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I. إطالق الخطة الحكومية للمساواة »إكرام 2«
ترســيخا للنتائــج اإليجابيــة التــي أثمرتهــا الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام« ضمــن الــورش الوطنــي لتحقيــق المســاواة بين الجنســين 
وتمكيــن النســاء والفتيــات، واســتنادا لمحــاور البرنامــج الحكومــي 2017 - 2021 الداعمــة لإلنصــاف والمســاواة بيــن الجنســين، أطلقــت 
وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة النســخة الثانيــة مــن الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام 2«، وفــق مقاربــة 

تشــاركية مــع مختلــف الفاعليــن، مــن قطاعــات حكوميــة ومؤسســات وطنيــة وهيئــات مدنيــة ونقابيــة وأكاديميــة..

1. تثمين الخطة الحكومية للمساواة »إكرام 1«
حرصــا على ضمان نجاعة السياســات العموميــة وتتبع أثرها، 
وتثمينــا للنتائــج اإليجابيــة التــي حققتهــا الخطــة الحكومية 
ــة  ــة الحكومي ــاركي للخط ــم تش ــراء تقيي ــم إج ــاواة، ت للمس
ــر 2017،  ــر 2016 ويناي ــن دجنب ــا بي ــرام1«، م ــاواة »إك للمس
عبــر تنظيــم ورشــات ولقــاءات عمــل ومجموعــات بؤريــة 
مــع مختلــف الفاعليــن المعنييــن، مــن قطاعــات حكوميــة، 
ومؤسســات وطنيــة، وجمعيــات، وشــركاء تقنييــن ومالييــن، 
ــة  ــوزارات )RCI(، ولجن ــن ال ــتركة بي ــاور المش ــبكة التش وش
ــر  ــداد تقري ــا إع ــى إثره ــم عل ــي، ت ــب االجتماع ــوع للقط الن
تقييــم الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام1«، والــذي 
كان مــن ثمــاره إنجــاز المقتضيــات المرجعيــة وإطالق مســار 
ــرام2«. ــاواة »إك ــة للمس ــة الحكومي ــروع الخط ــورة مش بل
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2. إعداد الخطة الحكومية »إكرام 2«
ــات  ــص التفاوت ــال تقلي ــي مج ــة ف ــات عمومي ــورة سياس ــة ببل ــي، المتعلق ــج الحكوم ــات البرنام ــا اللتزام ــتمرارية، وتبع ــار االس ــي إط ف
ــي  ــن التعاط ــن م ــة تمّك ــل مجالي ــة عم ــق مقارب ــرام2« وف ــاواة »إك ــة للمس ــة الحكومي ــوزارة الخط ــت ال ــة، أطلق ــة والمجالي االجتماعي
عــن قــرب مــع احتياجــات المواطنــات والمواطنيــن، وتعتمــد التخطيــط المبنــي علــى النتائــج، وفــي إطــار شــراكات مــع مختلــف الفاعليــن 

الجهوييــن وجمعيــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص. وقــد تضمــن مســار إطــالق بلــورة الخطــة الحكوميــة »إكــرام2«: 

إعداد ورقة تأطيرية تتضمن السياق العام والمنهجية والمقاربات المعتمدة، والمجاالت ذات األولوية؛ ●

تنظيم مشاورات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين، على المستوى الوطني والجهوي، وهم: ●

القطاعات الحكومية؛ ●

المؤسسات والهيئات الوطنية؛ ●

منظمات المجتمع المدني؛ ●

الجامعات ومراكز البحث؛ ●

القطاع الخاص؛ ●

النقابات والغرف المهنية؛ ●

الشركاء التقنيين والماليين؛ ●

المجلس الجهوي لجهة الرباط القنيطرة؛ ●

المجلس الجهوي آلسفي مراكش.  ●

ــر  ● ــة والتقاري ــر التركيبــي للخطــة الحكومي إعــداد التقري
ــة؛ التكميلي

إعداد مشروع الوثيقة النهائية، مع دليل فهم اإلجراءات. ●
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ومــن أجــل اإلعــداد القبلــي الجيــد لتنزيــل الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام2«، تــم وضــع خارطــة طريــق تمثــل البرمجــة المقترحــة، 
وذلــك عبــر وضــع مؤشــرات لقيــاس ضمــان بلــوغ اآلثــار المتوخــاة، والتــي تحــدد: 

المخرجات المنتظرة حسب األداء )محور/هدف/إجراء( إلى غاية نهاية شتنبر 2018؛ ●

الدراسات األولية واالستراتيجيات وبرامج العمل، ما بين أكتوبر 2018 وشتنبر 2019؛ ●

مقترح اإلجراءات االستراتيجية حسب المحاور؛ ●

مقترح البرمجة الزمنية والمسؤوليات. ●

3. المصادقة على الخطة الحكومية 
للمساواة »إكرام2«

●  2017 الوزاريــة فــي دجنبــر  اللجنــة  اجتمــاع  عقــد 

ــرام2«،  ــاواة »إك ــة للمس ــة الحكومي ــة الخط لمدارس
ــة  ــت المصادق ــة، وتم ــة النهائي ــق المصادق ــي أف ف
علــى الوثيقــة االســتراتيجية التــي تتضمــن المحــاور 
واألهــداف مــن طــرف المجلــس الحكومــي المنعقــد 

ــت 2017. ــي 03 غش ف

ــي  ● ــة ف ــن الوزاري ــة بي ــة التقني ــن للجن ــد اجتماعي عق
إطــار االجتماعــات التنســيقية، ســواء فــي مــا يخــص 
تقييــم الخطــة الحكوميــة »إكــرام1« أو إطــالق بلــورة 
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الخطــة الحكوميــة »إكــرام2«، حيــث تــم فــي االجتمــاع األول تقديــم النتائــج األوليــة لتقييــم الخطــة الحكوميــة »إكــرام1«، وتــم فــي 
االجتمــاع الثانــي، المنعقــد فــي مــاي 2017، تقديــم الورقــة التأطيريــة للخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام« 2، ومنهجية المشــاورات 
المقترحــة بهــذا الخصــوص. كمــا تــم تنظيــم ورشــات عمــل مــع القطاعــات الحكوميــة مــن أجــل مناقشــة محــاور مشــروع وثيقــة الخطــة 
ــات  ــة مالحظ ــع ومناقش ــى تجمي ــة إل ــن، باإلضاف ــن المعنيي ــع الفاعلي ــاورات م ــة للمش ــج األولي ــم النتائ ــرام 2«، وتقدي ــة »إك الحكومي

القطاعــات حــول ذات الوثيقــة.

4. مواصلة برنامج الدعم التقني لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة
تواصــل وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة، خــالل ســنة 2017، وباتفــاق مــع االتحــاد األوروبــي، متابعــة إطــالق 
أنشــطة الدعــم التقنــي لتفعيــل الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام 1«، المبرمجــة ضمــن اإلطــارات المرجعيــة والوثيقــة المعدلــة، 
ــة،  ــة، والداخلي ــة العمومي ــالح اإلدارة والوظيف ــة، وإص ــال والثقاف ــي وزارات االتص ــة ف ــريكة، والمتمثل ــات الش ــوزارة والقطاع ــدة ال لفائ

والعــدل واالقتصــاد والماليــة، والتــي تهــم المجــاالت التاليــة:

تقويــة قــدرات أعضــاء اللجنــة التقنيــة المكلفــة بتتبــع تنفيــذ الخطــة الحكوميــة للمســاواة، حيــث تــم تنظيــم لقــاءات عمــل وورشــات  ●
إلعــداد برنامــج للتكويــن، وفــق الحاجيــات لفائــدة ممثــالت وممثلــي القطاعــات الحكوميــة، وتــم تنظيــم ســلك للتكويــن تضمــن ثــالث 
دورات، علــى مــدى 45 يومــا مــا بيــن دجنبــر 2016 ومــارس 2017، وفــق محــاور متكاملــة شــملت اكتســاب المعــارف األساســية فــي 
ــريعي  ــار التش ــاء، واإلط ــال والنس ــن الرج ــاواة بي ــزز المس ــل يع ــاء تواص ــال وبن ــل أدوات االتص ــين، وتحلي ــن الجنس ــاواة بي ــال المس مج
ــر  ــة تدبي ــى منهجي ــة إل ــوع، باإلضاف ــاواة الن ــوض بمس ــى النه ــة إل ــالت الرامي ــبة للتدخ ــاتي بالنس ــي والمؤسس ــي والثقاف واالجتماع
المشــاريع حســب النتائــج وفــق مقاربــة النــوع االجتماعــي، والنــوع االجتماعــي والترافــع. وتــوج هــذا الســلك التكوينــي بلقــاء تقييمــي 

وتوزيــع الشــواهد علــى المســتفيدين.

ــد خــاص  ● ــر تحمــالت جدي ــم إنجــاز خبــرة إلعــداد دفت إطــالق الخبــرة المتعلقــة بتأهيــل الفضــاءات المتعــددة الخدمــات للنســاء، حيــث ت
ــات  ــح المؤسس ــة بفت ــة المتعلق ــر الدولي ــالءم والمعايي ــة، يت ــة صعب ــي وضعي ــاء ف ــة بالنس ــف الخاص ــددة الوظائ ــاءات المتع بالفض
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ــام  ــد مه ــا تحدي ــن مخرجاته ــن بي ــي م ــن، والت ــة حقوقه ــاء وحماي ــن النس ــتهدف تمكي ــواء، ويس ــل واإلي ــة بالتكف ــة الخاص االجتماعي
ــار: ــذا اإلط ــي ه ــم ف ــا ت ــاء. كم ــة بالنس ــة خاص ــات اجتماعي ــا مؤسس ــف، باعتباره ــددة الوظائ ــاءات المتع ــداف الفض وأه

تنظيــم ورشــة لفائــدة مكونــات القطــب االجتماعــي والشــركاء فــي مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء لتملــك مخرجــات هــذه الخبــرة  •
واستشــراف آفــاق ترجمتها؛

بالفضــاءات  • الخــاص  البرنامــج اإلجرائــي  لتنزيــل مكونــات  عقــد اجتماعــات دوريــة 
المتعــددة الوظائــف للنســاء فــي وضعيــة صعبــة؛

إرســال اســتمارة خاصــة بالـــ40 فضــاء إضافيــا إلــى منســقي ومندوبــي التعــاون  •
ــكل  ــاص ب ــة الخ ــروع المؤسس ــول مش ــور ح ــورة تص ــا وبل ــدف مواكبته ــي به الوطن

ــاء؛ فض

اإلشــراف علــى تنظيــم لقــاءات تنســيقية جهويــة مــع كل المتدخليــن والفاعليــن فــي  •
سلســلة التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف بالجهــات، مــن أجــل إرســاء عالقــات تكامليــة 
وتنســيقية بيــن الفضــاءات والخاليــا المؤسســاتية والجمعيــات الشــريكة العاملــة فــي 

المجــال؛

تنظيــم زيــارات ميدانيــة للفضــاءات وعقــد اجتماعــات تنســيقية مــع منســقي مندوبــي  •
التعــاون الوطنــي علــى صعيــد كل جهــة بهــدف التوافــق علــى كيفيــة تنزيــل هــذه 

الفضــاءات.

الخبــرة التكميليــة لتنزيــل مخرجــات دفتــر التحمــالت الخــاص بالنســاء في وضعيــة صعبة،  ●
ــن  ــرف الفاعلي ــن ط ــا م ــالت وتملكه ــر التحم ــات دفت ــل مخرج ــى تفعي ــدف إل ــي ته الت
الممارســين مــن جهــة، وتجويــد وتحســين شــروط النهــوض بالمســاواة والمناصفــة بيــن 
الرجــال والنســاء بالمغــرب مــن جهــة أخــرى. وتتمثــل التدابيــر اإلضافيــة المقترحــة فــي 

لقد مت استكمال اخلطة احلكومية للمساواة "إكرام" 2016-2012 وحان وقت حتصيل النتائج.

وهو أيضا وقت تقييم التقدم الذي أحرزه الفاعلون في تفعيل مقتضيات احملاور الثمانية للخطة 
احلكومية والتي متت صياغتها بانخراط جميع القطاعات احلكومية وفق مقاربة تشاركية.

تعتبر اخلطة احلكومية للمساواة، التي متت املصادقة عليها من طرف اجمللس احلكومي في يونيو 
2013، وثيقة مرجعية يعتمد عليها مختلف الشركاء في تدخالتهم للنهوض بحقوق النساء، 

وذلك بانسجام مع االلتزامات الدستورية والبرنامج احلكومي.

مقاربة  إلى  منفردة  قطاعية  مقاربة  من  املساواة  مبفهوم  االنتقال  من  اخلطة  هذه  مكنت  كما   
عرضانية، تأخذ بعني االعتبار حاجيات النساء والرجال عند التخطيط للسياسات العمومية.

املستوى  على  سواء  االلتزامات،  هذه  تنفيذ  خالل  التحديات  من  العديد  رفع  علينا  كان  لقد 
ولقد كان  اجملال.  الفاعلني في هذا  قدرات  تقوية  فيما يخص  أو  الثقافي  املؤسساتي،  التنظيمي، 

علينا أيضا البحث عن وسائل متكننا من جتاوز عوامل املقاومة.

إذا كان النهوض باملساواة بني النساء والرجال مسألة مجتمعية تستلزم انخراط جميع األطراف، 
تتحمل  احلكومية  القطاعات  فإن  أخرى،  البرملان ومؤسسات  املدني،  اجملتمع  احلكومة،  ذلك  مبا في 
حقوقهم  من  االستفادة  من  واملواطنات  املواطنني  لتمكني  املالئمة  الظروف  توفير  مسؤولية 

الدستورية، مبا فيها حق الكرامة وعدم التمييز في مختلف جوانب احلياة الشخصية واملهنية.

الفاعلني  خملتلف  املشتركة  املساهمات  لكن  مختلفة،  والتحديات  متعددة،  املتبقية  األوراش  إن 
مكنت من توثيق التقدم في العديد من اإلجنازات التي ال ميكن ذكرها كلها.

ستجدون في هذا العدد خالصة أهم اإلجنازات مبا فيها إجنازات امليدان التشريعي.

األيام  في  ورشها  سيستهل  التي  للمساواة،  احلكومية  اخلطة  من  الثانية  املرحلة  ستمكن  كما 
احلالية من أجل  الدينامية  من معرفة كيفية ترسيخ وتقوية  النتائج احملصلة،  املقبلة على ضوء 

اقتراح إطار منوذجي لتحقيق املساواة واملناصفة بني النساء والرجال.

السيدة بسيمة احلقاوي

وزيرة التضامن واملرأة واألسرة
والتنمية اإلجتماعية

النشرة اإلخبارية رقم 1 • غشت 2016

I.C.R.A.M

ΩGô``cEG

Plan Gouvernemental pour l’Égalité

IGhÉ°ùª∏d á«eƒµ◊G á£ÿG

كلمة السيدة الوزيرة

• األهداف

اخلطة احلكومية للمساواة "إكرام" 
2016-2012 : التقدم احملرز و اإلجنازات

صفحة 2-4

• مواعيد مقبلة

أنشطة في طور اإلجناز : تقوية قدرات 
اللجنة التقنية البني وزارية ...

املرحلة الثانية للخطة احلكومية 
للمساواة ...

صفحة 4

الفهرس

ΩGô````cEG
Rƒ``«``f

9



هــذه الخبــرة التكميليــة فــي:

تنظيــم أنشــطة تحسيســية وتكوينيــة لفائــدة مختلــف الفاعليــن لضبــط وتملــك القواعــد والمعاييــر المســتجدة التــي أتــى بهــا دفتــر  •
التحمــالت الجديــد؛

تطوير أدوات وآليات تكميلية لتنزيل دفتر التحمالت إلى إجراءات تفعيلية وعملية للفضاءات المتعددة الوظائف؛ •

مواكبــة الفاعليــن وتمكينهــم مــن تفعيــل إجرائــي لمعاييــر الوقايــة وتجويــد خدمــات التكفــل لفائــدة النســاء فــي وضعيــة صعبــة  •
وحمايــة حقوقهــن؛

تعميم نتائج تشخيص دفتر التحمالت؛ •

تنظيــم التوزيــع المجالــي للفضــاءات وفــق المهــام التــي ستســند إليهــم علــى مجمــوع التــراب الوطنــي، مــع اســتحضار التقاطعــات  •
فــي مــا بيــن خدمــات التكفــل وخدمــات التمكيــن االقتصــادي والمهنــي للنســاء؛

ــن الخاصــة بالعامليــن االجتماعييــن، والســعي الــى إدمــاج كل الجوانــب ذات العالقــة بالمســاعدة  • ــراء مصوغــات التكوي مراجعــة وإث
والمواكبــة ومكافحــة العنــف؛

بلــورة مشــروع المؤسســة الخــاص بالفضــاءات المتعــددة الوظائــف، بمــا فيهــا األدوات التكميليــة للعمــل )مقترحــات الولــوج للفضاء،  •
التوجيــه والمغــادرة، بروتوكــول تقاســم المعلومة...(؛

وضع آليات التتبع والمراقبة والتقييم واالعتماد من طرف وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية. •

ــذ  ● ــة تنفي ــول حصيل ــل ح ــتراتيجية للتواص ــل واس ــج العم ــاز برنام ــم إنج ــث ت ــرام«، حي ــاواة »إك ــة للمس ــة الحكومي ــول الخط ــل ح التواص
مقتضيــات الخطــة الحكوميــة »إكــرام1« وإطــالق الخطــة الحكوميــة »إكــرام2«، وبلــورة مقتــرح هيكلــة الصفحــة اإللكترونيــة للخطــة 

.»ICRAM NEWS« الحكوميــة »إكــرام«، إضافــة إلــى إعــداد العدديــن األول والثانــي للنشــرة اإلخباريــة

تتبع األنشطة لفائدة القطاعات الحكومية الشريكة، حيث تم: ●

ــات االستشــارية للمســاواة وتكافــؤ الفــرص  • ــة الخاصــة بمواكبــة الهيئ ــات المرجعي ــة: إعــداد المقتضي علــى مســتوى وزارة الداخلي
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ــة واإلقليميــة؛ والنــوع االجتماعــي علــى مســتوى المجالــس الجهوي

علــى مســتوى وزارة إصــالح اإلدارة والوظيفــة العموميــة: إعــداد المقتضيــات المرجعيــة الخاصــة بتفعيــل مرصــد النوع فــي الوظيفة  •
العمومية؛

علــى مســتوى وزارة االقتصــاد والماليــة: إنجــاز وترجمــة وطبــع دليــل إدمــاج مقاربــة النــوع فــي االســتراتيجيات والبرامــج القطاعيــة  •
فــي مجــال الميزانيــة المســتجيبة للنــوع، وذلــك لتطويــر مركــز االمتيــاز لتمكينــه مــن مواكبــة الفاعليــن؛

علــى مســتوى وزارة الثقافــة واالتصــال: إنجــاز التشــخيص وتقريــر القواعــد المعياريــة مــن أجــل إنجــاز دليــل حــول الصــور النمطيــة فــي  •
وســائل اإلعــالم واســتراتيجية وبرنامــج عمــل بهــدف تحســيس وســائل اإلعــالم بمحتويــات هــذا الدليل.

5. مواصلة برنامج دعم الفاعلين غير الحكوميين لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 
عرفــت، ســنة 2017، مواصلــة برنامــج دعــم الفاعليــن غيــر الحكومييــن، الــذي ينــدرج فــي إطــار مكونــات برنامــج دعــم االتحــاد األوروبــي 
لتنفيــذ الخطــة الحكوميــة »إكــرام1«، حيــث تمــت مواكبــة وتتبــع 15 مشــروعا لجمعيــات المجتمــع المدنــي، ســواء عبــر تنظيــم ورشــات 

ودورات لدعــم القــدرات أو زيــارات ميدانيــة للوقــوف علــى التقــدم فــي تنفيــذ المشــاريع.

تتبــع إنجــاز المشــاريع المدعمــة، حيــث تــم تنظيــم ورشــة عمــل، بدايــة 2017، مــع الفاعليــن غيــر الحكومييــن لتنســيق منهجيــة العمــل  ●
المشــترك، ورصــد تنفيــذ المشــاريع، وذلــك مــن خــالل:

مراجعة اإلطار المنطقي للمشروع؛ •

إعداد سلسلة النتائج للمشروع؛  •

إعداد مصفوفة تتبع نتائج المشروع؛ •

إعداد إطار قياس أداء المشروع؛ •

تنظيم زيارات ميدانية لتتبع المشاريع مع اعتماد اإلطار المنطقي للمشروع. •
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تنظيــم لقــاءات موضوعاتيــة، حيــث تنــاول اللقــاء األول، الــذي نظــم يومــي 23 و24 مــاي 2017، »كيــف نبنــي تواصــال حــول مشــروع  ●
يدمــج بعــد النــوع االجتماعــي؟«، وذلــك مــن أجــل تمكيــن الجمعيــات المدعمــة مــن ضبــط اآلليــات التواصليــة بشــكل عــام، واســتحضار 
بعــد النــوع االجتماعــي عنــد وضــع أي خطــة إعالميــة تواصليــة، والــدور الــذي يضطلــع بــه الشــق التواصلــي فــي النهــوض بالمســاواة 
ــة المســتجيبة للنــوع كمدخــل  ــر 2017، »الميزاني ــذي نظــم يومــي 15 و16 دجنب ــي، ال ــاول اللقــاء الثان ــن النســاء والرجــال. فيمــا تن بي
إلدمــاج المســاواة بيــن النســاء والرجــال فــي الماليــة العامــة«، وذلــك مــن أجــل تمكيــن الفاعليــن غيــر الحكومييــن مــن ضبط واســتيعاب 
مفهــوم الميزانيــة المســتجيبة للنــوع، فــي إطــار اإلصــالح الــذي يعرفــه القانــون التنظيمــي للماليــة مــن جهــة، وتقويــة مهارتهــم 
وقدراتهــم فــي مجــال إعــداد الميزانيــة المبنيــة على النــوع على المســتوى المحلــي واعتمادهــا كأداة للنهــوض بالحقوق والمســاواة 
ونبــذ التمييــز مــن جهــة أخــرى. كمــا تــم تبــادل تجــارب الجمعيــات الوطنيــة لتثميــن الممارســات الجيــدة، حيــث تم، يــوم 29 شــتنبر 2017، 
تنظيــم يــوم حــول الممارســات الجيــدة فــي مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء بمدينــة طنجــة، بمبــادرة مــن مؤسســة ســيديال، وتــم 
تقديــم، يــوم 23 نونبــر 2017، نتائــج مشــروع منظمــة العفــو الدوليــة المغــرب حــول مــدارس للمســاواة والنــوع االجتماعــي ببنــي مــالل.

الزيــارات الميدانيــة، حيــث تــم إعــداد زيــارات ميدانيــة ثانيــة لفائــدة الفاعليــن غيــر الحكومييــن تتعلــق بمواكبــة تتبــع المشــاريع وفــق  ●
خطــة العمــل الخاصــة أو التــي تــم اعتمادهــا مــن طــرف كل جمعيــة علــى حــدة، وذلــك بعــد الزيــارات الميدانيــة األولــى التــي همــت 

الجانــب الخــاص بمراجعــة اإلطــار المنطقــي للمشــروع.

6. إطالق البحث الوطني الثاني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء
ــة  ــذه اآلف ــة به ــر المعرف ــرورة تطوي ــاء، وض ــد النس ــف ض ــة العن ــال مناهض ــي مج ــرب ف ــا المغ ــي يعرفه ــة الت ــياق الدينامي ــي س ف
االجتماعيــة عبــر التوفــر علــى معطيــات إحصائيــة ُمحّينــة، والتــي تمكــن مــن اتخــاذ التدابيــر الالزمــة والمناســبة للحــد مــن اســتفحالها، 
أطلقــت وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة البحــث الوطنــي الثانــي حــول انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد النســاء.

وقــد أعــدت الــوزارة المقتضيــات المرجعيــة الخاصــة بإنجــاز هــذا البحــث الوطنــي، التــي تقــدم أهدافــه وســياقه، وتفصــل مراحــل إنجــازه 
وطــرق تنفيــذه والنتائــج المنتظــرة منــه، فضــال عــن آليــات التتبــع والمصادقــة علــى نتائــج كل مرحلــة مــن مراحــل إنجــازه. 
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وفــي هــذا اإلطــار، تــم عقــد اجتماعيــن تنســيقيين مــع المندوبيــة الســامية للتخطيــط، قبــل الشــروع فــي إعــداد ملــف طلبــات العــروض 
الخــاص بإنجــاز البحــث )دفتــر التحمــالت الخــاص ونظــام االستشــارة(، واإلعــالن عنــه. كمــا تــم تشــكيل لجنــة دراســة العــروض، تضــم فــي 
ــوزارة والمندوبيــة الســامية للتخطيــط، وتــم االنتهــاء مــن مرحلــة االنتقــاء، واإلعــالن عــن مكتــب الدراســات  عضويتهــا ممثليــن عــن ال

الــذي ســيكلف بإنجــاز البحــث الوطنــي. 

7. المنظومة المعلوماتية للعنف
تتبــع تفعيــل المنظومــة المعلوماتيــة المؤسســاتية حــول العنــف ضــد النســاء، حيــث باشــرت الــوزارة العمــل علــى إعــداد دراســة  •

جــدوى لتطويــر وتجويــد المنظومــة بيــن جميــع الشــركاء المؤسســاتيين، والقيــام بزيــارات عمــل للقطاعــات الشــريكة مــن أجــل تلقــي 
المالحظــات واالقتراحــات بشــأن تطويــر وتجويــد هــذه المنظومــة، والوقــوف علــى العراقيــل المتوقعــة، والتــي أســفرت عــن إنجــاز 
تقريــر يتضمــن مختلــف التصــورات والمقترحــات والتوجهــات الهادفــة إلــى تطويــر وتجويــد المنظومــة المعلوماتيــة المؤسســاتية 
حــول العنــف ضــد النســاء. كمــا تــم عقــد ثالثــة اجتماعــات للجنــة تتبــع المنظومــة، خصــص األول، المنعقــد فــي فاتــح مــارس 2017، 
ــات  ــب الدراس ــارات مكت ــة لزي ــج األولي ــم النتائ ــو 2017، لتقدي ــوم 28 يوني ــد ي ــي، المنعق ــص الثان ــرة، وخص ــالق الخب ــن إط ــالن ع لإلع
إلــى القطاعــات الشــريكة. فيمــا خصــص الثالــث، المنعقــد يــوم 26 أكتوبــر 2017، لمناقشــة مشــروع التقريــر وتبــادل وجهــات النظــر 
بشــأنه. وقــد تمــت المصادقــة علــى مضامينــه، والتــي تتنــاول حاجيــات القطاعــات الشــريكة فــي المنظومــة التــي تعكــس متطلبــات 
العمــل لتفعيــل وتطويــر المنظومــة، ومقترحــات لتطويــر بروتوكــول تبــادل المعطيــات المعلوماتيــة، وكــذا خارطــة طريــق لتطويــر 

المنظومــة.

كمــا نظمــت الــوزارة دورة تكوينيــة حــول النــوع االجتماعــي ومحاربــة العنــف ضــد النســاء لفائــدة الفاعليــن المؤسســاتيين وجمعيــات  •
المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء، مــا بيــن 15 و19 مــاي 2017 بإشــراف الخبيــر الدولــي إيفيرولــد 
حســين، أســتاذ بجامعــة إينديانــا بنيويــورك وكبيــر مستشــاري التواصــل والمستشــار لــدى مجموعــة مــن المنظمــات الدولية مــن قبيل 
منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســيف، والتــي كان مــن مخرجاتهــا إعــداد برنامــج عمــل وطنــي للتحســيس ولتغييــر الســلوكات فــي 
مجــال المســاواة والعنــف المبنــي علــى النــوع. كمــا تــم عقــد لقــاءات عمــل مــع المرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء، والمرصــد 
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الوطنــي لصــورة المــرأة فــي اإلعــالم، وكــذا مــع جمعيــات ومؤسســات وطنيــة، باإلضافــة إلــى تنظيــم زيــارات ميدانيــة للجمعيــات 
العاملــة فــي مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء والوســاطة األســرة ومراكــز االســتماع وبعــض المؤسســات الوطنيــة، كالرابطــة 

المحمديــة للعلمــاء.

8. المرصد الوطني للعنف ضد النساء
ــر الســنوي الثانــي للمرصــد 2017: فــي إطــار تفعيــل برنامــج عمــل المرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء برســم ســنة  ● إعــداد التقري

ــر ســنوية وموضوعاتيــة حــول  ــام بأعمــال اليقظــة والرصــد وإعــداد تقاري ــع بهــا للقي 2017، ووفقــا لاللتزامــات والمهــام التــي يضطل
ظاهــرة العنــف ضــد النســاء، تــم إنجــاز واصــدار التقريــر الســنوي الثانــي للمرصــد، وقــد عــرف مسلســل إنجــازه عــدة محطــات:

التوصل بإحصائيات القطاعات الشريكة المتعلقة بحاالت العنف ضد النساء برسم سنتي 2015 و2016؛ •

إنجاز المقتضيات المرجعية ومدارستها من طرف أعضاء المرصد؛ •

ــف  • ــاالت العن ــات ح ــة إحصائي ــدف دراس ــش به ــة مراك ــر بمدين ــام 18 و19 و20 أكتوب ــد أي ــاء المرص ــة ألعض ــة تفكيري ــم ورش تنظي
ــد؛ ــي للمرص ــنوي الثان ــر الس ــاز التقري ــة إنج ــريكة، بغي ــات الش ــرف القطاع ــن ط ــا م ــل به المتوص

إخراج التقرير السنوي الثاني للمرصد للعنف ضد النساء. •

تبــادل الخبــرات والتجــارب الناجحــة,إذ اســتقبل أعضــاء المرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء مجموعــة  ●
مــن المســؤولين والوفــود لــدول شــقيقة وصديقــة مــن أجــل االطــالع علــى تجربــة المرصــد، ويتعلــق 

األمــر بـ: 

ــب،  • ــام الخطي ــيد بس ــطينية، الس ــرأة الفلس ــل وزارة الم ــة وكي ــطيني برئاس ــد الفلس ــتقبال الوف اس
ــد؛ ــة المرص ــى تجرب ــالع عل لالط

ــى  • ــالع عل ــا لالط ــق له ــد المراف ــي والوف ــة جيبوت ــرأة بدول ــرة والم ــرة األس ــيدة وزي ــتقبال الس اس
ــد؛ ــة المرص تجرب
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ــي  • ــد الوطن ــطة المرص ــة وأنش ــى تجرب ــرف عل ــل التع ــن أج ــات م ــتاذات جامعي ــات وأس ــن برلماني ــون م ــوداني مك ــد س ــتقبال وف اس
للعنــف ضــد النســاء؛

استقبال وفد من دولة فلسطين الشقيقة مكون من قضاة ومستشارين لالطالع على تجربة المرصد. •

وتســهر الكتابــة الدائمــة للمرصــد, فــي إطــار تفعيــل مقتضيــات النظــام الداخلــي للمرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء، علــى تتبــع  ●
ــن  ــيق بي ــد والتنس ــات المرص ــر الجتماع ــذا التحضي ــد، وك ــة للمرص ــل األوراق الداخلي ــد، وتفعي ــنوي للمرص ــل الس ــج العم ــل برنام تفعي
أعضــاء المرصــد، وإنجــاز محاضــر هــذه االجتماعــات، إضافــة إلــى تتبــع حاجيــات المرصــد واالســتجابة لهــا، وإعــداد عــروض ومداخــالت 

ــر الســنوي الثانــي. المرصــد، وتنســيق جميــع مراحــل إنجــاز التقري

9. المرصد الوطني لصورة المرأة في اإلعالم
إعــداد برنامــج العمــل الســنوي برســم ســنة 2017، حيــث عمــل أعضــاء المرصــد الوطنــي لصــورة المــرأة فــي اإلعــالم والكتابــة الدائمــة  ●

علــى إعــداد برنامــج عمــل، بشــكل يتناســق مــع أولويــات اشــتغال المرصــد، يتضمــن أربعــة محــاور تهــم إنجــاز التقاريــر واألبحــاث، وتحديــد 
آليــات رصــد صــورة المــرأة فــي اإلعــالم،و تعزيــز ودعــم القــدرات وتبــادل الخبــرات والتجــارب والتحســيس والتواصــل، والتــي تــم تنزيلهــا 

عبــر مجموعــة مــن اإلجــراءات.

ــة  ● ــرات، واألدوات التقني ــراءة، والمؤش ــبكة الق ــة للرصد/ش ــد آلي ــول تحدي ــة ح ــداد دراس إع
ــد  ــدف تزوي ــك به ــالم، وذل ــي اإلع ــرأة ف ــورة الم ــة بص ــة المتعلق ــر المعلوم ــم ونش لتقاس
المؤشــرات واألدوات  الرصــد وتقنياتــه، وصياغــة  برؤيــة واضحــة بشــأن نظــام  المرصــد 
والوســائل التقنيــة لتقاســم ونشــر المعلومــة المتعلقــة بصــورة المــرأة فــي اإلعــالم، 

ــياق: ــذا الس ــي ه ــم ف ــد ت ــد. وق ــة الرص ــتعمال آلي ــك اس وتمل

نشر طلب خبرة إلعداد الدراسة خالل شهر مارس 2017؛ •

انتقاء مكتب دراسات إلعداد الدراسة أبريل 2017؛ •
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إعداد المدكرة المنهجية؛ •

إعداد التقرير Benchmark؛ •

المصادقــة علــى النســخة النهائيــة لتقريــر الدراســة، والمتعلقــة بتعريــف آليــة الرصــد، وشــبكة لقــراءة المؤشــرات، وأدوات ووســائل  •
تقنيــة لرصــد وتحليــل صــورة المــرأة فــي اإلعــالم؛

إطالق مسار إعداد التقرير السنوي للمرصد الوطني لصورة المرأة في اإلعالم. •

تقويــة القــدرات وتبــادل الخبــرات, ويهــدف هــذا المحــور مــن برنامــج عمــل المرصــد إلــى تعزيــز وتقوية قــدرات أعضــاء المرصــد والكتابة  ●
الدائمــة، وتمكينهــم مــن اكتســاب معــارف وخبــرات فــي مجــال تتبــع ورصــد صــورة المــرأة فــي اإلعــالم، حيــث تم:

تنظيــم زيــارة دراســة ميدانيــة لمرصــد بافييــا بإيطاليــا مــن أجــل تبــادل التجــارب والخبــرات لفائــدة أعضــاء المرصــد الوطنــي لصــورة  •
المــرأة فــي اإلعــالم، مــا بيــن 8 و12 مــاي 2017، فــي إطــار برنامــج التعــاون مــع مكتــب مجلــس أوروبــا بالمغــرب، الســيما فــي شــقه 

المتعلــق بدعــم المرصــد الوطنــي لصــورة المــرأة فــي اإلعــالم.

ــارة ميدانيــة للهيــأة العليــا لالتصــال الســمعي البصــري مــن أجــل االطــالع علــى تجربتهــا ومجــاالت تدخالتهــا، خاصــة مــا يتعلــق  • زي
بصــورة المــرأة فــي اإلعــالم، وذلــك يــوم 16 يونيــو 2017، فــي إطــار تفعيــل المحــور األول مــن برنامــج عمــل المرصــد الوطنــي لصــورة 

المــرأة فــي اإلعــالم لســنة 2017، المتعلــق بتعزيــز وتقويــة قــدرات أعضــاء المرصــد.

التواصل والتحسيس ●

تنظيــم ورشــة عمــل تكوينيــة حــول المعالجــة اإلعالميــة للعنــف ضــد النســاء، يومــي 4 و5 يوليــوز 2017، فــي إطــار برنامــج التعــاون  •
مــع مكتــب مجلــس أوروبــا بالمغــرب، بمشــاركة أعضــاء المرصــد الوطنــي لصــورة المــرأة فــي اإلعــالم، والمرصــد الوطنــي للعنــف 
ــح حــوار مــع الصحافييــن والمهنييــن فــي  ــا المتعلقــة بالعنــف ضــد النســاء، وفت ــك بهــدف فهــم أفضــل للقضاي ضــد المــرأة، وذل
اإلعــالم حــول المعلومــة والتواصــل لتقويــة دورهــم كفاعليــن فــي الفضــاء العــام، واســتثمار إمكاناتهــم كفاعلييــن فــي التغييــر 
حــول هــذا الموضــوع، وذلــك عبــر تحســيس وســائل اإلعــالم بقضيــة العنــف ضــد النســاء، ودراســة إشــكاليات حريــة التعبيــر والتغطيــة 
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ــة  اإلعالميــة حــول العنــف ضــد النســاء، والتفكيــر فــي دور وســائل اإلعــالم وتبــادل أفضــل الممارســات حــول االســتراتيجيات الفعال
لمكافحــة العنــف ضــد النســاء، وتحليــل اإلشــكاليات المتعلقــة بالمعالجــة اإلعالميــة للعنــف ضــد النســاء.

اســتقبال وفــود أجنبيــة، فــي إطــار تبــادل التجــارب والخبــرات، حيــث اســتقبل المرصــد الوطنــي لصــورة المــرأة فــي اإلعــالم وفــدا  •
فلســطينيا، برئاســة وكيــل وزارة المــرأة الفلســطينية، الســيد بســام الخطيــب، لالطــالع علــى تجربــة المرصــد. كمــا اســتقبل الســيدة 

وزيــرة األســرة والمــرأة بدولــة جيبوتــي والوفــد المرافــق لهــا لالطــالع علــى تجربــة المرصــد؛

إعــداد التقريــر الســنوي للمرصــد الوطنــي لصــورة المــرأة فــي اإلعــالم، حيــث تــم إطــالق مســار إعــداد التقريــر الســنوي األول للمرصــد  ●
ــال لمحــور دعــم المرصــد الوطنــي لصــورة المــرأة فــي  الوطنــي لصــورة المــرأة فــي اإلعــالم، فــي إطــار التعــاون البلجيكــي، وتفعي

.UNFPA اإلعــالم، الــذي يتــم تنفيــذه فــي إطــار »التفويــض بالتعــاون« مــن طــرف صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان

10. تنظيم الحملة الوطنية الــ 15 لوقف العنف ضد النساء
تنــدرج الحمــالت التحسيســية الســنوية، التــي تنظمهــا الــوزارة وطنيــا 
وجهويــا ومحليــا، ضمــن أهــم التدابيــر الوقائيــة والتوعويــة فــي مجــال 
ــا  ــى تنظيمه ــوزارة عل ــت ال ــث دأب ــاء، حي ــد النس ــف ض ــة العن مناهض
بشــكل متواصــل منــذ ســنة 2004. وقــد اعتمــدت هــذه الحمــالت 
التحسيســية فــي الســنوات األخيرة بعديــن جديدين يتمثالن فــي انخراط 
كل مكونــات القطــب االجتماعــي )الــوزارة / التعــاون الوطنــي / وكالــة 
ــع  ــاز، م ــة بامتي ــة الجهوي ــي المقارب ــذا تبن ــة(، وك ــة االجتماعي التنمي
التركيــز علــى موضوعــات جديــدة لــم يســبق التطــرق إليهــا مــن قبــل.

وقــد اختــارت الــوزارة مواصلــة تركيــز الحملــة الوطنيــة الخامســة عشــر 
)15( علــى موضــوع »العنــف ضــد النســاء فــي األماكــن العامــة«، 



وذلــك وفــق مقاربــة جديــدة تــروم فتــح نقــاش عمومــي أكاديمــي مــع كل الفاعليــن المعنييــن بتأهيــل المجــال الترابــي لجعــل ولوجــا 
ــا بالنســبة للجميــع، حيــث عرفــت حملــة هــذه الســنة:  آمن

تنظيم اللقاء الوطني إلطالق الحملة الوطنية التحسيسية الــ 15 لوقف العنف ضد النساء؛ •

تنظيم ورشات ولقاءات جهوية حول موضوع الحملة؛ •

إشراك مجموعة من الفاعلين على المستوى الترابي وتحسيسهم بأدوارهم ومسؤولياتهم في التصدي لهذه الظاهرة؛ •

تنظيم أنشطة ثقافية وإعالمية إلبراز موضوع الحملة؛ •

استهداف فئات الشباب والمراهقين وتوعيتهم بمخاطر العنف ضد النساء؛ •

تنظيم اللقاء الختامي للحملة. •

إعداد تقرير الحملة.  •

11. مشروع »نحو حكومات دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس 
)EDCO( المنتخبة وبلورة السياسات« مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

تنظيــم لقــاءات تشــاورية إلنجــاز خرائــط حســب النوع إلطــار ووظائــف السياســات االنتخابيــة والمؤسســاتية للبرلمــان والجماعــات المحلية،  ●

يومــي 10 و11 يوليــوز 2017، وذلــك مــع المنتخبــات الجماعيــات والمنظمــات النســائية الحزبيــة، والبرلمانيــات وفاعــالت فــي المجتمــع 
ــي والجامعات. المدن

تنظيــم دورات تكوينيــة لتعزيــز قــدرات التشــاور العمومــي لفائــدة جمعيــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال المــرأة، يــوم 12  ●
يوليــوز 2017، لإلحاطــة بآليــات التشــاور العمومــي وتقديــم الملتمســات والعرائــض، مــع اســتعراض المقتضيــات القانونيــة والتجــارب 

الدوليــة المقارنــة فــي هــذا المجــال.
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تنظيــم دورات تكوينيــة لتعزيــز قــدرات التشــاور العمومــي لفائدة  ●
والمستشــارين،  النــواب  بمجلســي  والبرلمانييــن  البرلمانيــات 
وإطــار  بمميــزات  التعريــف  بهــدف   ،2017 يوليــوز   13 يــوم 
الديمقراطيــة التشــاركية فــي مســار العالقــة بيــن مجلســي 
النظاميــن  علــى  اإلحالــة  مــع  المدنــي،  والمجتمــع  البرلمــان 
الداخليــن للبرلمــان، والتطــرق للممارســات الدوليــة فــي هــذا 

ــأن. الش

ــوم 14 يوليــوز 2017، للوقــوف علــى كل  ● عقــد لقــاء تقييمــي، ي
الجوانــب المتعلقــة باألنشــطة المنجــزة مــا بيــن 10 و13 يوليــوز 

ــة للمشــروع. ــدارس المحطــات المقبل 2017، وت

المشــاركة فــي الحــوار الجهــوي رفيــع المســتوى للنســاء البرلمانيــات، فــي إطــار برنامــج التعــاون مــع منظمــة التعــاون والتنميــة  ●
ــم الحواجــز مــن أجــل المســاواة بيــن  ــة حــول »تحطي ــر 2017 بالعاصمــة المصري ــذي عقــد يومــي 19 و20 نونب ــة )OCDE(، ال االقتصادي

النســاء والرجــال فــي المجــال السياســي«.

المشاركة في اجتماع لجنة قيادات المشروع لكل من مصر واألردن وتونس والمغرب. ●

12. المشاركة في أشغال الدورة 16 بنيويورك
تضمن برنامج مشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة ما يلي: 

كلمة المملكة المغربية حول موضوع الدورة »التمكين االقتصادي للنساء في عالم العمل المتغير« ●

ــة للمــرأة  ● ــة األمــم المتحــدة للمــرأة حــول موضــوع: »المشــاركة االقتصادي ــم النشــاط بشــراكة مــع هيئ ــم نشــاط موازي: تنظي تنظي
ــات« ــات ورهان ــة، تحدي المغربي
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تقديــم تقريــر المملكــة المغربيــة الــدورة 61 للجنــة وضــع المــرأة  ●
حــول موضوع »تمكــــين المــــرأة اقتصــــاديا في عــــالم العمــــل 

اآلخــــذ في التغيــر«

المشاركة في الموائد الوزارية: ●

المائــدة المســتديرة حــول موضــوع: »الفجــوة فــي األجــور بيــن  •
الجنســين فــي القطاعيــن العــام والخــاص: كيــف يمكــن تحقيــق 
األجــر المتســاوي القيمــة فــي عالــم العمــل اآلخــذ فــي التغيــر؟«

المائــدة المســتديرة حــول موضــوع: »العمالــة الكاملــة والمنتجــة وتوفيــر العمــل الالئــق للجميــع: كيــف يمكــن تحقيــق الهــدف 8  •
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لصالــح المــرأة بحلــول عــام 2030؟«

تحضيــر العــرض الطوعــي للمملكــة المغربيــة: تقديــم عــرض طوعــي حــول »المجهــودات الوطنيــة والتحديــات القائمــة مــن أجــل بلــوغ  ●
أهــداف التنميــة المســتدامة«.

تقديــم ورقــة حــول موضــوع االســتعراض »مشــاركة المــرأة فــي وســائط اإلعــالم وتكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت وتمكينهــا  ●
مــن الوصــول إليهــا، وتأثيــر هــذه الوســائط والتكنولوجيــات واســتخدامها كأداة للنهــوض بالمــرأة وتمكينهــا«؛

13. الدورة الثالثة لجائزة تميز للمرأة المغربية
تهــدف جائــزة »Tamayuz« للمــرأة المغربيــة إلــى تشــجيع المســاهمات الخالقــة والمبدعــة للنســاء المغربيــات فــي مجــال ترســيخ مبادئ 
االنصــاف والمســاواة بيــن الجنســين. وتمنــح هــذه الجائــزة ســنويا تقديــرا للمشــاركة المتميــزة للمــرأة فــي مجــاالت اإلبــداع والتنميــة، 
وكــذا المياديــن المتعلقــة بالعمــل االجتماعــي. وقــد حــدد المرســوم المحــدث للجائــزة مجــاالت, وكــذا القيمــة الماليــة للجائــزة والمقــدرة 
ب 300.000 درهــم: موزعــة علــى الشــكل التالــي: الجائــزة االولــى: 130.000 درهــم والجائــزة الثانيــة: 100.000 درهــم والجائــزة الثالثــة: 

70.000 درهــم.
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ــت  ــي خصص ــة والت ــدورة الثالث ــم ال ــنة 2017 تنظي ــت س ــد عرف وق
ــة: ــة النســائية«، حســب المراحــل التالي لموضــوع » إحــداث المقاول

تنظيــم حفــل إطــالق الجائــزة يــوم 8 مــارس 2017 بمناســبة اليوم  ●
ــي للمرأة. العالم

ــا  ● ــم انتقاؤه ــي ت ــبعة الن ــاريع الس ــة للمش ــارات ميداني ــم زي تنظي
فــي المرحلــة األوليــة مــن طــرف أعضــاء لجنــة التحكيــم برفقــة 

أعضــاء مــن لجنــة التنظيــم؛

ــخ 10  ● ــة بتاري ــرأة المغربي ــز للم ــزة تمي ــليم جائ ــل تس ــم حف تنظي
ــة:  ــج التالي ــن النتائ ــالن ع ــر 2017 باإلع أكتوب

الجائزة األولى للسيدة فاطمة الزهراء برعيش، •

الجائزة الثانية للسيدة عائشة بلعربي،  •

الجائــزة الثالثــة مناصفــة للســيدتين زينــب الزاكــي و وفــاء  •
كيــران.
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مجال الطفولة





1. تنسيق وتتبع تنفي السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2025-2015
فــي إطــار تتبــع تنفيــذ البرنامــج الوطنــي التنفيــذي للسياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة فــي مرحلتــه األولــى 2015 - 

ــم:  2020، ت

عقــد االجتمــاع الثانــي والثالــث للجنــة التقنيــة المنبثقــة عــن اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بتتبــع تنفيــذ السياســات والمخططــات الوطنيــة  ●
فــي مجــال النهــوض بأوضــاع الطفولــة وحمايتهــا، وذلــك خــالل ينايــر 2017 و8 نونبــر 2017 علــى التوالــي؛

2016؛ ● لســنة  الطفولــة  لحمايــة  المندمجــة  العموميــة  للسياســة  التنفيــذي  الوطنــي  البرنامــج  تنفيــذ  حصيلــة  إعــداد 

إعــداد حصيلــة تنفيــذ البرنامــج الوطنــي التنفيــذي  ●
ــة  ــة الطفول ــة لحماي ــة المندمج ــة العمومي للسياس

لســنة 2017؛

إعــداد مقتــرح برنامــج لتقويــة قــدرات أعضــاء اللجنــة  ●
وذلــك  الوزاريــة،  اللجنــة  عــن  المنبثقــة  التقنيــة 
لتمكيــن أعضــاء اللجنــة مــن المعــارف والقوانيــن ذات 

ــة؛ ــة الطفول ــل وحماي ــوق الطف ــة بحق الصل

ــة  ● ــة المكلف ــة الوزاري ــاع اللجن ــاد اجتم ــر النعق التحضي
بتتبــع تنفيــذ السياســات والمخططــات الوطنيــة فــي 
مجــال النهــوض بأوضــاع الطفولــة وحمايتهــا برئاســة 

الســيد رئيــس الحكومــة.
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2. وضع معايير للمؤسسات والممارسات: تحسين جودة الخدمات والتأهيل المادي
مواصلــة لجهودهــا الراميــة لمأسســة الرعايــة االجتماعيــة فــي مجــال الطفولــة، عملــت الــوزارة علــى وضــع معاييــر لمؤسســات الرعايــة 

االجتماعيــة والممارســات بغيــة الرفــع مــن جــودة الخدمــات المقدمــة، يشــمل ثالثــة مشــاريع وهــي كالتالــي:

التأهيل المادي والتجهيز لمؤسسات الرعاية االجتماعية لألطفال في وضعية صعبة 

الرعايــة  مراكــز  وتأهيــل  دعــم  إلــى  المشــروع  هــذا  يهــدف 
لألطفــال  المقدمــة  الخدمــات  جــودة  وتحســين  االجتماعيــة 
اليتامــى واألطفــال المتخلــي عنهــم واألطفــال فــي وضعيــة 
هشاشــة، وذلــك تفعيــال للهــدف االســتراتيجي الثالــث للسياســة 
العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة حــول وضــع معاييــر 
للممارســات والمؤسســات.  ويتضمــن هــدا المشــروع الــدي ينفــد 

فــي اطــار شــراكة مــع مؤسســة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر:

تجهيز مؤسسات الرعاية االجتماعية؛ ●

إصالح وترميم البنايات؛ ●

اقتناء معدات ضرورية؛ ●

بلغــت الميزانيــة المخصصة لهــذا المشــروع: 9.000.000,00 درهم ●

بلغ عدد المراكز المستفيدة: 30 مركزا ●

سيستفيد من مشروع الدعم والتأهيل 2776 طفال وطفلة ●
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وقد تم في هذا الصدد:

ــة  • ــة االجتماعي ــات الرعاي ــز مؤسس ــة بتجهي ــر والمتعلق ــداع والتدبي ــدوق اإلي ــة صن ــوزارة ومؤسس ــن ال ــراكة بي ــة ش ــع اتفاقي  توقي
ــاي 2017 ــوم 29 م ــة، ي ــة صعب ــي وضعي ــال ف ــتقبلة لألطف المس

إعداد برنامج العمل وتحديد االولويات وتدقيق االحتياجات •

عقد اجتماع لجنة القيادة برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة في يونيو 2017  •

ــك  • ــي، وذل ــد الوطن ــى الصعي ــة، عل ــة صعب ــي وضعي ــال ف ــتقبل األطف ــي تس ــة الت ــة االجتماعي ــة للرعاي ــز 30 مؤسس ــل وتجهي تأهي
ــداع  ــدوق اإلي ــة صن ــة ومؤسس ــة االجتماعي ــاواة والتنمي ــن والمس ــرة والتضام ــن وزارة األس ــة بي ــاون الموقع ــة التع ــال التفاقي تفعي
والتدبيــر الموقعــة بتاريــخ 29 مــاي 2017 والمتعلقــة بتجهيــز وإعــادة تهيئــة مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة التــي تســتقبل األطفال 

فــي وضعيــة صعبــة؛

إطــالق دراســة حــول »مرجعيــة للمهــن والكفــاءات العامليــن االجتماعييــن فــي مجــال حمايــة الطفولــة«، بدعــم مــن اليونســيف،  •
حيــث تــم:

عقــد سلســلة مــن االجتماعــات مــع مختلــف القطاعــات الحكوميــة المعنيــة و معاهــد التكويــن فــي الفتــرة مــا بيــن 19 يونيــو 2017  •
و 4 يوليــوز 2017؛

تنظيم اجتماع تشاوري يوم 4 غشت 2017 مع مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة؛ •

تنظيم زيارات ميدانية للمراكز موضوع الدعم للوقوف على الحاجيات، من 30 يونيو 2017 إلى 26 شتنبر 2017؛ •

اعداد لوائح نهائية خاصة بالتفاصيل التقنية للحاجيات المطلوبة؛ •

اقتناء المعدات الالزمة لتجهيز المؤسسات. •
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دراسة حول مرجع للمهن والكفاءات الخاصة بالعاملين االجتماعيين في مجال حماية الطفولة

ــة،  ــة الطفول ــال حماي ــي مج ــن ف ــن االجتماعيي ــة بالعاملي ــاءات الخاص ــن والكف ــع للمه ــاز مرج ــة بإنج ــة المتعلق ــذه الدراس ــدف ه ته
بدعــم مــن اليونيســيف، إلــى اقتــراح إطــار مرجعــي لمهــن العمــل االجتماعــي فــي مجــال حمايــة الطفولــة، وتحديــد التخصصــات العامــة 
لممارســة العمــل االجتماعــي مــن جهــة، ووضــع إطــار لتكويــن وتقويــة قــدرات االخصائييــن االجتماعييــن العامليــن فــي مجــال حمايــة 

الطفولــة مــن جهــة ثانيــة.

وقد تم كمرحلة أولى:

تشــخيص وتحليــل واقــع مهــن العمــل االجتماعــي  ●
فــي مجــال حمايــة الطفولــة، مــن خــالل عقــد سلســلة 
مــن االجتماعــات مــع مختلــف الفاعليــن، مــن قطاعــات 
ــع  ــات المجتم ــة وجمعي ــات عمومي ــة ومؤسس حكومي
ــة، وذلــك مــا  ــة الطفول ــة بمجــال حماي المدنــي العامل

ــتنبر 2017؛ ــاي وش ــن م بي

برمجــة اجتمــاع عمــل مــع لجنــة التتبــع لتقديــم نتائــج  ●
تمهيــدا   ،2017 نونبــر   07 يــوم  التشــخيص،  مرحلــة 
النطــالق المرحلــة الثانيــة، المتعلقــة بإعــداد مرجــع 
خــاص بمهــن العمــل االجتماعــي، باإلضافــة إلــى مرجــع 

ــه. ــار للتوجي ــراح إط ــن واقت للتكوي
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دراسة حول توحيد معايير وخدمات وممارسات مؤسسات الرعاية االجتماعية لحماية الطفولة 

تنزيــال للهــدف االســتراتيجي الثالــث مــن البرنامــج الوطنــي التنفيــذي للسياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة، تــم اإلعــداد 
لدراســة تهــدف إلــى وضــع مرجــع لتوحيــد خدمــات وممارســات مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة. وفــي هــذا الصــدد، فقــد تــم اســتكمال 

اجــراءات توظيــف الخبــرة لمواكبــة الــوزارة فــي انجــاز هــذه الدراســة. 

3. برنامج مواكبة األطفال ما بعد 18 سنة »برنامج مواكبة«
تنزيــال للبرنامــج الوطنــي التنفيــذي للسياســة العموميــة المندمجــة 2015 - 2020، وخاصــة التدبيــر 49، وتفعيــال للتدبيــر االســتعجالي 
الــذي يهــم مواكبــة األطفــال بمؤسســات الرعايــة االجتماعيــة لمــا بعــد 18 ســنة، المنبثــق عــن اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بتتبــع تنفيــذ 
السياســات والمخططــات الوطنيــة فــي مجــال النهــوض بأوضــاع الطفولــة وحمايتهــا فــي 03 يونيــو 2015، تــم إعــداد برنامــج »مواكبــة« 

لمواكبــة أطفــال مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة لمــا بعــد 18 ســنة، والــذي يرتكــز علــى ســتة محــاور:
1. تطوير المعرفة حول الظاهرة واإلطار المفاهيمي؛

2. إدراج بعد المواكبة في مسار التكفل ما قبل 18 سنة؛
3. المواكبة االجتماعية والمهنية ما بعد 18 سنة؛

4. التواصل والتحسيس بالظاهرة؛
5. حكامة المؤسسات؛
6. مأسسة المواكبة.

وقد تم في إطار تنزيل هذا البرنامج:

الشــروع فــي تعبئــة الخبــرة مــن طــرف اليونيســف وتثميــن  ●
الجمعيــات؛ مبــادرات 
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تنفيذ أنشطة الشراكة مع جمعية قرى األطفال المسعفين حول جودة التكفل؛ ●

تنظيم لقاء تشاوري حول برنامج مواكبة أطفال مؤسسات الرعاية االجتماعية لما بعد 18 سنة في 20 نونبر 2017؛ ●

عقد اجتماعات عمل مع بعض الجمعيات بهدف دعم مبادراتهم في مجال مواكبة األطفال؛ ●

إعداد دفتر تحمالت لطلب المشاريع لدعم مبادرات الجمعيات العاملة في هذا المجال. ●

»e-salama« 4. برنامج حماية األطفال على اإلنترنيت
يهــدف هــذا البرنامــج إلــى مواكبــة تنزيــل البرنامــج التنفيــذي للسياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة، وإحــداث رافعــة خاصــة 

بحمايــة الطفولــة علــى األنترنيــت، بدعــم مــن مجلــس أوروبــا. وقــد تــم، فــي هــذا الصــدد:

والمؤسســات  ● القطاعــات  مــع  تشــاورية  لقــاءات  تنظيــم 
والجمعيــات المعنية إلعــداد وثيقــة البرنامــج، الــذي تــم تقديمــه 

2017؛ 2 مــاي  يــوم 

ــرة  ● ــع المصغ ــة التتب ــات لجن ــد احتياج ــل لتحدي ــة عم ــم ورش تنظي
ــت  ــى األنترني ــال عل ــة األطف ــال حماي ــي مج ــا ف ــة قدراته لتقوي

يــوم 18 يوليــوز 2017؛

إعــداد اتفاقيــة شــراكة حــول تنفيــذ البرنامــج بيــن وزارة األســرة  ●
والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة ووزارة الصناعــة 
واالســتثمار والتجــارة واالقتصــاد الرقمــي، ووزارة التربية الوطنية 
والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، واللجنــة 
الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، 
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ــكار؛ ــات واالبت ــي لألبحــاث المتعــددة التقني والمرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل، والمركــز المغرب

تنظيم لقاء إطالق برنامج »إ-سالمة« يوم 13 أكتوبر 2017؛ ●

تنظيــم زيــارة عمــل لــكل مــن بلجيــكا وهولنــدا واللوكســمبورغ، مــا بيــن 23 و27 أكتوبــر 2017، لفائــدة أعضــاء لجنة تتبــع البرنامــج للقاء  ●
مختلــف الفاعليــن فــي مجــال حمايــة األطفــال فــي التكنولوجيــات الحديثــة، واالطــالع علــى الممارســات الجيــدة في هــذا الميدان؛

القيــام بتشــخيص لمســتوى خدمــات الحمايــة علــى األنترنيــت، خــالل نونبــر 2017، وكــذا اإلمكانيــات المتاحــة وقــدرات الفاعليــن فــي  ●
جهتيــن مــن جهــات المملكــة.

5. مشروع النهوض بالمعايير االجتماعية الحمائية لألطفال
ــة،  ــة الطفول ــة لحماي ــة المندمج ــة العمومي ــن السياس ــع م ــتراتيجي الراب ــدف االس ــل اله ــم تنزي ــار دع ــي إط ــروع ف ــذا المش ــدرج ه ين

ــار: ــذا اإلط ــي ه ــم ف ــد ت ــة. وق ــة الحمائي ــر االجتماعي ــوض بالمعايي ــق بالنه والمتعل

وضــع وحــدة تســيير المشــروع بــكل مــن منظمــة اليونيســف  ●
المســنين،  واألشــخاص  والطفولــة  األســرة  حمايــة  ومديريــة 

2017؛ يوليــوز  فــي  بالمشــروع  كمكلــف 

ــدف  ● ــل اله ــي تفعي ــريكة ف ــات الش ــع القطاع ــاع م ــم اجتم تنظي
ــة  ــر االجتماعي ــوض بالمعاي ــق بالنه ــع المتعل ــتراتيجي الراب االس

ــاي 2017؛ ــوم 18 م ــروع، ي ــم المش ــة لتقدي الحمائي

تنظيم أنشطة تكوينية مختلفة، حيث تم: ●

ــة،  • ــة الحمائي ــر االجتماعي ــة حــول المعايي ــم ورشــة تكويني تنظي
والمؤسســات  القطاعــات  لفائــدة   ،2017 شــتنبر   19 يــوم 
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الشــريكة فــي المشــروع، بنــاء علــى مخرجــات لقــاء 18 مــاي 2017؛

تنظيــم دورة تكوينيــة فــي مجــال التدبيــر المبنــي علــى النتائــج، أيــام 15 و16 و17 نونبــر 2017، لفائــدة 15 مــن األطــر والمســؤولين  •
بقســمي الطفولــة والتواصــل؛

ــوزارة  • ــق ال ــدة فري ــر 2017، لفائ ــر ودجنب ــهري نونب ــالل ش ــة، خ ــل التنمي ــن أج ــل م ــال التواص ــي مج ــن ف ــتين تكوينيتي ــم ورش تنظي
ــركاء. ــروع والش ــر المش ــف بتدبي المكل

إعــداد ورقــة حــول تعبئــة الخبــرة للنهــوض بالتربيــة الواليديــة، تشــمل إعــداد مرجــع دعــم التربيــة الوليديــة، وخطــة للتكويــن، وخريطــة  ●
طريــق للتحســيس بالتربيــة الوالديــة.

6. النهوض بخدمات اإلسعاف االجتماعي المتنقل بالمغرب 
تــم إعــداد وتتبــع تنفيــذ برنامــج العمــل لمواكبــة اإلســعاف االجتماعــي المتنقل بمكنــاس والنهوض بــدور اإلســعاف االجتماعــي المتنقل 
ــعاف  ــة واإلس ــة االجتماعي ــاواة والتنمي ــن والمس ــرة والتضام ــن وزارة األس ــراكة بي ــة الش ــذ اتفاقي ــار تنفي ــي إط ــك ف ــاء، وذل بالدارالبيض
ــز ودعــم  ــوز 2016 بهــدف تعزي ــدار البيضــاء، الموقعــة فــي 13 يولي ــي واإلســعاف االجتماعــي المتنقــل بال االجتماعــي المتنقــل الدول
خدمــات اإلســعاف االجتماعــي المتنقــل، وإحــداث مراكــز أخــرى جديــدة لإلســعاف االجتماعــي المتنقــل بالمغــرب. ويشــمل هــذا البرنامــج:

تقديــم حصيلــة األنشــطة المنجــزة برســم 2017، وتقويــة قــدرات العامليــن باإلســعاف االجتماعــي المتنقــل بمكنــاس فــي مهــارات  ●
التواصــل وحمايــة األطفــال فــي وضعيــة الشــارع، مــا بيــن أبريــل ويوليــوز 2017، وتأهيــل بنياتــه؛

القيام بحمالت تحسيسية للتعريف بخدمات اإلسعاف االجتماعي المتنقل بمكناس خالل يوليوز 2017. ●
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مجال األسرة





1. النهوض بأوضاع األسرة
تنظيــم نــدوة وطنيــة لتقديــم دراســة »عشــر ســنوات علــى  ●

تطبيــق مدونــة األســرة: أي تغيــرات فــي تمثــالت ومواقــف 
وممارســات المواطنيــن والمواطنــات؟«، فــي 17 فبرايــر 2017، 
ــاب  ــر والكت ــي للنش ــرض الدول ــدورة 23 للمع ــات ال ــن فعالي ضم
بالــدار البيضــاء، والتــي أنجزتها الــوزارة ســنة 2015، والتي عرفت 
مشــاركة مجموعــة مــن الفعاليــات العاملــة فــي المجــال، مــن 
خبــراء وباحثيــن وممثليــن عــن القطاعــات الحكوميــة وجمعيــات 
ــالم،  ــائل اإلع ــي ووس ــث العلم ــز البح ــي ومراك ــع المدن المجتم
وذلــك فــي إطــار التواصــل والتحســيس حــول أوراش عمــل وزارة 

ــة. ــة االجتماعي ــاواة والتنمي ــن والمس ــرة والتضام األس

2. النهوض بالوساطة األسرية
تقويــة قــدرات العامليــن االجتماعييــن لـــ48 مركــزا مــن مراكــز  ●

ــة...  ــدورات التكويني ــة ال ــرية، وبرمج ــاطة األس الوس

ــاريع«  ● ــداد المش ــات إع ــي »تقني ــى ف ــة أول ــم دورة تكويني تنظي
لفائــدة المراكــز والجمعيــات العاملــة فــي مجــال الوســاطة 

األســرية، يومــي 26 و27 يوليــوز 2017.

»إعــداد  ● كيفيــة  فــي  ثانيــة  تكوينيــة  دورة  تنظيــم 
مراكــز  لفائــدة  االســتراتيجي«  والتخطيــط  المشــاريع 
 ،2017 نونبــر  و28   27 يومــي  األســرية،  الوســاطة 
ودعــم  للجمعيــات  المؤسســاتي  الجانــب  تقويــة  بهــدف 
األســرية. الوســاطة  إعمــال  تقنيــات  مجــال  فــي  القــدرات 
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مجال المسنين





1. النهوض بالتضامن بين األجيال
تواصــل وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة 
عملهــا مــن أجــل تعزيــز النهــوض بثقافــة التضامــن بيــن األجيــال، حيــث 
تــم إطــالق الحملــة الوطنيــة التحسيســية الثالثــة لألشــخاص المســنين، 
تحــت شــعار »النــاس الكبــار، كنــز فــي كل دار«، والتــي عرفــت تنظيــم 

مجموعــة مــن األنشــطة والدعائــم التواصليــة:

تنظيــم لقــاء وطنــي، ترأســته الســيدة بســيمة الحقــاوي، وزيــرة  ●
ــن  ــوم االثني ــة، ي ــة االجتماعي األســرة والتضامــن والمســاواة والتنمي
02 أكتوبــر 2017 بالربــاط، بحضــور ممثليــن عن القطاعــات الحكومية، 

ــراء؛ ــات المجتمــع المدنــي، ووســائل اإلعــالم وباحثيــن وخب والمؤسســات الوطنيــة، وجمعي

تنظيــم أنشــطة تحسيســية وتوعويــة، جهويــة ومحليــة، لفائــدة  ●
األشــخاص المســنين، مــن طــرف المنســقيات الجهويــة التابعــة للتعــاون 

ــة؛ ــة االجتماعي ــة التنمي ــي، ووكال الوطن

والفرنســية،  ● العربيــة  باللغتيــن  وإذاعيــة،  تلفزيــة  وصلتيــن  إنجــاز 
الثــالث؛ األمازيغيــة  واللهجــات 

إنجاز ملصقات إعالنية بصرية خاصة بالحملة؛ ●

تعبئــة مختلــف الشــركاء مــن خــالل توزيــع مختلــف الدعائــم اإلعالمية  ●
والتواصليــة علــى الفاعليــن للقيــام بأنشــطة تحسيســية ضمــن فعاليــات 

لحملة. ا
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2. تأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية
تواصــل وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة تأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة الخاصــة باألشــخاص المســنين، 

حيــث تــم، فــي إطــار تنزيــل هــذا البرنامــج:

مواصلة التأهيل المادي لمؤسسات الرعاية االجتماعية الخاصة بالمسنين، في إطار تتبع تنفيذ الدعم المخصص من طرف رئاسة الحكومة؛ ●

مواصلــة تجهيــز مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة الخاصــة بالمســنين بالمعــدات الطبيــة، فــي إطــار تنفيــذ اتفاقيــة شــراكة موقعــة مــع  ●
مجموعــة المكتــب الشــريف للفوســفاط؛

مواصلة تجهيز مؤسسات الرعاية االجتنماعية الخاصة بالمسنين، في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة مبرمة مع مجموعة »أكوا«؛ ●

ــج  ● ــذ برنام ــار تنفي ــي إط ــنين، ف ــة بالمس ــة الخاص ــة االجتماعي ــات الرعاي ــة بمؤسس ــرية العامل ــوارد البش ــدرات الم ــم ق ــة دع مواصل
»ارتقــاء« الــذي ينــدرج فــي تفعيــل اتفاقيــة الشــراكة الثالثيــة األطــراف بيــن وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعية، 

ــة التنميــة االجتماعيــة؛ ومؤسســة التعــاون الوطنــي، ووكال

ــس  ● ــاء أس ــة إلرس ــة كآلي ــروع مؤسس ــذ مش ــع تنفي ــة تتب مواصل
الحكامــة الجيــدة، وقواعــد التدبيــر المبنــي علــى النتائج، وتحســين 
الخدمــات لفائــدة األشــخاص المســنين وفــق خطــة عمــل محــددة 

ــات؛ األهــداف، والوســائل واالمكاني

الرعايــة  ● لمؤسســات  المؤسســة  مشــروع  مضاميــن  تفعيــل 
ووجــدة  الربــاط  مــن  بــكل  النموذجيــة  الخمســة  االجتماعيــة 
وتطــوان والــدار البيضــاء وســال، فــي أفــق تعميمهــا علــى باقــي 

االجتماعيــة؛ الرعايــة  مؤسســات 

إعــداد حصيلــة برنامــج تأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة  ●
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لألشــخاص المســنين لمــا بيــن ســنتي 2014 و2016؛ 

إعــداد المرحلــة الثانيــة مــن البرنامــج الوطنــي لتأهيــل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة لألشــخاص المســنين لمــا بيــن 2017 - 2020،  ●
والــذي يضــم ســتة محــاور أساســية، ومحــورا ســابعا داعمــا: 

1. التأهيل المادي لمؤسسات الرعاية االجتماعية؛

2. تأهيل الموارد البشرية: التسوية والتعزيز والتكوين؛

3. معايرة الخدمات والنهوض بالجودة؛

4. مواكبة المؤسسات غير المرخصة؛

5. مواكبة المؤسسات المحدثة، وفي طور البناء؛

6. تنويع الخدمات: التكفل عن بعد؛
7. حكامة البرنامج. 

3. تطوير المعرفة في مجال المسنين
ــنين  ــخاص المس ــبة األش ــاع نس ــا ارتف ــن نتائجه ــن بي ــي م ــي، والت ــع المغرب ــهدها المجتم ــي يش ــة الت ــرات الديمغرافي ــوء التغي ــي ض ف
مــن مجمــوع الســاكنة، والتــي تفــرض ضــرورة تطويــر المعرفــة التــي تهــم هــذا المجــال، أنجــزت وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة 
والتنميــة االجتماعيــة دراســة تشــخيصية حــول أوضــاع المســنين بالمغــرب، بتعــاون مــع المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية وبدعــم مــن 
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، والتــي تضمنــت معطيــات إحصائيــة محينــة حــول واقــع األشــخاص المســنين، وســلطت الضــوء علــى 

أهــم المبــادرات والسياســات العامــة لفائدتهــم، وذلــك مــن خــالل محورييــن أساســيين:

ــكان  ● ــام للس ــاء الع ــة باإلحص ــة، والمتعلق ــة الميداني ــات اإلحصائي ــف العملي ــن مختل ــة م ــة منبثق ــات كمي ــاول معطي ــور األول: تن المح
ــرية؛ ــة البش ــي للتنمي ــد الوطن ــرف المرص ــن ط ــزة م ــوث المنج ــة البح ــة، خاص ــوث الوطني ــكنى والبح والس

41



المحــور الثانــي: تضمــن المعطيــات الكيفيــة، وتتعلــق بتحليــل البرامــج والسياســات الموجهــة لفائــدة األشــخاص المســنين، واإلطــار  ●
التشــريعي المؤطــر لهــم، وعالقــة المســنين بوســطهم العائلــي واالجتماعــي، ومــدى ترســيخ قيــم التضامــن والتكافــل بيــن األجيــال 

داخــل المجتمــع المغربــي.

ــر 2017، إلــى مجموعــة مــن  وقــد  خلصــت هــذه الدراســة، التــي تــم تقديــم نتائجهــا وخالصاتهــا فــي لقــاء وطنــي نظــم يــوم 4 أكتوب
التوصيــات، يمكــن إجمالهــا فــي:

توفير الحماية االجتماعية والقانونية؛ ●

إعداد سياسات عمومية متعلقة بهذا المجال؛ ●

تعزيز البنيات التحتية؛ ●

ترسيخ مبادئ الحكامة؛ ●

تقييم وضعية الموارد البشرية، سواء العاملة بمؤسسات الرعاية االجتماعية أو المهنيين والمختصين في طب الشيخوخة؛ ●

تطوير المعرفة في مجال الشيخوخة. ●

4. اإلطار االستراتيجي للنهوض بأوضاع األشخاص المسنين
تم انطالق ورش إعداد اإلطار االستراتيجي للنهوض بأوضاع األشخاص المسنين، بتعاون مع اإلسكوا، حيث تم:

إعداد برنامج التعاون المشترك بشأن ورشات دراسة خاصة بالمسنين؛  ●

تنظيــم ورشــة عمــل حــول “نحــو إطــار اســتراتيجي وطنــي للنهــوض بحقــوق األشــخاص المســنين بالمغــرب”، يومــي 21 و22 فبرايــر  ●
ــخاص  ــوق األش ــوض بحق ــتراتيجي للنه ــار االس ــداد اإلط ــتغال إلع ــات االش ــات وأولوي ــات وتوصي ــة خالص ــول صياغ ــورت ح 2017، تمح

ــة:  ــاالت التالي ــي المج ــنين ف المس
تقديم وتطوير الخدمات الصحية؛ •
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توفير وتجويد الحماية والرعاية االجتماعية؛ •
محاربة العنف والتمييز ضد هذه الفئة؛ •
تعزيز التضامن بين األجيال؛ •

تهيئة بيئة مناسبة ومؤازرة لكبار السن.  •

5. المرصد الوطني لألشخاص المسنين:
ــل وزارة  ــنين، تواص ــال المس ــي مج ــة ف ــر المعرف ــار تطوي ــي إط ف
األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة تثبيــت آليــات 

ــم:  ــث ت ــطرة، حي ــداف المس ــق األه ــنين وف ــخاص المس ــي لألش ــد الوطن ــل المرص ــل عم تفعي

إعــداد األوراق التنظيميــة للمرصد، والمتعلقة بالنظام األساســي،والنظام الداخلي والميثاق، والمصادقــة عليها في فاتح يوليوز 2016؛ ●

تقديم برنامج عمل المرصد لـ2016 - 2017، يوم األربعاء 12 أكتوبر 2016؛ ●

عقــد اجتماعــات دوريــة للجنــة اإلشــراف تهــم تفعيــل برنامــج عمــل المرصــد لســنة 2017-2016، وتحديــد آليــات الرصــد واليقظــة الخاصة  ●
بأوضــاع األشــخاص المســنين، وكــذا تحديــد عمــل الوحــدات الموضوعاتيــة، وبنيــة التقريــر الســنوي 

للمرصــد لســنة 2017؛ 

إطالق مسار إعداد التقرير السنوي للمرصد برسم سنة 2017؛ ●

عقــد اجتمــاع لجنــة اإلشــراف مــن أجــل تتبــع وتقييــم برنامــج عمــل المرصــد لســنة 2017 يــوم فاتــح  ●
نونبــر 2017؛

عقــد ورشــة تفكيريــة ألعضــاء لجنــة اإلشــراف، يومــي 14 و15 دجنبــر 2017، بهــدف إعــداد برنامــج  ●
عمــل المرصــد لســنة 2018؛

اإلعداد للتقرير السنوي للمرصد 2018. ●
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1. السياسة العمومية للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة
فــي إطــار مواصلــة الجهــود المبذولــة لتنزيــل السياســة العموميــة المندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، تــم 
إعــداد مخطــط العمــل الوطنــي للنهــوض بحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، الــذي يتضمــن كل البرامــج القطاعيــة التــي ســتنجزها 
الحكومــة مــا بيــن 2017 و2021، والــذي تمــت المصادقــة عليــه مــن لــدن اللجنــة الوزاريــة، التــي يرأســها الســيد رئيــس الحكومــة، وذلــك 

خــالل اجتماعهــا المــؤرخ فــي 17 يوليــوز 2017. 

كمــا تــم إطــالق اإلعــداد لنظــام تدبيــر المشــاريع الخــاص بتتبــع المخطــط العمــل الوطنــي لإلعاقــة، الــذي يرتكــز علــى ترجمــة التوجهــات 
االســتراتيجية للسياســة العموميــة المندمجــة إلــى إجــراءات تهــم مختلــف المجــاالت المعنية بتحقيــق المشــاركة االجتماعية لألشــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة.

2. المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال اإلعاقة 
والدراســات  للرصــد  الوطنــي  المركــز  إلحــداث  اإلعداديــة  للتدابيــر  مواصلــة 
ــار 97.13  ــون اإلط ــن القان ــادة 22 م ــا للم ــة، طبق ــال اإلعاق ــي مج ــق ف والتوثي
ــة إعاقــة والنهــوض بهــا، وبعــد عقــد  ــة األشــخاص فــي وضعي ــق بحماي المتعل
والشــبكات  الحكوميــة  القطاعــات  مــن  كل  مــع  تشــاورية  لقــاءات  سلســلة 
الجمعويــة والجامعــات والخبــراء، تــم اإلعــالن عــن إحــداث المركــز الوطنــي للرصــد 
والدراســات والتوثيــق فــي مجــال اإلعاقــة وتنصيــب أعضائــه بعــد انتخــاب ممثلــي 
شــبكات الجمعيــات العاملــة فــي مجــال اإلعاقــة، فــي لقــاء وطنــي يــوم 5 دجنبــر 
ــات  ــي القطاع ــب ممثل ــى جان ــي، إل ــز الوطن ــذا المرك ــة ه ــمل تركيب 2017. وتش
الحكوميــة المعنيــة، ممثليــن عــن الشــبكات الوطنيــة العاملــة فــي مجــال 

ــراء. ــة، وخب اإلعاق
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لحقــوق  الدوليــة  االتفاقيــة  إلعمــال  األولــي  التقريــر   .3
اإلعاقــة ذوي  األشــخاص 

قــدم المغــرب أول تقريــر لــه أمــام اللجنــة المعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
بجنيــف حــول إعمــال االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وذلــك يومــي 16 
و17 غشــت 2017 ضمــن فعاليــات دورتهــا الثامنــة عشــر المنعقــدة مــا بيــن 14 غشــت و01 
شــتنبر 2017، بمقتضــى المــادة 35 مــن االتفاقية الدولية. وقد اســتعرض الوفــد المغربي، 
الــذي ترأســته الســيدة بســيمة الحقــاوي، وزيــرة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة 
االجتماعيــة، وضــم ممثليــن عــن القطاعــات الحكوميــة المعنيــة، المنجــزات التــي عرفهــا 
تنفيــذ االتفاقيــة الدوليــة، واإلكراهــات والتحديــات التي تعتــرض بلوغ األهداف المرســومة.

وقــد عــرف هــذا االســتعراض تنويــه اللجنــة األمميــة بمجهــودات المغــرب مــع إدراح توصيــات يعمــل المغــرب حاليــا علــى تتبــع أجــرأة 
العديــد منهــا,

4. مشروع إعداد نظام جديد لتقييم اإلعاقة
أطلقــت وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة ورشــا إلعــداد 
نظــام جديــد لتقييــم اإلعاقــة يتــالءم مــع التزامــات المملكــة المغربيــة فــي 
ــة حقــوق األشــخاص  ــق بحماي ــون اإلطــار رقــم 97.13 المتعل المجــال، ســيما القان
فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا ومقتضيــات االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وكــذا المفهــوم الجديــد لإلعاقــة المــدرج فــي التصنيــف 
الدولــي لتأديــة الوظائــف والعجــز والصحــة مــع مراعــاة الخصوصيــات االجتماعيــة 
والثقافيــة للمغــرب، والــذي يعتبــر آليــة أساســية إلنجــاز بطاقــة اإلعاقــة، وربطهــا 

ــتهداف. ــم واالس ــات الدع بخدم
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ــة مــن منظمــة الصحــة  ــرة دولي ــم اإلعاقــة، باالســتعانة بخب ــد لتقيي ــي إلرســاء هــذا النظــام الجدي ــم إعــداد مخطــط عمــل إجرائ وقــد ت
العالميــة، يهــدف إلــى تحديــد المراحــل والخطــوات الضروريــة إلرســاء نظــام التقييــم ابتــداء مــن مرحلــة التخطيــط إلــى مرحلــة التنفيــذ، 
وذلــك عبــر إنجــاز مجموعــة مــن األنشــطة واإلجــراءات، وتحديــد النتائــج المرجــوة وتوقــع المخاطــر المحتملــة، تحــت إشــراف لجنــة قيــادة 
ــات  ــن القطاع ــن ع ــم ممثلي ــة، وتض ــة االجتماعي ــاواة والتنمي ــن والمس ــرة والتضام ــرة األس ــاوي، وزي ــيمة الحق ــيدة بس ــها الس تترأس

ــة.  ــة المعني الحكومي

5. تفعيل المرسومين المتعلقين بحصيص 7 بالمائة لتشغيل األشخاص في وضعية إعاقة 
بالقطاع العام 

ــداث  ــم إح ــام، ت ــاع الع ــة بالقط ــة إعاق ــي وضعي ــخاص ف ــغيل األش ــة لتش ــص 7 بالمائ ــن بحصي ــومين المتعلقي ــل المرس ــار تفعي ــي إط ف
لجنــة وطنيــة دائمــة لــدى رئيــس الحكومــة مكلفــة بوضــع اآلليــات وتتبــع تفعيــل هــذا الحصيــص، والتــي وتتشــكل مــن ممثليــن عــن 
وزارة االقتصــاد والماليــة، ووزارة الوظيفــة العموميــة ووزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة، التــي تقــوم بمهمــة 

الكتابــة الدائمــة لهــذه اللجنــة.
ــاب  ــن وكت ــوزراء المنتدبي ــوزراء وال ــة والســيدات والســادة ال ــر الدول ــى الســيد وزي ــه منشــور مــن الســيد رئيــس الحكومــة إل وقــد توجي
الدولــة والمندوبيــن الســامين والمنــدوب العــام فــي موضــوع تتبــع ســير مباريــات التوظيــف الخاصــة باألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة.

6. التشغيل في القطاع الخاص
تــم تنظيــم ورشــة وطنيــة حــول االندمــاج المهنــي لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي القطــاع الخــاص، يــوم 30 مــارس 2017، شــارك 
فيهــا جميــع الفاعليــن المعنيــن بالتشــغيل، مــن قطاعــات حكوميــة ومؤسســات عموميــة وقطــاع خــاص ممثــال باالتحــاد العــام لمقــاوالت 

المغــرب وخبــراء دولييــن، إضافــة إلــى النقابــات وجمعيــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال اإلعاقــة.
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7. دعم التشغيل الذاتي
ــدره  ــي ق ــغ مال ــروعا بمبل ــل 209 مش ــنة تموي ــذه الس ــالل ه ــم خ ــل، ت ــدرة للدخ ــطة الم ــي واألنش ــاج المهن ــجيع االندم ــال تش ــي مج ف
ــذ  ــج، من ــذا البرنام ــن ه ــتفيدين م ــدد المس ــل ع ــك يص ــتنبر 2017، وبذل ــى 15 ش ــر وحت ــح يناي ــن فات ــا بي ــك م ــا، وذل 9.234.154,00 درهم

ــا. ــون درهم ــوق 23 ملي ــي يف ــغ مال ــتفيدا بمبل ــتفيدة ومس ــى 506 مس ــه، إل انطالقت

8. الولوجيات
للتقييــس،  المغربــي  بالمعهــد  الولوجيــات  لجنــة  صادقــت 
مشــروعا   12 علــى   ،2017 دجنبــر   13 يــوم  اجتماعهــا  خــالل 
المتحركــة،  الكراســي  بمقاعــد  الخاصــة  للولوجيــات  معياريــا 
التشــخيصية  بالدراســات  الخاصــة  الجيــدة  للممارســات  ودليــل 
لواقــع ولوجيــات البنايــات المنشــأة المفتوحــة للعمــوم، وذلــك 
الفاعليــن  ومســاعدة  المعياريــة،  الترســانة  تعزيــز  بهــدف 
اللجنــة  وهــي  الولوجيــات،  إعمــال  حســن  علــى  المعنييــن 
والمســاواة  والتضامــن  األســرة  وزارة  أشــغالها  تتــرأس  التــي 
الدائمــة. بكتابتهــا  المعهــد  ويتكفــل  االجتماعيــة،  والتنميــة 

المجالــس  الــوالة ورؤســاء  الســيدات والســادة  وتمــت موافــاة 
الجماعيــة لمــدن الربــاط والــدار البيضــاء ووجــدة وطنجــة وســال 
بنتائــج الدراســات التشــخيصية الخاصــة بالتهيئــة الحضريــة لتحســين 
الولوجيــات الماديــة ببعــض المــدن الرئيســية، والمنجــزة فــي إطــار 
برنامــج التعــاون مــع البنــك الدولــي حــول الولوجيــات 2012 - 2016.
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كمــا تــم تنظيــم ورشــة عمــل إلطــالق مشــروع برنامــج وطنــي لتحســين وتطويــر الخدمــات والعــروض التــي يتيحهــا مجــال تكنولوجيــات 
المعلومــات واالتصــال، وذلــك يــوم 29 نونبــر 2017 لفائــدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، خاصــة تلــك المرتبطــة بآلــة الحاســوب وجهــاز 

التلفــاز والهاتــف، بتنســيق وتعــاون مــع لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا »اإلســكوا«.

9. المساعدة والتوجيه
بلــغ عــدد األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة المســتفيدين مــن شــهادة اإلعاقــة، التــي ســلمتها الــوزارة هــذه الســنة إلــى غايــة شــهر  ●

نونبــر 2017، 2963 شــهادة مــن أجــل االســتفادة مــن مجموعــة مــن حقــوق األولويــة. 

بلــغ عــدد المســتفيدين مــن التأشــيرة علــى رســم االســتيراد األدنــى علــى الســيارات المعــدة خصيصــا لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة  ●
31 مســتفيدة ومســتفيدا.

ــة علــى الصعيــد الترابــي لمؤسســة التعــاون الوطنــي،  ● ــغ عــدد مراكــز التوجيــه ومســاعدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة المحدث بل
إلــى حــدود شــهر غشــت 2017، 62 مركــزا، منهــا 26 مركــزا مشــغال، و19 مركــزا قيــد التجهيــز، و17 مركــزا تمــت برمجتهــا لتهيئتهــا 

وتجهيزهــا قبــل متــم 2017. 

إعــداد دليــل عملــي موحــد لمراكــز التوجيــه ومســاعدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، باإلضافــة إلــى حقيبــة لــألدوات تتضمــن مختلــف  ●
المســاطر المعتمــدة فــي تدبيــر هــذه المراكــز، بمواكبــة تقنيــة مــن منظمــة إعاقــة دوليــة. 

إطــالق برنامــج عمــل تقنيــن وتنظيــم خدمــات هــذه المؤسســات، بهــدف تقنيــن وتطوير عمــل مؤسســات الرعايــة االجتماعية لألشــخاص  ●
فــي وضعيــة إعاقة. 

10. محاربة التمثالت االجتماعية السلبية
انطلقــت عمليــات تنفيــذ المشــاريع المدعمــة فــي مجــال إذكاء الوعــي بحقــوق ذوي اإلعاقــة، التــي تــم اإلعــالن عــن طلبــات عروضهــا 
ــدر  ــي ق ــغ مال ــة بمبل ــال اإلعاق ــي مج ــة ف ــة عامل ــدة 41 جمعي ــم، لفائ ــن الدع ــتفادة م ــي االس ــة ف ــات الراغب ــف الجمعي ــه لمختل موج
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ــات  ــف جه ــيس بمختل ــة والتحس ــالت التوعي ــن حم ــتفيدا م ــتفيدة ومس ــي 5000 مس ــتهدف حوال ــي تس ــم، والت بـــ2.900.145,00 دره
ــة. ــق النائي ــة بالمناط ــة، خاص المملك

11. أجرأة خدمات صندوق دعم التماسك االجتماعي
تنفيــذا لتدابيــر البرنامــج الحكومــي 2017 - 2021، ســيما فــي مجــال رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة الموجوديــن فــي وضعيــة هشاشــة، 
ــاد  ــة ووزارة االقتص ــة االجتماعي ــاواة والتنمي ــن والمس ــرة والتضام ــن وزارة األس ــن كل م ــراكة بي ــة للش ــة الثالثي ــذا لالتفاقي ــذا تنفي وك
ــة،  ــة إعاق ــي وضعي ــخاص ف ــدة األش ــي لفائ ــك االجتماع ــم التماس ــدوق دع ــات صن ــرأة خدم ــة بأج ــي المتعلق ــاون الوطن ــة والتع والمالي

تواصــل الــوزارة إجراءاتهــا فــي نطــاق الخدمــات التــي يقدمهــا صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي فــي مجاالتــه األربــع، حيــث تــم:

اقتنــاء األجهــزة الخاصــة والمعينــات التقنيــة لفائــدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة بمبلــغ 10 مالييــن درهمــا، والتــي اســتفاد منهــا  ●
6524 شــخصا فــي وضعيــة إعاقــة؛

تحســين ظــروف تمــدرس األطفــال فــي وضعــة إعاقــة بمبلــغ  ●
درهمــا؛  53.000.000,00 قيمتــه  مالــي 

ــم  ● تشــجيع االندمــاج المهنــي واألنشــطة المــدرة للدخــل، حيــث ت
تمويــل 93 مشــروعا، حتــى متــم شــهر مــاي 2017، بمبلــغ مالــي 
ــة  ــة المخصص ــت الميزاني ــد كان ــا. وق ــدره 3.979.482,00 درهم ق

ــه الســنة، 15.000.000,00درهمــا؛ لهــذا المجــال، برســم هات

دعــم  ● بملفــات  المكلفــة  البشــرية،  المــوارد  قــدرات  تقويــة 
الجمعيــات العاملــة فــي مجــال اإلعاقــة على مســتوى منســقيات 
التعــاون الوطنــي، بكلفــة ماليــة تزيــد عــن 200.000,00 درهمــا؛

المســاهمة فــي وضــع وتيســير مراكــز االســتقبال بكلفــة ماليــة  ●
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بلغــت 33.000.000,00 درهمــا، مــن أجــل تجهيــز 19 مركــزا لتوجيــه ومســاعدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة تابــع للتعــاون الوطنــي 
وبرمجــة 15 مركــزا، قبــل متــم ســنة 2017؛

برمجــة اســتفادة 6 جمعيــات عاملــة فــي مجــال الخدمــة المنزليــة المتنقلــة لفائــدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة المنحدريــن مــن  ●
مناطــق صعبــة ونائيــة مــن دعــم مالــي قــدره 00 ,4.316.400 درهمــا.

12. دعم الممارسة الرياضية لألشخاص في وضعية إعاقة
بهــدف تطويــر الممارســة الرياضيــة لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، قدمــت الــوزارة دعمــا ماليــا لــكل مــن الجامعــة الملكيــة لألشــخاص 

المعاقيــن واألولمبيــاد المغربــي، قــدر بـــ1 مليــون درهــم، وذلــك بنــاء علــى دفتــر تحمــالت ينــص علــى: 

تنظيم ورشات تحسيسية؛ ●

تنظيم تظاهرات رياضية وطنية؛ ●

تنظيم دورات تكوينية لفائدة العاملين في مجال النهوض برياضة األشخاص في وضعية إعاقة؛ ●

تنظيم دورات تكوينية لتقوية قدرات األولمبياد الخاص المغربي؛ ●

تطوير وسائط االتصال والتواصل؛ ●

اقتناء معدات وتجهيزات رياضية. ●

13. إطالق مشروع برنامج وطني تأهيلي في مجال التكفل باألشخاص في وضعية إعاقة التوحد
ــة،  ــة إعاق ــي وضعي ــخاص ف ــوق األش ــوض بحق ــة للنه ــة المندمج ــة العمومي ــة للسياس ــة الخامس ــة العرضاني ــرأة الرافع ــل أج ــن أج م
والمتعلقــة بتأهيــل وتكويــن المــوارد البشــرية فــي مجــاالت النهــوض بحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، أطلقــت وزارة األســرة 
والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة ورش إعــداد برنامــج وطنــي لتأهيــل مهنيــي التكفــل باألشــخاص ذوي إعاقــة التوحــد، الــذي 
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يهــدف إلــى تجويــد خدمــات المؤسســات مــن خــالل إرســاء منهجيــة »مشــروع المؤسســة«، والمســاهمة فــي االرتقــاء بجــودة خدمــات 
التكفــل باألشــخاص ذوي إعاقــة التوحــد.

14. تأهيل وتنظيم وتقنين مؤسسات الرعاية االجتماعية المستقبلة لألشخاص في وضعية إعاقة
تــم إعــداد مســودة مرجعيــة لمبــادئ ومعاييــر ومؤشــرات الجــودة فــي مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، 

مرفوقــا بالدليــل المنهجــي لمشــروع المؤسســة.

كمــا تــم إعــداد مذكــرة منهجيــة لمشــروع المؤسســة، وتكويــن 15 مكونــا حــول مشــروع المؤسســة، وذلــك خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 
18 إلــى 22 دجنبــر 2017.

15. مشروع معيرة لغة اإلشارة بالمغرب
ــة  ــة إعاق ــي وضعي ــخاص ف ــوق األش ــوض بحق ــة للنه ــة المندمج ــة العمومي ــة للسياس ــتراتيجية الرابع ــة االس ــذ الرافع ــار تنفي ــي إط ف
المتعلقــة بالولوجيــات، التــي نصــت علــى ضــرورة توحيــد لغــة اإلشــارة ونشــرها وتطويــر التكويــن فيهــا، تــم إطــالق مشــروع معيــرة لغــة 

اإلشــارة، الــذي ســتكون مــن أهــم مخرجاتــه:

قاموس إشاري مغربي ممعير؛ ●

تصور لتكوين مترجمي لغة اإلشارة المغربية؛ ●

برنامج تأهيلي لموظفي مصالح القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ذات الطبيعة االجتماعية حول لغة اإلشارة. ●

وقد تم، في هذا اإلطار، إعداد وثيقة تفصيلية لهذا المشروع فور تكوين لجنة القيادة، تتضمن تدابير إجرائية.

54



مجال التنمية 
االجتماعية





ــات  ــدرات الجمعي ــة ق ــة وتقوي ــة االجتماعي ــة الرعاي ــز منظوم ــة تعزي ــة االجتماعي ــاواة والتنمي ــن والمس ــرة والتضام ــل وزارة األس تواص
ــع انجــاز مشــاريع التعــاون الوطنــي  ــة بالمغــرب وتتب ــة االجتماعي الشــريكة واخضــاع مشــاريعها لالفتحــاص ووضــع برامــج لدعــم الحماي

ــوزارة. ــا فــي إطــار تعاقــدي مــع ال ــة التنميــة االجتماعيــة ترابي ووكال

1. تعزيز منظومة الرعاية االجتماعية
تعتبــر مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة بنيــات اســتقبال غايتهــا الرعايــة والحمايــة لألشــخاص فــي صعبــة أو غيــر مســتقرة أو فــي وضعيــة 
هشاشــة، وهــي البنيــات التــي تعــرف تزايــدا مســتمرا تلبيــة لحاجيــات الفئــات المعنيــة وتتطلــب مــوارد بشــرية بكفــاءات متميــزة. وفــي 

هــذا الصــدد فقــد تــم:

عقــد تنظيــم ســبعة اجتماعــات للجنــة التقنيــة المكلفــة بالبــت فــي طلبــات فتــح وتدبيــر مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، أســفرت عــن  ●
ــاة  ــة االجتماعيــة )4 مراكــز األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، 47 دور الطالــب والطالبــة، 4 دور الفت الترخيــص بفتــح 65 مؤسســة للرعاي
ــة، 4  ــون والمتخلــى عنهــم وفــي وضعيــة صعب ــة، 3 مراكــز األطفــال المهمل ــذ، 3 مراكــز النســاء فــي وضعيــة صعب وإقامــة التلمي

مركبــات اجتماعيــة( موزعــة علــى 28 إقليمــا.

وقد بلغ عدد المؤسسات المرخصة في نهاية سنة 2017، 1095 مؤسسة.

معالجة الملفات والطلبات الواردة على المديرية في المجال )30 ملفا وطلبا(. ●

ــام  ● ــي القي ــوع ف ــة الن ــة ومقارب ــة الحقوقي ــاد المقارب ــة العتم ــة االجتماعي ــات الرعاي ــدرات مؤسس ــة ق ــول تقوي ــة ح ــاز دراس ــع إنج تتب
ــرأة. ــدة للم ــم المتح ــة األم ــع هيئ ــاون م ــك بتع ــا، وذل بمهامه

طبع دليل مؤسسات الرعاية االجتماعية بتعاون مع منظمة االيسسكو. ●

وضع المخطط االستراتيجي إلصالح منظومة الرعاية االجتماعية لفترة 2018 - 2021. ●

تتبع مسار المصادقة على مشروع القانون 65.15 و المشاركة في إعداد نصوصه التطبيقية. ●
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كما تم في ما يخص تأطير وهيكلة العمل االجتماعي:

إتمــام الدراســة التقييميــة »للمبــادرة الحكوميــة لتكويــن 10000  ●
ــل اجتماعي. عام

إعــداد إلطــالق دراســة حوســبة مندمجــة للعمليــات اإلداريــة  ●
ــة المتعلقــة ببرنامــج الشــراكة مــع  ــة االجتماعي ــة التنمي لمديري
ــح  ــص فت ــات ورخ ــل الجمعي ــاء« لتأهي ــج »ارتق ــات وبرنام الجمعي

وتدبيــر مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة.

إنجــاز التقريــر المنهجــي الــذي تمــت المصادقــة عليــه حــول إنجــاز  ●
ــاد  ــة العتم ــة االجتماعي ــات الرعاي ــدرات مؤسس ــة ق ــة تقوي دراس
المقاربــة الحقوقيــة ومقاربــة النــوع فــي القيــام بمهامهــا 

ــرب(. ــرأة بالمغ ــدة للم ــم المتح ــة األم ــع هيئ ــراكة م )بش

2. برنامج الشراكة مع الجمعيات
ــت  ــي، عمل ــع المدن ــات المجتم ــاريع جمعي ــا لمش ــار دعمه ــي إط ف
ــة:  ــة التالي ــق المنهجي ــراكة وف ــات للش ــد اتفاقي ــى عق ــوزارة عل ال

اســتكمال مســطرة انتقــاء مشــاريع الجمعيــات لســنة 2016:  ●
ــزي،  ــي والمرك ــتويين التراب ــى المس ــاء، عل ــة االنتق ــت عملي هم
ــالن  ــملها اإلع ــي ش ــة الت ــاالت الثماني ــت المج ــروعا غط 680 مش

ــروعا؛ ــم 200 مش ــي منه ــاريع، انتق ــروض المش ــب ع ــن طل ع

ــخ 25  ● ــات بتاري ــراكة للجمعي ــات الش ــليم اتفاقي ــل تس ــم حف تنظي
أبريــل 2017؛
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إعداد نسخة محينة ومنقحة من الدليل الجمعوي وإطالق عملية طباعته بتعاون مع منظمة االيسسكو؛ ●

إطــالق نســخة 2017 لبرنامــج الشــراكة مــع الجمعيــات باإلعــالن عــن طلــب تقديــم مشــاريع الجمعيــات فــي الفتــرة الممتــدة مــن 10  ●
نونبــر إلــى 11 دجنبــر 2017، تــم تمديدهــا إلــى غايــة 15 ينايــر 2018؛

إعداد دفتر الشروط المرجعية لوضع نظام محوسب مندمج لتدبير برامج الشراكة وتقوية القدرات وتتبعها وتقييمها. ●

3. افتحاص مشاريع الجمعيات المستفيدة من التمويل
تتبــع تنفيــذ المشــاريع الممولــة مــن طــرف الــوزارة برســم ســنة 2016: دراســة التقاريــر الماليــة الــواردة علــى الــوزارة المتعلقــة بتبريــر 
كيفيــة صــرف الشــطر األول أو الثانــي مــن مبلــغ الدعــم المحــول لفائــدة الجمعيــات الشــريكة والتــي بلــغ عددهــا 46 تقريــرا، وقــد أســفرت 
العمليــة علــى الموافقــة علــى تحويــل الشــطر الثانــي أو الثالــث مــن مبلــغ الدعــم لفائــدة 32 جمعيــة، فيمــا تم بعــث مراســالت للجمعيات 

المتبقيــة بشــأن مالحظــات مصالــح الــوزارة حــول تقاريرهــا.

ــاص  ــة االفتح ــالق عملي ــم إط ــن 2012 و2014، ت ــا بي ــوزارة، م ــرف ال ــن ط ــة م ــات الممول ــاريع الجمعي ــاص مش ــة افتح ــار عملي ــي إط وف
ــرة. وإلــى جانــب دعــم  ــوزارة خــالل هــذه الفت ــل ال ــات التــي اســتفادت مــن تموي الخارجــي لـــ670 مشــروعا محمــوال مــن طــرف الجمعي

ــي. ــي والمهارات ــتوى المعرف ــى المس ــا عل ــى دعمه ــوزارة عل ــت ال ــريكة، عمل ــات الش ــاريع الجمعي مش

4. برنامج »ارتقاء« لتأهيل الجمعيات
في إطار تنفيذ وكالة التنمية االجتماعية لنسخة سنة 2016 للبرنامج، تم ما يلي:

التوقيــع علــى اتفاقيــات شــراكة مــع اللجــان اإلقليميــة للتنميــة البشــرية لألقاليــم اآلتيــة: القنيطــرة، ســيدي قاســم، ســيدي ســليمان،  ●
السمارة؛

التوقيع على مالحق اتفاقيات الشراكة مع اللجان اإلقليمية لألقاليم اآلتية: بن مسيك، اليوسفية، جرسيف، بركان؛ ●
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تنظيم ورشات إقليمية إلعطاء انطالقة البرنامج باألقاليم اآلتية: الحاجب، سال، القنيطرة، سيدي قاسم. ●

وضع برنامج العمل السنوي الخاص بتفعيل برنامج ارتقاء لتأهيل الجمعيات لسنة 2017 والتوقيع على االتفاقية اإلطار. ●

5. الحصيلة الرقمية للبرنامج برسم سنة 2017

تنظيم 257 دورة تكوينية بسبعة عشرة إقليما لفائدة 1173 مشاركا ومشاركة؛ ●

إعداد 10 مخططات إقليمية لتقوية القدرات والمصادقة عليها؛ ●

إطالق 19 تشخيصا إقليميا حول حاجيات الجمعيات في مجال تقوية القدرات، تمت منهم المصادقة على 11 تشخيصا؛ ●

تنظيم 94 حصة للمواكبة لفائدة 586 جمعية مستفيدة من البرنامج؛ ●

تنظيم 41 ندوة شارك فيها 1143 فاعل جمعوي، باإلضافة إلى 12 زيارة تبادل لفائدة 461 شخصا؛ ●

الدعــم المؤسســاتي للمشــاريع مــن خــالل تمويــل 128 مشــروعا لفائــدة الجمعيــات المســتفيدة مــن البرنامــج قصــد تطبيــق مكتســبات  ●
التكوين.

ــا يوجــد برنامــج دعــم األرامــل فــي وضعيــة  ومــن بيــن البرامــج الهامــة التــي تعنــى بالفئــات فــي وضعيــة صعبــة اجتماعيــا واقتصادي
ــات ألطفالهــن اليتامــى. هشــة الحاضن

6. برنامج دعم األرامل في وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن اليتامى
تواصــل الــوزارة تنســيق عمــل مختلــف المتدخليــن، وعقــد اجتماعــات اللجنــة المركزيــة الدائمــة للبــت فــي طلبــات الحصــول علــى الدعــم 
الــواردة عليهــا، باإلضافــة إلــى التنســيق مــع الجهــات المعنيــة لمراجعــة المرســوم رقــم 2.14.791 المنظــم للدعــم والوثائــق المرجعيــة 
فــي الموضــوع، ســواء الدوريــة المشــتركة أو اتفاقيــة الشــراكة أو الدليــل المســطري، وتتبــع إنجــاز التقريــر الســنوي مــن طــرف الصندوق 

الوطنــي للتقاعــد والتأميــن.
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وقد تم سنة 2017:

استقبال 15.281 طلبا للحصول على الدعم؛ ●

عقد 16 اجتماعا لعرض الملفات على أنظار اللجنة المركزية الدائمة المحدثة لدى الوزارة، المكلفة بالبت النهائي؛ ●

البت النهائي في 12.960 طلبا، قبل منها 12.139 طلبا. فيما تم رفض 817 طلبا. ●

وعليه، فإن الحصيلة اإلجمالية للبرنامج، منذ الشروع في استقبال طلبات الدعم في 26 مارس 2015، هي: ●

إيداع 86.797 طلبا لدى المصالح الترابية لوزارة الداخلية للحصول على الدعم؛ ●

عقد 1665 اجتماعا للجان اإلقليمية الدائمة، التي يترأسها السادة الوالة والعمال أو ممثلوهم؛ ●

إحالة 84.024 طلبا على وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية؛ ●

عقد 85 اجتماعا للجنة المركزية الدائمة، المحدثة لدى وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية؛ ●

البــت النهائــي فــي 81.703 طلبــا، قبــل منهــا 75.487 طلــب، فيمــا تــم رفــض 6.211 طلبــا، ممــا مكــن مــن اســتفادة حوالــي 136 ألــف  ●
طفلــة وطفــال يتيمــا.

7. المعهد الوطني للعمل االجتماعي

إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل مشروع إعادة تنظيم المعهد الوطني للعمل االجتماعي :

ــي  • ــازة ف ــة و اإلج ــازة المهني ــي )اإلج ــل االجتماع ــي العم ــازة ف ــلك اإلج ــة لس ــط البيداغوجي ــي للضواب ــر الوطن ــروع الدفت ــداد مش إع
ــة؛ ــي للمصادق ــم العال ــاع التعلي ــى قط ــه عل ــية( وعرض ــات األساس الدراس

 إعداد دفترا لشروط المرجعية إلطالق دراسة تتعلق بوضع إستراتيجية تنمية المعهد الوطني للعمل االجتماعي؛ •

إعــداد مشــروع تعــاون بيــن الــوزارة وكليــة العلــوم االجتماعيــة التطبيقيــة بكولونيــا بألمانيــا، فــي ميــدان العمــل االجتماعــي. وذلــك  •
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علــى إثــر الزيــارة التــي قــام بهــا وفــد مــن الكليــة األلمانيــة إلــى الــوزارة.

وقد تم تعزيز منظومة الرعاية االجتماعية بإبرام شراكات متعددة مع الجمعيات المعنية لتفعيل برامج التنمية االجتماعية. ●

8. تنسيق التنزيل الترابي للسياسات العمومية
ــر المتخــذة فــي إطــار مســاهمتها فــي  أعــدت وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة ملفــا حــول وضعيــة التدابي

ــم: ــة المتقدمــة، حيــث ت تفعيــل ورش الجهوي

ــوق  ● ــوض بحق ــنين، والنه ــخاص المس ــرأة واألش ــة والم ــرة والطفول ــة األس ــة بحماي ــل المتعلق ــج العم ــول برام ــة ح ــداد أوراق تقني إع
األشــخاص قــي وضعيــة إعاقــة، كأرضيــة للتفاعــل مــع الجماعــات الترابيــة بشــأن مســاهمة الــوزارة فــي تفعيــل مخططــات تنميتهــا؛

عقــد اجتمــاع مــع ممثلــي مجلــس جهــة فــاس مكنــاس حــول مشــروع مركــب متعــدد االختصاصــات فــي مجــال االقتصــاد االجتماعــي  ●
والتضامنــي المقــرر إنشــاؤه بمدينــة فــاس.
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مجال التشريع 
والدراسات





مواصلة إلعداد مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة باختصاصات الوزارة، أنجزت الوزارة:

1. مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 
ــم  ● ــوز 2017، ليت ــم المناقشــة التفصيليــة فــي 13 يولي ــوز 2017، ث اســتكمال المناقشــة العامــة بمجلــس المستشــارين فــي 06 يولي

ــخ 24 يوليــوز 2017؛ البــت والتصويــت علــى مشــروع القانــون بتاري

البــت والتصويــت علــى تعديــالت مجلــس المستشــارين بلجنــة القطاعــات االجتماعيــة بمجلــس النــواب، فــي إطــار القــراءة الثانيــة، فــي  ●
07 غشــت 2017، ثــم التصويــت علــى مشــروع القانــون بالجلســة العامــة بتاريــخ 08 غشــت 2017.

2. مشروع قانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية 

ــة  ● ــوز 2017 مناقش ــوم 12 يولي ــته ي ــت مناقش ــو 2017، وتم ــوم 14 يوني ــارين ي ــس المستش ــار مجل ــى أنظ ــون عل ــروع القان ــرض مش ع
ــوز 2017؛ ــوم 26 يولي ــاع ي ــه باإلجم ــت علي ــه والتصوي ــت في ــم الب ــارين، ليت ــس المستش ــة بمجل ــة وتفصيلي عام

تقديم مشروع القانون بمجلس النواب يوم 09 يناير 2018. ●

3. مشروع قانون رقم 103.13 المتعلق 
بمحاربة العنف ضد النساء

متابعــة مســطرة المصادقــة علــى مشــروع القانــون، حيــث تمــت  ●
المناقشــة العامــة داخــل اللجنــة المختصــة بمجلس المستشــارين 

يــوم 31 أكتوبــر2017 .

أمــا فــي إطــار النصــوص التنظيميــة، مــن مراســيم وقــرارات، فتــم 
ــة  ــة للخط ــة الوزاري ــداث اللجن ــق بإح ــوم يتعل ــروع مرس ــاز مش إنج

ــة. ــق المناصف ــي أف ــرام 2« ف ــاواة »إك ــة للمس الحكومي
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التعاون الدولي





وعيــا منهــا بأهميــة التفاعــل اإليجابــي مــع المحيــط الجهــوي والعالمــي، واصلــت الــوزارة انخراطهــا الفاعــل فــي مجموعــة مــن أوراش 
التعــاون الدولــي:

1. التعاون مع االتحاد األوروبي: 

الخطــة الحكوميــة للمســاواة إكــرام«، حيــث صــادق االتحــاد األوروبــي، نونبــر 2017، علــى القــرار المتعلــق بتخصيــص غــالف مالــي يقــدر  ●
بحوالــي 35 مليــون أورو لدعــم الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام 2«.

األوروبــي،  ● واالتحــاد  المغربيــة  المملكــة  وقعــت  حيــث  الهجــرة،  سياســة  دعــم  للجوار-برنامــج  األوروبيــة  اآلليــة 
وذلــك  بالمغــرب،  الهجــرة  مجــال  فــي  المغــرب  سياســات  لتعزيــز  تمويــل  اتفاقيــة   ،2017 دجنبــر   19 فــي 
الــوزارة:  عمــل  مجــاالت  تهــم  التــي  االتفاقيــة  مؤشــرات  ومــن  المجــال.  هــذا  فــي  الحكامــة  تحســين  بهــدف 

ــة  • ــات العمومي ــرف المؤسس ــن ط ــة م ــة المقدم ــاعدة االجتماعي ــات المس ــة لخدم ــة صعب ــي وضعي ــن ف ــوج المهاجري ــر ول مؤش
ــي؛ ــاون الوطن ــا التع ــة منه ــة، خاص المغربي

مؤشر تعزيز ومأسسة برنامج العودة الطوعية للمهاجرين نحو بلدهم األصلي. •

برنامــج دعــم الحمايــة االجتماعيــة بالمغــرب 2020-2017، حيــث وقعــت المملكــة المغربيــة واالتحــاد األوربــي اتفاقيــة شــراكة بتاريــخ  ●
5 دجنبــر 2017. ومــن المؤشــرات المرتبطــة بمجــال تدخــل الــوزارة: 

قانون العاملين االجتماعيين؛ •

القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الحماية االجتماعية، سيما في مجال التأهيل؛ •

إعمال القانون حول الدعم االجتماعي لألشخاص في وضعية إعاقة. •

دعــم وضــع األجهــزة الترابيــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة فــي إطــار برنامــج »إنجــاح الوضــع المتقــدم«، حيــث تمــت الموافقــة علــى  ●
اإلطــارات المرجعيــة للمشــروع مــن طــرف االتحــاد األوروبــي فــي 13 يونيــو 2017.
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2. التعاون مع مجلس أوروبا:

إعداد برنامج تعاون لمواكبة 48 مركزا من مراكز الوساطة األسرية؛ ●

المشاركة في اجتماعات مختلف لجن مجلس أوروبا المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة. ●

3. التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
إطــار للتعــاون فــي مجــال اإلعاقــة، تــم التوقيــع عليــه فــي 17 ينايــر 2017، والــذي يهــدف إلــى تقديــم الخبــرة التقنيــة والدعــم الفنــي  ●

لتنفيــذ مشــاريع تعتبــر مداخــل أساســية ألجــرأة السياســة العموميــة المندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة.

4. التعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة
ــي  ● ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــة المس ــم مأسس ــز ودع ــج »تعزي ــار برنام ــي إط ــي: ف ــوع االجتماع ــات الن ــة ميكانيزم ــول وضعي ــة ح دراس

السياســات العموميــة«، الــذي أطلقتــه الــوزارة، بشــراكة مــع مكتــب هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بالمغــرب، أبريــل 2014، تــم إعــداد 
إطــارات مرجعيــة إلنجــاز دراســة حــول مأسســة آليــات النــوع 
علــى مســتوى القطــب االجتماعــي والقطاعــات الحكوميــة علــى 
المســتوى المركــزي والجهــوي، وتحديــد التدابيــر المؤسســاتية 
إلضفــاء الطابــع المؤسســاتي علــى هــذه اآلليــات، والــذي ينتظــر 
منهــا إعــداد جــرد تحليلــي لمختلــف آليــات النــوع التي تــم وضعها 
مــن طــرف القطاعــات الحكوميــة علــى الصعيديــن المركــزي 
والجهــوي، ووضــع مقتــرح كيفيــة مأسســة هــذه اآلليــات. كمــا 
تــم، إثــر انتقــاء مكتــب الدراســات بعــد اإلعالن عــن طلبــات العروض 
ــة  ــن لجن ــددة، وتكوي ــة مح ــات مرجعي ــق مقتضي ــة وف المفتوح
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القيــادة، التــي تضــم فــي عضويتهــا ممثليــن عــن القطــب االجتماعــي وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة والقطاعــات الحكوميــة المعنيــة 
)وزارتــي االقتصــاد والماليــة وإصــالح اإلدارة والوظيفــة العموميــة(، عقــد اجتماعــات مــع مكتــب الدراســات لمدارســة التقريــر المتعلــق 
بتشــخيص الوضعيــة الحاليــة آلليــات النــوع االجتماعــي، والتقريــر المتعلــق بســيناريوهات المأسســة الفعليــة لميكانيزمــات مســاواة 
النــوع داخــل هــذه اإلدارات، والتــي أثمــرت مشــروع النســخة النهائيــة للدراســة، التــي توجــد قيــد المناقشــة مــن طــرف لجنــة القيــادة.

5. التعاون المغربي البلجيكي 
مشــروع دعــم وتعزيــز مكافحــة العنــف ضــد المــرأة: فــي إطــار برنامــج التعــاون بيــن حكومتــي المغــرب وبلجيــكا 2016 - 2020، تــم  ●

تنفيــذ مشــروع »دعــم تعزيــز مكافحــة العنــف ضــد المــرأة فــي المغــرب وتوافــر وجــودة الخدمــات« مــن خــالل »التفويــض بالتعــاون« 
مــن طــرف صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان )UNFPA(، والــذي يتضمــن أربــع إجــراءات أساســية تشــمل التعبئــة حــول محاربــة العنــف 
ضــد النســاء، وتقويــة قــدرات الفاعليــن علــى المســتويات الوطنيــة والجهويــة واإلقليميــة، وتقويــة التنســيق بيــن مختلــف المتدخليــن 
فــي سلســلة خدمــات التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع مــن الخدمــات ممأســس وذات جــودة، وكــذا دعــم تفعيــل 
المرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء مــن أجــل الترافــع والتدبيــر وتعميــم المعرفــة، وضمــان تحســيس الشــباب والمراهقيــن والرجــال 

حــول الممارســات الســلبية للعنــف. 

ــع  ● ــم التوقي ــة العنــف ضــد النســاء فــي المغــرب«، والتــي ت ــق بمشــروع »تحســين توفــر وجــودة خدمــات محارب مذكــرة تفاهــم تتعل
ــنوات 2017 - 2021؛ ــم س ــارس 2017 برس ــي 10 م ــا ف عليه

مذكــرة تفاهــم تتعلــق بمشــروع »حمايــة األطفــال مــن العنــف: النهــوض بالمعاييــر االجتماعيــة الحمائيــة«، والتــي تــم التوقيــع عليهــا  ●
فــي 30 مــارس 2017 برســم ســنوات 2017 - 2021.

6. التعاون مع وكالة التعاون التقني األلماني
مشــروع النهــوض بحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، حيــث وقعــت الــوزارة مــع وكالــة التعــاون التقنــي األلمانــي عقــد تنفيــذه  ●

بتاريــخ 12 مــاي 2017.

71



7. تعزيز التعاون الثنائي
مــع جمهوريــة الكونغــو: مذكــرة تفاهــم مــع وزارة النهــوض بالمــرأة وإدمــاج  ●

ــوم 16 مــاي 2017،  ــم توقيعهــا ي ــة الكونغــو، التــي ت المــرأة فــي التنميــة بجمهوري
ــارة العمــل التــي  ــر زي فــي المجــاالت المرتبطــة باختصاصــات الوزارتيــن، وذلــك علــى إث
قــام بهــا وفــد مــن وزارة النهــوض بالمــرأة وإدمــاج المــرأة فــي التنميــة بجمهوريــة 
الكونغــو، ترأســته الســيدة Ines Bertille NeferIngani، وزيــرة النهــوض بالمــرأة وإدمــاج 

ــى 16 مــاي 2017؛  ــدة مــن 13 إل ــرة الممت ــة، خــالل الفت المــرأة فــي التنمي

مــع دولــة جيبوتــي: مذكــرة تفاهــم مــع وزارة المــرأة واألســرة بدولــة  ●
ــات  ــد عالق ــدف توطي ــل 2017، به ــوم 27 أبري ــا ي ــم توقيعه ــي ت ــي، الت جيبوت
التعــاون والشــراكة فــي مجــال دعــم حقــوق المــرأة والنهــوض بأوضــاع األســرة 
ــارة عمــل لوفــد مــن جمهوريــة جيبوتــي  ــر زي فــي كال البلديــن، وذلــك علــى إث
فــي الفتــرة الممتــدة مــن 26 إلــى 28 أبريــل 2017، ترأســته الســيدة مؤمنــة 
ــارب  ــادل التج ــد تب ــي، قص ــة جيبوت ــرة بدول ــرأة واألس ــرة الم ــن، وزي ــد حس حم

ــرة.  ــرأة واألس ــة بالم ــاالت المرتبط ــي المج ــرات ف والخب

●  Maria مــع مؤسســة نســاء مــن أجــل إفريقيــا: بروتوكــول اتفــاق مــع الســيدة
Teresa Fernandez de la Vega، رئيســة مؤسســة نســاء مــن أجــل إفريقيــا، الذي تم 
توقيعــه يــوم 06 يونيــو 2017، بهــدف تعزيــز وتوطيــد عالقــات التعــاون والشــراكة 
بيــن وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة ومؤسســة نســاء 

مــن أجــل إفريقيــا فــي مجــاالت العمــل المشــتركة. 
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التواصل





ــة  ــى مواصل ــوزارة عل ــرص ال ــة، تح ــتور المملك ــن دس ــل 27 م ــص الفص ــا ن ــة، كم ــى المعلوم ــول عل ــي الحص ــن ف ــق المواط ــا بح إيمان
اســتثمارها لمــا باتــت توفــره مختلــف وســائط التواصــل مــن فــرص لإلخبــار والتفاعــل مــع المواطــن مــن جهــة، ومــن إمكانــات للتعبئــة 

والتحســيس مــن جهــة ثانيــة.

1. المشاركة في التظاهرات التواصلية الكبرى
المشاركة في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، فبراير 2017 

تواصــل وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة 
للنشــر  الدولــي  المعــرض  فعاليــات  فــي  الســنوية  مشــاركتها 
ــداد  ــرين، بإع ــخته الثالثة والعش ــي نس ــاء، ف ــدار البيض ــاب بال والكت
رواق يضــم جميــع إصــدارات الــوزارة التــي تــم تضميــن نســخها 
الرقميــة فــي أقــراص مدمجــة وزع منها أزيــد مــن 1000 قرص على 
ــداد  ــى امت ــر عل ــتقبال 10.000 زائ ــم اس ــد ت ــن. وق ــوم المهتمي عم
الوثائقــي  الرصيــد  استحســنوا  والذيــن  للمعــرض  أيــام  العشــرة 

ــان.  ــم بالمج ــوه أو وزع عليه ــذي تصفح ــوزارة ال لل

ــية  ــة وتحسيس ــطة فكري ــم 5 أنش ــرواق تنظي ــج ال ــل برنام ــد تخل وق
عــالوة علــى تنظيــم نــدوة علميــة حــول »10 ســنوات علــى تطبيــق 
مدونــة األســرة« احتضنتهــا قاعــة إفريقيــا بالمعــرض والمخصصــة 

لألنشــطة الفكريــة.



وفــي إطــار ســعيها الــى تشــجيع ولــوج األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــى هــذا الفضــاء المعرفــي الهــام، نظمــت الــوزارة النســخة الثانيــة 
مــن جائــزة »الــرواق الســهل الولــوج« بغيــة التواصــل حــول الولوجيــات وإذكاء الوعــي ونشــر ثقافــة البنــاء الولــوج والدامــج داخــل أوســاط 
ــة  ــف أروق ــوج لمختل ــي الول ــة ف ــة إعاق ــي وضعي ــخاص ف ــق األش ــهم بح ــاب، وتحسيس ــر والكت ــال النش ــي مج ــن ف ــن والمختصي الفاعلي
ــدورة  ــز اندماجهــم الثقافــي والمعرفــي واالجتماعــي. وفــي ال ــدة، مــن أجــل تعزي ومرافــق المعــرض واالطــالع علــى اإلصــدارات الجدي
الثانيــة منهــا، فــاز بالجائــزة رواق المندوبيــة الوزاريــة لحقــوق اإلنســان فــي فئــة العارضيــن المؤسســاتيين وفــازت بالجائــزة فــي فئــة 

الناشــرين مؤسســة إيديســوفت التــي حــاز عليهــا الســيد التهامــي الوليــدي .
ــي  ــاب، الت ــر والكت ــي للنش ــرض الدول ــدورة 24 للمع ــي ال ــاركة ف ــرات للمش ــالق التحضي ــى إط ــوزارة عل ــت ال ــياق، عمل ــس الس ــي نف وف
ســتجرى فعالياتهــا مــا بيــن 08 و18 فبرايــر 2018، وذلــك مــن خــالل التواصــل مــع وزارة الثقافــة واالتصــال لحجــز الــرواق والتشــاور مــع 

ــرواق.  ــات القطــب االجتماعــي بهــدف صياغــة برنامــج لألنشــطة التــي ســيحتضنها هــذا ال كافــة مكون

المساهمة في الشق التواصلي لمختلف محطات الدورة الثالثة لجائزة تميز للمرأة المغربية
حظيــت الــدورة الثالثــة لتنظيــم جائــزة تميــز للمــرأة المغربيــة 
بعمــل تواصلــي مكثــف عبــر وضــع مخطــط تواصلــي محكــم 
لمختلــف محطاتهــا بــدء مــن التحضيــر إلطــالق الجائــزة الــى غايــة 
تســليمها. فقــد عملــت الــوزارة علــى إعــداد وســائط للتواصــل 
تضمنــت وصــالت دعائيــة تــم بثهــا عبــر قنــوات التلفزيــون ومحطــات 
االذاعــة وتأثيــث الفضــاءات العامــة وفضــاءات مؤسســات القطــب 
الصلــة،  وثائــق ذات  الــى جانــب  االجتماعــي بالفتــات إشــهارية 
وقــد عــرف التحضيــر لحفــل اإلعــالن عــن أســماء الفائزيــن وتســليم 
الجوائــز العمــل علــى ابــرام شــراكات مــع مؤسســات إعالميــة 
وطنيــة واســتدعاء مختلــف المنابــر اإلعالميــة وامدادهــا بمضاميــن 

ــرض.  ــذا الغ ــدة له ــة مع ــة غني تواصلي
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وخــالل التحضيــر لحفــل تســليم الجائــزة، تــم توثيــق أعمــال لجنــة التحكيــم وتغطيــة أشــغالها وتصويــر مختلــف اللقــاءات التــي أشــرفت 
عليهــا مــع المترشــحين للجائــزة وإنجــاز شــريط تلخيصــي لهــذه اللقــاءات وتصميــم مختلــف الوســائط التواصليــة المتعلقــة بحفــل تســليم 

جائــزة تميــز.

2. تدبير اإلنتاج الوثائقي للوزارة
ومــن أجــل ترســيخ ثقافــة ترصيــد المعرفــة، عملــت الــوزارة كعادتهــا، ســنة 2017، علــى إنتــاج ونشــر العديــد مــن اإلصــدارات التــي تدخــل 
ــة إعاقــة والتنميــة  ــة واألشــخاص المســنين واألشــخاص فــي وضعي فــي صلــب مجــاالت عملهــا المتعلقــة بالمــرأة واألســرة والطفول
االجتماعيــة، إضافــة إلــى إنجــاز مطويــات ومختصــرات موضوعاتيــة، ترجــم بعضهــا إلــى اللغــة الفرنســية واإلنجليزيــة. وهــي اإلصــدارات 

التــي يمكــن تحميلهــا مــن البوابــة اإللكترونيــة للــوزارة حســب المجــاالت.
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3. مواكبة الجانب التواصلي للشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية
ومــن أجــل إعطــاء إشــعاع تواصلــي يــروم تعزيــز قيــم الشــراكة والتعــاون مــع الشــركاء علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، فقــد تــم 
بهــذا الصــدد إنجــاز الهويــة البصريــة لمشــروع الشــراكة مــع مؤسســة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر، وإعــداد األرضية إلنجــاز فيلم مؤسســاتي 

توثيقــي لهــذه الشــراكة. كمــا تــم إعــداد مشــروع هويــة بصريــة حــول بعــض برامــج التعــاون الدولــي والشــراكة.

4. التواصل الرقمي
وفــي ســعيها الــى تحقيــق تواصــل القــرب اعتمــادا علــى مــا تتيحــه تكنولوجيــا االتصــال مــن وســائل وخيــارات لفتــح فضــاءات جديــدة 
للتواصــل أولــت وزارة االســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة أهميــة كبيــرة الســتثمار هــذه اإلمكانــات حيــث عملــت علــى 
ــوب وصفحتهــا علــى موقــع  ــوزارة وقناتهــا علــى موقــع يوت ــة لل ــة االلكتروني ــر البواب ــدة عب ــن وتطعيمهــا بأخــرى جدي تحييــن مضامي

فســيبوك.

ومــن أجــل تقويــة التواصــل حــول قضايــا 
المــرأة والمســاواة عملــت الــوزارة علــى 
بالخطــة  خــاص  إلكترونــي  موقــع  إنشــاء 
الحكوميــة للمســاواة »إكــرام«، كمــا أنجــزت 
صــور  صيغــة  فــي  موضوعاتيــة  نشــرات 
الــدؤوب  تفاعلهــا  وفــي   ،)GIF( متحركــة 
والرفــع من مســتواه مــع عمــوم المواطنين 
ــوزارة علــى  عبــر شــبكة االنترنيــت تعمــل ال
تدبيــر وتنشــيط وتجديــد فضاءاتهــا الرقميــة 
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عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي وذلــك وتطبيقــا للحــق فــي المعلومــة كحــق دســتوري راســخ وتكريســا لتوجــه اســتراتيجي للــوزارة 
فــي تواصلهــا مــع عمــوم المواطنيــن وشــركاءها الحكومييــن والمؤسســاتيين.

وأولــت الــوزارة أهميــة خاصــة للتعــرف علــى انشــغاالت ومســتوى انخــراط الجمهــور الواســع علــى األنترنيــت مــن خــالل اســتثمار أدوات 
وخيــارات تقنيــة تتيحهــا امكانيــات رصــد الســمعة الرقميــة للــوزارة والعمــل علــى جعلهــا أكثــر اشــعاعا وبــروزا. ومــن تــم فقــد تــم خلــق 
مضاميــن رقميــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وســجلت نســبة المتابعيــن للصفحــة الــوزارة 31470 متتبــع وبلــغ عــدد زوار البوابــة 
الرقميــة 102020 زائــر ســنة 2016 ارتفعــت بنســبة ارتفــاع %262.5 ســنة 2017. كمــا بلــغ عــدد المشــاهدات علــى القنــاة باليوتــوب  4986 
أي بنســبة ارتفــاع %9.69 بالمقارنــة مــع الســنة الفارطــة وإنتــاج أكثــر مــن 25 فيلــم قصيــر و وصلــة و 124 منشــور علــى موقــع التواصــل 

االجتماعــي فيســبوك.

وفــي نفــس الســياق تــم العمــل علــى جــرد مقــاالت صحفيــة رقميــة وورقيــة وفــي الصحافــة الســمعية والبصريــة لمختلــف أنشــطة 
الــوزارة بشــكل يومــي وتبويبهــا حســب مجــاالت االشــتغال.

5. التفاعل مع الصحافة
ــى  ــة عل ــة االجتماعي ــاواة والتنمي ــن والمس ــرة والتضام ــرص وزارة األس ــة، تح ــة والدولي ــالم الوطني ــائل اإلع ــا بوس ــار عالقته ــي إط وف
ــرأي  ــر ال ــة خــالل مختلــف اللقــاءات المنظمــة، قصــد تنوي ــم مــع طلــب المعلومــات وإمدادهــا بملفــات صحفيــة متكامل التفاعــل الدائ

ــا. ــاالت عمله ــة بمج ــتجدات المتعلق ــى كل المس ــه عل ــام واطالع الع

6. التواصل الداخلي
تولــي وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة فعــل التواصــل الداخلــي أهميــة خاصــة لــدوره فــي تحقيــق التنســيق 
ــوزارة، مــن خــالل وضــع شــبكة داخليــة بمضاميــن رقميــة فــي كل مــن المقــر  ــات ال والنشــر وتقاســم المعلومــات بيــن مختلــف مكون

المركــزي والمقريــن الملحقيــن للــوزارة، وعرضهــا عبــر شاشــات معــدة لهــذا الغــرض
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7. مواكبة المديريات في إطار مشاريع للتواصل والتحسيس واالرتقاء بالحقوق
ــب  ● ــكاز بالقط ــط االرت ــن نق ــط تكوي ــنة 2017، مخط ــم س ــة، برس ــة االجتماعي ــاواة والتنمي ــن والمس ــرة والتضام ــدت وزارة األس اعتم

االجتماعــي حــول مشــروع اســتراتيجية للتواصــل الداخلــي والخارجــي لمأسســة المســاواة بيــن الجنســين بالقطــب االجتماعــي. كمــا 
ــة العنــف ضــد المــرأة للتواصــل حــول اإلطــار المفاهيمــي لألفعــال  يجــري العمــل علــى اعــداد مخطــط تواصلــي حــول قانــون محارب

ــاء. ــد النس ــف ض ــال العن ــي مج ــة ف ــلوكيات المدرج والس

وفــي إطــار ســعيها الــى احتــواء ظاهــرة العنف ضــد المرأة نظمــت الــوزارة الحملة الوطنية التحسيســية الخامســة عشــر لوقــف العنف  ●
ضــد المــرأة، وقــد رصــدت إمكانــات تواصليــة جــد مهمــة اعتمــدت علــى صياغــة رســائل موجهــة ذات مضاميــن توعويــة وتعبويــة تــم 
بثهــا عبــر وســائط تواصليــة متنوعــة امتــدت علــى مــا يقــارب شــهر )مــن 24 نونبــر الــى 20 دجنبــر( شــملت مختلــف محطــات الحملــة، 

مــن خــالل مواكبتهــا بتعبئــة إعالميــة وتنشــيط رقمــي تــوج بإعــداد تقريــر خــاص لتقييــم أصدائهــا فــي وســائل االعــالم الوطنيــة. 

وفــي مجــال التواصــل حــول قضايــا األشــخاص المســنين نظمــت الــوزارة حملــة تواصليــة خــالل شــهر أكتوبــر تحــت شــعار »النــاس لكبــار  ●
كنــز فــي كل دار«، أعــدت لهــا وصلــة إعالميــة تحسيســية تــم بثهــا عبــر القنــوات التلفزيــة والمحطــات اإلذاعيــة الوطنيــة.

اإلشراف على الجانب التواصلي ألزيد من 26 نشاط منذ شهر يناير إلى متم شهر دجنبر بتعاون مع مديريات الوزارة، حيث تم: ●

مــن أجــل الرفــع مــن مســتوى انخــراط مختلــف الفاعليــن المتدخليــن والمهتميــن بالمشــاريع التــي تقــوم الــوزارة ببلورتهــا واالشــراف  ●
علــى تنفيذهــا فقــد حرصــت خــالل ســنة 2017 علــى تنظيــم 41 لقــاء أعــدت لهــا وســائط تواصليــة متنوعــة تــم خاللهــا العمــل علــى 
اســتقبال وســائل االعــالم مــن اجــل ضمــان تغطيتهــا كمــا تقــوم الــوزارة بتغطيتهــا الخاصــة لــكل أنشــطتها واالشــراف علــى توثيقهــا 

بالصــور والفيديوهــات.
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1. التكوين

مخطــط التكويــن: أعــدت وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة مخططــا للتكويــن يمتــد علــى مــدى ثالث ســنوات،  ●
إيمانــا بأهميــة تقويــة قدرات وكفــاءات موظفيها، كل في مجال اختصاصاته، وذلك اعتمادا على المبادئ األساســية لهندســة التكوين، 
حيــث يتــم االهتمــام بتحديــد حصيلــة الكفــاءات، للوقــوف علــى اإلمكانــات المعرفيــة والمهنيــة للموظفيــن، وتبيــان مكامــن الخصــاص 
فــي هــذا المجــال. ويضــم المخطــط، إلــى جانــب تطويــر الجانــب المعرفــي المتعلــق باللغــات والوحــدات التكوينيــة ذات الصلــة بمجــال 
اشــتغال كل مديريــة علــى حــدة، وحــدات تكوينيــة عرضانيــة تهــم جانــب التدبيــر العمومــي والقانونــي، وذلــك لفائــدة رؤســاء المصالــح.

برنامــج التكويــن فــي اللغــة اإلنجليزيــة: تواصــل الــوزارة تفعيــل برنامجهــا التكوينــي فــي اللغــة اإلنجليزيــة، الــذي يمتــد علــى مــدى  ●
ــز وتقويــة مكتســاباتهم اللغويــة، خاصــة اللغــة اإلنجليزيــة، مــن جهــة،  ثــالث ســنوات، وذلــك تمكينــا ألطرهــا ومســؤوليها مــن تعزي
واعتبــارا ألهميــة هــذه اللغــات الحيــة فــي مجــال التواصــل وتتبــع البرامــج والمشــاريع التــي تشــتغل عليهــا الــوزارة، خاصــة فــي مجــال 

التعــاون الدولــي، مــن جهــة ثانيــة.

التكوين في إطار التعاون مع المنظمات الدولية: 48 يوما للتكوين لفائدة 37 إطارا. ●

التكوين خارج المغرب: 10 أيام لفائدة إطار واحد. ●

2. تحديث آلية الخدمات
المساهمة في بلورة االقتراحات الرامية إلى إعداد نظام للتواصل الداخلي الخاص بالموارد البشرية.

3. تحيين وتوحيد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات
تنخــرط وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة االجتماعيــة بفاعليــة في الــورش المهــم الخاص بتطبيــق وتوحيد الدليــل المرجعي 
للكفــاءات والمهــن بالوظيفــة العموميــة، الــذي تشــرف عليــه وزارة الوظيفــة العموميــة وتحديــث اإلدارة، وذلــك مــن خــالل التعــاون 
وحضــور كافــة االجتماعــات المتعلقــة بتوحيــد وتحييــن الدليــل المرجعــي للكفــاءات والمهــن علــى مختلــف المســتويات، العتمــاده فــي 

مختلــف مجــاالت التســيير والتدبيــر العمومــي، خاصــة فــي مجــال التكويــن المســتمر.
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تتبع وإنجاز الميزانية
اإلعــالن عــن بــدء تلقــي عــروض األثمــان بخصــوص تجهيــز وتهيئــة مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، وانتقــاء المقــاوالت حســب معاييــر  ●

ــر، فــي إطــار االتفاقيــة  ــداع والتدبي ــة ومؤسســة صنــدوق اإلي الجــودة والســعر، والشــروع فــي اإلنجــاز، بالتنســيق مــع قســم الطفول
المبرمــة مــع هــذه المؤسســة قصــد تجهيــز وتهيئــة مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة؛

تتبع وتنفيذ الصفقات الممنوحة، ومباشرة األداءات قبل متم هذه السنة 2017، ال سيما بالنسبة لنفقات التسيير؛ ●

تفعيل برنامج اقتناء سيارات مصلحة ودراجات نارية ألغراض المصلحة؛ ●

إعــداد مشــروع ميزانيــة ســنة 2018 حســب البرامــج وأســطر الميزانيــة، بالتنســيق والتشــاور مــع مديريــة الميزانيــة بــوزارة االقتصــاد  ●
والماليــة، فــي أفــق مناقشــته باللجــان البرلمانيــة المختصــة؛

الســهر علــى إعــداد تفصيــل الميزانيــة برســم ســنة 2018، حيــث تــم توزيــع االعتمــادات علــى البرامــج والمشــاريع واألســطر، ومناقشــة  ●
هــذا التوزيــع مــع مديريــة الميزانيــة فــي أفــق اعتمادهــا؛

إعــداد مشــروع نجاعــة األداء بالتنســيق مــع المديريــات بالــوزارة ومديريــة الميزانيــة بــوزارة االقتصــاد والماليــة، وإدخــال معطياتــه فــي  ●
النظــام اإللكترونــي المعــد لهــذا الغــرض )e-Budget(؛

السهر على توصل مجلسي البرلمان بنسخ مشروع ميزانية 2018، ومشروع نجاعة األداء في اآلجال القانونية؛ ●

إعداد جداول المطابقة بين ميزانيتي 2017 و2018؛ ●

السهر على إنجاز العمليات المحاسباتية المتعلقة بـ: ●

االلتزام واألداء للتعويضات الجزافية والتعويضات عن التنقل لفائدة المصلحة؛ •

االلتزام المتعلق بـ38 سند طلب، منها 35 تم أداؤها؛ •

االلتزام المتعلق بـ11 صفقة، منها 9 تم أداؤها، والباقي سيرحل إلى سنة 2018 لعدم استكمال إجراءات التسليم للتوريدات أو الخدمات؛ •

االلتــزام المتعلــق بـــ22 اتفاقيــة وعقــد خاضــع للقانــون العــام، وأداء مســتحقات 20 منهــا، مــع ترحيــل عقديــن )02( لســنة 2018 لعــدم  •
اســتكمال إجراءات التســليم.
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