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 للجاحئة دور الوزارة يف مواهجة الآاثر الاجامتعية والاقتصادية "

 "الفئات الاجامتعية يف وضعيات خاصة عىل

 

 حول لفرق الأغلبية سؤال شفوي: 

 "مقاربة احلكومة للتخفيف من تأأثريات جاحئة كوروان عىل الفئات الاجامتعية الهشة"
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 النائبات احملرتمات، الس يدات

 النواب احملرتمون،السادة 

 

ة عىل املس توى الوطين ملواهجة الوضع الاس تثنايئ املتعلق ذاملتخ الاحرتازيةالتدابري  مكنت ،كام تعلمون     

بدلان من حتقيق نتاجئ هممة جعلته يف مصاف ادلول اليت واهجت انتشار اجلاحئة ، 71بتفيش جاحئة كوفيد 

 بفعالية وجناح، سواء من حيث املقارابت الشمولية والفعالية يف مواهجة تداعيات انتشار اجلاحئة عىل

و عىل مس توى التدابري الصحية، وخاصة املتعلقة بتوفري الكاممات ومواد دي والاجامتعي، أأ املس توى الاقتصا

 التطهري واللقاح، وغري ذكل.

 

، سواء يف تدبري التداعيات الاجامتعية أأزمة كوفيد عن أأصاةل قمي التضامن يف الشعب املغريب كشفتوقد    

  .اليت أأفرزهتا الأزمة الأرس املغربية أأمام الضغوطات أأو يف مصودعىل الفئات الهشة، والاقتصادية للأزمة 

عطيات البحث اذلي أأجنزته املندوبية السامية للتخطيط حول " تأأثري فريوس كشفت م  ويف هذا الصدد

كوروان عىل الوضع الاقتصادي والاجامتعي والنفيس للأرس" ويف حمور "أأثر احلجر الصحي عىل العالقات 

، عن عدم تأأثر العالقات داخل الأرسة بظروف احلجر الصحيعربت %( من الأرس 10) عن أأنالأرسية"، 

%( من الأرس مل تتأأثر 20، أأي أأن )ة%( من الأرس أأن عالقاهتا الأرسية سلمية وأأكرث متان72فامي عرب )

% يف 70% يف الوسط احلرضي و02% من الأرس )72ابجلاحئة. ويف املقابل عربت  داخلها عالقاتال

 القروي( عن شعورها بتدهور العالقات الأرسية. الوسط

 

ن أأزمة جاحئة كوفيد أأكدت أأمهية  املؤسسات الاجامتعية يف مواهجة مثل تكل الأزمات اليت تكون تقوية ا 

 تقوية مؤسسة الأرسة و اجملمتع املدين.دمع و لها تداعيات شامةل، وهو ما يتطلب مزيدا من 

يف وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة، و الصحية، قامتا عالن حاةل الطوارئ بعد باةرة ف 

لهيا،  طار الاختصاصات املوكوةل ا  تعبئة مجيع مكوانت القطب الاجامتعي، ب  التدابري الالزمة، وقامتابختاذ ا 

املواطنات الظرفية اجلديدة، والتتبع املس متر لوضعية  معومجيع مواردها البرشية، وتكييف خمتلف براجمها 

املعرضني أأكرث خلطر اجلاحئة، وتتبع املبادرات احمللية للمصاحل اخلارجية من الفئات املعنية برباجمها، واملواطنني 

 .للتعاون الوطين من أأجل حامية الفئات الهشة من اال صابة ابلفريوس
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هذا الس ياق، أأطلقت الوزارة بتنس يق مع التعاون الوطين وكذا واكةل التمنية الاجامتعية، وبتعاون مع  ويف

السلطات احمللية وامجلاعات الرتابية وامجلعيات وغريمه من املتدخلني، مبادرات متعددة محلاية فئة عريضة من 

 تنفيذ هذه املبادرات وتعزيزها.وتواصل الوزارة مبعية مؤسساهتا العمومية  الأشخاص يف وضعية هشة.

 

 وجنمل اجلهود املبذوةل ملواهجة اجلاحئة من خالل حماور موضوعاتية، اكلتايل:

 

 الأشخاص يف وضعية الشارع(من )املتكفل هبم يف مؤسسات الرعاية الاجامتعية، و  عىل مس توى حامية الفئات الهشةأأوال، 

طار هذه التعبئة الشامةل، جسل مس تخدمو التعاون الوطين، حبمك هماهمم، حضورمه امليداين املس متر  يف    ا 

واملمتزي والفاعل يف الصفوف الأمامية ا ىل جانب الأطر الطبية والأمنية، يف خمتلف الأقالمي، وقاموا بتنفيذ 

 . كوروان املس تجد بفريوسخمتلف الالزتامات املتعلقة حبامية الفئات الهشة من اال صابة 

كام أأابنت مؤسسات الرعاية الاجامتعية عن فعالية كبرية يف تنفيذ اال جراءات الاحرتازية وفق الربوتوكول    

 مؤسسة التعاون الوطين. اذلي وضعته 

اليت حققهتا بالدان يف  ،انضافت ا ىل النجاحات املمزية جناحات اس تثنائيةطار مت تسجيل ويف هذا اال     

  مواهجة اجلاحئة.

 ميكن التوقف عند ا جنازين هامني:و 

 املتكفل هبم داخلجراءات الاحرتازية اليت مت اعامتدها يف حامية يتعلق بنجاح اال   :الاجناز الأول 

)مس نون، أأطفال، نساء يف  مس تفيد 01072مؤسسات الرعاية الاجامتعية واذلين يبلغ عددمه 

عاقة(وضعية صعبة،  لتحية  الفرصةهذه  غتمنون ، )دون دور الطالب والطالبة( أأشخاص يف وضعية ا 

 . املؤسسة املواطنةمنوذج وبنجاح  من خاللهاهذه املؤسسات عىل فعاليهتا اليت جسدت 

أأكرث حضااي انتشار اجلاحئة يف ادلول الاوروبية ففي الوقت اذلي اعترب نزالء دور الرعاية الاجامتعية 

  .أأمرياك، متكنت بالدان من حامية هذه الفئات بنجاحويف 
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 التوقف عند بعض املؤةرات ادلاةل يف هذا الصدد: وميكن

  خالل فرتة احلجر الصحي:

خالل  حاةل 72الاجامتعية غ عدد اال صاابت بفريوس كوروان بني املس تفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية بل

ذا اس تحرضان أأن عدد اال صاابت يف املغرب هناية شهر ما، فقط املس نني مهت فرتة احلجر الصحي  0202ي وا 

 يف تكل احلصيةل الوطنية املس نني يف مؤسسات الرعاية الاجامتعية حصة س ندرك أأن ،ا صابة 1221بلغت 

  .ومل تسجل أأية وفاة .%2.0ال متثل سوى وضعيفة جدا 

 وفاة أأيضا(. 2ا صابة و 72)ابلنس بة للمس تخدمني 

 حدود اليوم: ا ىل احلصيةل العامة

حاةل  727اال صاابت بفريوس كوروان بني املس تفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجامتعية  مجموعبلغ 

ذا  .حاةل وسط ابيق الكبار 41حاالت وسط الأطفال، و 1املس نني، و وسطحاةل  702ا صابة مؤكدة:  وا 

ماي  74)بتارخي  كلالبوابة الرمسية اخلاصة بذاليوم، حسب يف املغرب  املؤكدة اس تحرضان أأن عدد اال صاابت

ؤسسات املتكفل هبم داخل م حصةأأن  اض، س ندرك أأيحاةل مؤكدة 471271، مساء(  1، عىل الساعة 0207

  .%02.2 يف حدودضعيفة جدا  الاجامتعية ابملغربالرعاية 

 

لكها يف صفوف ويه ،  71صابة بفريوس كوفيد االت مرتبط ابال  ح 1وابلنس بة للوفيات فقد جسلت 

، ومقارنة مع عدد الوفيات املسجةل يف املغرب ا ىل حدود اليوم واليت تبلغ، حسب نفس املوقع املس نني

أأقل من   متثل س نجد أأن وفيات كوفيد يف مؤسسات الرعاية الاجامتعية ابملغربوفاة،  1212الرمسي، 

2.22% . 

 (.ياتوف  0و مؤكدة ا صابة 741ما مجموعه  مت تسجيل ابلنس بة للمس تخدمنيو)

 رمح هللا امجليع وجعل بشفاء الصابني.

 الربانمج الوطين للتلقيح. مؤسسات الرعاية الاجامتعية للمس نني منمجيع  اس تفادتوقد 
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  يواء الأشخاص يف وضعية الشارعبتنظمي يتعلق ، الثاين اال جناز بصفهتم من  أأول أأكرب معلية مجع وا 

ومتكن ، املتدخلنيبتعاون مع خمتلف الفئات الأكرث عرضة لال صابة ابلعدوى، ويه العملية اليت متت 

صابة ة هلم ومتت حاميهتم من اال  أأ بالدان يف ظرف اس تثنايئ من وضع هؤالء يف فضاءات اس تقبال همي

 ابلوابء. 

 ا ىل حدود اليوم: متويف هذا الصدد نشري ا ىل أأنه   

ا انث  120فضاء(، مهنم  760يف فضاءات الاس تقبال اخملصصة هلم ) خشص 1400التكفل مبا مجموعه 

دماج ما مجموعه %22.20ذكور ) 6607(، و 77.12%) مت  7466يف أأرسمه، مهنم  خشص 6126(، ومت ا 

دماهجم مباةرة دون الاس تفادة من التكفل داخل فضاءات الاس تقبال.  ا 

 خشص. 7020ما مجموعه  0207ماي  1كفل ا ىل حدود واليوم يوجد يف فضاءات الت

سوى حاالت حمدودة يف وسط الأشخاص يف وضعية الشارع مل تسجل وفامي يتعلق ابمحلاية من الاصابة ابلوابء 

 بداية اجلاحئة مهت ابخلصوص املهاجرين، ومل تسجل وفيات.

ابلوضعية الوابئية وملعرفة أأمهية هذا الاجناز امسحوا يل أأن اس تعرض عليمك بعض املعطيات املتعلقة      

 بفئات املس نني اذلين يعيشون يف دور الرعاية الاجامتعية عرب العامل. اخلاصة 

، ا ىل 0202 نرش يف ماي عىل الأشخاص املس نني"، 71"تأأثريات كوفيد نبه تقرير للأمم املتحدة حول لقد     

يف  أأن تكل التأأثريات عىل الأشخاص املس نني اذلين يعيشون يف مؤسسات الرعاية الاجامتعية اكنت اكرثية

  خمتلف مناطق العامل فامي خيص هذه الفئة وخاصة يف املناطق اليت ينترش فهيا الفريوس بشلك كبري.

ي نزيال 1602وأأشار نفس التقرير ا ىل أأن سلطات مدريد مثال أأكدت أأن      واء الأشخاص يف مراكز ا 

 قد توفوا يف هجة مدريد وحدها.  ،، اذلين متت مراقبهتم وتأأكدت ا صابهتم ابلفريوساملس نني يف شهر مارس

يواء يف فرنسا قد توفوا جراء اال صابة بفريوس كوروان،  1422وأأضاف التقرير أأن قرابة      نزيل يف مراكز اال 

الوفيات يف فرنسا بسبب الاصابة ابلفريوس. ويف الوالايت املتحدة الأمريكية أأيضا  ثل قرابة ثلثوهو ما مي 

، ماتوا يف دار للمتقاعدين ،خشصن 1222وفيات بسبب اال صابة ابلوابء، أأي  4من لك  7يؤكد التقرير أأن 

 .يف تكل الفرتة
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نتاجئكدت من هجة أأخرى أأ     
1
، العاملني بلكية الاقتصاد يف لندنموعة من الباحثني والأاكدمييني دراسة جمل 

يف عدة بفريوس كوروان اجلديد  حنو نصف العدد اال جاميل للوفيات، أأن (0202مهت نفس الفرتة تقريبا )مارس 

 . يف دور رعاية املس ننّي جسلبدلان أأوروبية 

يرلندا اكنت وأأضافت ادلراسة أأن      س بانيا وفرنسا وبلجياك وا  يطاليا وا  البؤرة الأساس ية دور الرعاية يف ا 

س بانيا أأكدت كام  .للوفيات يف مرحةل انتشار الوابء القاتل يف اترخي أأن غالبية العدد اال جاميل للوفيات يف ا 

جراء ادلراسة الوضع  مضيفة أأنتعود ملرىض يعيشون يف مؤسسات رعاية املس نني.  %41اكنت بنس بة  ا 

يرلندا، حيث بلغت نس بة املرىض اذلين لقوا حتفهم بعد  نفسه جسل ذه يف ه ا صابهتم ابلفريوسابلنس بة ال 

يطاليا ت النس بة بيامن بلغ %41املراكز،  من ا جاميل  %10يف فرنسا، و  %11من  أأزيد، و %40يف ا 

 .الوفيات يف بلجياك

(AFPونقلت "واكةل الأنباء الفرنس ية )      
2
عتبة  0202البدل جتاوز يف ماي  أأنالسويد عن مسؤولني يف  

 .نصفها تقريبا يف دور املس نني جسلالثالثة أ الف وفاة بفريوس كوروان املس تجد، 

 

 النائبات احملرتمات،الس يدات 

  النواب احملرتمون،السادة 

 
ذا اكن       هتم دوال عظمى ومتقدمة مثل دور الرعاية الاجامتعية  يف  اليت جسلتتكل الأرقام الصادمة  تا 

يطاليا وغريها، فا ن  ، وبيناه ما حققناه يف املغربالوالايت املتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد واس بانيا وا 

يعترب حبق ةرفا لبدلان  ،من حامية لفئات الأشخاص اذلين يعيشون يف مؤسسات الرعاية الاجامتعية ابلأرقام،

طار، بل خيس املنجزات اليت متت يف هذا اال  اكن اهامتم البعض هو تب ينبغي الافتخار به. لكن مع الأسف،

 !ققحت واجلزم بأأن ال يشء قد

 

                                                           
says-research-data-home-care-people-older-europe-in-death-coronavirus-https://arabic.euronews.com/2020/04/14/half 

1 

 
2
 https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%AF%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF/45749832 

 

https://arabic.euronews.com/2020/04/14/half-coronavirus-death-in-europe-older-people-care-home-data-research-says
https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF/45749832
https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF/45749832
https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF/45749832
https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF/45749832
https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF/45749832
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ض أأمه ما مت وما هو مربمج يف خمتلف جماالت اش تغال القطب ااس تعر  نواصل امسحوا يل الآن أأن     

 الاجامتعي.

 

 التعاون الوطينعىل مس توى ، اثنيا

  وجلنة اليقظة املركزية، احملدثة منذ بداية احلجر الصحي بتنس يق مواصةل معل جلان اليقظة اال قلميية

مع السلطات العمومية اخملتصة، لتنفيذ اال جراءات والتدابري احلكومية املقررة ملواهجة تداعيات 

انتشار هذه اجلاحئة، ومراقبة تطبيقها بلك املؤسسات واملراكز الاجامتعية والوحدات اال دارية 

 التابعة لها؛

 ىل تنفيذ وتقيمي التدابري واال جراءات القطاعية املتّخذة سلفا الس تئناف أأنشطة املؤسسة، السهر ع

آمنة من خطر العدوى؛  واختاذ اكفة الاحتياطات والتدابري الاستباقية بتوفري بيئة سلمية وأ

  ،احلرص عىل تدابري السالمة الصحية لفائدة اكفة مس تخديم املؤسسة واملس تفيدين من خدماهتا

 أ ليات العمل املناس بة للك مس تخدم وللك برانمج، والتعقمي املنتظم مجليع فضاءات العمل. وحتديد

 

 عىل مس توى برامج وخدمات مؤسسات الرعاية الاجامتعية، اثلثا

  الأطفالاجلاحئة، كدور رعاية  من تبعات هذهسات الرعاية الاجامتعية مضاعفة هجود حامية مؤس 

مجموعة  ختاذوغريها، وذكل ابوضعية صعبة، والأشخاص املس نني  يف املهملني، والأطفال والنساء

مس تفيدي ومس تخديم هذه لحفاظ عىل سالمة وحصة ل التدابري الاحرتازيةمن اال جراءات و 

وفق مضامني ادلليل العميل اذلي أأعدته وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة املؤسسات، 

 والأرسة؛

 الفاعلني لتوفري ادلمع الرضوري الس مترار معل هذه املؤسسات، اكقتناء  العمل التشاريك مع خمتلف

املواد الغذائية ومواد التعقمي، ورصف منح ادلمع املوهّجة للجمعيات املرشفة عىل تس يري مؤسسات 

 ؛0207وكذا منح ادلمع برمس س نة  0202و 0271الرعاية الاجامتعية برمس سنيت 

  طار تزنيل "خطة معل وقاية تحسيس خبطورة ل الاس مترار يف اعامتد عدة برامج ل هذا الوابء، يف ا 

وزارة التضامن  أأعدهتاوحامية الأطفال يف وضعية هّشة من عدوى فريوس كوروان املس تجد"، اليت 

 والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة، واختاذ لك الاحتياطات الوقائية الالزمة يف هذا الصدد.
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  لتوزيع عدة النظافة عىل الأطفال مبؤسسات الرعاية الاجامتعية،  ةالثالثالعمل عىل ا طالق العملية

، منتوج متنوع( 74 )متثلأألف مادة  11خالل الأس بوع املقبل، وتتضمن العملية الثالثة توزيع 

مؤسسة للرعاية  022ا انث، ب  172أألف و 70طفل وشاب، مهنم  604أألف  06لفائدة 

الاجامتعية للأطفال املهملني والأطفال يف وضعية صعبة ودور الطالب ودور الطالبة، موزعة عىل 

قلامي أأو عامةل و 42  هجات، وذكل بتعاون بني الوزارة واليونيس يف.  72ا 

  طفل. مهت العملية  04202 توزيع عدة النظافة لفائدةوالثانية ىل قد عرفت العملية الأوللتذكري فو

قلامي وعامةل،  11مؤسسة، موزعة عىل  700ا انث،  ب  7.716طفل، مهنم  011أ الف  1 الأوىل ا 

ا انث، ب  177أ الف و 72طفل، همهنم  401أألف  07العملية الثانية  مهتهجات. يف حني  72و

قلامي وعامةل و 42عىل  دار الطالب ودار الطالبة، موزعة 022  هجات. 72ا 

 

 :مؤسسات الرعاية الاجامتعية املتكفل هبم داخلمحلاية  املتخذةالتدابري ملخص بأأمه 

ميكن ا جامل اال جراءات الاحرتازية اليت مهت مؤسسات الرعاية الاجامتعية، واليت تسهر مؤسسة      

  :التعاون الوطين عىل تنفيذها، يف التايل

قلميية لليقظة من هماهما تتبع  أأوال: حداث جلنة مركزية وجلان ا   وضعية مؤسسات الرعاية الاجامتعيةا 

 ومواكبهتا وكذا تتبع أأحوال الأشخاص املتكفل هبم داخلها؛

رجاع الأشخاص املتكفل هبم ممن يتوفرون عىل أأرس أأو عائالت ترعامه ا ىل دوهيم اثنيا:  .ا 

قلمييا، للقيام بواجب اليقظة يف هذا تعبئة أأطر مؤسس التعاون الوط اثلثا: ين وجتندمه وطنيا وهجواي وا 

 .مؤسسات الرعاية الاجامتعية، ابلتوجهيات اخلاصة هباوخاصة تتبع ومراقبة الزتام الظرف الاس تثنايئ، 

ا صدار توجيه ملؤسسات الرعاية الاجامتعية يوحض اال جراءات الوقائية والتدابري الاحرتازية الواجب  رابعا:

 :اذها؛ وميكن اال شارة ا ىل أأمه تكل التدابري، ويهاخت

ال للرضورة القصوى ووفق ما تسمح به اال جراءات  • منع خروج نزالء تكل املؤسسات ا 

 .املتعلقة ابلطوارئ الصحية

اليت تؤدي ا ىل الاحتاكك هبؤالء  يةان حسوالاتعليق الزايرات والأنشطة اال نسانية والتضامنية  •

 .الزنالء حامية هلم من أأية عدوى حممتةل من اخلارج
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لهيا للعزل الصحي  • تشديد ةروط الولوج ا ىل تكل املؤسسات مع ا خضاع الوافدين اجلدد ا 

 .يوما 71الاحتياطي ملدة ال تقل عن 

 .يعزل لك من تظهر عليه أأعراض تنفس ية من بني الزنالء، اك جراء احرتاز  •

السامح بتغيب من تظهر عليه أأعراض تنفس ية من املس تخدمني واملرشفني عىل تكل  •

 .املؤسسات

عىل املس تجدات املتعلقة ابلوضعية الوابئية تفاداي للك  اطالعهمالعمل عىل طمأأنة الزنالء عرب  •

 .هتويل أأو هلع

ن، وهتوية مرافق التشديد عىل الالزتام بقواعد النظافة الاعتيادية من قبيل غسل اليدي •

املؤسسات بشلك منتظم، وهتوية الأفرشة وتعريضها لأشعة الشمس ية ابس مترار، وتنظيف 

 .الأرضيات، ا ىل غري ذكل

 .تقدمي الوجبات للزنالء بشلك انفرادي لكام أأمكن ذكل •

 

ية مت حرص احلاجيات الرضورية واملس تعجةل ملؤسسات الرعاية الاجامتعية، ومعلية تلبيهتا جار  خامسا:

  .حاليا

ترسيع رصف املنحة ابلنس بة للمؤسسات اليت مل تتوصل هبا بعد حىت تتفادى أأي صعوابت يف  سادسا:

 .سريها العادي

 يمت تعقمي مؤسسات الرعاية الاجامتعية بتنس يق مع السلطات واملصاحل املعنية؛ سابعا:

 

الفاعلني واملتدخلني، اكنت هلام نتاجئ هممة ا ن الالزتام الفعال هبذه اال جراءات، وتظافر هجود خمتلف      

مكنت من حامية املتكفل هبم داخل مؤسسات الرعاية الاجامتعية واملس تخدمني هبا من اال صابة بفريوس 

كوروان، وقد بينا فامي س بق الوضعية الوابئية اليت هتم تكل املؤسسات، واليت تؤكد جناهحا يف القيام ابملهمة 

 ظرفية الاس تثنائية.املنوطة هبا يف هذه ال
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عاقةعىل مس توى ، رابعا  حامية الأشخاص يف وضعية ا 

 مت اختاذ مجموعة من التدابري مهنا:    

  عداد وبث وصالت حتسيس ية رمقية حول فريوس كوفيد بلغة اال شارة عرب مواقع التواصل  71ا 

 الاجامتعي؛ 

 عاقة اذلي يمت تفعيهل يف ا طار مواصةل دمع امجلعيات العامةل يف جمال متدرس  الأطفال يف وضعية ا 

 ؛مس تفيد( 70.417)تفعيل صندوق دمع الامتسك الاجامتعي

  عاقة التوحد  ؛«رفيق»مواصةل تنفيذ الربانمج الوطين للتأأهيل يف جمال ا 

  ا طالق برانمج حلقات تعلميية تربوية عن بعد موهجة للأرس واملهنيني املعنيني بأأساليب مبسطة

 ابللغة العربية والأمازيغية ولغة اال شارة؛ وولوجة

  من خالل  حامية هؤالء الأشخاص من الاصابة بعدوى كوروانرمقنة تسلمي شهادة اال عاقة، هبدف

عاقة من الأشخاص ، وذكل ب التنقل عرب املدن تيسري وتقريب مسطرة احلصول عىل شهادة اال 

يث أأحدثت الوزارة منصة رمقية ، ح دون احلاجة ا ىل التنقل ا ىل الرابط املعنيني وأأرسمه

khadamaty.social.gov.ma ومت ا ىل حد الآن تقدمي قرابة  .للحصول عىل هذه الشهادة

مركزا لتوجيه ومساعدة الأشخاص يف وضعية  16وتعبئة  ،شهادة مند ا طالق اخلدمة 06422

عاقة التابعة للتعاون الوطين،  عىل لك هجات اململكة، يف أأفق تعمميها عىل ابيق املراكز عرب  موزعةا 

 مجموع الرتاب الوطين.

  عاقة، هتم منصب  122تنظمي النسخة الثالثة من املبارايت املوحدة اخلاصة ابلأشخاص يف وضعية ا 

وللتخفيف من معاانة وتاكليف اعتبارا لتطور الوضعية الوابئية مبختلف مناطق اململكة،  شغل:

، ابس تعامل الوسائل عن بعدكام مت تنظميها ، للمباراةمت اعامتد الرتش يح الالكرتوين ل، التنق

مت ويف هذا اال طار  . أأايم 6، عىل مدى  0207فرباير   00ابتداء من التكنولوجية املالمئة، وذكل 

عاقة التابعة للتعاون  مركزا 02حتديد  الوطين. من مراكز التوجيه ومساعدة الأشخاص يف وضعية ا 

وبتنظمي هذه املبارايت يصل ا طارا للسهر عىل تنظمي املبارايت.   001كام متت تعبئة ما مجموعه  

دماهجم يف  الوظيفة العمومية مند س نة  عاقة اذلين مت ا  ما  0272عدد الأشخاص يف وضعية ا 

 122، و0271خشصا برمس س نة  742، و0272خشصا برمس س نة  42خشصا. ) 642مجموعه 

 (.0207و  0202مس سنيت خشصا بر
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  الامتسك الاجامتعي املوهّجة للأشخاص يف امحلاية الاجامتعية و خدمات صندوق دمع مواصةل تقدمي

عاقة:  وضعية ا 

التنس يق مع السلطات اخملتصة بشأأن مواصةل اخلدمات املوهّجة لفائدة الأشخاص يف  -

عاقة، يف شقّها املتعلق ابملعينات التقنية والأهجزة الت حيث عويضية والبديةل، وضعية ا 

عاقة؛خشص  17.422اس تفاد مهنا   يف وضعية ا 

املدرة  تشجيع الاندماج املهين والأنشطةالاس مترار يف معاجلة وتسوية امللفات اخلاصة ب  -

عاقة، واليت مل تتوقّف خالل احلجر الصحي،  لدلخل املوهّجة للأشخاص يف وضعية ا 

ال حداث مقاوالت ش ياك  061توزيع مت و ؛مرشوع مقبول للمتويل 7.102والنتيجة: 

 ؛درهام  11.455.093,60ا جاميل قدره فرتة احلجر الصحي، مببلغ خالل ىصغر 

عاقة - مركز  12) تعزيز ش بكة مراكز الاس تقبال والتوجيه لفائدة الأشخاص يف وضعية ا 

 مس تفيد(. 012.222عرب الرتاب الوطين و

عاقة تشجيع -  الاندماج املهين والأنشطة املدرة لدلخل لفائدة الأشخاص يف وضعية ا 

طار مواكبة وتسهيل الاندماج املهين وتشجيع مبادرات التشغيل اذلايتو       لفائدة يف ا 

عاقة أأبرمت وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة  .الأشخاص يف وضعية ا 

طار للرشاكة مع اب 0202دجنرب  20بتارخي والأرسة،  وزارة الشغل لرابط، اتفاقية ا 

 نعاشواال دماج املهين، والتعاون الوطين، وواكةل التمنية الاجامتعية، والواكةل الوطنية ال  

  التشغيل والكفاءات، ومكتب تمنية التعاون.

عاقة      ومواكبهتم ، وهتدف هذه االتفاقية ا ىل حتسني قابلية تشغيل الأشخاص يف وضعية ا 

ودمع قدرات املوارد البرشية ، أأجل خلق مقاوالت صغرية وأأنشطة مدرة لدلخلمن 

عاقة ضافية دلمع ، العامةل يف جمال الادماج املهين للأشخاص يف وضعية ا  وتعبئة موارد ا 

عاقة دماج الأشخاص يف وضعية ا  والانفتاح عىل خمتلف الربامج واملبادرات العمومية ، ا 

 يل املشاريع املدرة لدلخل.اليت توفر ادلمع واملواكبة حلام

 عاقة:تطوير خدمات قطاعية م  وهّجة لفائدة الأشخاص يف وضعية ا 

عاقة، ابخنراط  - جناز املداومة الرتبوية والتأأهيلية عن بعد لفائدة الأطفال يف وضعية ا   011ا 

طارا متخّصصا، حيث أأسفرت هذه العملية عن اس تفادة  3462مجعية ةريكة ومشاركة  ا 

طفةل وطفال مسجلني بربانمج  71.122ةل من هذه اخلدمة من أأصل طفال وطف 71.040

 دمع المتدرس؛
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قلميية  تعزيز ا رساء خالاي التواصل والاس امتع والتوجيه - واال رشاد ابملندوبيات اال 

اجلهوية للتعاون الوطين اخلاصة ابلأشخاص ذوي التوّحد، يرشف علهيا أأطر  واملنسقيات

، 0271مكونة يف أأساليب الرتبية والتأأهيل من خرجيي وخرجيات برانمج "رفيق" لس نة 

من أأجل تقدمي تفسريات وتقنيات علمية متكّن الآابء والأهمات من ضامن اس مترارية العمل 

 مع أأبناهئم داخل املنازل؛

لأشخاص يف لفائدة االالزمة لتوزيع املساعدات الغذائية  والاحتياطاتال جراءات اختاذ ا -

ذ يمت اس تدعاء اكفة وضعية  عاقة، ا  مع ، ّددةعرب أأفواج بأأعداد حم املعنيني، املس تفيدينا 

وتعقمي الطرود قبل انطالق  ختزين وتوزيع املواد الغذائية، كزار مس تودعات ومتعقمي 

 .التوزيع اتمعلي

 

 الوطين "نسمع": الربانمج 

مل متنع ظروف اجلاحئة من ا طالق مبادرات وبرامج هامة، وخاصة فامي يتعلق بتفعيل املقاربة الاستباقية       

يف امحلاية من اال عاقة، ويف هذا الصدد أأطلقت وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة، برشاكة 

"الربانمج الوطين "نسمع" لزرع القوقعات اال لكرتونية لفائدة الأطفال الصم، مؤسسة لالأأسامء للأطفال  مع

عاقة الصمم"  ابملركز الاستشفايئ اجلامعي محمد السادس مبراكش.  0207فرباير  70وذكل يوم امجلعة  ذوي ا 

عاقة مسعية، 800من ويس هتدف برانمج "نسمع" يف مرحلته الأوىل أأزيد        البالغني من  طفل يف وضعية ا 

ماليني  72يبلغ س نوات أأو أأقل، املنحدرون من الأرس الفقرية، سامهت فيه الوزارة بغالف مايل  4العمر 

مجموعة املكتب الرشيف فامي يمت دمعه أأيضا، يف هذه املرحةل، من طرف مؤسسات معومية من بيهنا . درمه

نباء والرشكة الوطنية لال ذاعة والتلفز   .ةللفوسفاط وواكةل املغرب العريب للأ

 

 أأو بدون مأأوى  الأشخاص يف وضعية الشارعحامية عىل مس توى ، خامسا

 مع اس تحضار الأرقام السابقة، مت: 

  ّاملسامهة يف حتديد الفاعلني اذلين من شأأهنمو  ،ل ابلأطفال يف وضعية الشارعتسطري مسار التكف 

دماج  ؛الأطفال هؤالء تقدمي اخلدمات الاجامتعية الكفيةل اب 
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 دماج ال   الوساطة الأرسية من طرف الأطر املرجعية يف جمال حامية الطفوةل تفعيل وتعزيز دور

 ؛داخل وسطهم الأرسي يف وضعية الشارع الأطفال

 داخل مؤسسات الرعاية  جموعة من الأشخاص املس نني بدون عائل أأو موردمب ادلامئ التكفل

 تنش يط الاجامتعي لها.الطبية وال  ادلمع النفيس والرعايةةروط توفري  الاجامتعية اخملتصة، مع

 حامية النساء والفتيات يف وضعية صعبةعىل مس توى ، سادسا

محلاية ودمع النساء يف وضعية صعبة وتوفري امحلاية الالزمة  الاس تعجالية جراءاتاال  ا طالق مجموعة من  مت 

جناز اال جراءات التالية: متلهن، وقد    ا 

  يواء عرب  حضااي العنفتعزيز اخلدمات الأساس ية للتكفل ابلنساء  60توفري مبا يف ذكل خدمة اال 

والتتبع املباةر حلاالت العنف املبلغ عهنا واملتداوةل عىل مواقع  خالل فرتة احلجر الصحي مركزا

والتنس يق واملواكبة مع الفاعلني  ،ومد الفاعلني املؤسساتيني بالحئة هذه املراكز ،التواصل الاجامتعي

يف  املوجودةومندوبيات التعاون الوطين ، "منصة لكنا معكاحملليني محلاية النساء والتبليغ خاصة "

يواء للحاالت  خدمةسواء بتوفري  ،مجيع ربوع اململكة قصد التدخل لتوفري امحلاية الالزمة اال 

حل الرشطة وادلرك املليك والنياابت العامة املس تعجةل أأو ابيق ا جراءات امحلاية بتنس يق مع مصا

 وكذا السلطات احمللية.

 ا طالق محةل رمقية للتوعية والتحسيس ومنع العنف ضد املرأأة والفتيات يف س ياق أأزمة كوفيد، 

تضم رسائل  وصةل حتسيس ية وكبسوةل حتسيس يةاس مترت طيةل فرتة احلجر الصحي. وتضمنت 

عالميني وخشصيات عامة ومجعويني ) مشاركة ومشارك( لنرش مجموعة  01توعوية ملؤثرين وفنانني وا 

نسانية للمرأأة  من الرسائل اال جيابية، اليت جتمع بني احرتام قواعد احلجر املزنيل واحرتام احلقوق اال 

براز فوائد التسامح والتعايش بني اجلنسني ونبذ العنف، مت بهثا يف  القنوات واال ذاعات الوطنية وا 

هاش تاج . مع اال شارةيف صيغها العربية والأمازيغية والفرنس ية كام متت ترمجهتا للغة 

 #مغاربة_متحدين_وللعنف_ضد_النسا_رافضني.

 من أأجل مواكبة النساء يف وضعية  تقدمي ادلمع ملبادرات وهجود امجلعيات وش باكت مراكز الاس امتع

صعبة خالل هذه املرحةل احلرجة، وتطوير خدمات التكفل عن بعد، ومواكبة النساء حضااي العنف 

يواء النساء حضااي العنف  60يف مجيع أأحناء الرتاب الوطين، عن طريق مدها بالحئة  مراكزا ال 

اخلدمات. كام أأولت وزارة التضامن  حنو واال رشادوالتنس يق مع املصاحل اخملتصة محلاية الضحااي، 

أأمهية كربى للرشاكة مع مجعيات اجملمتع املدين، يف جمال تعزيز  والأرسةوالتمنية الاجامتعية واملساواة 

 .خدمات التكفل ابلنساء حضااي العنفوحتسني 
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مركز الاس تقبال والاس امتع والتوجيه "، ا طالق 0207مارس  1الثالاثء  يومويف هذا الس ياق مت 

  .لفائدة الطالبات حضااي العنف" جبامعة احلسن الأول بسطات

 

  ا طالق وتنفيذ برانمج شامل "برانمج عرب مواصةل هجود تطوير ش بكة مراكز اال يواء املؤسساتية

يواء وتكفل" طار ةراكة مع مؤسسة التعاون الوطين، ويعىن بتطوير منظومة واذلي ،  ا  ينفذ يف ا 

 ابخلصوص. حضااي العنفمعوما والنساء ضعية صعبة للنساء يف و املؤسسات املتعددة الوظائف 

 عىل العنف حضااي ابلنساء للتكفل الوظائف متعدد فضاء 64ا حداث وهتيئة وجتهزي  عرب وذكل

حداث  اجلهوي املس توى ا ىل  ، عند هناية الس نة اجلارية،فضاء ا ضافيا، ليصل اجملموع 02واحمليل وا 

مليون  26مببلغ ا جاميل تدمع به الوزارة هذه الفضاءات يناهز  ،للنساء الوظائففضاء متعدد  24

وتعد هذه املراكز أ لية مؤسساتية للتكفل متعددة اخلدمات ومدجمة للنساء يف وضعية  .درمه

صعبة، ويه تشلك كذكل فضاء للتنس يق والتعاون بني خمتلف الفاعلني احملليني املتدخلني يف هذا 

 اجملال.

  وتفعيال ملقتضيات معرية اخلدمات داخل الفضاءات املتعدد الوظائف للنساءواس تحضارا لأمهية ،

عداد النصوص املتعلق مبؤسسات الرعاية الاجامتعية، معلت الوزارة عىل  64.74القانون  ا 

لتحديد ةروط وكيفيات تقدمي خدماهتا وكذا املعايري  التطبيقية املتعلقة بدفاتر الرشوط اخلاصة

املطلوب توفرها يف املس تخدمني هبذه الفضاءات. وس ميكن دخول هذا القانون واملبادئ واملؤهالت 

حزي التطبيق من التحديد ادلقيق الختصاصات املتدخلني يف جمال التدبري، ودمع وتطوير أأنظمة 

البعد اجملايل ومبدأأ التخصص  اس تحضارالرقابة ادلاخلية وأأعامل املراقبة والتفتيش، وغريها، مع 

 وغريها. 

 كتجربة منوذجية، مت ( ال عداد مرشوع املؤسسة72عرش فضاءات ) مواكبةلت الوزارة عىل كام مع ،

كرام"، قصد جتويد اخلدمات اليت  طار برانمج دمع الاحتاد الأورويب للخطة احلكومية "ا  ا جنازها يف ا 

عداد  بروتوكول تقدهما هذه الفضاءات للنساء حضااي العنف.  ومن هجة أأخرى، تنكب الوزارة عىل ا 

آفاق لمتكيهنن، ابلتنس يق مع املتدخلني  عدادهن للخروج وفتح أ ملواكبة النساء داخل مراكز اال يواء، وا 

 .املعنيني ابلتكفل النساء حضااي العنف

 اململكة هجات لك مهت الوظائف املتعددة للفضاءات جمالية خارطة وضع مت الفعالية، عنرص ولتحقيق 

يواء املؤقت الاس تقبال خدمات توفري هبدف القروية املناطق فهيا مبا  القانوين واال رشاد واال نصات واال 

 خاص جديد حتمالت دفرت ا صدار مت كام الفئة، لهذه والاجامتعية والنفس ية الصحية املواكبة وضامن

طار تفعيل القانون   علهيا املتعارف ادلولية وانسجاما مع املعايري 64.74ابلفضاءات وذكل يف ا 

 .ابلغري التكفل مؤسسات ا حداث خبصوص
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 بتنس يق مع السلطات احمللية؛ اال دماج الأرسي للنساء يف وضعية الشارع 

 لكرتوين خاص جباحئة "كوفيد ابلأساس ا ىل الاس تجابة للحاجات و  هبدف "71-ا طالق موقع ا 

التساؤالت اليت تفرضها وضعية الطوارئ الصحية. وذكل بتوفري ما أأمكن من خدمات عن بعد 

خاصة هبذه الفئات، وجبعلها سهةل التصفح ومتاحة للجميع، وبمتكيهنا لك متصفح، سواء من 

صيص صفحة "محلاية خت  مت املرتفقني أأو أأرسمه، من معلومات ومعطيات وخدمات موثوقة. ولقد

تقدم عدة خدمات ومعلومات )تطوير خدمات محلاية والتكفل ابلنساء حضااي  نساء من العنف"ل ا

مركز ميكنه اس تقبال النساء يف وضعية عنف، نقط االتصال يف حاةل التعرض  64العنف، الحئة لـ 

  وسائط امحلةل التحسيس ية الرمقية....(. للعنف،

 

آاثر ادلاحئة عىل كام ابةرت   عداد برامج هيلكية محلاية النساء ودمعن من أأجل احلد من تداعيات أ الوزارة  ا 

 وضعيهتن الاجامتعية والاقتصادية.

 عداد الاسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات يف أأفق  تفعيال ملضامني ،0202ا 

 ضد العنف ملناهضة وطنية س ياسة ا طالق" بـــ املتعلق اال جراء س امي ال احلكويم الربانمج

عداد عىل معلت احلكومة ،"النساء  0202-النساء يف أأفق ضد العنف حملاربة الوطنية الاسرتاتيجية ا 

 الالزتامات خمتلف ولتفعيل النساء محلاية املنجزة القانونية اال صالحات ملواكبة جديدة رؤية وفق

 اال صالحات.  هذه عن املرتتبة وادلولية الوطنية

  طالق عداد وا  برانمج مغرب المتكني: "الربانمج الوطين املندمج للمتكني الاقتصادي للنساء ا 

يأأيت تزنيال ملضامني الربانمج احلكويم ولأهداف احملور الأول  واذلي "، 0202والفتيات يف أأفق 

مباةرة بعد اعامتد الربانمج مت ا طالق ديناميكية تزنيهل الرتايب و  .اخلطة احلكومية الثانية للمساواةمن 

 برشاكة مع عدد من امجلاعات الرتابية ومع مجعيات اجملمتع املدين. 

مشاريع هجوية ذات قمية اجامتعية مضافة لفائدة عىل ا طالق الوزارة ترشف ويف هذا اال طار، 

 .الهن من براثني الفقر والهشاشةالارتقاء بأأوضاعهن وانتش هبدفالنساء يف وضعية صعبة 

  

وقد بلورت الوزارة يف هذا الصدد مشاريع برامج جمالية مع جمالس اجلهات وجمالس الأقالمي هتدف تكوين 

قلمي،  وخالل الأربعة أأشهر وتأأهيل ومتكني النساء يف خمتلف الوضعيات وحسب خصوصيات لك هجة أأو ا 

جمالس  6هجات و 6اتفاقية ةراكة مع امجلاعات الرتابية )مشلت  70الأوىل من معر الربانمج، مت توقيع 

 .التزنيل الرتايب للربانمج ليشمل ابيق امجلاعات الرتابية عىل توس يع ةرااكتحاليا وتعمل الوزارة  جامعات(،
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من  71مت الأخذ ابالعتبار يف حتديد النساء املس هتدفات، الآاثر الاقتصادية والاجامتعية جلاحئة كوفيدو

 الاقتصادي والمتكني النسائية وبرانمج التأأهيل والتعاونيات خالل متويل واعامتد برامج هتم دمع املقاوالت

 ودمع احلرفيات للنساء الاقتصادي والمتكني والفتيات املنحدرات من أأوساط هشة والتأأهيل للنساء

للهتريب املعييش، والنساء املعيالت  السابقات املمهتنات صعبة وضعية يف النساء احلرفية ودمع التعاونيات

         .مليون درمه 60.0مليون درمه تسامه فهيا الوزارة ب  070.1مبزيانية ا جاملية تقدر بللأرس، 

 

   :التاليةمت التوقيع عىل االتفاقيات ويف هذا اال طار، 

 ،المتكني الاقتصادي للنساء جبهة ادلاخةل وادي اذلهباتفاقية ةراكة لتفعيل برانمج  -

 (؛0271مليون درمه ) 70تسامه فهيا الوزارة مببلغ 

طار للرشاكة ال جناز برانمج يروم دمع الأنشطة املدرة لدلخل لفائدة النساء يف اتفاقية  - ا 

عاقة جب  قليـم جرادة -هة الرشق وضعية صعبة والأشخاص يف وضعية ا  ، تسامه فهيا ا 

 (؛0202مليون درمه ) 20الوزارة مببلغ 

سابقا للهتريب  اتفاقية ةراكة ال حداث صندوق دلمع النساء يف وضعية صعبة املمهتنات -

قلمي الناظور -جبهة الرشقاملعييش   (؛0202مليون درمه ) 20، تسامه فهيا الوزارة مببلغ ا 

لتفعيل برانمج التأأهيل والمتكني الاقتصادي للنساء والفتيات يف وضعية اتفاقية ةراكة  -

 (؛0202مليون درمه ) 21ة، تسامه فهيا الوزارة مببلغ جبهة سوس ماس صعبة

لتفعيل برانمج التأأهيل والمتكني الاقتصادي للنساء والفتيات يف وضعية اتفاقية ةراكة  -

مليون  21مكناس، تسامه فهيا الوزارة مببلغ -جبهة فاس صعبة ودمع التعاونيات النسائية

 (؛0202درمه )

ج المتكني الاقتصادي للنساء والفتيات جبهة طنجة تفاقية ةراكة ال عداد وتفعيل برانما -

 (؛0202مليون درمه ) 26، تسامه فهيا الوزارة مببلغ تطوان احلس مية "هجات انهضة"

جناز برانمج التأأهيل والمتكني الاقتصادي للنساء احلرفيات ودمع ا - تفاقية ةراكة ال عداد وا 

مليون درمه  21وزارة مببلغ جبهة لكممي واد نون، تسامه فهيا ال التعاونيات النسوية

 (؛0202)

اتفاقية ةراكة لتفعيل برانمج التأأهيل والمتكني الاقتصادي للنساء يف وضعية صعبة ودمع  -

آسفي، تسامه فهيا الوزارة مببلغ  التعاونيات النسائية مليون درمه  21جبهة مراكش أ

 (؛0207)

اتفاقية ةراكة ال جناز مرشوع "ضامن التشغيل" لفائدة النساء رابت الأرس جبهة بين مالل  -

 (؛0207مليون درمه ) 70، تسامه فهيا الوزارة مببلغ خنيفرة
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البحث العلمي يف جمال  تشجيع ودمعومن أأجل توفري ادلعامة العلمية للمتكني الاقتصادي للنساء و 

توقيع اتفاقية   0207ماي  1والفتيات، مت بتارخي  والهنوض حبقوق النساء املرأأة، ونرش ثقافة املساواة

ةراكة بني وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة، وجامعة احلسن الثاين ابدلار 

لكية العلوم ب  ال حداث الكريس الأاكدميي "مغرب المتكني لتعزيز املساواة بني اجلنسني"، البيضاء

 .عني الشق-والاقتصادية والاجامتعية القانونية

 طالق برانمج "تكفل" لفائدة العاملني يف مسار التكفل ابلنساء حضااي العنف وذكل خالل  بلورة وا 

 هو برانمجو تزامنا مع امحلةل الوطنية الثامنة عرش لوقف العنف ضد النساء،  0202شهر دجنرب 

وطين شامل لفائدة املوارد البرشية العامةل يف جمال التكفل ابلنساء حضااي العنف، وس ميتد  تكويين

(. واس هتدفت ادلورة Modulesوحدة للتكوين ) 701يتضمن  ،تفعيهل عىل مدى ثالث س نوات

وحاميهتن ونقل  فهم وتفسري اال طار املعياري والقانوين للتكفل ابلنساء حضااي العنف الأوىل تيسري

قنيات املتعلقة ابملهن واملهام الأساس ية يف جمال التكفل ابلنساء حضااي العنف، واملواكبة وادلمع الت 

 واملساعدة الاجامتعية. 

  عداد ادلليل املرجعي للتكفل ابلنساء حضااي العنف يف الفضاءات املتعددة الوظائف للنساء ا 

طار تفعيل الزتامات القطب الاجامتعي ، والفتيات للقضاء عىل  0202ا عالن مراكش " بـيف ا 

ذ ."النساء ضدالعنف  للخدمات الأساس ية اخلاصة  ا جناز بروتوكول "حامية"عىل معلت الوزارة  ا 

عداد رؤية مندجمة لتنس يق  يواء النساء حضااي العنف وخدمات ادلمع الاجامتعي وكذا ا  مبراكز ا 

تقدمي الربوتوكول مبناس بة تدشني املؤسسة ولقد مت  تدخالت الفاعلني يف جمال العنف ضد املرأأة.

 . 0207ماي  1املتعددة الوظائف للنساء بتامس نا يوم 

 

 حامية الأطفالعىل مس توى ، سابعا

  خطة معل ، وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسةمع بداية احلجر الصحي، أأطلقت

 011مهنم ، طفل 126 ـحيث مت التكفل ب ،"19حامية الأطفال يف وضعية هشة من عدوى "كوفيد

دماج مت  . كاما انث يداع  001ا  مؤسسة للرعاية  66 ـب طفال 062طفال داخل أأرسمه، وا 

يواء لفضاء  47 ـب 041، والاجامتعية  الاس تعجايل املؤقت.ال 

  ا انث. 21ذكور و 760طفل مهنم  040لفائدة  عن بعد ادلمع النفيستقدمي ويف نفس اال طار، مت 

  عادة اال دماج الاجامتعي لفائدهتم،  الوقاية من عودة الأطفال ا ىل الشارعولتعزيز وتعزيز خدمات ا 

طار  02قدمت الوزارة ادلمع ال جناز  يناهز ةراكة مع امجلعيات، مببلغ اتفاقيات مرشوع، وذكل يف ا 

 .درمه( 0.272.222مليون درمه ) 0
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  طار طفال،  600، اس تفاد للأطفال يف وضعية الشارعاال سعافات الاجامتعية املتنقةل دمع ويف ا 

دلار البيضاء، ومكناس، اب املتنقةل ةالاجامتعي اتمن اال انث، من خدمات اال سعاف 766مهنم 

خدمة تتوزع بني خدمات ابلشارع واملبيت مبراكز  02.461حيث مت تقدمي ما مجموعه  .وطنجة

يواء، وخدمات طبية ونفس ية، وخدمات اجامتعية اكلوس ، وذكل اطة الأرسية، والادماج العائيلاال 

 . 0202ا ىل غاية هناية شهر أأكتوبر 

حداث س تة ) طار اتفاقية للرشاكة مع التعاون الوطين، عىل ا  سعافات 6وتعمل الوزارة، يف ا  ( ا 

 مليون درمه لهذا الغرض. 02اجامتعية جديدة؛ حيث مت رصد 

  أأطلقت الوزارة ورئاسة النيابة العامة بتنس يق ، الأطفال من الاس تغالل يف التسول حاميةولتعزيز

وذكل خالل شهر دجنرب يف هذا الشأأن،  مع القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية خطة معل

 710من معاجلة حاالت ، حيث مكنت املرحةل التجريبية بلك من الرابط وسال ومتارة، 0271

 . 0202منذ انطالق اخلطة ا ىل غاية دجنرب  طفال

، ليشمل الك من طنجة، 0207وس يع اجملال الرتايب لتطبيق اخلطة، منذ فاحت أأبريل كام مت ت

وصةل حتسيس ية عرب وسائل الاعالم ومواقع التواصل  وأأطلقت مكناس، مراكش، أأاكدير.

 الاجامتعي، تؤكد جترمي القانون الس تغالل الأطفال يف التسول.

 طار تعزيز حامية الأطفال من خمتلف أأشاكل العنف والاس تغالل واال هامل، أأطلقت الوزارة،  ويف ا 

ادلوليني،  ءبتنس يق وتعاون مع القطاعات احلكومية املعنية واملؤسسات الوطنية وامجلعيات والرشاك

 . برانمج "والدان" ال حداث أأهجزة ترابية مندجمة محلاية الطفوةل

أأصيةل، الرابط، سال، أأاكدير، ادلار -الربانمج يف مرحةل جتريبية أأقالمي وعامالت طنجةهذا  يشملو       

حداث س بعة ) ، متالآنا ىل غاية و أأنفا، مكناس، مراكش، أأاكدير، العيون. -البيضاء قلميية محلاية 1ا  ( جلن ا 

ني مبراكز املواكبة محلاية للفائدة العام اتكويني ام برانجمنظو  ،( مراكز للمواكبة محلاية الطفوةل1الطفوةل وس بعة )

تكوينية يف جمال  دورة 70يتكون من و  .0207ا ىل أأبريل  0202من يونيو  امتدالطفوةل والفاعلني الرتابيني، 

عداد منظومة معلوماتية مندجمة لتتبع الطفل يف مدار امحلاية، والرشوع يف جتريهبا ابجلهاز  ،حامية الطفوةل ا 

وتعمل الوزارة، خالل الس نة اجلارية، عىل ا طالق الأهجزة . 0207مارس  04، منذ الرتايب لعامةل سال

الرتابية بعرشة أأقالمي جديدة يه: فاس، اترودانت، الراش يدية، بين مالل، القنيطرة، س يدي قامس، 

 .اجلديدة، سطات، اتوانت، وجدة
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عداد مجموعة من الأدوات ملواكبة الأ 0202خالل س نة و        ،هجزة الرتابية، بتشاور مع الفاعلني، مت أأيضا ا 

عداد  وبدمع من الاحتاد الأورويب، نذكر مهنا: أ لية التقيمي اذلايت لهيالك وخدمات حامية الطفوةل؛ دليل ا 

طار محلاية الطفوةل قلميية محلاية الطفوةل؛ عنارص بروتوكول ا   .مدار امحلاية ،خطط العمل اال 

  مع الزتايد املقلق حلاالت العنف املامرس اجتاه الأطفال تفاعال أأما خبصوص التعبئة والتحسيس، و

محةل وطنية تواصلية محلاية الأطفال الوزارة  أأطلقت ة،الرمقي اتيف الشارع واملزنل واملدرسة والفضاء

امتدت عىل مدى  ،الأنرتنيت عرب والعنف اجلنيس العنف فيه مبا ضد العنف والاس تغالل واال هامل

 . 0202ابتداء من أأكتوبر  وذكل، أأشهر 6

عداد وبث ةريط حتسييس حول حامية الأطفال  ،وقد مت يف هذا اال طار   عرب  ،العنف اجلنيس ضدا 

عداد وصالت وكبسوالت تلفزية  وتتضمن . وسائل اال عالم ذاعيةهذه امحلةل أأيضا ا  رمقية تبث عرب  وا 

ذاعية عداد برامج تلفزية وا  برانمج تواصيل و  ،اال ذاعة والتلفزة وخمتلف الوسائط الرمقية، ابال ضافة ا ىل ا 

  .ميداين طويل الأمد

  عداد ونرش ا ىل جانب ذكل معلت الوزارة عىل دليل معيل موجه للأرس حول حامية الأطفال من ا 

  يتضمن توفري اال جابة عىل أأكرث الأس ئةل تداوال يف هذا الشأأن. ،خماطر الأنرتنيت

  دمع مؤسسات الرعاية الاجامتعية: التوعية والتحسيس لفائدة الأطفال والعاملني الاجامتعيني حول

الوقاية من العدوى، المتدرس عن بعد، تقدمي ادلمع النفيس عن بعد للأطفال من طرف فريق من 

 .لكينيكينيلأخصائيني النفس يني اال  ا

 عىل مس توى تفعيل البعد الرتايب من خالل الرشااكت مع امجلاعات الرتابية  ، اثمنا

 

ابملوازاة مع تزنيل الس ياسات والربامج يف ا طار املهام املنوطة هبا، معلت وزارة التضامن عىل تفعيل        

البعد الرتايب يف تزنيل تكل الس ياسات والربامج اليت هتدف ا ىل حماربة الفقر والهشاشة، وتعزيز امحلاية 

 . انتشار اجلاحئة امحلاية منالاجامتعية، واملسامهة يف توفري ةروط 

ويف هذا اال طار مت توقيع العديد من اتفاقيات الرشاكة مع الوالة والعامل ومع امجلاعات الرتابية، جنمل      

 أأمهها يف الآيت:

هتم تزنيل برانمج  جمالس جامعات(، 6هجات و 6اتفاقية ةراكة مع امجلاعات الرتابية )مشلت  70توقيع _      

لهيا سابقا(.  "مغرب المتكني"، )كام أأشري ا 

 



20 
 

 

 

ع مخس اتفاقيات ةراكة بني  وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة، و عامةل يتوق _      

 هتـــــم:، و 0207مارس  07 مكناس، بتارخي

 

  حداث مركب طيب واجامتعي وراييض لفائدة الأشخاص يف اتفاقية ةراكة ال جناز مرشوع يتعلق اب 

عاقة عىل صعيد عامةل مكناس.  وضعية ا 

 ."اتفاقية ةراكة لتوسعة مركز الفتح "بناء جناح خاص ابلتعلمي والتأأهيل املهين للأطفال الصم 

 .اتفاقية ةراكة ال حداث مركز للتأأهيل واال دماج الاجامتعي لأطفال الشارع 

 ."اتفاقية ةراكة لتوسعة مركز اس تقبال الأشخاص املس نني "دار احملس نني 

 لأطفال التوحديني.اتفاقية ةراكة لتجهزي مركز اس تقبال ا 

 

بني وزارة  (0207أأبريل  70اتفاقيات ةراكة يف جمال امحلاية الاجامتعية بتارخي )  ثالثتوقيع _       

قلمي وزان والتعاون الوطين ورؤساء مجعيات حملية وةراكء  التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والأرسة، وا 

آخرون  .أ

 ويتعلق الأمر بـ :

  تحسني جودة اخلدمات بدار املس نني بوزاناتفاقية ةراكة ل 

 اتفاقية ةراكة دلمع مركز التضامن واال سعاف الاجامتعي بوزان 

  اتفاقية ةراكة دلمع مرشوع ا حداث وحدة للغسل والغزل التقليدي للصوف ابلفضاء متعدد الوظائف

  حبي القرشيني هبدف المتكني الاقتصادي للنساء يف وضعية هشاشة

 

 دمع مبادرات اجملمتع املدين املتعلقة بتطوير خدمات املساعدة الاجامتعيةعىل مس توى اتسعا، 

 

من أأجل مساعدة الفئات الهشة عىل ختطي وضعياهتا،  عن طريق تفعيل برانمج الرشاكة مع امجلعيات       

املساعدة لهذا الربانمج دلمع املبادرات احمللية يف جمال  0202و 0271حيث خصصت الوزارة نسخيت 

عادة اال دماج لفائدة الأشخاص يف وضعية صعبة، خاصة مهنم النساء والأطفال واملس نني ومن  الاجامتعية وا 

مرشوعا محموال من طرف امجلعيات، موزعا عىل مجموع الرتاب  741مه يف وضعية الشارع. وهكذا مت متويل 

 مليون درمه. 72.4الوطين، مببلغ ا جاميل يقرب 
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 الربامج التكوينية مبراكز الرتبية والتكوين ومراكز التدرج املهين: عىل مس توى، عاةرا

مواصةل تقدمي اخلدمات مبراكز الرتبية والتكوين ومراكز التدرج املهين، حسب جاهزية حاةل لك عامةل        

قلمي والوضعية الوابئية هبا، وفق منط اخلدمات احلضورية اللكية أأو منط اخلدمات عن بعد عند توفّر  أأو ا 

طني أأو منط املواكبة الرتبوية عند ةروطها أأو منط اخلدمات احلضورية اجلزئية عرب التفوجي أأو امجلع بني المن

آمنة للعمل.  غياب بيئة أ


