنيــات حتتــرم املنظومــة احلقوقيــة واملعياريــة الوطنيــة والدوليــة، مبــا يضمــن كرامــة وحقوق 
املســتفيدين مــن جهــة، ويرســخ قواعــد جــودة التأطيــر وحكامــة التدبيــر مــن جهــة أخــرى.

لقــد اعتمــدت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة يف إعــداد هــذا 
ــة حرصــت  ــة باملغــرب منهجي ــة االجتماعي ــي األول حــول مؤسســات الرعاي ــر الوطن التقري
فيهــا علــى توخــي املوضوعيــة والدقــة، وتبنــي مقاربــة تشــاركية قائمــة علــى دراســة الوثائــق 
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مــن جهــة، وعلــى مالحظــة ومعاينــة عينــة مــن هــذه املؤسســات مــن جهــة ثانيــة، حيــث مت 
القيــام بزيــارات اســتطالعية مفاجئــة للعديــد مــن أصنــاف مؤسســات الرعايــة االجتماعية. 
ــر  ــى فبراي ــر 2012 إل ــدة مــن فبراي ــرة املمت ــارات، خــالل الفت ــغ مجمــوع هــذه الزي وقــد بل
2013، 130 زيــارة. كمــا مت التشــاور مــع مختلــف الفاعلــن، حيــث نظمــت وزارة التضامــن 
ــاء تشــاوريا  ــة، خــالل ســنة 2013، خمســة عشــر لق ــة االجتماعي ــرأة واألســرة والتنمي وامل

حــول إصــالح منظومــة مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة.
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برنامج »ارتقاء« لتأهيل الجمعيات
يف إطــار تعزيــز دعــم تقويــة قــدرات اجلمعيــات، مت ســنة 2014 وضــع برنامــج ارتقــاء لتأهيــل 
اجلمعيــات، وهــي نســخة جديــدة لتطويــر الشــراكة التــي جتمــع بــن وزارة التضامن واملرأة واألســرة 
والتنميــة االجتماعيــة وجمعيــات املجتمــع املدنــي يف مجــال تقويــة القــدرات، وذلــك لتحســن أداء 
والتــزام اجلمعيــات يف إجنــاز املشــاريع التنمويــة عبــر اســتهداف األولويــات علــى مســتوى مجــال 

تدخلهــا، وتــآزر اجلهــود بــن مختلــف الفاعلــن.
وقــد جــاءت النســخة اجلديــدة مــن البرنامــج بنــاء علــى نتائــج الدراســة املنجــزة مــن طــرف الــوزارة 
حــول األثــر السوســيو اقتصــادي للمشــاريع املدعمــة مــن طــرف القطــب االجتماعــي، مــا بــن 2008 
و2011، وكــذا متاشــيا مــع نتائــج تقييــم برنامــج تقويــة لتأهيــل اجلمعيــات الــذي أجنزتــه الــوزارة 

ســنة 2013، حيــث كان مــن بــن أهــم توصياتــه:
y تبني تدبير مبني على النتائج يف ما يتعلق بإجناز أنشطة البرنامج؛
y  االشــتغال مبقاربــة مبنيــة علــى اجلــودة مــن أجــل التمكــن مــن قيــاس أثــر األنشــطة املنجــزة

لفائــدة اجلمعيــات؛
y تطوير استراتيجية للمواكبة ترتكز حول العمل املبني على مشروع ومخطط عمل فردي؛
y  حتديــد وتصنيــف اجلمعيــات املســتهدفة: جمعيــات مبتدئــة وجمعيــات متوســطة وجمعيــات

متخصصــة.
وتقــوم النســخة اجلديــدة مــن برنامــج ارتقــاء علــى ســتة مكونــات رئيســية، وهــي تقييــم قــدرات 
اجلمعيــات، وإعــداد مخططــات تقويــة قــدرات اجلمعيــات، وتكويــن الفاعلــن اجلمعويــن، وبرامــج 

املواكبــة، ودعــم خلــق فضــاءات التبــادل، ووضــع مشــاريع الدعــم املؤسســاتي.
كما مت اعتماد منهجية تنفيذ البرنامج وفق خمس مراحل رئيسية، هي:

y املرحلة األولى: اختيار اجلمعيات الشريكة للقطب االجتماعي واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
y املرحلة الثانية: تقييم قدرات اجلمعيات؛
y املرحلة الثالثة: صياغة مخططات تقوية القدرات؛
y املرحلة الرابعة: إجناز مخططات تقوية القدرات؛
y .املرحلة اخلامسة: تتبع وتقييم مخططات القدرات

حصيلة.إجنازات.برنامج.ارتقاء.لتأهيل.اجلمعيات

آخرون
 املبادرة الوطنية

للتنمية البرشية
الوكالة الوزارة

 الكلفة

اإلجاملية

 عدد

الجمعيات

400.000,00 11.708.740,42 15.954.701,84 13.405.220,28 41.468.662,54 3503 تقوية 2014-2012

7.060.704,00 7.070.705,00 9.281.917,00 23.413.326,00 569 ارتقاء 2016-2015

18.769.444,42 23.025.406,84 22.687.137,28 64.881.988,54 4072 املجموع
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المســاهمة في تنزيل صندوق دعم التماســك 
االجتماعــي للنهــوض باألوضــاع االقتصاديــة 

واالجتماعيــة للفئــات الهشــة 
 ،2012 لســنة  املاليــة  قانــون  احملــدث مبوجــب  االجتماعــي،  التماســك  دعــم  يشــكل صنــدوق 
ــة، تــروم حتســن األوضــاع  ــة اجتماعيــة وحقوقيــة وتنموي ــى مقارب ــدة للدعــم مبنيــة عل آليــة جدي
االقتصاديــة واالجتماعيــة للفئــات الهشــة. كمــا تــروم حتقيــق العدالــة االجتماعيــة بــن الشــرائح 

االجتماعيــة املعنيــة.
ومــن أجــل تفعيــل خدمــات هــذا الصنــدوق، تســهر وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة 
االجتماعيــة علــى أجــرأة برنامجــن أساســين، يتعلــق األول بالدعــم املباشــر للنســاء األرامــل يف 
وضعيــة هشــة احلاضنــات ألطفالهــن اليتامــى، والثانــي بالنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة 

إعاقــة.
ــدوق دعــم التماســك االجتماعــي لتشــمل النســاء األرامــل  بعــد أن مت توســيع االســتفادة مــن صن
اللواتــي يوجــدن يف وضعيــة هشــة واحلاضنــات ألطفالهــن اليتامــى، مبوجــب قانــون املاليــة لســنة 

ــر 2014. 2014، قامــت احلكومــة بإصــدار املرســوم رقــم 2-14-791 يف دجنب
وقــد كان حتديــد االســتفادة يف مبلــغ 350 درهــم بالنســبة عــن كل طفــل شــهريا، علــى أال يتعــدى 
هــذا الدعــم ســقف 1050 درهــم بالنســبة لــكل أرملــة، مــع وضــع أربعــة شــروط للولــوج لهــذا الدعم:

y االستفادة من نظام املساعدة الطبية »راميد«؛
y عدم اخلضوع للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي؛
y  عــدم االســتفادة مــن أي معــاش أو تعويــض عائلــي أو أي دعــم مباشــر آخــر يدفــع مــن ميزانيــة

الدولــة أو ميزانيــة جماعــة ترابيــة أو تدفعــه مؤسســة أو هيئــة عموميــة؛
y  التكفــل باألطفــال إلــى غايــة بلوغهــم 21 ســنة، مــع اشــتراط متابعــة الدراســة أو التكويــن

املهنــي بالنســبة لألطفــال البالغــن ســن التمــدرس. ويســتثنى مــن شــرطي متابعــة الدراســة أو 
التكويــن املهنــي وحــد الســن )21 ســنة( اليتامــى املصابــن بإعاقــة.

وبعــد دخــول املرســوم املنظــم للدعــم املباشــر للنســاء األرامــل يف وضعيــة هشــة احلاضنــات 
ألطفالهــن اليتامــى حيــز التطبيــق يف دجنبــر 2014، قامــت كل مــن وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة 
والتنميــة االجتماعيــة ووزارة الداخليــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة والصنــدوق الوطنــي للتقاعــد 
والتأمــن، وهــي اجلهــات املعنيــة مباشــرة بتفعيلــه، مبجموعــة مــن اإلجــراءات والتدابيــر لتمكــن 
األرامــل املســتهدفات مــن هــذا الدعــم مــن احلصــول عليــه يف أحســن الظــروف واآلجــال. ومتثلــت 

أهــم هاتــه اإلجــراءات والتدابيــر يف:
y  توجيــه دوريــة مشــتركة بــن وزارة الداخليــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة ووزارة التضامــن واملــرأة

واألســرة والتنميــة االجتماعيــة إلــى الســادة الــوالة والعمــال؛
y  ــن وزارة ــكل م ــة ب ــة، ممثل ــن الدول ــر وصــرف الدعــم ب ــة شــراكة خاصــة بتدبي ــرام اتفاقي إب

الداخليــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة ووزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، 
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وبــن الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأمــن مرفقــة بدليــل مســطري حــدد بدقــة مهــام 
ومســؤوليات كل طــرف؛

y  تشــكيل 83 جلنــة إقليميــة دائمــة علــى مســتوى كل عمالــة وإقليــم، باإلضافــة إلــى اللجنــة
املركزيــة الدائمــة؛

y وضع منظومة معلوماتية لتدبير ومواكبة عملية البت يف طلبات احلصول على الدعم؛
y إحداث موقع إلكتروني ميكن من الولوج إلى املعلومات والوثائق املتعلقة بهذا الدعم؛

y .تكوين األطر املعنية بتدبير امللف على املستوين املركزي والترابي
ــوم  ــن الدعــم ي ــات االســتفادة م ــة اســتقبال طلب ــة عملي ــم اململك ــف أقالي ــذا، انطلقــت مبختل وهك
26 مــارس 2015. وابتــداء مــن 21 أبريــل 2015، بــدأت مصالــح مديريــة التنميــة االجتماعيــة 
تتوصــل بالدفعــات األولــى مــن ملفــات طلبــات االســتفادة مــن الدعــم عبــر املصالــح املركزيــة لــوزارة 

ــة. الداخلي
وطبقــا ملــا جــاء بــه املرســوم املذكــور أعــاله، فــإن طلبــات االســتفادة مــن الدعــم املباشــر مــن طــرف 
األرامــل يف وضعيــة هشــة تقــدم إلــى اللجــان اإلقليميــة الدائمــة احملدثــة علــى مســتوى كل عمالــة 
ــي  ــة بالئحت ــم ترســل هــذه امللفــات مصحوب ــات، ث ــي يف الطلب ــت األول ــى الب ــي تتول ــم، والت أو إقلي
النســاء األرامــل املؤهــالت لالســتفادة مــن الدعــم وغيــر املؤهــالت إلــى اللجنــة املركزيــة الدائمــة، 
التــي تتولــى حتديــد الالئحــة اإلجماليــة النهائيــة للنســاء األرامــل املقبــوالت لالســتفادة مــن الدعــم 
املباشــر، لترســل بعــد ذلــك امللفــات إلــى الهيئــة املعهــد إليهــا بتدبيــر وصــرف الدعــم، واملتمثلــة يف 

الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأمــن.
y  اللجــان اإلقليميــة الدائمــة، التــي يرأســها عامــل العمالــة أو اإلقليــم، وتتألــف مــن ممثــل وزارة

ــل  ــة، وممث ــل وزارة االقتصــاد واملالي ــة، وممث ــة االجتماعي ــرأة واألســرة والتنمي التضامــن وامل
قطــاع التربيــة الوطنيــة، وممثــل قطــاع التكويــن املهنــي، وممثــل وزارة الصحــة، وممثــل عــن 
التعــاون الوطنــي. ويبلــغ عــدد اللجــان اإلقليميــة 83 جلنــة. فيمــا بلــغ عــدد االجتماعيــة، إلــى 

متــم شــهر شــتنبر 2016، 1027 اجتماعــا.
وميثــل وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة داخــل هــذه اللجــان اإلقليميــة 

الدائمــة:
y  11 إطــارا تابعــا للمصالــح املركزيــة للــوزارة بأقاليــم جهــة الربــاط ســال القنيطــرة، وجهــة الــدار

البيضــاء الكبرى؛
y 16 منسقا جهويا لوكالة التنمية االجتماعية باألقاليم مراكز اجلهات؛
y .56 مندوبا للتعاون الوطني بباقي أقاليم اململكة، إضافة إلى متثيلهم ملؤسستهم

ويضطلــع ممثلــو الــوزارة مبهــام كتابــة اللجــان، مــن برمجــة االجتماعات، وحترير احملاضــر، وإعداد 
لوائــح النســاء املؤهــالت لالســتفادة مــن الدعــم وغيــر املؤهــالت، باعتمــاد النظــام املعلوماتــي 
اخلــاص بتدبيــر »برنامــج دعــم«، واملوضــوع مــن طــرف وزارة الداخليــة لهــذا الغــرض، والتــي ترســل 
مرفوقــة باحملاضــر املوقعــة واملؤشــر عليهــا مــن طــرف الرؤســاء وأعضــاء اللجنــة املركزيــة الدائمــة.
هــذا، وشــكل لقــاء مســؤولي القطــب االجتماعــي يــوم 13 أبريــل 2015 بالــدار البيضــاء، ولقــاء 
ممثلــي الــوزارة داخــل اللجــن اإلقليميــة الدائمــة يــوم 15 أبريــل 2015، الذيــن ترأســتهما الســيدة 
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بســيمة احلقــاوي، وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، فرصــة إلعطــاء كافــة 
الشــروحات والتوضيحــات حــول كيفيــة االشــتغال داخــل اللجــان اإلقليميــة، والوســائل التنظيميــة 

واللوجســتيكية املتاحــة للعمــل يف أحســن الظــروف.
z. اللجنــة.املركزيــة.الدائمــة، التــي انطلقــت أشــغالها يــوم 29 أبريــل 2015 برئاســة الســيدة بســيمة

ــى  ــة إل ــف، باإلضاف ــة، وتتأل ــة االجتماعي ــرأة واألســرة والتنمي ــرة التضامــن وامل ــاوي، وزي احلق
ممثــل الــوزارة بصفتــه رئيســا، مــن ممثــل وزارة الداخليــة، وممثــل وزارة االقتصــاد واملاليــة، 
وممثــل وزارة الصحــة، وممثــل وزارة التربيــة الوطنيــة، وممثــل قطــاع التكويــن املهنــي، كل قطــاع 
علــى حــدة، وممثــل قطــاع التعليــم العالــي، وممثــل التعــاون الوطنــي. وقــد بلــغ عــدد اجتماعــات 

هــذه اللجنــة، إلــى متــم شــتنبر 2016، 64 اجتماعــا. 
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ومن اإلجراءات التي اتخذت لتحسن تدبير هذا البرنامج:

y  إعطــاء االختيــار للنســاء األرامــل مــا بــن »برنامــج دعــم« و»برنامــج تيســير« حســب مــا يرونــه
مناســبا لهــن؛

y  موافقــة الســيد رئيــس احلكومــة علــى الطلــب املشــترك بــن وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة
ــة األرامــل باملصادقــة  والتنميــة االجتماعيــة ووزارة الداخليــة بخصــوص العــدول عــن مطالب

علــى الصــور الشمســية لبطاقــات »راميــد«؛
y  التوقيــع علــى دليــل املســاطر مــن طــرف الــوزارات الثــالث والصنــدوق الوطنــي للتقاعــد

والتأمــن.

احلصيلة.إلى.متم.شهر.شتنبر.2016:
z 65019 طلبا عرض على اللجنة املركزية؛
z :)CNRA( 64480 طلبا أحيل على هيئة صرف الدعم
y ما تقارب 60.000 امرأة أرملة استفادت من الدعم؛
y .ما يقارب 130.000 طفل استفاد من الدعم
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تقديم

يعــد التشــريع آليــة فعالــة لتأطيــر التنميــة يف أبعادهــا ومتظهراتهــا املختلفــة. ومــن منطلــق الوعــي 
بهــذه األهميــة، وانســجاما مــع طبيعــة اختصاصاتهــا العرضانيــة كقطــاع حكومــي يتولــى تنســيق 
السياســات العموميــة إعــدادا وتنفيــذا، وتنزيــال ملقتضيــات دســتور2011، ومــا يقتضيــه تفعيــل 
البرنامــج احلكومــي 2012-2016، ومضامــن املخطــط التشــريعي للحكومــة، وأيضــا تنفيــذا 
لالتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة ذات الصلــة مبجــاالت تدخلهــا، أولــت وزارة التضامــن واملــرأة 
واألســرة والتنميــة االجتماعيــة لعمليــة التشــريع أهميــة قصــوى لربــح الرهانــات املذكــورة، حيــث 
عملــت علــى إعــداد مجموعــة مــن النصــوص التشــريعية والتنظيميــة ذات الصلــة باالختصاصــات 
التــي تعنيهــا. وقــد ترجــم ذلــك يف البدايــة بتــدارك النقــص احلاصــل علــى مســتوى بنياتهــا اإلداريــة 
املختصــة، وذلــك بإحداثهــا، ســنة 2014، قســما مســتقال للتشــريع والدراســات تابــع للكتابــة العامــة 
للــوزارة يضــم ثــالث مصالــح إداريــة، بعــد أن ظــل ملــف التشــريع يف بدايــة الواليــة احلكوميــة 

موكــوال ملصلحــة التشــريع بقســم التواصــل.
ــوزارة أن تنجــز األهــم، كمــا وكيفــا، يف مجــاالت التشــريع املرتبطــة باإلعاقــة  وقــد اســتطاعت ال
واملــرأة واألســرة والطفولــة والتنميــة االجتماعيــة، ممــا أتــاح لهــا الوفــاء بجميــع التزاماتهــا، ناهيــك 
عــن إنتاجهــا التنظيمــي الــذي جتلــى يف العديــد مــن املراســيم والقــرارات، بالرغــم مــن عــدم ورودها 
ــة تشــاركية أساســها  ــا يف إطــار مقارب ــا، ودائم يف املخطــط التشــريعي نظــرا للحاجــة املاســة له
إشــراك وتأمــن انخــراط كل الفاعلــن املعنيــن بهــذه القضايــا يف مختلــف مراحــل ومســار اإلنتــاج، 

مــن قطاعــات حكوميــة ومؤسســات وهيئــات وطنيــة ودوليــة وجمعيــات املجتمــع املدنــي.
ولبســط هــذه احلصيلــة، ســيتم التطــرق بــدء للنصــوص التشــريعية، قبــل التطــرق ثانيــا لنظيرتهــا 

التنظيميــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:
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أوال: النصوص التشريعية
z..القانــون.اإلطــار.رقــم.97.13.املتعلــق.بحمايــة.حقــوق.األشــخاص.يف.وضعيــة.إعاقــة.والنهــوض

ــل 2016(،  ــر الشــريف املــؤرخ يف 19 مــن رجــب 1437 )27 أبري ــذه الظهي بهــا،.الصــادر بتنفي
والصــادر باجلريــدة الرســمية عــدد 6466 بتاريــخ 19 مــاي 2016، الــذي يهــدف إلــى حتديــد 
التزامــات الدولــة واجلماعــات الترابيــة واملؤسســات واملقــاوالت العموميــة والقطــاع اخلــاص 
وجمعيــات املجتمــع املدنــي واملواطنــن يف مجــال حمايــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة 
والنهــوض بهــا، مــن خــالل الوقايــة مــن اإلعاقــات واحلــد مــن آثارهــا، وضمــان تكافــؤ الفــرص 
لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة وحمايتهــم مــن كل أشــكال التمييز واالســتغالل والتشــرد 
ــا  ــرف به ــات املعت ــة باحلقــوق واحلري ــة إعاق ــع األشــخاص يف وضعي واإلهمــال، وتيســير متت
للجميــع. وقــد غطــت أحــكام هــذا النــص مختلــف املجــاالت ذات األهميــة القصــوى بالنســبة لهــذه 

الفئــة.
z. بتنفيــذه الصــادر  والطفولــة،  لألســرة. االستشــاري. باملجلــس. املتعلــق. .78.14 رقــم. القانــون.

الظهير الشــريف رقم 1.16.102 املؤرخ يف 15 من شــوال 1437 )20 يوليوز 2016(، والصادر 
باجلريــدة الرســمية عــدد 6491 بتاريــخ 15 غشــت 2016. وتتلخــص مهــام هــذا املجلــس يف 
تأمــن تتبــع وضعيــة األســرة والطفولــة، وإبــداء آراء حــول املخططــات الوطنيــة املتعلقــة بهــذه 
املياديــن، وتنشــيط النقــاش العمومــي حــول السياســة العموميــة يف مجــال األســرة والطفولــة، 
وضمــان تتبــع إجنــاز البرامــج الوطنيــة املقدمــة مــن قبــل مختلــف القطاعــات والهيــاكل 
ــم وقواعــد  ــات املختصــة. وقــد عاجلــت مــواد هــذا النــص تأليــف وصالحيــات وتنظي والهيئ
تســيير املجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة، ومهــام وصالحيــات هــذا املجلــس، واآلليــات 

املوضوعــة رهنــه لالشــتغال علــى املســتوى املــادي.
z. مشــروع.القانــون.رقــم.103.13.املتعلــق.مبحاربــة.العنــف.ضــد.النســاء،.الــذي صــادق عليــه مجلــس

النــواب بتاريــخ 20 يوليــوز 2016، ومت تقدميــه مبجلــس املستشــارين بتاريــخ 02 غشــت 2016، 
الــذي كانــت الغايــة األساســية مــن إعــداده متكــن بالدنــا مــن نــص قانونــي معيــاري متماســك 
ــة للنســاء  ــة القانوني ــط احلماي ــن شــروط وضواب ــا م ــان احلــدود الدني ــل بضم وواضــح، كفي
ــة  ــة مــن األحــكام املتمثل ــاول نــص املشــروع جمل ــق هــذا املبتغــى، تن ــف. ولتحقي ــا العن ضحاي
يف تطويــر اإلطــار املفاهيمــي املرتبــط بالظاهــرة، وتوســيع الوعــاء القانونــي للتجــرمي ليشــمل 
ــف املوجــه ضــد  ــة العن ــات يف حال ــدة للعنــف ضــد النســاء، مــع تشــديد العقوب مظاهــر جدي
»نســاء يف وضعيــة خاصــة«، كالعنــف ضــد امــرأة حامــل، أو ضــد الزوجــة أو الطليقــة بحضــور 
األبنــاء أو الوالديــن أو ضــد اخلطيبــة...، كمــا تبنــى املشــروع تدابيــر حمائيــة جديــدة، كإبعــاد 
الــزوج املعتــدي ومنــع االقتــراب مــن الضحيــة أو ســكنها...، مــع إضفــاء طابــع الفوريــة علــى 

هــذه التدابيــر حرصــا علــى مصلحــة املــرأة. 
z. مشــروع.القانــون.رقــم.79.14.املتعلــق.بهيئــة.املناصفــة.ومكافحــة.كل.أشــكال.التمييــز،.الــذي

صــادق عليــه.مجلــس احلكومــة بتاريــخ 19 مــارس 2015، وكــذا مجلــس النــواب بتاريــخ 10 مــاي 
2016، ومت تقدميــه مبجلــس املستشــارين بتاريــخ 26 يوليــوز 2016 والشــروع يف مناقشــته 
بنفــس املجلــس بتاريــخ 03 غشــت 2016. ويحــدد مشــروع هــذا القانــون تأليــف هــذه الهيئــة 
ــى  ــة إل ــا. وتســعى الهيئ ــداب أعضائه ــا وقواعــد ســير أشــغالها ومــدة انت الدســتورية ومهامه
املســاهمة يف وضــع األســس الالزمــة إلرســاء املســاواة الفعليــة بــن الرجــال والنســاء يف 
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ــز املؤســس  ــى مكافحــة كل أشــكال التميي ــا، وكــذا العمــل عل ــن، والنهــوض به ــف امليادي مختل
علــى اجلنــس، ووضــع كل اآلليــات الضروريــة إلقــرار املناصفــة كوســيلة لبلــوغ هــدف املســاواة 

بــن اجلنســن.
z. مشــروع.القانــون.رقــم.65.15.املتعلــق.مبؤسســات.الرعايــة.االجتماعيــة،.الــذي صــادق عليــه

مجلــس احلكومــة بتاريــخ 21 يوليــوز 2016 ومتــت إحالتــه علــى مجلــس املستشــارين بتاريــخ 
ــق  ــون رقــم 14.05 املتعل ــا القان ــي منه ــي يعان ــة جتــاوز االختــالالت الت ــوز 2016،.بغاي 25 يولي
بشــروط فتــح مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة وتدبيرهــا، كمــا عكســها التقريــر العــام الــذي 
أجنزتــه وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة حــول مؤسســات الرعايــة 
باألشــخاص  التكفــل  ومضمــون  مفهــوم  توســيع  يتوخــى  والــذي   ،2013 ســنة  االجتماعيــة 
يف وضعيــة صعبــة، واعتمــاد املقاربــة احلقوقيــة يف عمليــات التكفــل بالغيــر، مــع التأكيــد 
علــى مبــدأ التخصــص بالنســبة لهــذه املؤسســات وتنويــع أمناطهــا وكيفيــات ضبــط إحداثهــا 
وتســييرها، ومنــح الشــخصية املعنويــة ملؤسســات الرعايــة االجتماعيــة واقــرار آليــات للتدبيــر 

واحلكامــة اجليــدة ملؤسســات الرعايــة االجتماعيــة.
z. مشــروع.القانــون.رقــم.35.16.املتعلــق.بالعاملــني.االجتماعيــني،.الــذي متــت إحالتــه علــى األمانــة

العامــة للحكومــة بتاريــخ 12 مــاي 2016، رغبــة يف إيجــاد إطــار قانونــي مالئــم ميّكــن مــن 
معرفــة حقــوق وواجبــات العاملــن االجتماعيــن وشــروط ممارســتهم ملهنــة العمــل االجتماعــي، 
ــن يف  ــن واملتدخل ــف الفاعل ــع مختل ــا وم ــي يشــتغلون فيه ــات الت ــع الهيئ ــم م ــط عالقته وضب
املجــال، فضــال عــن الضمانــات األساســية املمنوحــة لهــم ألداء مهامهــم علــى الوجــه املطلــوب، 
وانســجاما مــع مشــروع القانــون رقــم 65.15 املتعلــق مبؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، وذلــك 
بهــدف مأسســة العمــل االجتماعــي وتنظيمــه، وتوحيــد التخصصــات املرتبطــة بــه، اســتجابة 
لتطلعــات فئــات واســعة مــن العاملــن يف هــذا املجــال، ولغايــات عقلنــة شــروط املمارســة بــه.
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ثانيا: النصوص التنظيمية
مــن أجــل متكــن وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة مــن بنيــات إداريــة قويــة 
ــوع والتعقيــد، ونظــرا لألهميــة  ــى درجــة كبيــرة مــن التن ــى تدبيــر ملفــات اجتماعيــة عل قــادرة عل
القصــوى لبعــض النصــوص التنظيميــة الراميــة إلــى أجــرأة وتفعيــل بعــض السياســات العموميــة 
إكــرام يف أفــق املناصفــة،  الــوزارة، مــن قبيــل اخلطــة احلكوميــة للمســاواة  وخطــط وبرامــج 
والسياســة العموميــة املندمجــة حلمايــة الطفولــة، والسياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق 
األشــخاص يف وضعيــة إعاقة...الــخ، فقــد عملــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة 
االجتماعيــة علــى إعــداد جملــة مــن النصــوص التنظيميــة علــى شــكل مراســيم وقــرارات متيــزت 

ــدد. ــى والتع ــا بالغن مقتضياته

z.:املراسيم
y. املرســوم.رقــم.2.15.449.املتعلــق.بإعــادة.تنظيــم.املعهــد.الوطنــي.للعمــل.االجتماعــي، والــذي

ــخ 08 شــتنبر 2016. ــة بتاري ــس احلكوم ــه مجل صــادق علي
y  املرســوم رقــم 2.15.661 الصــادر يف 3 ربيــع األول 1437 )15 دجنبــر 2015( والقاضــي بتغييــر

وتتميــم املرســوم رقــم 2.03.201 الصــادر يف 22 مــن ربيــع األول 1427 )21 أبريــل 2006( 
ــذي صــدر  ــات، وال ــة للجامع ــر التابع ــي غي ــم العال ــد قائمــة مؤسســات التعلي ــق بتحدي واملتعل

باجلريــدة الرســمية عــدد 6427 بتاريــخ 4 ينايــر 2016؛
y..التوظيــف.يف مباريــات. تنظيــم. وكيفيــات. شــروط. بتحديــد. املتعلــق. .2.16.146 رقــم. املرســوم.

ــم  ــوز 2016( والقاضــي بتتمي املناصــب.العموميــة، الصــادر يف 13 مــن شــوال 1437 )18 يولي
املرســوم رقــم 2.11.621 الصــادر يف 28 مــن ذي احلجــة 1432 )25 نونبــر 2011(، والــذي 

صــدر باجلريــدة الرســمية بتاريــخ 15 غشــت 2016 حتــت عــدد 6491؛
y  املرســوم رقــم 2.16.145 الصــادر يف 7 شــوال 1437 )12 يوليــوز 2016( بتغييــر وتتميــم

املرســوم رقــم 2.97.218 الصــادر يف 18 مــن شــعبان 1418 )19 دجنبــر 1997( بتطبيــق 
القانــون رقــم 05.81 املتعلــق بالرعايــة االجتماعيــة للمكفوفــن وضعــاف البصــر الصــادر 
بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.82.246 بتاريــخ 11 مــن رجــب 1402 )6 مــاي 1982( 
ــة االجتماعيــة لألشــخاص املعاقــن الصــادر بتنفيــذه  ــق بالرعاي ــون رقــم 07.92 املتعل والقان
الظهيــر الشــريف رقــم 1.92.30 بتاريــخ 22 مــن ربيــع األول 1414 )10 شــتنبر1993(، والــذي 

صــدر باجلريــدة الرســمية عــدد 6491 بتاريــخ 15 غشــت 2016؛
y..املرســوم.رقم.2.14.668.املتعلق.بإحداث.اللجنة.الوزارية.لتتبع.تنفيذ.السياســات.واملخططات

الوطنيــة.يف.مجــال.النهــوض.بأوضــاع.الطفولــة.وحمايتهــا، الصــادر باجلريــدة الرســمية عــدد 
6314 بتاريــخ 04 دجنبــر 2014؛

y. املرســوم.رقــم.2.14.64.املتعلــق.بإحــداث.جائــزة.».متيــز.للمــرأة.املغربيــة«،.الصــادر يف 29 مــن
شــوال 1435 ) 26 غشــت 2014(، والــذي صــدر باجلريــدة الرســمية عــدد 6287 بتاريــخ فــاحت 

شــتنبر 2014؛
y..املرســوم.رقــم.2.14.278.املتعلــق.بإحــداث.اللجنــة.الوزاريــة.املكلفــة.بتتبــع.تنفيــذ.االســتراتيجيات

والبرامــج.املتعلقــة.بالنهــوض.بحقــوق.األشــخاص.يف.وضعيــة.إعاقــة، الصــادر يف 8 شــعبان 
1435 )6 يونيــو 2014(، والــذي صــدر باجلريــدة الرســمية عــدد 6266 بتاريــخ 19 يونيــو 2014؛

y..»املرســوم.رقــم.2.13.495.املتعلــق.بإحــداث.اللجنــة.الوزاريــة.للخطــة.احلكوميــة.للمســاواة.»إكــرام
يف.أفــق.املناصفــة.2016-2012، الصــادر يف 25 مــن شــعبان 1434 )4 يوليــوز 2013(، والــذي 

صــدر باجلريــدة الرســمية عــدد 6176 بتاريــخ 8 غشــت 2013؛
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y..املرســوم.رقــم.2.13.22.املتعلــق.بتحديــد.اختصاصــات.وتنظيــم.وزارة.التضامــن.واملــرأة.واألســرة
والتنميــة.االجتماعيــة، الصــادر يف 18 مــن جمــادى اآلخــرة 1434 )29 أبريــل 2013(، والــذي 

صــدر باجلريــدة الرســمية عــدد 6148 بتاريــخ 2 مــاي 2013؛

z.:القرارات
y. 15 ــة رقــم 482.16، الصــادر يف ــة االجتماعي ــرأة واألســرة والتنمي ــرة التضامــن وامل قــرار وزي

جمــادى األولــى 1437 )24 فبرايــر 2016( والقاضــي بتعيــن رئيــس وأعضــاء جلنــة التحكيــم 
جائــزة »متيــز.للمــرأة.املغربيــة«، والــذي صــدر باجلريــدة الرســمية عــدد 6452 بتاريــخ 31 

ــارس 2016؛ م
y. 6 قــرار وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة رقــم 599.15، الصــادر يف

جمــادى األولــى 1436 )25 فبرايــر 2015( والقاضــي بتحديــد النظــام الداخلــي جلائــزة »متيــز.
للمــرأة.املغربيــة«، والــذي صــدر باجلريــدة الرســمية عــدد 6365 بتاريــخ فــاحت يونيــو 2015؛

y. قــرار مشــترك لوزيــر االقتصــاد واملاليــة ووزيــرة التضامن واملرأة واألســرة والتنمية االجتماعية
رقــم 3006.15، الصــادر يف 17 ذي القعــدة 1436 )2 شــتنبر 2015( والقاضــي بتغييــر قيمــة 
املكافــأة النقديــة جلائــزة »متيــز.للمــرأة.املغربيــة«، والــذي صــدر باجلريــدة الرســمية عــدد 

6406 بتاريــخ 22 أكتوبــر 2015؛
y. 6 قــرار وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة رقــم 596.15، الصــادر يف

ــم  ــة تنظي ــر 2015( والقاضــي بتعيــن رئيــس وأعضــاء جلن ــى 1436 )25 فبراي جمــادى األول
جائــزة »متيــز.للمــرأة.املغربيــة«، والــذي صــدر باجلريــدة الرســمية عــدد 6361 بتاريــخ 18 مــاي 

2015؛
y. 6 قــرار وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة رقــم 597.15، الصــادر يف

جمــادى األولــى 1436 )25 فبرايــر 2015( والقاضــي بتعيــن رئيــس وأعضــاء جلنــة التحكيــم 
جائــزة »متيــز.للمــرأة.املغربيــة«،.والــذي.صــدر باجلريــدة الرســمية عــدد 6361 بتاريــخ 18 مــاي 

2015؛
y. والتنميــة واألســرة  واملــرأة  التضامــن  ووزيــرة  واملاليــة  االقتصــاد  لوزيــر  مشــترك  قــرار 

االجتماعيــة رقــم 598.15، الصــادر يف 6 جمــادى األولــى 1436 )25 فبرايــر 2015( املتعلــق 
ــدة  ــذي صــدر باجلري ــزة »متيــز.للمــرأة.املغربيــة«، وال ــح التعويضــات ألعضــاء جلــان جائ مبن

الرســمية عــدد 6361 بتاريــخ 18 مــاي 2015؛
y. اتفاقيــة الشــراكة الثالثيــة بــن وزارة االقتصــاد واملاليــة ووزارة التضامــن واملــرأة واألســرة

والتنميــة االجتماعيــة ومؤسســة التعــاون الوطنــي، املؤرخــة بتاريخ 30 مــارس 2015، والقاضية 
بتفعيــل خدمــات صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي املوجهــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة؛

y. قــرار وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة رقــم 2852.14، الصــادر يف
10 شــوال 1435 )7 غشــت 2014( والقاضــي بتغييــر وتتميــم قــرار وزيــرة التضامــن واملــرأة 
واألســرة والتنميــة االجتماعيــة رقــم 243.13 الصــادر يف 18 مــن جمــادى اآلخــرة 1434 )29 
أبريــل 2013( املتعلــق بتحديــد اختصاصــات وتنظيــم األقســام واملصالــح التابعــة للمديريــات 
ــدة  ــذي صــدر باجلري ــة، وال ــة االجتماعي ــرأة واألســرة والتنمي ــوزارة التضامــن وامل ــة ل املركزي

ــر 2014؛ ــخ 13 أكتوب الرســمية عــدد 6299 بتاري
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y. الدوريــة املشــتركة لــكل مــن وزيــر الداخليــة ووزيــر االقتصــاد واملاليــة ووزيــرة التضامــن
واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة رقــم 10، املؤرخــة بتاريــخ 25 فبرايــر 2015 واملتعلقــة 
ــم 2.14.791 الصــادر يف 11  ــل املرســوم رق ــر واإلجــراءات اخلاصــة بتفعي بخصــوص التدابي
مــن صفــر 1436 )4 دجنبــر 2014( القاضــي بتحديــد شــروط ومعاييــر االســتفادة مــن الدعــم 

املباشــر للنســاء األرامــل يف وضعيــة هشــة احلاضنــات ألطفالهــن اليتامــى؛
y. ــق بتحديــد قــرار وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة رقــم 243.13 املتعل

اختصاصــات وتنظيــم األقســام واملصالــح التابعــة للمديريــات املركزيــة لــوزارة التضامــن 
واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، الصــادر يف 18 مــن جمــادى اآلخــرة 1434 )29 أبريــل 

ــخ 16 مــاي 2013. ــدة الرســمية عــدد 6152 بتاري ــذي صــدر باجلري 2013(، وال
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تقديم

تلخــص هــذه الوثيقــة خمــس ســنوات مــن العمــل التشــاركي والتعاونــي بــن وزارة التضامــن واملــرأة 
واألســرة والتنميــة االجتماعيــة وفعاليــات املجتمــع املدنــي، فهــي مبثابــة تقييــم للحصيلــة املنجــزة 
يف الفتــرة املمتــدة مــن 2012 إلــى غايــة الفصــل األول مــن ســنة 2016، نهــدف مــن خاللهــا 
تزويــد مختلــف الفاعلــن باملعطيــات واملعلومــات املتوفــرة حــول نشــاط الــوزارة يف تعاملهــا مــع 
جمعيــات املجتمــع املدنــي، وتقــدمي صــورة موضوعيــة عــن الوضعيــة العامــة التــي ميــزت العالقــة 

ــة الشــركاء أو مســتوى الشــركات.  بــن الطرفــن، ســواء مــن حيــث حجــم االســتقبال أو نوعي
كمــا نهــدف إلــى املســاهمة يف تســليط الضــوء علــى حــرص وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة 
والتنميــة االجتماعيــة علــى تقويــة الشــراكة مــع النســيج اجلمعــوي وتعزيزهــا، وذلــك حتقيقــا لنســج 

ثقافــة مدنيــة جديــدة قوامهــا التعــاون والتشــاور العمومــي املنتظــم.
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تأطير التشاور الموسع
z..اســتقبال.املذكــرات.االقتراحيــة اخلاصــة.مبشــروعي.القانــون.املتعلــق.بهيئــة.املناصفــة.ومكافحــة.جميــع

أشــكال.التمييــز.واملجلــس.االستشــاري.لألســرة.والطفولــة، بعــد اإلعــالن عــن تلقــي هــذه املذكــرات علــى 
مــدى شــهري فبرايــر ومــارس 2013، حيــث عملــت الــوزارة علــى إشــراك كل الفاعلــن املعنيــن، مــن 
الشــركاء احلكوميــن واملؤسســات الوطنيــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي والهيئــات السياســية والنقابيــة 
مــن خــالل إحــداث جلنــة علميــة لهــذا الغــرض تلقــت أزيــد مــن 90 مذكــرة بالنســبة لهيئــة املناصفــة 
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز و100 مذكــرة خاصــة باملجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة، إضافــة 
إلــى جلســات اســتماع عقــدت مــع مجموعــة مــن ممثلــي املؤسســات الوطنيــة والعلميــة واخلبــراء إلثــراء 

هــذا املشــروع.
z  ضمــت اللجنــة العلميــة اخلاصــة بإحــداث املجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة يف عضويتهــا

الســيدات والســادة:
y زهور احلر
y احملجوب بن الطالب
y املختار الهراس
y حكيمة احلطري
y خالد الصمدي
y رجاء مكاوي
y  زينب معادي
y عبد احلميد البكدوري
y عبد اللطيف الفراخ
y عبد املجيد مكني
y محمد ناصر متيوي مشكوري
y مصطفى القباج
y مصطفى الودغيري
y جناة مجيد
y وافية  العنطري
z  ضمــت اللجنــة العلميــة اخلاصــة بإحــداث هيئــة املناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز يف عضويتهــا

الســيدات والســادة:
y رحمة بورقية
y أسماء املرابط
y التهامي القائدي
y خالد برجاوي
y خديجة مضماض
y عبد الكرمي بلحاج
y عبد العزيز القراقي
y عبد اللطيف احلامتي
y عائشة احلجامي
y عائشة بلعربي
y فاطمة القباج
y فريد شكري
y فوزية الغيساسي
y محمد بوجيدة
y مليكة الصروخ
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الئحة الجمعيات المعنية بالمذكرات االقتراحية الخاصة 
بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

الهيئة
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

املجلس الوطني حلقوق اإلنسان
املندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان

جمعية السناء النسائية
االئتالف الوطني للمناصفة

جمعية التضامن النسائي، الربيع النسائي للدميقراطية واملساوة 
جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء، الربيع النسائي للدميقراطية واملساوة

املكتب اإلقليمي لالحتاد النسائي املغربي بالدار البيضاء
الربيع النسائي للدميقراطية واملساواة، سكرتارية الربيع

جسور ملتقى النساء املغربيات، الربيع النسائي للدميقراطية واملساوة
رابطة اإلبداع والتواصل العاملي

احتاد العمل النسائي، شبكة النجدة ملساعدة النساء ضحايا العنف، الربيع النسائي 
للدميقراطية واملساوة

جمعية االنطالقة النسائية
منظمة فضاء املواطنة والتضامن 
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جمعية الهدف، الربيع النسائي للدميقراطية واملساواة
جمعية األلفية الثالثة لتنمية الفعل اجلمعوي باجلنوب الشرقي، الربيع النسائي 

للدميقراطية واملساواة
جمعية أوكسجن، الربيع النسائي للدميقراطية واملساواة

جمعية اآلفاق للثقافة والرياضة والفن
جمعية األمل النسائية

جمعية االحتاد الوطني لنساء املغرب، اجلمعية اجلهوية بالرباط
املركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية

شبكة جمعيات املدينة القدمية للدار البيضاء، 26 جمعية
جمعية محاربة السيدا، الربيع النسائي للدميقراطية واملساواة

فدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة، الربيع النسائي للدميقراطية واملساواة
جمعية شمل لألسرة واملرأة مركز استقبال وتأهيل النساء، الربيع النسائي 

للدميقراطية واملساواة
جمعية ملتقى األسرة املغربية

منظمة جتديد الوعي النسائي
رابطة املغاربة للتنمية البشرية، الربيع النسائي للدميقراطية واملساواة

تنسيقية جهة طنجة تطوان جلمعيات مدنية، التنسيقية اجلهوية
الفضاء اجلمعوي، الربيع النسائي للدميقراطية واملساوة

جمعيات دار األطفال الوفاء، الربيع النسائي للدميقراطية واملساوة
شبكة منتدى الزهراء للمرأة املغربية، تضم الشبكة 87 جمعية
جمعية التحدي للبيئة، الربيع النسائي للدميقراطية واملساواة

شبكة نساء األطلس تافيالت ، تضم الشبكة 22 جمعية
جمعية األفق األخضر للتنمية املستدامة والبيئة وحقوق اإلنسان الربيع النسائي 

للدميقراطية واملساوة
جمعية حماية األسرة املغربية، فرع شفشاون

جمعية املبادرة النسوية للتنمية القروية
جمعية آفاق الدميقراطية يف املغرب، كابدميا
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مركز البطحاء املتعدد االختصاصات لتمكن النساء، جمعية مبادرات حلماية حقوق 
النساء، الربيع النسائي للدميقراطية واملساواة

جمعية األفق للتربية والتنمية واخلدمات االجتماعية
مجموعة الدميقراطية واحلداثة، الربيع النسائي للدميقراطية واملساوة

جمعية جنات إليواء مرضى السرطان
جمعية النساء رئيسات املقاوالت باملغرب

connecting  group ،كونكتن كروب
جمعية املبادرة النسائية خريبكة

اجلمعية املغربية ملناهضة العنف ضد النساء، الربيع النسائي للدميقراطية واملساوة 
اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب

جمعية أمل “حركة نسائية من أجل حياة أفضل”، الربيع النسائي للدميقراطية واملساوة
املنظمة املغربية للرائدات

جمعية الشقائق
جمعية الوعي والصالح النسوي

الشبكة الوطنية ملراكز االستماع للنساء ضحايا العنف أناروز
احلركة من أجل دميقراطية املناصفة

جمعية احلضن
اجلمعية املغربية منال حلقوق الطفل واملرأة

جمعية احلكامة للتنمية االجتماعية والثقافية و الرياضية
شبكة نساء من أجل نساء، الربيع النسائي للدميقراطية واملساوة 

اجلمعية املغربية لإلنصات والتحاور
جمعية كرامة لتنمية املرأة

منتدى بدائل املغرب، الربيع النسائي للدميقراطية واملساوة
جمعية حماية األسرة املغربية

نادي املنتدبن القضائين باملغرب
االحتاد املغربي للشغل

جمعية نساء وزارة االقتصاد واملالية
خديجة الزومي، مستشارة برملانية ، الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
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حزب النهضة والفضيلة
احلركة الشعبية

االحتاد االشتراكي
حزب العدالة والتنمية، منظمة نساء العدالة والتنمية

جمعية النساء احلركيات، حزب احلركة الشعبية
حزب التقدم واالشتراكية

حزب االستقالل
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الئحــة الجمعيــات المعنيــة بالمذكــرات االقتراحيــة 
الخاصــة بالمجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة

الهيئة

املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي

حزب الشورى واالستقالل

حزب العدالة والتنمية

حزب التقدم واالشرتاكية

الحزب العاميل

حزب اليسار األخرض املغريب

حزب األمل

حزب الحرية والعدالة االجتامعية

االتحاد املغريب للشغل

الجمعية املغربــية ملســــاندة األرسة                                                           

مركز الصفاء إلرشاد ودعم األرسة والشباب

الجمعية املغربية ملساعدة الطفولة والعائلة

جمعية حامية األرسة املغربية
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جمعية الواحة لحامية األم والطفل

مركز السكينة لإلرشاد األرسي

جمعية الريان للنهوض بأوضاع املرأة والطفل

فدرالية الرابطة الدميقراطية لحقوق املرأة

جمعية حوار النسائية

الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة

الجمعية الدميقراطية لنساء املغرب

منتدى الزهراء للمرأة املغربية

اتحاد العمل النسايئ

جمعية جسور ملتقى النساء املغربيات

الجمعية النسائية للتنمية املستدامة

منظمة تجديد الوعي النسايئ

جمعية الشقائق

جمعية االنبعاث النسوي 

الجمعية املغربية ملناهضة العنف ضد النساء

املنظمة املغربية للرائدات

جمعية جوهرة الصحراء ألوضاع املرأة والطفل

جمعية كرامة لتنمية املرأة

جمعية املبادرة النسوية للتنمية القروية

جمعية األمل النسائية

New Star Muslim Families

العصبة املغربية لحامية الطفولة

 حركة الطفولة الشعبية

جمعية الرسالة للرتبية والتخييم

جمعية الشعلة للرتبية والثقافة

تحالف كفالة املغرب

قرى األطفال

Association Amici de Bambin

مؤسسة غيثة زنيرب

جمعية دار األطفال الوفاء

Association de Parents Adoptifs Osraty
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جمعية كفالة فرنسا

رابطة األمل للطفولة املغربية

جمعية »ما تقيش أوالدي« لحامية الطفولة

جمعية أرض األطفال

منظمة الكشفية املحمدية املغربية

جمعية بيتي

منظمة الطالئع أطفال املغرب

جمعية ماتقيش ولدي

جمعية تيفاوين )برنامج كفالة اليتيم(
جمعية آباء وأصدقاء أطفال معهد األمرية لال مريم لألطفال 

االنطوائيني
جمعية آباء وأصدقاء أطفال الجرس

جمعية  تكمينو ملساعدة األطفال يف وضعية صعبة

جمعية تزنني ملساعدة األطفال املتخىل عنهم

األوملبياد الخاص املغريب

التحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة

جمعية صلة وصل من أجل اإلعاقة
مركز الرعاية االجتامعية لجمعية الشبيبة لألشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة وأصدقاؤها
الجمعية املغربية للمعاقني جسديا

جمعية الوئام لذوي االحتياجات الخاصة

عصبة برايل لخدمة املكفوفني وضعاف البرص باملغرب

جمعية الطفولة املعاقة

 جمعية األشخاص املعاقني
جمعـيـة أبنــاؤنا T21 آلباء وأوليـاء األطفال واألشخـاص ذوي 

التثليـث الصبغـي 21
جمعية الصفاء لألطفال املعاقني ذهنيا

جمعية واحة األطفال ذوي اإلعاقة

منتزه العمر الذهبي

جمعية فضاء لرعاية األشخاص املسنني باملغرب

الجمعية املحمدية للدفاع عن حقوق املسن

جمعية زهور للعدالة االجتامعية والتنمية املستدامة
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جمعية دعم برنامج التأهيل املجتمعي

جمعية األمل ملتقاعدي األرسة التعليمية

مؤسسة عمر التازي لألعامل اإلنسانية

جمعية املحصحاص للتنمية البرشية

مؤسسة بسمة للتنمية االجتامعية

شبكة جمعيات التنمية

الدار الكبرية

جمعية الفردوس للتنمية والتضامن

جمعية جنات إليواء مرىض الرسطان

جمعية النور لشباب طنجة

الجامعة الوطنية ملنظامت املجتمع املدين

جمعية وجدة عني الغزال 2000

جمعية الكرازة للتنمية القروية
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z..ضــد العنــف. مبحاربــة. املتعلــق. القانــون. مبشــروع. اخلاصــة. الترافعيــة. املذكــرات. اســتقبال.
النســاء، الــذي متــت صياغتــه وفــق مقاربــة تشــاركية مــن خــالل االطــالع ومدارســة مجموعــة 
مــن أرضيــات العمــل ملختلــف الفاعلــن، التــي ســبق القيــام بهــا خــالل الســنوات املاضيــة 
حــول املوضــوع ذاتــه. وتســلمت، يف هــذا الســياق، وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة 

االجتماعيــة عــددا مــن املذكــرات واملقترحــات:
موضوع.املذكرةالهيئةالرقم

اجلمعية الدميقراطية 1
لنساء املغرب

قراءة يف القانون اجلنائي: من أجل تشريع جنائي 
يحمي النساء من التمييز والعنف

من أجل قانون يضمن حقوق النساء وحرياتهن حتالف ربيع الكرامة2
ويحميهن من العنف ويناهض التمييز بسبب اجلنس

شبكة منتدى الزهراء 3
مذكرةاملغربية

فدرالية الرابطة 4
الدميقراطية حلقوق املرأة

من أجل إصالح ملنظومة العدالة يحقق اإلنصاف 
والعدالة للنساء ويحميهن من العنف والتمييز

منظمة جتديد الوعي 5
مذكرةالنسائي

6
اجلمعيات الشريكة مع 
املكتب اجلهوي ملنظمة 

“كلوبل رايتس”

مقترح قانون خاص بالعنف األسري القائم على 
اجلندر

وقــد أخــذت الــوزارة بالعديــد مــن املقترحــات الــواردة مــن هــذه التنظيمــات املدنيــة، وضمنتهــا يف 
الصياغــة النهائيــة ملشــروع القانــون، دون إغفــال االنخــراط الواســع ملختلــف القطاعــات احلكوميــة 

يف االنكبــاب علــى مشــروع القانــون الــذي مت تقدميــه مبجلــس حكومــي ســابق ســنة 2013.
وقــد شــكلت هــذه املقاربــة التشــاركية القاســم املشــترك يف مســارات إعــداد مختلــف مشــاريع 
النصــوص التشــريعية والتنظيميــة، وكــذا إعــداد السياســات العموميــة التــي أشــرفت عليهــا وزارة 

ــة: ــة االجتماعي ــرأة واألســرة والتنمي التضامــن وامل

z. القانــون.اإلطــار.املتعلــق.بحمايــة.حقــوق.األشــخاص.يف.وضعيــة.إعاقــة.والنهــوض.بهــا، حيــث مت
إعــداد هــذا املشــروع وفــق منهجيــة تشــاوية واســعة حــول مضامينــه، توجــت بتفاعــل وطنــي 

مفتــوح مــع كل الفرقــاء املعنيــن باملجــال.
z. ــد مــن ــذي كان موضــوع العدي مشــروع.القانــون.املتعلــق.مبؤسســات.الرعايــة.االجتماعيــة، وال

الورشــات اجلهويــة التــي عرفــت مشــاركة كل املعنيــن. كمــا كان موضــوع تشــاور وتنســيق مــع 
القطاعــات احلكوميــة ذات الصلــة املباشــرة بتطبيقــه.

z. واملــرأة التضامــن  وزارة  أعدتــه  الــذي  بالعاملــني.االجتماعيــني،  املتعلــق. القانــون. مشــروع.
واألســرة والتنميــة االجتماعيــة وفــق مقاربــة تشــاركية بهــدف تنظيــم مهنــة العمــل االجتماعــي 

بشــكل يســتجيب لتطلعــات كافــة الفاعلــن املعنيــن بهــذا املجــال. 
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إشــراك الهيئــات المدنيــة فــي األجهــزة الرصديــة 
المحدثــة

باإلضافــة إلــى إشــراك جمعيــات املجتمــع املدنــي يف إعــداد مشــاريع القوانــن، حرصــت وزارة 
التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة علــى منــح متثيليــة وحضــور وازن لفعاليــات 
املجتمــع املدنــي داخــل البنيــات واملراصــد التــي أشــرفت علــى إحداثهــا، مبكونــات متعــددة تشــمل 

ــي. ــع املدن ــات املجتم ــز البحــث وجمعي ــة ومراك القطاعــات احلكومي

أعضاء.املرصد.الوطني.للعنف.ضد.النساء
اجلمعية.املمثلة االسم.الكامل
منسق املرصد، مركز حقوق الناس ذ. جمال الشاهيدي

وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية  ذة. يبوري سكينة
وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ذة. حنان الناضر

وزارة التربية الوطنية ذ. محمد اإلسماعيلي
املندوبية السامية للتخطيط ذ. محمد بريش

ذة. أمينة افروخي وزارة العدل واحلريات
وزارة الصحة د. ابراهيم بوحمادي

وزارة االتصال ذة. سمية لغبالي
املصالح االجتماعية للدرك امللكي ذة. مرمي البوعيادي

اإلدارة العامة لألمن الوطني مديرية الشرطة القضائية ذة. مرمي العراقي
أستاذة جامعية ذة. نادية تهامي
أستاذ جامعي ذ. إيدر عبد العالي
أستاذ جامعي ذ. مصطفى أبو مالك

منظمة جتديد الوعي النسائي ذة. إميان العوينة
االحتاد الوطني النسائي املغربي، فرع الدارالبيضاء ذة. الباتول شخمان
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z. املرصــد.الوطنــي.لصــورة.املــرأة.يف.اإلعــام، كآليــة رصديــة وطنيــة ثالثيــة التركيــب جتمــع ممثلي
القطاعــات احلكوميــة الفاعلــة يف املجــال وممثلــي جمعيــات املجتمــع املدنــي والهيــآت املهنيــة 
ــع مبهمــة الرصــد املســتمر لصــورة  ــي مراكــز الدراســات والبحــث باجلامعــات، يضطل وممثل
املــرأة التــي تروجهــا مختلــف الوســائط اإلعالميــة )املكتوبــة الســمعية والبصريــة والرقميــة(، 
ومحاربــة الصــور النمطيــة واملســيئة للمــرأة، وكــذا املســاهمة يف حتســن وتطويــر املعرفــة يف 

املجــال، إضافــة إلــى تعزيــز ثقافــة املســاواة وترســيخ حقــوق املــرأة.
أعضاء.املرصد.الوطني.لصورة.املرأة.يف.اإلعام..

اجلهة.املمثلةاالسم.والنسب
منسقة املرصد، جامعة ابن طفيل بالقنيطرةذة. أمينة خرشاف
املنسقة السابقة للمرصد، رئيسة حترير مجلة نساء من املغربذة. خديجة سبيل

وزارة التضامن واملراة واألسرة والتنمية االجتماعيةذة. سكينة اليابوري 
وزارة التضامن واملراة واألسرة والتنمية االجتماعيةذة. سندس حلليمي

وزارة االتصالذة. نزهة احلضرمي
وزارة االتصالذة. أسماء بن الطاهر

وزارة الثقافةذة. سعاد الرويجل
اإلذاعة والتلفزة املغربيةذة. أمينة غريب

شبكة النساء الصحافيات باملغربذة. مرمي الزخراجي
منتدى الزهراء للمرأة املغربيةذة. بشرى املرابطي

اجلمعية املغربية حلقوق املشاهدذ. عبد العالي تيركيت
الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسانذة. خديجة مروازي

الفيدرالية املغربية لناشري الصحفذة. فاطمة الزهراء الورياغلي
الفيدرالية املغربية لإلعالمذ. إدريس الوالي
احتاد وكاالت االستشارة يف االتصالذة. إلهام بلمن
ممثل مجموعة معلني املغربذ. منير جزولي

املعهد العالي لإلعالم واالتصالذ. عبد الوهاب الرامي
جامعة محمد اخلامسذة. حكيمة خمار

جامعة محمد بن عبد اهلل بفاسذة. حسناء العيساوي
جامعة احلسن الثاني الدار البيضاءذة. رجاء الناظفي
فنانةذة. نعيمة املشرقي
صحافية بالقناة الثانيةذة. ثوريا الصواف

إعالمية باحثة يف صورة املرأة يف االعالمذة. نادية ملهيدي
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z. املرصــد.الوطنــي.لألشــخاص.املســنني، الــذي يعتبــر آليــة وطنيــة لرصــد األوضــاع الدميغرافيــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة لألشــخاص املســنن، متكــن مــن توفيــر املعلومــة حــول شــيخوخة 
الســكان باملغــرب، وتزويــد صانعــي القــرار وكل الفاعلــن االجتماعيــن املهتمــن يف هــذا 
املجــال باملعطيــات واملؤشــرات الضروريــة لصياغــة السياســات والبرامــج وتقييــم آثارهــا 
علــى املســنن، والــذي تضــم يف عضويتــه الــوزارة، ممثلــو القطاعــات احلكوميــة واملؤسســات 
ــراء. ــة األشــخاص املســنن، واخلب ــة يف مجــال رعاي ــة، اجلمعيــات العامل ــة، مراكــز بحثي العمومي

أعضاء.املرصد.الوطني.لألشخاص.املسنني
اجلهة.املمثلة االسم.والنسب

منسق املرصد، أستاذ التعليم العالي يف علم النفس االجتماعي ذ. عبد الكرمي بلحاج
نائب منسق املرصد، اجلمعية اخليرية اإلسالمية بالقنيطرة د. توفيق حللو

جمعية تسيير املركز االجتماعي لألشخاص املسنن النهضة بالرباط دة. منى معمر
جمعية دعم املركب االجتماعي ابتسامة مكناس ذ. أديب محمد كبوس

دار املسنن عن الشق بالدار البيضاء ذة. حياة عنينو
وزارة الصحة د. محمد اخلليل الديوري

وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ذة. أمينة سليماني الهواري
وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ذة. ليلى البصدكي

الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمن باخلارج وشؤون الهجرة ذ. محمد بوكيدو
وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية ذة. جنمة مبعروف

املركز الوطني للبحث العلمي والتقني ذ. أحمد حموش
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي ذ. محمد حبلوز

مؤسسة التعاون الوطني ذة. آسية ميسوم
رئيس جمعية علوم الشيخوخة "أمل" اختصاصي يف طب الشيخوخة د. املصطفى ودغيري

أستاذة التعليم العالي يف القانون اخلاص  ذة. وداد العيدوني
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إشــراك الهيئــات المدنيــة فــي بلورة السياســات العمومية 
وبرامجها التنفيذية

مت إشراك املجتمع املدني يف بلورة السياسات العمومية، التي أطلقتها الوزارة:

z.:السياسة.العمومية.املندمجة.حلماية.الطفولة، من خالل تنظيم
y .لقاءات تشاورية مع جمعيات الطفولة
y  استشــارة وطنيــة مــع األطفــال حــول انتظاراتهــم مــن السياســات الوطنيــة يف مجــال

حمايــة الطفولــة، وذلــك مــن 21 نونبــر 2013 إلــى بدايــة ينايــر 2014. وقــد شــملت هــذه 
االستشــارة أكثــر مــن 828 طفــل وطفلــة، 731 منهــم شــاركوا يف استشــارات ميدانيــة 
خصصــت لهــا 52 مجموعــة بؤريــة بـــ22 مدينــة، و97 منهــم شــاركوا يف االستشــارة عبــر 

شــبكات التواصــل االجتماعــي.
ملجمــوع  املشــتركة  اإلرادة  الطفولــة  املندمجــة حلمايــة  العموميــة  السياســة  جســدت  وبعدمــا 
الفاعلــن املعنيــن بحمايــة األطفــال، مــن قطاعــات حكوميــة، ومؤسســات وطنيــة وجمعيــات 
املجتمــع املدنــي وســلطات محليــة وإعــالم وأســر، واألطفــال أنفســهم...(، عــرف إعــداد البرنامــج 
الوطنــي التنفيــذي لهــذه السياســة العموميــة للمرحلــة األولــى 2020-2015 كذلــك، منــذ أكتوبــر 

2015، سلســلة مشــاورات، ســواء:
y مقابالت جماعية مع اجلمعيات العاملة يف مجال حماية الطفولة
y  ورشــات استشــارة مــع األطفــال، بهــدف جتميــع آرائهــم ومقترحاتهــم بخصــوص مؤشــرات

تنفيــذ وتتبــع األهــداف املســطرة.
z. مت وقــد  إعاقــة،  وضعيــة. األشــخاص.يف. بحقــوق. للنهــوض. املندمجــة. العموميــة. السياســة.

اعتمــاد نفــس املنهجيــة التشــاركية خــالل إعــداد السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض 
بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، حيــث أطلقــت الــوزارة مســارا تشــاوريا وطنيــا مــع كل 
الفاعلــن، مــن قطاعــات حكوميــة ومؤسســات وطنيــة وجمعيــات عاملــة يف مجــال اإلعاقــة، 
عــرف مســاهمة ومشــاركة 231 جمعيــة وطنيــة عاملــة يف املجــال وكل القطاعــات احلكوميــة 
املعنيــة وعقــد 7 لقــاءات وطنيــة وجهويــة. فقــد نُظمــت ورشــات موضوعاتيــة علــى املســتوى 
اجلهــوي، خــالل شــهري مــاي ويونيــو 2013 شــملت 5 مجــاالت اســتراتيجية للنهــوض بحقــوق 
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، شــاركت فيهــا مختلــف القطاعــات احلكوميــة واملؤسســات 

ــة املعنيــة وفعاليــات املجتمــع املدنــي، تناولــت: الوطني
y الوقاية واخلدمات الطبية، بطنجة 6 ماي 2013؛
y التربية والتعليم، بفاس 21 ماي 2013؛
y التكوين واإلدماج املهني، بورزازات 4 يونيو2013؛
y الولوجيات واملشاركة االجتماعية، مبراكش 18 يونيو2013؛
y .2013مراكز وبنيات االستقبال، مبراكش 19 يونيو

كمــا مت خــالل ســنة 2015 جتميــع آراء مختلــف الفاعلــن املعنــن مــن أجــل وضــع مخطــط عمــل 
تنفيــذي لهــذه السياســة.
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الدعم المالي ومواكبة جمعيات المجتمع المدني
z  تخصيــص القطــب االجتماعــي، خــالل الفتــرة مــا بــن 2012 و2016، مــا يناهــز 850 مليــون

درهــم مــن ميزانيتــه لتمويــل أزيــد مــن 7300 مشــروعا تغطــي مختلــف املجــاالت االجتماعيــة، 
خاصــة مــا يتعلــق بـــدعم وتأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، مــن دور الطالــب والطالبــة، 
املتخلــى عنهــم، ودور األطفــال، واملؤسســات  املســنن، ومؤسســات رعايــة األطفــال  ودور 
اخلاصــة بالتكفــل باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، ومؤسســات التكفــل باألطفــال يف وضعيــة 
صعبــة، ومؤسســات التكفــل بالنســاء يف وضعيــة صعبــة، ودور األمومــة..، إضافــة إلــى دعــم 
متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة، ودعــم مراكــز االســتماع والتوجيــه لفائــدة النســاء 
ضحايــا العنــف، وكــذا دعــم مراكــز الوســاطة األســرية، وحمايــة الطفولــة يف وضعيــة صعبــة.

z. بهــا مــن أصــل 3077 مشــروعا تقدمــت  املســاهمة.يف.متويــل.مــا.مجموعــه.871.مشــروعا.
اجلمعيــات العاملــة يف مجــاالت تدخلهــا، مبلــغ إجمالــي وصــل إلــى 190.586.861,00.درهــم، 

ــى الشــكل التالــي: ــوزع عل والتــي تت
y  ــة قدرهــا ــة إجمالي ــب، بكلف ــن 863 طل ــن ب 225 مشــروعا، ســنة 2012، مت انتقاؤهــا م

درهــم.  65.425.443,00
y  ــة قدرهــا ــة إجمالي ــب، بكلف ــن 958 طل ــن ب 292 مشــروعا، ســنة 2013، مت انتقاؤهــا م

درهــم.  47.490.446,00
y  ــي قــدره ــغ إجمال ــن 392 مشــروعا مببل 153 مشــروعا، ســنة 2014، مت انتقاؤهــا مــن ب

درهــم.  43.293.550,00
y  ــي قــدره ــغ إجمال 201 مشــروعا، ســنة 2015، مت انتقاؤهــا مــن بــن 864 مشــروعا مببل

درهــم.  34.377.422,00
ومواصلة لترســيخ قيم الشــفافية يف تدبير امليزانية بشــقيها، ســواء املتعلق بالتســيير أو االســتثمار، 
ــدأ الشــفافية يف  ــى تكريــس مب ــة عل ــة االجتماعي ــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنمي عمل
سياســات الدعــم املالــي العمومــي املوجــه للجمعيــات العاملــة يف مجــال تدخــل القطــب االجتماعــي 
عبــر اإلعــالن عــن إبــداء الرغبــة يف إجنــاز مشــاريع اجتماعيــة. فعــالوة علــى مــا مت اعتمــاده يف 
مســطرة تدبيــر هــذا الدعــم منــذ ســنة 2012، فقــد عــرف برنامــج الدعــم إدخــال مجموعــة مــن 

التعديــالت همــت:

z. توســيع.مجــاالت.الدعــم.لتشــمل.ســبع.مجــاالت، هــي دعــم مراكــز االســتقبال واالســتماع
والتوجيــه للنســاء ضحايــا العنــف، ودعــم مراكــز االســتماع والتوجيــه واملواكبــة لفائــدة األطفال 
ضحايــا العنــف، ودعــم مراكــز الوســاطة األســرية، ودعــم مشــاريع اإلدمــاج االجتماعــي عبــر 
التمكــن االقتصــادي للنســاء، خاصــة بالعالــم القــروي، ودعــم مشــاريع التنميــة االجتماعيــة يف 
األحيــاء الهامشــية، ودعــم مشــاريع اخلدمــة واملســاعدة االجتماعيــة لفائــدة املســنن، وتأهيــل 

مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة اخلاصــة باألشــخاص يف وضعيــة صعبــة.
z. وضــع.دفاتــر.حتمــات.لفائــدة.املجــاالت.اخلمســة.األولــى، والتــي حــددت بشــكل أكثــر دقــة

شــروط االســتفادة مــن الدعــم وإبــرام الشــراكات مــع اجلمعيــات العاملــة يف هــذه املجــاالت.
z..تخصيــص.مراكــز.االســتماع.والتوجيــه.للنســاء.ضحايــا.العنــف.ومراكــز.االســتماع.والتوجيــه

واملواكبــة.لفائــدة.األطفــال.ضحايــا.العنــف.واملراكــز.اخلاصــة.بالوســاطة.األســرية.باتفاقيــات.
ــى  تغطــي.ثــاث.ســنوات.بــدال.مــن.ســنة.واحــدة، وذلــك بهــدف متكــن اجلمعيــات املشــرفة عل



135

هــذا النــوع مــن املراكــز مــن حــد أدنــى مــن التمويــل، ومــن وســائل العمــل الضروريــة لدميومــة 
واســتمرارية خدماتهــا. 

z. تقريــب.املعلومــة.مــن.اجلمعيــات.الراغبــة.يف.احلصــول.علــى.الدعــم، مــن خــالل تنظيــم 80 لقــاء
ــة حــول  ــت مــن تقــدمي الشــروحات الكافي ــي مكن ــة، والت ــات اململك ــع جه وورشــا غطــت جمي
اإلعــالن عــن عــروض املشــاريع برســم هــذه الســنة لفائــدة 2913 مشــارك، منهــم 1025 امــرأة، 

مثلــوا 2208 جمعيــة.
z  ،”إكــرام“ دعــم.مشــاريع.الفاعلــني.غيــر.احلكوميــني.يف.إطــار.اخلطــة.احلكوميــة.للمســاواة.  

والهادفــة إلــى حتقيــق مجموعــة مــن املؤشــرات حــول احلمايــة القانونيــة للنســاء، ودعــم 
التمثيليــة السياســية للنســاء، ومأسســة ونشــر مبــادئ اإلنصــاف واملســاواة، والــذي حــدد 

غالفــه املالــي يف 22 مليــون درهمــا. وقــد مت: 
y  تنظيــم 6 ورشــات تدريبيــة أو نــدوات موضوعاتيــة حــول املشــاريع املدعمــة تنســجم

واحلاجيــات املعبــر عنهــا مــن طــرف اجلمعيــات علــى مــدى 3 ســنوات )2015/ 2018( 
علــى أســاس دورتــن يف الســنة؛

y .)تنظيم زيارات ميدانية للجمعيات املستفيدة على مدى ثالث سنوات )200 يوم
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غيــر  الفاعليــن  مــع  الشــراكة  برنامــج  حصيلــة 
الحكوميــة  الخطــة  إطــار  فــي  الحكومييــن 

للمســاواة 
املجال الترابي اسم اجلمعية

مبلغ الدعم اسم املشروعاملستهدف
بالدرهم

جمعية تنمية
أقاليم بني مالل وبن 

جرير والرشيدية وقلعة 
السراغنة

حقوق النساء ووسائل 
1066398.13 اإلعالم اجلديدة

شبكة جمعيات 
التنمية للجنوب 

الشرقي
إقليم الرشيدية وإقليم 

ميدلت
تقوية دور املجتمع املدني 
يف النهوض باملساواة بن 

اجلنسن
820000.00

جمعية الباتول 
عمالة مكناسللفتاة واألسرة

نساء وفتيات جديرات 
بحقوقهن

مساواة+إنصاف=كرامة
664877.00

جمعية تيقليت 
للتنمية القروية 

والبيئية

جماعة أم الربيع 
واجلماعة احلضرية 

ملريرت

التحسيس والتكوين 
لفائدة تالميذ املؤسسات 

التعليمية والفاعلن 
املدنين للنهوض بثقافة 

املساواة 

871767.00

جمعية االنطالقة 
للتنمية والبيئة 

والثقافة
بني مالل

)عدالة(
تكتل من أجل العدالة 

للنساء
1114400.00

جمعية املنال 
احلسيمةللتنشيط النسائي

التشبع بثقافة حقوق 
اإلنسان من طرف النساء 

يف وضعية صعبة
569860.00

مراكشجمعية النخيل
املساهمة يف مناهضة 

العنف ضد النساء بجهة 
مراكش تانسيفت احلوز

872192.00

املعهد املغربي 
للتنمية احمللية

مراكش واحلوز وقلعة 
السراغنة والصويرة 

والرحامنة

دعم متثيلية النساء 
بالهيئات املنتخبة يف جهة 
مراكش تانسيفت احلوز

1015622.40
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جمعية ملتقى املرأة 
احلسيمةبالريف

برنامج إدماجي ملناهضة 
العنف والتمييز ضد 

النساء
941600.00

جمعية تفعيل 
تازةمبادرات

دعم تسيير مراكز 
االستماع واإليواء للنساء 

ضحايا العنف
1114400.00

منظمة العفو 
بني ماللالدولية، فرع املغرب

مدارس املساواة النوع 
االجتماعي: محاربة 

التمييز ضد النساء ومن 
أجل مجتمع راق للنساء 

والرجال

1075367.66

جمعية السيدة 
دعم النهوض باإلنصاف جهة طنجة تطواناحلرة

3126059.00بن النساء والرجال 

جمعية مئة باملئة 
أمهات

جهة طنجة تطوان 
احلسيمة

أمهات على األثير: نهج 
مبتكر ومتكامل للترافع 
من أجل النهوض بحقوق 
األمهات العازبات باملغرب

3102634.00

مؤسسة سيديال، 
فرع املغرب 

جهة طنجة، عماالت 
طنجة املدينة، الفحص 

أجنرة، أصيلة
إحداث مصحة قانونية 

2563644.00للنساء

الفضاء اجلمعوي

قطب الرباط طنجة، 
وقطب الشاوية ورديغة 
وتادلة أزيالل، وقطب 
جنوب شرق مكناس 

تافيالت، وقطب 
مراكش تانسيفت احلوز 

سوس ماسة درعة

األجندات اجلمعوية 
للمساواة من أجل ترافع 

وتعاون فعال ومسؤول حول 
اخلطة احلكومية للمساواة

3243171.00

z..:دعم.متدرس.األطفال.يف.وضعية.إعاقة
y  95566 ســنة 2012: مــن خــالل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة: 1118 مؤسســة حتتضــن

مســتفيدا، مــن بينهــا 993 مؤسســة رعايــة اجتماعيــة مخصصــة لدعــم التمــدرس اســتفاد 
منهــا 82470 طفــال.

y  قــدره مببلــغ  العميقــة  اإلعاقــات  حاملــي  األطفــال  متــدرس  دعــم  مت   :2013 ســنة 
املجــال. هــذا  يف  عاملــة  جمعيــة   71 لفائــدة  جرهــم   16.650.170.00

y  ســنة 2014: مت منــح 16 مليــون درهمــا لفائــدة 68 جمعيــة عاملــة يف مجــال دعــم متــدرس
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة عميقــة، املنحدريــن مــن أســر معــوزة باملراكــز الســت عشــر 

لالســتقبال والتوجيــه لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
y  ســنة 2015: ويف إطــار تفعيــل خدمــات صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي لفائــدة
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وضعيــة  يف  األطفــال  متــدرس  ظــروف  وحتســن  إعاقــة،  وضعيــة  يف  األشــخاص 
ــغ مالــي إجمالــي وصــل إلــى  ــة مببل إعاقــة، مت متويــل دعــم متــدرس 4744 طفــال وطفل

التالــي: الشــكل  اإلعاقة علــى  نــوع  حســب  موزعــة  درهمــا،   44.136.446,00
مبلغ.الدعم.
املخصص عدد.املستفيدين عدد.اجلمعيات نوع.اإلعاقة

136.400,00 20 1 .اإلعاقة.البصرية.

478.610,00 71 4 اإلعاقة.احلركية.

5.622.650,00 843 19 اإلعاقة.السمعية.
6.629.720,00 724 22 اإلعاقات.املتعددة.
31.269.066,00 3086 95 اإلعاقة.الذهنية.
44.136.446,00 4744 141 املجموع

z. ،دعــم.إحــداث.مراكــز.الوســاطة.األســرية، وألول مــرة يف بــاب الشــراكة مــع املجتمــع املدنــي
مــن خــالل متويــل مشــاريع اجلمعيــات العاملــة يف املجــال، بحيــث دعمــت الــوزارة إحــداث 35 
مركــزا للوســاطة األســرية مببلــغ مالــي يقــدر بـــ 3.841.800,00 درهمــا، يشــمل دعــم إحــداث 
املراكــز وجتهيزهــا وفــق معاييــر دفتــر التحمــالت، وأيضــا دعــم خدمــات الوســيط األســري 

واملســاعد االجتماعــي.
z. دعــم.مراكــز.االســتماع.واالســتقبال.والتوجيــه.للنســاء.والفتيــات.ضحايــا.العنــف، حيــث وصــل

ــغ إجمالــي  عــدد مراكــز االســتماع املدعمــة، برســم ســنة 2015، إلــى 44 مركــزا تدعــم مببل
ــد مجــال الشــراكة ملــدة ثــالث ســنوات بــدل  ــون درهــم. كمــا مت متدي ــه 10.5 ملي بلغــت قيمت
ســنة واحــدة كمــا كان معمــوال بــه ســابقا، وذلــك بهــدف ضمــان اســتمرارية تقــدمي اخلدمــات 
ــذه  ــدم له ــي املق ــع مــن حجــم الدعــم املال ــب الرف ــى جان ــف، إل ــا العن ــة للنســاء ضحاي الالزم
املراكــز مــن 7.2 مليــون درهمــا برســم ســنة 2014، إلــى 105 مليــون درهمــا برســم ســنة 2015؛

z..إطــاق.مشــروع.“نحــو.حكومــات.شــاملة.ومنفتحــة:.تعزيــز.مشــاركة.ومتثيــل.املــرأة.يف.البرملانــات
واملجالــس.املنتخبــة” املقــدم يف إطــار “صنــدوق التحــول للشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا” 
ــوم 30 شــتنبر 2015  ــك ي ــة )l’OCDE( وذل ــة االقتصادي ــة التجــارة والتنمي ــع منظم ــاون م بتع
ــز التمكــن  ــى تعزي ــة يف املجــال ،ويهــدف املشــروع إل ــة ودولي ــات وطني بحضــور وزراء وفعالي
السياســي للنســاء ودعــم وجودهــن يف مراكــز القــرار. ويســتفيد مــن هــذا املشــروع 160 فعاليــة 

مــن البرملــان ومــن املجتمــع املدنــي ومــن التنظيمــات النســائية باألحــزاب.
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التشــاور حول تقارير المملكة المغربية المتعلقة 
بوضعية المرأة

تشــرف وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة كل ســنة علــى إعــداد التقريــر 
ــع  ــات املجتم ــع جمعي ــة وعرضــه ومناقشــته م ــع كل القطاعــات املعني ــك بالتنســيق م ــي وذل الوطن
املدنــي، مبــا يف ذلــك الشــبكات واجلمعيــات النســائية ومؤسســات احلكامــة. ويتــم تقدميــه بلجنــة 

ــرة. ــدورات األخي ــورك، خصوصــا ال ــدة بنيوي ــة األمم املتحــدة املنعق ــرأة بهيئ وضــع امل

z  فبرايــر 2012: الــدورة 56 للجنــة وضــع املــرأة حــول متكــن املــرأة الريفيــة ودورهــا يف القضــاء
علــى اجلــوع والفقــر “التنميــة والتحديــات الراهنــة”

z  ــة العنــف ضــد النســاء باملغــرب ــدورة 57 حــول النهــوض باملســاواة ومحارب مــارس 2013: ال
“حصيلــة وآفــاق”

z  مــارس 2014: الــدورة 58 حــول أهــداف األلفيــة للتنميــة لصالــح النســاء والفتيات “املكتســبات
وحتديــات ما بعــد 2015”

z 20 + مارس 2015: الدورة 59 حول تتبع إعالن بيجن
z مارس 2016: الدورة 60 حول متكن املرأة والتنمية املستدامة
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تعزيز مكانة المجتمع المدني

مجــاالت  يف  العاملــة  اجلمعيــات  قــدرات  تقويــة  إلــى  الراميــة  واألنشــطة  البرامــج  إطــار  يف 
ــل  ــاء لتأهي ــذ برنامــج “ارتق تدخــل القطــب االجتماعــي، مت الشــروع، خــالل ســنة 2015، يف تنفي
اجلمعيــات”، بهــدف حتقيــق الفعاليــة والرفــع مــن جــودة اخلدمــات املقدمــة مــن طــرف اجلمعيــات، 

وذلــك مــن خــالل:

z  ،تعزيــز حكامــة البرنامــج علــى الصعيــد االســتراتيجي والتدبيــري والتنفيــذي مركزيــا ومحليــا
واعتمــاد آليــة التعاقــد حــول األهــداف بــن كل املتدخلــن يف البرنامــج؛

z  جتويــد االســتهداف بالتركيــز علــى اجلمعيــات الشــريكة للقطــب االجتماعــي أو املســتفيدة مــن
متويــالت املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية العاملــة يف املجــاالت ذات األولويــة؛

z  تقويــة مشــاركة اجلمعيــات يف تنفيــذ السياســات العموميــة والبرامــج املوضوعــة مــن طــرف
الــوزارة؛

z  وضــع منظومــة لتتبــع وتقييــم البرنامــج علــى الصعيــد املركــزي واحمللــي، وعلــى مســتوى
البشــرية والتقنيــة الالزمــة؛  اجلمعيــات املســتهدف وحتديــد املســؤوليات واملــوارد 

z .تعزيز التواصل بن كل املتدخلن يف البرنامج
وقــد أطلــق هــذا البرنامــج اجلديــد »ارتقــاء« بنــاء علــى نتائــج الدراســة التــي قامــت بهــا الــوزارة 
ــات )908( يف  ــدة اجلمعي ــا لفائ ــي ســبقت دعمه ــر السيوســيو اقتصــادي للمشــاريع الت حــول األث
إطــار برنامــج »تقويــة« الــذي أطلــق ســنة 2009 بهــدف تقويــة قــدرات النســيج اجلمعــوي، ودعــم 
الرأســمال البشــري مــن خــالل دعــم املبــادرات اجلماعيــة، والــذي يهــدف، مبوجــب اتفاقيــة شــراكة 
مــع وكالــة التنميــة االجتماعيــة لفائــدة اجلمعيــات الشــريكة للقطــب االجتماعــي واملبــادرة الوطنيــة 

للتنميــة البشــرية، إلــى:
y  املســاهمة يف الرفــع مــن كفــاءات اجلمعيــات مــن أجــل املشــاركة يف إعــداد وتنفيــذ وتقييــم

السياســات العموميــة والبرامــج االجتماعيــة؛
y تأهيل اجلمعيات؛
y حتسن جودة وأداء تدخالت اجلمعيات من أجل حتقيق أهدافها؛
y تقوية التشاور والتبادل بن اجلمعيات من أجل املشاركة يف مسلسل التنمية؛
y .توطيد ممارسات احلكامة اجليدة والشفافية واملسؤولية

وهكذا، مت خالل هذه السنة:
y تنظيم 41 دورة تكوينية، استفاد منها 960 فاعل جمعوي؛
y  666 تخصيــص 248 حصــة للمواكبــة املباشــرة للجمعيــات، وصــل عــدد املســتفيدين منهــا

فاعــال جمعويــا؛
y  تنظيــم أنشــطة لتبــادل الزيــارات والتجــارب بــن اجلمعيــات، اســتفاد منهــا 61 مــن أطــر

اجلمعيــات؛
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y تقدمي الدعم التقني لـفائدة 1036 من حاملي املشاريع على املستوى احمللي؛
y  الرعايــة مبؤسســات  العاملــن  مــن   1215 منهــا  اســتفاد  تدريبيــة،  دورة   55 تنظيــم 

االجتماعيــة.
z. دعــم.وإحــداث.مراكــز.االســتماع.والتوجيــه.لألطفــال.ضحايــا.العنــف، وألول مــرة يف إطــار

الشــراكة مــع اجلمعيــات، ففــي مجــال برامــج دعــم حمايــة الطفولــة يف وضعيــة صعبــة، ويف 
إطــار تعزيــز قــدرات اجلمعيــات العاملــة يف هــذا املجــال، مت توقيــع اتفاقيــات شــراكة مــع 
ــال ضحايــا  15 جمعيــة علــى الصعيــد الوطنــي إلحــداث مراكــز االســتماع والتوجيــه لألطف
ــي للتعاقــد  ــة إطــار مرجع ــر حتمــالت خــاص ليكــون مبثاب ــوزارة دفت ــف. وقــد أعــدت ال العن
مــع اجلمعيــات علــى أســس تســتجيب لشــروط ومتطلبــات جتويــد اخلدمــات املقدمــة لفائــدة 
املســتفيدين يف هــذا املجــال، وذلــك بهــدف ضمــان جــودة اخلدمــات التــي تقدمهــا هــذه املراكــز 
يف مجــال االســتماع والتوجيــه لألطفــال ضحايــا العنــف وفــق منظومــة معياريــة يحددهــا دفتــر 
التحمــالت مــن جهــة، ومتكــن الفاعــل احمللــي يف مجــال حمايــة الطفولــة وتقويــة قدراتــه 
ــغ إجمالــي الدعــم املقــدم لدعــم وإحــداث هــذه املراكــز،  ــة مــن جهــة ثانيــة. وقــد بل التدبيري
برســم ســنة 2015، ما يفوق 3 مليون درهما، والذي يندرج يف ســياق الهدفن االســتراتيجين 

الثالــث والثانــي ضمــن أهــداف السياســة العموميــة املندمجــة حلمايــة الطفولــة.
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لقاءات تواصلية مع المجتمع المدني
تلقــت مصالــح هــذه الــوزارة مــن ســنة  2012  إلــى غايــة نهايــة شــهر غشــت مــن ســنة 2016  مــا 
ــا كمــا هــو مبــن يف اجلــدول  ــي، جــاء تصنيفه ــات املجتمــع املدن مجموعــه 3160 مراســلة جلمعي

أدنــاه:

1. تصنيف.مراسات.اجلمعيات.حسب.مجال.نشاط.اجلمعية:
%العددتصنيف.حسب.مجال.نشاط.اجلمعية

168053.16جمعيات ذات اهتمامات مختلفة
92429.24جمعيات مهتمة باألشخاص يف وضعية إعاقة

2728.61جمعيات مهتمة بقضايا النساء
1504.75جمعيات مهتمة بالطفولة

692.18جمعيات مهتمة بوضعية األشخاص املسنن
652.06جمعيات مهتمة بقضايا األسرة

3160100.00املجموع

بغيــة االطــالع عــن قــرب علــى مختلــف جوانــب احليــاة اجلمعويــة واإلنصــات إلــى ترافــع اجلمعيــات 
وتطلعــات النشــطاء اجلمعويــن وتســجيل املقترحــات التــي تهــم تطوير املجال االجتماعــي واالرتقاء 
ــا،  ــي تشــتغل عليه ــة باملوضوعــات الت ــوزارة يف مجموعــة مــن األنشــطة ذات الصل ــه، شــاركت ال ب

واملنظمــة مــن طــرف جمعيــات املجتمــع املدنــي، وبعــض الهيئــات غيــر احلكوميــة.
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z  ففــي مــا يتعلــق بعــدد الدعــوات التــي توصلــت بهــا الــوزارة للمشــاركة يف اللقــاءات والتظاهرات
مــن ســنة 2012 إلــى غايــة نهايــة شــهر غشــت مــن ســنة 2016 فقــد بلــغ إجمالــي هــذه 

ــي: ــى الشــكل التال الدعــوات 779دعــوة جــاء تصنيفهــا عل
الدعوة.للحضور.واملشاركة.
مصنفة.حسب.شهور.

السنة
املجموع20122013201420152016

316202059-يناير
1225132171-فبراير
21354542143-مارس
111625261189أبريل
51431211283ماي
25251211881يونيو
6183321يوليوز
7311012غشت
9774027شتنبر
1871915059أكتوبر
13172122073نونبر
10142116061دجنبر
104140221197117779املجموع

• الجمعيات األكرث تواصال مع الوزارة مرتبة حسب عدد املراسالت الواردة	

العددإسم الجمعية

Association Action Urgence 102جمعية العمل االستعجايل

L’APAEI 56جمعية آباء وأصدقاء األطفال املعاقني ذهنيا بالدار البيضاء

26الجامعة امللكية املغربية لرياضة األشخاص املعاقني

24جمعية أيب رقراق

Handicap International20

18منتدى الزهراء للمرأة املغربية

17جمعية ربيع العمر لذوي االحتياجات الخاصة
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16جمعية اليد يف اليد لتأهيل األشخاص املعاقني الصم والبكم باملغرب

14جمعية السكري وقاية وتكفل

13االتحاد الوطني للجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة الذهنية باملغرب

13جمعية منية األمل االجتامعية والثقافية والرياضية

Association Bébés du Maroc12

SOS Villages d’Enfants12

12الجمعية املغربية لتنظيم األرسة

11الجمعية املغربية للمعاقني جسديا

11الشبكة املغربية لالقتصاد االجتامعي والتضامني

11جمعية األعامل االجتامعية ملوظفي الوزارة

11جمعية العون واإلغاثة

11الجمعية الوطنية إلدماج الثاليث الصبغي 21

10جمعية تافياللت

10جمعية جنات إليواء مرىض الرسطان

10جمعية دعم املركب االجتامعي ابتسامة بالصويرة

10جمعية كرامة لتنمية املرأة

9االتحاد الوطني لنساء املغرب

9العصبة الوطنية ملقاومة أمراض القلب والرشايني

9جمعية اإلحسان ملحاربة الفقر والتسول – جهة كلميم

9جمعية الحضن

9جمعية الحاممة البيضاء لحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة باملغرب

INSAF 9جمعية إنصاف

9منظمة تجديد الوعي النسايئ

8الجمعية املغربية لحياة أفضل

8الجمعية املغربية لألطفال الصم

8املجموعة املغربية للتطوع
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8جمعية املبادرة النسائية بخريبكة

8جمعية أمل لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة الذهنية

8جمعية تزنني ملساعدة األطفال املتخىل عنهم بأكادير

8جمعية دعم برنامج التأهيل املجتمعي

8جمعية دعم برنامج التأهيل املجتمعي لجهة الشاوية ورديغة

جمعية رائد املسرية الخرضاء للمكفوفني واملعاقني بجهة الداخلة 
وادي الذهب

8

8جمعية مساندة األشخاص املعاقني

8جمعية مستقبل شباب لال مريم للتنمية البرشية

8مؤسسة بسمة للتنمية االجتامعية

Association ANAIS8

7التحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة

7الجمعية الدميقراطية لنساء املغرب

7جمعية آباء وأصدقاء أطفال الجرس

جمعية أبناؤنا آلباء وأولياء األطفال واألشخاص ذوي التثليث الصبغي 
21

7

7جمعية الرتاث والتواصل األورو متوسطي

7جمعية الرعاية واإلسعاف

7جمعية الطفولة املعاقة

7جمعية املستقبل لرتبية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

7مركز حقوق الناس

7مؤسسة األمري موالي عبد الله

7مؤسسة حد كورت للثقافة والتنمية

L’AFEM6

6الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان

6الجمعية املغربية للديسليكسيا

6العصبة املغربية لحامية الطفولة
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6الفدرالية اليوسفية لجمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية باملغرب

6املنظمة العلوية لرعاية املكفوفني باملغرب

6املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان

6جمعية هدف

6جمعية إدماج للتوحد

6جمعية البتول لرعاية الفتاة واألرسة

6جمعية التواصل لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

6جمعية الصفاء

6جمعية الهدف لألشخاص املكفوفني

6جمعية امهات الرباءة لألشخاص يف وضعية إعاقة

6جمعية حامية األرسة املغربية – فرع شفشاون

6جمعية حنان

6جمعية رشف للصم بالرباط

6جمعية فضاء التنمية املستدامة

6شبكة الجمعيات الدكالية غري الحكومية

6منظمة بدائل للطفولة والشباب

5مؤسسة زاكورة للرتبية

التحالف ملنارصة حقوق ومواطنة األشخاص املعاقني بجهة الدار 
البيضاء سطات

5

5الجمعية املغربية الوحدة للصم والبكم

5الجمعية املغربية لرتبية الشبيبة

5الشبكة األمازيعية من أجل املواطنة

5جمعية األمل

5جمعية األمل لألشخاص املعاقني

5جمعية التضامن للطفل املعاق ذهنيا

5جمعية التضامن مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
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5جمعية التواصل لذوي االحتياجات الخاصة بعني حرودة

5جمعية املبادرة النسوية للتنمية القروية

5جمعية الوسام للثقافة والتنمية االجتامعية

Association AMANE 5جمعية أمان

5جمعية أمي للرتبية والتأهيل االجتامعي بربكان

5جمعية أوراش التنمية يف املغرب

5جمعية بسمة لألطفال املعاقني ذهنيا بفاس

5جمعية تافياللت للمعاقني بأرفود

5جمعية تأهيل املرأة والطفل عاملة جرسيف

5جمعية تيناغوزين لألطفال التوحديني وغري املندمجني

5جمعية حامية األرسة املغربية

5جمعية رباط الفتح

5جمعية ربيع األرسة للتنمية والتضامن

5جمعية رضا إلدماج الطفل التوحدي واملعاق ذهنيا بالفقيه بنصالح

5جمعية عدالة من أجل الحق يف محاكمة عادلة

5جمعية فاس سايس

5جمعية فضاء رعاية األشخاص املسنني باملغرب

5جمعية ليىل للمواطنة الرشيفة

5جمعية ياسمني للمعاقني

5رابطة األمل للطفولة املغربية

5فيدرالية جمعيات ذوي االحتياجات الخاصة بشتوكة أيت باها

ESPOD – Association point de départ5

Association Espoir Maroc5
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2. استقباالت.اجلمعيات.وفعاليات.املجتمع.املدني
خصصــت الســيدة وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، خــالل تدبيرهــا لهــذا 
املرفــق االجتماعــي، 113 لقــاء مــع ممثلــي جمعيــات املجتمــع املدنــي مت اســتقبالهم مبقــر الــوزارة 

وفــق التوزيــع التالــي:

املجموع20122013201420152016
2116332320113

• استقبال الجمعيات وفعاليات املجتمع املدين برسم سنة 2012	

تاريخ انعقاد االجتامعاملمثلالجمعية

فاتح فرباير 2012زهور رشيقجمعية املرأة والعمل1

2
الوسيط من أجل الدميقراطية 

وحقوق اإلنسان
17 فرباير 2012خديجة املروازي

3Aide Fédération24 فرباير 2012عبد الكبري الحقاوي

03 ماي 2012تحالف ربيع الكرامة4

09 ماي 2012السيد النشناشاملنظمة املغربية لحقوق اإلنسان5

09 ماي 2012السيدة بثينة قروريمنتدى الزهراء للمرأة املغربية6

09 ماي 2012السيدة خديجة مفيدجمعية الحضن7

09 ماي 2012وفاء بنعبد القادرجمعية الكرامة8

09 ماي 2012السيدة عزيزة البقايلمنظمة تجديد الوعي النسايئ9

10AFEM09 ماي 2012السيدة صورية البدراوي

11ESPOD
السيدة فطومة بن عبد 

النبي
09 ماي 2012

12Women’s Tribune09 ماي 2012السيدة فتحية بنيس

15 ماي 2012عائشة فضيلالجمعية املغربية للحق يف الحياة13

14
الجمعية املغربية ألمراض األنف 

واالذن والحنجرة لألطفال
05 يونيو 2012السيد الدسويل

25  يونيو 2012جمعيات املعاقني15

07 غشت 2012السيدة نجية أديبجمعية ماتقيش اوالدي16

15 غشت 2012السيدة غيثة زنيربمؤسسة غيثة زنيرب17
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18 شتنرب 2012السيدة سكينة الحامةجمعية هبة بالعيون18

19
منظمة تجديد الوعي النسايئ، فرع 

الرباط
فاتح أكتوبر2012السيدة جزيلة بودشيش

20
التحالف من أجل النهوض بحقوق 

األشخاص يف وضعية إعاقة
السيد الخاديري والسيد 

املكني
24 أكتوبر2012

21 دجنرب 2012السيدة نجاة  امجيدجمعية بيتي21

• استقبال الجمعيات وفعاليات املجتمع املدين برسم سنة 2013	

تاريخ انعقاد االجتامعاملمثلالجمعية

1
املنتدى املغريب لألرسة 

والطفل
06  فرباير 2013السيدة زهور الحر

2
 منظمة الطالئع، أطفال 

املغرب
07 فرباير 2013السيد رشيد روكبان

3
املنتدى املغريب لألرسة 

والطفل
19 فرباير 2013السيدة زهور الحر

21 فرباير 2013السيدة زينب الرايسجمعية األيادي البيضاء4

5
جمعية أمان لحامية 
األطفال من االعتداء 

الجنيس
11 مارس 2013السيدة نجية بونعيم

6
املنتدى املغريب لألرسة 

والطفل
09 أبريل 2013السيدة زهور الحر

7
الجمعية املغربية لحقوق 

االنسان
خديجة الريايض، الطيب 
مضامض، يوسف الريسوين

15 أبريل 2013

07 يونيو 2013جمعية كشافة املغرب8

9
الجمعية املغربية ملساندة 

األرسة
03 يوليوز 2013السيدة زهور الحر

10
جمعية النساء رئيسات 

املقاوالت باملغرب
10 يوليوز 2013السيدة صورية بدراوي ادرييس

11
منتدى أبحاث ومبادرات 
التنمية املندمجة الصحراء

11 يوليوز 2013

12
اتحاد الجمعيات العاملة يف 

مجال اإلعاقة
02 أكتوبر 2013
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13Aide Fédération09 أكتوبر 2013عبد الكبري الحقاوي

14
اجتامع مع تحالف 

الجمعيات العاملة يف مجال 
إعاقة التوحد

السيدة مينة معاد وسمية 
العمراين

28 أكتوبر 2013

15
جمعية األمل النسائية 

بتطوان
فاتح نونرب 2013السيد أمينة عبد الوهاب

16
جمعية أمهات ذوي 

االحتياجات الخاصة بوجدة
07 نونرب 2013السيدة رحمة فجيعو

• استقبال الجمعيات وفعاليات املجتمع املدين برسم سنة 2014	

تاريخ انعقاد االجتامعاملمثلالجمعية

1
الفيدرالية الدميقراطية لحقوق 

املرأة
03 يناير 2014السيدة فوزية العسويل

10 يناير 2014السيد العلويجمعية سالسل الحياة2

16 يناير 2014شبكة نساء متضامنات3

21 يناير 2014السيدة نجاة امجيدجمعية بيتي4

31 يناير 2014السيد أحمد أرحموشالشبكة األمازيغية من أجل املواطنة5

25 فرباير 2014السيدة نعيمة خلدونمنتدى النساء الربملانيات املغربيات6

05 مارس 2014السيدة الرايسجمعية األيادي البيضاء7

16 أبريل 2014السيدة نجاة أنورجمعية »ماتقيش ولدي«9

10
جمعية حنان لرعاية األطفال 

املعاقني
16 أبريل 2014السيد عبد السالم الباكوري

17 أبريل 2014السيد ادريس الكراويمنتدى الشباب املغريب11

24 أبريل 2014السيدة زهور الحراملنتدى املغريب لألرسة والطفل12

09 ماي 2014السيدة زهور الحراملنتدى املغريب لألرسة والطفل13

14 ماي 2014موالي إسامعيل العلويجمعية سال املستقبل14
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15
مركز التواصل والتكوين للمرأة 

بالعيون
19 ماي 2014السيدة حياة النفوس

27 ماي 2014السيدة زهور الحراملنتدى املغريب لألرسة والطفل16

19 يونيو 2014السيدة فتيحة الشوباينجمعية أم البنني17

20 يونيو 2014جمعية إغاثة عرب العامل18

18 يوليوز 2014السيد نورالدين اشامعوجمعية أيب رقراق19

23 يوليوز 2014السيدة خديجة مفيدجمعية الحضن20

06 غشت 2014السيد مهدي بنسعيدرابطة الشباب الدميقراطيني املغاربة21

22
جمعية مستخدمي ويب هيلب 

املغرب
السيد أحمد مهامج، الكاتب 

العام
10 شتنرب 2014

23
جمعية أطفال دار بويدار تحناوت، 

مراكش
17 شتنرب 2014السيد هيبري هانسجورج

19 شتنرب 2014السيد أحمد برقيةتحالف جمعيات اإلعاقة24

25

املنتدى املغريب للصمم ورئيس 
الشبكة اإلفريقية للمنظامت 

والهيآت العاملة يف مجال الصمم 
بإفريقيا

03 أكتوبر  2014السيد عبد العزيز عريس

26Aide Fédération03 أكتوبر  2014عبد الكبري الحقاوي

جمعية »رؤى«27
السيد موالي اسامعيل 

العلوي
08 أكتوبر  2014

14 نونرب  2014السيدة زهور الحراملنتدى املغريب لألرسة والطفل28

29
شبكة الربملانيني ملناهضة نشوب 

الرصاعات
19 نونرب  2014

30
االتحاد الوطني للجمعيات العاملة 

يف مجال اإلعاقة الذهنية

صباح زمامة – فاطمة 

رسحان – فوزية عزوزي
03 دجنرب 2014

31
جمعية اتحاد املغرب لرياضة 

األشخاص املكفوفني وضعاف البرص
04 دجنرب 2014السيد حسن الصويني

32
جمعية التحالف ملنارصة حقوق 
ومواطنة األشخاص يف وضعية 

إعاقة، جهة الدار البيضاء سطات
04 دجنرب 2014السيد محمد العزري

16 دجنرب 2014السيدة زهور الحراملنتدى املغريب لألرسة والطفل33
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• استقبال الجمعيات وفعاليات املجتمع املدين برسم سنة 2015	

تاريخ انعقاد االجتامعاملمثلالجمعية

1
الجمعية املغربية لتشجيع املقاوالت 

النسائية
07 يناير 2015صباح الرشايبي

12 يناير 2015عبد العاطي حابكاملؤسسة الدبلوماسية2

12 يناير 2015السيدة جميلة مصيلمركز الوئام لإلرشاد األرسي3

26  يناير 2015السيدة عزيزة البقايلمنتدى الزهراء للمرأة املغربية4

االتحاد الوطني لنساء املغرب5
بودهر نجوى وشوغاغ 

صالح
26  يناير 2015

09 فرباير 2015السيدة نعيمة بنيعيشجمعية العون واإلغاثة6

11 فرباير 2015السيدة برشى العلويالشبكة القانونية للنساء العربيات7

23 فرباير 2015السيد نور الدين البوكييلجمعية الرحمة بالدار البيضاء8

26 فرباير 2015السيدة نجوى بودهراالتحاد الوطني لنساء املغرب9

07 أبريل 2015السيدة ليىل فجاججمعية السالم لإلمناء االجتامعي10

11
الجامعة امللكية املغربية لرياضة 

األشخاص املعاقني
08 أبريل 2015السيد حميد العوين

28 أبريل 2015السيد محمد النشناشاملنظمة املغربية لحقوق االنسان12

18 ماي 2015السيدة نجاة امجيدجمعية بيتي13

08 يونيو 2015السيدة فاطمة الوايفجمعية أرسيت14

15
التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق 

املكفوفني
22 يونيو 2015السيد رشيد الصباحي

23 يونيو 2015السيدة عزيزة البقايلمنتدى الزهراء للمرأة املغربية16

17
رئيسة ملنتدى النساء الربملانيات 

املغربيات
24 غشت 2015السيدة نعيمة خلدون

18
االتحاد الوطني للجمعيات العاملة يف 

مجال اإلعاقة الذهنية باملغرب
25 غشت 2015السيدة صباح زمامة

14 شتنرب 2015جامل بلحرشمؤسسة زاكورة19

19 أكتوبر 2015السيدة نجية أديبرئيسة جمعية ما تقيش ولدي20
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االئتالف الوطني ملكافحة املخدرات21
الرئيسة السيدة رشيدة 

املقرئ
26 أكتوبر 2015

جمعية املهاجرات بالسويد22
الرئيسة السيدة مريم 

مزواق
02 نونرب 2015

23)AFEM(
السيدة أسامء مورين 

والسيدة مريم الزخراجي
17 دجنرب 2015

• استقبال الجمعيات وفعاليات املجتمع املدين برسم الفصل األول من سنة 2016	

تاريخ انعقاد االجتامعاملمثلاسم الجمعية

1
التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق 

املكفوفني
08 يناير 2016السيد رشيد الصباحي

18 يناير 2016جمعية برايل للتنمية والتواصل2

3
رئيسة تحالف الجمعيات العاملة يف 

مجال إعاقة التوحد باملغرب
22 يناير 2016السيدة سمية العمراين

02 فرباير 2016السيدة نادية محمديالتنسيقية الجهوية لجمعية آفاق املغرب4

12 فرباير 2016السيدة نجاة امجيدجمعية بيتي5

6)Rotary Club(18 فرباير 2016السيد عبد الكريم العمراين

26 فرباير 2016السيد بوشنيفجمعية بسمة لألطفال التوحديني بربشيد(7

8)Voix des Femmes Canada(Mme Marleine Poulet2016 02  مارس

9
جمعية ملناهضة االعتداء الجنيس عىل 

األطفال
25 مارس 2016السيدة نجية أديب

12 أبريل 2016السيد لحلو عز العربالجمعية الوطنية لحامية الطفولة10

14 أبريل 2016السيدة إميان العوينةمنظمة تجديد الوعي النسايئ11

28 أبريل 2016جمعية الحاممة البيضاء12

13Aide fédération27 ماي 2016السيد عبد الكبري الحقاوي

21 يونيو 2016جمعية اتحاد النساء العرب14

21 يونيو 2016جمعية سنابل الخري15

30 غشت 2016السيدة أسامء بوزيانجمعية دار األمان بأزرو16





التواصل مع المواطنات 
والمواطنين 

حصــيــلة 2016-2012

www.social.gov.ma
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باعتبارهــا قطاعــا حكوميــا معنيــا ومســاهما يف النهــوض بأوضــاع فئــات املجتمــع يف وضعيــة 
صعبــة أو هشــة ورعايتهــا وحمايتهــا، تتلقــى وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة 
عــددا مــن طلبــات املواطنــات واملواطنــن، مــن مختلــف شــرائح املجتمــع املغربــي، الذيــن يلجــؤون 
إلــى الــوزارة طلبــا لالســتفادة مــن اخلدمــات اجلديــدة التــي أصبــح القطــب االجتماعــي يشــرف أو 
يطلــع بتقدميهــا لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة واملســنن واألشــخاص يف وضعيــة صعبــة والنســاء، 

خاصــة األرامــل...
ــث  ــن، حي ــات واملواطن ــى املواطن ــذة إل ــة ناف ــة اإللكتروني ــرة، البواب ــوزارة، وألول م ــت ال ــد جعل وق
مت وضــع خانــة خاصــة باخلدمــة اإللكترونيــة املفتوحــة، وذلــك مــن أجــل تقريــب مختلــف خدمــات 
ــى  ــم إل ــن، مؤسســات وأفــرادا، وتيســير ولوجه ــى املواطن ــا إل القطــب االجتماعــي املتيســرة حالي
املعلومــة أينمــا كانــوا، دومنــا حاجــة إلــى التنقــل إلــى مقــر الــوزارة لوضــع طلباتهــم واقتراحاتهــم أو 

بــث شــكواهم ومالحظاتهــم..
وتــرد علــى الــوزارة بشــكل يومــي طلبــات املواطنــات واملواطنــن، ســواء تلــك التــي تتلقاهــا الســيدة 
الوزيــرة مباشــرة، أو التــي يتلقاهــا الديــوان مــن خــالل اســتقبال املرتفقــن، أو عبــر مكتــب الضبــط 
بالــوزارة، أو عبــر اخلدمــة اإللكترونيــة التــي انضافــت خــالل الســنة األخيــرة، حيــث تعمــل خليــة 
مكلفــة علــى مســتوى الديــوان بدراســة هــذه الطلبــات، والعمــل علــى التدخــل لتلبيتهــا يف حــدود 
اختصاصــات الــوزارة، أو بالعمــل علــى إرشــاد أصحابهــا إلــى الوجهــات واإلجــراءات الكفيلــة 

بتحقيــق مطالبهــم. 
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وقــد شــهدت وتيــرة تلقــي طلبــات املواطنــن ارتفاعــا مضطــردا، خــالل ســنوات الواليــة احلكوميــة 
2016-2012، بفعــل التفاعــل اإليجابــي ملصالــح الــوزارة مــع طلبــات املواطنــات واملواطنــن، حيــث 
ارتفعــت مــن 331 طلــب خــالل ســنة 2012 إلــى 1071 ســنة 2015، ومــن املتوقــع أن تصــل إلــى 1740 

طلب خالل سنة 2016، حيث وصلت خالل التسعة أشهر األولى إلى 1305.
قراءة.يف.طلبات.املواطنني.من.فاحت.أكتوبر.2015.إلى.30.شتنبر.2016
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ســتكتفي هــذه القــراءة الرقميــة املبســطة بالتطــرق لســنة مــن عمــل اخلليــة املكلفــة، وهــي الســنة 
التــي عرفــت إطــالق اخلدمــة اإللكترونيــة علــى البوابــة اإللكترونيــة للــوزارة social.gov.ma، وهــي 
خدمــة إضافيــة تهــدف إلــى تقريــب مختلــف خدمــات القطــب االجتماعــي إلــى املواطنــن، وتيســير 

ولوجهــم إلــى املعلومــة أينمــا كانــوا..
وســتحاول اســتقراء مجمــوع الطلبــات الــواردة، خــالل الفتــرة املذكــورة، وتلمــس بعــض املعطيــات 
البــارزة فيهــا املتعلقــة أساســا باجلنــس، والتوزيــع اجلهــوي، والوتيــرة الشــهرية، وموضــوع الطلبــات، 

ومبــررات الطلــب، ونــوع اإلعاقــة بالنســبة لطلبــات األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة. 
توزيع الطلبات حسب اجلنس  

مــن ضمــن 1881 طلــب متوصــل بــه خــالل الفتــرة املذكــورة، تقــدم الذكــور بـــ%55.65 مــن الطلبــات، 
بينمــا تقدمــت اإلنــاث بـــ%43.81، وورد مــا تبقــى مــن طلبــات مــن بعــض اجلمعيــات واملؤسســات.

توزيع.الطلبات.حسب.اجلهات.الترابية
وردت طلبــات املواطنــات واملواطنــن بنســب مختلفــة مــن 11 جهــة مــن ضمــن اجلهــات اإلثنــي 
عشــر حســب التقســيم اجلهــوي اجلديــد، حيــث لــم تتلــق الــوزارة أي طلــب مــن جهــة الداخلــة 
وادي الذهــب، وتصــدرت كل مــن جهتــي الــدار البيضــاء ســطات والربــاط ســال القنيطــرة القائمــة 
ــرد مــن جهــة  ــم ي ــاس %11.16، بينمــا ل ــم جهــة فــاس مكن ــكل منهمــا، ث ــات ل بـــ%14.51 مــن الطلب

ــة ســوس ماســة.  ــن جه ــا، و%5.64 م ــراء ســوى %5.37 طلب ــون الســاقية احلم العي

الذكوراإلناث
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عــرف عــدد الطلبــات الــواردة علــى الــوزارة ارتفاعــا ملحوظــا خــالل شــهري نونبــر ودجنبــر 2015، 
وذلــك بالتزامــن مــع إطــالق برنامــج املشــاريع املــدرة للدخــل اخلاصــة باألشــخاص يف وضعيــة 
إعاقــة يف إطــار صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي، حيــث توصلــت الــوزارة خــالل الشــهرين 
ــات  ــرة الطلب ــا يالحــظ أن وتي ــا. كم ــا خــالل الســنة بأكمله ــي تلقته ــات الت ــن الطلب بـــ%24.03 م
انخفضــت بشــكل كبيــر خــالل فتــرة العطلــة الصيفيــة بــن النصــف األخيــر مــن شــهر يوليــوز 2016 

والنصــف األول مــن شــهر غشــت 2016.
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توزيع.الطلبات.حسب.موضوع.الطلب
شــكلت طلبــات املســاعدة املاديــة املباشــرة أغلــب الطلبــات الــواردة بـــ%33.65، تليهــا طلبــات 
ــي لألشــخاص يف  ــب بالتدخــل لإلدمــاج الدراســي أو املهن ــا مطال التدخــل بـــ%15.10، وهــي غالب
وضعيــة إعاقــة أو يف وضعيــة هشــة، أو التدخــل لــدى مؤسســات حكوميــة أخــرى، ثــم طلبــات 
احلصــول علــى مأذونيــات النقــل التــي ال تختــص الــوزارة مبنحهــا، وطلبــات احلصــول علــى املنحــة 

ــب. ــي املطال ــة وباق ــة إعاق ــة يف وضعي ــا بالنســبة للطلب ــة أو تكملته اجلامعي

ملحوظــة مهمــة: نكتفــي هنــا بالطلبــات الــواردة علــى مقــر وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنمية 
االجتماعيــة، وإال فــإن 14267 مواطنــة ومواطــن اســتفادوا مــن األجهــزة اخلاصــة واملعينــات 
التقنيــة، التــي فوضــت الــوزارة تدبيرهــا ملؤسســة التعــاون الوطنــي. كمــا ســلمت مديريــة النهــوض 
بأوضــاع األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة 9753 وثيقــة، ســواء شــهادة اإلعاقــة أو رســم االســتيراد 

األدنــى علــى الســيارات املعــدة خصيصــا لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
توزيع.الطلبات.حسب.مبرر.الطلب

شــكل النصــف الثانــي مــن ســنة 2015 وســنة 2016 فتــرة الــذروة يف التنزيــل الفعلــي ملخطــط 
النهــوض بأوضــاع األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، الــذي أشــرفت عليــه وزارة التضامــن واملــرأة 
واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، خاصــة مــن خــالل إصــدار مجموعــة مــن التشــريعات الراميــة 
لإلدمــاج املهنــي واالجتماعــي لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، وهــو مــا انعكــس بشــكل مباشــر 
علــى فئــات األشــخاص التــي التجــأت إلــى الــوزارة لبــث طلباتهــا، حيــث أن %49.07 مــن مجمــوع 
الطلبــات أصحابهــا مــن األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة اإلعاقــة، تليهــا طلبــات املعوزيــن فاملرضــى 

ــم املســنن. واألرامــل، ث
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توزيع.الطلبات.فئة.األشخاص.يف.وضعية.إعاقة.حسب.نوع.اإلعاقة
مــن خــالل مــا ســبق، يظهــر جليــا أن األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة هــم أكثــر الفئــات طرقــا لبــاب 
ــة، وبلغــت نســبة  ــة احلكومي ــا ملفهــم خــالل هــذه الوالي ــي حضــي به ــة الت ــوزارة، نظــرا لألهمي ال
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة حركيــة، الذيــن تقدمــوا بطلباتهــم، %35.10 مــن ضمــن طلبــات 
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، يليهــم األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة بصريــة بـــ%25.24، ثــم 

ــة التوحــد. ــة احلســية، وإعاق ــم ذوو اإلعاق ــة بـــ%21.34 ث ــة ذهني ــة إعاق األشــخاص يف وضعي
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تقديم
نتيجــة للتطــورات الراهنــة يف مختلــف املجــاالت التقنيــة، خاصــة يف عالــم االتصــاالت التي اختزلت 
املســافات بــن دول العالــم، لــم يعــد التعــاون الدولــي ترفــا متارســه األمم املتقدمــة، بــل صــار خيــارا 
اســتراتيجيا باعتبــاره أحــد املعاييــر املهمــة التــي يقــاس بهــا تطــور األمم مــن أجــل تعزيــز وتســريع 
ــى أنــه خطــوة مهمــة ال ميكــن االســتغناء  عمليــة التطويــر ضمــن إطــار أوســع وأشــمل، عــالوة عل

عنهــا ضمــن ســعي البلــدان احلثيــث لالرتقــاء بنفســها وخدماتهــا مســتويات تنافســية عامليــة.
يف هــذا اإلطــار، ووعيــا منهــا بأهميــة هــذا املجــال احليــوي يف تعزيــز التفاعــل اإليجابــي مــع 
احمليــط اجلهــوي والعاملــي، وإعطــاء إشــعاع أكبــر للنمــوذج املغربــي عبــر التعريــف األوســع مبسلســل 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  والتنميــة  الدولــي  واالنفتــاح  الدميقراطيــة  مياديــن  اإلصالحــات يف 
واالســتقرار، حرصــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة علــى بنــاء الشــراكات 
مــع املنظمــات الدوليــة التــي تتميــز باســتقطابها ألملــع اخلبــراء يف مجــال عملهــا من جهــة، ومع الدول 
ــدة واســتلهام  ــق النمــو مــن أجــل تقاســم التجــارب واملمارســات احلمي املتقدمــة والســائرة يف طري
األفــكار الرائــدة مــن جهــة ثانيــة، علــى أســاس املصلحــة املشــتركة واالحتــرام املتبــادل، حيــث أدرجــت 
هــذا املجــال كإحــدى الدعامــات األربعــة األساســية الســتراتيجية القطــب االجتماعــي »4+4«. كمــا 
أنشــأت قســما مختصــا مبجــال التعــاون الدولــي ضمــن هيكلتهــا اجلديــدة، بهــدف تنفيــذ توجهاتهــا 
يف هــذا الشــأن بتشــاور وتنســيق مــع مختلــف املديريــات، يف مجــاالت تهــم املــرأة والطفولــة واألســرة 
واألشــخاص املســنن، واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، وكــذا التنميــة االجتماعيــة مبختلــف جوانبها. 
وقــد أفضــت جهــود الــوزارة إلــى إعطــاء زخــم أكبــر ودفعــة قويــة للتعــاون الدولــي يف وقــت قياســي 

 . قصير
ولعــل أبــرز الشــراكات تلــك التــي مت إبرامهــا مــع الطــرف األوروبــي، خاصــة دعــم االحتــاد األوروبــي 
لتنفيــذ اخلطــة احلكوميــة للمســاواة »إكــرام«، وبنــاء جســور التعــاون مــع مجلــس أوروبــا يف مجــال 
املــرأة والطفولــة مــن جهــة، وتلــك التــي أبرمــت مــع منظمــة األمم املتحــدة مبختلــف وكاالتهــا مــن 
جهــة ثانيــة، خاصــة هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة، وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان، واليونيســيف، 

والبنــك الدولــي، وكــذا اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا )اإلســكوا(.  
ــي،  ــه اإلفريق ــع فضائ ــرب م ــوب للمغ ــاون جنوب-جن ــة للتع ــة قوي ــى إعطــاء دفع ــا حرصــت عل كم
مــن خــالل إعطــاء دينامكيــة جديــدة للعالقــات مــع هــذه الــدول الشــقيقة، وعملــت علــى توطيــد 
ــة  ــدول العربي ــي واإلســالمي، مــن خــالل جامعــة ال ــم العرب ــة مــع العال عالقــات التعــاون التاريخي
ومنظمــة املــرأة العربيــة ومنظمــة التعــاون اإلســالمي. إضافــة إلــى الشــراكة االســتراتيجية، التــي 
متيــز العالقــات املغربيــة األمريكيــة، حيــث عملــت الــوزارة علــى إدمــاج املجــال االجتماعــي والنــوع 

يف البرنامــج الثانــي للتعــاون بــن املغــرب ومؤسســة حتــدي األلفيــة األمريكيــة )كومباكــت 2(.
هــذا، وحتافــظ وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة علــى عالقــات املغــرب 
مــع باقــي األطــراف، وتعمــل علــى تنميتهــا وتقويتهــا، مبــا يخــدم اســتراتيجية الــوزارة واملصلحــة 

الفضلــى للمواطنــن املغاربــة.
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حصيلة التعاون متعدد األطراف 

االحتاد األوروبي: دعم اخلطة احلكومية للمساواة »إكرام«

ترســيخا للشــراكة املتناميــة بــن اململكــة املغربيــة واالحتــاد األوروبــي، يدعــم هــذا األخيــر تنفيــذ 
بعــض املجــاالت الرئيســية يف اخلطــة احلكوميــة للمســاواة »إكــرام«، مــن خــالل تقــدمي هبــة تفــوق 
ــن النســاء  ــز اإلنصــاف واملســاواة ب ــون أورو(، يف إطــار برنامــج تعزي ــون درهــم )45 ملي 500 ملي

والرجــال باملغــرب، الــذي يهــدف إلــى:
y املساهمة يف وضع إطار قانوني متكامل وشامل يف مجال حقوق املرأة؛
y تعزيز املساواة بن املرأة والرجل، والتنفيذ الفعلي للقوانن اخلاصة باملرأة؛
y تطوير السياسات والبرامج القطاعية املساهمة يف حتقيق املساواة؛
y تعزيز فهم وقبول ومتلك ثقافة املساواة واإلنصاف من طرف املجتمع؛
y  للخطــة احلكوميــة قيــادة فعالــة  أجــل  مــن  التنســيق احلكوميــة  آليــات  قــدرات  تقويــة 

للمســاواة.
ــى مــدى ســت ســنوات،  ــوز 2012 عل ــن الطرفــن، يف 03 يولي ــة ب ــل املوقع ــة التموي وتنــص اتفاقي

علــى ثــالث آليــات للدعــم:

y. الدعــم.املالــي.)412.مليــون.درهــم(،.الــذي.تســتفيد منــه ميزانيــة الدولــة، بشــرط بلــوغ
أهــداف محــددة لســتة قطاعــات حكوميــة، هــي وزارة الداخليــة، ووزارة العــدل واحلريــات، 
ــة  ــة، ووزارة االتصــال، ووزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنمي ووزارة االقتصــاد واملالي

ــث اإلدارة؛ ــة وحتدي ــة ووزارة الوظيفــة العمومي االجتماعي
y. الدعــم.التقنــي.)حوالــي.40.مليــون.درهــم(،.الــذي يســتهدف مســاندة اجلهــود الراميــة

إلــى حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن، يف إطــار اخلطــة احلكوميــة للمســاواة، املبذولــة مــن 
قبــل وزارة الداخليــة، ووزارة العــدل واحلريــات، ووزارة الصحــة، ووزارة االتصــال، ووزارة 
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التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، ووزارة الوظيفــة العموميــة وحتديــث 
االدارة. واملندوبيــة الســامية للتخطيــط، والــذي تنتهــي األنشــطة املبرمجــة يف إطــاره 

غشــت 2018؛
y. ــخ دعــم.مشــاريع.الفاعلــني.غيــر.احلكوميــني.)22.مليــون.درهــم(،.حيــث مت اإلعــالن، بتاري

10 أكتوبــر 2014، عــن طلــب تقــدمي مشــاريع بقيمــة إجماليــة تقــدر بـــ22 مليــون درهــم 
لفائــدة جمعيــات املجتمــع املدنــي العاملــة يف مجــال النهــوض بأوضــاع النســاء، واملعاهــد 
الصــور  »محاربــة  مجــاالت  املشــترك، يف  االهتمــام  ذات  البحــث  ومراكــز  األكادمييــة 
النمطيــة بــن اجلنســن«، و«مناهضــة العنــف ضــد النســاء«، و«تقويــة املشــاركة السياســية 
للنســاء«، وكــذا »دعــم ولــوج النســاء للحمايــة القانونيــة«..وقــد أســفرت عمليــة التقييــم عــن 
انتقــاء 15 جمعيــة مســتفيدة، مت بالتعاقــد معهــا فعليــا واإلعــالن رســميا عــن النتائــج يف 

العاشــر مــن أكتوبــر 2015 مبناســبة اليــوم الوطنــي للمــرأة املغربيــة.
y. تتبــع.وحكامــة.برنامــج.الدعــم.األوروبــي.للخطــة.احلكوميــة.للمســاواة،.حيــث تقــوم وزارة

التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة بــدور محــوري يف تنزيــل هــذه الشــراكة مــع 
االحتــاد األوروبــي، مــن خــالل تفعيــل وتتبــع املؤشــرات اخلاصــة بالدعــم املالــي، تنســيق مــع 
وزارة املاليــة، وتفعيــل وتتبــع مكــون دعــم مشــاريع اجلمعيــات مــع وكالــة التنميــة االجتماعيــة، 
التــي فــوض لهــا تدبيــر وتنفيــذ هــذا املكــون، إضافــة إلــى تتبــع الدعــم التقنــي، عبــر إعــداد 

األطــر املرجعيــة، وتتبــع وتنســيق املقترحــات القطاعيــة، واملصادقــة علــى املخرجــات.
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هيئة األمم املتحدة للمرأة باملغرب العربي: برنامج تعزيز املساواة بني اجلنسني

أعطيــت انطالقــة برنامــج »تعزيــز.وتقويــة.مأسســة.املســاواة.بــني.اجلنســني.يف.السياســات.العموميــة« 
ســنة 2014، يف إطــار التعــاون املشــترك بــن وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة 
ــادئ  ــى دعــم مأسســة ونشــر مب ــذي يهــدف إل ــي، وال ــة األمم املتحــدة للمــرأة باملغــرب العرب وهيئ
اإلنصــاف واملســاواة بــن اجلنســن يف السياســات العموميــة، مــن خــالل بنــاء وتعزيــز قــدرات 
والتقييــم  الرصــد  وآليــات  وأدوات  القطاعــي،  بــن  التنســيق  مجــال  يف  االجتماعــي  القطــب 
ــة مشــتركة وبرنامــج موحــد بــن  ــى رؤي ــاء عل ــر املعــارف، بن ــة للقــرب وتدبي والهندســة االجتماعي
الشــركاء املعنيــن، ممــا يجعلــه إطــارا مناســبا لتوحيــد اجلهــود واملســؤوليات وتعزيــز احلكامــة 

داخــل القطــب االجتماعــي. 

ومتكن هذا البرنامج، بعد سنتن من انطالقه، من حتقيق حصيلة نوعية، من أهمها:
y انسجام النتائج املسجلة مع مخرجات املرحلة األولى اخلاصة بالتخطيط والبرمجة؛
y  إجنــاز مختلــف األنشــطة وفــق مقاربــة تشــاركية ســخرت طاقــات ومســاهمات كل مكونــات

ــة القطــب  ــدأ مســاهمة كل أعضــاء »جلن ــى مب ــك عل القطــب االجتماعــي معتمــدة يف ذل
االجتماعــي للنــوع« يف جميــع مراحــل تنفيــذ وإجنــاز األنشــطة؛

y  تقريــب وجهــات نظــر مكونــات القطــب االجتماعــي حــول القضايــا املرتبطــة باإلدمــاج
العرضانــي للنــوع االجتماعــي؛

y  ترســيخ جتربــة جديــدة يف مجــال تنســيق األنشــطة داخــل القطــب االجتماعــي، ســاهمت
يف تعزيــز وتطويــر آليــات اشــتغال »جلنــة القطــب االجتماعــي للنــوع«، وحولتهــا إلــى قطــب 
خبــرة وفضــاء لتكويــن أطــر تتملــك نظــرة شــمولية حــول اســتراتيجية تدخــل القطــب 

االجتماعــي.
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وتتبــن أهميــة هــذا البرنامــج، ســيما يف ارتباطــه بوضــع آليــات مؤسســاتية تتكفــل بالســهر علــى 
اإلدمــاج العرضانــي للنــوع يف السياســات االجتماعيــة،  مــن خــالل مجموعــة مــن اإلجنــازات، منهــا:

y. تشــخيص.البنيــة.التنظيميــة.ملديريــة.املــرأة.وتعزيــز.متاســك.فــرق.عملهــا،.حيــث مت وضــع
برنامــج ملواكبــة أطرهــا، يف إطــار تعزيــز قــدرات األطــر العاملــة للقيــام بالــدور املنــوط بهــا، 

خصوصــا يف مجــال تتبــع تنفيــذ اخلطــة احلكوميــة للمســاواة »إكــرام«؛
y. إجنــاز.تشــخيص.الحتياجــات.أطــر.مديريــة.املــرأة.يف.مجــال.التكويــن،.حيــث مت إعــداد خطة

تكويــن ألطرهــا عبــر تشــخيص متكامــل لهــذه البنيــة، مبســاعدة مكتــب للخبــرة متخصــص 
يف املجــال. ويتــم العمــل حاليــا علــى تعبئــة اخلبــرة الالزمــة ملواكبــة »مصلحــة التكويــن« 
بالــوزارة علــى مــدى ســنة لتنفيــذ مخطــط التكويــن املوجــه خصيصــا ألطــر مديريــة املــرأة، 

مــع االنفتــاح علــى باقــي مكونــات القطــب االجتماعــي؛
y. إحــداث.»جلنــة.القطــب.االجتماعــي.للنــوع«، التــي يترأســها الكاتــب العــام لــوزارة التضامــن

واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة وعضويــة ممثلــن عــن مختلــف مديريــات الــوزارة 
وممثلــن عــن التعــاون الوطنــي ووكالــة التنميــة االجتماعيــة، بهــدف تتبــع تنفيــذ برنامــج 

التعــاون واإلدمــاج العرضانــي للنــوع االجتماعــي يف اســتراتيجيات القطــب االجتماعــي؛
y..القطــب باســتراتيجيات. اجلنســني. بــني. املســاواة. إدمــاج. لتعزيــز. تكويــن. برنامــج. إعــداد.

االجتماعــي.لفائــدة أعضــاء جلنــة القطــب االجتماعــي للنــوع، بدعــم مــن التعــاون التقنــي 
البلجيكــي، بهــدف تعزيــز وتقويــة قــدرات أعضــاء هــذه اللجنــة والرفــع مــن فعاليــة الــدور 
املنــوط بهــا، والــذي ســينطلق تنفيــذه مــع بدايــة ســنة 2017، مباشــرة بعــد توقيــع اتفاقيــة 
ــي يف  ــي تأت ــة األمم املتحــدة للمــرأة، والت ــي البلجيكــي وهيئ ــاون التقن ــن التع الشــراكة ب

إطــار تعبئــة املــوارد املاليــة مــن طــرف هــذه األخيــرة؛
y..الهيــاكل مبختلــف. االجتماعــي. للنــوع. املســتجيبة. بامليزانيــة. املرتبطــة. املعــارف. تعزيــز.

اإلداريــة.وحتديــد.االحتياجــات.الازمــة.يف.هــذا.املجــال،.حيــث مت تنظيــم ورشــة عمــل 
تكوينيــة حــول »امليزانيــة املســتجيبة للنــوع االجتماعــي«، يومــي 26 و27 ينايــر 2015، 
لفائــدة 28 إطــارا ميثلــون مختلــف مكونــات القطــب االجتماعــي، ممــا مكــن مــن التعــرف 
واالطــالع علــى املفاهيــم املتعلقــة بامليزانيــة املســتجيبة للنــوع االجتماعــي، واإلملــام بآليــات 

ــم تنفيذهــا؛ ــي يت ــات للسياســات والبرامــج الت ــة امليزاني ــم مــدى مالءم تقيي
y..تقوية.قدرات.مؤسسات.الرعاية.االجتماعية.لضمان.خدمة.ذات.جودة.ترتكز.على.املقاربة

احلقوقيــة.)نســاء.وفتيــات.وأشــخاص.مســنني(،.وذلــك بهــدف إعــداد تشــخيص مبنــي علــى 
مقاربــة النــوع خلدمــات القــرب التــي تســتهدف النســاء والفتيــات واألشــخاص يف وضعيــة 
إعاقــة واملســنن، مــن أجــل إدمــاج هــذا البعــد يف تدخــالت العاملــن االجتماعيــن بهــذه 

املؤسســات، ويف الــدورات التكوينيــة املوجهــة لفائدتهــم؛
y. تشــخيص.الوضعيــة.الراهنــة.لتنفيــذ.مدونــة.األســرة.خــال.العشــر.ســنوات.األخيــرة،.حيــث

مت تنظيــم لقــاء وطنــي لتقــدمي نتائــج البحــث امليدانــي املنجــز، يــوم 26 يوليــوز 2016، يف 
أفــق نشــره باللغتــن العربيــة والفرنســية؛
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y. إعــداد.إطــار.اســتراتيجي.للقطــب.االجتماعــي.مــن.أجــل.التمكــني.االقتصــادي.للنســاء،.مــن
خــالل إجنــاز تشــخيص حتليلــي للبرامــج املنجــزة يف هــذا املجــال، والــذي تســهر وكالــة 
التنميــة االجتماعيــة علــى تنســيقه ومتابعتــه، مــن أجــل بلــورة إطــار اســتراتيجي للقطــب 
االجتماعــي يف مجــال التمكــن االقتصــادي للنســاء وبرنامجــه التنفيــذي، يرتكــز علــى 
التقائيــة وتكامــل تدخــالت كل مــن وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة 
ــة. وقــد مت انتقــاء مكتــب اخلبــرة وإطــالق  ــة االجتماعي ــة التنمي والتعــاون الوطنــي ووكال

الدراســة، التــي مــن املنتظــر أن يتــم تقــدمي نتائجهــا األوليــة بدايــة 2017؛
y..بلــورة.وإعــداد.اســتراتيجية.التواصــل.الداخلــي.واخلارجــي.للقطــب.االجتماعــي.يف.مجــال

حقــوق.النســاء.واملســاواة.بــني.اجلنســني،.حيــث عمــل مكتــب دراســات علــى تنظيــم العديــد 
مــن املجموعــات البؤريــة، منهــا تلــك التــي شــملت أعضــاء جلنــة النــوع للقطــب االجتماعــي 
وأعضــاء اللجنــة التقنيــة لتتبــع اخلطــة احلكوميــة للمســاواة »إكــرام«. كمــا مت تنظيــم 
لقــاءات، مــع مديــرة املــرأة واملــدراء ومختلــف املســؤولن بالقطــب االجتماعــي لالطــالع 
علــى املمارســة العمليــة للتواصــل حــول بعــض القضايــا املرتبطــة بحقــوق النســاء واملســاواة 
بــن اجلنســن. وتوجــد اســتراتيجية التواصــل الداخلــي واخلارجــي للقطــب االجتماعــي 
يف مجــال حقــوق النســاء واملســاواة بــن اجلنســن يف طــور املصادقــة النهائيــة. فيمــا 
ســيعمل مكتــب الدراســات علــى مواكبــة وتعزيــز قــدرات قســم التواصــل مــا بــن أكتوبــر 

ــارس 2017؛ 2016 وم
y..إدمــاج.بعــد.النــوع.االجتماعــي.ضمــن.اســتراتيجية.الــوزارة.للنهــوض.بحقــوق.األشــخاص.يف

وضعيــة.إعاقــة،.حيــث مت إعــداد السياســة العموميــة املندمجــة للنهوض بحقوق األشــخاص 
يف وضعيــة إعاقــة مســتجيبة للنــوع االجتماعــي، مــع دراســة مقارنــة للتجــارب املماثلــة يف 
ــة  ــي قدمــت يف هــذه الوثيقــة، وتســهيل عمــل جلن ــل اإلجــراءات الت هــذا املجــال..ولتفعي
تتبــع السياســة العموميــة، ســيتم تنظيــم ورشــة تكوينيــة للشــركاء املؤسســاتين يف مجــال 

اإلعاقــة حــول النــوع االجتماعــي واإلعاقــة قبــل متــم ســنة 2016؛
y..النــوع.علــى.مســتوى.القطــب إدمــاج.مقاربــة. آليــات.الرصــد.والتتبــع.مــن.أجــل. مأسســة.

االجتماعــي،.وعلــى.مســتوى.القطاعــات.احلكوميــة.وطنيــا.وجهويــا،.حيــث أطلقــت دراســة 
ــى مســتوى  ــوع عل ــة الن ــع ملقارب ــات الرصــد والتتب ــى إجنــاز تشــخيص حــول آلي تهــدف إل
القطــب االجتماعــي والقطاعــات احلكوميــة وطنيــا وجهويــا مــن أجــل اخلــروج بتوصيــات 
ملأسســة هــذه اآلليــات وتوحيــد الرؤيــة علــى مســتوى جميــع القطاعــات احلكوميــة، مــع 
حتديــد املهــارات والكفــاءات الــالزم توفرهــا باألطــر والعاملــن بالبنيــات املتخصصــة 

ــع. وقــد مت انتقــاء مكتــب اخلبــرة. بالرصــد والتتب
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منظمة األمم املتحدة للسكان »UNFPA “: تعاون يف مجال العنف

مت توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع منظمــة األمم املتحــدة للســكان، بالربــاط بتاريــخ 21 مــاي 2014 ملــدة 
ــوع،  ــى الن ــة العنــف املبنــي عل 5 ســنوات، بهــدف التعــاون يف مجــاالت النهــوض باملســاواة ومحارب

ورعايــة األشــخاص املســنن، حيــث مت:
y  إجنــاز فيلــم وثائقــي مــن 6 دقائــق حــول مرتكبــي العنــف ضــد النســاء والطفــالت عــرض

خــالل احلملــة الوطنيــة 12 لوقــف العنــف ضــد النســاء؛
y  الدعم التقني لتنظيم احلملة الوطنية 13 و14 لوقف العنف ضد النساء؛
y  الدعــم التقنــي لتنفيــذ مخطــط العمــل املتعلــق باملرصــد الوطنــي للعنــف واملرصــد الوطنــي

لصــورة املــرأة يف اإلعــالم؛
y  دعــم إعــداد التقريــر األول للمرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء، الــذي.مت تقــدمي نتائجه

ــه  ــر ثمــرة ســنة مــن عمــل أعضائ ــذي يعتب ــاط، وال ــوز 2016 بالرب ــة 29 يولي ــوم اجلمع ي
الذيــن اشــتغلوا بشــكل متواصــل لتفعيــل مهــام هــذا املرصــد الوطنــي؛

y..االجتماعيــة الرعايــة. مبؤسســات. العاملــة. البشــرية. املــوارد. تكويــن. خطــة. إعــداد. دعــم.
مبختلــف  واملهنيــن  العاملــن  قــدرات  دعــم  إلــى  تهــدف  التــي  املســنني،  لألشــخاص.
مســتوياتهم الكتســاب اخلبــرات واملهــارات الضرورية، ووضــع قواعــد لتجويــد اخلدمــات 
املمنوحة لألشــخاص املســنن، والتي تشــمل دعم قدرات القيادات واألطر االســتراتيجية 
وكــذا  املؤسســات،  لتلــك  املؤطــرة  والفنيــة  اإلداريــة  واألطــر  املؤسســاتية واجلمعويــة، 
ــر  ــط وتدبي ــر املؤسســاتي، والتخطي ــر والتطوي ــات التدبي ــن، يف تقني ــن االجتماعي املهني
املشــاريع، وأيضــا املواكبــة النفســية واالجتماعيــة للمســن، وطــب الشــيخوخة وطــرق 

ــع املســن؛ ــل الصحــي م التعام
y. مــن املســنني،. الرعايــة.االجتماعيــة.لألشــخاص. املقدمــة.مبؤسســات. معايــرة.اخلدمــات.

خــالل إعــداد دفتــر حتمــالت مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة لألشــخاص املســنن كوثيقة 
لضبــط معاييــر ونظــم التكفــل باملســنن، وعقلنــة الشــراكة مــع مختلــف املؤسســات املكلفــة 
بتدبيــر مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة والرفــع مــن جــودة التأطيــر، وإعــداد.مشــروع.
مؤسســة كإطــار منهجــي ومنطقــي تستشــرف مــن خاللــه الوضعيــة املســتقبلية للمؤسســة 
ــاء  ــات والظــروف قصــد االرتق ــر خطــة عمــل محــددة األهــداف والوســائل واإلمكاني عب
بوظيفــة املؤسســة وبالفضــاء االجتماعــي إلــى األفضــل. وقــد مت اختيــار خمــس مؤسســات 
للرعايــة االجتماعيــة لألشــخاص املســنن وفــق معاييــر محــددة ســتطبق عليهــا الوحــدة 

التجريبيــة يف أفــق تعميمهــا علــى باقــي املؤسســات؛
y. الدعــم.التقنــي.إلحــداث.املرصــد.الوطنــي.لألشــخاص.املســنني، الــذي يعتبــر آليــة وطنيــة

لرصــد األوضــاع الدميغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة لألشــخاص املســنن، متّكــن من 
توفيــر املعلومــة حــول شــيخوخة الســكان باملغــرب، وتزويــد صانعــي القــرار وكل الفاعلــن 
لصياغــة  الضروريــة  واملؤشــرات  باملعطيــات  املجــال  هــذا  يف  املهتمــن  االجتماعيــن 
السياســات والبرامــج وتقييــم آثارهــا علــى املســنن، حيــث مت تكويــن جلنــة اإلشــراف 
اخلاصــة باملرصــد املكونــة مــن ممثلــي القطاعــات احلكوميــة واملؤسســات العموميــة 
ــراء؛ ــة األشــخاص املســنن، واخلب ــة يف مجــال رعاي ــات العامل ــز للبحــث، واجلمعي ومرك

y. ،املؤسســة مشــروع. تنفيــذ. يف. االجتماعيــة. الرعايــة. مؤسســات. ملواكبــة. التقنــي. الدعــم.
ــي أعــدت مشــروع املؤسســة  ــدة املؤسســات الت ــة لفائ ــم ورشــات تكويني مــن خــالل تنظي
اخلــاص مبركزهــا، عبــر طبــع وثيقتــي دفتــر التحمــالت ومشــروع املؤسســة للمؤسســات 
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اخلمــس التــي أعدتهــا، وإجنــاز دراســة حــول واقــع وحاجيــات املســنات اللواتــي يعشــن يف 
عزلــة، حيــث مت توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع املرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية إلجنازهــا 
مبقاربــة نوعيــة وكميــة، بهــدف حتليــل االجتاهــات واآلثــار املترتبــة علــى ظاهــرة شــيخوخة 
الســكان علــى الـــ15 ســنة املقبلــة، واقتــراح عناصــر حــول توقعــات اخلدمــات املقدمــة 
مســتقبال لفائــدة املســنن إلــى غايــة ســنة2030، إضافــة إلــى طــرح الوضــع الدميوغــرايف 
واالجتماعــي واالقتصــادي للمســنن، ورصــد الوضعيــة الصحيــة لكبــار الســن وأدوارهــم 

السوســيو اقتصاديــة؛

    
y. ،تقــدمي.التقريــر.الســنوي لصنــدوق.األمم.املتحــدة.للســكان حــول »حالــة ســكان العالــم

االحتمــاء مــن العاصفــة، البرنامج التطويري للنســاء والفتيــات يف عالم معرض لألزمات«، 
يف ورشــة عمــل مت تنظيمهــا يف 16.فبرايــر.2016. وتنــاول هــذا التقريــر »الصحــة وحقــوق 
النســاء والفتيــات يف أوضــاع إنســانية متأزمــة«، انســجاما مــع ظــروف عــدم االســتقرار 
واألزمــات اإلنســانية التــي تعيشــها الكثيــر مــن الــدول عبــر العالــم، والــدول العربيــة علــى 

وجــه اخلصــوص.
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 :)UNICEF( منظمة األمم املتحدة للطفولة يونيسيف
مواكبة لبلورة سياسية عمومية مندمجة حلماية الطفولة

يف إطار برنامج التعاون مع اليونيسيف، مت:
y إعداد مشروع السياسة العمومية املندمجة حلماية الطفولة، وفق منهجية تشاركية؛
y  ــة ــة املندمجــة حلماي ــى حــول مشــروع السياســة العمومي ــة األول ــم املناظــرة الوطني تنظي

الطفولــة، يومــي 14 و15 أبريــل 2014 بالصخيــرات، حتــت شــعار »األطفــال حاضرنــا 
ومســتقبلنا فلنحميهــم«، بحضــور خبــراء وطنيــن ودوليــن يف املجــال؛

y إعداد احلملة الوطنية لوقف العنف ضد األطفال على مدار 2015-2014؛
y  تنظيــم لقــاء تواصلــي حــول »حمايــة الطفولــة: شــرط أساســي يف السياســات العموميــة

للنهــوض بأوضــاع الطفولة«، يــوم 22 فبرايــر 2015، يف إطــار فعاليــات املعــرض الدولــي 
للنشــر والكتــاب بالــدار البيضــاء؛

y  تنظيــم لقــاء وطنــي حــول »وضعيــة األطفــال باملغــرب.. واقــع والتزامــات«، يــوم 25 مــاي
2015، مبناســبة اليــوم الوطنــي للطفــل؛

y  تنظيــم لقــاء حــول املراجعــة الســنوية لبرنامــج حمايــة الطفولــة لليونيســيف مــع احلكومــة
املغربيــة، يــوم 12 فبرايــر 2015، الــذي تتولــى وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة 
االجتماعيــة تنســيق أنشــطته مــع باقــي القطاعات احلكوميــة املعنية، والــذي مت خالله تقدمي 
حصيلــة منجــزات القطاعــات احلكوميــة يف إطار التعاون مع اليونيســيف برســم ســنة 2014، 

وبلــورة املخطــط االســتراتيجي لبرنامــج حمايــة الطفولــة لســنتي 2015 - 2016؛
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y  توقيــع برنامــج عمــل بــن اليونيســيف والقطــب االجتماعــي لســنة 2015 - 2016 يف مجــال
حمايــة األطفال؛

y  العموميــة للسياســة  التنفيــذي  البرنامــج  الشــريكة إلعــداد  القطاعــات  مــع  التنســيق 
املندمجــة حلمايــة الطفولــة، يف إطــار مسلســل لقــاءات واجتماعــات ابتــدأ منــذ 13 أكتوبــر 

2015؛
y  اإلعــالن عــن البرنامــج الوطنــي التنفيــذي للسياســة العموميــة املندمجــة حلمايــة الطفولــة

يــوم 29 مــارس 2016؛
y  توقيــع مذكــرة تفاهــم لدعــم تنفيــذ السياســة العموميــة املندمجــة حلمايــة الطفولــة

باملغــرب وبرنامجهــا التنفيــذي، يــوم 29 مــاي 2016، مبناســبة اإلعــالن عــن البرنامــج 
الوطنــي التنفيــذي للسياســة العموميــة املندمجــة حلمايــة الطفولــة.



175

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OCDE: والتأهيل السياسي للنساء

العمــل علــى تنفيــذ مشــروع »نحــو حكومــات دامجــة ومنفتحــة: تعزيــز مشــاركة املــرأة يف البرملــان 
ــدوق التحــول للشــرق األوســط وشــمال  ــورة السياســات«، مــن خــالل صن ــة وبل ــس املنتخب واملجال
إفريقيــا لشــراكة دوفيــل، يف إطــار مجهــود إقليمــي بــكل مــن األردن ومصــر واملغــرب، وذلــك بهــدف 

تعزيــز مشــاركة املــرأة يف احليــاة العامــة ومعاجلــة التحديــات اإلقليميــة املشــتركة.
ويهــدف هــذا املشــروع، الــذي ميتــد علــى مــدى ثــالث ســنوات، إلــى دعــم جهــود املغــرب للنهــوض 
بأوضــاع املــرأة عبــر االســتفادة مــن مبــادئ وسياســات احلكومــة املنفتحة، من خالل دعم تشــريعات 
شــفافة ومنصفــة، وتقويــة قــدرات ومهــارات املــرأة يف البرملــان واملجالــس احملليــة، والرفــع مــن قدرة 
البرملــان واملجالــس احملليــة علــى التشــاور مــع منظمــات املجتمــع املدنــي، وتعزيــز احلــوار اإلقليمــي 
بــن البرملانيــات وصانعــي السياســات بــن دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، يف إطــار منحــة 

املســاواة بــن اجلنســن لتعزيــز املشــاركة العامــة وســد الفجــوة بــن اجلنســن.
كمــا يتوخــى هــذا املشــروع تقييــم احلواجــز التــي حتــول دون مشــاركة املــرأة يف املجالــس املنتخبــة، 
برملانــا ومجالــس ترابيــة، ووضــع خطــط العمــل بشــأنها، وتكويــن املكونــن لتقويــة قــدرات النســاء 
التقنيــة  واملســاعدة  القــدرات  لتقويــة  وتنظيــم ورشــات عمــل  ترابيــا،  واملنتخبــات  البرملانيــات 
ملنظمــات املجتمــع املدنــي، خاصــة تلــك املهتمــة بالقضايــا النســائية، وبنــاء قــدرات املنتخبــات 
واملرشــحات، يف مجــال النــوع االجتماعــي وتدبيــر الشــأن احمللــي بتنظيــم ورشــات عمــل، إضافــة 

ــة. وقــد مت: ــورة خطــط عمــل مســتجيبة للنــوع يف املجالــس املنتخب إلــى بل
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y  اإلطــالق الرســمي للمشــروع، يــوم 30 شــتنبر 2015، مــن خــالل.نــدوة تعريفيــة شــاركت
فيهــا فعاليــات برملانيــة، وممثلــي بعــض القطاعــات احلكوميــة واملؤسســات الوطنيــة، 
ــدول  ــة لل ــة االقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــدول األعضــاء يف منظم ــي ال ــى ممثل ــة إل إضاف

العربيــة، واملنظمــات اإلقليميــة؛
y..إجنــاز.دراســة.تهــم.جمــع.البيانــات.لتقييــم.الفــرص.والتحديــات.التــي.تواجههــا.النســاء

املرشــحات.يف.االنتخابــات،.التــي تعتبــر االنطالقــة الفعليــة والعمليــة للمشــروع، وتتعلــق 
بتجميــع البيانــات واملعطيــات والبــدء بالتشــخيص يف املجــال مــن طــرف خبــراء املنظمــة، 
مــن أجــل إعــداد تقريــر ميكــن مــن تقييــم الفــرص ورصــد العوائــق والتحديــات التــي 
حاجيــات  وجتميــع  الوطنــي،  املســتوى  علــى  للنســاء  السياســية  املشــاركة  تعتــرض 
املنتخبــات واملرشــحات يف مجــال مقاربــة النــوع، وذلــك لتحديــد مــادة الــدورات التكوينيــة 

والتحسيســية؛
y..العنــف بالنســاء.ضحايــا. والتكفــل. القانونــي. واإلرشــاد. االســتماع. مراكــز. قــدرات. تعزيــز.

باملغــرب،.حيــث مت إعــداد دليــل املعلومــات واملمارســات الفضلــى املوجــه إلــى مراكــز 
االســتماع والتوجيــه القانونــي للنســاء ضحايــا العنــف، ودفتــر حتمــالت مراكــز االســتماع 
والتوجيــه القانونــي للنســاء ضحايــا العنــف. كمــا مت تنظيــم دورة تدريبيــة يف مجــال دعــم 
وتعزيــز قــدرات مراكــز االســتماع واإلرشــاد القانونــي للنســاء ضحايــا العنــف لفائــدة 80 
مــن مســتمعات ومدبــرات ومدبــري هــذه املراكــز، بدعــم مــن اململكــة املتحــدة. ومتحــورت 
هــذه الــدورة التدريبيــة حــول املعاييــر التنظيميــة لتســيير مراكــز االســتماع ودور العاملــن 
ــدة يف  ــادل املمارســات اجلي ــا، وتب ــز االســتماع يف أوروب ــا، والتجــارب الناجحــة ملراك فيه
مجــال االســتقبال واملواكبــة وتوجيــه النســاء ضحايــا العنــف، إضافــة إلــى تقــدمي وثيقتــن 

مت إعدادهمــا بهــذه املناســبة؛
y..التشــريعية لاســتحقاقات. احملتمــات. املرشــحات. لفائــدة. تكوينيتــني. دورتــني. تنظيــم.

متحــورت حــول »تقويــة قــدرات النســاء املرشــحات لالنتخابــات الوطنيــة باملغــرب«، حيــث 
احتضنــت مدينــة مراكــش الــدورة التكوينيــة األولــى مــا بــن 2 و4 شــتنبر2016، يف حــن 

احتضنــت العاصمــة الربــاط الــدورة الثانيــة مــا بــن 6 و 8 شــتنبر 2016.
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البنك الدولي: برنامج الولوجيات لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة

علــى ضــوء االســتراتيجية الوطنيــة لتحســن قطــاع التنقــالت احلضريــة باملغــرب، ومــن أجــل 
النهــوض بوضعيــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ومتتيعهــم باحلقــوق املنصــوص عليهــا يف القوانــن 
الوطنيــة والدوليــة، مت إعــداد برنامــج عمــل وطنــي يخــص تســهيل الولوجيــات لفائــدة األشــخاص 
يف وضعيــة إعاقــة، ال ســيما احلــق يف التنقــل بــكل حريــة، وإزالــة كل احلواجــز البيئيــة واملاديــة، 
وتيســير الولوجيــات مبختلــف املرافــق العموميــة، وتلــك املفتوحــة للعمــوم، ونشــر ثقافــة الولوجيــات 
داخــل املجتمــع بصفــة عامــة، ويف أوســاط املتدخلــن واملختصــن يف مجــاالت البنــاء والتعميــر 
والنقــل بصفــة خاصــة. وقــد ســاهمت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، 
مبعيــة البنــك الدولــي وممثلــي القطاعــات احلكوميــة املعنيــة باملجــال، يف تســطير األنشــطة 
املتعلقــة بالولوجيــات والتنقــل احلضــري واملضمنــة بهاتــه االســتراتيجية، والتــي تشــمل خلــق اإلطــار 
القانونــي والتنظيمــي الضــروري لتحديــد االحتياجــات يف مجــال ســهولة التنقــل، وتعزيــز القــدرات 
املؤسســاتية لألطــراف الفاعلــة حــول قضايــا ســهولة التنقــل ووضــع آليــات التعــاون، إضافــة إلــى 
تعزيــز القــدرات التقنيــة مــن خــالل إعــداد كتيبــات توجيهيــة، والتكويــن وتوحيــد معاييــر أجهــزة 

النقــل، وتســريع وتيــرة أنشــطة التحســيس والتواصــل.
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واســتطاعت الــوزارة احلصــول علــى دعــم مالــي )هبــة( مــن البنــك الدولــي يقــدر بـــ3 مليــون دوالر 
أمريكــي لتمويــل هــذا البرنامــج، ومت التوقيــع علــى اتفاقيــة تعــاون بــن احلكومــة املغربيــة والبنــك 
الدولــي متتــد إلــى متــم ينايــر2017، يــوم 2 مــارس 2012، والتــي تهــدف إلــى إرســاء الولوجيــات 
املعماريــة والعمرانيــة باملمــرات الرئيســية واملرافــق العموميــة والفضــاءات املفتوحــة للعمــوم مبدينــة 
مراكــش كمدينــة منوذجيــة، وتطويــر اإلطــار التنظيمــي واملعيــاري ملجــال الولوجيــات، ســواء املتعلقــة 
باملعمــار أو العمــران أو النقــل، وكــذا تشــخيص احتياجــات بعــض املــدن الرئيســية يف مجــال 
الولوجيــات )الربــاط، والــدار البيضــاء، ووجــدة وطنجــة(، إضافــة إلــى تقويــة قــدرات املتدخلــن 
املختصــن يف البنــاء والتعميــر واملجتمــع املدنــي، والتحســيس مبوضــوع الولوجيــات، ودوره يف 

تســهيل مسلســل االندمــاج االجتماعــي واملشــاركة االجتماعيــة لألشــخاص يف وضعيــة.
وقد متت برمجة مجموعة من املشاريع املبرمجة يف إطار هذا البرنامج، منها:

y  ــدار البيضــاء إعــداد دراســة مســحية وتشــخيصية لواقــع الولوجيــات مبــدن الربــاط وال
التهيئــة  ومخططــات  وثائــق  الولوجيــات يف  بــإدراج  تتعلــق  ودراســة  وطنجــة،  ووجــدة 

احلضريــة؛
y إعداد دليل تقني ومرجعي للولوجيات املرتبطة بالبناء والتهيئة احلضرية؛
y  إعــداد مصوغــات للتكويــن لفائــدة األطــر التقنيــة التابعــة للجماعــات الترابيــة والــوكاالت

احلضريــة وللجمعيــات العاملــة يف مجــال اإلعاقــة، وتنظيــم دورات تكوينيــة يف مجــال 
الولوجيــات لفائدتهــم؛

y تقنن معايير الولوجيات املرتبطة بوسائل النقل العمومي؛
y إعداد الدراسات التقنية وقيادة األشغال اخلاصة بإرساء الولوجيات مبدينة مراكش؛
y  ــة ــة والفضــاءات املفتوحــة للعمــوم مبدين ــق العمومي ــات باملمــرات واملراف إرســاء الولوجي

مراكــش؛
y .تنظيم حملة حتسيسية سمعية بصرية حول الولوجيات

كما مت إجناز:
y. بهــدف احلضريــة،. والتهيئــة. بالبنــاء. املرتبطــة. للولوجيــات. التقنيــة. املعاييــر. تطويــر.

التوفــر علــى مرجــع تقنــي للولوجيــات بالبنايــات والتهيئــة احلضريــة، مــن خــالل حتديــد 
املواصفــات التقنيــة العمرانيــة واملعماريــة وترجمتهــا إلــى مقتضيــات قانونيــة اعتمــادا 
علــى التجــارب الدوليــة املماثلــة، بشــراكة مــع وزارة الداخليــة ووزارة التعميــر وإعــداد 
التــراب الوطنــي ووزارة الســكنى وسياســة املدينــة ووزارة التجهيــز والنقــل واللوجيســتيك 

ــا: ــن نتائجه ــي كان م ــس، والت ــي للتقيي ــد املغرب واملعه
oo دليــل تقنــي ملعاييــر الولوجيــات املعماريــة والعمرانيــة يتضمــن اخلاصيــات التقنيــة

والفنيــة التــي يجــب احترامهــا واألخــذ مبضمونهــا أثنــاء إرســاء الولوجيــات يف مجــال 
البنــاء أو التهيئــة احلضريــة، موجــه إلــى الفاعلــن العموميــن واخلــواص املعنيــن 
بشــأن الولوجيــات، مــن إدارات حكوميــة ومؤسســات عموميــة وجماعــات ترابيــة، 
وكــذا مصمــم إلــى املهندســن املعماريــن ومراقبــي اإلطــار املبنــي العامــن واخلاصــن 
واملهندســن املدنيــن واملصممــن وتقنيــي الهندســة املعماريــة والتخطيــط احلضــري، 

ــة؛ ــاء واألشــغال العمومي ــي البن ومقاول
oo املشــتركن القراريــن  والالزمــة إلصــدار  باملجالــن  املتعلقــة  القانونيــة  املقتضيــات 

املتعلقــن بولوجيــات البنــاء والتعميــر واملشــار إليهمــا يف املرســوم رقــم 2.11.246 
لتطبيــق القانــون رقــم 10.03 املتعلــق بالولوجيــات؛
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oo مطويــات تلخــص نتائــج الدراســة ســيتم االســتعانة بهــا يف حمــالت حتسيســية خاصــة
للفاعلــن املباشــرين املهتمــن بشــأن اإلعاقــة عمومــا، ومبجــال الولوجيــات خصوصــا.  

y. بعــض متكــن  بهــدف  املــدن،. لبعــض. الولوجيــات. مجــال. يف. االحتياجــات. تشــخيص.
اجلماعــات الترابيــة مــن الوثائــق التشــخيصية للولوجيــات، حيــث مت، بشــراكة مــع وزارة 
الداخليــة ووزارة التعميــر وإعــداد التــراب الوطنــي ووزارة الســكنى وسياســة املدينــة، 
والــوكاالت  اجلماعيــة  واملجالــس  والواليــات  واللوجســتيك،  والنقــل  التجهيــز  ووزارة 

احلضريــة املعنيــة بالدراســة، واجلمعيــات العاملــة يف مجــال اإلعاقــة:
oo جــرد حاجيــات الولوجيــات مبــدن الربــاط والــدار البيضــاء وطنجــة ووجــدة، واقتــراح

احللــول املناســبة لتخطــي تلــك النواقــص؛
oo إدراج الولوجيــات يف دفاتــر التحمــالت النموذجيــة اخلاصــة بإجنــاز وصيانــة املمــرات

ــر  ــة، ودفت ــة )تصاميــم املديري ــة احلضري ــة، ويف مخططــات التهيئ واملســالك احلضري
التحمــالت اخلاصــة بالتجزئــة(.

y. دراســة.لتطويــر.معاييــر.الولوجيــات.املرتبطــة.بوســائل.النقــل.العمومــي،.بهــدف حتســن
ولوجيــات النقــل العمومــي لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، عــن طريــق وضــع 
معاييــر تقنيــة خاصــة بولوجيــات النقــل البــري )احلضــري، والرابــط بــن املــدن، والســكك 
احلديديــة(، بشــراكة مــع وزارة الداخليــة ووزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك واملكتــب 

الوطنــي للســكك احلديديــة واملعهــد املغربــي للتقييــس، والتــي مــن نتائجهــا:  
oo دراســة حــول التجــارب الدوليــة الناجحــة يف مجــال الولوجيــات املرتبطــة بالنقــل

العمومــي؛
oo ومتطلبــات العمومــي  النقــل  لولوجيــات  احلاليــة  للوضعيــة  تشــخيصية  دراســة 

ملســتخدمن؛ ا
oo وثيقــة حــول املعاييــر التقنيــة لولوجيــات وســائل النقــل العمومــي، ووثيقــة للبنــود

واخلاصيــات التــي يجــب إدراجهــا يف دفاتــر التحمــالت املتعلقــة بتســيير وســائل النقــل 
العمومــي؛

oo خطــة عمــل لفائــدة وزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك لتحســن ولوجيــات وســائل
النقــل العمومــي.

y..،املجــال تكوينيــة.يف. ورشــات. الولوجيات.وتنظيــم. للتكويــن.يف.مجــال. إعــداد.مصوغــات.
بهــدف تقويــة القــدرات املعرفيــة والتقنيــة يف مجــال الولوجيــات للفاعلــن املباشــرين يف 
البنــاء والتعميــر وللجمعيــات العاملــة يف حقــل اإلعاقــة، وحتسيســهم بأهميتهــا يف تعزيــز 
ــة إعاقــة، حيــث مت: مسلســل االندمــاج االقتصــادي واالجتماعــي لألشــخاص يف وضعي

oo إجنــاز 3 مصوغــات للتكويــن يف مجــال الولوجيــات، اثنتــن مخصصتــن للمصالــح
التقنيــة املكلفــة بالبنــاء والتعميــر التابعــة لــوزارة الداخليــة ووزارة التعميــر وإعــداد 
التــراب الوطنــي، والثالثــة خاصــة بأطــر الشــبكات واجلمعيــات العاملــة يف مجــال 
اإلعاقــة، وذلــك مــن أجــل متكــن الفاعلــن العموميــن واجلمعويــن مــن اآلليــات 
التقنيــة الضروريــة إلجنــاز مهامهــم حســب املعاييــر الدوليــة املعمــول بهــا يف هــذا 
املجــال، ومتكــن املهتمــن بشــأن اإلعاقــة مــن كيفيــة إعــداد امللفــات املتكاملــة ملناصــرة 

قضيتهــم؛ 
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oo تنظيــم 10 دورات تكوينيــة يف مجــال الولوجيــات لفائــدة األطــر العاملــة يف مجالــي
البنــاء والتعميــر وللجمعيــات العاملــة يف حقــل اإلعاقــة، حيــث مكنــت املســتفيدين مــن 
ــة والقياســات  ــات الفني ــة واخلاصي ــواع اإلعاق ــف األساســية حــول أن ــالك التعاري امت
التقنيــة الالزمــة التــي يجــب توفيرهــا أثنــاء املالءمــة بــن الفضــاءات املعماريــة وأنــواع 
اإلعاقــة. كمــا مكنتهــم مــن االطــالع علــى التشــريعات واملقتضيــات الوطنيــة والدوليــة 
ــة. وقــد  ــة كل ورشــة تكويني ــة نهاي ــى دروس تطبيقي ــات، إضافــة إل املرتبطــة بالولوجي
اســتفاد مــن هــذه الــدورات التكوينيــة 300 شــخص، مبعــدل 30 مشــارك عــن كل دورة 

تكوينيــة، وملــدة ثالثــة أيــام موزعــن علــى:
y  الترابيــة للجماعــات  التابعــن  والتقنيــن  املعماريــن  املهندســن  مــن  مســتفيد   230

احلضريــة(؛ للــوكاالت  و66  الترابيــة  للجماعــات  ينتمــون   164( احلضريــة  والــوكاالت 
y .70 مستفيد من ممثلي الشبكات واجلمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة

الفئة.املستفيدةاملدينةتاريخ.اإلجراء
مراكش3-5 نونبر 2015

األطر التقنية للجماعات الترابية 
والوكاالت احلضرية

أكادير11-13 نونبر 2015
أكادير25-27 نونبر 2015

الدار البيضاء2-4 دجنبر 2015
فاس9-11 دجنبر 2015

وجدة16-18 دجنبر 2015
طنجة29-31 دجنبر 2015

الرباط5-7 يناير 2016
األطر اجلمعوية العاملة يف مجال مراكش18-20 ماي 2016

اإلعاقة مكناس25-27 ماي 2016
y. بأهميــة التحســيس  بهــدف  الولوجيــات،. حــول. والتحسيســية. التواصليــة. احلملــة.

الولوجيــات يف مسلســل االندمــاج الفعلــي واملشــاركة االجتماعيــة لألشــخاص يف وضعيــة 
إعاقــة، ونشــر ثقافتهــا داخــل املجتمــع بصفــة عامــة، ويف أوســاط املتدخلــن واملختصــن 

بصفــة خاصــةـ والتــي مــن نتائجهــا:
ooإعداد تصميم بخصوص احلملة التواصلية؛
oo.إنتاج مختلف وسائط التواصل باللغات العربية والفرنسية واألمازيغية
y. إرســاء.الولوجيــات.مبدينــة.مراكــش،.بهــدف وضــع أشــغال الولوجيــات املعماريــة والعمرانية

ببعــض املمــرات الرئيســية واملرافــق العموميــة والفضــاءات املفتوحــة للعمــوم مبدينــة 
مراكــش، كمدينــة منوذجيــة يحتــذى بهــا يف املجــال وطنيــا، ممــا سيســمح لألشــخاص يف 
وضعيــة إعاقــة مــن التنقــل والولــوج إلــى جميــع املرافــق والفضــاءات بــكل حريــة، ويضمــن 
حقهــم يف التنقــل والتفاعــل مــع محيطهــم، كمرتكــز أساســي حلقــوق اإلنســان. ومــن 
الفضــاءات املعنيــة بهــذه األشــغال، واملنجــزة بشــراكة مــع واليــة جهــة مراكــش آســفي 
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ــة  ــة يف مجــال اإلعاق ــة العامل ــات اجلمعوي ــة مراكــش والتمثيلي ــس اجلماعــي ملدين واملجل
علــى مســتوى املدينــة، هنــاك:

oo املمــرات الرئيســية )شــارع محمــد الســادس وشــارع احلســن األول وشــارع مــوالي
رشــيد(، وتشــمل األرصفــة وملتقــى الطــرق واملنحــدرات والعميــدات والطرقــات وزيــادة 
ارتفــاع الطريــق املعبــد وخطــوط توجيهيــة ويقظــة خاصــة باملكفوفــن وضعــاف البصــر؛

oo احلدائــق العموميــة )عرصــة مــوالي عبــد الســالم وجنــان احلارثــي(، وتخــص مواقــف
الســيارات واملنحــدرات ومســطحات االســتراحة وخطــوط توجيهيــة ويقظة واملراحيض 

وأماكــن الترفيــه خاصــة باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة؛
oo البنايــات املفتوحــة للمرتفقــن )مقــر واليــة جهــة مراكــش آســفي ومقــر املجــل اجلماعي

ملدينــة مراكــش(، وتهــم مواقــف الســيارات واملنحــدرات الداخليــة واخلارجيــة للبنايــة 
ومســطحات االســتراحة وخطــوط توجيهيــة ويقظــة خاصــة باملكفوفــن وضعــاف 

البصــر، واملصاعــد واملراحيــض.
وكانــت مدينــة مراكــش مدينــة ولوجــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة نونبــر 2016، الــذي تصــادف 

مــع احتضانهــا فعاليــات مؤمتــر األطــراف كــوب 22.
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مجلس أوروبا: خبرة وتعاون متنوع

y. االســتفادة..مــن.خبــرة.جلنــة.البندقيــة.التابعــة.ملجلــس.أوروبــا،.حيــث.اســتقبلت الســيدة
ــراء مــن  ــة، خب ــة االجتماعي ــرأة واألســرة والتنمي ــرة التضامــن وامل بســيمة احلقــاوي، وزي
جلنــة البندقيــة التابعــة ملجلــس أوربــا، نونبــر 2012، يف إطــار تبــادل اخلبــرات تهــم بعــض 
مشــاريع القوانــن ذات األولويــة ضمــن اســتراتيجية القطــب االجتماعــي »4+4«، ســيما 
مشــروع القانــون املتعلــق باملجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة، ومشــروع القانــون 
املتعلــق بهيئــة املناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز. فتــم استشــارة هــذه اللجنــة 
ــرة املراكمــة  املتخصصــة بالتشــريع يف هذيــن املشــروعن مــن أجــل االســتفادة مــن اخلب

لديهــا.
y  تنظيــم ندوة.إقليميــة.حــول.»الوقايــة.ومحاربــة.العنــف.ضــد.النســاء«، التــي نظمــت يومــي

24 و25 شــتنبر 2012 بالربــاط حتــت شــعار »لوضــع حــد ملعاناتهــن، لنوقــف العنــف«، 
والتــي تــرأس أشــغالها الســيد رئيــس احلكومــة الســيد عبــد اإللــه ابــن كيــران إلــى جانــب 
وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة بســيمة احلقــاوي، واملديــر العــام 
باملديريــة العامــة حلقــوق اإلنســان ودولــة القانــون مبجلــس أوربــا فيليــب بوايــا. وقــد 
شــارك يف هــذه النــدوة اإلقليميــة وزيــرة شــؤون املــرأة واألســرة بدولــة تونــس ســهام بــادي، 
ووزيــرة الدولــة لشــؤون املــرأة بدولــة فلســطن رابحــة ديــاب، ووزيــرة الدولــة لشــؤون 
ــرة شــؤون األســرة  ــة وزي ــة محمــد هاشــم، ونائب ــة الهاشــمية نادي ــة األردني ــرأة باململك امل
واملــرأة والطفولــة بدولــة أذريبدجــان أينــور صوفييفــا، واملديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة 
العربيــة ودودة بــدران. إلــى جانــب عــدد مــن اخلبــراء مــن اململكــة املغربيــة واجلزائــر 
وتونــس وفلســطن ولبنــان وإســبانيا وأملانيــا وفرنســا وإيطاليــا وتركيــا، وممثلــي منظمــات 
دوليــة حقوقيــة ومراكــز ومعاهــد بحثيــة ومراصــد دوليــة، وفاعلــن مــن املجتمــع املدنــي، 
اســتهدفت تبــادل املعــارف واخلبــرات يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء، واســتثمار 
التجــارب الناجعــة يف مجــال احلكامــة والتتبــع والتقييــم املرتبــط بالظاهــرة، وأيضــا 
تطويــر ومأسســة آليــات مشــتركة لليقظــة والتدخــل ودعــم الشــراكة األورومتوســطية يف 

مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء.
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y .االســتغال مــن. األطفــال. أوروبــا.حلمايــة. مجلــس. اتفاقيــة. حــول. دراســي. يــوم. تنظيــم 
واالعتــداء.اجلنســي،.يف 22 أكتوبــر 2013 بالربــاط، بتأطيــر خبــراء عــن مجلــس أوروبــا 
متخصصــن يف مجــال حمايــة الطفولــة، وذلــك يف إطــار التعــاون مــع مجلــس أوروبــا 
يف مجــال محاربــة جميــع أشــكال العنــف وحمايــة األطفــال مــن االســتغالل واالعتــداء 
اجلنســي، حيــث تنــاول مقتضيــات اتفاقيــة »النــزاروت«، مبــا يف ذلــك آليــات منــع العنــف 
جهــود  وتنســيق  الضحايــا،  ومســاعدة  واحلمايــة  الوقايــة  وإجــراءات  األطفــال،  ضــد 
الفاعلــن والهيئــات املتخصصــة يف مجــال حمايــة األطفــال ضــد العنــف، إلــى جانــب 
تطويــر التعــاون لوضــع أجوبــة فعالــة وناجعــة يف مجــال حمايــة األطفــال ضــد االســتغالل 

واالعتــداء اجلنســي.
y. ،إجــراء الســيدة بســيمة احلقــاوي، وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة

مباحثــات مــع نائبــة األمــن العــام ملجلــس أوروبــا، باتاينــي دراغونــي، ورئيســة اجلمعيــة 
البرملانيــة للمجلــس ذاتــه، آن براســور، يــوم 14 مــارس 2014 بنيويــورك، علــى هامــش 

أشــغال الــدورة الـــ58 للجنــة وضــع املــرأة بــاألمم املتحــدة املنعقــدة شــهر مــارس 2014
y. ورشــة.عمــل.حــول.حمايــة.األطفــال.علــى.األنترنــت،.يف 20 نونبــر 2015 بالربــاط، احتفــاء

باليــوم العاملــي حلقــوق الطفــل، والــذي تنــاول مخاطــر الولــوج غيــر اآلمــن لألطفــال إلــى 
التكنولوجيــات احلديثــة، وضعــف آليــات التبليــغ وبرامــج الوقايــة، وحتســيس لقائمــن 
علــى السياســة العموميــة حلمايــة األطفــال مــن كل أشــكال العنــف إلى جتــرمي االســتدراج 
واالتصــال  اإلعــالم  تكنولوجيــا  وإلزام قطاعــات  اجلنســية،  والســياحة  اجلنســي، 
والســياحة واألســفار بالتبليــغ عــن هــذا النــوع مــن املخالفــات، وضمان حمايــة احليــاة 
اخلاصــة واملعطيــات الشــخصية، ووضــع برامــج وتطبيقــات معلوماتيــة تضمــن ولــوج 

ــت. ــال بشــكل آمــن لألنترن األطف
y  ــارة عمــل ألعضــاء املرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء إلــى كل مــن فرنســا تنظيــم زي

مجــال رصــد  البلديــن يف  علــى جتربــة  االطــالع  أجــل  مــن   ،2015 يونيــو  وإســبانيا، 
ومناهضــة العنــف ضــد النســاء.

y. مــن مجلــس بدعــم  أبريــل 2016،  املشــاركة«، يف  ورشــة.عمــل.»حــول.حــق.األطفــال.يف.
أوروبــا وتأطيــر خبــراء دوليــون يف مجــال تعزيــز مشــاركة األطفــال ومشــاركة ممثلــن 
عــن القطاعــات احلكوميــة املعنيــة وجمعيــات املجتمــع املدنــي العاملــة يف مجــال الطفولــة 
ومتخصصــون يف امليــدان إلــى جانــب أطفــال برملانيــن،.والتــي.اســتهدفت تقاســم املقاربات 
الطفولــة،  بقضايــا  املعنيــن  الفاعلــن  كل  مــع  األطفــال  املعتمــدة يف مجــال مشــاركة 
واطالعهــم علــى التجــارب الوطنيــة والدوليــة الداعمــة حلــق األطفــال يف هــذه املشــاركة
وكان املغــرب قــد انضــم ملجموعــة اللجنــة األوروبيــة للدميقراطيــة مــن خــالل القانــون، التــي يطلــق 
ــا الدســتورية،  ــا حــول القضاي ــس أوروب ــاز استشــاري ملجل ــة، وهــي جه ــة البندقي ــا اســم جلن عليه
حيــث تســاهم منــذ نشــأتها ســنة 1990، يف إشــعاع التــراث الدســتوري األوروبــي املبنــي علــى 
القواعــد األساســية للقــارة، وتقــوم بــدور مهــم يف تدبيــر والوقايــة مــن النزاعــات عــن طريــق وضــع 
معاييــر وتقــدمي املشــورة يف املجــال الدســتوري، فضــال عــن عالقاتــه مــع اجلمعيــة البرملانيــة 

.)L’APCE( ملجلــس أوروبــا
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y  ،)ــوم والثقافــة )إيسيســكو ــة والعل ــة شــراكة مــع املنظمــة اإلســالمية للتربي ــع اتفاقي توقي
ــاون يف مجــاالت: ــدف التع ــاط، به ــل 2014 بالرب ــخ 18 أبري بتاري

ooالعناية بقضايا املرأة والطفولة؛
oo تعزيز قدرات املرأة ودعم دورها يف التنمية الشاملة؛
oo االهتمــام بالفئــات املوجــودة يف وضعيــة صعبــة أو هشاشــة مــن النســاء واألطفــال

واملســنن؛
oo.النهوض مبؤسسات الرعاية االجتماعية
y  ،توقيــع برنامــج عمــل مشــترك لســنتي 2014 و2015، بتاريــخ 22 شــتنبر 2014 بالربــاط

يف إطــار تنفيــذ اتفاقيــة الشــراكة الســالفة الذكــر
وقد متيزت حصيلة هذا التعاون بتنفيذ مجموعة من األنشطة، منها: 

y..عقــد.لقــاء.حــول.اجتمــاع.اخلبــراء.حــول.السياســات.العمومية.للنهوض.بحقوق.األشــخاص
يف.وضعيــة.إعاقــة.مبنطقــة.املغــرب.العربــي،.يــوم 31 مــارس 2015 بالربــاط، بهــدف تبــادل 
التجــارب واخلبــرات يف مجــال إعــداد وتنفيــذ وتتبــع السياســات العامــة املندمجــة للنهــوض 
بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن مختلــف الفاعلــن املعنيــن بــدول املغــرب 
العربــي، وخلــق فــرص للتنســيق والتعــاون بــن مختلــف مكونــات املجتمــع املدنــي يف هــذه 
الــدول، والــذي متيــز مبشــاركة مختصــن وخبــراء يف املجــال وممثلــو القطاعــات احلكوميــة 
املكلفــة مبوضــوع اإلعاقــة، مــن دول موريتانيــا واملغــرب واجلزائــر وتونــس وليبيــا، إلــى 
ــو عــدد مــن  ــب ممثل ــى جان ــة يف هــذا املجــال، إل ــي العامل ــب منظمــات املجتمــع املدن جان

املنظمــات الدوليــة املعتمــدة يف اململكــة املغربيــة املهتمــة مبوضــوع اإلعاقــة.  

y. تنظيــم.لقــاء.عربــي.إقليمــي.حــول.»حمايــة.األطفــال.يف.املؤسســات«، يومــي 12 و13 مــاي
2015 بالربــاط، مبشــاركة ممثلــن عــن القطاعــات املعنيــة بحمايــة الطفولــة، متحــور حــول 
أفضــل الســبل وأجنــع الوســائل لتوفيــر احلمايــة الالزمــة لألطفــال يف مؤسســات اإليــواء 
والرعايــة يف الــدول العربيــة، والوقــوف علــى التجــاوزات والصعوبــات التــي تعرفهــا تلــك 
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املؤسســات، ووضــع مشــروع »إطــار عــام حلمايــة األطفــال يف العالــم اإلســالمي«، والــذي 
ــا، وتونــس، ومصــر،  ــة مــن موريتاني ــا الطفول متيــز مبشــاركة خبــراء متخصصــن بقضاي
ــال يف  ــة األطف ــع حماي ــوا عروضــا حــول واق ــرب قدم ــان، واملغ واألردن، وفلســطن، ولبن
مؤسســات بلدانهــم، واالقتراحــات والتوصيــات ذات الصلــة بتوفيــر احلمايــة لألطفــال يف 

تلــك املؤسســات وتطويــر خدماتهــا. 
وقد مكنت هذه الشراكة من:

y حتين وطبع »دليل إرشاد اجلمعيات«؛
y طبع دليل مؤسسات الرعاية االجتماعية يف صيغة جديدة ومحينة؛
y  طبــع اجلزيئــات املتعلقــة ببرنامــج تأهيــل ريــاض األطفــال التابعــة ملؤسســة التعــاون 

الوطنــي؛
y  ــه ــة من إعــداد دراســة جــدوى حــول إحــداث املرصــد الوطنــي لألشــخاص املســنن الغاي

ــق آليــة جتمــع  معرفــة واقــع املســنن باملغــرب وآفاقهــم املســتقبلية وذلــك مــن خــالل خل
املعلومــات واملعطيــات الكميــة والكيفيــة حــول األشــخاص املســنن، وحتــدد مؤشــرات 
دوريــة متكــن مــن تتبــع ومناقشــة وحتليــل واقــع وآفــاق مجــال حمايــة ورعايــة األشــخاص 
املســنن، وتوســيع مجــاالت التشــاور والشــراكة مــع كافــة املتدخلــن االجتماعيــن مــن 
قطاعــات حكوميــة ومجتمــع مدنــي وجماعــات محليــة وفاعلــن اجتماعيــن وسياســين 

ــة. ــات دولي ــن ومنظم واقتصادي



186

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(: 
شراكة ممأسسة

عــرف التعــاون مــع اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا »اإلســكوا«، التــي أحدثــت جلنــة 
لــدى الــوزارة املنتدبــة املكلفــة باحلكامــة والشــؤون العامــة، تطــورا ملحوظــا، خصوصــا بعــد تنظيــم 
الــدورة 10 للجنــة التنميــة االجتماعيــة بالربــاط يومــي 8 و9 شــتنبر 2015 حــول القضايــا ذات 
األولويــة باملنطقــة العربيــة يف املجــال االجتماعــي، حيــث مت تطويــر برنامــج للتعــاون شــمل مجــاالت 
الوســاطة األســرية واألشــخاص املســنن، مــن خــالل »املشــروع اإلقليمــي لتعزيــز القــدرات الوطنيــة 
لتطويــر سياســات ســكانية متكاملــة ومســتدامة وشــاملة يف املنطقــة العربيــة« املوجــه نحــو سياســة 
وطنيــة لألشــخاص املســنن، إضافــة إلــى إعــداد مؤشــرات وطنيــة لتتبــع إعمــال االتفاقيــة الدوليــة 

حلقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
y. ،تنظيــم.الــدورة.10.للجنــة.التنميــة.االجتماعيــة،.يومــي.08.و09.شــتنبر.2015 بالربــاط

والــذي مكــن مــن:
ooتوفير منتدى ملناقشة القضايا ذات األولوية باملنطقة العربية يف املجال االجتماعي؛
oo تبــادل اخلبــرات واالقتراحــات، بغــرض اخلــروج بتوصيــات مــن أجــل تطويــر برنامــج

عمــل اإلســكوا لســنتي 2017-2016، متاشــيا وتطلعــات الــدول يف مجــال التنميــة 
االجتماعيــة؛

ooاستعراض مقترحات »اإلسكوا« لبرنامج عمل سنتي 2016 و2017؛
oo تقــدمي توصيــات محــددة وعمليــة تعــن »اإلســكوا« يف ترشــيد أنشــطتها، مبــا يضاعــف

اإلفــادة منهــا ويتناســب بشــكل أمثــل مــع احتياجــات دول املنطقــة؛
oo ،»إطــالع أعضــاء اللجنــة علــى نتائــج االســتبيان، الــذي أعدتــه وقامــت بــه »اإلســكوا

الســتقصاء آراء الــدول األعضــاء حــول آليــات االتصــال والتواصــل املتبعــة معهــا، 
ــات. ــج هــذه اآللي ــة ونتائ ــادة فعالي ــدف حتســن وزي به

y..تنظيــم.ورشــة.عمــل.إلعــداد.مؤشــرات.وطنيــة.لتتبــع.تنفيــذ.االتفاقيــة.الدوليــة.حلقــوق
التعــاون  إطــار  بالربــاط، يف   2015 أكتوبــر  و28   27 يومــي  اإلعاقــة،. األشــخاص.ذوي.
املشــترك يف مجــال النهــوض باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، الــذي يهــدف إعمــال املغــرب 
وزارة  دور  وتعزيــز  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  الدوليــة حلقــوق  االتفاقيــة  ملقتضيــات 
ــة  ــة يف مجــال تنســيق السياســة العمومي ــة االجتماعي التضامــن واملــرأة واألســرة والتنمي
للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، وضمــان انخــراط أكبــر للقطاعــات 

احلكوميــة يف تنفيــذ هــذه السياســة العموميــة، وذلــك مــن أجــل:
oo إعطــاء بعــد علمــي وعملــي لتدخــالت الفاعلــن يف املجــاالت األكثر ارتباطــا بانتظارات

األشــخاص يف وضعيــة إعاقة؛
oo تشــكيل مرجــع هــام لتتبــع مــدى بلــوغ األهــداف املســطرة، انطالقــا مــن االتفاقيــة

الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومضمــون مشــروع القانــون اإلطــار رقــم 
97.10 املتعلــق بحمايــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا؛

oo احلكومــة تنفيــذ  إطــار  واخلدمــات، يف  البرامــج  مســتوى  علــى  التغييــرات  رصــد 
للقوانــن والتشــريعات املختلفــة التــي تســهم بشــكل جيــد يف حمايــة حقــوق األشــخاص 
يف وضعيــة إعاقــة، وتعكــس أولويــات العمــل مــن خــالل التركيــز علــى مياديــن االندمــاج 

ــة والتشــغيل والولوجيــات. االجتماعــي، كالصحــة والتربي
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y. التعــاون.يف.املجــاالت.املرتبطــة.باملــرأة،.حيــث متــت املشــاركة يف العديــد مــن االجتماعــات
والــدورات التدريبيــة:

املكان.والفترةالنشاط

املشــاركة يف االجتمــاع التحضيــري للــدول العربيــة قبيــل 
انعقــاد الــدورة 60 للجنــة األمم املتحــدة املعنيــة بوضــع 

ــرأة امل
02 و03 مارس 2016 بلبنان

»بنــاء  حــول  املســتوى  رفيعــة  التدريبيــة  العمــل  ورشــة 
املؤسســات وقــدرات البرملانــات العربيــة واجلهــات املعنيــة 
لســنة 2000 حــول  األمــن 1325  قــرار مجلــس  لتنفيــذ 

والســالم« واملــرأة  األمــن 
10-13 نونبر 2015 بتونس

ورشــة عمــل حــول التشــريعات والنظــم القانونيــة الوطنيــة 
املتعلقــة بالعنــف واملمارســات الضــارة بالنســاء املبنيــة علــى 

العنــف االجتماعــي
19-20 دجنبر 2013 باألردن

04 و05 دجنبر 2015 بالكويتالدورة 6 للجنة املرأة
y. تقويــة.قــدرات.العاملــني.مبراكــز.الوســاطة.األســرية، حيــث مت تنظيــم دورة تكوينيــة حــول

الوســاطة األســرية، يومــي 10 و11 مــاي 2016 بالربــاط، لفائــدة اجلمعيــات الشــريكة يف 
ــت  ــي مكن ــن يف املجــال، والت مجــال الوســاطة األســرية، وأطــر القطــب االجتماعــي العامل

مــن:
ooتوحيد املفاهيم واملقاربات املعتمدة يف الوساطة األسرية؛
oo دعــم ومتكــن الفاعلــن العاملــن يف املجــال االجتماعــي واألســري، خاصــة جمعيــات

املجتمــع املدنــي، مــن أدوات وتقنيــات ومقاربــات إعمــال الوســاطة األســرية مبهنيــة؛
oo تعميــق املعــارف وتطويــر الكفــاءات واملهــارات يف مجــال الوســاطة األســرية لــدى أطــر

املراكــز العاملــة يف مجــال الوســاطة األســرية.
y.:اآلفاق.املمكنة.للتعاون،.عبر

oo وضع سياسة عمومية يف مجال األشخاص املسنن؛
ooدورات تكوينية حول الوساطة األسرية؛
oo تعزيــز قــدرات مختلــف هيــاكل الــوزارة لرصــد التقــدم احملــرز يف حتقيــق أهــداف

التنميــة املســتدامة وبنــاء قدراتهــا يف مجــال وضــع املؤشــرات وإنتــاج اإلحصــاءات؛
oo بالتكنولوجيــا املتعلقــة  وخطتهــا  اســتراتيجيتها  وضــع  يف  الــوزارة  قــدرات  تعزيــز 

2030؛ لعــام  املســتدامة  التنميــة  خطــة  بتنفيــذ  املرتبطــة  املعلوماتيــة  واألنظمــة 
oo تبــادل التجــارب واخلبــرات يف مجــال مناهضــة جميــع أشــكال العنــف والتمييــز ضــد

املــرأة؛
oo.تقوية القدرات يف مجال التدبير اإللكتروني للوثائق
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y.مجال.املرأة
اعتمــاد الــدورة 35 للجنــة املــرأة العربيــة، املنعقــدة يومــي 31 ينايــر و1 فبرايــر 2015،   •
إعــالن القاهــرة للمــرأة العربيــة »أجنــدة التنميــة للمــرأة العربيــة ملــا بعــد2015، إضافــة 
إلــى تــدارس مســودة خطــة العمــل االســتراتيجية التنفيذيــة إلعــالن القاهــرة للمــرأة 

العربيــة »أجنــدة التنميــة للمــرأة العربيــة ملــا بعــد 2015.
اعتمــاد جامعــة الــدول العربيــة اخلطــة االســتراتيجية للنهــوض باملــرأة العربيــة -2015  •
2030« لتمكــن املــرأة والنهــوض بأوضاعهــا على كافة املســتويات السياســية واالقتصادية 

واالجتماعيــة، ووضــع آليــات للقضــاء علــى العنــف ضدهــا.
موافقــة مجلــس اجلامعــة علــى املســتوى الــوزاري، خــالل الــدورة العاديــة 144 املنعقــدة   •
يــوم 13 شــتنبر 2015، علــى إعــالن القاهــرة للمــرأة العربيــة وخطــة العمــل االســتراتيجية 

التنفيذيــة لـ«أجنــدة تنميــة املــرأة يف املنطقــة العربيــة ملــا بعــد 2015« )2015 - 2030(.
إعــداد اخلطــة العربيــة للنهــوض بتعليــم املــرأة يف مجتمــع املعرفــة 2024-2014، يف إطــار   •

التعــاون بــن منظمــة املــرأة العربيــة مــع املنظمــة العربيــة للتربيــة والعلــوم )األلســكو(.
العربيــات،  البرملانيــات  بــن  والتجــارب  اخلبــرات  لتبــادل  »رائــدات«  شــبكة  تأســيس   •

والدولــي. اإلقليمــي  املســتوين  علــى  السياســي  بالتمكــن  املعنيــة  واألطــراف 
إطــالق جامعــة الــدول العربيــة شــبكة »خديجــة«، يف شــتنبر 2015، بتعــاون مــع كل مــن   •
االحتــاد األوروبــي وهيئــة األمم املتحــدة للمــرأة، والتــي تضــم كافــة املعنيــن مــن جهــات 
ــز التمكــن  ــي، بهــدف تعزي ــل، وقطــاع خــاص، ومجتمــع مدن ــة، ومؤسســات متوي حكومي

ــرأة. االقتصــادي للم
شــروع جلنــة املــرأة العربيــة يف إعــداد »ميثــاق مناهضــة العنــف ضــد املــرأة يف املنطقــة   •

ــة«.  العربي
ضــد  العنــف  ملناهضــة   16 الدوليــة  »احلملــة  يف  العربيــة  الــدول  جامعــة  انخــراط   •
املــرأة«، تفعيــال للبنــد 4 مــن »إعــالن القاهــرة ألجنــدة التنميــة ملــا بعــد 2015: الفــرص 
ــة  ــة االجتماعي ــرأة واألســرة والتنمي ــات«. ويف إطــار تفاعــل وزارة التضامــن وامل والتحدي
مــع طلــب األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة، وافتهــا، عــن طريــق وزارة اخلارجيــة 
والتعــاون، بأهــم املعطيــات حــول احلملــة الوطنيــة التحسيســية 12 ملناهضــة العنــف ضــد 

النســاء، والبرنامــج اجلهــوي للحملــة، ونســخ مــن الوصــالت التحسيســية.
عقــد منظمــة املــرأة العربيــة، بتعــاون مــع قطــاع اإلعــالم واالتصــال بجامعــة الــدول   •
العربيــة، »امللتقــى األول لإلعالميــن العــرب حــول دور اإلعــالم يف مناهضــة العنــف ضــد 
املــرأة«، مبقــر اجلامعــة يــوم 9 فبرايــر 2015، بهــدف النهــوض بــدور اإلعــالم يف تغييــر 
ثقافــة التمييــز ضــد املــرأة. كمــا عقــدت امللتقــى الثانــي حــول »اإلعــالم وتعزيــز دور املــرأة 

يف حمايــة األمــن القومــي«، مبقــر اجلامعــة يــوم 4 مــاي 2015.
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انخــراط وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة يف تشــكيل جلنــة طــوارئ   •
علــى مســتوى جامعــة الــدول العربيــة جتتمــع عنــد تفاقــم األحــداث ضــد النســاء يف 

ــة.  ــة العربي مناطــق النزاعــات يف املنطق
التنفيذيــة لالســتراتيجية  العمــل  االســتراتيجي خلطــة  اإلطــار  إعــداد  االنخــراط يف   •
اإلقليميــة حلمايــة املــرأة العربيــة: األمــن والســالم، حيــث قدمــت مجموعة مــن املالحظات 
تركــز علــى تطويــر برامــج وقائيــة ملناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات، ومأسســة 
ــوج  ــة واخلاصــة لدعــم ول ــاة املهني ــن احلي ــق ب ــف، والتوفي ــا العن ــل بالنســاء ضحاي التكف

ــز القــرار. النســاء ملراك
اعتمــاد جلنــة املــرأة العربيــة، يف دورتهــا 35، املنعقــدة يومــي 31 ينايــر و1 فبرايــر 2015،   •
االســتراتيجية اإلقليميــة »حمايــة املــرأة العربيــة: األمــن والســالم«، ومتابعــة تنفيــذ خطــة 
عملهــا. كمــا مت االتفــاق علــى اســتحداث آليــات معنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1325 

املعنــي باملــرأة واألمــن والســالم.
ــة  ــوزاري، خــالل الــدورة العادي ــى املســتوى ال موافقــة مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عل  •
144 املنعقــدة يــوم 13 شــتنبر 2015 علــى االســتراتيجية اإلقليميــة وخطــة العمــل التنفيذية 
»حمايــة املــرأة العربيــة: األمــن والســالم«، بعــد تضمــن كافــة مالحظــات الــدول األعضــاء 
عليهــا. وتعتبــر هــذه االســتراتيجية مبثابــة إطــار للــدول العربيــة لوضــع اخلطــط الوطنيــة 
والبرامــج التنفيذيــة لكافــة قــرارات مجلــس األمــن املعنيــة بحمايــة ومتكــن النســاء كعنصر 

فاعــل وهــام يف صنــع الســالم، أثنــاء املفاوضــات وإعــادة اإلعمــار وبنــاء األوطــان.
وضــع منظمــة املــرأة العربيــة دليــل قيــاس تطــور وضــع املــرأة يف املنطقــة العربيــة،   •
بهــدف تطويــر مؤشــرات نوعيــة وكميــة لقيــاس مــدى تطــور واقــع املــرأة العربيــة، وتقييــم 
ــق  ــراز الفــرص املتاحــة لتحقي ــى اتخــاذ القــرار وإب السياســات والبرامــج، واملســاعدة عل
التمكــن واملســاواة علــى املســتويات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ويف مجــاالت 

الصحــة والتعليــم واإلعــالم.
y.مجال.التنمية.االجتماعية

ــة  ــدة التنمي ــورة أجن ــة إلعــداد وبل ــة الدولي ــة يف الدينامي ــدول العربي ــة ال انخــراط جامع  •
خــالل  مــن  تنفيذهــا،  يف  للشــروع  الضروريــة  الترتيبــات  واتخــاذ   ،2030 املســتدامة 

مجموعــة مــن األنشــطة والفعاليــات، كان مــن بــن أهمهــا:
ــاي 2014  ــي 10 و11 م ــرب يوم ــة الع ــة والشــؤون االجتماعي ــد مؤمتــر وزراء التنمي عق  o
بــاألردن، الــذي تــوج بإصــدار إعــالن عمــان حــول »أولويــات املنطقــة العربيــة للتنميــة 

الشــاملة واملســتدامة مــا بعــد 2015«؛
ــوزراء التنميــة والشــؤون االجتماعيــة العــرب مبصــر 27 - 30  ــوزاري ل عقــد املؤمتــر ال  o
أكتوبــر 2014، الــذي تــوج بإصــدار إعــالن شــرم الشــيخ حــول »أولويــات تنميــة الشــعوب 

العربيــة ضمــن أجنــدة التنميــة ملــا بعــد 2015«؛
التركيــز يف اجتمــاع مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب، املنعقــد يومــي 13 و14   o
ــى إعــداد تصــور حــول خطــة العمــل العربيــة لتنفيــذ  دجنبــر 2015 بشــرم الشــيخ، عل

ــة. ــة والتنموي ــة املســتدامة 2030 يف املجــاالت االجتماعي ــدة التنمي أجن
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عقــد األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة املؤمتــر الــوزاري حــول تنفيــذ أجنــدة   o
التنميــة املســتدامة 2030 يف الــدول العربيــة، بتعــاون مــع وزارة التضامــن االجتماعــي 
مبصــر يومــي 6 و7 أبريــل 2016 بالقاهــرة، بهــدف وضــع التوجهــات العربيــة املطلوبــة 
لتنفيــذ االلتــزام الدولــي املتعلــق بأجنــدة 2030 يف أبعــاده االجتماعيــة املرتبطــة بالفقــر 

ــة بالصحــة والتعليــم واملــرأة واألســرة والطفولــة. والبطالــة، واملوضوعــات ذات الصل
املســاهمة يف إعــداد أول تقريــر عربــي حــول »الفقــر متعــدد األبعــاد يف املنطقــة العربيــة:   •
التحديــات والقــرارات السياســية«، بتنســيق مــع اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي 
آســيا )األســكوا(، ومنظمــة األمم املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، وجامعــة أكســفورد، 
حيــث توصلــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة مــن األمانــة الفنيــة 
ملجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب باملنهجيــة املقترحــة إلعــداد التقريــر، يــوم 25 
مــارس 2016. ويف إطــار تفاعلهــا اإليجابــي مــع املشــروع، وافــت الــوزارة األمانــة الفنيــة 

بتقريــر حــول االســتراتيجيات واخلطــط الوطنيــة اخلاصــة بسياســات خفــض الفقــر. 
القــدرات حــول مقاييــس  الــدورة التدريبيــة حــول »بنــاء  اســتضافة املغــرب فعاليــات   •
ــن وزارة  ــاون ب ــا بتع ــي مت تنظيمه ــر 2014، الت ــن 18 و22 يناي ــا ب ــر«، م ومؤشــرات الفق
التضامـــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة واألمانــة الفنيــة ملجلــس وزراء الشــؤون 
االجتماعيــة العــرب واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا )اإلســكوا(. وقــد 
اســتفاد مــن هــذه الــدورة حوالــي 40 مــن األطــر واملســؤولن عــن اإلحصــاء وقيــاس الفقــر 

ــه. ــة مبحاربت ــي املؤسســات املعني ــة وممثل ــدول العربي يف ال
تبنــي مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعــي العــرب مشــروع إعــداد منهــاج عمــل العقــد   •
العربــي ملنظمــات املجتمــع املدنــي العربيــة، بهــدف تشــجيع انخراطهــا يف تنفيــذ أجنــدة 
التنميــة املســتدامة 2030. وقــد بلــورت الــوزارة مالحظاتهــا حــول مســودة املنهــاج متهيــدا 
لعرضــه علــى الــدورة 35 ملجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب التــي كانــت مبرمجــة 

يف دجنبــر 2015.
مــن جهــة أخــرى، ســاهمت الــوزارة يف مجموعــة مــن احملطــات املتعلقــة بالعمــل العربــي املشــترك، 

نذكــر منهــا:
اقتــراح إدراج املواضيــع املتعلقــة بتطويــر دور املجتمــع املدنــي والدميقراطيــة التشــاركية يف   •
الــدول العربيــة، وتبــادل اخلبــرات يف مجــال إعــداد وتنفيــذ وتتبــع السياســات العموميــة 
املندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، ويف مجــال ولوجيــات املعمــار 
واالتصــال والنقــل، ومتــدرس األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، مبناســبة إعــداد الــدورة 
القمــة  لتحضيــر  املخصصــة  العــرب  االجتماعيــة  الشــؤون  وزراء  االســتثنائية ملجلــس 

ــة )2016(.  ــة الرابع ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي ــة التنموي العربي
ــة مندمجــة  ــة لسياســات عمومي ــدول العربي ــة بوضــع ال ــع املتعلق ــراح عــرض املواضي اقت  •
للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، وإرســاء الولوجيــات لفائــدة األشــخاص 
يف وضعيــة إعاقــة، ووضــع سياســات وبرامــج متكاملــة ومندمجــة علــى املســتوى العربــي 
لالرتقــاء مبؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، مبناســبة انعقــاد الــدورة العاديــة 97 للمجلــس 

االقتصــادي واالجتماعــي، خــالل الفاتــرة مــن 11 إلــى 18 فبرايــر 2016. 
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اقتــراح أربعــة مواضيــع تتعلــق بوضــع الــدول العربية لسياســات عموميــة مندمجة للنهوض   •
بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، وإرســاء الولوجيــات لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة 
إعاقــة، ووضــع سياســات وبرامــج مندمجــة علــى املســتوى العربــي لالرتقــاء مبؤسســات 
الرعايــة االجتماعيــة، وتطويــر دور املجتمــع املدنــي والدميقراطيــة التشــاركية يف الــدول 
ــس االقتصــادي واالجتماعــي  ــدورة 98 للمجل ــر لل ــك مســاهمة يف التحضي ــة، وذل العربي

جلامعــة الــدول العربيــة، املنعقــدة بالقاهــرة مــا بــن 27 غشــت و02 شــتنبر 2016.
ــة  ــة املســتدامة، وامليزاني ــى التنمي ــره عل ــق بتمكــن املــرأة وأث ــع تتعل ــراح إدراج مواضي اقت  •
املســتجيبة للنــوع كآليــة لتقليــص الفــوارق بــن اجلنســن، وتطويــر مؤشــرات النــوع لقيــاس 
تفعيــل أهــداف التنميــة املســتدامة 2030، وتبــادل التجــارب بــن املؤسســات املكلفــة 
بتكويــن العاملــن االجتماعيــن يف الــدول العربيــة، والسياســات العموميــة يف مجــال 
حمايــة الطفولــة، ووضــع الــدول العربيــة لسياســات عموميــة مندمجــة للنهــوض بحقــوق 
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، وتربيــة وتعليــم األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، وإرســاء 
الولوجيــات لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، وذلــك يف إطــار اإلعــداد للــدورة 

املوضوعيــة السادســة ملجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب.
هــذا، وقــد اختــارت األمانــة العامــة ملجلــس وزراء الشــؤون االجتماعــي العــرب، بتنســيق مــع 
القطاعــات املعنيــة بجامعــة الــدول العربيــة، إدراج مقتــرح املغــرب اخلــاص بـ«تطويــر دور املجتمــع 
املدنــي والدميقراطيــة التشــاركية يف الــدول العربيــة«، ضمــن جــدول أعمــال هــذه الــدورة، مــع 
التركيــز علــى النقطــة املتعلقــة بإنشــاء مرصــد عربــي خــاص باملجتمــع املدنــي. والــوزارة مدعــوة 
لتقــدمي ورقــة تفصيليــة حــول مشــروع املرصــد العربــي اخلــاص باملجتمــع املدنــي، مــن حيــث 

أهدافــه واختصاصاتــه وهيكلتــه ومكوناتــه وطــرق اشــتغاله ومصــادر متويلــه.
y.مجال.النهوض.بحقوق.األشخاص.يف.وضعية.إعاقة

ــة حلقــوق  ــة اإلعالمي ــة العــرب اخلطــة العربي ــس وزراء الشــؤون االجتماعي اعتمــاد مجل  •
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، خــالل دجنبــر 2014، واجلــدول الزمنــي لتنفيذهــا.

موافقــة مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب علــى تقريــر اإلعاقــة يف املنطقــة   •
العربيــة: حملــة عامــة، خــالل دجنبــر 2014، ودعــا الــدول األعضــاء لتنفيــذ توصياتــه 

التقريــر.
دعــوة مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب إلــى متابعــة إنشــاء جلنــة متخصصــة يف   •
إطــار مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب تهتــم باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومتابعــة 

تأســيس االحتــاد العربــي للهيئــات الوطنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
إعداد مشروع بنـــاء القـــدرات وتعزيـــز نهـــج احلمايـــة االجتماعية حلقوق األشخاص ذوي   •
اإلعاقـــة فـــي العـــالم العربي، بتنسيق بن اجلامعة العربية واملنظمـــة العربيـــة لألشخاص 
ذوي اإلعاقــة ورعايــة مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة، وذلــك بهــدف تعزيــز جهــود 

الــدول األعضــاء لتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العالــم العربــي.
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املشــاركة يف مؤمتــر »العقــد العربــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومــا بعــد: تعزيــز املعرفــة   •
والبنيــة التحتيــة للسياســة العامــة« مــن أجــل تنفيــذ اتفاقيــة األمم املتحــدة حلقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املنطقــة العربيــة، املنعقــد يومــي 30 و31 أكتوبــر 2013 
مبقــر جامعــة الــدول العربيــة. وقــد عــرف هــذا املؤمتــر تقــدمي اململكــة املغربيــة لتجربتهــا 
خــالل جلســة النمــاذج الناجحــة لتنفيــذ العقــد العربــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واتفاقيــة 

ــة. ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق حق
y.مجال.األسرة.واألشخاص.املسنني

اســتضافة فعاليــات املؤمتــر العربــي حــول »كبــار الســن بــن الرعاية األســرية واملؤسســية«،   •
مــا بــن 6 و8 أكتوبــر 2015 مبراكــش، الــذي شــكل فرصــة لتــدارس مختلــف القضايــا التــي 
ــم العربــي يف ظــل املتغيــرات والتحديــات التــي  تهــم رعايــة وحمايــة كبــار الســن يف العال
يعرفهــا العالــم، وتبــادل التجــارب العربيــة لتطويــر الرعايــة بــن املســؤولية املجتمعيــة 
واألســرية واملؤسســية، ومــا تســتلزمه مــن وضــع لسياســات وبرامــج وخطــط حلمايــة 
فئــة املســنن والعمــل علــى خلــق مجتمــع عربــي يتســع جلميــع األعمــار. وقــد خلــص هــذا 
املؤمتــر إلــى مجموعــة مــن التوصيات شــملت مجاالت التشــريعات والقوانن، والسياســات 
واآلليــات الوطنيــة والعربيــة والدوليــة، واخلدمــات واحلمايــة االجتماعيــة، والتضامــن بــن 

األجيــال ودعــم األســر، وإنتــاج املعرفــة وتتبــع املعطيــات واملؤشــرات.
إطــالق جامعــة الــدول العربيــة دراســة حــول »دعــم حقــوق األشــخاص املســنن يف الرعايـــة   •
االجتماعيــة والصحيــة يف الــدول العربيــة«، وكانــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة 
والتنميــة االجتماعيــة قــد وافــت األمانــة الفنيــة ملجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب 

مبالحظاتهــا حــول اإلطــار العــام إلعــداد الدراســة. 
ــة  ــع املســتوى حــول احتياجــات وحماي ــي رفي ــة املؤمتــر العرب ــدول العربي ــة ال عقــد جامع  •
ــة،  ــة األســرة العربي ــدورة الســابعة للجن ــرات املعاصــرة وال ــة يف ظــل التغي األســرة العربي
يومــي 28 و29 فبرايــر 2016 بشــرم الشــيخ، والــذي كان مــن أهــم نتائجــه إعــداد اإلطــار 
املنهجــي لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة مــن منظــور أســري يف املنطقــة العربيــة 
2030. وقــد ســاهمت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة يف إعــداد 
مشــروع هــذا اإلطــار، وســيتم رفعــه إلــى الــدورة القادمة ملجلس وزراء الشــؤون االجتماعية 

العــرب. 
عمــل األمانــة الفنيــة ملجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب علــى إعــداد قاعــدة   •
بيانــات األســـر املنتجـــة واملـــشروعات الـــصغيرة ومتناهيــة الصغــر وإيجــاد آليــة لتســويق 

منتجاتهــا، يف إطــار تشــجيع الدعــم االقتصــادي واالجتماعــي لألســر.
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y.مجال.الطفولة
تأجيــل البــت يف مشــروع إعــداد اســتراتيجية االســتثمار يف الطفولــة العربيــة ملــا بعــد   •
2015، خــالل الــدورة 35 العاديــة ملجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب )دجنبــر 
2015(، لغايــة انتهــاء أعمــال املؤمتــر الــوزاري لتنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة 2030، 
ــة املســتدامة 2030. ــدة التنمي ــى أجن ــة عل ــدول العربي ــة ال ــود جامع ــز جه يف إطــار تركي
التوجــه نحــو تركيــز أشــغال املؤمتــر العربــي اخلامــس رفيــع املســتوى حلقــوق الطفــل علــى   •
أجنــدة التنميــة لالســتثمار يف الطفولــة يف الوطــن العربــي ملــا بعــد 2015، الــذي ســيعقد 

ســنة 2016 بتعــاون مــع مصــر.
وضــع دليــل استرشــادي لوضــع منــوذج عملــي وإعــداد أطــر علميــة مدربــة إلعــادة إدمــاج   •
ــة  ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــل املجل ــن قب ــع م ــم واملجتم ــة يف التعلي ــل ذي اإلعاق الطف

ــة 2016.  بداي
تركيــز املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة علــى الورشــة التدريبيــة لتطويــر مهــارات   •
املدرســن والعاملــن يف مــدارس دمــج الطفــل ذوي اإلعاقــة يف التعليــم واملجتمــع، حيــث 
ــد الورشــة. ــي لعق ــي والفن ــدمي الدعــم املال ــدول األعضــاء تق ــن ال ــة م ــة الفني ــب األمان تطل
إعــداد وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة تقريــرا حــول العاملــن   •
ــة والتعليــم ومؤسســات الدمــج، يف إطــار إعــداد دراســة مســحية وإطــار  ــوزارات التربي ب
فكــري استرشــادي للعاملــن يف وزارات التربيــة والتعليــم ومؤسســات الدمــج، وموافــاة 

األمانــة العامــة للمجلــس العربــي التــي توصلــت حلــد اآلن بــردود 7 دول.
اســتضافة وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة االجتمــاع رفيــع املســتوى   •
حــول البروتوكــول االختيــاري الثالــث امللحــق باالتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل بإجــراء 
بأهميــة  التعريــف  بهــدف  بالربــاط،   2015 أبريــل  و22   21 يومــي  البالغــات،  تقــدمي 
ــه  ــق علي ــى التصدي ــدول األعضــاء عل ــث، وحــث وتشــجيع ال ــاري الثال البروتوكــول االختي
واالنخــراط فيــه، وجتديــد التــزام الــدول العربيــة بقضايــا حقــوق الطفــل. يعتبــر املغــرب 

أول دولــة عربيــة وقعــت علــى هــذا البروتوكــول ســنة 2012.
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إعــداد جامعــة الــدول العربيــة دراســة حــول واقــع األداء اإلعالمــي العربــي يف مجــال   •
ــج  ــج اخللي ــة ودعــم برنام ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــع املجل ــاون م ــل، بتع ــوق الطف حق

العربــي للتنميــة »اجفنــد«. 
إعــداد جامعــة الــدول العربيــة دليــل املبــادئ املهنيــة ملعاجلــة اإلعــالم لقضايــا حقــوق   •
ــة أساســية  ــاره وثيق ــف دول األعضــاء باعتب ــى نشــره مبختل ــذي مت العمــل عل ــل، ال الطف
لإلعــالم وحقــوق الطفــل العربــي. وقــد أرســلت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة 
االجتماعيــة نســخة منــه لــوزارة االتصــال قصــد توجيهــه إلــى وســائل اإلعــالم بالطريقــة 

التــي تراهــا مناســبة.
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منظمة املرأة العربية

مــن خــالل تقييــم عــام لوضعيــة العالقــة بــن وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة 
ــة  ــة مســاعدة لتقوي ــر بيئ ــر مــن أجــل توفي ــذل جهــد أكب ــة، تبــن ضــرورة ب ومنظمــة املــرأة العربي

العالقــة وتعزيــز مســتوى التعــاون، وذلــك مــن خــالل:
العمــل علــى تعزيــز موقــع املغــرب يف هيــاكل املنظمــة واحلــرص علــى حضــور جميــع أشــغال   .1

ــا باحلضــور فيهــا ــة التــي يكــون املغــرب معني أجهــزة املنظمــة التقريري
املشــاركة.يف.اجتماعــات.املجلــس.األعلــى، الــذي يضــم الســيدة األولــى يف كل دولــة أو مــن   •
ينــوب عنهــا، وقــد حضرتــه الســيدة بســيمة احلقــاوي، وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة 

والتنميــة االجتماعيــة، ممثلــة للملكــة املغربيــة، وذلــك خــالل أشــغال:

اجتماع املجلس األعلى اخلامس للمنظمة، املنعقد باجلزائر يوم 22 فبراير 2012  o
اجتماع املجلس األعلى السادس للمنظمة، املنعقد بالسودان يوم 25 يناير 2013   o

اجتمــاع املجلــس األعلــى الســابع، برئاســة دولــة العــراق، املنعقــد مبصــر يــوم 11 نونبــر   o
 2015

بعــد  للمنظمــة  ثانــي جهــاز  يعتبــر  الــذي  املشــاركة.يف.اجتماعــات.املجلــس.التنفيــذي،   •
املجلــس األعلــى، ويضــم ممثلــي الــدول األعضــاء مــن املتخصصــن يف شــؤون املــرأة، 
ورئاســته تكــون ملــدة عــام واحــد بالتنــاوب وفــق الترتيــب األبجــدي املعتمــد يف جامعــة 
الــدول العربيــة. وقــد مثلــت املغــرب الســيدة بســيمة احلقــاوي، وزيــرة التضامــن واملــرأة 

واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، خــالل أشــغال: 
اجتماع املجلس التنفيذي غير العادي الثامن، املنعقد باجلزائر يوم 20 فبراير 2012   o
اجتماع املجلس التنفيذي غير العادي التاسع، املنعقد مبصر يومي 13 و14 يونيو 2012  o
اجتماع املجلس التنفيذي العادي العاشر، املنعقد مبصر يومي 25 و26 نونبر 2012  o

اجتماع املجلس التنفيذي العادي احلادي عشر، املنعقد مبصر يومي 8 و9 دجنبر 2013  o
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اجتمــاع املجلــس التنفيــذي غيــر العــادي احلــادي عشــر، املنعقــد بالســودان يــوم 24 ينايــر   o
2013

اجتماع املجلس التنفيذي غير العادي الثاني عشر، املنعقد مبصر يوم 6 ماي 2014  o
اجتماع املجلس التنفيذي العادي الثاني عشر، املنعقد مبصر يومي 21 و22 دجنبر 2014  o

االجتمــاع االســتثنائي للمجلــس التنفيــذي ملنظمــة املــرأة العربيــة، املنعقــد مبصــر يــوم 28   o
فبرايــر 2016، والــذي ترأســته الســيدة الوزيــرة بســيمة احلقــاوي، وتســلمت فيــه دولــة 

موريتانيــا رئاســة املجلــس التنفيــذي
وقــد انتقلــت رئاســة املجلــس التنفيــذي ملنظمــة املــرأة العربيــة يف دورتــه الثالثــة عشــر إلــى اململكــة 
املغربيــة، ابتــداء مــن فــاحت مــارس 2015 وإلــى نهايــة فبرايــر 2016. وقــد عقــد اجتمــاع املجلــس 
التنفيــذي العــادي الثالــث عشــر، يومــي 9 و10 نونبــر 2015 مبصــر، وترأســته الســيدة بســيمة 
احلقــاوي، وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، والتــي حظيــت يف هــذه الواليــة 

بتنويــه األعضــاء والفاعلــن يف املنظمــة خــالل مجموعــة مــن احملطــات.
املســاهمة.يف.أشــغال.جلــن.ذات.مهــام.خاصــة، حيــث ســاهمت الســيدة بســيمة احلقــاوي،  .•
وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، يف أشــغال مجموعــة مــن هــذه 

اللجــن، منهــا:
اللجنــة املكلفــة بتطويــر الهيــكل التنظيمــي ملنظمــة املــرأة العربيــة، التــي انطلقــت   o

2014 ســنة  أشــغالها 
جلنــة دراســة عالقــة املنظمــة بجامعــة الــدول العربيــة، املنعقــدة يومــي 19 و20 دجنبــر   o

2014
اللجنــة املكلفــة بدراســة ملفــات الترشــيحات ملنصــب املديــرة العامــة، التــي مــن نتائجهــا   o

تعيــن املديــرة مــن دولــة اإلمــارات الســيدة شــيخة ســيف الشامســي
اللجنــة املكلفــة بدراســة ملفــات الترشــيحات لشــغل منصبــي املديــرة العامــة والنائبــة،   o
التــي مــن نتائجهــا تعيــن املديــرة العامــة الســيدة ميرفــت التــالوي، ونائب املديــرة العامة 

لدائــرة االتصــال واملعلوماتيــة والشــؤون املاليــة واإلداريــة الســيدة مليكــة الصــروخ 
كمــا ترأســت الســيدة بســيمة احلقــاوي جلنــة الوســاطة مــع دولــة اإلمــارات العربية ودولة الســودان، 
مــن أجــل ســحب قــرار جتميــد العضويــة، يف إطــار تعبئــة الــدول العربيــة لتطويــر عمــل املنظمــة، 

ومتكينهــا مــن أداء دورهــا وحتقيــق أهدافهــا بجهــد مشــترك تســاهم فيــه كل الــدول األعضــاء.
املشــاركة.يف.املؤمتــرات.العامــة، التــي تعقدهــا املنظمــة مــرة كل عامــن ملناقشــة موضوعــا   •
بعينــه يوافــق عليــه املجلــس األعلــى للمنظمــة، والتــي تشــكل مخرجاتــه إحــدى مرجعيــات 
اإلدارة العامــة يف وضــع خطــط عملهــا املرحليــة. وقــد حضــر املؤمتــر الرابــع للمنظمــة، 
الــذي عقــد باجلزائــر، دولــة رئاســة املنظمــة يف دورتهــا اخلامســة، 25 و26 و27 فبرايــر 
2013، يف موضــوع »املقاولــة وريــادة األعمــال النســائية يف العالــم العربــي: قيــادة وتنميــة«، 
وفــد مغربــي، برئاســة الســيدة بســيمة احلقــاوي، وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة 

والتنميــة االجتماعيــة، وضــم يف عضويتــه:
مرشحة املغرب للمشاركة يف إعداد أوراق عمل املؤمتر اخلبيرة صباح الشرايبي  o

عضو اللجنة االستشارية الدائمة للشؤون اإلدارية واملالية والقانونية سمير بلمليح  o
عضو اللجنة االستشارية الدائمة للشباب العربي سعيدة الوزاني  o
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ممثلة عن االحتاد النسائي الوطني املغربي  o
ممثلة شابة عن جمعية النساء املقاوالت باملغرب  o

العضوية.باللجن.الدائمة.للمنظمة، املنبثقة عن املجلس التنفيذي، وهي:  •
اللجنة االستشارية الدائمة للشئون اإلدارية واملالية والقانونية  o

اللجنة االستشارية الدائمة للشباب العربي  o
العمــل.يف.هيــاكل.املنظمــة، حيــث عينــت الســيدة مليكــة الصــروخ يف منصــب نائــب املديــرة  .•
العامــة لدائــرة االتصــال واملعلوماتيــة والشــؤون املاليــة واإلداريــة، بنــاء علــى ترشــيح 
املغــرب. وقــد عملــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة علــى تعبئــة 
التنســيق مــع باقــي الــدول األعضــاء يف عمليــة دعــم املرشــحة املغربيــة مــن أجــل تفعيــل 
ــت وزارة  ــا عمل ــي هــذا املنصــب. كم ــاء األســماء املرشــحة لتول ــرايف يف انتق ــد اجلغ البع
ــة  ــدى جامع ــرب ل ــة للمغ ــة الدائم ــع املندوبي ــود م ــى تنســيق اجله ــة عل ــة املغربي اخلارجي
ــط  ــار بالضواب ــة االختي ــزام جلن ــى الت ــة إل ــات املتخصصــة، إضاف ــة، والهيئ ــدول العربي ل

ــل هــذه املناصــب. ــي مث ــار املرشــحن لتول الدقيقــة يف اختي

ــات  ــات املرتبطــة بالتزام ــع املتعلق ــذ جمي ــى تنفي ــة والعمــل عل 2. االنخــراط يف مشــاريع املنظم
املغــرب

املســاهمة يف إجنــاز مشــروع الدليــل اإللكترونــي للمــرأة العربيــة، يف إطــار برنامــج بنــاء   •
ــا منــذ يوليــوز 2012. قواعــد بيانــات عــن املــرأة العربيــة، ويجــري حتديثهــا دوري

املســاهمة يف إجنــاز مشــروع ألف/بــاء حقــوق املــرأة يف التشــريعات العربيــة: املــرأة   •
العربيــة تســأل ومنظمــة املــرأة العربيــة جتيــب، الــذي يتضّمــن مجموعــة واســعة ومرنــة 
مــن األســئلة املتداولــة يف مجــاالت قانونيــة تهــم املــرأة العربيــة، ويتــم حتديثــه باســتمرار.
ــاة، املقتــرح  املســاهمة يف إجنــاز مشــروع الصحــة النفســية للمــرأة الريفيــة وجــودة احلي  •
مــن قبــل اللجنــة االستشــارية الدائمــة للشــباب العربــي، الــذي انطلقــت أشــغاله بالورشــة 
التمهيديــة التــي عقــدت بالقاهــرة يومــي 28 و29 مــاي 2014، ومثــل املغــرب فيهــا اخلبيــر 
ــي  ــم العال ــد الكــرمي بلحــاج، أســتاذ التعلي ــور عب املتخصــص يف الصحــة النفســية، الدكت

بجامعــة محمــد اخلامــس.
املســاهمة يف إجنــاز مشــروع حقــوق املــرأة اإلنســانية، عالمــات مضيئــة يف أحــكام القضــاء   •
العربــي، عبــر دارســة حــول »دراســة حالــة املغــرب، عالمــات مضيئــة يف أحــكام القضــاء 
العربــي«، أجنزتهــا اخلبيــرة زهــور احلــر ســنة 2013، والتــي قدمــت وزارة التضامــن 
واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة نتائجهــا يــوم 6 مــارس 2014، ونشــرتها بتعــاون مــع 

منظمــة املــرأة العربيــة.
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املســاهمة يف مشــروع إجنــاز دليــل مؤشــر عربــي لقيــاس تطــور وضــع املــرأة يف املنطقــة   •
العربيــة، الــذي ينــدرج ضمــن برنامــج عمــل املنظمــة لســنة 2014، عبــر ترشــيح اخلبيــرة 
بشــرى البوزيانــي شــتنبر 2015، وهــي رئيســة مصلحــة ومســؤولة عــن إدمــاج النــوع 

االجتماعــي يف مؤشــرات اإلحصائيــة باملندوبيــة الســامية للتخطيــط.
املســاهمة يف إعــداد اخلطــة العربيــة للنهــوض بتعليــم املــرأة يف مجتمــع املعرفــة -2014  •
2023، مــن خــالل عضويــة خبيــر مغربــي، وهــو مشــروع ينــدرج ضمــن برنامــج عمــل 
ــة  ــة للتربي ــاون مــع املنظمــة العربي ــة تع ــدرج يف إطــار عالق ــا ين ــام 2013، كم املنظمــة لع

والثقافــة والعلــوم )األلســكو(.
املســاهمة يف إعــداد مشــروع الدليــل التدريبــي يف مجــال السياســة للمــرأة العربيــة، مــن   •
خــالل ترشــيح روقيــة أشــمال وفاطمــة الزهــراء بابــا أحمــد كعضــوي فريــق إعــداد الدليــل 
ــة«، ومســاهمة  ــة حــول »املشــاركة السياســية للمــرأة العربي ــي ملنظمــة املــرأة العربي العرب
ــي يف مجــال  ــل التدريب ــورة عائشــة الهجامــي يف ورشــة عمــل حــول »مســودة الدلي الدكت
السياســة«، املنعقــدة بالقاهــرة  أكتوبــر 2014. وقــد مت االنتهــاء مــن إعــداد هــذا الدليــل 

التدريبــي مــاي 2015.
املشــاركة يف اجتمــاع العصــف الذهنــي يف إطــار مواصلــة تنزيــل مشــروع برنامــج تدريــب   •
مدربــن حــول حمايــة املــرأة مــن العنــف، املنظــم يومــي 28-27 مــارس 2013، مــن خــالل 

اخلبيــرة األمميــة ســالمة الســعيدي
إعــداد دراســة توثيقيــة للتجربــة املغربيــة يف مدونــة األســرة، مــن طــرف اخلبيــر محمــد   •
ناصــر املتيــوي 6 مــاي 2015، يف إطــار دعــم مســار املنظمــة يف دراســة وتوثيــق التجــارب 

الناجحــة لتمكــن املــرأة يف الــدول العربيــة مــن أجــل إتاحــة فرصــة االســتفادة منهــا. 
ــرار سياســة  ــة يف إق ــة املغربي ــزة للملك ــة املتمي ــة يف مجــال التجرب ــادرة املغربي ــق املب توثي  •
عموميــة مندمجــة للمســاواة خــالل الفتــرة 2016-2012، مــن خــالل ترشــيح الســيد عزيــز 

كهيــدة، رئيــس مصلحــة التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة بالــوزارة، دجنبــر 2015.
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املســاهمة يف جلنــة حتكيــم جائــزة أفضــل إنتــاج إعالمــي حول املــرأة العربيــة، التي عقدت   •
يومــي 28 و29 أكتوبــر 2015 بالقاهــرة، مــن خــالل عضويــة الفنــان ســعد الشــرايبي رحمــه 
اهلل. وهــي جائــزة تنظــم كل 3 ســنوات منــذ ســنة 2006، يف إطــار تشــجيع دراســات 

وأعمــال تتعلــق باملــرأة يف مجــاالت نظريــة وعمليــة مختلفــة. 
كمــا اســتفاد املغــرب مــن عــدة دورات تدريبيــة تنظمهــا منظمــة املــرأة العربيــة لبنــاء القــدرات 
وتنميــة املهــارات، ســواء مــن خــالل أطــر الــوزارة أو مــن خارجهــا، حســب الشــروط املعلــن عنهــا، 

منهــا:
دورات تدريبيــة يف مبــادئ إدارة وتقييــم املشــروعات املوجهــة للمــرأة، التــي عقــدت يف   •
ضــوء النتائــج والتوصيــات التــي ضمهــا تقريــر »واقــع ومســتقبل مشــروعات نهــوض املــرأة 
العربيــة«، وشــارك املغــرب مبرشــحن حلضــور كل دورة علــى مــدى ســنوات 2012 و2013 

و2014.
مشــروع »بنــاء قــدرات القيــادات النســائية يف قطــاع التمويــل األصغــر«، حيــث شــارك   •
املغــرب يف فعاليــات الــدورة التدريبيــة اخلاصــة بإنشــاء املشــاريع الصغــرى واملتوســطة عن 
طريــق حاضنــات األعمــال، التــي نظمــت، بتعــاون مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة 
ــا والشــرق األوســط، بــكل مــن تونــس خــالل  والتعديــن وشــبكة حاضنــات شــمال إفريقي

ــل 2012، و2014، واملغــرب ســنة 2015. 2 - 6 أبري
ــاة  ــة يف احلي ــرأة العربي ــات يف مجــال مشــاركة امل ــة للمدرب ــدورة التدريبي املشــاركة يف ال  •

السياســية، التــي نظمــت 7 - 16 يونيــو 2015 مبصــر.
املشــاركة يف الــدورة التدريبيــة الرابعــة والــدورة التدريبيــة اخلامســة يف إطــار برنامــج   •
االحتــراف اإلعالمــي، املنظمتــن بالقاهــرة 13-10 دجنبــر 2012 و15 - 19 دجنبــر 2013 

علــى التوالــي.
دورات تدريبية يف املجال السياسي، حيث:  •

املشــاركة يف فعاليــات الــدورة الثالثــة حــول »تعزيــز مشــاركة املــرأة يف املؤسســات   o
 2012 أبريــل   13 - 9 بالقاهــرة  عقــدت  التــي  واملدنيــة«،  السياســية 

ــة واالتصــال والتواصــل يف  ــدورة الرابعــة حــول »املــرأة العربي ــات ال املشــاركة يف فعالي  o
احليــاة السياســية«، التــي عقــدت بالقاهــرة 24 - 28 يونيــو 2012

احتضــان املغــرب فعاليــات الــدورة التدريبيــة اإلقليميــة األولــى باملغــرب العربــي حــول   o
»مشــاركة املــرأة يف احليــاة السياســية«، التــي عقــدت بالربــاط 1 - 5 أبريــل 2013، 

مبشــاركة 4 مشــاركات مــن دول املغــرب وتونــس واجلزائــر وموريتانيــا وليبيــا
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كمــا شــملت برامــج الــدورات التدريبــة برامــج للشــباب، اســتهدفت تفعيــل دور الشــباب يف 
عمليــة نهــوض املــرأة العربيــة. وقــد شــارك املغــرب يف فعاليــات:

الــدورة اخلامســة والــدورة السادســة مــن دورات تنميــة مهــارات احلــوار واالتصــال لــدى   •
الشــباب العربــي، املنعقدتــن مبصــر 23 - 26 شــتنبر 2012، و16 - 22 يونيــو 2013 علــى 

التوالــي
الــدورة الســابعة مــن حــوار الشــباب حــول قضايــا املــرأة العربيــة، املنظمــة مبصــر 27-29   •

شــتنبر 2012
مشروع إعداد قيادات نسائية شابة وفاعلة، املنعقد باألردن سنة 2013  •

امللتقــى األول للفتــاة العربيــة، الــذي نظــم بتعــاون مــع وزارة الشــباب والرياضــة املصريــة،   •
4 - 11 غشــت 2015 مبصــر.

برمجة أنشطة وأعمال تعاونية بن املنظمة واململكة املغربية  .3
مشــاركة منظمــة املــرأة العربيــة يف أعمــال النــدوة اإلقليميــة حــول الوقايــة ومحاربــة   •
العنــف ضــد النســاء، التــي نظمتهــا وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة 

ــدران. ــة ودودة ب ــة للمنظم ــرة العام يومــي 24 و25 شــتنبر 2013، بحضــور املدي
التنظيــم املشــترك للمنتــدى العربــي حــول »املــرأة يف اإلعــالم العربــي يف ظــل املتغيــرات   •
الراهنــة«، الــذي احتضــن فعالياتــه املغــرب يومــي 17 و18 فبرايــر 2013، حيــث مت خــالل 
افتتاحــه عــرض نتائــج دراســة حــول »صــورة املــرأة يف اإلعــالم املرئــي العربــي« تكلفــت 
التوصيــات  مــن  العديــد  إلــى  املهيــدي، وخلصــت أشــغاله  ناديــة  بإعدادهــا األســتاذة 

واخلالصــات الهامــة.
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والتنميــة  واألســرة  واملــرأة  التضامــن  وزيــرة  احلقــاوي،  بســيمة  الســيدة  مشــاركة   •
االجتماعيــة، يف نــدوة حــول »واقــع املــرأة يف املنطقــة العربيــة يف ظــل التحــوالت الراهنــة«، 
التــي نظمتهــا منظمــة املــرأة العربيــة بتعــاون مــع إدارة املــرأة بجامعــة الــدول العربيــة يــوم 
12 مــارس 2015 مبقــر األمم املتحــدة بنيويــورك، علــى هامــش أعمــال الــدورة 59 للجنــة 

وضــع املــرأة.
مشــاركة املديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة العربيــة، الســيدة ميرفــت التــالوي، وأعضــاء مكتــب   •
املجلــس التنفيــذي ملنظمــة املــرأة العربيــة والوفــد املرافــق لهــم، يف فعاليــات االحتفــاء 
باليــوم الوطنــي للمــرأة املغربيــة، التــي نظمتهــا وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة 
االجتماعيــة يــوم 10 أكتوبــر 2015، يف ســياق انعقــاد مكتــب املجلــس التنفيــذي باملغــرب 

بتاريــخ 11 أكتوبــر2015. 
املشــاركة يف املؤمتــر العربــي حــول »التقــدم احملــرز يف تنفيــذ إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــن   •
بعــد عشــرين عامــا: نحــو العدالــة واملســاواة للنســاء يف املنطقــة العربيــة«، الــذي نظمتــه 
ــن اجلنســن ومتكــن  ــة األمم املتحــدة للمســاواة ب ــة وهيئ ــدول العربي ــة ال كل مــن جامع

املــرأة واإلســكوا، يــوم 9 مــاي 2015.
ــة 2015 - 2030«،  ــدة التنموي ــة يف األجن ــرأة العربي ــي يف مؤمتــر »امل مشــاركة وفــد مغرب  •
الــذي نظــم 29 نونبــر1- دجنبــر 2015 مبصــر، بتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة وهيئــة 
ــق  األمم املتحــدة للمــرأة، بهــدف صياغــة وثيقــة متثــل إطــارا مرشــدا للــدول يف مــا يتعل

بوضــع املــرأة العربيــة يف إطــار هــدف مــن األهــداف 17.
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مشــاركة املديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة العربيــة، الســيدة مرفــت تــالوي، يف فعاليــات   •
نــدوة حــول »تعزيــز القوانــن حملاربــة العنــف ضــد النســاء«، التــي نظمتهــا وزارة التضامــن 
ــرأة يف  ــة وضــع امل ــى هامــش اجتماعــات جلن ــة عل ــة االجتماعي ــرأة واألســرة والتنمي وامل

ــارس 2016. ــن 14 و24 م ــا ب ــا م ــدت أعماله ــي عق ــورك، الت األمم املتحــدة بنيوي
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 مبادرة »شراكة الغد املتكافئ«

ــل  ــن قب ــى املســاواة«، يف شــتنبر 2012 م ــم عل ــن أجــل مســتقبل قائ ــادرة »الشــراكة م ــت مب أطلق
هيــالري كلينتــون، وزيــرة اخلارجيــة األمريكيــة الســابقة، علــى هامــش الــدورة الـــ67 للجمعيــة 
العامــة لــألمم املتحــدة برعايــة البنــك الدولــي وهيئــة األمم املتحــدة للمــرأة، بهــدف تعزيــز املشــاركة 
ــات املتحــدة وأســتراليا  ــي تضــم 13 عضــوا مؤسســا، الوالي ــة للنســاء، والت السياســية واالقتصادي
وبنــن وبنغالديــش، والدمنــارك، وفنلنــدا، وإندونيســيا، واألردن، وهولنــدا، وبيــرو، والســنغال، 

ــادرة ســنة 2013.  ــذي انضــم للمب ــى املغــرب ال ــي، إضافــة إل وتونــس واالحتــاد األوروب
وقد مت، يف هذا اإلطار:

y  املشــاركة يف اجتمــاع املبــادرة، الــذي عقــد شــهر مــارس 2014 بنيويــورك، علــى هامــش
الــدورة الـــ58 للجنــة وضــع املــرأة؛

y  املشــاركة يف االجتمــاع رفيــع املســتوى، الــذي عقــد 22 شــتنبر 2014، علــى هامــش الــدورة
الـــ69 للجمعيــة العامــة لــألمم املتحدة؛

y  69املشــاركة يف االجتمــاع التقنــي، الــذي عقــد 19 شــتنبر 2014، علــى هامــش الــدورة الـــ
للجمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة؛

y  قبــول ترشــيح وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، لتــرأس اللجنــة
 2015 مــارس  شــهر  إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق  مبنطقــة  للقيــادة  الفرعيــة 

بنيويــورك، علــى هامــش الــدورة الـــ59 للجنــة وضــع املــرأة؛
y  املشــاركة يف اجتمــاع مبــادرة الغــد املتكافــئ املنعقــد يــوم 29 غشــت 2015 مبدينــة طوكيــو

ــا  ــرا تركيبي ــرب تقري ــا املغ ــي أعــد فيه ــرأة 2015، والت ــي للم ــى هامــش املؤمتــر العامل عل
ــذا عــن  ــف وك ــا العن ــل بالنســاء ضحاي ــف والتكف ــة العن ــدول يف محارب ــودات ال عــن مجه
والــذي مت خاللــه مناقشــة  مــن 1500 شــخصا،  أزيــد  املطروحــة، ضمــن  التحديــات 

ومدارســة: 
ooتعزيز التمكن االقتصادي للنساء الناجيات من العنف املبني على النوع؛
ooتعزيز مشاركة املرأة يف مواقع صنع القرار يف املقاوالت؛
ooتشجيع مشاركة املرأة يف ريادة األعمال؛
y  60املشــاركة يف اجتمــاع املبــادرة، شــهر مــارس 2016 بنيويــورك، علــى هامــش الــدورة الـــ

للجنــة وضــع املــرأة.
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التعاون مع االحتاد من أجل املتوسط: شراكة متوسطية لدول عربية صاعدة
y  ،2014 قــرار إطــالق احلــوار اإلقليمــي حــول تعزيــز دور املــرأة، يومــي 4 و5 دجنبــر

تنخــرط فيــه الــدول األعضــاء يف االحتــاد مــن أجــل املتوســط،   والفاعلــن األساســين يف 
مجــال املســاواة بــن اجلنســن يف املنطقــة األورو متوســطية. 

y  ــوزاري ــى إطــالق احلــوار اإلقليمــي حــول متكــن املــرأة، يف ســياق املؤمتــر ال االتفــاق عل
املقبــل لالحتــاد مــن أجــل املتوســط   املقــرر لعــام 2017، بتاريــخ 19 مــاي 2015 ببرشــلونة، 
بهــدف زيــادة الترابــط والتكامــل بــن اإلجــراءات والبحــث عــن ســبل جديــدة لتعزيــز قــدرة 
وفعاليــة جميــع الشــركاء مــن أجــل حتقيــق أكبــر تأثيــر علــى أرض الواقــع. وقــد حــددت 4 

مجــاالت للعمــل تتماشــى مــع األولويــات احملــددة يف اإلعــالن الــوزاري:
ooالرفع من مشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية؛
ooحتسن وصول املرأة إلى مراكز صنع القرار؛
ooمكافحة العنف ضد املرأة والعنف القائم على النوع؛
oo.محاربة الصور النمطية املرتبطة بالنوع من خالل التربية والثقافة

ومت يف هذا اإلطار:
y تشكيل 4 مجموعات عمل لتتبع وحتديد األولويات املوضوعاتية األربعة؛
y  تطــوع املغــرب مــن أجــل تــرأس مجموعــة العمــل املســؤولة عــن األولوية املرتبطــة بـ«القضاء

علــى الصــور النمطيــة مــن خــالل التعليــم والثقافة«؛
y  التنظيــم املشــترك لنشــاط مــوازي حــول »تفعيــل تنزيــل القوانــن لوقــف العنــف ضــد

ــوم اإلثنــن 14 مــارس2016 بنيويــورك،  ــة املغــرب«، ي النســاء باملنطقــة املتوســطية: جترب
ــى هامــش الــدورة الـــ60 للجنــة وضــع املــرأة؛ عل

y  ،تــرؤس الســيدة بســيمة احلقــاوي، وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة
يــوم 20 شــتنبر 2016 بالصخيــرات، افتتــاح أشــغال اجتمــاع مجموعتــي العمــل املتعلقتــن 
ــة والثقافــة«، و«مكافحــة  ــوع مــن خــالل التربي ــة املرتبطــة بالن ــة الصــور النمطي بـ«محارب

العنــف ضــد املــرأة والعنــف القائــم علــى النــوع«؛
y  اجتمــاع مجموعــات العمــل األربــع، يــوم 10 أكتوبــر 2016، علــى هامــش املؤمتــر الســنوي

لالحتــاد مــن أجــل املتوســط   حــول تعزيــز دور املــرأة املنعقــد يومــي 10 و 11 أكتوبــر 2016 
ببرشــلونة، حيــث يتــم تثمــن توصياتهــا النهائيــة مــن أجــل صياغــة توصيــات املؤمتــر 
الــوزاري االحتــاد مــن أجــل املتوســط   املقبــل حــول تعزيــز دور املــرأة يف املجتمــع املبرمــج 

خــالل 2017.
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التعاون الثنائي

   التعاون مع جمهورية فرنسا.
y  توقيــع اإلعــالن املشــترك بــن الســيدة بســيمة احلقــاوي، وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة

والتنميــة االجتماعيــة باململكــة املغربيــة والســيدة جنــاة فالــو  بلقاســم، وزيــرة حقــوق املــرأة 
الناطقــة الرســيمة باســم احلكومــة باجلمهوريــة الفرنســية، يف 3 أبريــل 2013 بالــدار 

البيضــاء، لدعــم التعــاون الثنائــي يف مجــال حقــوق املــرأة

y  توقيــع إعــالن نوايــا بــن الســيدة بســيمة احلقــاوي، وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة
والتنميــة االجتماعيــة باململكــة املغربية، والســيدة لورانس روســينيول، كاتبــة الدولة املكلفة 
بشــؤون األســرة واألشــخاص املســنن واالســتقاللية نيابــة عــن وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة 
ــة، يف 28  ــة االجتماعي ــة الفرنســية يف مجــال التنمي ــرأة باجلمهوري ــوق امل والصحــة وحق
مــاي 2015 بباريــس، بهــدف إدراج التعــاون الثنائــي بــن الوزارتــن ضمــن البرامــج ذات 
االهتمــام املشــترك يف مجــاالت النهــوض بحقــوق النســاء والنهــوض بحقــوق األشــخاص 

يف وضعيــة إعاقــة، والوســاطة األســرية وحمايــة الطفولــة وحمايــة األشــخاص املســنن
y  زيــارة عمــل وفــد مــن األطــر، 22 دجنبــر 2014 لفرنســا، لالطــالع على التجربة الفرنســية

يف مجــال محاربــة العنــف ضــد املــرأة واملســاواة بــن اجلنســن، ســيما اللجنــة بــن وزاريــة 
حلمايــة النســاء ضحايــا العنــف ومكافحــة االجتــار بالبشــر MIPROF، واملجلــس األعلــى 

)Haut Conseil de l’Egalité للمســاواة
y  مشــاركة وفــد عــن يترأســه الســيد الكاتــب العــام يف لقــاء »أي ديناميــة حلقــوق املــرأة يف

الفضــاء األور ومتوســطي«، الــذي نظمتــه الســفارة الفرنســية علــى هامــش املؤمتــر الدولــي 
حــول حقــوق اإلنســان مبراكــش يف 29 نونبــر 2014
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y  حــول الوســاطة العائليــة بــن الســيد مديــر الطفولــة »Audio conférence« عقــد لقــاء
واألســرة واألشــخاص املســنن ورئيســة مصلحــة حمايــة األســرة مــن جهــة، ومندوبيــة 
 )CNAF( والصنــدوق الوطنــي والتعويضــات العائليــة )DAEI( الشــؤون األوربيــة والدوليــة
وشــركة GIP الصحــة احلمايــة االجتماعيــة الدوليــة )GIP SPSI( مــن جهــة أخــرى، يف 5 

يونيــو 2014
y  زيــارة عمــل.خبــراء فرنســيون للــوزارة، مــا بــن 16 و19 شــتنبر 2014، حــول موضــوع

الوســاطة األســرية
y  زيــارة عمــل لوفــد مــن أطــر مديريــة املــرأة لفرنســا، مــا بــن 22 و26 شــتنبر 2014، حــول

موضــوع حقــوق املــرأة
y  زيــارة عمــل.ألطــر مــن مديريــة الطفولــة واألســرة واألشــخاص املســنن لفرنســا، مــا بــن

27 و30 ينايــر 2014، حــول موضــوع الوســاطة األســرية
y  ــة إعاقــة يف دورة ــة النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعي ــن مــن مديري مشــاركة إطاري

ــر 2014 ــن 26 و28 نونب ــات، مــا ب ــة حــول الولوجي تكويني
y  ،االتفــاق مــع الســفارة الفرنســية، ينايــر 2015، لوضــع متطــوع رهــن إشــارة الــوزارة

ــن ســيتم  ــراء الذي ــام اخلب ــع أشــغال ومه ــاون مــع »فرنســا متطوعــن«، لتتب يف إطــار التع
تعبئتهــم يف إطــار الدعــم التقنــي لالحتــاد األوربــي املتعلــق باخلطــة احلكوميــة للمســاواة 

»إكرام« 
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   التعاون مع اململكة  البلجيكية
y  توقيــع مذكــرة تفاهــم للتعــاون يف مجــال املســاواة بــن النســاء والرجــال لـــ5 ســنوات وعلــى

خطــة عمــل برســم ســنة 2014، يف 18 فبرايــر 2014 ببروكســيل، بهــدف التعــاون مــن 
أجــل تبــادل اخلبــرات واملعلومــات والزيــارات لتقويــة ودعــم املســاواة بــن الرجــال والنســاء 

. داخل املجتمع 
y  عقــد اجتمــاع يف إطــار تعزيــز وتقويــة العالقــات الثنائيــة بن اململكتن املغربيــة والبلجيكية

يف املجــال االجتماعــي، يف 16 فبرايــر 2016 بالربــاط، مت خاللــه عــرض مشــاريع ســتدخل 
ــع مقترحــات وزارة  ــي البلجيكــي 2020-2016. ومت جتمي ــاون املغرب ضمــن برنامــج التع
التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة يف إطــار برنامــج »النهــوض.وحمايــة.

حقــوق.النســاء.واألطفــال«، ليتــم تنفيــذ احملــاور يف إطــار »التفويــض.بالتعــاون«
y  دعــم التعــاون البلجيكــي لبرامــج الــوزارة قــدر مبــا مجموعــه 4.5 مليــون أورو، أي مــا يفــوق

45 مليــون درهــم تتــوزع على:
ooحماية النساء من العنف: 1.2 مليون أورو
oo :دعــم اجلمعيــات العاملــة يف مجــال النســاء ضحايــا العنــف وصــورة النســاء يف اإلعــالم

2 مليــون أورو
oo حماية األطفال من العنف: 1.25 مليون أورو
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   التعاون مع .اململكة اإلسبانية

y  توقيــع إعــالن نوايــا بــن وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة باململكــة
ــة واملســاواة باململكــة اإلســبانية يف مجــال  ــر الصحــة والشــؤون االجتماعي ــة ووزي املغربي
التنميــة االجتماعيــة، يف 05 يونيــو 2015 مبدريــد، يهــدف إلــى تشــجيع التدابيــر املشــتركة 
لتبــادل التجــارب واخلبــرات واملمارســات احلميــدة يف مجــاالت النهــوض بحقــوق النســاء، 
والنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والوســاطة األســرية وحمايــة الطفولــة 

وحمايــة األشــخاص املســنن

y  املشــاركة يف أشــغال عمــل حــول »التنميــة واملســاواة«، يومــي 20 و21 مــارس 2014 مبدينــة
ساالمانكا

y  ،زيــارة عمــل وفــد كبيــر مــن التعــاون اإلســباني للمعهــد الوطنــي للعمــل االجتماعــي بطنجــة
برئاســة األمــن العــام ملنظمــة التعــاون والتنميــة االســبانية ومديــر الوكالــة اإلســبانية 

للتعــاون الدولــي AECID، يومــي 7 و8 فبرايــر 2015
y  ــد عــدة اجتماعــات مــع مســؤولن مــن ســفارة إســبانيا ســنتي 2014 و2015، ســواء عق

مبقــر الــوزارة أو مبقــر الســفارة اإلســبانية، لدعــم اإلجــراءات االســتراتيجية والسياســات 
العموميــة يف املجــال االجتماعــي التــي تقــوم بهــا الــوزارة، وذلــك مــن أجــل إعطــاء نفــس 

جديد للتعاون الثنائي بن البلدين يف املجال االجتماعي   
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   التعاون مع .فنلندا
y  Helsinki Diakonia« بفنلنــدا  دياكونيــا  هلســنكي  مؤسســة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 

College of Finland«، أكتوبــر 2015 بالربــاط، يف إطــار تعزيــر وتطويــر التعــاون بــن 
اململكــة املغربيــة واململكــة الفنلنديــة، بهــدف تيســير ســبل التعــاون يف املجــاالت ذات 
االهتمــام املشــترك، وتطويــر نوعيــة اخلدمــات الصحيــة واالجتماعيــة مــن خــالل وضــع 
مخططــات للتدريــب يف مجــال تقــدمي خدمــات الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة األساســية 
داخــل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، وتعزيــر املهــارات والقــدرات والتكويــن داخــل هــذه 
املؤسســات بدعــم ومواكبــة مــن عاملــن اجتماعيــن وخبــراء ومكونــن فنلنديــن مختصــن 

يف هذا املجال   
y  زيــارة عمــل لوفــد مشــترك بــن الــوزارة والتعــاون الوطنــي لفنلنــدا، مــا بــن 8 و12 نونبــر

 Helsinki Diakonia« 2015، بغايــة الوقــوف علــى جتربــة مؤسســة هلســنكي دياكونيــا
College of Finland« ، ووضــع برنامــج عمــل لتنفيــذ مقتضيــات مذكــرة التفاهــم الســالفة 

الذكــر
y  07ــى املغــرب، مــا بــن 28 دجنبــر 2015 و ــراء الفنلنديــن إل ــارة عمــل وفــد مــن اخلب زي

ــود مذكــرة التفاهــم الســالفة الذكــر، ــر2016، تفعيــال لبن يناي
y  تنظيــم ملتقــى تكوينــي منوذجــي، يومــي 30 و31 مــاي 2016 بالربــاط، لفائــدة بعــض

 Formation« ــى ســبيل التجريــب ــة، عل املســتفيدين املتمكنــن نســبيا مــن اللغــة اإلجنليزي
Pilote«، ممــا ســيمكن مــن معرفــة مــدى قدرتهــم علــى االســتيعاب، وتقييــم مــدى جناعــة 

التكوين باللغة اإلجنليزية   
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   التعاون مع .احتاد والوني- بروكسيل

y  توقيــع اتفاقيــة تعــاون يف مجــال العمــل االجتماعــي واألســرة مــع جلنــة اجلماعــة الناطقــة
ــق برنامــج  ــاط، يف إطــار تطبي ــارس 2012 بالرب ــة بروكســيل، يف 28 م بالفرنســية ملنطق
اتفاقيــة التعــاون يف مجــال العمــل االجتماعــي واألســرة بــن اململكــة املغربيــة واحتــاد 

ــي بروكســيل لســنوات 2015-2017 والون
y  توقيــع مذكــرة تفاهــم للتعــاون يف مجــال املســاواة بــن النســاء والرجــال لـــ5 ســنوات وعلــى

ــاون مــن  ــر 2014 ببروكســيل، بهــدف التع خطــة العمــل برســم ســنة 2014، يف 18 فبراي
أجــل تبــادل اخلبــرات واملعلومــات والزيــارات لتقويــة ودعــم املســاواة بــن الرجــال والنســاء 

داخل املجتمع 

y  اســتقبال الســيد رشــيد مــدران، وزيــر التكويــن املهنــي والثقافــة والنقــل املدرســي والعمــل
االجتماعــي واألســرة والرياضــة، يف 3 فبرايــر 2014، لتباحــث العالقــات التــي جتمــع بــن 
منطقــة الوالونــي بروكســيل واململكــة املغربيــة عامــة، واالســتعداد لتطويــر ســبل التعــاون 

بــن الوزارتــن
y  الــدورة انعقــاد  مبناســبة  التعــاون،  اتفاقيــة  لتنفيــذ  عمــل«  برنامــج  »مشــروع  إعــداد 

السادسة للجنة املشتركة املغربية الوالونية 
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   التعاون مع تركيا

إطاق.برنامج.عمل.يف.مجال."االستهداف".لفائدة.الفئات.الفقيرة.واملعوزة: ..1
y  ،لقــاء الســيدة بســيمة احلقــاوي، وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة

الســيدة فاطمة شــاهن، وزيرة األســرة والسياســات االجتماعية بتركيا، يوم 3 يناير2013 
ــت  ــث تناول ــة، حي ــا االجتماعي ــن يف القضاي ــن البلدي ــاون ب ــز التع ــرة، يف إطــار تعزي بأنق
الوزيرتــن ســبل تبــادل التجــارب واخلبــرات يف مجــاالت اخلدمــات االجتماعيــة، خاصــة 
مــا يتعلــق بالطــرق املتبعــة يف اســتهداف الفئــات الفقيــرة والهشــة ودورهــا يف الرفــع مــن 
جناعــة سياســات الدعــم املقدمــة لألســر الفقيــرة. كمــا مت تبــادل وجهــات النظــر يف مــا 
يتعلــق بــدور الوزارتــن يف وضــع سياســات وبرامــج تهتــم برعايــة األشــخاص يف وضعيــة 
إعاقــة واألشــخاص املســنن والنهــوض بــأدوار األســرة واحلفــاظ علــى متاســكها. وعليــه، 
ــداء مــن وضــع  ــة لالســتهداف، ابت ــة الكامل ــى املنظوم مت تخصيــص جلســة لالطــالع عل

امللــف إلــى حصــول املســتفيد علــى الدعــم.
y  ،زيــارة عمــل ملجمــوع املراكــز املعنيــة باألشــخاص املســنن واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة

وكــذا الــدور املهتمــة باألطفــال املتخلــى عنهــم، ومنــوذج عــن األســر البديلــة.
y  إشــراف الــوزارة علــى تنظيــم زيــارة عمــل وفــد رســمي عــن اململكــة املغربيــة لتركيــا

يومــي 11 و12 يونيــو 2013، يضــم ممثلــن عــن وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة 
االجتماعيــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة ووزارة املنتدبــة املكلفــة بالشــؤون العامــة واحلكامــة، 
ــة  ــج املســاعدة االجتماعي ــة يف مجــال برام ــة التركي ــى التجرب ــرف عل ــدف التع ــك به وذل
ومحاربــة الفقــر، واالطــالع علــى آليــات وأدوات االســتهداف املعتمــدة، وعلــى النظــام 

ــة. ــارة ميداني ــام بزي ــى القي ــة، إضافــة إل ــي للمســاعدة االجتماعي املعلومات
ــا يومــي  ــي نظمــت بتركي املشــاركة.يف.النــدوة.الدوليــة.حــول.األســرة.والسياســات.االجتماعيــة،.الت ..2
2 و3 ينايــر ســنة 2013، والتــي تناولــت مواضيــع مختلفــة تهــم األســرة، كالعائلــة والتغيــرات 
املجتمعيــة و اإلشــكاليات املرتبطــة باســتعمال األنترنــت ووســائل االتصــال احلديثــة، وكــذا 
ــى اخلدمــات املوجهــة لألســر وأيضــا برامــج اإلرشــاد األســري. ــة وأثرهــا عل التحــوالت الدميغرافي
املشــاركة.يف.أشــغال.الــدورة.الرابعــة.ملنظمــة."الكومســيك"، التــي نظمــت مــا بــن 17 و19 شــتنبر  ..3
2014 بتركيــا حــول "اإلطــار املؤسســاتي ألنظمــة شــبكات األمــان االجتماعــي يف دول منطقــة 
الكومســيك"، والتــي متحــورت حــول ظــروف تأســيس هــذه املنظمــة والتعريــف بــدور اللجنــة الدائمة 
للتعــاون االقتصــادي والتجــاري للمنظمــة. كمــا تناولــت اإلطــار املؤسســاتي ألنظمــة شــبكات األمــان 

ــف التجــارب يف.مجــال.التخفيــف.مــن.حــدة.الفقــر. االجتماعــي بهــذه املنطقــة، ومختل
املشــاركة.يف.أشــغال.القمــة.الدوليــة.الثانيــة.حــول."املــرأة.والعدالــة"، التــي نظمــت يومــي 25 و26  ..4
نونبــر 2016 بتركيــا، والتــي اســتهدفت األبعــاد احملليــة والدوليــة لقضايــا املــرأة، وضــرورة إشــراك 
ممثلــي احلكومــات واألكادمييــن واخلبــراء واإلعالميــن مــن مختلــف البلــدان للتباحــث حــول 
التحديــات التــي تواجههــا املــرأة يف العالــم. وقــد عرفــت هــذه القمــة مناقشــة جملــة مــن القضايــا، 
أبرزهــا دور املــرأة يف عملّيــة بنــاء الســالم، والعنــف ضــد املــرأة واســتراتيجيات مكافحتــه، واملــرأة 

واإلرهــاب، واالجتــار باملــرأة واالجتــار بالبشــر، واملســاواة يف املجــال السياســي.
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   التعاون مع .دولة قطر
y  11 توقيــع مذكــرة تفاهــم للتعــاون يف مجــال التنميــة االجتماعيــة ملــدة 3 ســنوات، يف

املشــتركة  الكبــرى  العليــا  للجنــة  الــدورة 5  انعقــاد  إطــار  بالربــاط، يف  مــارس 2014 
املغربيــة القطريــة، والتــي مــن أهدافهــا تعزيــز وتوثيــق روابــط األخــوة، وتطويــر وتفعيــل 
قنــوات التعــاون يف مجــال التنميــة االجتماعيــة وتبــادل اخلبــرات واملعلومــات والدراســات 

والزيارات 
y  ــة ــة بدول ــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعي ــن القطــب االجتماعــي ل ــد م ــارة عمــل وف زي

قطــر، مــا بــن 23 و27 فبرايــر 2015، اســتجابة لدعــوة اجلهــات القطريــة املعنيــة، وذلــك 
مــن أجــل االطــالع علــى التجربــة القطريــة يف مــا يتعلــق بدعــم األســر املنتجــة واملشــاريع 
متناهيــة الصغــر املــدرة للدخــل، والرعايــة االجتماعيــة لفائــدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

واألطفال واملرأة واألشخاص املسنن 

   التعاون مع .اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
y  توقيــع اتفاقيــة تعــاون يف مجــال النهــوض بأوضــاع املــرأة واألســرة والرعايــة االجتماعيــة

ملــدة 3 ســنوات، يف 24 أبريــل 2013 بنواكشــوط، يف إطــار انعقــاد أشــغال الــدورة الســابعة 
للجنــة العليــا املشــتركة املغربيــة املوريتانيــة، والتــي مــن أهدافهــا تعزيــز وتقويــة التعــاون يف 
مجــاالت التنميــة االجتماعيــة، مــن خــالل تبــادل الزيــارات واخلبــرات والوثائــق واألبحــاث 
املنجــزة بــن الطرفــن مــن أجــل االطــالع علــى التجربــة الرائــدة لــكل بلــد، وإشــراك 

اجلانبن يف امللتقيات واألنشطة املقامة يف البلدين 
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   التعاون مع .دولة فلسطني
y  توقيــع مذكــرة تفاهــم للتعــاون يف مجــال حقــوق املــرأة مــع الســيدة هيفــاء األغــا، وزيــرة

شــؤون املــرأة بدولــة فلســطن، يف مــاي 2016 بالربــاط، لـــ3 ســنوات قابلــة للتجديــد، مــن 
أجــل تطويــر آليــات التوثيــق وإعــداد التقاريــر الدوليــة والتشــبيك، والتعــاون يف بلــورة 
السياســات العموميــة وإعــداد التشــريعات الالزمــة، وذلــك بهــدف تدعيــم ونشــر وتعميــم 
ثقافــة ومبــادئ النــوع االجتماعــي وحقــوق املــرأة بكافــة شــرائحها، وتبــادل اخلبــرات يف 
مجــال إعــداد سياســات قــادرة علــى زيــادة نســبة مشــاركة النســاء يف احليــاة العامــة ويف 
ــى املســتوى  ــة، ســواء عل ــك بكفــاءة وفعالي العمــل السياســي، ومتكينهــن مــن ممارســة ذل
الوطنــي أو الدولــي، إضافــة إلــى العمــل املشــترك إلعــداد مرجعيــات وأطــر مؤسســية مــن 
شــأنها حتقيــق التمكــن االقتصــادي للنســاء، والتعــاون يف مجــال تطويــر سياســات ماليــة 

وإعــداد موازنــات مســتجيبة للنــوع االجتماعــي
y  زيــارة عمــل وفــد مهــم مــن فلســطن، شــهر أكتوبــر 2015، مــن أجــل االســتفادة مــن

ــوع االجتماعــي، يف  ــات املســتجيبة للن ــذ املوازن ــة يف مجــال إعــداد وتنفي ــة املغربي التجرب
إطــار تقويــة التعــاون الثنائــي بــن وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة 

باململكة املغربية ووزارة شؤون املرأة بدولة فلسطن 
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   التعاون مع .اململكة األردنية الهاشمية
y  دخــول بروتوكــول التعــاون املشــترك بــن اململكــة املغربيــة واململكــة األردنيــة الهاشــمية

ــخ 22 شــتنبر 2014، وقدمــت وزارة  ــذ، بتاري ــز التنفي ــة حي ــة االجتماعي يف مجــال التنمي
هــذا  مضامــن  تنزيــل  يف  رغبــة  االجتماعيــة،  والتنميــة  واألســرة  واملــرأة  التضامــن 
ــا  ــي توليه ــة الت ــه، نظــرا لألهمي ــة من ــا للمــادة الرابع البروتوكــول يف أقــرب اآلجــال طبق
لتعزيــز وتقويــة التعــاون الثنائــي مــع نظيرتهــا يف هــذا البلــد الشــقيق، مقترحــا يقتضــي 
وضــع برنامــج عمــل مشــترك، ميّكــن مــن تبــادل التجــارب واخلبــرات والزيــارات يف مجــال 

املرأة والطفولة واألسرة واألشخاص املسنن واألشخاص يف وضعية إعاقة 

   التعاون مع .دولة الكويت
y  تقــدمي مشــروع شــراكة مــع وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة بدولــة الكويــت يف امليــدان

االجتماعــي، عــن طريــق وزارة الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون، قصــد دراســته، متهيــدا 
للتوقيــع عليــه يف مناســبة قادمــة، وذلــك بهــدف تعزيــز وتقويــة التعــاون يف مياديــن املــرأة 
واألســرة وحمايــة الطفولــة واألشــخاص املســنن وحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، 
وتبــادل الزيــارات واخلبــرات والوثائــق واألبحــاث املنجــزة، وإشــراك اجلانبــن يف امللتقيات 

واألنشــطة املقامــة يف البلديــن. وقــد مت يف اإلطــار:
y  املشــاركة يف أشــغال الــدورة 8 للجنــة العليــا املشــتركة املغربيــة الكويتيــة بالربــاط يومــي

2 و3 فبرايــر 2015
y  املشــاركة يف أشــغال الــدورة األولــى للجنــة القنصليــة االجتماعيــة بدولــة الكويــت يومــي

12 و13 ماي 2015 
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   التعاون مع .اجلمهورية التونسية
y  املشــاركة يف أشــغال الــدورة 18 للجنــة العليــا املشــتركة املغربيــة التونســية، املنعقــدة

باجلمهوريــة التونســية مــا بــن 08 و12 يونيــو 2015 برئاســة الســيد عبــد اإللــه ابــن كيــران 
رئيــس حكومــة اململكــة املغربيــة والســيد حبيــب الصيــد، رئيــس احلكومــة التونســية، يف 
إطــار جتســيد أواصــر الصداقــة، ودعــم عالقــات التعــاون املتميــزة بــن اململكــة املغربيــة 

ــة التونســية، والتــي مت خاللهــا توقيــع: واجلمهوري
y  البرنامــج التنفيــذي التفاقيــة التعــاون يف مجــال التنميــة االجتماعيــة مــع وزارة الشــؤون

االجتماعية باجلمهورية التونســية لســنوات 2015 - 2017
y  البرنامــج التنفيــذي التفاقيــة التعــاون يف مجــال املــرأة واألســرة والطفولــة واألشــخاص 

املســنن مــع وزارة املــرأة واألســرة والطفولــة باجلمهوريــة التونســية لســنوات 2015 - 2017
y  زيــارة عمــل وفــد تونســي رفيــع إلــى وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة

لالطــالع علــى التجربــة املغربيــة يف مجــال حمايــة الطفولــة، شــهر أكتوبــر 2014، يف إطــار 
تعزيــز وتقويــة أواصــر الصداقــة والتعــاون الثنائــي بــن اململكــة املغربيــة واجلمهوريــة 

التونســية يف املجــال االجتماعــي
y  إلــى االجتماعيــة  والتنميــة  واألســرة  واملــرأة  التضامــن  وزارة  مــن  لوفــد  زيــارة عمــل 

جمهورية تونس ما بن 9 و11 دجنبر 2014، استجابة لدعوة اجلانب التونسي 
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   التعاون مع .جمهورية الصني الشعبية
y  اقتــراح اتفاقيــة تعــاون مــع جمهوريــة الصــن يف املجــال االجتماعــي، بتاريــخ 01 يوليــوز

2014، قصد دراسته والتوقيع يف أقرب مناسبة عليه يف مناسبة قادمة 
y  نائبــة وزيــر الشــؤون املدنيــة بجمهوريــة الصــن الشــعبية، يف ،LI Jiang  اســتقبال الســيدة

16 مــاي 2013 بالربــاط
y  إرســال اقتراحــات يف مجــال التكويــن الــذي تقدمــه جمهوريــة الصــن الشــعبية لفائــدة األطر

املغربيــة برســم ســنوات 2015 - 2017، يف 20 مــاي 2014، إضافــة إلــى تقــدمي مالحظــات 
واقتراحــات خاصــة بالشــق املتعلــق بامليــدان االجتماعــي ضمــن مشــروع البرنامــج التطبيقــي 

لالتفاقيــة التعــاون الثقــايف والتربــوي والعلمــي برســم ســنوات 2014 - 2018
y  زيــارة عمــل جلمهوريــة الصــن مــا بــن 15 و18 أكتوبــر 2014، بدعــوة مــن وزارة الشــؤون

املدنيــة باجلمهوريــة، يف إطــار تعزيــز وتطويــر أواصــر الصداقــة والتعــاون ودعــم الشــراكة 
بــن شــعبي البلديــن يف امليــدان االجتماعــي، شــملت مدينتــي بيكــن وشــنغهاي، التــي 
مكنــت الوفــد املغربــي املهــم مــن االطــالع علــى التجربــة الصينيــة اخلاصــة باألشــخاص 
يف وضعيــة إعاقــة واألشــخاص املســنن وجتــارب أخــرى لهــا عالقــة باختصاصــات وزارة 

التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، والتــي تضمنــت:
ooزيارة املركز الوطني للتأهيل التقني والبحث حول اإليدز
ooزيارة مراكز التأهيل املجتمعي لألشخاص يف وضعية إعاقة
ooزيارة بعض املراكز التي تعنى باألشخاص املسنن
oo لقــاء عمــل مــع الســيد لــي ليكــو، وزيــر الشــؤون املدنيــة بجمهوريــة الصــن الشــعبية، مت

التباحث خالله حول آفاق التعاون املستقبلية 
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أهــم أنشــطة الســيدة الوزيــرة المرتبطــة بالتعاون 
الدولي

oo26 يناير 2012: استقبال وفد عن البنك األورويب للتعمري والتنمية

oo09 فرباير 2012: استقبال السيد ألبريتو خوسيه نفارو، سفري إسبانيا باملغرب

oo 20 فربايــر2012: املشــاركة يف الــدورة الخامســة للمجلــس األعــىل للمنظمــة العربيــة
ــر ــرأة بالجزائ للم

oo مســؤولة ،Mieko YABUTA 23 فربايــر 2012: اســتقبال كل مــن الســيدة مييكــو يابوتــا
صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، والســيد ســفري بعثــة االتحــاد األورويب باملغــرب

oo 24 فربايــر 2012: اســتقبال الســيدة ليــىل الرحيــوي، مســؤولة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة
باملغرب

oo ــدورة ــرؤس الوفــد املغــريب املشــارك يف أشــغال ال ــر إىل 01 مــارس 2012: ت مــن 26 فرباي
الـــ56 للجنــة وضــع املــرأة حــول »متكــني املــرأة الريفيــة ودورهــا يف القضــاء عــىل الجــوع 

والفقــر: التنميــة والتحديــات الراهنــة«

oo األمينــة العامــة ، Michelle Bachelet01 مــارس2012: اســتقبال الســيدة ميشــيل باشــيل
املســاعدة لألمــم املتحــدة واملديــرة التنفيذيــة لهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، عــىل هامــش 

اجتــامع الــدورة 56 للجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة

oo األمينــة العامــة ، Michelle Bachelet07 مــارس 2012: اســتقبال الســيدة ميشــيل باشــيل
املســاعدة لألمــم املتحــدة واملديــرة التنفيذيــة لهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة

oo 08 مــارس 2012: حضــور حفــل غــذاء بحضــور الســفريات مبقــر إقامــة الســيدة ســفرية
ــا باملغــرب روماني

oo ــارة ــبة زي ــرب، مبناس ــا باملغ ــفارة فرنس ــر س ــاء مبق ــة عش ــور مأدب ــارس 2012: حض 08 م
ــرب ــيس للمغ ــة الفرن ــر الخارجي ــيد وزي الس

ooسفري فرنسا باملغرب ،Charles FRIES 22 مارس 2012: استقبال السيد شارل فريس

oo مســؤول صنــدوق ،Bruno Pouezat 26 مــارس 2012: اســتقبال الســيد برونــو بويــزات
األمــم املتحــدة للتنميــة

oo 28 مــارس 2012: توقيــع اتفاقيــة رشاكــة مــع الســيد أمــري كــري، وزيــر الشــؤون االجتامعيــة
ــرأة  ــن وامل ــني وزارة التضام ــي واألرسة ب ــل االجتامع ــال العم ــاون يف مج ــيل، للتع بربوكس

واألرسة والتنميــة االجتامعيــة ولجنــة الجامعــة الناطقــة بالفرنســية ملنطقــة بروكســيل
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oo املديــرة اإلداريــة ، Helen Clark 30 مــارس 2012: اســتقبال الســيدة هيلــني كالرك
ــدة ــم املتح ــام لألم ــني الع ــة لألم ــة الثاني ــايئ والنائب ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم لربنام

oo الســفرية األمريكية ،Melanne Verveer 02 أبريــل 2012: اســتقبال الســيدة ميــالين فرفــري
املتجولــة املكلفــة بشــؤون املــرأة يف العامل

oo املديــر التنفيــذي ، Michel Sidibé 03 أبريــل 2012: اســتقبال الســيد ميشــال ســيديبي
لربنامــج األمــم املتحــدة ملحاربــة داء فقــدان املناعــة املكتســبة

oo 03 أبريــل 2012: اســتقبال الســيد حافــظ شــكري، املديــر اإلقليمــي لصنــدوق األمــم
املتحــدة لإلســكان

oo رئيــس لجنــة ،Gianni Buquicchio17 أبريــل 2012: اســتقبال الســيد جيــاين بوكيشــيو
البندقيــة مبجلــس أوروبــا

oo 19 أبريــل 2012: اســتقبال الســيدة ماجــدة املــرصي، وزيــرة الشــؤون االجتامعيــة بدولــة
فلســطني

oo ممثــل ،Aloys Kamuragiye19 أبريــل 2012: اســتقبال الســيد اليــوس كموراجيــي
اليونســيف

oo ــكا ــفري أمري ــالن Samuel Kaplan، س ــامويل كاب ــيد س ــتقبال الس ــل 2012: اس 21 أبري
ــرب باملغ

oo26 أبريل 2012: املشاركة يف أشغال الجمعية الربملانية مبجلس أوروبا بسرتاسبوغ

oo 24 أبريــل 2012: تنشــيط، مبعيــة الســيد ســعد الديــن العثــامين، وزيــر الشــؤون الخارجيــة
والتعــاون، فعاليــات »يــوم مغــريب« بالجمعيــة الربملانيــة ملجلــس أوروبــا بسرتاســبورغ

oo 28 أبريــل 2012: املشــاركة يف فعاليــات امللتقــى العلمــي حــول »العائلــة بالدول االســالمية
واملجتمعــات املســلمة« برتكيــا، وتســلمها نســخة نــادرة مــن كتــاب عــن القدس

oo 03 مــاي 2012: اســتقبال الســيدة زهــرة يوســف قيــاد، كاتبــة الدولــة الدجيبوتيــة املكلفــة
لتضامن با

oo مديــرة الرتافــع بقســم حقــوق ، Jo Becker 03 مــاي 2012: اســتقبال الســيدة جــو بيكــري
الطفــل مبنظمــة هيومــن رايــت ووتــش

oo مديــر التعــاون ،ALBERTO VARILA 07 مــاي 2012: اســتقبال الســيد ألبريتــو فرييــال
مــع إفريقيــا وآســيا ورشق أوروبــا بالوكالــة اإلســبانية للتعــاون الــدويل

oo09 ماي 2012: استقبال السيد كريت بورجواز، نائب رئيس وزراء فنلندا
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ooUSAID ممثل ، John Groarke 17 ماي 2012: استقبال السيد جون جرواك

oo املديــرة الجهويــة ،Maria Calivis 23 مــاي 2012: اســتقبال الســيدة ماريــا كلفيــز
لليونســيف

oo 28 مــاي 2012: املشــاركة يف أشــغال االجتــامع غــري العــادي التاســع للمجلــس التنفيــذي
ملنظمــة املــرأة العربيــة بالقاهــرة

oo »ــا مــن 28 يونيــو إىل فاتــح يوليــوز 2012: املشــاركة يف أشــغال منتــدى »كرانــس مونتان
حــول »حقــوق املــرأة هــي حقــوق اإلنســان« مبدينــة باكــو بجمهوريــة أذربيجــان

ooOIM-MADRID 05 يوليوز2012: استقبال السيدة ماريا جويد هريرة، عن منظمة

oo11 يوليوز2012: استقبال السيد توهو يل، سفري كوريا باملغرب

oo ــاة ــرأة يف الحي ــاركة امل ــول مش ــس ح ــة بتون ــدوة دولي ــاركة يف ن ــر 2012: املش 29 أكتوب
ــرأة،  ــني امل ــال متك ــة يف مج ــة املغربي ــول »التجرب ــرار ح ــز الق ــية ومراك ــة والسياس العام

ــا« ــدة عاملي ــة رائ تجرب

oo 15-14 أكتوبــر 2012: املشــاركة يف أشــغال الــدورة 60 للمجلــس التنفيــذي لوزراء الشــؤون
االجتامعيــة العــرب بالقاهرة

oo والسياســات برتكيــا حــول »األرسة  منتــدى دويل  املشــاركة يف  ينايــر 2013:  02 و03 
االجتامعيــة«

oo 27-24 فربايــر 2013: املشــاركة يف أشــغال املؤمتــر الرابــع ملنظمــة املــرأة العربيــة باملنظــم
بالجزائــر

oo 07-02 مــارس 2013: تــرؤس الوفــد املغــريب املشــارك يف أشــغال الــدورة 57 للجنــة وضــع
املــرأة بنيويــورك

oo21-19 مارس 2013: املشاركة يف املنتدى العاملي للنساء الفرنكوفونيات بباريس

oo01 أبريل 2013: استقبال وفد عن الرابطة اإلندونيسية من العلامء واملفكرين

oo04 أبريل 2013: استقبال السيدة نجاة فالو بلقاسم، وزيرة حقوق املرأة بفرنسا

oo 23 أبريــل 2013: اســتقبال الســيدة هــدى بنيوســف، رئيســة منظمــة األرسة العربيــة، مبقــر
مجلــس النــواب بالرباط

oo 20 مــاي 2013: اســتقبال وفــد عــن وزارة التأمينــات والشــؤون االجتامعيــة مبــرص، قصــد
االطــالع عــىل أهــم التجــارب الناجحــة باململكــة

oo ــي ــر البحرين ــد الرحمــن، الوزي 23 مــاي 2013: اســتقبال الســيد صــالح عــيل محمــد عب
املكلــف بشــؤون حقــوق اإلنســان
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oo ــم االقتصــادات املفتوحــة ــدن حــول دع ــة بلن ــدوة عاملي ــو 2013: املشــاركة يف ن 25 يوني
والنمــو الشــامل

oo 27 يونيــو 2013: املشــاركة يف أشــغال اجتــامع وزراء الشــؤون االجتامعيــة العــرب، املنظــم
مــن طــرف جامعــة الــدول العربيــة

oo 12-10 شــتنرب2013: املشــاركة يف أشــغال املؤمتــر الــوزاري حــول االتحــاد مــن أجــل
املتوســط، املنعقــد بباريــس، حــول »تقويــة وتعزيــز دور املــرأة يف املجتمــع«

oo11 شتنرب2013: املشاركة يف اجتامع عمل لوزراء الشؤون االجتامعية والصحة بباريس

oo نائبــة رئيــس الــوزراء ، Joelle Meiki 12 شــتنرب 2013: اســتقبال الســيدة جويــل ملــي
البلجيــي ووزيــرة الداخليــة املكلفــة بتكافــؤ الفــرص

oo 23 أكتوبــر 2013: اســتقبال وفــد منســاوي يتكــون مــن 50 قــايض وقاضيــة، ترتأســه
ــس  ــك ســزرونكا Maria WANKE-CZERWENKA، رئيســة مجل ــة وان الســيدة ماري
ــامم  ــار االهت ــا، يف إط ــاوية فيين ــة النمس ــا بالعاصم ــة العلي ــة اإلقليمي ــيوخ باملحكم الش

ــان ــوق اإلنس ــدل وحق ــال الع ــرب يف مج ــا املغ ــي يعرفه ــوالت الت ــدويل بالتح ال

oo 05-04 دجنــرب 2013: املشــاركة يف أشــغال الــدورة السادســة للجنــة املــرأة التابعــة لإلســكوا
لكويت با

oo09-08 دجنرب 2013: املشاركة يف اجتامع املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية

oo  Marie Loranceــو ــون سوس ــس رسان ــاري لوران ــيدة م ــتقبال الس ــر 2014: اس 31 يناي
Sousou، وزيــرة دولــة البنــني املكلفــة بــاألرسة والشــؤون االجتامعيــة والتضامــن الوطنــي 

واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة واألشــخاص املســنني

oo 12 مــارس 2014: عقــد لقــاء ثنــايئ مــع كل مــن الكاتبــة العامــة بالنيابــة ملجلــس أوروبــا
ــورك عــىل هامــش مشــاركة الوفــد املغــريب يف أشــغال  ــة بنيوي ــة الربملاني ورئيســة الجمعي

الــدورة 58 للجنــة وضــع املــرأة

oo 12 مــارس 2014: عقــد لقــاءات ثنائيــة مــع رئيســتي وفــدي أذربيجــان والســينغال عــىل
هامــش أشــغال الــدورة 58 للجنــة وضــع املــرأة بنيويــورك

oo مارس 2014: تكريم بالواليات املتحدة األمريكية ومنحها شهادة تقدير

oo 21 مــارس 2014: تــرؤس لقــاء تقييمــي ملشــاركة اململكــة املغربيــة يف الــدورة 58 للجنــة
وضــع املــرأة باألمــم املتحــدة

oo26مارس 2014: استقبال وفد عن شبكة النساء الربملانيات السنغاليات

oo30 مارس 2014: ضيفة رشف حفل تكرميي للجالية املغربية بهولندا
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oo ــع برنامــج دعــم ــرؤس اجتــامع مــع وفــد خــرباء االتحــاد األوريب لتتب ــل 2014: ت 08 أبري
ــرام« ــة للمســاواة »إك الخطــة الحكومي

oo13 يونيو2014: استقبال وفد عن أعضاء مجلس الشيوخ بجمهورية الغابون

oo 25 يوليــوز 2014: توقيــع اتفاقيــة رشاكــة مــع الســفري اإلســباين إلحــداث نظــام معلومــايت
مندمــج لحاميــة الطفولــة يف وضعيــة صعبــة

oo02 يوليوز 2014: استقبال السيد دوايت بوش، السفري األمريي باملغرب

oo 03 و04 شــتنرب 2014: تــرأس الوفــد املغــريب املشــارك يف تقديــم وفحــص تقريــر اململكــة
املغربيــة أمــام لجنــة حقــوق الطفــل بجنيــف

oo 15 إىل 18 أكتوبــر 2014: تــرأس وفــد القطــب االجتامعــي يف زيــارة عمــل إىل الجمهوريــة
الشــعبية الصينيــة، بدعــوة مــن طــرف وزارة الشــؤون املدنيــة بهــذه الجمهوريــة

oo ــس ــرش للمجل ــاين ع ــادي الث ــامع الع ــغال االجت ــاركة يف أش ــرب: 2014: املش 21 و22 دجن
ــرة ــد بالقاه ــذي عق ــة ال ــرأة العربي ــة امل ــذي ملنظم التنفي

oo 20 و21 دجنــرب 2014: املشــاركة يف حفــل توزيــع جائــزة املــرأة العربيــة يف العلــوم
ــرص ــة م ــام 2014 بدول ــة لع ــل التنمي ــن أج ــا م والتكنولوجي

oo 16 دجنــرب 2014: اســتقبال الســيد كــامل الديــن حســن عــيل، وزيــر الدولــة لــدى وزيــرة
الرعايــة والضــامن االجتامعــي بجمهوريــة الســودان

oo ــة ــرأة واألرسة بالحكوم ــة للم ــة الدول ــة شــعبان، كاتب ــاء الســيدة نایل ــرب2014: لق 05 نون
التونســیة، عــىل هامــش أشــغال نــدوة حــول املشــاركة السياســية للمــرأة مبدينــة ميونيــخ 

األملانيــة، مــن تنظيــم مؤسســة هانــس ســايدل.

oo 03 شــتنرب 2014: تــرأس الوفــد املغــريب املشــارك يف تقديــم وفحــص تقريــر اململكــة
ــف ــة جني ــا الـــ67 مبدين ــاد دورته ــبة انعق ــل مبناس ــوق الطف ــة حق ــام لجن ــة أم املغربي

oo 23 أبريــل 2014: توقيــع اتفاقيــة رشاكــة مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة لدعــم مأسســة
ونــرش مبــادئ اإلنصــاف واملســاواة بــني الجنســني يف السياســات العموميــة

oo ينايــر 2015: اســتقبال وفــد عــن وزارة األرسة والشــؤون االجتامعيــة والتضامــن الوطنــي
واملعاقــني واألشــخاص املســنني بجمهوريــة البنــني، يف إطــار تعزيــز وتوطيــد عالقــات 

ــي ــال االجتامع ــايئ يف املج ــاون الثن التع

oo 15 ينايــر 2015: املشــاركة يف لقــاء مفتــوح مــع الســفراء والدبلوماســيني املعتمديــن
باملغــرب حــول »السياســة الجديــدة للمغــرب يف مجــال الهجــرة وجــه مــن أوجــه 
التضامــن مــع البلــدان االٕفريقيــة«، يف إطــار امللتقــى الدبلومــايس الــذي نظمتــه املؤسســة 

ــرب الدبلوماســية باملغ



222

oo21 يناير2015: استقبال السيد بسام الخطيب، وكيل وزارة املرأة بدولة فلسطني

oo 28 ينايــر 2015: اســتقبال الســيد ســتافروس املربينيديــس، املمثــل الخــاص لالتحــاد
األورويب لحقــوق اإلنســان

oo ممثــل برنامــج األمــم املتحــدة ،Pouezat Bruno 23 فربايــر2015: اســتقبال الســيد
ــرب ــايئ باملغ اإلمن

ooسفري باكستان باملغرب ،Nadir Choudhri  24 فرباير2015: استقبال السيد

oo 24 فربايــر2015: اســتقبال الســيدة فاطامتــو منــت عبــد املالــك، رئيســة جمعيــات
اإلفريقيــات العمــدات 

ooبرتكيا  Gaziantap 26 فرباير2015: استقبال السيدة فاطمة شاهني، عمدة بلدية

oo ــم ــة األم ــدورة 48 للجن ــارك يف ال ــة املش ــة املغربي ــد اململك ــرأس وف ــل 2015: ت 13 أبري
ــورك ــة نيوي ــة مبدين ــكان والتنمي ــدة للس املتح

oo 22 أبريــل 2015: اســتقبال الســيدة إينــاس مــكاوي، مديــرة إدارة األرسة والطفولــة واملــرأة
بجامعــة الــدول العربيــة

oo ــتوى ــع املس ــامع رفي ــارك يف االجت ــامن، املش ــلطنة ع ــد س ــتقبال وف ــل 2015: اس 23 أبري
ــق بإجــراء  ــة حقــوق الطفــل املتعل ــث امللحــق باتفاقي ــاري الثال حــول الربوتوكــول االختي

ــم البالغــات تقدي

oo 26 مــاي 2015: اســتقبال وفــد عــن لجنــة مقاربــة النــوع وتكافــؤ الفــرص التابعــة ملنتــدى
رؤســاء املؤسســات الترشيعيــة بأمريــكا الوســطى والكراييبــي

oo ــة ــؤون االجتامعي ــرة الش ــيدة Marisol Touraine، وزي ــع الس ــاء م ــاي 2015: لق 28 م
ــة الفرنســية ــرأة بالحكوم ــوق امل والصحــة وحق
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oo ــيدة ــه الس ــا، ترتأس ــة بولوني ــن جمهوري ــتوى م ــع املس ــد رفي ــتقبال وف ــاي 2015: اس م
Elzbieta Radziszew، نائبــة رئيــس مجلــس النــواب، نائبــة رئيــس املجموعــة الربملانيــة 

ــر مفــوض للمســاواة ــة ووزي ــة البولندي املغربي

oo املديــر ،William Lacy Swing  02 يونيــو 2015: اســتقبال   الســيد ويليــام اليس ســوينغ
العــام للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، يف إطــار زيــارة العمــل التــي يقــوم بهــا للمغــرب               

oo ــوق ــة حق ــس لجن ــي، رئي ــيل اليام ــن ع ــادي ب ــيد ه ــتقبال الس ــو 2015: اس 8 و11 يوني
ــريب  ــاق الع ــىل امليث ــة ع ــجيع املصادق ــرب لتش ــارة للمغ ــار زي ــة، يف إط ــان العربي اإلنس

ــان ــوق اإلنس لحق

oo 25 غشــت 2015: اســتقبال الســيد أروخــان محمــد، القائــم باألعــامل بســفارة جمهوريــة
أذربيجــان بالربــاط

oo 25 غشــت 2015: اســتقبال الســيد ســرياز مكــرزل، نائــب رئيــس املنظمــة العربيــة
االجتامعيــة للمســؤولية 

oo 08 شــتنرب 2015: اســتقبال الســيدة مشــاعر الدولــب، وزيــرة الرعايــة والضــامن بجمهوريــة
السودان

oo09 شتنرب 2015: استقبال السيدة فضيلة كرين، مديرة املرأة واألرسة بالبنك اإلسالمي

oo ممثــل صنــدوق األمــم املتحــدة ،Philippe Poinsot 17 شــتنرب2015: اســتقبال الســيد
للســكان باملغــرب

oo رئيســة املرصــد الوطنــي للعنــف ،Ernestine Ronai 29 شــتنرب2015: اســتقبال الســيدة
ضــد النســاء بفرنســا

oo  16 أكتوبــر2015: اســتقبال وفــد فنلنــدي عــن مؤسســة هلســني دياكونيــا بفنلنــدا
مشــرتكة تفاهــم  مذكــرة  وتوقــع   ،»Helsinki Diakonia College of Finland« 

oo 19 أكتوبــر 2015: توقيــع اتفاقيــة إطــار للتعــاون لفائــدة قضايــا املــرأة والطفولــة
واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مبقــر الــوزارة بالربــاط مــع الســيد املديــر العــام للمنظمــة 

ــو« ــوم »ألكس ــة والعل ــة والثقاف ــة للرتبي العربي

oo 19 أكتوبــر 2015: اســتقبال وفــد فلســطيني عــن وزارة شــؤون املــرأة ووزارة املاليــة
ــرب ــطني باملغ ــة فلس ــفري دول ــيد س ــة الس ــطينية، برئاس الفلس

oo 9 و10 نونــرب2015: تــرأس أشــغال   االجتــامع العــادي  الثالــث عــرش للمجلــس التنفيــذي
ملنظمــة املــرأة العربيــة مبدينــة رشم الشــيخ مبــرص

oo 25 نونــرب 2015: اســتقبال وفــد عــن برملانيــات وممثــيل قطاعــات حكوميــة مــن ســاحل
العــاج



ooمندوبة مؤسسة الثقافة اإلسالمية ،Yolanda Jah 26 نونرب2015: استقبال السيدة

oo06 يناير 2016: استقبال السيدة كلوريا يونغ، سفرية جمهورية باناما باملغرب

oo11 فرباير 2016: استقبال ممثلني عن هيئة األمم املتحدة للمرأة

oo 19 فربايــر 2016: اســتقبال الســيد موغــر ليكيتوفــت، رئيــس الــدورة 70 للجمعيــة العامــة
ــم املتحدة لألم

oo Voix des منظمــة  عــن   ،Marleine Poulet الســيدة  اســتقبال   :2016 مــارس   02
Femmes Canada

oo نائبــة كاتــب الدولــة للشــؤون ،Joanna Wronecka 07 مــارس 2016: اســتقبال الســيدة
الخارجيــة لجمهوريــة بولونيــا

oo نائبــة رئيــس ،Teresa Fernandez de la Vega 05 أبريــل 2016: اســتقبال الســيدة
ــابقا ــبانية س ــة اإلس الحكوم

ooسفري الدامنارك باملغرب ، Jørgen Molde 08 أبريل 2016: استقبال السيد

oo 11 أبريــل 2016: اســتقبال الســيد محمــد ناجــم الغرســيل، ســفري الجمهوريــة التونســية
باملغــرب

oo ــاعدة ــة املس ــرة الجهوي ــيدة Doreen Mulenga، املدي ــتقبال الس ــت 2016: اس 08 غش
ملنظمــة اليونســيف

oo وزيــرة العمــل والسياســة ،Zornitsa Roussinova 21 شــتنرب 2016: اســتقبال الســيدة
االجتامعيــة بالجمهوريــة البلغاريــة
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الوزارة          
z.»4+4«.إعداد.استراتيجية.القطب.االجتماعي

يف أفــق حتقيــق رؤيــة شــاملة ومندمجــة لقضايــا التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، 
ومــن أجــل تدبيــر وعقلنــة مختلــف تدخــالت القطــب االجتماعــي )الــوزارة، والتعــاون الوطنــي 
ووكالــة التنميــة االجتماعيــة(، عمــدت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة إلــى 
إعــداد اســتراتيجية مندمجــة وشــاملة للقطــب االجتماعــي )4+4( بهــدف التنفيــذ الفعلــي ملــا جــاء 

بــه البرنامــج احلكومــي احلالــي.
وأهــم مــا مييــز هــذه االســتراتيجية تبنيهــا ملبــادئ وقواعــد احلكامــة يف التدبيــر، مــع جناعــة 
التدخــالت والبرامــج واعتمــاد التخطيــط األفقــي، والتــي تتكــون مــن أربعــة )4( محاور اســتراتيجية 

وأربعــة )4( إجــراءات داعمــة مفصلــة كاآلتــي:
y. ويهــم وتقويتــه،  االجتماعــي  للقطــب  املؤسســاتي  الدعــم  احملــور.االســتراتيجي.األول: 

أساســا إعــادة هيكلــة القطــب االجتماعــي وتوحيــد تدخــالت مكوناتــه يف إطــار مــن 
التكامــل، وكــذا تقويــة مــوارده البشــرية؛

y. بهــدف ومواكبتــه وهيكلتــه،  االجتماعــي  العمــل  تأطيــر  الثانــي:  احملــور.االســتراتيجي.
النهــوض بالفاعلــن احملليــن واملجتمــع املدنــي العاملــن يف مجــال تدخــل الــوزارة، عبــر 

الدعــم املالــي ملشــاريعهم ومبادراتهــم؛
y. احملــور.االســتراتيجي.الثالــث: النهــوض بالعمــل التكافلــي والتضامنــي، ويهــم تقويــة وتنميــة

التكفــل بالغيــر عبــر تقــدمي خدمــات ومعينــات للفئــات يف وضعيــة هشاشــة، واملســاهمة 
ــة  ــن خدمــات مؤسســات الرعاي ــى تقن ــة إل ــة، إضاف يف إحــداث وحــدات القــرب للحماي

االجتماعيــة؛
y. والعدالــة واملســاواة  اإلنصــاف  حتقيــق  علــى  العمــل  الرابــع:  االســتراتيجي. احملــور.

االجتماعيــة، عــن طريــق تقويــة الترســانة القانونيــة والتنظيميــة اخلاصــة مبكافحــة 
“إكــرام”. للمســاواة  احلكوميــة  اخلطــة  وتفعيــل  واإلقصــاء  والتمييــز  العنــف 

يف.مجــال.الدعــم.املؤسســاتي.للقطــب.االجتماعــي،.ويف.إطــار.تفعيــل.اســتراتيجية.
القطــب.االجتماعــي.»4+4«،.مت.إجنــاز:

z. 2015 دراســة.إعــادة.هيكلــة.القطــب.االجتماعــي.ومتوقــع.الــوزارة.اجلديــد،.التــي أجنــزت مــا بــن
ــات القطــب  ــف مكون و2016، ومّكنــت مــن إجنــاز تشــخيص مؤسســاتي معمــق وشــامل ملختل
ــة. وقــد خلصــت  ــة االجتماعي ــرأة واألســرة والتنمي االجتماعــي، خاصــة وزارة التضامــن وامل
هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن االســتنتاجات تخــص وضعيــة القطــب االجتماعــي، ميكــن 

إجمالهــا يف:
y  ــة ــر أجوب ــا مــن ضــرورة تطوي ــب عنه ــة للســاكنة، مبــا يترت ــات االجتماعي تنامــي احلاجي

ــا؛ ــة باالســتجابة له ــة قمين وبرامــج خالق
y تعدد وتنوع املتدخلن يف احلقل االجتماعي؛
y  ،ــة ــة االجتماعي ــا يف مجــال التنمي ــه به ــرة مشــهود ل ــى خب ــر القطــب االجتماعــي عل توف

ــات، ودعــم اإلدمــاج االجتماعــي مــن خــالل  ــن ودعــم اجلمعي ــورة السياســات والتكوي وبل
األنشــطة االقتصاديــة؛
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y توفر القطب االجتماعي، من الناحية الكمية، على رصيد هام من املوارد البشرية؛
y توزيع ووجود ملحوظ وهام لهذه املوارد على املستوى املجالي؛
y  البشــرية علــى مســتوى بعــض مكونــات القطــب املــوارد  تراجــع مضطــرد يف أعــداد 

لهــذه األخيــرة؛ املوكولــة  والبرامــج  املهــام  مــع  االجتماعــي مقارنــة 
y  تطــور ملمــوس لبنيــة املــوارد البشــرية للقطــب االجتماعــي، حســب مســتوى التأطيــر، يف

اجتــاه القــدرة علــى حتســن اخلدمــات؛
y  اتســاع مجــال تدخــل الــوزارة الــذي يشــمل يف نفــس اآلن قضايــا عرضانيــة، وأخــرى

خاصــة بفئــات اجتماعيــة معينــة؛
y  صعوبة اضطالع املؤسسات حتت وصاية الوزارة بكافة املهام املوكولة إليها؛
y  محدودية تطبيق الوصاية؛
y اشتغال مكونات وبنيات القطب االجتماعي بشكل معزول عن بعضها البعض؛
y  تعــدد وتكــرار األنشــطة مــن خــالل متوقــع واشــتغال مكونــات وبنيــات القطــب االجتماعــي

حــول بعــض القضايــا احملــددة؛ 
y غياب مرتكزات ترابية لتدبير وتنسيق السياسات التي تسهر عليها الوزارة؛
y  نقــص ملحــوظ يف إدمــاج اهتمامــات وبرامــج الــوزارة يف مختلــف منظومــات العمــل

واملجاليــة؛  الترابيــة 
y .ضعف يف وجود آليات التنسيق والتنظيم على املستوى املجالي

ــى ضــرورة أن يعمــل اإلصــالح املؤسســاتي للقطــب  ــك، خلصــت هــذه الدراســة إل ــى ذل ــاء عل وبن
ــة: ــة تخــص املجــاالت التالي ــة قوي ــق دفع ــى حتقي االجتماعــي عل

y ضمان وجود تدبير وتنظيم مجالي للبرامج والسياسات التي تتكفل بها الوزارة؛
y ضمان اإلعداد والتنفيذ اجليد لإلصالحات والسياسات املختلفة للوزارة؛
y تنظيم وتطوير مجال عمل مؤسسات الرعاية االجتماعية؛
y تطوير أدوات ومقاربات خالقة يف مجال التنمية االجتماعية ترتكز على االحترافية؛
y  ــوزارة وبرامــج التنميــة االجتماعيــة والبشــرية الوطنيــة تعزيــز االلتقائيــة بــن أنشــطة ال

التــي يســهر عليهــا مختلــف الفاعلــن الوطنيــن؛
y االنخراط يف املنظور اجلديد للجهوية؛
y .االستخدام األمثل للموارد البشرية واملالية للقطب االجتماعي

كمــا بلــورت هــذه الدراســة، بشــكل عــام، تصــورا ملهــام القطــب االجتماعــي يف عالقــة مــع ثالثــة 
مجــاالت محوريــة للتدخــل، هــي:

y النهوض باحلقوق الفئوية؛
y التنمية االجتماعية، واحلماية، ومحاربة اآلفات االجتماعية؛
y .التضامن واملساعدة االجتماعية

هــذا، وخصصــت الدراســة حيــزا وافــرا لشــرح اإلمكانــات املتاحــة لتحقيــق وتنفيــذ مختلــف 
الســيناريوهات املقترحــة، مشــيرة يف نفــس اآلن ملختلــف العراقيــل والنقائــص التــي ميكــن أن 

يجدهــا املشــروع علــى األرض.
z.مخطط.تنمية.التعاون.الوطني:.دراسة.متوقع.التعاون.الوطني

يف إطــار الرؤيــة االســتراتيجية لتدخــالت القطــب االجتماعــي وحتقيــق التكامــل بــن مكوناتــه 
)الــوزارة الوصيــة، التعــاون الوطنــي، وكالــة التنميــة االجتماعيــة(، مت إجنــاز دراســة مــا بــن 2012 
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ــة  ــات املنبثق ــت أهــم التوصي ــي جتل ــي، والت ــاون الوطن ــة التع و2014 قصــد إعــداد مخطــط لتنمي
عنهــا يف:
y  ضــرورة تركيــز أنشــطة املؤسســة علــى مهمــة املســاعدة االجتماعيــة لفائــدة األشــخاص

يف وضعيــة هشاشــة أو إقصــاء، مــن خــالل توفيــر الدعــم املناســب )اقتصاديــة أو مالــي 
أو نفســي.. الــخ(؛

y  التحمــل التدريجــي لألنشــطة التــي ال تدخــل يف صميــم اختصــاص التعــاون الوطنــي مــن
قبــل القطاعــات املســؤولة؛

y  تعزيــز فرصــة تطويــر أنشــطة جديــدة مــن خــالل تثمــن شــبكة املراكــز املوجــودة والشــركاء
قصــد وضــع منظومــة للرصــد والــذكاء االجتماعــي متكــن مــن حتســن أهميــة وفعاليــة 

آليــات املســاعدة االجتماعيــة ملختلــف املتدخلــن؛
y  إعــادة اســتثمار إمكانيــات وظيفيــة للمؤسســة يف مجــال املســاعدة االجتماعيــة، مــن خــالل

إنشــاء مراكــز جديــدة أو توفيــر املزيــد مــن الدعــم للجمعيــات تدبيريــة كانــت أو بشــرية أو 
ماديــة يف إطــار اتفاقيــات للتدبيــر املفــوض؛

y .وضع مقاربة إلعادة هيكلة مؤسسة التعاون الوطني بالتدرج
وتتمحــور أهــداف هــذا املخطــط حــول حتديــث التعــاون الوطنــي علــى مســتوى أمنــاط تدخلــه 
وتدبيــر متوقعــه إزاء باقــي املتدخلــن يف املجــال االجتماعــي. كمــا تتوخــى متكــن املؤسســة مــن 
اآلليــات واملســاطر واملؤهــالت التــي تســمح ببلــوغ النجاعــة والفعاليــة لتدخالتــه، وذلــك بانســجام 
وتكامــل مــع تدخــالت باقــي الفاعلــن يف املجــال االجتماعــي، خاصــة منهــم مكونــات القطــب 

االجتماعــي.
وقــد وضــع املخطــط أربعــة محــاور كبــرى تصــب يف مســاعي إعــادة متوقــع التعــاون الوطنــي ليصبــح 
الفاعــل الوطنــي يف مجــال املســاعدة االجتماعيــة، الــذي يقــوم مبهمــة االســتماع والتوجيــه لفائــدة 

الســاكنة املســتهدفة، وليســاهم بالتالــي يف اليقظــة االجتماعيــة. وتهــم هــذه احملــاور األربعــة:
y  احملور االستراتيجي املتعلق ببناء الرؤية العامة للتعاون الوطني والتوجهات

االستراتيجية ومنوذج االشتغال؛
y  احملــور املؤسســاتي املتعلــق بإعــادة حتديــد التموقــع املؤسســاتي للتعــاون الوطنــي، وحتديــد

مســتويات تدخالتــه وارتباطاتــه مــع  باقــي املتدخلــن يف املجــال االجتماعــي؛ 
y احملور التنظيمي اخلاص مبالءمة تنظيم التعاون الوطني وحتديث حكامته؛
y  احملور العملي الهادف إلى توفر التعاون الوطني على أدوات عمل متكنه من االضطالع

بأدواره االجتماعية. 
وقــد خضعــت كافــة عمليــات هــذا املخطــط لبرمجــة زمنيــة للفتــرة 2012-2014 بنــاء علــى معيــاري 
األولويــة ومســتوى الصعوبــة والتعقيــد. ولتنفيــذ كافــة مكونــات مخطــط التنميــة، مت اللجــوء 
الســتعمال تطبيــق معلوماتــي منوذجــي يف إطــار موقــع خــاص حتــى يتســنى تتبعــه وتقوميــه عنــد 

احلاجــة.
ويف ســياق تنزيــل مخرجــات هاتــه الدراســة، تبنــى التعــاون الوطنــي مخططــا للعمــل مــا بــن 2014 

و2020 يتمحــور حــول:
y مالءمة تنظيم املؤسسة واملوارد البشرية وأدوات العمل مع أهداف مخطط التنمية؛
y إعادة متركز أنشطة املؤسسة حول املساعدة االجتماعية؛
y  تطوير مهام اليقظة االجتماعية؛
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y  ــر ــة والتضامــن( لنجاعــة أكب ــة والداخلي ــة )املالي التموقــع يف شــراكة مــع قطاعــات معني
ــدوق التماســك االجتماعــي  ــات الهشــة )صن ــة للفئ وأفضــل لتقــدمي اخلدمــات الضروري
ــة املســنن(؛ ــوزارة لرعاي ــادرة ال ــة، ومب ــة إعاق ــا يخــص النســاء واألشــخاص يف وضعي يف م

y  تنظيــم عالقــات التعــاون مــع اجلمعيــات الشــريكة، ومواكبتهــا نحــو االحترافيــة ودعمهــا
املالــي والنهــوض مببادراتهــا.

z  دراســة لوضــع.جديــد.لوكالــة.التنميــة.االجتماعيــة،.التــي أجنــزت ســنة 2015، مــن أجــل
عقلنــة موقــع وكالــة التنميــة االجتماعيــة يف إطــار اســتراتيجية القطــب االجتماعــي »4+4«، 
والسياســات العموميــة والبرامــج املوضوعــة مــن طــرف الــوزارة، والتــي أســفرت عــن مجموعــة 

مــن التوصيــات، مــن أهمهــا:
y  تعزيــز دور وكالــة التنميــة االجتماعيــة املؤسســاتي يف ميــدان العمــل االجتماعــي كفاعــل

مرجعــي يف مجالــي:
y دعم وتقوية قدرات اجلمعيات؛
y .هندسة التنمية االجتماعية

y  تيســير فهم جيد وانخراط قوي للموارد البشــرية للوكالة يف إطار التموقع االســتراتيجي
اجلديد؛

y  طمأنــة شــركاء الوكالــة املؤسســاتين واجلهات املانحة بخصــوص قدراتها على االضطالع
الكلــي مبهامهــا يف دعــم وتقويــة قــدرات اجلمعيــات ويف الهندســة االجتماعيــة، يف إطــار 

مــن التكامــل واالنســجام مــع باقــي املتدخلــن.
ويف.إطار.إعمال.التوصيات،.قامت.الوكالة.بـ:

y :إعادة هندسة برنامج ارتقاء لتأهيل اجلمعيات بشراكة مع الوزارة، من خالل
y  للتنميــة الوطنيــة  واملبــادرة  االجتماعــي  للقطــب  الشــريكة  اجلمعيــات  اســتهداف 

االجتماعيــة؛ التنميــة  ملشــاريع  واحلاملــة  البشــرية 
y حتديد عدد اجلمعيات املستهدفة من أجل ضمان فاعلية أكثر؛
y  إجــراء تشــخيصات فرديــة، واقتــراح مخططــات لتقويــة القــدرات تســتجيب حلاجيــات

كل جمعيــة علــى حــدة؛
y تصنيف اجلمعيات حسب حاجياتها يف مجال تقوية القدرات؛
y تقوية نظام احلكامة االستراتيجية واإلجرائية على الصعيد الوطني واحمللي؛
y  .خلق مراكز لتكوين ومواكبة اجلمعيات
y .مواكبة املوارد البشرية للوكالة قصد تيسير تعبئتهم

z..الهيكلة.اإلدارية
بعــد ضــم كتابــة الدولــة إلــى وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة ســنة 2007، 
ــزة. وهكــذا، مت، ســنة  ــة األجه ــادي ازدواجي ــوزارة ضــرورة لتف ــات ال ــة موحــدة لبني أضحــت هيكل
2012، إعــداد هيــكل تنظيمــي جديــد للــوزارة وإحالتــه على مســطرة املصادقة. وقــد متت املصادقة 
ــوزارة، حيــث صــدر باجلريــدة الرســمية املرســوم  ســنة 2013 علــى الهيــكل التنظيمــي اجلديــد لل
املتعلــق بتحديــد اختصاصــات وتنظيــم وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة 
ــق  حتــت رقــم 2.13.22 بتاريــخ 18 جمــادى اآلخــرة 1434 )29 أبريــل 2013(، وكــذا القــرار املتعل

باختصاصــات وتنظيــم األقســام واملصالــح التابعــة للمديريــات املركزيــة للــوزارة.
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وقد تضمن الهيكل التنظيمي اجلديد للوزارة 57 بنية إدارية تتوزع كاآلتي: 
y 1 :الكتابة العامة
y 1 :املفتشية العامة
y 5 :املديريات
y 15 :األقسام
y 35 :املصالح

وقــد اعتمــد بنــاء الهيكلــة اجلديــدة للــوزارة علــى قواعــد مرجعيــة اســتراتيجية، يف تناغــم مــع 
احلاجيــات واالنتظــارات االجتماعيــة للمواطــن، ووفــق ديناميــة تتجــاوز البنــاء التنظيمــي ذي 
الصبغــة اإلداريــة الصرفــة إلــى بنيــات مبنيــة علــى فعاليــة حقيقيــة منتجــة مــن جهــة، ومنفتحــة 
ــات  ــع البني ــك بتطوي ــة، وذل ــة مــن جهــة ثاني ــا االجتماعي ــا ومجــاالت تدخالته ــى محيــط قطبه عل
اإلداريــة وجعلهــا أداة يف خدمــة املخطــط االســتراتيجي، مــن خــالل اســتيعاب حتديــات املرحلــة، 

ــا. ــة ببالدن ــة االجتماعي ــى مســتقبل فاعــل للتنمي واالستشــراف إل
وانطالقــا ممــا ســبق، فــإن الهيكلــة اجلديــدة لــوزارة التضامن واملرأة واألســرة والتنميــة االجتماعية 

تتشــكل مــن ديــوان الوزيــرة، واإلدارة املركزيــة، التي تضم:
y الكتابة العامة؛
y املفتشية العامة؛
y مديرية التنمية االجتماعية؛
y مديرية النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة؛
y مديرية حماية األسرة والطفولة واألشخاص املسنن؛
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y مديرية املرأة؛
y .مديرية املوارد البشرية وامليزانية والشؤون العامة

وخــالل ســنة 2014، قامــت الــوزارة بتطويــر وتعديــل الهيــكل التنظيمــي، وذلــك مــن خــالل إغنائــه 
بالعديــد مــن البنيــات اجلديــدة، كـــ:

y إحداث قسم للتواصل؛
y إحداث قسم للشؤون القانونية؛
y إحداث مصلحة »املرصد الوطني للعنف ضد النساء«؛
y .»إحداث مصلحة »املرصد الوطني لتحسن صورة املرأة يف اإلعالم

إضافة إلى إطالق الوزارة ملسار فتح مناصب املسؤولية بالعديد من البنيات اإلدارية. 
البشــرية وحتديــد اختصاصاتهــا، أطلقــت وزارة  املــوارد  بأســاليب وقيــادة  أفــق االرتقــاء  ويف 
التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، ســنة 2015، طلــب عــروض مــن أجــل إعــداد 

دليــل مســاطر تنظيمــي يهــدف إلــى:
y تقدمي رؤية شاملة عن تنظيم الوزارة وطرق تسييرها؛
y حتديد آليات التدبير بطريقة واضحة ورسمية ومتالئمة؛
y توضيح وحتديد مسؤوليات البنيات، وكذا املتدخلن؛
y  إنشــاء مرجعيــة منهجيــة دائمــة لــكل املتدخلــن املعنيــن مــن أجــل التطابــق وتوحيــد

والتدخــالت. املمارســات 
وتســعى الــوزارة مــن خــالل إعــداد هــذا الدليــل، الــذي ســيعتبر أيضــا أرضيــة لــكل عمليــات 
ــن  ــة، إلــى توفيــر أداة متّكنهــا مــن حتســن أدائهــا عبــر ضمــان تتبــع دقيــق ومتّك ومهمــات املراقب
جيــد مــن املمارســات، إضافــة إلــى التأثيــرات اإليجابيــة علــى تدبيــر مواردهــا البشــرية مــن خــالل 

تســيير جيــد للكفــاءات وحتفيــز األطــر.

z.تدبير.املوارد.البشرية
y.:التعيني.يف.املناصب.العليا.ومناصب.املسؤولية

أجرأة التعين يف املناصب العليا بـ:
y تعين الكاتب العام سنة 2013؛
y تعين املفتش العام سنة 2013؛
y تعين مدير التعاون الوطني سنة 2013؛
y  تعيــن مديــر مديريــة املــوارد البشــرية وامليزانيــة والشــؤون العامــة ســنة 2013، ثــم ســنة

2014؛
y تعين مديرة مديرية املرأة سنة 2013، ثم سنة 2015؛
y تعين مدير مديرية التنمية االجتماعية سنة 2015؛
y  تعيــن مديــر وكالــة التنميــة االجتماعيــة شــتنبر 2014، ثــم فتــح بــاب الترشــيح مــن جديــد

لهــذا املنصــب يونيــو 2016؛
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y  تطبيــق إعــادة االنتشــار يف املناصــب العليــا، بتعيــن مديــر حمايــة األســرة والطفولة واألشــخاص
املســنن بإعــادة انتشــاره مــن منصــب مديــر الشــؤون العامــة والتعاون ســنة 2013؛

كمــا عملــت الــوزارة علــى فتــح الترشــيح لشــغل مناصــب املســؤولية الشــاغرة ســنة 2013، خصوصــا 
بعــد وضــع الهيكلــة اجلديــدة، وعددهــا عشــرة )10( أقســام، وثالثــة وثالثــون )33( مصلحــة، 
األقســام  برؤســاء  اخلاصــة  الشــاغرة  املســؤولية  مناصــب  التعيــن يف  باســتكمال  ومواصلتهــا 

واملصالــح ســنوات 2014، و2015 و2016 .
y.التوظيف.واحلركة.الداخلية.وتسوية.الوضعيات.اإلدارية.لدعم.الهياكل.اإلدارية

ــن ســنة 2012  ــا ب ــة مبــوارد متخصصــة، مت م ــاكل اإلداري ــز القــدرات البشــرية ودعــم الهي لتعزي
والنصــف األول مــن ســنة 2016، توظيــف ســتة وخمســون )56( إطــارا وعونــا، والذيــن مت توزيعهــم 

حســب احلاجيــات امللحــة علــى الشــكل التالــي:

لقاء السيدة الوزيرة مع االٔطر الجديدة باملدرسة الوطنية لإلدارة 10 شتنرب 2013

y  ،للــوزارة يف تخصــص االفتحــاص واملراقبــة العامــة  ثالثــة )3( متصرفــن باملفتشــية 
لدعــم قدراتهــا وتفعيــل دورهــا طبقــا للنصــوص التنظيميــة املتعلقــة باملفتشــيات العامــة 

للــوزارات؛
y  ســبعة وثالثــون )37( متصرفــا لتغطيــة اخلصــاص مبختلــف مصالــح الــوزارة يف عــدة

تخصصــات )القانــون اخلــاص، والقانــون العــام، وهندســة العمــل االجتماعــي، والتدبيــر 
ــة، والتدبيــر  ــوم االقتصادي ــوم التدبيــر، والعل اإلداري واملالــي، والتنميــة االجتماعيــة، وعل
املالــي، وديداكتيــك املــواد االجتماعيــة والتواصــل، وهندســة وتدبيــر التنميــة االجتماعيــة، 
الشــؤون  يف  ومســير  األحــداث،  وفضــاء  والطفولــة  والتواصــل،  والتنميــة،  واألســرة 

االجتماعيــة، والتدبيــر املالــي واحملاســباتي، واالستشــارة القانونيــة(؛
y مهندسن )2( يف تخصصات اإلحصاء واالقتصاد وهندسة البرمجيات؛
y  ــة ــون اخلــاص لتغطي ــم النفــس والقان ــاع وعل ــم االجتم ــم يف عل ــة )3( أســاتذة التعلي ثالث

ــس؛ ــي للعمــل االجتماعــي يف أطــر التدري ــد الوطن جــزء مــن احتياجــات املعه
y  ستة )6( تقنين يف تخصصات املعلوميات وكتابة اإلدارة واألنفوغرافيا؛
y .خمسة )5( سائقن

ولســد اخلصــاص يف املــوارد البشــرية وحتقيــق التــوازن بــن الكفــاءات املطلوبــة والكفــاءات املتوفــرة 
لشــغل مناصــب العمــل مبختلــف املصالــح، مت تطبيــق احلركــة الداخليــة بإعــادة انتشــار املوظفــن 

بــن املصالــح لفائــدة 36 موظفــا.
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أمــا بخصــوص الوضعيــات اإلداريــة، فقــد واصلــت املصالــح املختصــة بالــوزارة عملهــا املتعلــق 
ــة للموظفــات واملوظفــن، مــن ترســيم وترقــي يف الدرجــة أو  بتســوية مختلــف الوضعيــات اإلداري

االختيــار أو بواســطة امتحانــات الكفــاءة املهنيــة مــا بــن ســنتي 2012 و2016.
كمــا عملــت الــوزارة علــى تنزيــل النصــوص التنظيميــة املتعلقــة باملوظفــن، مــن حيــث اإلدمــاج يف 
التســميات اجلديــدة املتعلقــة باملتصرفــن واملســاعدين اإلداريــن والتقنيــن لفائــدة 107 موظــف.

z.التكوين.املستمر.كرافعة.لتجويد.اخلدمات.املقدمة.للمرتفقني
وعيــا مــن الــوزارة بأهميــة تطويــر الكفــاءات ملواكبــة احتياجــات املرتفقــن وتقــدمي خدمــات ذات 
ــات باملغــرب أو عــن طريــق  ــر كفاءاتهــا، ســواء عبــر تكوين ــى تطوي ــرة عل جــودة، دأبــت هــذه األخي

ــة: ــق اإلجنــازات التالي ــي باخلــارج، حيــث مت مــا بــن 2012 و2016، حتقي التعــاون الدول
y  تقويــة كفــاءات املــوارد البشــرية يف املجــال املالــي واحملاســباتي عبــر برامــج للتكويــن مــع

اخلزينــة العامــة للمملكــة؛
y  اســتفادة املوظفــن املكلفــن بالتدبيــر اإلداري واملالــي مــن تكوينــات تســييرية، حتــت

إشــراف اخلزينــة العامــة للمملكــة، يف إطــار دعــم قدراتهــم يف تدبيــر الصفقــات والنظــام 
ــر املندمــج للنفقــات؛ املندمــج للموظفــن ونظــام التدبي

y  ــاج املســاواة يف البرامــج ــات إدم ــم وآلي ــرأة حــول مفاهي ــة امل ــن ألطــر مديري إجــراء تكوي
واملبــادرات التنمويــة؛

y  مواكبــة أطــر مديريــة املــرأة مــن خــالل تنظيــم دورات تدريبيــة لتحقيــق عالقــات إيجابيــة
داخــل فريــق العمــل مــن أجــل فاعليــة وإنتــاج أكبــر؛

y  ــدة 296 مســؤول وإطــار يف 25 وحــدة ــإلدارة لفائ ــة ل ــات باملدرســة الوطني إجــراء تكوين
تتعلــق بالتدبيــر اإلداري، والتواصــل، واملراقبــة والتدقيــق، وتدبيــر املخاطــر، وتقنيــات 
القانونيــة،  النصــوص  أثــر  دراســات  إعــداد  وأدوات  القانونيــة،  النصــوص  حتضيــر 
الدوليــة يف  واملواثيــق  واالتفاقيــات  األســرة،  التنميــة االجتماعيــة، وحمايــة  وهندســة 
مجــال حمايــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، والترســانة القانونيــة والتنظيميــة الوطنيــة 
يف مجــال اإلعاقــة، وااللتزامــات الدوليــة للمغــرب يف مجــال حقــوق اإلنســان، وحقــوق 

الطفــل، والتعــاون والشــراكة؛
y تقوية قدرات أكثر من 30 موظفا يف اإلملام باللغة اإلجنليزية؛
y تنظيم تكوين يف استعمال البوابة اإللكترونية الداخلية لفائدة 168 إطارا؛
y  )18( التكويــن، يف إطــار الشــراكة مــع وزارة النقــل والتجهيــز، لفائــدة ثمانيــة عشــرة

مســؤوال يف ســبعة )7( وحــدات للتكويــن، شــملت التدبيــر االســتراتيجي وتدبيــر املشــاريع، 
وتدبيــر اجلــودة، وتدبيــر املــوارد البشــرية، وتدبيــر املــوارد املاليــة، وتدبيــر املجــال الترابــي 

والتنميــة الداتيــة؛
y  التكويــن، يف إطــار الشــراكة مــع هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة باملغــرب يف مجــال النــوع

االجتماعــي لفائــدة 11 موظفــا؛
y  االســتفادة مــن دورات تكوينيــة باخلــارج لفائــدة 23 موظفــا يف مجــاالت إدمــاج النــوع

االجتماعــي يف احملافظــة علــى الســالم، واملعاييــر الدوليــة حلمايــة النســاء ضــد العنــف، 
وميكانيزمــات التعــاون مــع مؤسســات االحتــاد األوروبــي ببروكســيل، وملتقــى حــول الفتــاة 
العربيــة، والطفــل والقانــون الدولــي حــول حقــوق األطفــال، ودراســة حــول مراصــد العنــف 
ضــد املــرأة، والتمكــن االقتصــادي للمــرأة، واملؤشــر اإلفريقــي للتنميــة االجتماعيــة، 
وشــبكات األمــان مبنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وإجنــاز خرائــط الفقــر 
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بالبلــدان العربيــة، ودعــم مشــاركة النســاء يف األنشــطة االنتخابيــة ودور تقنيات املعلوميات 
واالتصــاالت يف مشــاركة النســاء.

وإلعطــاء ديناميــة جديــدة لهــذا املجــال، وانخراطــا مــن الــوزارة يف ورش حتديــث اإلدارة العموميــة 
وجتويــد اخلدمــات للمرتفقــن، مت ســنة 2016 طــرح طلــب عــروض النتقــاء مكتــب دراســات إلعــداد 
مخطــط للتكويــن املســتمر لفائــدة أطــر الــوزارة لســنوات 2017 - 2019، ممــا ســيتيح إمكانيــة 

تطويــر القــدرات علــى املــدى املتوســط.
ونظــرا ألهميــة تيســير ولــوج األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة للخدمــات املوجهــة لهــم، قامــت الــوزارة 
بتيســير اســتفادة 30 عامــال بوحــدات اســتقبال وتوجيــه األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن دورات 
تكوينيــة بهــدف االســتفادة مــن التجــارب واخلبــرات لتحســن جــودة اخلدمــات املقدمــة لهــذه 

الشــريحة مــن املواطنــن.

z.املواظبة.على.احلضور.وتأمني.مقرات.الوزارة
ــة  ــر اإلداري ــى أجــرأة التدابي ــوزارة عل ــت ال ــى احلضــور، عمل ــة عل ــى املواظب ويف مجــال احلــث عل

املتعلقــة بـــ:
y  تفعيــل منشــور الســيد رئيــس احلكومــة يف شــأن التغيــب غيــر املشــروع عــن العمــل بإصدار

املذكــرات وإجــراء املراقبة؛
y  وضــع منظومــة لتدبيــر الوقــت، ومراقبــة احلضــور باملقــر املركــزي للــوزارة وملحقتيها ســنة

ــاط  ــى االنضب 2014، مــع اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات مــن أجــل حــث املوظفــن عل
واحتــرام أوقــات العمــل ومواكبتهــم؛

y  اســتخراج وحتليــل معطيــات احلضــور، التــي مكنــت مــن ضبــط بعــض املشــاكل التقنيــة
ــي مت جتاوزهــا؛ الت

كمــا عملــت الــوزارة علــى التعاقــد، ســنة 2013، مــع شــركة متخصصــة يف حراســة املقــرات اإلداريــة 
ــى املقــر  ــي عشــرة )12( حــارس أمــن، وأربعــة )4( مضيفــات موزعــن عل ــر إثن مت مبقتضــاه توفي

املركــزي للــوزارة وملحقتيهــا.
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الميزانية والتدبير على أساس النتائج
z. ترشــيد.النفقــات.العموميــة:.عملــت الــوزارة علــى اعتمــاد شــمولية االعتمــادات، حيــث

متــت إعــادة تبويــب نفقــات ميزانيــة الــوزارة وفــق اســتراتيجية القطــب االجتماعــي “4+4”. 
كمــا مت حتديــد أهــداف ومؤشــرات القيــاس اخلاصــة بــكل برنامــج، ممــا يتناســب مــع مــا مت 
تســطيره يف االســتراتيجية، ممــا ميّكــن مــن تتبــع أفضــل لنجاعــة البرامــج املعتمــدة، وحتقيــق 

األهــداف احملــددة وفــق النتائــج احملققــة.
ولضمــان الشــفافية واحلكامــة، مت اعتمــاد نظــام الصفقــات وطلبــات العــروض، ممــا شــجع علــى 

التنافســية بــن الشــركات، وبالتالــي انخفــاض الكلفــة مــع ضمــان اجلــودة.
ويف إطــار هيكلــة مختلــف تدخــالت القطــب االجتماعــي، ولتجــاوز احلاجيــات واملتطلبــات يف 
للقطــب االجتماعــي، عمــدت  املاليــة  املــوارد  املجــال االجتماعــي، الســيما يف ظــل محدوديــة 
الــوزارة إلــى تبنــي برامــج عمــل علــى ســنتن تــروم حتديــد األهــداف والنتائــج املتوخــاة بدقــة، مــع 
حتديــد الســقف الزمنــي لــكل عمليــة. وقــد مت، يف هــذا الصــدد، توحيــد مختلــف تدخــالت القطــب 
االجتماعــي، وحتديــد مســؤولية كل مكــون مــن مكونــات القطــب االجتماعــي كل حســب مجــال 
تدخلــه، ممــا ســاهم يف جتــاوز البرامــج والتدخــالت املزدوجــة بــن فاعلــي القطــب االجتماعــي.  
وقــد مت يف الســنوات األخيــرة تنفيــذ نســب عاليــة مــن االعتمــادات امللتــزم بهــا قاربــت املائــة باملائــة. 

z. القانــون.التنظيمــي.اجلديــد.للماليــة:.يتطلــب تنفيــذ مقتضيــات القانــون التنظيمــي
اجلديــد للماليــة إعــادة هيكلــة امليزانيــة باعتمــاد برامــج موزعــة حســب اجلهــات وحســب 
املشــاريع والعمليــات، ممــا ســيمكن مــن قــراءة جيــدة ملختلــف جوانــب اســتعمال املــوارد 
املخصصــة، وقيــاس جناعــة اســتعمالها. كمــا ســيمكن هــذا التنظيــم اجلديــد للميزانيــة مــن 
االطــالع علــى أثــر وانعكاســات السياســات العموميــة واملشــاريع املنبثقــة عنهــا علــى الســاكنة، 
ــة. ــة االجتماعي الســيما بالنســبة لقطــاع اجتماعــي كقطــاع التضامــن واملــرأة واألســرة والتنمي
مــن جهــة أخــرى، وملالءمــة ميزانيــة الــوزارة مــع مقتضيــات القانــون التنظيمــي للماليــة، طلبــت الوزارة 
االنضمــام إلــى قائمــة الــوزارات املســتفيدة مــن املواكبــة التقنيــة إلعــداد ميزانيتهــا برســم ســنة 
2016..وقــد اســتفاد، يف هــذا اإلطــار، أطــر الــوزارة مــن تكويــن حــول هــذا الــورش، حيــث مت عقــد 
مجموعــة مــن اللقــاءات، خــالل األســدس األخيــر مــن ســنة 2015 بحضــور خبــراء أجانــب معتمديــن 
ــة ومشــروع جناعــة  ــة، توجــت بإعــداد مســودة مصفوفــة امليزاني مــن طــرف وزارة االقتصــاد واملالي
األداء، باعتمــاد برامــج تأخــذ بعــن االعتبــار األهــداف احملــددة الواجــب حتقيقهــا، وكــذا املؤشــرات 
ــوزارة مرفوقــة  التــي متكــن مــن تتبــع اإلجنــاز..وألول مــرة، عرضــت مصفوفــة امليزانيــة الفرعيــة لل
مبشــروع جناعــة األداء علــى اللجنتــن القطاعيتــن املختصتــن بغرفتــي البرملــان نهايــة ســنة 2015.

z. النظــم.املعلوماتيــة:.عملــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة علــى
مواكبــة مجمــوع بنيــات الــوزارة يف مــا يتعلــق بالتدبيــر املعلوماتــي مــن خــالل:

y إجناز البوابة اإللكترونية للوزارة؛
y تفعيل مقتضيات البروتوكول املتعلق باملنظومة املعلوماتية املؤسساتية للعنف ضد النساء؛
y  تدبير نظام مراقبة الولوج للموظفن؛
y  جتديــد الشــبكة املعلوماتيــة، يف إطــار اإلعــداد لتطبيــق التوجهــات الوطنيــة اخلاصــة بحمايــة

النظــم املعلوماتيــة.



239

التفتيش واالفتحاص 
بعــد إعــادة هيكلــة وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، بنــاء علــى املرســوم رقــم 
ــام  ــش الع ــن املفت ــا، وتعي ــل 2013، مت إحــداث املفتشــية العامــة به 2.13.22 الصــادر يف 29 أبري
خــالل اجتمــاع املجلــس احلكومــي املنعقــد بتاريــخ 25 يوليــوز 2013. وقــد تركــزت جهــود املفتشــية 
العامــة، خــالل الفتــرة األولــى، علــى إعــداد تصــور إلحــداث بنيــة للتفتيــش العــام، باإلضافــة إلــى 

توفيــر الوســائل واإلمكانيــات الالزمــة لالضطــالع مبهامهــا.
وهكــذا، عملــت الــوزارة علــى تســوية وضعيــة مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، اخلاضعــة للقانــون 
14.05 املتعلــق بشــروط فتــح وتدبيــر مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، حيــث قامــت، خــالل ســنة 
2012، بتدخــالت اســتعجالية لعــدة مؤسســات اجتماعيــة بعضهــا تابــع للجمعيــات، والبعــض اآلخــر 
تابــع للدولــة قاربــت 50 مركــزا خــالل ثالثــة أشــهر فقــط دعــا إليهــا تراكــم املشــاكل التدبيريــة، ممــا 
مكــن.مــن ضبــط جتــاوزات للمقتضيــات القانونيــة اجلــاري بهــا العمــل، وتســجيل حــاالت عديــدة 

للتنــايف والوقــوف علــى اختــالالت متــس الهيــاكل والوضعيــات القانونيــة لهــذه املؤسســات.
ــوزارة  ــة مــن طــرف ال وعرفــت، ســنة 2013، إطــالق افتحــاص شــامل للمشــاريع اجلمعويــة املمول
ــك بهــدف  ــا، وذل ــغ عددهــا 908 مشــروعا تنموي ــي يبل ــن 2008 و2011، والت ــا ب ــرة م خــالل الفت
الوقــوف علــى حقيقــة إجنــاز املشــاريع املمولــة، وكيفيــة اســتعمال مبالــغ الدعــم التــي مت حتويلهــا 
لفائــدة اجلمعيــات الشــريكة، عبــر دراســتن، تتكفــل األولــى مبهمــة افتحــاص 173مشــروعا تهــم 
الدعــم املؤسســاتي للشــبكات اجلمعويــة، ودعــم برنامــج تقويــة لتأهيل اجلمعيــات، ودعم اجلمعيات 
العاملــة يف مجــال محاربــة التســول. فيمــا تعنــى الثانيــة بافتحــاص وتقييــم 604 مشــروعا تنمويــا 
تهــم برنامــج اإلدمــاج املجتمعــي ومراكــز االســتماع والتوجيــه القانونــي للنســاء ضحايــا العنــف. يف 

حــن يتولــى مكتــب دراســات ثالــث مهمــة افتحــاص 131 مشــروعا تهــم مجــال حمايــة الطفولــة.
ومت إعــداد تقريــر تركيبــي ملخرجــات افتحــاص اجلمعيــات املمولــة مــن طــرف الــوزارة مــا بــن 

ســنتي 2008 و2011، وتتبــع التوصيــات الــواردة فيــه.

    
ومن بن أهم اخلالصات األولية لعملية افتحاص املشاريع، والتي تهم الوزارة كجهة مانحة: 

y عدم اللجوء إلى مسطرة طلب تقدمي املشاريع؛
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y غياب جلنة مكلفة بانتقاء املشاريع؛
y  عــدم إطــالع اجلمعيــات علــى املعاييــر املعتمــدة لقبــول متويــل املشــاريع، والوثائــق الواجــب

اإلدالء بهــا؛
y .غياب التفصيل املالي الواجب تضمينه يف اتفاقيات الشراكة

أما يف ما يتعلق باملالحظات، التي تعني اجلمعيات كجهة مستفيدة، فإن: 
y 50  من اجلمعيات الشريكة لم حتترم بدقة بنود االتفاقية؛%

y  تســجيل اختــالالت عديــدة علــى مســتوى التعامــل مــع املــوارد البشــرية العاملــة لــدى
اجلمعيــات؛

y غياب موارد بشرية دائمة مكلفة بتدبير وتتبع أنشطة اجلمعية أو الشبكة؛
y عدم توفر اجلمعيات على مساطر وقواعد لتدبير اخلزينة واحملاسبة؛
y النظام احملاسباتي محدود ويقتصر فقط على تسجيل املصاريف واملداخيل؛
y  لعــدم جتــاوب اجلمعيــات مــع مكتــب يتــم افتحاصهــا، نظــرا  لــم  %11 مــن املشــاريع 

إلــى عناوينهــا. التوصــل  عــدم  أو  هــذه اجلمعيــات  بســبب حــل  أو  الدراســات 
وســيرا علــى هــذا النهــج، مت ســنة 2016 إطــالق طلــب عــروض مــن أجــل افتحاص شــامل للمشــاريع 

اجلمعويــة املمولــة مــن طــرف الــوزارة خــالل الفتــرة ما بــن 2012 و2014.
ويف مــا يلــي ملخصــا ألهــم أنشــطة التفتيــش واالفتحــاص التــي قامــت بهــا وزارة التضامــن واملــرأة 

واألســرة والتنميــة االجتماعيــة خــالل الواليــة احلكوميــة 2016-2012:
z  ــة ــوزارة واملؤسســات العمومي ــة بال ــى للحســابات املتعلق ــس األعل ــات املجل ــذ توصي ــع تنفي تتب

ــا. ــة عليه الوصي
z :تتبع تنفيذ توصيات املفتشية العامة للمالية املتعلقة بـ

y  افتحــاص مشــروع حتســن الولوجيــات لفائــدة األشــخاص ذوي احلركية احملــدودة واملمول
بالهبــة اليابانيــة )PHRD TA n° TF 010735(  املوكــول تدبيرهــا إلــى البنــك الدولي؛

y افتحاص تدبير مؤسسة التعاون الوطني خالل سنوات 2010-2012؛
y  افتحــاص جمعيــة آبــاء وأصدقــاء األطفــال املعاقــن ذهنيــا بالــدار البيضــاء، واملنجــز

بشــراكة مــع  املفتشــية العامــة لــإلدارة الترابيــة.
z  الســهر علــى حســن تطبيــق أحــكام القانــون 54.06 املتعلــق بإحــداث التصريــح اإلجبــاري

باملمتلــكات.
z  تتبــع تنفيــذ األحــكام القضائيــة النهائيــة الصــادرة ضــد الــوزارة واملؤسســات العموميــة الوصية

عليهــا، تنفيــذا ملقتضيــات منشــور الســيد رئيــس احلكومــة رقــم 12/2015 بتاريــخ 19 غشــت 
:2015
y ملفن بالنسبة للتعاون الوطني؛
y .ملف واحد بالنسبة لوكالة التنمية االجتماعية
z  التقييــم الســنوي لإلجــراءات املتخــذة للحــد مــن التغيــب غيــر املشــروع عــن العمــل، واملتضمنــة

يف منشــور الســيد رئيــس احلكومــة رقــم 26/2012 الصــادر بتاريــخ 15 نونبــر 2012.
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z  التواصــل مــع مؤسســة الوســيط، ومعاجلــة الشــكايات الــواردة منهــا، وإعــداد تقريــر ســنوي
حولهــا:
y 10 ملفات خالل سنة 2014؛
y 4 ملفات خالل سنة 2015؛
y .2016 ملف واحد إلى غاية نهاية شهر غشت
z  ،معاجلــة الشــكايات والتظلمــات التــي توصلــت بهــا الــوزارة، وإعــداد تقريــر ســنوي بخصوصها

حيــث مت التوصــل مبــا مجموعــه:
y 148 شكاية خالل سنة 2015؛
y .2016 112 شكاية إلى غاية نهاية شهر غشت
z :االفتحاص الداخلي للمجاالت التالية

y تدبير مباريات التوظيف داخل الوزارة؛
y نفقات الشساعة برسم سنتي 2013 و2014؛
y سندات الطلب برسم سنتي 2013 و2014؛
y .الصفقات املصادق عليها قبل سنة 2014 غير املختتمة
z  إجــراء دراســة إلعــداد مرجــع للتنظيــم داخــل الــوزارة، يتضمــن توصيفــا ملهــام واختصاصــات

مختلــف املصالــح واألقســام، ودليــال ألهــم مســاطر العمــل.
z :تتبع وضعية مؤسسات الرعاية االجتماعية التالية

y دار الراحة للمسنن بأكادير؛
y دار الطالب والطالبة ببوملان؛
y دار الطالب والطالبة بتزنيت؛
y دار الطالب والطالبة بتنكرفا بإقليم سيدي إفني؛
y دار الطالب والطالبة بالقراقرة بدائرة البروج؛
y دار الطالب والطالبة بجماعة اثنن املو بإقليم سيدي إفني؛
y دار الطالب والطالبة بسيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة؛
y املركب التربوي القروي أغبالو بإقليم احلوز؛
y دار الطالب خريبكة؛
y دار الطالب سيدي بنور؛
y دار الطالبة سوق أربعاء الغرب؛
y دار الطالبة قرية بنعودة سوق أربعاء الغرب؛
y دار الطالبة سيدي يحيى زعير؛
y دار الطالب بأحفير؛
y .دار الطالبة إلدويران بإقليم شيشاوة
z :إجراء مهام تفتيشية بكل من

y املعهد الوطني للعمل االجتماعي بطنجة؛
y .منسقية وكالة التنمية االجتماعية مبكناس
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 المعهد الوطني للعمل االجتماعي 
أحــدث املعهــد الوطنــي للعمــل االجتماعــي، كمؤسســة تابعــة لــوزارة التضامــن واملــرأة واألســرة 
ــح  ــد أصب ــر 1985، وق ــؤرخ يف 31 يناي ــم 2.84.30 امل ــة، مبوجــب املرســوم رق ــة االجتماعي والتنمي
ــر التابعــة للجامعــات، حيــث صــادق مجلــس احلكومــة  ــي غي ــم العال واحــدة مــن مؤسســات التعلي
ــي  ــم العال ــي للعمــل االجتماعــي ضمــن قائمــة مؤسســات التعلي ــى مرســوم إدراج املعهــد الوطن عل
غيــر التابعــة للجامعــات بتاريــخ 26 نونبــر 2015، والتــي تســاهم يف إعــداد وتكويــن أطــر عليــا 
ومتوســطة يف مجــال العمــل االجتماعــي، إذ يضطلــع مبهــام التكويــن واألبحــاث واخلبــرة، مــن 
خــالل تأهيــل واســتكمال خبــرات املوظفــن واملســتخدمن املدعويــن للعمــل باملجــال االجتماعــي، 
الذيــن يعينــون بــإدارات الدولــة واملؤسســات العموميــة واجلماعــات التراتبيــة والقطــاع اخلــاص، 

ــدان العمــل االجتماعــي. ــات وطــرق العمــل والبحــث يف مي واملســاهمة يف إعــداد ونشــر تقني
واعتبــارا ملقتضيــات الدســتور اجلديــد ولتفعيــل سياســات اجتماعيــة فعالــة وناجعــة، مــن خــالل 
العمــل علــى مأسســة العمــل االجتماعــي، عبــر هيكلــة املؤسســات العاملــة يف هــذا املجــال، وملالءمــة 
نظــام الدراســة والبحــث باملعهــد مــع املقتضيــات الــواردة يف القانــون رقــم 01-00 املتعلــق بتنظيــم 
التعليــم العالــي والنصــوص الصــادرة بتطبيقــه، أعــدت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة 
االجتماعيــة مشــروع مرســوم يهــدف إلــى مالءمــة نظــام الدراســة والتكويــن باملعهــد مــع مــا هــو 
معمــول بــه يف باقــي مؤسســات التعليــم العالــي، وذلــك مــن خــالل تنظيــم التكوينــات التــي يتوالهــا 
يف أســالك ومســالك ووحــدات متكــن الطلبــة مــن حتضيــر ثــالث شــهادات وطنيــة، هــي شــهادة 
الســلك العــادي، وشــهادة املاســتر املتخصــص، وشــهادة الدكتــوراه. كمــا يهــدف هــذا املرســوم إلــى 
إعــادة النظــر يف نظــام الدراســة والتكويــن والبحــث التــي يباشــرها هــذا املعهــد، وذلــك رغبــة يف 
ــة  ــة، وآلي ــاءة عالي ــوارد بشــرية ذات كف ــل م ــن وتأهي ــا يف تكوي ــل هــذه املؤسســة مصــدرا مهم جع
أساســية يف تطويــر الهندســة االجتماعيــة عبــر الدراســات واألبحــاث التــي تنجزهــا أو تســاهم يف 

إعدادهــا. 
وخالل الفترة ما بن سنتي 2011 و2016، مت إخراج املرسومن التالين حليز الوجود:

y  مرســوم رقــم 2-15-499 املتعلــق بإعــادة تنظيــم املعهــد الوطني للعمــل االجتماعي، والذي
صــادق  عليــه املجلــس احلكومــي مؤخــرا بتاريخ 08 شــتنبر 2016؛

y  مرســوم رقــم 2.15.661، الــذي صــدر يــوم 15 دجنبــر 2015، والــذي يقضــي بتغييــر
وتتميــم املرســوم رقــم 2.03.201 الصــادر يف 21 أبريــل 2006 بتحديــد قائمــة مؤسســات 

ــر التابعــة للجامعــات. ــي الغي ــم العال التعلي
ويف إطــار مهامــه األساســية، يقــوم املعهــد الوطنــي للعمــل االجتماعــي بتكويــن أطــر اجتماعيــة يف 

ســلكن مــن التكويــن: 
y السلك األول: ملدة سنتن يتوج بشهادة »مرشد اجتماعي«؛
y  الســلك الثانــي: ملــدة ســنتن إضافيتــن للســلك األول يتــوج بشــهادة »مســير يف الشــؤون

ــة«. االجتماعي

التكوين.األساسي. 1
مــا بــن ســنتي 2011 و2016، قــام املعهــد الوطنــي للعمــل االجتماعــي بتكويــن مــا مجموعــه 
765 طالبــة وطالبــا. تخــرج منهــم 339 خريجــة وخريجــا، منهــم 202 مــن املرشــدين واملرشــدات 
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بالنســبة  واملســيرين االجتماعيــن  املســيرات  مــن  للســلك األول، و137  بالنســبة  االجتماعيــن 
للســلك الثانــي.

كمــا كــون املعهــد، خــالل هــذه الفتــرة،.8.طلبــة.أجانــب، مــن بينهــم 4 مــن جمهوريــة دجيبوتــي، و3 
مــن جمهوريــة إفريقيــا الوســطى، تخــرج منهــم 5 طلبــة. 

ــدد  ــات كل مــن املســجلن واخلريجــن موزعــن حســب الع ــي إحصائي يوضــح اجلــدول التال
ــة ــس خــالل الســنوات اخلمــس املاضي ــي واجلن اإلجمال

اخلريجون املسجلون

األفواج
مسيرون.يف.الشؤون.
االجتماعية

املرشدون.
االجتماعيون.

األجانب اإلناث عدد.
إجمالي

اإلناث العدد 
اإلجمالي اإلناث العدد 

اإلجمالي 
30 33 26 36 7 128 157 2011-2012
24 27 36 38 1 135 158 2012-2013
19 27 40 47 - 134 160 2013-2014
25 25 38 46 - 128 146 2014-2015
24 25 31 35 - 126 144 2015-2016

122 137 171 202 8 651 765 املجموع

339 765

التكوين.املستمر.. 2
y  اســتكمال تكويــن مكونــن اثنــن )أســتاذة وأســتاذ( تابعــن ملعهــد العمــل االجتماعــي

بجمهوريــة الكونغــو برازافيــل مــن 22.أكتوبــر.إلــى.30.دجنبــر.2012 باملعهــد الوطنــي للعمــل 
االجتماعــي؛

y  تكويــن 6 ضبــاط صــف تابعــن إلدارة الدفــاع الوطنــي ملــدة 4 أشــهر خــالل الفصــل
.2014-2013 اجلامعيــة  الســنة  مــن  الربيعــي 
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 التعاون الوطني 
مــن أجــل إرســاء معاييــر احلكامــة اجليــدة يف تدبيــر برامجــه، اتخــذ التعــاون الوطنــي، ابتــداء مــن 

ســنة 2013، مجموعــة مــن التدابيــر واإلجــراءات، نوجــز أهمهــا يف النقــط التاليــة:
y  احتــرام انتظاميــة عقــد املجلــس اإلداري للتعــاون الوطنــي يف مواعيــده احملــددة، واحلرص

علــى تتبــع تنفيــذ القــرارات والتوصيــات املتخــذة مــن طــرف أعضائــه خــالل مختلــف 
اجتماعــات دوراتــه.

تاريخ.انعقاد.املجلس.اإلداريالسنة

08.غشت2012
19.نونبر.

31.ماي2013
24.دجنبر.

26.مارس2014
30.شتنبر.

06.غشت2015
30.أكتوبر

15.أبريل.2016
31.أكتوبر

ومــن جملــة هــذه القــرارات، التــي متــت مناقشــتها يف املجالــس اإلداريــة ملؤسســة التعــاون الوطنــي، 
هناك: 

z.إعداد.مشروع.ميثاق.لتحسني.احلكامة.مبؤسسة.التعاون.الوطني
مت عــرض مشــروع ميثــاق لتحســن احلكامــة علــى أنظــار أعضــاء املجلــس اإلداري يف دورة مــارس 
ــة باملجلــس، حتــت رئاســة  ــوزارات املمثل ــة تضــم ممثلــن عــن بعــض ال 2014، حيــث تشــكلت جلن

الــوزارة الوصيــة، مــن أجــل تفعيلــه.
ــدة،  ــر احلكامــة اجلي ــر واإلجــراءات مــن أجــل إرســاء معايي كمــا مت اتخــاذ مجموعــة مــن التدابي

منهــا: 
y  العمــل علــى تنفيــذ توصيــات املجلــس األعلــى للحســابات الــواردة يف تقريــره اخلــاص

بتدبيــر املؤسســة خــالل الفتــرة املمتــدة مــن ســنة 2003 إلــى ســنة 2011، حيــث مت تفعيــل 
19 توصيــة مــن أصــل 33، والباقــي يف طــور التفعيــل، عبــر حتضيــر الشــروط وتوفيــر 

ــك؛ ــات واألدوات املرتبطــة بذل اآللي
y  التصديــق علــى احلســابات الســنوية للمؤسســة، حيــث مت اســتدراك العجــز احلاصــل يف

هــذه العمليــة، مــن خــالل تدقيــق وحصــر حســابات املؤسســة برســم ســنوات 2010 و2011 
و2012 و2013، واملصادقــة عليهــا، وكــذا التصديــق علــى احلســاب الســنوي برســم ســنتي 
ــر  ــواردة ســابقا يف تقاري 2014 و2015 يف آجالهــا احملــددة، مــع رفــع جــل التحفظــات ال

خبــراء مدققــي احلســابات؛
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y نشر حسابات املؤسسة باجلريدة الرسمية؛
y  إحــداث وتفعيــل آليــات للحكامــة الداخليــة للمؤسســة يف شــكل أجهــزة تشــاورية أنيطــت

بهــا جملــة مــن االختصاصــات املرتبطــة بالقيــادة والتشــاور وتتبــع وتقييــم برامــج املؤسســة، 
وتتمثــل يف: 

o اللجنة املديرية املركزية للحكامة؛	
o اللجنة اجلهوية للحكامة؛	
o اللجنة االقليمية للحكامة.	

y  اعتمــاد الالمركزيــة والالمتركــز يف تدبيــر املؤسســة، مــن خــالل تفويــض مجموعــة مــن
الصالحيــات للتمثيليــات الترابيــة، وكــذا االعتمــادات املاليــة للمنســقيات اجلهويــة لتعزيــز 
املقاربــة املجاليــة يف بلــورة وتنزيــل برامــج وخدمــات املؤسســة ونهــج أســلوب التعاقــد 

والتشــارك يف التدبيــر والتســيير مــا بــن املســتوين املركــزي والترابــي؛
y  اعتمــاد منهجيــة جديــدة لدعــم اجلمعيــات املشــرفة علــى مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة

تهــدف أساســا إلــى:
o تعزيز التأطير اإلداري والتربوي واالجتماعي مبؤسسات الرعاية االجتماعية؛	
o تقوية البرامج االجتماعية والنفسية والتربوية والصحية بهذه املؤسسات؛	
o تقويــة قــدرات الهيئــات املشــرفة علــى التدبيــر اإلداري واملالــي واحملاســبي لهــذه 	

املؤسســات؛
o مساعدة اجلمعيات املشرفة على حسن تدبير مؤسساتها.	

y  ،احلــرص علــى انتظاميــة التفتيــش واالفتحــاص املســتقل ملؤسســات الرعايــة االجتماعيــة
حيــث مت تســطير وتنفيــذ برنامــج الفتحــاص 1000 مؤسســة للرعايــة االجتماعيــة علــى 

مــدى ثــالث ســنوات؛
y  اعتمــاد وبــدء تنزيــل املخطــط اجلديــد لتنميــة التعــاون الوطنــي، الــذي يــروم متكــن

املؤسســة مــن الطــرق واملســاطر واملؤهــالت ووســائل العمــل التــي تســمح ببلــوغ النجاعــة 
ــه، وذلــك بانســجام وتكامــل مــع تدخــالت باقــي الفاعلــن يف املجــال  والفعاليــة لتدخالت

االجتماعــي؛
y .)2019 - 2017( إعداد مشروع عقد برنامج بن الدولة ومؤسسة التعاون الوطني



247

 وكالة التنمية االجتماعية
ــة وللتنشــيط  ــا كفاعــل داعــم للتنمي ــد مهمته ــا وحتدي ــة تطوراته يف إطــار أوراش اإلصــالح ملواكب
املجالــي، وحتســن التدبيــر والقيــادة واحلكامــة، قامــت وكالــة التنميــة االجتماعيــة ببلــورة خطــة 
لتحســن حكامتهــا طبقــا ملقتضيــات امليثــاق املغربــي للممارســات اجليــدة حلكامــة املقــاوالت 
ــام بهــا، واآلجــال، وكــذا الشــروط  ــات الواجــب القي ــي تلخــص العملي ــة، والت واملؤسســات العمومي

املســبقة ومؤشــرات اإلجنــاز.
وفقــا لقانــون إنشــائها رقــم 12.99، فــإن وكالــة التنميــة االجتماعيــة هــي مؤسســة عموميــة تتمتــع 
باســتقاللية إداريــة وماليــة، وتعمــل حتــت وصايــة الســلطة احلكوميــة املســؤولة عــن التنميــة 

االجتماعيــة.
يقــوم التنظيــم املؤسســاتي لوكالــة التنميــة االجتماعيــة علــى مجموعــة مــن الوحــدات واملتدخلــن 

منهــم: املجلــس اإلداري، واإلدارة وهيئــات املصادقــة علــى املشــاريع والبرامــج.

z.املجلس.اإلداري
ــرة التضامــن.واملــرأة.واألســرة.والتنميــة.االجتماعيــة،  ــه، تترأســه وزي ــة والتوجي ــة للمراقب هــو هيئ
ــن عــن القطــاع  ــوي، و3 ممثل ــن للقطــاع اجلمع ــن عــن اإلدارة، و3 ممثل ــن ســتة ممثل ــون م ويتك

اخلــاص.
وطبقا للفصل 6 من القانون املذكور أعاله، فإن املجلس اإلداري ميارس املهام التالية:

y حتديد التوجهات االستراتيجية الرئيسية للوكالة؛
y حتديد الفئات املستهدفة، ونوعية املشاريع ذات األولوية؛
y  الســنوية، وميزانيــة وحســابات العمــل  املســاطر، ومخططــات  املصادقــة علــى دالئــل 

الوكالــة؛
y املصادقة على احلصيلة الدورية لإلجنازات، وعلى التقارير السنوية ألنشطة الوكالة؛
y .تقييم دوري ألنشطة الوكالة

وقد عملت الوكالة على احترام انتظامية عقد املجالس اإلدارية، حيث: 

تاريخ.انعقاد.املجلس.اإلداريالسنة
22 نونبر 2012

2013
13 فبراير 
02 غشت

03 فبراير 2014

2015
09 يناير 
30 نونبر 
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z.الهيكل.التنظيمي
تتوفــر الوكالــة علــى هيــكل تنظيمــي ميكنهــا يف الوقــت نفســه مــن النجاعــة واالنضبــاط يف حتقيــق 
رســالتها، واالســتجابة بشــكل أفضــل لالحتياجــات احملليــة. فعلــى الصعيــد املركــزي، تضــم اإلدارة 
املركزيــة 5 قطاعــات و11 مصلحــة، منهــا 5 مصالــح مرتبطــة مباشــرة بــاإلدارة. أمــا علــى الصعيــد 
اجلهــوي، فــإن الوكالــة تعمــل مــن خــالل 16 منســقية جهويــة تغطــي كامــل التــراب الوطنــي. ويف 
إطــار تنفيــذ البرامــج الواســعة النطــاق، فــإن الوكالــة تعمــل علــى إنشــاء وحــدات تدبيــر البرامــج، 

وتكــون مرتبطــة إمــا بالهيــاكل املركزيــة أو اجلهويــة.

z.هيآت.املصادقة
y  جلنــة االنتقــاء، التــي مت إنشــاؤها مبوجــب القانــون احملــدث للوكالــة. يترأســها مديــر

الوكالــة وتتكــون مــن 4 ممثلــن عــن اإلدارة، وممثلــن اثنــن عــن القطــاع اجلمعــوي، 
ــة بالبــت يف املشــاريع والبرامــج  وممثلــن اثنــن عــن القطــاع اخلــاص. تقــوم هــذه اللجن
املقدمــة للوكالــة، التــي تتعــدى فيهــا مســاهمة الوكالــة الســقف احملــدد مــن طــرف املجلــس 

اإلداري.
y  جلنــة املصادقــة علــى املشــاريع: يترأســها املديــر، وتتكــون مــن رؤســاء األقســام، وتنعقــد

للدراســة واملصادقــة علــى املشــاريع والبرامــج التــي ال تتعــدى فيهــا مســاهمة الوكالــة 
ــس اإلداري. الســقف احملــدد مــن طــرف املجل

y  اللجــان اجلهويــة للمصادقــة علــى املشــاريع: يترأســها املنســقن اجلهويــن، وتتكــون مــن
ــا قبــل تقدميهــا  أطــر املنســقيات. تقــوم هــذه اللجــان بدراســة املشــاريع والبرامــج محلي
إلــى اللجنــة املركزيــة للمصادقــة علــى املشــاريع. بالنســبة للمشــاريع اخلاصــة بصناديــق 

التنميــة احملليــة، يتــم توســيع هاتــه اللجــان لتشــمل الشــركاء.
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يف إطــار إعــداد السياســات العموميــة املندمجــة والبرامــج االجتماعيــة يف مجــاالت التضامــن 
واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، ومــن أجــل أن تكــون هــذه السياســات والبرامــج مبنيــة علــى 
حقــوق اإلنســان، ومســاهمة يف تســريع وتيــرة التنميــة االجتماعيــة ببالدنــا، قامــت وزارة التضامــن 
واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، مــا بــن 2012 و2016، بتعزيــز الهندســة االجتماعيــة، 
وذلــك مــن خــالل إجنــاز دراســات وبحــوث وعمليــات افتحــاص، والتــي ميكــن حصرهــا يف مــا يلــي:

1..دراسة.حول.واقع.مؤسسات.الرعاية.االجتماعية
علــى إثــر مــا يفــرزه واقــع مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة مــن إشــكاالت ووضعيــات حتتــاج 
إلــى التدخــل املســتمر، وبلــورة الــوزارة تصــورا موحــدا إلصــالح منظومــة مؤسســات الرعايــة 
االجتماعيــة مبشــاركة مختلــف الفاعلــن واملتدخلــن، أعــدت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة 
الرعايــة  لواقــع مؤسســات  ويوليــوز 2013، تشــخيصا  مــارس  بــن  مــا  والتنميــة االجتماعيــة، 
االجتماعية. وقــد خلــص هــذا التشــخيص إلــى إعــداد أول تقريــر وطنــي حــول مؤسســات الرعايــة 
االجتماعيــة باملغــرب لتمكــن املؤسســات واجلمعيــات املعنيــة والــرأي العــام مــن االطــالع علــى 
املعطيــات الكميــة والنوعيــة املتعلقــة بهــذه املؤسســات، يف أفــق وضــع مؤسســة اجتماعيــة مواطنــة 
حتــدث وفــق ضوابــط معياريــة ســليمة، تقــِدم خدمــات تتوفــر فيهــا متطلبــات الكرامــة اإلنســانية، 

وإرســاء قواعــد املســؤولية االجتماعيــة املشــتركة. 

2013ÈæLO

á«YÉªàL’G  ájÉYôdG  äÉ°ù°SDƒe
ΩÉ`Y  ô`jô≤J

ومتحورت أهم توصيات هذا التقرير يف:
y  مراجعــة القانــون رقــم 14.05 املنظــم لشــروط فتــح مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة

وتدبيرهــا؛
y وضع األسس القانونية والتنظيمية اخلاصة باحلماية واملواكبة االجتماعية؛
y تعزيز املأسسة واحلكامة؛
y تأهيل البنيات التحتية ملؤسسات الرعاية االجتماعية؛
y تعبئة املوارد البشرية واملالية والعقارية؛
y .إصدار مشروع قانون متعلق بالعاملن االجتماعين
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ويف إطار إعمال التوصيات، مت: 
z.:اإلصاح.التشريعي.والتنظيمي،.من.خال

y  الــذي الرعايــة االجتماعيــة،  املتعلــق مبؤسســات  إعــداد مشــروع قانــون رقــم 65.15 
صادقــت عليــه احلكومــة بتاريــخ 21 يوليــوز 2016، والــذي مبوجبــه ســيتم نســخ أحــكام 

14.05؛ القانــون 
y  إعــداد مشــروع القانــون رقــم 35.16 املتعلــق بالعاملــن االجتماعيــن، الــذي متــت إحالتــه

علــى األمانــة العامــة للحكومــة بتاريــخ 12 مــاي 2016؛ 
y تسوية الوضعية القانونية لـ1046 مؤسسة جلعلها تتالءم مع القانون 14.05؛
y إعداد دفاتر حتمالت خاصة مبؤسسات الرعاية االجتماعية للمسنن؛
y  ،إعــداد برتوكــوالت التكفــل بالغيــر اخلاصــة مبؤسســات الرعايــة االجتماعيــة للمســنن

وانخــراط هــذه املؤسســات يف مشــروع املؤسســة.
z :إعداد مخطط تنمية التعاون الوطني وتركيز خدماته حول املساعدة االجتماعية، عبر

y  ــة ــي يف مجــال يف مجــال املســاعدة االجتماعي ــي كفاعــل وطن ــاون الوطن ــز دور التع تعزي
ــة الهشاشــة واإلقصــاء؛ ومحارب

y مساهمته يف اليقظة االجتماعية واالستماع وتوجيه األشخاص يف وضعية صعبة؛
y  مــؤازرة جهــود الســلطات العموميــة الترابيــة يف رفــع التحــدي االجتماعــي علــى املســتوى

احمللــي.
z. التأهيــل.املــادي.والبشــري.ملؤسســات.الرعايــة.االجتماعيــة.وإحــداث.مؤسســات.جديــدة،.مــن

خــالل:
y  املاليــة، لالرتقــاء الكبــرى وتعزيــز مواردهــا  الرعايــة االجتماعيــة  مواكبــة مؤسســات 

بتدبيرهــا وجــودة خدماتهــا، بشــراكة مــع التعــاون الوطنــي؛
y تفعيل صندوق التماسك االجتماعي يف شق إحداث مراكز؛
y إحداث 40 فضاء متعدد الوظائف للنساء، بشراكة مع التعاون الوطني؛
y  متكــن املؤسســات مــن ميزانيــة التدبيــر الســنوية لتغطيــة نفقاتهــا يف مجــال التســيير

والتأطيــر؛
y  املســاهمة يف إحــداث وجتهيــز بعــض مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، مبعيــة شــركاء

ومتدخلــن آخريــن، كاملبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية؛ 
y  تأهيــل وتوســيع الطاقــة االســتيعابية ملؤسســات الرعايــة االجتماعيــة املهتمــة باألشــخاص

املســنن، وتأهيــل مواردهــا البشــرية؛
y  تأهيــل البنيــات التحتيــة للعديــد مــن مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، مــن خــالل تعزيــز

الشــراكة مــع اجلمعيــات املشــرفة علــى تدبيرهــا؛
y  تقويــة قــدرات العاملــن مبؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، بشــراكة مــع وكالــة التنميــة

االجتماعيــة.

2..دراسة.تقييم.عملية.10.000.عامل.اجتماعي.
مت إجنــاز دراســة حــول تقييــم تفعيــل املبــادرة احلكوميــة لـــ10.000 عامــل اجتماعــي، يف يوليــوز 
املــوارد  ولتوفيــر  االجتماعيــة،  املشــاكل  وتعقيــد  وتنــوع  اســتجابة حلجــم  تأتــي  والتــي   ،2014
البشــرية املؤهلــة يف املجــال االجتماعــي، حيــث تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقييــم جناعــة ونفعيــة 
املبــادرة احلكوميــة لتكويــن 10000 عامــل اجتماعــي يف التخصصــات املقترحــة )شــروط اإلجنــاز 
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والتفعيــل علــى مســتوى احلكامــة واإلشــراف والوســائل البيداغوجيــة واألكادمييــة...(، ومــدى 
جــودة التكوينــات املتوفــرة، وكــذا معرفــة مــدى إدمــاج اخلريجــن يف ســوق الشــغل وكيفيــة تطويــر 
برامــج التكويــن لالســتجابة حلاجيــات املشــغلن مــن الكفــاءات. ومــن أهــم الشــركاء يف إجنــاز 
هــذه الدراســة وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وتكويــن األطر)اجلامعــات(، ووزارة التربيــة 
الوطنيــة والتكويــن املهنــي )مؤسســات التكويــن املهنــي(، ووزارة الداخليــة )التنســيقية الوطنيــة 
ــات القطــب االجتماعــي. وتوجــد الدراســة  ــف مكون ــة البشــرية(، ومختل ــة للتنمي ــادرة الوطني للمب

اآلن يف طورهــا النهائــي.
وتقريــر  والتحليــل  بالتشــخيص  اخلاصــة  املنجــزة. التقاريــر. املنبثقــة.عــن. التوصيــات. أهــم. ومــن.

التقييــم:
y وضع إطار قانوني للعاملن االجتماعين؛
y  ضــرورة التنســيق بــن برامــج التكويــن باملؤسســات اجلامعيــة والبرامــج املعتمــدة باملعاهــد

املتخصصة؛ 
y بناء شراكات بن اجلامعات الوطنية واجلامعات الدولية يف مجال العمل االجتماعي؛
y .وضع برامج تكوينية يف املجال االجتماعي تستجيب حلاجيات اجلهة

ويف إطار إعمال التوصيات، مت:
y إعداد مشروع القانون املتعلق بالعاملن االجتماعين، وإحالته على البرملان؛
y  تطويــر وضــع املعهــد الوطنــي للعمــل االجتماعــي كمؤسســة للتكويــن إلــى مؤسســة التعليــم

العالــي غيــر تابعــة للجامعــة؛
y .التوجه نحو وضع مطبوعات للتخصص يف العمل االجتماعي

3..دراسة.حول.»دار.املواطن«.وعاقتها.مبحيطها
مت إعــداد دراســة تقييــم »برنامــج.دار.املواطــن«، وإجنــاز دليــل أنشــطة دار املواطــن، والدليــل املتعلــق 
ــد وحتســن عالقتهــا مــع محيطهــا  ــر مفهــوم دار املواطــن وحتدي بتدبيرهــا، وذلــك بهــدف تطوي
السوســيو ثقــايف واملؤسســاتي، وكــذا مــع الفاعلــن احملليــن، إضافــة إلــى حتســن اخلدمــات 
واملســاعدات االجتماعيــة املقدمــة للفئــات املســتهدفة، والتمكــن مــن األدوات املرجعيــة مــن أجــل 

حتســن تتبــع وتقييــم دار املواطــن. 
وقد أسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من التوصيات، من أهمها:

y ضرورة هيكلة دار املواطن ومنحها مهاما خاصة؛
y جتهيز دار املواطن باللوجستيك الالزم ومدها باملوارد البشرية املؤهلة؛ 
y تنويع املوارد املالية لدور املواطن؛
y استهداف األنشطة باملوازاة مع أهداف إحداث دور املواطن؛
y تطوير وتنويع الشراكة بن دار املواطن والفاعلن احمللين، خاصة اجلماعات احمللية؛
y .تطوير التعاون الدولي

4..مجال.الشراكة.مع.اجلمعيات:.دراسة.وافتحاص
اعتبــارا ألهميــة الشــراكة التــي تربــط وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة 
وجمعيــات املجتمــع املدنــي، وملزيــد مــن جتميــع املعطيــات ورصــد مكامــن القــوة والضعــف، مت 
خــالل ســنة 2014 إجنــاز افتحــاص وتقييــم مشــاريع اجلمعيــات املمولــة مــن طــرف الــوزارة ملــا بــن 
2008 و2011، يف إطــار تتبــع مشــاريع اجلمعيــات للوقــوف علــى كيفيــة صــرف الدعومــات املاليــة 
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العموميــة املقدمــة مــن طــرف الــوزارة، ومــدى اســتجابة املشــاريع حلاجيــات الفئــات املســتهدفة. 
ويهــدف هــذا االفتحــاص، الــذي هــّم 908 مشــروعا، معرفــة مــدى احتــرام اجلمعيــات لبنــود 
االتفاقيــات املوقعــة مــع الــوزارة، وتقييــم إجنــاز املشــاريع علــى املســتوى املالــي والتنظيمــي، وكــذا 
الوقــوف علــى نقــاط القــوة والضعــف عنــد اجلمعيــات احلاملــة للمشــاريع. كمــا يهــدف إلــى تقييــم 
ــر شــروط اســتدامة  ــات املســتهدفة، ومــدى توفي ــى الفئ ــر السوســيو اقتصــادي للمشــاريع عل األث
املشــاريع املمولــة مــن طــرف الــوزارة، ومــن مت اســتخراج أهــم التوصيــات للرفــع مــن فعاليــة 

ــار اســتراتيجي. ــات كخي الشــراكة مــع اجلمعي
وقــد اســتغرق هــذا االفتحــاص 11 شــهرا، انبثقــت عنــه مجموعــة مــن التوصيــات تنكــب الــوزارة 

ــى إعمالهــا، والتــي ميكــن حصرهــا يف: اآلن عل
z.:التوجه.االستراتيجي.يف.مجال.تدبير.برنامج.الشراكة.مع.اجلمعيات

y األخذ بعن االعتبار البعد اجلهوي يف انتقاء املشاريع؛
y  توخــي اليقظــة والدقــة عنــد اختيــار اجلمعيــات الشــريكة واملشــاريع، لضمــان االنســجام

مــع األهــداف املرســومة للبرامــج التنمويــة للــوزارة؛
y  ــة ــى وضعي ــا وقــع هــام عل ــي ميكــن أن يكــون له ــى املشــاريع الت ــي عل ــد املال ــز اجله تركي

املســتفيدين. 
z..برنامــج مشــاريع. علــى. واإلشــراف. والتتبــع. التدبيــر. ووســائل. واملــوارد. التنظيمــي. اجلانــب.

الشــراكة:
y حتديد وتوضيح اختصاصات ومسؤوليات كل متدخل يف تدبير وتتبع املشروع؛
y إحداث وحدة بالوزارة مكلفة باالفتحاص الداخلي للمشاريع؛
y توفير املوارد الضرورية ملصالح الوزارة املكلفة بتدبير البرنامج؛
y  تدبير البرنامج؛ )automatisation( وضع نظام معلوماتي مندمج ميكن من أمتتة
y .إعادة النظر يف نظام أرشفة ملفات املشاريع بالوزارة
z.:املساطر.وكيفية.منح.الدعم

y  جعل توقيع اتفاقية الشراكة مشروط بتوفر جميع الوثائق املطلوبة؛
y توضيح مسار معاجلة ملفات الشراكة؛
y .حتين املساطر املتعلقة بكيفية منح الدعم للجمعيات
z.:انتقاء.اجلمعيات.واملشاريع.املؤهلة.لاستفادة.من.الدعم

y  ــر وضــع وحتيــن ــات واملشــاريع، عب ــة بخصــوص انتقــاء اجلمعي ــر موضوعي وضــع معايي
ــة مــن املشــاريع؛  ــار خصوصيــات كل فئ دليــل املســاطر، مــع األخــذ بعــن االعتب

y جتويد طريقة اشتغال جلن انتقاء املشاريع؛
y  وضع مسطرة لتدبير احلاالت االستثنائية؛
y  إعــداد قاعــدة معطيــات للجمعيــات احملتمــل أن تكــون شــريكة للــوزارة وإعــداد خرائطيــة

للجمعيــات حســب مجــاالت التدخــل، مــع األخــذ بعــن االعتبــار مجــاالت تدخــل الــوزارة؛
y  .تقييم اجلمعيات التي تقدمت بطلب الدعم باحترافية وموضوعية
z.:محتوى.اتفاقيات.الشراكة

y اعتماد اتفاقية موحدة بالنسبة للمشاريع التي تدخل ضمن نفس البرنامج؛
y .تضمن اتفاقية الشراكة أهدافا مرقمة تتعلق باخلصوص باملستفيدين من املشروع
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z.:مصاحبة.حاملي.املشاريع
y وضع رهن إشارة اجلمعيات دليل مرجعي لتدبير املشاريع؛
y .التكوين املوجه والتقني حلاملي املشاريع من أجل دعم استدامتها
z.:التتبع.واإلشراف.على.املشاريع.املدعمة

y  وضع نظام اإلبالغ لتمكن املسؤولن بالوزارة من تتبع وضعية املشاريع املمولة؛
y تطوير مسار تتبع وتقييم املشاريع؛
y  توفير الوسائل والظروف املالئمة للجن املكلفة بتتبع ومراقبة إجناز املشاريع؛
y حتديد املشاريع التي تعرف صعوبات يف إجنازها، واتخاذ اإلجراءات الضرورية؛
y .استرجاع مبالغ الدعم بالنسبة للمشاريع غير املفعلة 
z.:التواصل.والتنسيق

y دعم التواصل بن األطراف املتدخلة يف البرنامج؛
y .دعم آليات التنسيق والتعاون بن املتدخلن يف إجناز املشاريع املدعمة

ويف إطار إعمال توصيات هذا االفتحاص، مت:
z.:مشروع.إنشاء.نظام.معلوماتي.مندمج،.سُيمّكن.من

y إنشاء وحتين قاعدة معطيات خاصة باجلمعيات؛ 
y إجناز واجهة إلكترونية من أجل تدبير مندمج ملختلف مراحل مسلسل الدعم؛ 
y .توفير مؤشرات لتتبع املشاريع 
z.إدراج.األولويات.احمللية.ضمن.معايير.انتقاء.املشاريع؛
z.:حتسني.معايير.االنتقاء.وشروط.منح.الدعم،.عبر

y مراعاة مؤهالت وقدرات اجلمعيات عند حتديد مبلغ الدعم؛
y التركيز على املشاريع ذات الوقع الكبير على املستفيدين؛
y .إلزامية إجناز دراسة اجلدوى بالنسبة للمشاريع الكبيرة
z.:حتسني.طرق.اشتغال.جلن.االنتقاء،.عبر

y إعداد قبلي لنماذج أدوات العمل: سلم التنقيط، والتقييم...؛
y .إخبار اجلمعيات بأسباب عدم قبول مشاريعها
z.:االنتقال.من.منطق.الدعم.إلى.منطق.الشراكة

y إعداد دفاتر حتمالت واضحة؛
y حتديد املعايير التقنية واملالية للمشاريع املتكررة؛
y :ترشيد مسلسل تدبير الشراكات، عن طريق

	التخطيط اجليد لطلبات املشاريع؛
	النشر الواسع لدفاتر التحمالت؛
	جتريد املسلسل من الصبغة املادية؛
	.إعداد دفاتر حتمالت مرنة ومبسطة بالنسبة للمشاريع اإلبداعية
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z.وضع.نظام.شراكة.مائم.للمشاريع.املتعددة.السنوات؛
z..الرقــي.بدليــل.املســاطر.إلــى.درجــة.مرجــع.للشــراكة،.مــع.حتديــد.دور.واختصاصــات.مختلــف

املتدخلــني؛
z.دعم.ومواكبة.اجلمعيات،.عبر.تكوين وتأطير اجلمعيات؛

هــذا، وانطالقــا مــن نتائــج هــذه الدراســة االفتحاصيــة، بــرزت أهميــة االفتحــاص ملزيــد مــن 
احلكامــة فتــم إطــالق عمليــة افتحــاص.وتقييــم.مشــاريع.اجلمعيــات.املمولــة.مــن.طــرف.الــوزارة.مــا.
بــني.2012.و2014،.يف أكتوبــر.2016، الــذي ينــدرج يف إطــار تتبــع مشــاريع اجلمعيــات للوقــوف علــى 
كيفيــة صــرف الدعومــات املاليــة العموميــة املقدمــة مــن طــرف الــوزارة، ومــدى اســتجابة املشــاريع 

حلاجيــات الفئــات املســتهدفة، والــذي يهــّم 670 مشــروعا.

5..البحث.الوطني.الثاني.حول.اإلعاقة/دراسة.حول.الولوجيات
z. ــر قاعــدة ــى توفي ــذي يهــدف إل إجنــاز.البحــث.الوطنــي.الثانــي.حــول.اإلعاقــة ســنة 2014، ال

جديــدة للمعطيــات اإلحصائيــة لإلعاقــة باملغــرب، تســمح بقيــاس درجــة انتشــارها علــى 
الصعيــد الوطنــي واجلهــوي، وحتديــد األبعــاد الكميــة والنوعيــة ألوضــاع اإلعاقــة، وكــذا تقييــم 
مــدى اســتفادة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن خدمــات الصحــة والتربيــة والتشــغيل.. 
وغيرهــا مــن اخلدمــات، وحتديــد أهــم املعيقــات التــي حتــول دون ولوجهــم واســتفادتهم منهــا، 
والتــي لهــا أهميتهــا يف إطــار تنزيــل السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض باألشــخاص يف 
وضعيــة إعاقــة، ومختلــف البرامــج املتعلقــة بهــا. وقــد مت إجنــاز هــذا البحــث علــى مــدى 12 
شــهرا، بشــراكة مــع القطاعــات احلكوميــة املعنيــة )الصحــة، والداخليــة، والتربيــة الوطنيــة..(، 
ــة مــن  ــى عين ــات املتخصصــة يف املجــال، عل ــي، خاصــة اجلمعي ــات املجتمــع املدن ومــع مكون

16044 أســرة أســفرت علــى نتائــج، أهمهــا:

www.social.gov.ma

خالصة النتائج
البحث الوطني الثاني حول اإلعاقة 2014 

y   2.264.6726,8 % نســبة انتشــار اإلعاقــة علــى املســتوى الوطنــي، مــا يعنــي وجــود
شــخصا، لديهــم  إعاقــات مــن خفيفــة إلــى عميقــة جــدا؛
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y أسرة واحدة من بن أربعة أسر لديها على األقل شخص يف وضعية إعاقة؛
y  60 ــي تتجــاوز ــرب الت 33,7 % نســبة انتشــار اإلعاقــة يف صفــوف الســاكنة العامــة للمغ

ســنة، يف حــن تبلــغ هــذه النســبة 4,8 % بالنســبة للفئــة العمريــة مــا بــن 15 و59 ســنة. 
أمــا بالنســبة ألقــل مــن 15 ســنة، فتصــل نســبة انتشــار اإلعاقــة 1,8 %؛

y  50.20 % مــن األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة لهــم قصــور حركــي، و25,1 % لهــم قصــور
ذهنــي، و23,8 % لهــم قصــور بصــري؛

y  احلمايــة أنظمــة  مــن  إعاقــة  وضعيــة  يف  األشــخاص  اســتفادة  معــدل  هــو   %  34.1
االجتماعيــة؛

y  ــروا عــن 37,5 % مــن األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن متوســطة إلــى عميقــة جــدا عّب
حاجتهــم امللحــة الســتعمال معينــات تقنيــة مالئمــة لنوعيــة العجــز الوظيفــي لديهــم؛

y  55,1 % نســبة متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة مــن خفيفــة إلــى عميقــة جــدا للفئــة
العمريــة مــن 6 إلــى 17 ســنة؛

y  79 % مــن األطفــال املتمدرســن يف الفئــة العمريــة بــن 5 و17 ســنة ال يتجــاوز مســتواهم
التعليمــي املرحلــة االبتدائيــة؛

y  ــة يف ــة إعاقــة ال يســتفيدون مــن اخلدمــات العمومي 60,8 % مــن  األشــخاص يف وضعي
املجــال الصحــي؛

y .47,65 %  معدل  بطالة األشخاص يف وضعية إعاقة من خفيفة إلى عميقة جدا
وقد أسفر هذا البحث الوطني عن مجموعة من التوصيات، من أهمها: 

y  مالءمــة الترســانة التشــريعية والتنظيميــة الوطنيــة مــع مقتضيــات االتفاقيــة الدوليــة
حلقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة؛

y وضع آلية للتقييم والتتبع وتعزيز االلتقائية؛
y دعم قدرات املوارد البشرية العاملة يف مجال اإلعاقة؛
y  تعزيــز الشــراكات بــن القطاعــن العــام واخلــاص، وتعزيــز مشــاركة املجتمــع املدنــي يف

ــورة املخططــات واالســتراتيجيات. بل
ويف.إطار.إعمال.هذه.التوصيات،.مت:

y  االســتفادة مــن نتائــج البحــث إلعــداد مشــروع مخطــط العمــل الوطنــي للنهــوض بحقــوق
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة؛

y  إعــداد واســتصدار القانــون إطــار رقــم 13-97 املتعلــق بحمايــة حقــوق األشــخاص يف
وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا؛

y  إحــداث جلنــة بــن وزاريــة لتتبــع تنفيــذ االســتراتيجيات والبرامــج يف مجــال النهــوض
بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة؛

y .توسيع التشاركية يف مختلف مستويات العمل
z..إعــداد.املؤشــرات.الوطنيــة.إلعمــال.االتفاقيــة.الدوليــة.حلقــوق.األشــخاص.يف.وضعيــة.إعاقــة

ســنة.2016،.بدعــم مــن اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا »اإلســكوا« ومشــاركة 
ــة يف مجــال اإلعاقــة، حيــث  ــات العامل ــة واجلمعي ــة واملؤسســات الوطني القطاعــات احلكومي
مت حتديــد 14 مؤشــرا لتتبــع تنفيــذ االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص املعاقــن انطالقــا 
ــة الوصــول، والعيــش املســتقل واإلدمــاج يف  ــة، تهــم إمكاني ــة الدولي مــن 9 مــواد مــن االتفاقي
املجتمــع، والتعليــم، والصحــة، والتأهيــل وإعــادة التأهيــل، والعمــل والعمالــة، ومســتوى املعيشــة 

الالئــق واحلمايــة االجتماعيــة، واملشــاركة يف احليــاة السياســية.
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z..إجنــاز.دراســات.تشــخيصية.الحتياجــات.بعــض.املــدن.يف.مجــال.الولوجيــات،.ومتكــني.بعــض
اجلماعــات.الترابيــة.مــن.الوثائــق.التشــخيصية.للولوجيــات،.والتــي.تضمنــت جــردا حلاجيــات 
الولوجيــات مبــدن مراكــش، والربــاط، والــدار البيضــاء وطنجــة ووجــدة، واقتــراح احللــول 
النموذجيــة  التحمــالت  دفاتــر  يف  الولوجيــات  وإدراج  النواقــص،  تلــك  لتخطــي  املناســبة 
اخلاصــة بإجنــاز وصيانــة املمــرات واملســالك احلضريــة، ويف مخططــات التهيئــة احلضريــة 

)تصاميــم املديريــة، ودفتــر التحمــالت اخلاصــة بالتجزئــة...(.

6...بحث.حول.عشر.سنوات.على.تطبيق.مدونة.االسرة/دراسة.حول.الزواج.املبكر
z  القيــام ببحــث.وطنــي.حــول.»عشــر ســنوات علــى تطبيــق مدونــة األســرة: أي تغيــرات يف

متثــالت ومواقــف وممارســات املواطنــن واملواطنــات«، يهــدف إلــى القيــام مبســح شــامل 
لتحديــث املعطيــات بخصــوص درجــة معرفــة املواطنــات واملواطنــن مبقتضيات مدونة األســرة 
وكيفيــة متثلهــم لهــا، ومــدى انعــكاس مدونــة األســرة علــى تصرفاتهــم وممارســاتهم اليوميــة 
داخــل أســرهم، خاصــة يف ظــل التحــوالت الكبــرى القانونيــة والسوســيولوجية واالقتصاديــة 
والسياســية والثقافيــة التــي يعرفهــا مجتمعنــا، والــذي مت إعــداده مــا بــن أبريــل 2015 ويوليــوز 
2016، علــى عينــة 1200 شــخص موزعــن علــى 100 منطقــة جغرافيــة. وأســفر هــذا البحــث 

الوطنــي عــن أهــم النتائــج املتمثلــة يف:

10 سنـــــــوات على تطبيــــــق مدونــــــة األســـرة:
أي تغيرات في تمثالت ومواقف وممارسات المواطنين والمواطنات؟

تقرير 2016

www.social.gov.ma

وزارة التضامن والمرأة و األسرة والتنمية االجتماعية
47، شارع ابن سينا, أكدال, الرباط

www.social.gov.ma

y  91 تطــور نســبة معرفــة مدونــة األســرة عــن طريــق اإلذاعــة والتلفــزة، حيــث بلغــت نســبة
باملائــة ســنة 2015، مقارنــة مــع دور اجلمعيــات 5.5 باملائــة، ومنابــر املســاجد 5.8 باملائــة؛

y  تطــور مســتوى تأثيــر مدونــة األســرة علــى العالقــات بــن الزوجــن، بحيــث تظهــر نتائــج
البحــث أن 22.7 باملائــة مــن العينــة املســتجوبة تــرى أن مدونــة األســرة ســاهمت كثيــرا يف 
حتســن العالقــات بــن األزواج، بينمــا 35.2 باملائــة تــرى بأنهــا ســاهمت قليــال يف ذلــك؛

y  تراجــع نســبة مــن صرحــوا أن مدونــة األســرة أعطــت حقوقــا أكثــر للنســاء مــن 70 باملائــة
ســنة 2009 إلــى 61.6 باملائــة ســنة 2015؛

y  ــس ــم نف ــون له ــي أن تك ــرون أن الرجــال والنســاء ينبغ ــن ي تطــور نســبة األشــخاص الذي
احلقــوق والواجبــات داخــل األســرة؛

y  العينــة املســتجوبة تبــدو أكثــر تقبــال لفكــرة املســاواة بــن األزواج يف الواجبــات وليــس يف
احلقــوق، كمــا اتضــح ذلــك مــن خــالل مطلــب مســاهمة املــرأة ذات الدخــل يف النفقــة علــى 
األســرة بنســبة 69.7 باملائــة، بينمــا 36.1 باملائــة تعتبــر أن مســاهمة املــرأة يف نفقــات 

البيــت ال متنحهــا حقوقــا إضافيــة؛
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y  عبــرت نســبة 72.6 باملائــة مــن املســتجوبن ســنة 2015 أن القــرارات داخــل األســرة
ينبغــي أن تتخــذ مــن قبــل الزوجــن معــا، مقابــل 50.1 باملائــة فقــط ســنة 2009؛

y  لــدى باملائــة  املنزليــة أصبحــت ضروريــة بنســبة 53.5  الــزوج يف األعمــال  مســاهمة 
2009؛ ســنة  باملائــة   49 مقابــل   ،2015 ســنة  واملســتجوبات  املســتجوبن 

y  يف مجــال املســاواة بــن الزوجــن يف احلقــوق والواجبــات تظهــر النتائــج أن 50.1 باملائــة
مــن املســتجوبن تعتبــر أن املســاواة يف احلقــوق والواجبــات داخــل األســرة تهــم أيضــا حــق 

الزوجــة-األم يف ممارســة النيابــة الشــرعية علــى أبنائهــا؛
y  فيمــا يخــص توزيــع األدوار علــى أســاس اجلنــس، انقســم املســتجوبون/ت الذيــن عبــروا عــن

عــدم اعترافهــم للزوجــن بنفــس احلقــوق والواجبــات داخــل مؤسســة الــزواج حــول الســبب 
الــذي يفســر رفضهــم هــذا. وهكــذا، فــإن 50.5 باملائــة يفســرون هــذا الرفــض بتوزيــع األدوار 

ــى أســاس اجلنــس، يف حــن 49.5 باملائــة ال يتبنــون هــذا التفســير. داخــل األســرة عل
z. ــة ــى عين ــرة إجنازهــا مــا بــن 2012 و2014، عل ــدت فت ــي امت دراســة.حــول.الــزواج.املبكــر، الت

2000 شــخص تشــمل النســاء املعنيــات بالــزواج قبــل ســن األهليــة، واآلبــاء أو مــن يقــوم 
واالجتماعيــة  والقضائيــة  والقانونيــة  الفقهيــة  األبعــاد  حتديــد  بهــدف  وذلــك  مقامهــم، 
والثقافيــة لظاهــرة الــزواج املبكــر، زواج القاصــرات منوذجــا، مــع استشــراف آفــاق تطورهــا 
واحللــول األنســب يف التعامــل معهــا، عبــر تشــخيص ظاهــرة زواج القاصــرات مــن حيــث 
ــى  ــال عل ــة وراء اإلقب ــد األســباب الكامن ــي واالجتماعــي، وحتدي ــي والقضائ وضعهــن القانون
هــذا الــزواج، وانعكاســاتها اإليجابيــة والســلبية علــى العينــة املســتهدفة، وحتديــد وتقييــم 
الــدول األخــرى، عربيــة  القاصــرات مقارنــة مبواقــف  موقــف املشــرع املغربــي مــن زواج 
ــب رصــد  ــى جان ــذه الدراســة إل ــات به ــالت واجتاهــات املعني ــذا استكشــاف متث ــة، وك وغربي
وجهــات نظــر املســؤولن احلكوميــن، وفاعلــي املجتمــع املدنــي واملنظمــات الدوليــة جتــاه زواج 
ــة للطفــالت  ــراز األوضــاع واحلــاالت العائلي ــى إب القاصــرات. كمــا تهــدف هــذه الدراســة إل
اللواتــي مت زواجهــن دون ســن األهليــة، وبلــورة االختالفــات القائمــة بــن النســاء املعنيــات 
واآلبــاء بخصــوص اجتاهاتهــم وآرائهــم حــول الــزواج دون ســن األهليــة، ويف حــدود اإلمــكان 
ــة بالدراســة، وعــرض االجتاهــات حــول  ــن واجلهــات املعني ــن والقروي أيضــا، بــن احلضري
ــه، مــع استشــراف مــآل  التعديــل احملتمــل للمادتــن 20 و21 بــن مؤيــد للتعديــل ومعــارض ل
هــذه الظاهــرة باقتــراح توصيــات يف التعامــل معهــا. وتتلخــص أهــم التوصيــات املنبثقــة عــن 

هــذه الدراســة يف: 
z.:إصدار.تشريعات.واتخاذ.إجراءات.قانونية.دعما.للحد.من.الظاهرة

y إعادة النظر يف بعض مواد مدونة األسرة؛
y  جعــل حضــور النيابــة العامــة جلســة االســتماع ملبــررات طلــب منــح اإلذن بالتزويــج إجباريــا

مبقتضــى املــادة 3 مــن قانــون األســرة، باعتبارهــا طرفــا أصليــا يف كل مــا يتعلــق بقضايــا 
األســرة، ومنهــا حمايــة الطفــالت القاصــرات؛

y  تعميــم نظــام احلالــة املدنيــة والبطاقــة الوطنيــة للتعريــف، واإلصــرار علــى اإلدالء بهــا يف
جميــع املســاطر األخــرى؛

y  إجباريــة التســجيل يف احلالــة املدنيــة وإيجــاد اآلليــات الكفيلــة بتوقيــع اجلــزاء اجلنائــي
املقــرر حــال املخالفــة.

z.:إصدار.وتنزيل.قوانني.حتفظ.حقوق.األسرة.واألم.والطفل
y تفعيل قانون تشغيل العمال املنزلين؛
y مراجعة القانون اجلنائي مبا يكفل حماية أقوى لألسرة واألطفال؛
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y إصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء؛
y إصدار قانون هيئة املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز؛
y .تفعيل قانون املجلس االستشاري لألسرة والطفولة
z.:متكني.النساء.وتعزيز.وضعهن.يف.املجتمع.واإلعام.ومراكز.القرار

y تطوير مبادرات تعليم النساء والفتيات ومحاربة الهدر املدرسي؛
y  ــي، ومتابعــة ــل الســن القانون ــزواج قب ــات، بســلبيات ال ــن، الســيما الفتي ــة القاصري  توعي

ــة والنفســية؛  ــة والصحي ــن االجتماعي وضعيته
y حتسن صورة املرأة يف اإلعالم، خصوصا يف إعالم القرب؛
y التركيز على دور اإلعالم يف التوعية مبقاصد التعديل الذي مس قانون األسرة؛
y  ،مواصلــة أوراش تعزيــز وجــود النســاء يف مراكــز القــرار السياســي واالقتصــادي واإلداري

والتمكــن االقتصــادي للنســاء عبــر دعــم مشــاريع اجلمعيــات والتعاونيــات واملقــاوالت 
الصغيــرة، ومبــادرات مختلــف الفاعلــن احملليــن التــي تــروم حتقيــق الكرامــة للجميــع.

z.:اتخاذ.تدابير.تنموية.وحتسيسية.لفائدة.املناطق.املهمشة
y تكثيف التحسيس والتوعية بالعالم القروي واملناطق الفقيرة يف املدن؛
y  ،تزويــد العالــم القــروي واملناطــق الشــبه حضريــة باملــدارس ووســائل النقــل املدرســي

واإلضــاءة وتوفيــر األمــان يف مســالكها، وتوفيــر دور للشــباب تســاعدهم علــى التشــبع 
بالتربيــة علــى املواطنــة وتشــجيع الكفــاءات واإلبــداع يف جميــع املياديــن؛

y  خلــق فــرص الشــغل بالعالــم القــروي واعتمــاد سياســة خاصــة بإدمــاج الشــباب يف العالــم
القــروي؛

y  العمــل علــى إعــادة التأهيــل الدينــي لبعــض املناطــق التــي تعــرف انتشــارا للظاهــرة
اجلنــوب(؛ )األطلــس، 

y  ــرف ــذي يع ــه واإلرشــاد األســري ال ــة والتوجي ــي يف التوعي ــع املدن ــادرات املجتم دعــم مب
بأهميــة األســرة ورســالتها وأدوارهــا.

ويف إطار إعمال هذه التوصيات، مت:
z .إطــالق دراســة.وطنيــة.لتوحيــد معاييــر.اجلــودة.وخدمــات.وممارســات.مؤسســات.حمايــة.الطفــل

يف.املغــرب،.شــهر شــتنبر 2016 بشــراكة مــع اليونيســف، والتــي تهــدف إلــى:
y تصنيف مؤسسات الرعاية االجتماعية حسب مجاالت اشتغالها؛
y  حتســن جــودة خدمــات مؤسســات املســتقبلة لألطفــال احملرومــن مــن الرعايــة األســرية

وممارســاتها جلعلهــا تتــالءم واملعاييــر الدوليــة؛
y توحيد املعايير واخلدمات املقدمة لألطفال؛
y  تعزيــز ممارســات املهنيــن يف مجــال التكفــل مــن خــالل اعتمــاد مرجعيــة موحــدة ألنــواع

مختلفــة مــن اخلدمــات املقدمــة.
z. الشــروع.يف.إجنــاز.دراســة حــول الفقــر.واحلرمــان.املتعــدد.األبعــاد.عنــد.األطفــال،.يف إطــار

الشــراكة مــع املرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية املوقعــة يف فــاحت يوليــوز 2016، واملتعلقــة 
بإجنــاز دراســات وأنشــطة تخــص التنميــة االجتماعيــة والهندســة االجتماعيــة، والتــي تهــدف 

إلــى:
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y  وضــع خصائــص الفقــر النقــدي عنــد األطفــال باملغــرب املرتكــز علــى العتبــة الفقــر
الوطنيــة حســب مــكان اإلقامــة؛

y  ــال ــب لألطف ــق منــوذج NMODA باملغــرب لوضــع خصائــص الفقــر املتعــدد اجلوان تطبي
ــة ومــكان اإلقامــة؛ ــات العمري واحلرمــان حســب الفئ

y  إجنــاز حتليــل حلرمــان األطفــال، وحتليــل التداخــالت اخلاصــة باحلرمــان املتعــدد حســب
الفئــات العمريــة ومــكان اإلقامــة؛

y إبراز إشكالية األطفال الذين يعيشون الفقر وتقدمي فهم ألهم أسباب فقرهم؛
y  ــد األطفــال والعالقــة بــن مــدة ــل خــاص حلــدة الفقــر عن ــق وحتلي ــات دقي ــر معطي توفي

ــه. الفقــر وحدت
z. ــع املرصــد إطــاق.دراســة.حــول.واقــع.املســنني.باملغــرب،.يف شــتنبر 2016،.يف إطــار شــراكة م

الوطنــي للتنميــة البشــرية، املوقعــة يف فــاحت يوليــوز 2016 واملتعلقــة بإجنــاز دراســات وأنشــطة 
تخــص التنميــة االجتماعيــة والهندســة االجتماعيــة، وبدعــم مــن صنــدوق األمم املتحــدة 
للســكان، وذلــك بهــدف حتليــل املعــارف واملعطيــات ذات الصلــة باألشــخاص املســنن باملغــرب، 
ــم  ــى واقعه ــك عل ــار ذل ــل آث ــة، وحتلي ــة أو االقتصادي ــة السوســيو دميغرافي ســواء مــن الناحي
وحتديــد حاجياتهــم اآلنيــة واملســتقبلية، وحصيلــة محينــة للسياســات العموميــة املعتمــدة حلــد 

اآلن.

7..دراسة.حول.إشراك.الرجال.والفتيان.يف.محاربة.العنف.ضد.النساء
z. دراســة.حــول.إشــراك.الفتيــان.يف.محاربــة.العنــف.ضــد.النســاء،.التــي تهــدف إلــى معرفــة مــدى

فعاليــة إشــراك الفتيــان يف محاربــة العنــف ضــد النســاء، وإعــداد مخطــط عمــل يحــدد 
ــة الظاهــرة، وذلــك عبــر حتليــل  ــام بهــا مــن طــرف الشــباب يف محارب األنشــطة املمكــن القي
البرامــج واملمارســات اجليــدة يف امليــدان، واالســتماع لفئــة الرجــال والشــباب والقطاعــات 
احلكوميــة املعنيــة وجمعيــات املجتمــع املدنــي املهتمــة باملجــال، مــع االهتمــام بكيفيــة تعزيــز 
اجلانــب التحسيســي والوقائــي وكيفيــة تخطــي العوائــق ورفــع التحديــات. وقــد أجنــزت هــذه 
الدراســة ســنة 2013، بدعــم مــن صنــدوق األمم املتحــدة للســكان، والتــي كانــت مــن أهــم 

ــا: توصياته
y التعريف بكل أشكال العنف ضد النساء بواسطة األسرة واملدرسة ووسائل اإلعالم؛
y تعزيز مراكز االستماع؛
y العمل على حتسن ظروف عيش الرجال والنساء؛
y إظهار مزايا املساواة بن اجلنسن؛
y تفكيك الداللة اجلنسية للتقابل بن الفضاء العام والفضاء اخلاص؛
y العمل على تغيير صورة املرأة يف األسرة، ويف املدرسة، وعبر وسائل اإلعالم؛
y .العمل على تغيير مفهوم الرجل يف األسرة، ويف املدرسة، وعبر وسائل اإلعالم

ويف.إطار.إعمال.التوصيات،.مت:
y االشتغال على الصور النمطية؛
y .شراكة متطورة مع مراكز االستماع
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عــرف مجــال التواصــل املؤسســاتي لــوزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، مــا 
ــى املعلومــة كمــا نــص  ــا بحــق املواطــن يف احلصــول عل بــن 2012 و2016، تطــورا مشــهودا إميان
الفصــل 27 مــن دســتور اململكــة، وحرصــا علــى االســتثمار األمثــل ملــا باتــت توفــره مختلــف وســائط 

التواصــل مــن فــرص لإلخبــار والتفاعــل مــع املواطــن، ومــن إمكانــات للتعبئــة والتحســيس.
ــى  ــي حت ــة للمجــال التواصل ــوزارة، يف هــذا الســياق، قــرارات اســتراتيجية مهيكل وقــد اتخــذت ال
تتمكــن بنيتهــا التواصليــة مــن االضطــالع بأدوارهــا املتمثلــة أساســا يف التعريــف مبختلــف البرامــج 
ــا وتنزيلهــا، وإمــداد  ــى صياغته ــل والسياســات العموميــة التــي ســهرت الــوزارة عل وخطــط العم
كافــة الشــركاء الوطنيــن والدوليــن ووســائل اإلعــالم واملجتمــع املدنــي باملعطيــات واملعلومــات 
ــات والوســائط  ــات القطــب االجتماعــي، مســتثمرة كل اآللي املتوفــرة بتنســيق أفقــي مــع كل مكون
ــة وســائط  ــاج ورقمن ــام دراســية وحمــالت حتسيســية، وإنت ــة وأي ــدوات صحفي ــن ن ــة، م التواصلي
ووثائــق تواصليــة، ونشــرها عبــر بوابتهــا اإللكترونيــة اجلديــدة وصفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل 

ــة.  االجتماعي
1..البناء.املؤسسي.ملجال.التواصل

ارتقــت الــوزارة ببنيتــه اإلداريــة إلــى مكــون أساســي ضمــن الهيكلــة اجلديــدة، حتــى يضطلــع 
مجــال التواصــل مبهامــه يف تنزيــل مختلــف األوراش اإلصالحيــة والتعريــف بهــا، حيــث مت إحــداث 
قســم للتواصــل بالكتابــة العامــة، مبوجــب قــرار للســيدة بســيمة احلقــاوي، وزيــرة التضامــن 
واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، شــهر أبريــل 2013، يضــم مصلحتــن: مصلحــة التفاعــل 
اإللكترونــي ومصلحــة التواصــل. كمــا عملــت علــى إغنائــه باملــوارد البشــرية املتخصصــة ليتمكــن 

ــى الوجــه األمثــل.  ــه عل مــن مباشــرة عمل
2..أوراش.تواصلية.مهيكلة

z.الهوية.املؤسساتية
عملــت الــوزارة، يف إطــار مجــال التواصــل، علــى تصميــم 
مجــاالت  تنــوع  تعكــس  وموحــدة،  جامعــة  بصريــة  هويــة 
اشــتغالها املتعــددة مرتكــزة علــى األلــوان، حيــث لــكل بنيــة 
وأيضــا  وشــعاراتها،  بلونهــا  بصريــة خاصــة  هويــة  إداريــة 
معــززة  التواصليــة،  الوســائط  مختلــف  ضمــن  بخطوطهــا 
مبيثــاق عملــي خــاص بتصميــم جميــع اإلنتاجــات املكتوبــة 
والســمعية البصريــة، يحتــوي علــى كافــة القواعــد األساســية 
املمثلــة لهويــة الــوزارة، ممــا مكــن مــن تيســير وتســريع وتيــرة 
اإلنتــاج والنشــر وفــق معاييــر مضبوطــة ومهنيــة، ســواء عبــر 
التنســيق الداخلــي مــع مختلــف الفاعلــن يف صياغــة اخلبــر 
ــف مــوردي اخلدمــات  ــر التنســيق اخلارجــي مــع مختل أو عب

مــن وكاالت ومطابــع وشــركات إنتــاج.
وهكــذا، مت اعتمــاد 6 ألــوان، ضمــن الهويــة البصريــة، تعبــر عــن مختلــف محــاور اشــتغال الــوزارة، 

مبــا انعكــس علــى وســائط مختلــف األنشــطة التــي تنظمهــا الــوزارة.   
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كمــا اعتمــدت ذات املنهجيــة لتحديــد هويــة بصريــة شــاملة لــكل مــن املرصــد الوطنــي لألشــخاص 
املســنن، واملرصــد الوطنــي للعنــف ضــد املــرأة، واملرصــد الوطنــي لصــورة املــرأة يف اإلعــالم، وكــذا 
السياســات العموميــة، كاخلطــة احلكوميــة للمســاواة “إكــرام”، والسياســة العموميــة املندمجــة 
حلمايــة الطفولــة، والسياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة. 

                 
y.التواصل.ضمن.برامج.التعاون

يف إطــار دعــم اخلبــرة التقنيــة وتوجيههــا نحــو أولويــات عمــل الــوزارة، مت إرســاء مشــروعن 
التواصــل: مجــال  اســتراتيجين يف 

األول مكــن مــن صياغــة مشــروع اســتراتيجية للتواصــل الداخلــي واخلارجــي ملأسســة . 1
املســاواة بــن اجلنســن داخــل القطــب االجتماعــي، بتعــاون مــع خبــرة تقنيــة يف إطــار 

الشــراكة مــع هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة؛
حــول اخلطــة . 2 ورقميــة  مكتوبــة  وســائط  إنتــاج  يــروم  تواصلــي  أثمــر مخطــط  الثانــي 

األوروبــي. االحتــاد  مــع  بشــراكة  »إكــرام«،  احلكوميــة 
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3..التفاعل.الرقمي.والنشر
y.إحداث.بوابة.إلكترونية.جديدة

التــي يعرفهــا مجــال تكنولوجيــا االتصــال، والفــرص  النوعيــة والكبيــرة  متاشــيا مــع الطفــرة 
ــت وزارة التضامــن  ــي، عمل ــا، خاصــة يف شــقها التواصل ــي يتيحه ــة الت ــة الهائل ــات التقني واإلمكان
واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة علــى اســتثمار هــذه اإلمكانــات التواصليــة والتفاعليــة 
وإحــداث البوابــة اإللكترونيــة www.social.gov.ma، التــي متكــن مــن نشــر مختلــف املعلومــات 
وفــق مضامــن تواصليــة غنيــة ســهلة الولــوج لعمــوم املهتمــن والفاعلــن، وتقريــب مختلــف خدمــات 
القطــب االجتماعــي إلــى املواطنــن وتيســير ولوجهــم إلــى املعلومــة أينمــا كانــوا، دون حاجتهــم إلــى 

التنقــل ملقــر الــوزارة لوضــع طلباتهــم واقتراحاتهــم أو بــث شــكواهم ومالحظاتهــم. 

ويعــرض اجلــدول أســفله مقارنــة لتطــور ترتيــب البوابــة اإللكترونيــة للــوزارة علــى املســتوين 
الوطنــي والعاملــي، خــالل شــهر دجنبــر 2015 وشــتنبر 2016، حســب موقــع Alexa العاملــي املختــص 
ــة  ــى املســتوى الوطنــي مــن الرتب ــة، حيــث ظهــر تطــور الترتيــب عل يف تصنيــف املواقــع اإللكتروني
9843 عنــد متــم شــهر دجنبــر 2015 إلــى الرتبــة 7383 شــهر شــتنبر 2016، واالنتقــال مــن الرتبــة 

ــى املســتوى العاملــي. ــة 1.126.907.عل ــى الرتب 1.643.951  إل

الرتتيب الوطني الرتتيب العاملي Social. Gov.ma

شتنرب 2016 دجنرب 2015 شتنرب 2016 دجنرب 2015 الفرتة

7383   9843 1.126.907 1.643.951 الرتتيب

2460 رتبة محصل عليها

خــالل  املوقــع  ترتيــب  تحســن 
 5000 ضمــن  وكان  مــاي  شــهر 

مغــريب موقــع 

رتبة *657313

* Alexa موقع التصنيف العاملي
تحسن يف الرتتيب ب
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y.التفاعل.عبر.املواقع.االجتماعية
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y.تفاعل.السيدة.الوزيرة.عبر.مواقع.التواصل.االجتماعي
تتواصــل الســيدة بســيمة احلقــاوي، وزيــرة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة، 
مــن خــالل صفحتهــا الرســمية علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، تعــرف مــن خاللهــا مبختلــف 
مشــاركات الســيدة الوزيــرة وطنيــا ودوليــا. كمــا تنشــر عبرهــا أهــم إجنــازات الــوزارة. وتعتبــر 
الصفحــة اخلاصــة بالســيدة الوزيــرة علــى موقــع الفايســبوك فضــاء يرصــد تفاعــالت املواطنــن 
عمومــا، والفاعلــن اإلعالميــن واجلمعويــن بشــكل خــاص، مــع إجنــازات الــوزارة، وذلــك بهــدف 

ــم والتقــومي. ــف ســبل التقيي االســتفادة مــن مختل

y..مثــال.لتفاعــل.رواد.الفيــس.بــوك.عنــد.إطــاق.الفيلــم.اخلــاص.بخدمــات.صنــدوق.التكافــل
االجتماعــي
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4..حتقيق.اإلشعاع.الثقايف
y.إصدار.الكتب

عمــال علــى إغنــاء رصيدهــا الوثائقــي وجعلــه أداة لتطويــر املعرفــة، وترصيــد اإلنتــاج الفكــري 
املؤسســاتي يف مجــال اهتمامهــا، عملــت الــوزارة علــى إصــدار مجموعــة مــن التقاريــر والدراســات 
ــا رهــن  ــي تضعه ــة، والت ــة االجتماعي ــرأة واألســرة والتنمي واملنشــورات يف مجــاالت التضامــن وامل
إشــارة املهتمــن والباحثــن والفاعلــن املؤسســاتين، وتســهيل الولوج إليها عبر بوابتهــا اإللكترونية. 
وقــد بلــغ عــدد اإلصــدارات، مــا بــن ســنة 2012 و2016، مــا مجموعــه 74 إصــدارا، 21 منــه ترجــم 

إلــى اللغــة الفرنســية و6 إلــى اللغــة اإلجنليزيــة، وإصــدار واحــد بلغــة »برايــل«.
ــوزارة مــا بــن ســنتي 2012  ــاج الوثائقــي لل ويوضــح الرســم املبيانــي )الشــكل رقــم 1( تطــور اإلنت

ــة املعتمــدة. و2016 موزعــة حســب اللغ

الرسم املبياين )الشكل رقم 1(: عدد املنشورات حسب لغة النرش

ويعــرض الرســم املبيانــي )الشــكل رقــم 2( هــذه اإلصــدارات حســب مجــاالت اشــتغال الــوزارة، إذ 
يحظــى مجــال املــرأة بالنصيــب األوفــر مــن اإلنتــاج بــــ 20 إصــدارا. 

الرسم املبياين )الشكل رقم 2(: عدد املنشورات حسب املجال
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فيمــا يعــرض الرســم املبيانــي )الشــكل رقــم 3( النســب املئويــة لهــذه اإلصــدارات حســب نــوع 
الوثيقــة، حيــث تشــكل التقاريــر نســبة 51 % كأعلــى نســبة.

الرسم املبياين )الشكل رقم 3(: نسب املنشورات حسب نوع الوثيقة

y.املشاركة.يف.املعارض.والتظاهرات

شــاركت الــوزارة يف فعاليــات املعــرض.الدولــي للنشــر.والكتــاب بالــدار البيضــاء، الــذي ينظــم شــهر 
فبرايــر مــن كل ســنة، حيــث مت علــى مــدى األربــع ســنوات األخيــرة:

ooتنظيم أروقة تضم جميع إصدارات الوزارة؛
ooتوزيع أكثر من ألف قرص مدمج يضم منشورات الوزارة؛
ooاستقبال ما يعادل 5000 زائر كل يوم؛
oo ــات املعــرض، حيــث ــداد فعالي ــى امت ــة وحتسيســية عل ــر مــن 10 أنشــطة فكري ــم أكث تنظي

مثــال مت ســنة 2014 تنظيــم نــدوة علميــة حــول املســاواة، وصــورة املــرأة يف اإلعــالم، 
والعنــف ضــد النســاء.
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 ،AFEM كمــا شــاركت الــوزارة يف فعاليــات.مؤمتــر.جمعيــة النســاء رئيســات املقــاوالت باملغــرب
شــهر مــارس 2016، بــرواق ضــم أهــم إصداراتهــا، مت خاللــه توزيــع املئــات مــن األقــراص املدمجــة 
ملنشــوراتها. كمــا شــاركت بــرواق خــاص ضمــن فعاليــات »الربــاط عاصمــة الشــباب العربــي«، التــي 

نظمتــه وزارة الشــباب والرياضــة بالربــاط 2016.
5..التواصل.مع.وسائل.االعام

حرصــت وزارة التضامــن واملــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة علــى حســن التواصــل مــع وســائل 
اإلعــالم، وتقاســمه املعلومــات التــي تهــم القطــاع، عبــر حتريــر بالغــات صحفيــة ونشــرها علــى 
نطــاق واســع، واســتقبال الصحفيــن وتيســير عملهــم أثنــاء تغطيــة األنشــطة واللقــاءات، وإمدادهــم 

باملعطيــات واملعلومــات الالزمــة. 
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كمــا مت العمــل علــى جــرد وقــراءة املقــاالت الصحفيــة، مــن خــالل إجنــاز نشــرة يوميــة لقــراءة يف 
ــوزارة عبــر  ــى مــدار الســاعة متكــن مســؤولي ال الصحــف، وتوفيــر خدمــة إلكترونيــة متجــددة عل

بريدهــم اإللكترونــي مــن تتبــع كل مــا ينشــر إعالميــا، توخيــا لســرعة التفاعــل.

6..التواصل.خال.احلمات.التحسيسية
تعتمــد احلمــالت التحسيســية الوســائط التواصليــة الرقميــة واملكتوبــة، ملــا لهــا مــن أهميــة يف 
تشــكيل الصــور الذهنيــة للمتلقــي وترســيخ بعــض القيــم واملفاهيــم املجتمعيــة. لذلــك، عملــت 
الــوزارة خــالل تنظيــم احلملــة الوطنيــة لرعايــة األشــخاص املســنن حتــت شــعار »النــاس الكبــار، 

كنــز يف كل دار« شــهر أكتوبــر 2013 و2014، علــى إجنــاز:  
ooوصلة إذاعية توعوية باللغتن العربية واألمازيغية مت بثها يف القنوات اإلذاعية؛
ooوصلة تلفزية توعوية باللغتن العربية واألمازيغية مت بثها يف القنوات الوطنية؛
oo.نشرات وملصقات من مختلفة األحجام الكبير والصغير موجهة لألطفال والشباب 

وأســهمت الــوزارة يف انخــراط وســائل اإلعــالم يف التحســيس ونشــر ثقافــة التضامــن بــن األجيــال، 
ــة  ــة املســنن شــتاء 2014 و2015، حتــت شــعار »رعاي ــداء مــن أجــل رعاي ــة ن ــم عملي خــالل تنظي

املســنن بــدون مــأوى.. مســؤوليتنا كاملــن«.
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وقــد مت خــالل احلمــالت الوطنيــة التحسيســية حــول العنــف ضــد النســاء، التــي تنظــم شــهر نونبــر 
ــار األنســب للصــور والشــعارات التــي تخاطــب املجتمــع حــول  ــى االختي مــن كل ســنة، التركيــز عل

خطــورة ارتــكاب العنــف ضــد املــرأة، ومــدى أثــره الوخيــم علــى محيطــه اخلــاص والعــام.

      
ويف نفــس الســياق، عرفــت احلملــة الوطنيــة األولــى لوقــف العنــف ضــد األطفــال إعــداد وإنتــاج 
دعامــات تواصليــة، شــملت وصلــة تلفزيونيــة وســت وصــالت إذاعيــة بهــدف محاربــة العنــف 
املمــارس يف حــق األطفــال، عبــر التحســيس بأهميــة احتــرام حقــوق الطفــل يف كافــة األوســاط. 
كمــا عرفــت احلملــة الوطنيــة التحسيســية حــول الولوجيــات، التــي تنظــم ألول مــرة، إعــداد وإنتــاج 

ــة. ــة ووصــالت إذاعي ــة تلفزيوني ــة، شــملت وصل دعامــات تواصلي
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حصيلة املنشورات 2016-2012
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مجال املرأة
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مجال الطفولة
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مجال األرسة
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مجال األشخاص املسنون
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مجال األشخاص يف وضعية إعاقة



288



289



290

مجال التنمية االجتامعية
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حصيلة املنجزات لسنوات 2016-2015-2014-2013-2012
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العالقات مع الربملان






