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تقديم

تعترب مؤسسات الرعاية االجتامعية بنيات لالستقبال غايتها الرعاية والحامية لألشخاص يف وضعية
صعبة أو غري مستقرة أو يف وضعية احتياج ،سواء كانت هذه الوضعيات دامئة بالنسبة للبعض
أو مؤقتة بالنسبة للبعض اآلخر .وقد عرفت هذه املؤسسات استقطاب أهل التطوع واإلحسان،
حيث اشتغلت أغلبها تحت مسمى «الخرييات» 1التي قامت باالستقبال والتكفل وضامن
الخدمات «للنزالء» 2عىل مدى عرشات السنني.
وقد ساهمت الجمعيات ،بنسب متفاوتة ،منذ العقد األول من القرن املايض ،باالضطالع بأدوار
مهمة يف مجال اإلرشاف عىل التكفل املؤسسايت ،أطرت فيها أجيال متتالية من خالل توفري العديد
من أوجه الرعاية االجتامعية والصحية والنفسية واملعيشية والخدماتية والرتبوية والرتفيهية،
وكذا توفري الرعاية والعالج والتأهيل حسب الحاجيات الرضورية لكل فئة من املستفيدين ،وأيضا
حسب اإلمكانات املادية والبرشية التأطريية املتوفرة آنذاك.
إال أن مؤسسات الرعاية االجتامعية رغم مهامها النبيلة ،كونها تطوعية يف األصل ،فقد عرفت ،يف
الفرتة ما قبل تقنني كيفيات إحداث وفتح وتدبري املراكز االجتامعية ،صعوبات متعددة األبعاد،
سواء من حيث األعداد والتدبري والتغطية الجغرافية والتخصص بحسب الفئات املستهدفة ،أو
من حيث بلوغ األهداف ومحصالت اإلنجازات وصعوبة تقييم التكلفة واألثر واملردودية عىل
الفرد واملجتمع.
كام أنها ظلت متارس مهامها ،وبنسب متفاوتة ،عىل إيقاع عدم توفر املقومات األساسية الكفيلة
بجعلها هياكل محدثة وفق منظومة معيارية مرجعية تراعي املتطلبات األساسية للعيش الكريم
مبا يتالءم مع الحقوق املنصوص عليها يف الدستور من جهة ،ومبا ينسجم مع التزامات بلدنا عىل
الصعيد الدويل من جهة ثانية ،سواء تعلق األمر باملؤسسات الداعمة ملنظومة الرتبية والتكوين
أو مبؤسسات محاربة الهشاشة.
ورغم الدور الكبري لهذه املؤسسات ،املتمثل يف التخفيف من أعباء الحياة عىل رشائح واسعة
من املجتمع ،فإنها ما زالت تعرف صعوبات وتواجه عدة تحديات ،سواء عىل مستوى تحديد
املسؤوليات ومجاالت التدخل ،أو عىل مستوى التوزيع الجغرايف وتغطية مختلف الفئات
املستهدفة ،أو عىل مستوى الحكامة والهندسة االجتامعية .مام استدعى ،كخطوة أوىل ،إصدار
قانون مؤطر سنة  2006يحدد الرشوط األولية الالزم توفرها لفتحها ،إضافة إىل منظومة معيارية
لتدبريها.
 1استبدلت «الخرييات» يف املنظومة الحالية بـ«مؤسسات الرعاية االجتامعية»
« 2النزالء» صفة استبدلت بـ«املستفيدين» يف ما بعد
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مرجعية التدخل ومجاالته
تستند تدخالت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية يف تدبري الشأن املؤسسايت ملؤسسات
الرعاية االجتامعية عىل:
■ القانون رقم  14.05املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعايـة االجتامعيـة وتدبريهـا
■
الصادر يف  30شوال  22( 1427نونرب )2006؛
■ املرسوم رقم  2.07.809الصادر يف  17جمـادى اآلخـر  03( 1428يوليـوز  )2007بتطبيق
■
القانون رقم  14.05املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها؛
■ املرسوم رقـم  22.13.2بتاريخ  18جامدى اآلخرة  29( 1434أبريل  )2013املتعلق
■
بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
■ املرسوم رقم  2.71.625بتاريخ  12محرم  28( 1392فرباير  )1972بشأن النظام األسايس
■
للتعاون الوطني؛
■ املرسوم رقم  2.03.835بتاريخ  18رمضان  13( 1424نونرب  )2003مبثابة النظام األسايس
■
الخاص مبستخدمي التعاون الوطني مع التعديالت التي أدخلت عليه؛
■ قرار وزير التنمية االجتامعية واألرسة والتضامن رقم  1630.07الصادر يف  24رجب
■
 09( 1428غشت  )2007بتحديد شكل السجل الخاص باملستفيدين من خدمات
مؤسسات الرعاية االجتامعية؛
■ قرار وزيرة التنمية االجتامعية واألرسة والتضامن رقم  265بتاريخ  20يوليوز 2011
■
املتعلق بتنظيم اختصاصات املصالح املركزية والخارجية ملؤسسة التعاون الوطني.
وتتمحور مجاالت التدخل هاته يف خمس مهام أساسية هي:
 1.1وضع السياسات والربامج الالزمة لحسن سريها؛
 2.2اقرتاح الترشيعات وسن التنظيامت املالمئة.
 3.3إصدار رخص فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية؛
 4.4مواكبة عمل مختلف هذه املراكز؛
 5.5مراقبة هذه املراكز وتقييم عملها.

دوافع إنجاز هذا التقرير
وبالنظر للمشاكل التي تتخبط فيها العديد من املؤسسات؛
■ وحيث إن وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية تقف عىل الكثري من
■
النقائص يف هذا املوضوع؛
■ وحيث إن هناك تخبط يف األرقام واإلحصائيات واملعطيات املرتبطة بهذه املؤسسات؛
■
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■وحيث إن االلتقائية بني مختلف املتدخلني تحتاج إىل توضيح الرؤية وتحديد املسؤوليات؛
■
■وحيث إن القانون رقم  14.05املتعلق بفتح وتدبري مؤسسات الرعاية االجتامعية أضحى
■
يحتاج إىل مراجعة ،بعدما تجاوز ست سنوات من التطبيق؛
■وحيث إن القطاع يجد صعوبات يف القيام مبهامه التي يحددها هذا القانون؛
■
■وحيث إن املؤسسيني والجمعيات املسرية التي ترشف عىل تدبري هذه املؤسسات تتميز
■
بوضعية خاصة مقارنة مع باقي جمعيات املجتمع املدين تحتاج وضوح الرؤية بخصوص
وضعها ووظائفها؛
■وحيث إن العاملني بهذه املؤسسات يعيشون وضعيات متفاوتة؛
■
■وحيث إن الخدمات داخل هذه املؤسسات متباينة من حيث الكم والنوع؛
■
■وحيث إن الدعم العمومي ليس كافيا لتغطية احتياجات املؤسسات؛
■
■وحيث إن املوارد املالية تعرف مشاكل يف التعبئة ويف التوزيع.
■

انطالقا من هذه الدواعي ،وحيث إن وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية وقفت ،وهي
متارس مسؤوليتها يف تدبري شأن هذه املؤسسات ،عىل مجموعة من الصعوبات واإلشكاليات ،سواء
عىل مستوى اإلحصائيات واملعطيات املرتبطة بهذه املؤسسات ،أو عىل مستوى املتدخلني والتقائية
املسؤولية ،أو عىل مستوى الوظائف والدعم املايل ،أو عىل مستوى آليات التدبري والحكامة ،أو عىل
مستوى الخدمات املقدمة ووضعية العاملني ،فقد ارتأت أن ترشع ،ابتداء من هذه السنة ،يف بلورة
تصور من أجل إصالح منظومة مؤسسات الرعاية االجتامعية ،انطلق بعملية تشخيص شامل لوضعية
هذه املؤسسات والتي يشكل هذا التقرير أحد مثارها.
إنه تقرير وطني حول مؤسسات الرعاية االجتامعية يرصد واقع هذه املؤسسات وحصيلة إنجازاتها،
والتحديات التي تواجهها ،بغية اطالع املعنيني باألمر ،وكذا الرأي العام ،عىل املعطيات الكمية والنوعية
املتعلقة بها ،وذلك توخيا السترشاف مؤسسة اجتامعية مواطنة ،تحدث وفق ضوابط معيارية سليمة
ِ
وتقدم خدمات تتوفر فيها متطلبات الكرامة اإلنسانية ،وت َؤصل لعمل ينبذ التواكل ويحفز العمل
التطوعي الهادف ،ويؤسس للمسؤولية االجتامعية املشرتكة.
ويتناول هذا التقرير األول وصفا ألوضاع مراكز ومؤسسات الرعاية االجتامعية ،ودراسة وتحليال لإلطارات
القانونية والتدبريية الناظمة لعملها ،وبسطا لإلكراهات التي تعيق تقييم حصيلة إنجازاتها ،مربزا جوانب
القوة والقصور التي تعرتيها من جهة ،وتلك التي تتصل ببيئة وظروف التنفيذ من جهة ثانية.
كام يستعرض هذا التقرير خالصات عن مختلف التحديات التي تواجه مؤسسات الرعاية االجتامعية،
ويطرح توصيات لتجاوزها ،واملتعلقة مبا ييل:
■ ■البيئة اإلدارية والتنظيمية املناسبة للمتدخلني يف تدبري مؤسسات الرعاية االجتامعية بتوضيح
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األدوار والتدخالت؛
■ ■الرتسيم القانوين لحدود االستقاللية والوصاية؛
■ ■الهندسة االجتامعية يف شقي التخطيط والربمجة ،والتدبري الرتبوي واالجتامعي والتأطريي؛
■ ■تأهيل هذه املؤسسات ومنذجتها حسب مجال التدخل حتى تضطلع بدورها التكفيل وبعدها
التنموي والحقوقي ،كآليات مؤسساتية تشتغل بالتدبري املبني عىل النتائج ،وتتوخى حسن
ونجاعة االستهداف؛
■ ■الجانب املايل لضامن استدامة خدمات هذه املؤسسات.
وقد وفر هذا التقرير معطيات تتميز باملوضوعية والواقعية ،من شأنها أن تشكل مادة أساسية ملرشوع
إصالح عميق ملنظومة مؤسسات الرعاية االجتامعية يف أبعاده املتعددة اإلنسانية واالجتامعية والحقوقية
والقانونية والتدبريية والذي سيمكّن الجميع ،سلطات عمومية ومنتخبني وفاعلني جمعويني ،من كسب
رهان النهوض بهذه املنظومة نحو آفاق تعزز الحكامة وحسن االستهداف والنجاعة والفاعلية ،مبا يضمن
كرامة وحقوق املستفيدين.
وتأمل وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية أن تجعل إصدار هذا التقرير تقليدا سنويا
عىل مدى سنوات اإلصالح املقبلة لتضع أمام مختلف الرشكاء املعنيني مبؤسسات الرعاية االجتامعية ،من
سلطات عمومية وجامعات ترابية ومجتمع مدين وفاعلني سياسيني وكذا املنظامت الدولية وكل املهتمني،
تيس انسياب املعلومة الصحيحة  ،وتجذر لنهجها
معطيات معتمدة حول مؤسسات الرعاية االجتامعية رّ
التشاريك يف إنجاز مختلف األعامل مبا يخلق التعبئة الالزمة للنهوض مبؤسسات الرعاية االجتامعية
ببالدنا يف أفق إصالح شامل وناجع.

منهجية إعداد التقرير
لقد اعتمدت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية يف إعداد هذا التقرير حول مؤسسات
الرعاية االجتامعية باملغرب منهجية حرصت فيها عىل توخي املوضوعية والدقة ،وتبني مقاربة تشاركية
قامئة عىل دراسة الوثائق من جهة ،وعىل مالحظة ومعاينة عينة من هذه املؤسسات من جهة ثانية،
كام متت معالجة املعطيات وفق التحليل والتصنيف ،مع إعطاء مساحة زمنية كبرية للمشاورات مع
املتدخلني واملؤسسني واملديرين.
ويف ما ييل منهجية التشخيص ،وأهم محطات وعنارص مرحلة ما قبل صياغة هذا التقرير:
 .1التشاور والبحث االستطالعي:
■ القيام بزيارات استطالعية مفاجئة للعديد من أصناف مؤسسات الرعاية االجتامعية (املركبات
■
االجتامعية الكربى ،ومراكز األشخاص يف وضعية إعاقة ،ومراكز اإلسعاف االجتامعي املتنقل،
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ودور الطالب ،ودور الطالبة ،ووحدات حامية الطفولة ،ومؤسسات األشخاص املسنني،)...
وذلك بغاية رسم صورة واقعية عن أوضاع املراكز واملستفيدين من خدماتها .وقد بلغ مجموع
هذه الزيارات خالل الفرتة املمتدة من فرباير  2012إىل فرباير  130 ،2013زيارة.
■ التشاور مع مختلف الفاعلني ،حيث نظمت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
■
االجتامعية ،خالل سنة  ،2013خمسة عرش لقاء تشاوريا حول إصالح منظومة مؤسسات
الرعاية االجتامعية.3
 .2البحث الوثائقي:
■ دراسة وتحليل الترشيعات واملقتضيات املؤطرة لعمل مؤسسات الرعاية االجتامعية:
■
• القانون رقم  14.05املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها؛
• املرسوم رقم  2.07.809املتعلق بتطبيق القانون رقم .14.05
■ االطالع عىل مجموعة من التقارير العامة والتقارير الخاصة بالتشخيصات ،واستقراء
■
خالصاتها واالسرتشاد بنتائجها:
•تقرير الخمسينية حول التنمية البرشية وآفاق سنة  :2025التقرير العام ،املنجز مبناسبة
الذكرى الخمسينية الستقالل اململكة املغربية؛
•تقرير البنك الدويل :استهداف والحامية االجتامعية يف املغرب2012 ،؛
•تقارير املجلس األعىل للحسابات ،ومجالسه الجهوية؛
•تقارير املفتشية العامة للاملية؛
•تقرير تشخيص املراكز االجتامعية املعد من طرف وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية سنة 2012؛
•تقارير أجهزة التفتيش ،التابعة للتعاون الوطني املنجزة ما بني سنتي  2007ودجنرب
2012؛
•التقرير األويل للدراسة املتعلقة باملخطط التنموي للتعاون الوطني واملنجزة من طرف
مكتب الدراسات مازار “MAZAR” 2012/2013؛
•تقارير التشخيصات التشاركية املؤسساتية املنجزة من طرف التعاون الوطني ما بني
سنتي  2007و 2008ملعرفة مدى انضباط املؤسسات ملقتضيات القانون رقم  14.05ذي
الصلة؛
•تقارير مكاتب الخربة املحاسبية ومكاتب الدراسات.
 3امللحق رقم 2
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 .3اعتامد العينة األم ،أي مجموع مؤسسات الرعاية االجتامعية املرخصة.
 .4التبويب القائم عىل تصنيف مؤسسات الرعاية االجتامعية إىل مجموعات متقاربة ،سواء من حيث
ميادين التدخل أو من حيث املجال الرتايب .وهي املجموعات الخمس التالية:
■ مؤسسات رعاية املتمدرسني؛
■
■ مؤسسات رعاية الفئات يف وضعية هشاشة وإقصاء (املسنون ،واألطفال املرشدون واملهملون،
■
والنساء يف وضعية صعبة)؛
■ مؤسسات التكفل باملتسولني واملترشدين؛
■
■ مؤسسات رعاية األشخاص يف وضعية إعاقة؛
■
■ مؤسسات الخدمات النهارية.
■
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املحور الأول
الو�ضعية الراهنة مل�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية
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ركز هذا التقرير عىل تحليل تقني للحالة الراهنة ملؤسسات الرعاية االجتامعية شمل جوانب متعددة
تتصل مبدى احرتام تطبيق املقتضيات القانونية وبفضاءات االستقبال من بنايات ومرافق ورشوط الصحة
والنظافة والسالمة ،واحرتام رشوط العيش الكريم ،ومستوى التأطري وجودة الخدمات ونجاعة مخرجاتها
وآليات التدبري والحكامة ،ومتطلبات استمرارية خدمات هذه املرافق االجتامعية.
ويف ما ييل أهم املحاور التي سيتم التطرق إليها لتشخيص وضعية مؤسسات الرعاية االجتامعية:
 1.1خارطة مؤسساتية متنوعة ومتفاوتة مجاليا ونوعيا؛
 2.2إنتاج إحصائيات يف املجال ،تحد ميكن ربحه؛
 3.3البنايات والبنيات التحتية ملؤسسات الرعاية االجتامعية :معاينة وتقييم؛
 4.4املالءمة مع املنظومة املعيارية :مجهود عمومي كبري؛
 5.5آليات الحكامة والتدبري :التقييم ومكامن القصور؛
 6.6املوارد البرشية العاملة مبؤسسات الرعاية االجتامعية :تقييم الوضعية؛
 7.7مؤسسات الرعاية االجتامعية والجمعيات املرشفة :تقييم الوضعية القانونية؛
 8.8الهندسة االجتامعية داخل مؤسسات الرعاية االجتامعية :تقييم التدبري الرتبوي
واالجتامعي؛
 9.9الوضعية املالية ملؤسسات الرعاية االجتامعية :الحاجة إىل تعبئة الجميع؛
 1010املحسنون ومساهمة العمل التطوعي يف الشأن املؤسسايت :دور يجب تثمينه واستيعابه؛
 1111التدخالت اإلدارية :تقييم النجاعة؛
 1212املواكبة واملراقبة اإلدارية :تقييم املنظومة؛
 1313مؤسسون مل يبادروا لتسوية وضعية مؤسساتهم القانونية؛
 1414املؤسسات واملسؤولية االجتامعية ملكونات املجتمع؛
 1515التدخالت االستعجالية لحل مشاكل طارئة ومتكررة.
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 .1خارطة مؤسساتية متنوعة ومتفاوتة مجاليا ونوعيا
يبلغ عدد مؤسسات الرعاية االجتامعية ،حسب آخر مسح قامت به وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية خالل سنة  1347 ،2013مؤسسـة موجودة مبختلف جهات اململكة تتكفل حسب
طبيعة التدخل ،إما باألشخاص يف وضعيـة إعاقـة ،أو باأليتام ،أو باألطفـال املهمليـن ،أو باملسنني ،أو
بالنساء يف وضعية صعبة ،أو باملحتاجني ومن هم يف وضعية صعبة بشكل عام.
وتقوم هذه الشبكة املؤسساتية بدور كبري يف دعم القدرات وتلبية احتياجات فئات اجتامعية واسعة
يتجاوز عددها سنويا  160 000مستفيدا ومستفيدة من جهة ،كام تشكل عامال يؤازر جهود السلطات
العمومية يف مجال محاربة الفقر والهشاشة وتحسني الولوج للخدمات االجتامعية من جهة أخرى.
وتنقسم منظومة مؤسسات الرعاية االجتامعية باملغرب إىل جيلني من املؤسسات:
■ جيل أول بدأت إحداثاته منذ العقد األول من القرن املايض إىل حدود سنة  ،2005وقد بلغ
■
عدد مؤسساته  761مؤسسة ،أي ما يشكل  56%من مجموع هذه املؤسسات؛
■ جيل ثان ،انطلق منذ سنة  ،2005يبلغ عدد مؤسساته  586مؤسسة ،أي ما ميثل ،44%
■
شكلت فيه كل من املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن دور
الرافعة .يتميز بالتطابق مع املعايري املطلوبة قانونا ،خاصة يف ما يتعلق بالتصاميم والبنايات
واملرافق والولوجيات ورشوط الوقاية والنظافة والصحة والسالمة وجودة التجهيزات
واملعدات.
586
44%

761
56%
ﻗﺒﻞ 2005
ﺑﻌﺪ 2005

 2005ﺳﻨﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
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تتميز خارطة مؤسسات الرعاية االجتامعية بالتنوع والتفاوت عىل املستوى املجايل ما بني الحرضي
والقروي ،إذ تبلغ املؤسسات املوجودة بالعامل القروي ،إىل غاية متم سنة  738 ،2013مؤسسة،
أي ما ميثل  55%من مجموع املؤسسات ،يف حني تبلغ بالعامل الحرضي  609مؤسسة ،أي ما ميثل
.% 45

وقد رصد هذا التقرير املميزات التالية لهذه الخارطة:
 1.1وجود مؤسسات الرعاية االجتامعية بجميع الجهات ومتركز غالبيتها يف جهات خمس
تتوزع مؤسسات الرعاية االجتامعية مبختلف الجهات ،مع متركز حوايل  57.31باملائة منها بخمس
جهات ،هي :جهة سوس ماسة درعة بنسبة  ،19,23%وجهة مراكش تانسيفت الحوز بنسبة ،13,8%
وجهة مكناس تافياللت بنسبة  ،8,76%وجهة تازة الحسيمة تاونات بنسبة  ،7,87%وجهة طنجة تطوان
بنسبة ..7,65%
كام يختلف التوزيع الجغرايف ملؤسسات الرعاية االجتامعية من إقليم آلخر ،حيث نجد تعددا وتقاربا
جغرافيا ببعض األقاليم ،كزاكورة وتزنيت وسيدي إفني ،...والذي يؤثر ،بشكل كبري ،يف ارتفاع كلفة
الخدمات والتأطري يف اإلقليم الواحد ،فيام تتشتت وتتباعد يف أقاليم أخرى ،كطاطا وقلعة الرساغنة
وكلميم وشفشاون..
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ويف ما ييل توزيع مؤسسات الرعاية االجتامعية حسب الجهات:
عدد املؤسسات
259
186
118
106
103
85
68
66
64
63
60
59
57
40
10
3
13474

الجهات
سوس ماسة درعة
مراكش تانسيفت الحوز
مكناس تافياللت
تازة الحسيمة تاونات
طنجة تطوان
الدار البيضاء الكربى
تادلة أزيالل
الرباط سال زمور زعري
الشاوية ورديغة
الرشقية
الغرب الرشاردة بني احسن
دكالة عبدة
فاس بوملان
كلميم السامرة
العيون بوجدور الساقية الحمراء
وادي الذهب لكويرة
املجموع

النسبة املئوية %
19,23
13,80
8,76
7,87
7,65
6,31
5,05
4,90
4,75
4,68
4,45
4,38
4,23
2,97
0,75
0,22
%100

ويعطي الرسم البياين التايل صورة عن التوزيع الجهوي لشبكة مؤسسات الرعاية االجتامعية:

4

منها  120مؤسسة مربمجة
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 2.1تنوع أصناف مؤسسات الرعاية االجتامعية وغالبيتها داعمة ملنظومة الرتبية والتكوين
تشكل مؤسسات الرعاية االجتامعية التي توجه خدماتها للتالميذ والطلبة (إقامات مدرسية :دور
الطالب والطالبة )...نسبة  % 73,05من مجموع املؤسسات ( 984مؤسسة) ،يف حني ال متثل نسبة
املؤسسات التي تقدم خدماتها عىل شكل برامج موجهة ملستفيدين يف وضعية هشاشة وإقصاء سوى
 363( % 26,95مؤسسة).
ورغم تسجيل األهمية الكبرية للخدمات التي تقدمها املؤسسات الداعمة ملنظومة الرتبية والتكوين من
حيث توفري رشوط متدرس فئات عريضة يتجاوز عددها  90000مستفيدا ومستفيدة ،فإن هناك خصاصا
ملحوظا عىل مستوى توفري بنيات االستقبال للفئات يف وضعية هشاشة وإقصاء ،خاصة بالنسبة لبعض
أصناف اإلعاقة ،إذ تتأرجح بني املحدودية عىل الصعيد الوطني واالنعدام التام بالنسبة لبعض الجهات
واألقاليم ،عىل أن توزيع هذه املؤسسات ال يحقق العدالة املجالية املطلوبة ،ذلك أنه عىل سبيل املثال:
■ هناك فقط أربعة مراكز لألشخاص يف وضعيـة إعاقـة بجهة العيون بوجدور الساقية
■
الحمراء ،وجهة كلميم السامرة وجهة وادي الذهب لكويرة ،أي ما ميثل  % 3,39من مجموع
املراكز املختصة باألشخاص يف وضعية إعاقة؛
■ ليس هناك دار لألمومة مرصح بها بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ،وجهة كلميم
■
السامرة ،وجهة وادي الذهب لكويرة ،وجهة فاس بوملان ،وجهة الغرب الرشاردة بني احسن،
وجهة الدار البيضاء الكربى ،وجهة الشاوية ورديغة؛
■ هناك فقط أربعة مراكز تقدم خدمات نهارية لألشخاص املسنني بجهة العيون بوجدور
■
الساقية الحمراء ،وجهة الدار البيضاء الكربى ،وجهة مكناس تافياللت.
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ويف ما ييل جدول يرصد توزيع مؤسسات الرعاية االجتامعية حسب التخصص:
املؤسسات حسب التخصص
املؤسسات الداعمة ملنظومة الرتبية والتكوين
دور الطالبة
دور الطالب
دور الطالب والطالبة
دور األطفال
5
مراكز إيواء طلبة املدارس العتيقة
دور الطالب والطالبة الجامعية
املجموع الجزيئ
مؤسسات محاربة الهشاشة  
مراكز األشخاص يف وضعية إعاقة
مراكز رعاية األشخاص املسنني
مراكز رعاية األطفال املهملني
مراكز الطفولة يف وضعية صعبة
6
مراكز النساء يف وضعية صعبة
املراكز االجتامعية متعددة الوظائف
دور األمومة
مراكز محاربة التسول والترشد
وحدات حامية الطفولة
مراكز نهارية لألشخاص املسنني
املجموع الجزيئ
املجموع العام

العدد

النسبة املئوية %

373
318
194
59
22
18
984

27,69
23,61
14,40
4,38
1,63
1,34
73,05%

118
59
48
43
33
22
20
13
4
3
363
1347

8,76
4,38
3,56
3,19
2,45
1,63
1,48
0,97
0,30
0,22
26,95
100

ويوضح الرسم البياين التايل توزيع مؤسسات الرعاية االجتامعية حسب التخصص:

 5مراكز إيواء طلبة املدارس العتيقة املرخصة
 6دون احتساب مراكز االستامع املوجهة خدماتها للنساء يف وضعية صعبة رغم كونها طبقا ألحكام املادة  1من قانون فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية
وتدبريها تدخل تحت مظلة املنظومة القانونية
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وتوضح الرسوم البيانية التالية التوزيع الجهوي لبعض أصناف مؤسسات الرعاية االجتامعية:
 1.1املراكز املهتمة بالنساء يف وضعية صعبة

 2.2املراكز املهتمة باألطفال يف وضعية إهامل
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 3.3املراكز املهتمة باألشخاص املسنني
8
6

8
6

5

8
7

6

6

5

5

4
3

2

2

3

3

4
3

2

1

1
0

 4.4املراكز املهتمة باألشخاص يف وضعية إعاقة
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 .2إنتاج إحصائيات يف املجال ،تحد ميكن ربحه
تم الوقوف ،يف مجال املعطيات اإلحصائية املتعلقة مبؤسسات الرعاية االجتامعية ،عىل غياب منظومة
متكاملة وجامعة لهذه املعطيات .وهكذا تم تسجيل ما ييل:
■ اختالف اإلحصائيات املتوفرة باختالف املتدخلني؛
■
■ غياب قاعدة أو قواعد معلوماتية للبيانات وطنية وجهوية وإقليمية أو خاصة بكل مؤسسة
■
توثق البيانات واملؤرشات الخاصة باملراكز االجتامعية؛
■ ضعف ثقافة التوثيق بالنسبة لغالبية مؤسسات الرعاية االجتامعية؛
■
■ اعتامد اإلحصائيات املتصلة باملراكز االجتامعية ،بنسب متفاوتة ،عىل ذاكرة املدبر املبارش
■
للمؤسسة ،مام يجعلها غري متاحة دامئا؛
■ الغياب الكيل ،يف العديد من الحاالت ،للبيانات ،خاصة تلك املتصلة بالتمويالت والنفقات
■
واملوارد البرشية.
وبالرغم من ذلك ،فإن إنتاج إحصائيات يف هذا املجال ،الذي يعترب تحديا تواجهه أي سياسة عمومية
ذات صلة باملراكز االجتامعية ،يبقى هدفا ميكن بلوغه.

 .3البنايات والبنيات التحتية ملؤسسات الرعاية االجتامعية :معاينة وتقييم
من أهم املالحظات التي وقف عليها املختصون املعنيون بكل من وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية والتعاون الوطني خالل معاينتهم العديد من مؤسسات الرعاية االجتامعية ،سواء املحدثة
قبل  19يوليوز  ،2007تاريخ دخول املنظومة املعيارية حيز التطبيق ،أو تلك املحدثة بعد هذا التاريخ،
واملتعلقة ببنايات والبنيات التحتية لهذه املؤسسات ما ييل:
■ توفر معظم مؤسسات الرعاية االجتامعية عىل بنايات مناسبة ،فيام عدد محدود منها،
■
والذي يوجد بأقاليم كتارودانت وسيدي إفني وتزنيت وزاكورة والصويرة وسيدي قاسم
وشفشاون وتاونات وقلعة الرساغنة والرحامنة وشيشاوة والحوز ،...يحتاج إىل تأهيل،
شامل أو جزيئ ،سواء يف املباين أو يف التجهيزات واملعدات ،وبعضها يحتاج إىل تغيريات
عميقة ،كدار املسنني بالصويرة ودار األطفال باملحمدية ودار الطالب والطالبة بسيدي
الكامل ودار الطالب والطالبة بتاملوكت)...؛
■ تجاوز املؤسسات التي تم بناؤها من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن ،بعد
■
سنة  ،2007بدرجات وافرة الرشوط الدنيا املطلوبة قانونا واملحددة يف دفرت التحمالت
النموذجي ،فيام عدد محدود منها ،واملحدث قبل هذا التاريخ ،يتطلب تأهيال يف بعض
جوانبه حتى يرتقي إىل مستوى جودة الصنف األول؛
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■ صغر بنايات املؤسسات التي تم تشييدها من طرف اإلنعاش الوطني ،خاصة خالل
■
الفرتة السابقة لوضع املنظومة املعيارية .كام أنها غري متطابقة يف عدد من املرافق
والرشوط مع املعايري املحددة ،السيام تلك املتعلقة باملراقد واملطاعم واملرافق الصحية
ورشوط السالمة والبنيات اإلدارية ،كبعض املؤسسات املوجودة بـزاكورة وتارودانت
وسيدي قاسم وقلعـة الرساغنـة والرحامنة وشيشاوة والصـويرة والحوز؛
■ بذل املبادرة الوطنية للتنمية البرشية مجهودات كبرية يف إحداث جيل جديد من
■
املؤسسات االجتامعية مبواصفات تتجاوز يف العديد من الحاالت املعايري الدنيا املحددة
من جهة ،ويف تسوية وضعيات بنايات املؤسسات التي تم بناؤها من طرف اإلنعاش
الوطني أو من طرف املحسنني من جهة أخرى ،وذلك بتقريبها من املعايري املوضوعة،
مستثمرة يف ذلك الرشوط امليرسة للتسوية املحددة يف املادة  26من القانون .14.05

 .4املالءمة مع املنظومة املعيارية :مجهود عمومي كبري
 1.4تعبئة إدارية ومعنوية للسلطات العمومية وللجمعيات املرشفة عىل املؤسسات االجتامعية
بعد صدور القانون  14.05قبل نحو ست سنوات ،حصل تجاوب كبري من مختلف الجهات املعنية
بتنزيله بغية مالءمة منظومة مؤسسات الرعاية االجتامعية مع مقتضياته ،والذي تجىل يف ما ييل:
■ إنجاز تعبئة واسعة مل يسبق أن حققها نص قانوين يف املجال االجتامعي تجسدت من
■
خالل تنظيم وعقد  304لقاء شارك فيه حوايل  7740مشاركا ومشاركة (لقاءان وطنيان
و 16لقاء جهويا و 50لقاء إقليميا و 240لقاء عىل مستوى املؤسسات)؛
■ حضور فاعل للسلطات اإلقليمية ملؤازرة وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
■
االجتامعية ،وكذا التعاون الوطني ،يف اللقاءات الجهوية واإلقليمية من أجل التعريف
باملنظومة القانونية وتحسيس الفاعلني الرتابيني بنجاعة وجـدوى القانون (مجالس
منتخبة ومجتمع مدين ـوسلطات محلية ومصالح خارجية ومحسنون)...؛
■ تسجيل نسبة عالية من انخراط املؤسسني من خالل عدد الترصيحات بالوجود التي تم
■
بعثها للسلطات املركزية (أزيد من  750ترصيحا بالوجود) ،وكذا عدد امللفات املقدمة
للرتخيص ( 1228ملفا) 7والرخص الصادرة عن وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية ( 921مؤسسة مرخصة بحسب إحصائيات نونرب )2013؛
■ التقدم املسجل ،ولو بدرجات متفاوتة ،عىل مستوى الوعي بأهمية السعي إىل التطابق
■
مع املقتضيات القانونية الجديدة.
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 2.4تعبئة إمكانات مالية وبرشية لتوفري الرشوط املالمئة لتنزيل املقتضيات القانونية
تجلت هذه التعبئة من خالل ما تم توفريه من إمكانات من طرف جهات متعددة ،كاملبادرة الوطنية
للتنمية البرشية والقطب االجتامعي الذي يضم ،إىل جانب وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية ،التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتامعية ،ووزارة الصحة ومؤسسة محمد الخامس
للتضامن واإلنعاش الوطني والعديد من املجالس املنتخبة والجمعيات املرشفة عىل املؤسسات وكذا
املحسنني.
وقد تجسدت هذه التعبئة عمليا من خالل:
■ ■تأهيل غالبية املراكز االجتامعية التي كانت موجودة قبل سنة  ،2007سواء من حيث ترميم
البنايات واملرافق أو توسعتها أو تعزيز رشوط النظافة والسالمة أو تجديد املعدات والتجهيزات؛
■ ■إحداث جيل جديد من املؤسسات مبواصفات معيارية تتجاوز يف العديد من الحاالت املعايري
الدنيا املطلوبة قانونا (مركبات اجتامعية متعددة الوظائف ودور منوذجية لألشخاص املسنني
ووحدات حامية الطفولة ومراكز نهارية لألشخاص املسنني ومركز اإلسعاف االجتامعي املتنقل
ودور للطلبة والطالبات ومراكز لألشخاص يف وضعية إعاقة ودور لألمومة وفضاءات متعددة
االختصاصات للنساء يف وضعية صعبة)....؛
■ ■تقوية قدرات املوارد البرشية العاملة باملؤسسات ،من خالل تنظيم  58دورة تكوينية ما بني
سنتي  2007و ،2013بكل من الـدار البيضاء الكربى ووجدة وفكيك وتاوريرت والدريوش وتازة
والحسيمة وتاونات وفاس وصفرو وخنيفرة والحاجب والخميسات ومكناس والجديدة وسيدي
بنور وآسفي واليوسفية والصويرة وسيدي قاسم وشفشـاون وكلميـم وطاطا وزاكورة وورززات
وتنغري والفحص أنجرة وطنجة وسطات وخريبكة وأزيالل وقلعة الرساغنة والرحامنة والناظور.
وقد مكنت هذه الدورات من تأطري  3600عامال اجتامعيا من مديرين ومسؤولني ماليني ومربني
ومرشدين اجتامعيني ومستخدمني؛
■ ■بذل مجهود كبري من طرف الدولة ملضاعفة الدعومات املالية املمنوحة للجمعيات التي ترشف
عىل مؤسسات الرعاية االجتامعية ،سواء بالنسبة لالستثامر أو التجهيز أو التسيري .لكن برغم
صعوبة تحديد القيمة اإلجاملية للدعومات املالية والعينية ،حسب السنوات ،وقيمة املساهمة
يف التأطري املمنوحة من طرف الدولة (اإلدارات العامة واملؤسسات العمومية والجامعات الرتابية)
بفعل غياب منظومة للضبط والتتبع ،فقد رصد هذا التقرير حجم الدعومات املمنوحـة من
طرف مختلف مكونات القطب االجتامعي ،ذلك أن الدعومات املخصصة من طرف التعاون
الوطني عرفت ارتفاعا مطردا ،ففيام مل تتجاوز ،عىل سبيل املثال ،خالل سنة  ،2006أي قبل
دخول املنظومة القانونية حيز التطبيق 60 000 000,00 ،درهام ،فقد فاقت ،خالل سنة ،2013
 112 000 000,00درهام ،أي بزيادة وصلت إىل .187%

29

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية

وباإلضافة إىل ذلك ،فإن وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية تخصص دعومات مالية
سنوية ،سواء ملؤسسات الرعاية االجتامعية الداعمة ملنظومة التمدرس أو ملؤسسات تقدم جيال جديدا
من الخدمات النوعية لفائدة فئات اجتامعية تواجه الهشاشة واإلقصاء (النساء يف وضعية صعبة،
واألطفال يف وضعية غري مستقرة ،واألطفال يف وضعية إعاقة.)...
ويبني الجدول أسفله ،عىل سبيل املثال ،مجموع الدعومات املالية املقدمة من الوزارة لهذا النوع من
املؤسسات برسم سنة :2013
املؤسسات حسب مجال التدخل
الرعاية االجتامعية الداعمة ملنظومة التمدرس
الخاصة بتمدرس األطفال يف وضعية إعاقة
مراكز االستامع للنساء ضحايا العنف
التي تقدم خدمات نوعية أخرى
املجموع

)الدعم املايل (بالدرهم
18 277 153,0
16 650 170,00
3 795 400,00
6 385 000,00
45 107 723,00

■ ■وضع وزارة الداخلية ووزارة الصحة والتعاون الوطني 8واإلنعاش الوطني والعديد من
الجامعات الرتابية ملوظفني أو مستخدمني رهن إشارة العديد من مؤسسات الرعاية االجتامعية،
مام ساهم يف التخفيف من تكلفة كتلة األجور .وقد وجد هذا التقرير صعوبة يف ضبط عدد
املوظفني واملستخدمني املوضوعني رهن اإلشارة ،وبالتايل تعذر تقييم مساهمة السلطات
العمومية يف كتلة أجور مؤسسات الرعاية االجتامعية.

 .5آليات الحكامة والتدبري :التقييم ومكامن القصور
سجل هذا التقرير يف ما يتعلق بآليات الحكامة والتدبري املعطيات التالية:
 1.5العديد من آليات الحكامة والتدبري معطلة:
تعترب قواعد التدبري وآلياته وأجهزته التداولية ونظمه أساس تحقيق الحكامة .وقد أفرز تقييم مدى
احرتام املؤسسني واملدبرين ألجهزة الحكامة الخالصات التالية:
■ ■عدم تفعيل دور غالبية لجن التدبري ،وهي اللجن املرشفة عىل تدبري شؤون مؤسسات
الرعاية االجتامعية وفق ما ينص عليه القانون ،وكذا إعامل دالئل املساطر الخمسة ذات الصلة
واملوضوعة منذ فاتح شتنرب ( 2008دليل املساطر الخاص بالتدبري اإلداري ودليل املساطر الخاص
بالتدبري املايل واملحاسبي ودليل املساطر الخاص بالتدبري الرتبوي ودليل املساطر الخاص بالتدبري
االجتامعي ودليل املساطر الخاص باالفتحاص والتقييم) ،والذي يرجع إىل ضعف املراقبة الرتابية
املنصوص عليها يف املادة  15من قانون فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها ،وكذا
االنخراط الضعيف من طرف أغلبية الجمعيات املرشفة عىل املؤسسات.
 8بلغ عدد املستخدمني املوضوعني رهن إشارة مؤسسات الرعاية االجتامعية من طرف التعاون الوطني  418مستخدما بحسب إحصائيات دجنرب 2012
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■ ■عدم تطبيق مقتضيات املادة  10من القانون ،باستثناءات محدودة ،ال سيام يف ما يتعلق
باعتامد:
■برنامج العمل كقاعدة أساسية يف التدبري املرتكز عىل األهداف؛
■
■امليزانية السنوية املتوقعة كأساس للتدبري ؛
■
■آليات التقييم واالفتحاص واملراقبة الداخلية.
■
■ ■احرتام محدود للمقتضيات القانونية املتعلقة بالتفريق بني الذمة املالية للجمعية والذمة
املالية للمؤسسة ،حيث تبني أن أهم الوثائق الخاصة باملؤسسة توقع بالنسبة للعديد من
املؤسسات من طرف رئيس الجمعية وأمني ماليتها عوض رئيس لجنة التدبري؛
■ ■عدم فتح الحساب البنيك الخاص مبؤسسة الرعاية االجتامعية وفق ما يلزم به دفرت التحمالت
النموذجي بالنسبة لغالبية املؤسسات؛
■ ■نظام التدبري ما زال يحتاج إىل الكثري من الجهد لرتقيته ،ال سيام يف مجال التدبري املايل
واملحاسبايت للعديد من املؤسسات (مبدأ املنافسة يف الطلبيات الخاصة باملراكز االجتامعية
وحجية وثائق التربير ومسك املحاسبة املالية والعينية ،والتصديق عىل تقرير الحسابات املالية
لغالبية مؤسسات الرعاية االجتامعية)؛
■ ■عدم اعتامد التسهيالت املحددة يف دليل املساطر الخاص بالتدبري املايل واملحاسبايت بالنسبة
للمؤسسات املوجودة بالعامل القروي؛
■ ■ضعف املراقبة الداخلية مبؤسسات الرعاية االجتامعية بالنسبة لغالبية املؤسسات؛
■ ■عدم مسك السجالت الخاصة باملستفيدين بالنسبة لغالبية مؤسسات الرعاية االجتامعية ،مع
اإلشارة إىل أنه تم التسليم الرسمي لـ 588سجال إىل غاية  30دجنرب  ،2013أي ما ميثل 63.84
باملائة من املؤسسات املرخصة؛
■ ■البطء يف رصف الدعومات املخصصة للمراكز من طرف القطاعات العمومية مام ينتج عنه
مشاكل عىل مستوى تسيري املركز (يف أحسن األحوال تكون يف الربع األخري من السنة املالية)؛
■ ■إخضاع الدعم املايل املقدم من طرف بعض املجالس املنتخبة للمصالح الحزبية أو السياسية.
 2.5عدم احرتام دفاتر التحمالت الخاصة
تم تسجيل ضعف العديد من املراكز االجتامعية بالرشوط العامة والخاصة املتضمنة يف دفرت التحمالت
الخاص ،والتي رخص لها مبوجبها ،من حيث:
■ احرتام اآلليات التدبريية ،ال سيام النظام الداخيل املرخص عىل أساسه للمؤسسة؛
■
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■ احرتام قواعد التدبري املايل؛
■
■ توفري بعض املوارد البرشية ،كالطبيب النفساين واملرشد االجتامعي والطاقم شبه الطبي
■
واملسؤول عن املطبخ.
 3.5املراكز االجتامعية وإشكالية االستدامة
إن قدرة املراكز االجتامعية عىل االستمرار يعد تحديا كبريا يتطلب مجهودا وتعبئة جامعية ،لذا فإن
استمرارية مؤسسة ما يف تقديم خدماتها يعترب مؤرشا من مؤرشات نجاحها .فيام يعترب التوقف الكيل أو
الجزيئ أو املتكرر أو عدم تشغيل البناية املعدة أصال ملرشوع مركز اجتامعي ،لسبب من األسباب ،مؤرشا
عىل وجود خلل ما يجب تجاوزه.
وقد تم يف هذا الصدد ،عىل سبيل املثال ،تسجيل العديد من حاالت التوقف أو التعرث ما بني سنتي
 2008و 2013همت كل من الفضاء املتعدد الوظائف الخاص بالنساء بورزازات ،واملركز االجتامعي
بالعروي ،واملركز االجتامعي بالفقيه بن صالح ،ومركز وحدة حامية الطفولة مبراكش ،واملركب االجتامعي
ابتسامة مبكناس ،واملركب االجتامعي بعني اللوح ،ومركز وحدة حامية الطفولة بطنجة ،ومؤسسة
الرعاية االجتامعية بالحي الحسني ،ودار الطالب بسطات ،واملركب االجتامعي بـزاكورة ،ودار الطالب
بالراشيدية ،ومركز اإلسعاف االجتامعي املتنقل بوجدة ،ومركز تأهيل املعاقني والتكوين املهني بالدار
البيضاء ،وبعض دور الطالب والطالبة بزاكورة واشتوكة آيت باها (دار الطالب آيت ميلك) وتارودانت
وطانطان.....
ويف ما ييل أهم العوامل واألسباب التي تؤدي إىل التوقف أو التعرث:
■ سوء التخطيط والتدبري؛
■
■ توقف الدعم املايل من الرشكاء األساسيني (املمولني) أو تأخره أو عدم انتظاميته؛
■
■ استعامل املؤسسة كآموى لحل قضايا اجتامعية ليست لها عالقة مبارشة مبهام املؤسسة؛
■
■ قصور يف قدرات املوارد البرشية املرشفة عىل التدبري أو التأطري؛
■
■ تدين أجور مستخدمي بعض املراكز االجتامعية؛
■
■ الرصاعات الحزبية والسياسية وانعكاساتها عىل تدبري بعض املؤسسات.
■
كام أن عدم قدرة املؤسسة عىل تأمني االستدامة ،ولو ظرفيا ،يؤثر سلبا عىل ثقة املستفيدين والرشكاء،
ويعرضها للتوقف.
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 4.5أساليب تدبريية بدون سند قانوين
رصد هذا التقرير لجوء بعض اإلدارات إىل نهج أسلوب التدبري املفوض أو التدبري املشرتك بينها وبني
الجمعيات بدون أن يكون ألي من األسلوبني يف مجال التدخالت االجتامعية سند قانوين باملغرب.
وإذا كان التدبري املفوض والتدبري املشرتك قد حققا نتائج جيدة بالنسبة للدول التي نهجت هذا األسلوب
يف تدبري الشأن املؤسسايت ،فإن مرد ذلك يرجع اىل تقنني هذه املامرسات التدبريية وإخضاعها لدفاتر
تحمالت خاصة.
وكخالصة ،فإن مشاكل التدبري تؤدي يف غالب األحيان إىل ارتفاع كلفة تسيري املرافق أو األشغال أو
التوريدات أو الخدمات املنجزة كام ال تسمح بتحقيق األهداف املبتغاة وفق رشوط مالمئة .ومن شأن
ذلك أن يؤثر سلبا عىل النتائج ويؤدي إىل عدم وضوح الرؤية وإىل نشوء خلل يف مختلف تدخالت مرافق
وخدمات املؤسسات االجتامعية ،مام قد يحول دون استعامل ناجع للموارد املؤسساتية.

 .6املوارد البرشية العاملة مبؤسسات الرعاية االجتامعية :تقييم الوضعية
إن تقييم وقياس أداء املوارد البرشية العاملة مبؤسسات الرعاية االجتامعية ميكن من:
■ تقييم عمل املرشفني واملدراء ومدى فاعليتهم يف تنمية وتطوير الخدمات واملردودية؛
■
■ توفري مؤرشات عن أداء و وضعيات العاملني القانونية واإلدارية والتعرف عىل املشاكل
■
املتصلة بعملهم؛
■ متكني املوارد البرشية العاملة باملراكز االجتامعية من معرفة نقاط ضعفها وقوتها يف مزاولة
■
مهامها والعمل عىل التخلص من جوانب القصور والضعف.
وقد رصد هذا التقرير يف ما يتعلق باملوارد البرشية العاملة مبؤسسات الرعاية االجتامعية ما ييل:
1ـ التفاوت الكبري يف قدرات وكفايات مؤسسات الرعاية االجتامعية ،فبعضها مؤهل للقيام بواجباته،
وبعضها يحتاج إىل تطوير ،فيام أخرى تحتاج إىل تدخالت فورية.
2ـ اعتامد غالبية املؤسسات يف تدبري املستخدمني عىل عمليات التشغيل ومسك امللفات ونظام األجور
فقط ،وليس عىل مفهوم تدبري املوارد البرشية املرتكز عىل تحديد الحاجيات ،وتوصيف املهام ،وتطور
مجال االشتغال ،ونهج نظام للتحفيز ،والتدرج يف املهن الوظيفية...
3ـ تدين أجور غالبية مستخدمي مؤسسات الرعاية االجتامعية والتفاوتات الصارخة يف ما بينهم ،إضافة
إىل غياب التغطية االجتامعية وعدم توفر غالبيتهم عىل عقود الشغل ،حيث سجل ،يف هذا الصدد ،ما
ييل:
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■ يعد تدين رواتب املستخدمني ،عىل وجه الخصوص ،ظاهرة الفتة ،إذ أن أغلب
■
املستخدمني ،وجلهم يعملون لفرتات طويلة ال يتقاضون حتى الحد األدىن لألجور شهريا.
(هزالة األجور بالنسبة لغالبية العاملني مبؤسسات الرعاية االجتامعية خاصة يف بعض
األقاليم وبالعامل القروي :زاكورة مثال :اإلداريون يتقاضون شهريا  1500.00درهام،
واملربون يتقاضون شهريا ما بني  500.00درهم إىل  1000.00درهام واملستخدمون يف
املطابخ والنظافة يتقاضون شهريا ما بني  500.00درهم إىل  900.00درهام)؛
■ تفاوتات يف أجور مستخدمي مؤسسات الرعاية االجتامعية يف مجموعة من املراكز
■
األخرى ،إذ رصد التقرير كون أعىل راتب شهري يصل إىل  22 000,00درهام ،يف حني أن
أدناه ال يتعدى  500,00درهام ،أي أن أعىل راتب يضاعف األدىن بـ 44مرة؛
■ نفس التفاوت سجل يف مقارنة أجور مديري مؤسسات الرعاية االجتامعية ،إذ املفروض
■
أنهم يزاولون مهام ذات طبيعة متشابهة بحكم التوصيف القانوين للمهام ،إال أن أعىل
راتب شهري يصل إىل  22 000,00درهام يف حني أن أدناه ال يتعدى  1500,00درهام،
أي أن أعىل راتب يضاعف األدىن تقريبا بـ 15مرة؛
■ عدم متتيع غالبية املستخدمني من نظام الحامية االجتامعية؛
■
■ عدم توفر غالبية املستخدمني عىل عقود شغل؛
■
■ وإذا أخذنا كمثال إقليم زاكورة الذي يعترب منوذجا صارخا للتفاوتات املسجلة نجد أن:
■
• أكرث من  90%من مستخدمي مؤسسات الرعاية االجتامعية يتقاضون أقل
من الحد األدىن لألجور؛
• أغلب املستخدمني غري مرصح بهم لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
وال يستفيدون من التغطية اإلجبارية عن املرض؛
• باستثناء حاالت محدودة ،فإن املستخدمني ال يتوفرون عىل عقود الشغل؛
• عدم أداء أجور بعض املستخدمني لفرتات فاقت يف بعض األحيان  17شهرا؛
■ معاناة مجموعة من املؤسسات من ديون مرتاكمة عن مستحقات الصندوق الوطني
■
للضامن االجتامعي ،مام دفع هذا األخري يف بعض األحيان إىل مصادرة حسابات بعض
مؤسيس املراكز االجتامعية (الجمعيات).
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 .7مؤسسات الرعاية االجتامعية والجمعيات املرشفة :تقييم الوضعية القانونية
بفعل الربنامج التواصيل والتعبوي الذي قامت به وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
والتعاون الوطني ،منذ دخول القانون املتعلق بفتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها حيز التطبيق،
تم تسجيل انخراط واسع من طرف الجمعيات املرشفة تجىل من خالل الوترية التصاعدية للمؤسسات
التي متت تسوية وضعيتها القانونية .ويف ما ييل أهم املعطيات الرقمية املتعلقة بذلك:
 1.7التسوية القانونية ملؤسسات الرعاية االجتامعية حسب الجهات (نونرب :)2013
عدد املؤسسات املشتغلة عدد املؤسسات
نسبة الرتخيص %
الجهة
واملربمجة
املرخصة

الشاوية ورديغة

64

53

82,81

سوس ماسة درعة

259

201

77,61

كلميم السامرة

40

30

75

الرشقية

63

47

74,60

مكناس تافياللت

118

87

73,73

دكالة عبدة

59

42

71,19

فاس بوملان

57

40

70,18

العيون بوجدور الساقية الحمراء

10

7

70

تازة الحسيمة تاونات

106

73

68,87

واد الذهب لكويرة

3

2

66,67

طنجة تطوان

103

67

65,05

الغرب الرشاردة بني احسن

60

39

65

مراكش تانسيفت الحوز

186

120

64,52

الدار البيضاء الكربى

85

48

56,47

الرباط سال زمور زعري

66

34

51,52

تادلة أزيالل

68

31

45,59

13479

921

68,37

املجموع
 9منها  120مؤسسة مربمجة
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املؤسسات املشتغلة واملربمجة (نونرب )2013
مؤسسات الرعاية االجتامعية

املشتغلة
املبرمجة

العدد

العدد اإلجاميل

1227
120

النسبة املئوية %

1347

91,09
8,91

100

وضعية املؤسسات املشتغلة تجاه القانون (نونرب )2013
العدد
244
921
62
1227

املؤسسات املشتغلة

يف طور التسوية
املرخصة
التي مل تقدم طلبات التسوية
العدد اإلجاميل

النسبة املئوية
19,89
75,06
5,05
100

 2.7تحديات دميقراطية وحكامتية كبرية تواجه الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات الرعاية
االجتامعية
تم تسجيل نقص يف التشاور واملشاركة البناءة يف مسار تدبري بعض مؤسسات الرعاية االجتامعية ،حيث
لوحظ أن الهيآت واألجهزة التداولية لبعض الجمعيات املؤسسة لهذه املؤسسات ال تحظى بحضور
ومشاركة كافة أعضائها ،كام أن مسار اتخاذ القرارات وتنفيذها يطرح أكرث من تساؤل حول الدميقراطية
الجمعوية التي أصبحت واجبا عىل كل هيئة جمعوية ،ذلك أن الفصل  12من الدستور ينص عىل أنه
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات واملنظامت غري الحكومية وتسيريها مطابقا للمبادئ الدميقراطية.
ويرجع ذلك إما إىل عدم تجانس تركيبة هذه الهيئات واألجهزة ،أو إىل كونها شكلية ،أو بسبب الرصاعات
داخلها.
ومن أوجه النقص التي رصدها هذا التقرير ،وكذا جهات عمومية ومكاتب دراسات ،نذكر ما ييل:
عىل الصعيد القانوين:

■■عدم احرتام العديد من الجمعيات ألنظمتها األساسية؛
■■عدم أداء االشرتاكات بانتظام من طرف بعض أعضاء مكاتب الجمعيات؛
■■عدم عقد الجموع العامة يف األوقات املحددة؛
■■عدم إنجاز التقارير األدبية واملالية؛
■■عدم احرتام الحد األدىن لألجور ملستخدمي غالبية الجمعيات؛
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■■عدم القيام بالترصيح ببعض املستخدمني لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
والتأمني اإلجباري عىل املرض.
عىل صعيد التدبري املايل واملحاسبايت:

■■تجميع املسؤوليات املتعلقة بالتدبري(الرشاءات/التسليم/املحاسبة) يف يد شخص واحد؛
■■محدودية كفاية نظام التربير املعتمد :فواتري املمونني وسندات الطلب وشواهد
التسليم؛
■■ محدودية اللجوء إىل املنافسة بالنسبة للرشاءات؛
■■قصور يف القيام بعمليات الجرد املادي/العيني للممتلكات؛
■■لجوء عدد محدود من الجمعيات لتوفري جهاز /آلية داخلية ملراقبة املساطر؛
■■محدودية التوفر عىل سجالت مؤرش وموقع عليها؛
■■عدم انسياب املعلومة املحاسبية بشكل كاف؛
■■عدم إنجاز بيانات مقارنة للحسابات البنيك ؛

■■نقص كفايات املوارد البرشية العاملة ،خاصة يف الجانبني الرتبوي واملحاسبايت.

 .8الهندسة االجتامعية داخل مؤسسات الرعاية االجتامعية :تقييم التدبري
الرتبوي واالجتامعي
يف ما يتعلق بالربامج والخدمات والهندسة االجتامعية داخل مؤسسات الرعاية االجتامعية ،لوحظ ما
ييل:
1ـ رغم التحسن املسجل يف غالبية املؤسسات ،فإن طبيعة الخدمات وأسلوب تقدميها للمستفيدين
يف بعضها ،خاصة بالنسبة لألطفال ،ال ترقى إىل املستوى املطلوب ،مام قد يؤثر يف تنشئتهم وعالقتهم
باملجتمع.
2ـ عدم إعطاء األولوية للخدمة واإلرشاد االجتامعيني داخل املؤسسات ،بالرغم من كونهام من بني
الخدمات األساسية يف التعامل مع الفئات يف وضعيات صعبة .ويشكل عدم توفري األخصائيني االجتامعيني
القاعدة مبؤسسات الرعاية االجتامعية ،مام يتعذر معه حل القضايا االجتامعية والنفسية التي تواجه
املستفيدين .وتبقى املعالجات إدارية أكرث منها مهنية.
3ـ أغلب أطر املراكز االجتامعية املعنية بالتعامل املبارش مع املستفيدين ال تتوفر عىل مؤهالت مهنية
كافية يف تقنيات االستامع والوساطة والتواصل واملواكبة ،وبعضها ليست لديه خربات عملية مناسبة،
خصوصا يف الجانبني النفيس واالجتامعي ،والبعض اآلخر غري قادر عىل تصميم مرشوع فرد أو برامج أو
وضع مخطط لتعديل منهجي للسلوك ومتابعة تطبيقه.
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4ـ نقص يف التكوينات التأهيلية النوعية ،خاصة يف مجاالت الرتبية والتنشئة وإعادة اإلدماج والتأهيل
واملرافقة االجتامعية ،مام يؤثر عىل مستوى الخدمات واألداء من جهة ،وعىل املستفيدين من خدمات
املراكز االجتامعية من جهة أخرى ،ويؤدي بالتايل إىل تفاوتات يف النجاعة من مركز آلخر.
5ـ افتقار معظم مؤسسات الرعاية االجتامعية ،خاصة تلك املعنية برعاية األشخاص املسنني أو املرشدين
أو املتسولني أو األشخاص يف وضعية إعاقة ذهنية عميقة ،إىل وجود أخصائيني نفسيني واجتامعيني
وأخصائيني مساندين ،وتقترص عىل تشغيل مرشفني مكلفني بالحراسة يتابعون أوضاع املستفيدين.
6ـ رغم التحسن النسبي واملتفاوت من مؤسسة ألخرى ،ما زالت ظاهرتا االكتظاظ واالختالط بني فئات
غري متجانسة من املستفيدين ،سواء الدامئة أو الظرفية ،تواجه العديد من مؤسسات الرعاية االجتامعية،
خاصة:
■ املراكز املهتمة مبحارية التسول والترشد؛
■
■ دور الطالب والطالبة بالعامل القروي (مثال دار الطالب والطالبة متالوكت بإقليم تارودانت:
■
اكتظاظ مفرط يوضحه الجدول أسفله).
الطاقة االستيعابية املرخصة
املستفيدون (سنة )2013

إناث
48
89

ذكور
100
242

املجموع
148
331

أي أن املؤسسة سجلت  183مستفيدا ومستفيدة فوق الطاقة االستيعابية املرخصة ،أي بزيادة تبلغ
 ،% 55,29مام يطرح تساؤالت حول مستوى التأطري والجودة.
7ـ غياب دالئل مرجعية ملواكبة مختلف وضعيات املستفيدين من خدمات غالبية املؤسسات االجتامعية
خاصة ما يتعلق بالجوانب االجتامعية أو النفسية أو الصحية ،مام ال يسمح بتقييم موضوعي لنجاعة
الخدمات ،وال يتيح الرشوط لتشخيصات متوضعية مهنية (األطفال يف وضعية الشارع والنساء يف وضعية
صعبة واألشخاص بدون سكن محدد واألشخاص يف وضعية إعاقة واألشخاص املسنون.)...
8ـ تقدم العديد من مراكز األشخاص يف وضعية إعاقة ومراكز األشخاص املسنني ومراكز األطفال املسعفني
خدمات منوذجية مبواصفات عالية ،اكتسبت بعضها عن طريق الرتاكم املعريف وامليداين وصقل الخربات
والتداريب ،والبعض اآلخر تطور بفعل متطلبات قانون فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية.
9ـ تقدم العديد من دور الطالب والطالبة خدمات متميزة ساهمت يف الرفع من مؤرشات النتائج
الدراسية املحصل عليها (نتائج امتحانات الباكالوريا والنتائج العامة للمستفيدين من خدمات هذه
الدور).
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النتائج الخاصة بالناجحني يف الباكالوريا املستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية االجتامعية (السنة
الدراسية  2012ـ )2013
2306
1418
61%

املرشحون
الناجحون
معدل النجاح

تجدر اإلشارة إىل أن نسبة النجاح املرصح بها عىل الصعيد الوطني بلغت  51باملائة.
النتائج الدراسية العامة (السنة الدراسية 2012ـ  )2013منوذج ملؤسسات الرعاية االجتامعية املوجودة
بإقليم برشيد:
املستفيدون

الناجحون

املكررون

املغادرون
للمؤسسة
قبل نهاية
املوسم

املفصولون
من التعليم

نسبة
النجاح%

دار الطالب والطالبة
الكارة

مرخصة

86

72

14

0

0

83,72

دار الطالب والطالبة
أوالد عبو

مرخصة

105

87

18

املؤسسات

الوضعية
القانونية
للمؤسسة

82,86

دار الطالب والطالبة
لغنيميني

مرخصة

114

102

11

0

0

89,47

املركب االجتامعي
برشيد

مرخصة

382

311

37

32

3

81,41

دار الطالب والطالبة
سيدي رحال الشاطئ

مرخصة

51

34

10

5

2

66,67

دار الطالب والطالبة
قصبة بن مشيش

مرخصة

102

93

9

0

0

91,18

840

699

99

37

5

83,21

املجموع

إن تحليل هذه املعطيات يبني أن:
■ نسبة النجاح مبجموع مؤسسات الرعاية االجتامعية للسنة الدراسية  2012/2013بلغت
■
بإقليم برشيد  83,21باملائة.
■ نسبة النجاح بدار الطالب والطالبة قصبة بن مشيش (مؤسسة بالعامل القروي) للسنة
■
الدراسية  2012/2013بلغت بإقليم برشيد  91,18باملائة.
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نتائج الباكالوريا :منوذج ملؤسسات الرعاية االجتامعية املوجودة بإقليم برشيد (السنة الدراسية
)2012/2013
املستفيدون
املرشحون

الناجحون

املكررون

املغادرون
للمؤسسة قبل
نهاية املوسم

املفصولون
من التعليم

نسبة
النجاح%

دار الطالب
والطالبة
الكارة

مرخصة

12

5

7

0

0

41,67

دار الطالب
والطالبة
أوالد عبو

مرخصة

2

1

1

0

0

50

دار الطالب
والطالبة
لغنيميني

مرخصة

11

8

3

0

0

72,73

املركب
االجتماعي
برشيد

مرخصة

16

9

6

1

0

60

دار الطالب
والطالبة
سيدي رحال
الشاطئ

مرخصة

املؤسسات

املجموع

الوضعية
القانونية
للمؤسسة

12

8

3

1

0

72,73

53

31

20

2

0

58,49

إن تحليل هذه املعطيات يبني أن:
■ نسبة النجاح يف الباكالوريا مبجموع مؤسسات الرعاية االجتامعية للسنة الدراسية 2012/2013
■
بلغت بإقليم برشيد .58,49%
■ نسبة النجاح بكل من دار الطالب والطالبة لغنيميني (مؤسسة بالعامل القروي) ودار الطالب
■
والطالبة سيدي رحال الشاطئ (مؤسسة بالعامل الحرضي) للسنة الدراسية  2012ـ 2013
بلغت بإقليم برشيد.72,73% ،

 .9الوضعية املالية ملؤسسات الرعاية االجتامعية :الحاجة إىل تعبئة الجميع

تتميز الوضعية املالية للغالبية العظمى من مؤسسات الرعاية االجتامعية بضعف املوارد ،التي تتشكل
أساسا من اإلعانات املقدمة من لدن وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية لبعض املركبات
االجتامعية واملؤسسات يف شطرين ،إضافة إىل املنح السنوية للتعاون الوطني ،ومنح بعض الجامعات
الرتابية ،وقسط من مداخيل الرسم اإلضايف عىل الذبح ومساهامت املؤسسني وتربعات املحسنني
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واشرتاكات املستفيدين (بالنسبة للمؤسسات التي تشرتط ذلك) ،إضافة إىل عائدات استغالل العقارات
التي تتوفر عليها بعض الجمعيات.
وبالنظر لعدد املؤسسات املحدثة ،والذي يعرف ازديادا مضطردا من سنة ألخرى ،فإن اإلمكانيات
العمومية املرصودة أصبحت ال تغطي الحاجيات املتزايدة لهذه املؤسسات .كام أن التكلفة العامة
اليومية للفرد داخل هذه املؤسسات تعرف اختالفا حسب نوع املؤسسة وفئات املستفيدين وسنهم
وحالتهم الصحية ،10حيث أثبتت دراسة 11متت عىل أساس معطيات ميدانية أن كلفة التكفل عىل مستوى
مقبول من الجودة يصل إىل  30درهام يوميا لكل مستفيد ،مع أن كلفة التكفل داخل املراكز املهتمة
باألشخاص يف وضعية إعاقة تعرف اختالفات حسب نوع اإلعاقة ،وذلك بفعل الحاجيات املرتبطة بتكلفة
إعادة التأهيل واإلدماج والتأطري والتطبيب ..كام تعرف املراكز املختصة باألشخاص املسنني احتياجات
أخرى تتناسب وهذه الفئة ،مام يتطلب إنجاز دراسة للتكلفة واألثر ،تكون أساسا معياريا يف املستقبل
لنمذجة الخدمات وترشيد توزيع التمويالت العمومية.
غري أن هذا املجهود املايل يتعلق فقط باملستفيدين الحاليني من مؤسسات الرعاية االجتامعية املقدر
عددهم بـ ،160000علام أن رشيحة واسعة ضمن الفئات املستهدفة توجد خارج هذه املنظومة.
وحسب تقديرات نفس الدراسة ،12فإن العدد اإلجاميل لألشخاص يف حاجة إىل تكفل يف املغرب يصل إىل
حوايل  720500شخص موزعني عىل الشكل التايل:
العدد
13500
25500
195500
80000
146000
260000
720500

الفئة

األطفال املتخىل عنهم
األطفال يف وضعية صعبة
النساء يف وضعية صعبة
األشخاص املسنون بدون معيل
األشخاص يف وضعية إعاقة
األطفال املتمدرسون يف حاجة إىل مأوى
املجموع

لكن تجدر اإلشارة إىل أنه ،إضافة إىل هذه الصعوبة املرتبطة بالتمويل العمومي ،فإن مؤسسات الرعاية
االجتامعية تواجه إكراهات مالية أخرى أهمها:
■ ■عدم توفر غالبية املؤسسات عىل ممتلكات تدر عليها مداخيل قارة؛
■ ■قلة عدد املحسنني يف بعض املناطق أو عدم كفاية عطاءاتهم مقارنة مع الحاجيات؛
■ ■ضعف مساهمة الفاعلني املحليني من جامعات ترابية وقطاع خاص؛
 10تقدر مثال مساهمة التعاون الوطني يف التكلفة الفردية اليومية داخل دور الطالب والطالبة بـ 4دراهم
 11الدراسة أطلقتها وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية سنة  ،2012وتتعلق باملخطط التنموي للتعاون الوطني واملنجزة من
طرف مكتب الدراسات «مازار»
 12نفس املرجع السابق
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■عدم ابتكار أساليب جديدة لجلب موارد مالية؛
■
■ ■ضعف اعتامد الشفافية يف التسيري املايل ويف رصف الهبات والتربعات املالية
والعينية مام يؤدي إىل تردد بعض الجهات املانحة واملحسنني ،أو إحجامها ،يف دعم
املؤسسات أو التقليص من هذا الدعم؛
■ ■محدودية عائدات الرسم اإلضايف عن الذبح والصعوبات الحاصلة يف استخالصها.

 .10املحسنون ومساهمة العمل التطوعي يف الشأن املؤسسايت :دور يجب
تثمينه واستيعابه

يعترب اإلحسان والعمل التطوعي ،سواء كان ماليا أو عينيا أو خدماتيا ،عنرصا مساعدا يف استمرارية
مؤسسات الرعاية االجتامعية من جهة ،ويف طبيعة ونوعية وجودة الخدمات التي تقدمها هذه
املؤسسات من جهة ثانية .ويف هذا اإلطار ،تم تسجيل ما ييل:
■ تثمني وإيجابية مساهمة املحسنني ودورهم ،يف مختلف املراحل التاريخية ،يف إحداث
■
العديد من مؤسسات الرعاية االجتامعية ،سواء تعلق األمر بتخصيص بقع أرضية أو بنائها،
أو املساهمة يف بنائها أو تجهيز أو تقديم مساعدات عينية (مواد أولية للبناء ،ومواد غذائية
وتجهيزات ومعدات)...؛
■ التفاوت امللموس لإلحسان من إقليم آلخر ومن مؤسسة ألخرى؛
■
■ صعوبة تقييم وتقدير حجم ومقدار مساهمة العمل التطوعي واالحساين لعدم توفر آلية
■
للرصد من جهة ،وارتباط اإلحسان بقيم وثقافة من خصائصهام عدم رغبة املحسنني يف
اإلفصاح عن أعاملهم الخريية.

 .11التدخالت اإلدارية (اإليداع) :تقييم النجاعة
بالرغم من كون مؤسسات الرعاية االجتامعية مرخصة من طرف وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية ،فإن قطاعات أخرى تتدخل يف تدبريها اليومي ،كوزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات
ووزارة الرتبية الوطنية ووزارة الصحة واملجالس املنتخبة.
ومن هذه التدخالت ،حاالت اإليداع التي تم تسجيلها بالعديد من مؤسسات الرعاية االجتامعية،
واملتعلقة عىل الخصوص:
■ بحاالت اإليـداع القضايئ الذي ال يراعي ،يف بعض األحيان ،نوعية املستفيدين (إيداع أطفـال
■
قارصين مع أشخاص راشديـن ،أو إيداع أطفـال قارصين يف وضعية إعاقة ذهنية مبـؤسسـات
غري متخصصة يف اإلعاقـة الذهنيـة ،أو إيداع أطفال قارصين مع أشخـاص مسنني)...؛
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■ بحاالت اإليداع من طرف اإلدارة بدون سند قانوين وبدون مراعاة ألحكام القانون أو لحقوق
■
الفئات املودعة أو للطاقة االستيعابية أو لتخصص املؤسسات.

 .12املواكبة واملراقبة اإلدارية :تقييم املنظومة
عدم إرساء آليات املراقبة الرتابية التي أوجبتها املادة  15من قانون رشوط فتح مؤسسات الرعاية
االجتامعية وتدبريها والتي تنص عىل رضورة إحداث لجن إقليمية ملراقبة مؤسسات الرعاية االجتامعية
تقوم مرتني يف السنة عىل األقل بتفتيش املؤسسات املعنية وترفع تقريرا عن ظروف سري املؤسسات التي
تم تفتيشها ،والتي توخى املرشع ،من إحداثها ،القيام بعمل استباقي للوقاية من الوقوع يف مشاكل
كربى أو مستعصية.
وتتأكد اللجن اإلقليمية ،التي تم إىل غاية  31دجنرب  2012إحداث فقط  15لجنة إقليمية ،أي ما ميثل
 ،% 18,29من احرتام املعايري التقنية والصحية وتلك املتعلقة بالتأطري ،املطبقة عىل املؤسسة ولها
صالحية معاينة املخالفات لهذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.

 .13مؤسسون مل يبادروا لتسوية وضعية مؤسساتهم القانونية
رغم اإلخبارات املتكررة عىل مستويات متعددة ،تواصلية ،مركزية وإقليمية ،ما زال بعض املؤسسيني مل
يبادروا إىل تسوية وضعية مؤسساتهم القانونية.
ويسجل هذا التقرير كون السلطات املركزية واإلقليمية مارست نوعا من الحياد السلبي تجاه هذه
الوضعية.

 .14املؤسسات واملسؤولية االجتامعية ملكونات املجتمع
خالل فرتة التشخيصات عىل مستوى مؤسسات الرعاية االجتامعية ،تم رصد تساؤالت جدية عن أسباب
التفاوت امللحوظ يف قيمة ودور وأهمية املسؤولية االجتامعية تجاه بعض املؤسسات من جهة ،وتجاه
بعض الفئات من جهة أخرى ،حيث تم تسجيل تفاوت املسؤولية االجتامعية بني الجامعات الرتابية
والقطاع الخاص.
كام أظهر هذا التقرير ضعفا مفرطا والفتا يف مامرسة املسؤولية االجتامعية مبعناها الشامل والدائم،
وليس املوسمي ،إذ يعترب شهر رمضان األبرك وعيد األضحى ،مناسبتني ورمبا الوحيدتني ،اللتان تشهدان
اهتامما مجتمعيا استثنائيا بشؤون مؤسسات الرعاية االجتامعية وبشكل يكاد يكون منحرصا يف بعض
املؤسسات دون غريها.
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 .15التدخالت االستعجالية لحل مشاكل طارئة ومتكررة
إن التدبري اليومي ملؤسسات الرعاية االجتامعية وما يرافقه من صعوبات وإكراهات ،باإلضافة إىل
عدم وضوح بعض املقتضيات القانونية وضعف املواكبة الرتابية لهذه املؤسسات ،أفرز مجموعة من
االختالالت بالنسبة لعدد منها ،وهو ما اقتىض رضورة القيام بتدخالت استعجالية قصد حل املشاكل
وتصحيح األوضاع.
ولبلوغ ذلك ،فقد تم تفعيل بعض املقتضيات املتضمنة يف القانون ،والسيام املادة  19من القانون 14.05
(اللجنة االستعجالية املؤقتة) تارة ،واللجوء إىل استعامل قانون املسطرة املدنية (املترصف القضايئ) تارة
أخرى.
وقد عرفت سنتا  2012و 2013مجموعة من التدخالت يف مجموعة من مؤسسات الرعاية االجتامعية،
والتي يرصد امللحق رقم  04مناذج منها ومكان إجرائها.
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املحور الثاين :تقييم الإطار الت�رشيعي
والتنظيمي واملنظومة املعيارية
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تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية بخصوص إصالح وتطوير مجال الرعاية االجتامعية املؤسساتية
وسد الفراغ القانوين يف مجال التكفل ،عىل إثر الزيارة التي قام بها جاللة امللك لدار األطفال بعاملة
مقاطعة عني الشق بتاريخ  02أبريل  ،2005والتي مكنت من الوقوف عىل مجموعة من االختالالت
والتجاوزات والكشف عن الظروف الصعبة التي يعيشها املستفيدون ،سواء من حيث ظروف استقبالهم
وإيوائهم وإطعامهم أو من حيث جودة الخدمات املقدمة لهم سواء التأطريية منها أو الرعائية ،قامت
وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،بتعاون مع القطاعات الحكومية املعنية وبعد عدة
مشاورات ،ببلورة مرشوع قانون توخى إرساء بنيات مؤسساتية قادرة عىل االستجابة لرشوط العيش
الكريم ،وتقوية النسيج املجتمعي وترسيخ ثقافة التكافل االجتامعي وتوطيد أوارصه ،للنهوض باألوضاع
املعيشية واالجتامعية للفئات ذات الوضعيات الهشة والصعبة ببالدنا.
وهكذا ،صدر القانون رقم  14.05املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها.
إن التكفل املؤسسايت كام حدده هذا القانون ،يتمثل يف تلك املؤسسات التي يتجىل غرضها يف التكفل
بجميع األشخاص ،ذكورا كانوا أم إناثا ،والذين يوجدون يف وضعية صعبة أو غري مستقرة أو وضعية
احتياج ،السيام:
■ الطفل املوجود يف إحدى الحاالت التالية:
■
■■إذا ولد من أبوين مجهولني أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه مبحض
إرادتها؛
■■إذا كان يتيام أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مرشوعة للعيش؛

■■إذا كان أبواه منحرفني وال يقومان بواجبهام يف رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب
سلوك حسن ،كام يف حالة سقوط الوالية الرشعية ،أو إذا كان أحد أبويه الذي يتوىل
رعايته بعد فقد اآلخر أو عجزه عن رعايته منحرفا وال يقوم بواجبه املذكور إزاءه.

■ النساء اللوايت هن يف وضع تخل أرسي أو إقصاء؛
■

■ األشخاص املسنون بدون معيل؛
■
■ األشخاص يف وضعية إعاقة.
■

ويقصد بهذا التكفل الخدمات املتصلة باالستقبال واإليواء واإلطعام والعالجات شبه الطبية والتتبع
االجتامعي والرتبوي ،يف احرتام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم
ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية.
وينقسم التكفل إىل نوعني:
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■ التكفل حسب املدة :سواء كان تكفال مؤقتا أو دامئا؛
■

■ التكفل حسب الخدمات :سواء كان تكفال كليا أو جزئيا ،نهاريا أو تكفال عن طريق املواكبة
■
االجتامعية البعدية للمستفيدين.
إن قانون فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها ،الذي تم إعداده يف سياق املبادرة الوطنية للتنمية
البرشية ووفق مقارباتها املنهجية ،أىت من أجل:
■ احرتام حقوق اإلنسان داخل مؤسسات الرعاية االجتامعية التي تتكفل بالغري؛
■
■ تثمني القيم التضامنية بني جميع املتدخلني؛
■

■ حامية حقوق وأوضاع املستفيدين داخل مؤسسات الرعاية االجتامعية؛
■
■ إرساء معايري خاصة بكل صنف من مؤسسات الرعاية االجتامعية وبكل مرفق من مرافق
■
هذه املؤسسات؛
■ تعزيز آليات التتبع والرقابة بخصوص هذه املؤسسات؛
■
■ بناء إدارة رشيدة للمؤسسات التي تتكفل بالغري.
■
وقد أرىس هذا القانون املعايري الدنيا الواجب احرتامها يف التأسيس سواء كانت املؤسسة محدثة من
طرف الدولة أو األشخاص الطبيعيني أو األشخاص املعنويني (الجمعيات ،واملقاوالت:)،
■ املعايري املتصلة باملجال القانوين ،وتدخل ضمنها الرشوط املطلوبة واألحكام واملواصفات؛
■

■ املعايري املتصلة بالجوانب املادية ،ومنها املوقع ومواصفات وشكل وحجم البنايات ومواصفات
■
وحجم ونوع التجهيزات واملعدات؛
■ املعايري املتصلة بالصحة والنظافة والسالمة؛
■
■ املواصفات والرشوط الخاصة باملوارد البرشية املؤطرة؛
■
■ أسس الحكامة الرشيدة.
■
وبعد استحضار التطبيق العميل ألحكام قانون فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها من حيث
نقاط قوته ونقاط ضعفه ،تم تسجيل املالحظات التالية:
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 .1التأطري القانوين ملؤسسات الرعاية االجتامعية يشكل نقلة نوعية يف مجال
الحقوق والحكامة

عرفت بالدنا ألول مرة إصدار نص قانوين للتكفل املؤسسايت يف  7دجنرب  ،2006هذا املجال الذي كان
يتسم بالعفوية وغياب التأطري القانوين واملرجعية املعيارية وغياب اآلليات القانونية للقياس والتتبع
والتقييم.

وقد مكنت مقتضيات كل من الظهري الرشيف رقم  154-06-1املؤرخ يف  30شوال  22( 1427نونرب
 )2006بتنفيذ القانون  05-14املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها ،واملرسوم
رقم  2.07.809الصادر يف  17جامدى اآلخر  03( 1428يوليوز  )2007القايض بتطبيق القانون ،14.05
من وضع تصور أويل حول مؤسسات حول الرعاية االجتامعية كان من بني أهم عنارصه تحديد املفهوم
القانوين لهذا النوع من املؤسسات ،والفئات التي تشملها الخدمات وتحديد كيفيات الفتح والرتخيص،
وسن نظام للحكامة يحدد قواعد للتنظيم والتدبري وإرساء آليات إقليمية للمراقبة والتتبع.

 .2تساؤالت كربى حول املنظومة القانونية واملعيارية الحالية

ويتعلق األمر بالعديد من التساؤالت ،منها:
■ هل املعايري املعتمدة يف املقتضيات القانونية الجاري بها العمل راعت الخصوصيات
■
املؤسساتية والجغرافية ونوعية املستفيدين واإلمكانيات املتاحة للجمعيات املرشفة؟
■ وهل املقتضيات والرشوط اإلدارية للحصول عىل رخصة الفتح التي حددها القانون ونصوصه
■
التطبيقية ميرسة أم معقدة؟
■ وهل املسار اإلداري الذي حدده القانون يساهم يف تقريب اإلدارة من املستفيدين؟
■
■ هل حزمة املعايري التي تضمنها دفرت التحمالت تتجاوب مع حاجيات الجودة واحتياجات
■
الفرد إىل أي حد تستجيب ملقتضيات دستور 2011؟
■ هل ساهم النص يف إيجاد السند القانوين لربتوكوالت التكفل الفردي واملؤسسايت؟
■

 .3إطار ترشيعي يتطلب مراجعات دورية

من خالل رصد أثر تطبيق قانون فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها منذ دخوله حيز التنفيذ
ابتداء من  19يوليوز  2007إىل اآلن ،بدا واضحا أن املقتضيات القانونية املؤطرة لعمل مؤسسات الرعاية
االجتامعية ،رغم الجوانب اإليجابية العديدة التي تم تسجيلها ،تحتاج بفعل العديد من املستجدات
التي شهدتها بالدنا ،وخاصة منذ املصادقة عىل دستور  2011والحقوق الجديدة التي نص عليها ،إىل
مراجعة شاملة هدفها ضبط وتحصني عمليات التكفل املؤسسايت وتفعيل آليات املراقبة والتفتيش
وتحصني األعامل التطوعية من املامرسات الريعية
إن قانون فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها ونصوصه التطبيقية بحاجة إىل:
■ تعديالت عميقة تستجيب ملضامني الدستور يف ما يتعلق بالحقوق الفردية والفئوية؛
■
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■ تقنني معايري ضبط الجودة ومعايري التصنيف ومعايري التمويل واالستفادة من الدعومات
■
العمومية ،وكيفيات وضع املوارد البرشية التابعة للدولة رهن إشارة املؤسسات املدبرة من
طرف الجمعيات أو الخواص؛
■ تعزيز الرتسانة القانونية بوضع نصوص قانونية جديدة ،من قبيل قانون متعلق بالعاملني
■
االجتامعيني والقانون املتعلق بالجمعيات واملؤسسات الكفيلة ،وتعديل نصوص أخرى ،من
قبيل قانون اللجوء إىل التامس اإلحسان العمومي.

ويسجل هذا التقرير أن النص الحايل توسع يف التدقيق يف التحمالت ،ومل يخصص إال مادة وحيدة تتصل
بالتحفيز والدعم أوقف لها رشطا يتصل بقدرة واستطاعة الجامعات املحلية والتعاون الوطني.

 .4نحو صياغة جيل جديد من معايري االعتامد والتصنيف وضبط الجودة

إن الهدف األساس من وضع وإرساء معايري لالعتامد وضبط الجودة هو تطوير أنظمة وأسس وإجراءات
تقديم الخدمة وتحسني جودتها والوصول بها إىل أهدافها ،واملتمثلة وفقا لتنوع طبيعة هذه املؤسسات
والفئات املستهدفة ،يف التكفل والرعاية وإعادة التأهيل واإلدماج والحامية للبعض ،وتسوية السلوك،
والتنشئة ،وتوفري البيئة اآلمنة لها للبعض اآلخر.
وبالنظر إىل هذا الدور الهام للمراكز االجتامعية ،وحساسية وصعوبة الخدمات التي تقدمها ،فإنه البد
من وجود معايري اعتامد وضبط جودة من شأنها أن تساهم يف تطوير الخدمات املقدمة وفقا للمعايري
الدولية ،مع ضامن الحد األدىن منها مبا يتوافق والوسائل املالية واملادية والبرشية املسخرة ملرشوع
املؤسسة.
ومن خالل استقراء رخص فتح وتدبري املؤسسات االجتامعية ودراسة القرارات التي ترخص وتنشأ عىل
أساسها هذه املؤسسات ،وكذا دفاتر تحمالتها الخاصة ،أكانت مراكز للمسنني ،أو دور للطلبة والطالبات
أو مراكز لألشخاص يف وضعية إعاقة أو مراكز لعموم األشخاص يف وضعيات صعبة ،فقد تبني أن اآلليات
القانونية تركز بشكل أسايس عىل املعايري املادية والرشوط املتصلة باملوارد البرشية لهذه املؤسسات ومل
تؤطر بصورة كبرية شكل ونوعية الربامج من ناحية ،وأسس وطريقة تقديم الخدمة أو قياس جودتها من
ناحية أخرى من حيث الحاجيات املتجددة ملختلف املستفيدين وحقوقهم املكفولة يف دستور ،2011
اليشء الذي يدعو إىل مراجعة عامة وشاملة لسلة الخدمات وللطريقة التي تقدم بها.
وانطالقا من كون املنظومة املعيارية الحالية تفتقر إىل وجود معايري تتصل بالربامج والخدمات
والحقوق ،فإن الحاجة أصبحت ملحة الستحداث هذه املعايري التي ميكن األخذ بها وتطويرها من خالل
الرجوع إىل املعايري الدولية لحقوق اإلنسان ،واملعايري العاملية املعمول بها يف مؤسسات مامثلة من خالل
دراسة املامرسات الفضىل والتجارب الناجحة ،بحيث يصبح لدى السلطات العمومية جملة من املعايري
املتكاملة التي يتم عىل أساسها ترخيص مؤسسات الرعاية ومتابعة أدائها وتصنيفها وطريقة تقدميها
للخدمة وتقييم مخرجات عملها.
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 .5مرشوع إصالح قانوين تطلب مشاورات موسعة بهدف التقائية األفكار واملقاصد

رشعت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،منذ منتصف  ،2012يف سلسلة من املشاورات
بهدف إصالح القانون  14.05املتعلق بفتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها ،وذلك يف إطار
مقاربة تشاركية تجاه مختلف الفاعلني األساسيني يف مجال الرعاية االجتامعية ،من مصالح خارجية
للجهات املعنية بتطبيق القانون وجمعيات ومديري مؤسسات الرعاية االجتامعية ،بلغ عددها  15لقاء
تشاوريا ،شارك فيها  712مشاركا.
وقد هدفت هذه اللقاءات التشاورية إىل:
■ تشخيص منظومة مؤسسات الرعاية االجتامعية (نقاط قوتها وضعفها)؛
■
■ رصد الصعوبات التي تواجهها املراكز االجتامعية؛
■
■ رصد صعوبات تطبيق بعض املقتضيات القانونية؛
■
■ بلورة أفكار وتدابري لتجاوز الصعوبات املصادفة؛
■
■ اقرتاح أفكار وتدابري ومعايري لتطوير اآلليات واملقتضيات القانونية والحقوقية؛
■
■ بلورة مقرتحات وتدابري لتطوير أسس الحكامة وآليات التدبري.
■
وقد مكنت هذه اللقاءات من تحديد اهتاممات وانتظارات مختلف املتدخلني ورصد موضوعي ودقيق،
وتقديم مقرتحات توافقية وواقعية.
ويف ما ييل أهم النقاط املثارة:
■ إكراهات التخصص لدى املراكز االجتامعية؛
■
■ إشكالية الطاقة االستيعابية؛
■
■ تخليق الشأن املؤسسايت؛
■
■ نطاق وحدود التكفل املؤسسايت؛
■
■ تقنني برتوكوالت التكفل الفردي واملؤسسايت؛
■
■ الصعوبات املتعلقة بتدبري املراكز االجتامعية املتعددة الوظائف؛
■
■ إشكالية املوارد البرشية والتحديات املرتبطة باالختصاص وجودة التأطري؛
■
■ إشكالية محدودية املوارد املالية؛
■
■ آليات الحكامة والجدوى من لجنة التدبري؛
■
■ إكراهات استمرارية املراكز االجتامعية ودميومتها؛
■
■ مؤسسات الرعاية االجتامعية بني دعومات الدولة واملسؤولية االجتامعية؛
■
■ تقنني اإليداع اإلداري الخاص ببعض املراكز االجتامعية؛
■
■ توضيح املسؤوليات الرتابية؛
■
■ مستخدمو مؤسسات الرعاية االجتامعية بني متطلبات التنظيم وحقوق األجراء؛
■
■ التفريق بني املراقبة اإلدارية واملراقبة القضائية؛
■
■ تقنني معايري مؤطرة للخدمات والربامج.
■
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املحور الثالث :خال�صات
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لقد مكن تشخيص الوضعية الراهنة ملؤسسات الرعاية االجتامعية ودراسة جوانبها املتعددة وتحليلها،
وكذا تقييم اإلطار الترشيعي والتنظيمي واملنظومة املعيارية املؤطرة لهذه املؤسسات من الوقوف عىل
مجموعة من الخالصات ،ميكن إجاملها يف ما ييل:
 .1خالصات تتعلق بالحامية االجتامعية والحقوقية ،والتي تتجىل يف:

■ ضعف ثقافة الهندسة االجتامعية وتسجيل نقص يف برامج اإلرشاد الرتبوي والتوعية وبناء
■
الشخصية وترشيد السلوك؛
■ نقل املستفيدين وتحويلهم من مؤسسة إىل أخرى بدون وجود معايري واضحة ومحددة
■
وبدون دراسة اجتامعية للحاالت ،ومنها تحويل األطفال الذين يعانون من التفكك األرسي إىل
مراكز ال يتوفر فيها أخصائيون اجتامعيون أو نفسانيون؛
■ عدم استحضار أبعاد اإلدماج االجتامعي يف تنشئة األطفال ،13مام ينعكس عىل عالقتهم
■
باملجتمع ويؤثر يف سلوكهم؛
■ غياب البعد النفيس القائم عىل دراسة توجهات وسلوكيات املستفيدين بحسب وضعياتهم
■
وحاجياتهم املختلفة.

 .2خالصات تتعلق باملنظومة املعيارية ،والتي تتجىل يف:

■ إعطاء الرتسانة القانونية األولوية للمعايري املادية والرشوط املتصلة بالبنيات واملوارد البرشية
■
لهذه املؤسسات ،وعدم تأطريها ،بشكل ملفت ،شكل ونوعية الربامج وتخصصها ،وتحديد
معايري وأسس تقديم الخدمات من ناحية ،ومراعاة الخصوصيات املتصلة باملستفيدين،
واملجال واملقدرات من ناحية أخرى؛
■ عدم وضع ضوابط ومؤرشات لتصنيف مؤسسات الرعاية االجتامعية متكّن من تقييم وقياس
■
الجودة واألثر.

 .3خالصات تتعلق بالحكامة ،والتي تتجىل يف:
■ عدم كفاية ثقافة التدبري بالنتائج؛
■
■ نقص حاد ،بل يكاد يكون غائبا يف بعض املراكز ،يف التنسيق بني مختلف الفاعلني يف مجال
■
التدبري املؤسسايت؛
■ عدم كفاية منظومة املراقبة والتتبع ،وتركيزها ،يف الغالب ،عىل الجانب املايل واملحاسبايت
■
دون النظر إىل مستوى نجاعة الربامج االجتامعية املقدمة يف مجاالت التأهيل وإعادة الرتبية

 13أبعاد التنشئة االجتامعية حسب املقاربة السيكو سوسيولوجية تقوم مبدئيا عىل ثالث نقط .1 :االلتزام االجتامعي مقابل رفض قيم
املجتمع؛  .2توجيه الذات نحو املجتمع مقابل التهميش؛  . 3القدرة عىل القيام بأدوار اجتامعية مقابل رفض القيام بدور اجتامعي كرفض
العمل مثال .وملزيد من التفصيل ،انظر كتاب « »la socialisation de l’individuلـ» »R. Muccheilliضمن املوسوعة النفسية ،ص 34
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وتقوية القدرات وبناء الشخصية وترشيد السلوك وبرامج املواكبة واإلدماج والعالقة بني
التكلفة واألثر؛
■ تجاوز بعض املقتضيات القانونية الجاري بها العمل ،وكذا اختالالت متس الهياكل والوضعيات
■
القانونية لهذه املؤسسات؛
■ تسجيل حاالت للتنايف؛
■
■ ضعف منظومة الرقابة الداخلية عىل مستوى غالبية املؤسسات؛
■
■ ضعف آليات الرصد والتتبع والتقييم ،سواء تعلق األمر مبساطر التدبري أو بالنظام املعلومايت.
■
 .4خالصات تتعلق باملوارد البرشية ،والتي تتجىل يف:
■ التفاوت الكبري يف قدرات وكفايات إدارات املراكز االجتامعية ،فبعضها مؤهل للقيام بواجباته،
■
وبعضها مؤهل نسبيا فقط ،ويحتاج إىل تطوير ،فيام إدارات أخرى غري مؤهلة وتحتاج إىل
تدخل فوري؛
■ تدين أجور غالبية مستخدمي مؤسسات الرعاية االجتامعية ،مع تسجيل تفاوتات صارخة
■
بينها ،وضعف التغطية االجتامعية وعدم توفر غالبيتهم عىل عقود الشغل؛
■ ضعف التأطري والتكوين التأهييل والتكوين املستمر.
■
 .5خالصات تتعلق باملوارد املالية ،والتي تتجىل يف:

■ ضعف املوارد املالية للعديد من الجمعيات املرشفة عىل تسيري مؤسسات الرعاية االجتامعية؛
■
■ التفاوت الكبري بني املؤسسات من جهة ،وبني األقاليم من جهة أخرى ،من حيث املوارد
■
واإلمكانات املالية؛
■ استفادة مؤسسات دون أخرى من مستحقات الرسم اإلضايف عىل رضيبة الذبح (حرص
■
االستفادة عىل الجمعيات الخريية اإلسالمية)؛
■ عدم اجتهاد غالبية الجمعيات يف البحث عن موارد إضافية لفائدة املؤسسات التي ترشف
■
عليها؛
■ عدم كفاية الجهد العمومي ملواكبة الدعم املايل ملؤسسات الرعاية االجتامعية بالنظر لتزايد
■
عدد املؤسسات.

 .6خالصات تتعلق باإلحسان والعمل التطوعي ،والتي تتجىل يف:

■قلة املبادرات اإلحسانية والتطوعية املوجهة ملؤسسات الرعاية االجتامعية بالنسبة للعديد
■
من املراكز؛
■اقتصار العمل التطوعي النوعي (خدمات طبية وتوعوية وإرشادية )..عىل املدن ،خاصة
■
الكربى؛
■ضعف اللجوء إىل اإلحسان العمومي واالحتضان لفائدة مؤسسات الرعاية االجتامعية.
■
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انطالقا من الخالصات التي أفرزتها مختلف مراحل التشخيص واملشاورات والتمحيص ،فإن إصالح
منظومة مؤسسات الرعاية االجتامعية يجب أن يكون أشمل وبعيد املدى ويقدم حلوال ناجعة ومبدعة
لجل اإلشكاالت والصعوبات التي تم حرصها واملتعلقة مبا ييل:
■ التدبري اإلداري للمراكز االجتامعية؛
■
■ التدبري املايل واملحاسبايت للمراكز االجتامعية؛
■

■ تأطري املوارد البرشية ووضعيات املستخدمني باملراكز؛
■
■ الهندسة االجتامعية واملواكبة الرتبوية واالجتامعية والنفسية للمراكز واملستفيدين من
■
خدماتها؛
■ تأمني دميومة الخدمات؛
■
■ مالءمة البنايات والتجهيزات مع احتياجات الفئات املستهدفة؛
■
■ حكامة مؤسسات الرعاية االجتامعية.
■
ويف هذا الشأن ،خلصت املشاورات مع مختلف الفاعلني إىل تحديد مجموعة من التوصيات تروم تأهيل
مؤسسات الرعاية االجتامعية لتؤمن جيال جديدا من الخدمات يستجيب لوضعيات اجتامعية دينامية
تعرب عن حاجيات وانتظارات جديدة تستلزم التدخل عن قرب يف مجال التكفل والرعاية والحامية
والوقاية وإعادة التأهيل واإلدماج االجتامعي.
وتهدف هذه التوصيات إىل تبني مقاربات جديدة مبنية عىل دعم االلتقائية والتكامل بني برامج
وتدخالت مختلف الفاعلني املؤسساتيني ،وتطوير الرشاكات البينية واالنفتاح عىل املجتمع املدين
والقطاع الخاص.
وميكن تقسيم هذه التوصيات إىل خمسة مجاالت هي:
 . 1مجال الحامية واملواكبة االجتامعية ،وتتجىل يف:
■ تقنني اإليداع مبؤسسات الرعاية االجتامعية وتنظيمه؛
■

■ وضع رشوط ومعايري واضحة لنقل املستفيدين من مؤسسة إىل أخرى؛
■
■ وضع برامج لإلرشاد الرتبوي والتوعية وبناء الشخصية وترشيد السلوك ،من أجل تنشئة
■
مؤهلة ودامجة للمستفيدين يف املجتمع؛
■ تنظيم كيفية مواكبة املستفيدين ،البالغني سن  ،18بعد مغادرتهم ملؤسسات الرعاية
■
االجتامعية وفق برنامج محدد ومحدود يف الزمن.
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 . 2مجال املأسسة والحكامة ،وتتجىل يف:
■ وضع ضوابط ومؤرشات لتصنيف مؤسسات الرعاية االجتامعية متكّن من تقييم وقياس جودة
■
خدماتها؛
■ إرساء آليات للتنسيق بني مختلف الفاعلني يف مجال تدبري مؤسسات الرعاية االجتامعية؛
■
■ تفعيل اللجن اإلقليمية ملراقبة مؤسسات الرعاية االجتامعية؛
■
■ تعزيز آليات قياس نجاعة الربامج النفسية واالجتامعية والرتبوية املقدمة ومختلف برامج
■
املواكبة واإلدماج وقياس العالقة بني التكلفة واألثر؛
■ وضع آليات جهوية لتتبع وتقييم األداء الرتبوي والنفيس االجتامعي ملؤسسات الرعاية
■
االجتامعية؛
■ تقوية منظومة املراقبة والتفتيش ،والرقابة الداخلية؛
■
■ استكامل تسوية الوضعية القانونية ملؤسسات الرعاية االجتامعية؛
■
■ وضع دليل مرجعي ملؤسسات الرعاية االجتامعية حسب الجهات؛
■
■ احرتام االلتزامات املحددة يف دفرت التحمالت الخاص مبؤسسات الرعاية االجتامعية؛
■
■ اعتامد ميثاق أخالقي للعاملني مبؤسسات الرعاية االجتامعية؛
■
■ تحيني وتعميم دالئل املساطر الخاصة بتدبري املؤسسات؛
■
■ تعزيز عنارص الجودة يف الخدمات و معايري الحكامة الجيدة؛
■
■ إحداث جائزة سنوية تقديرية للحكامة املؤسساتية؛
■
■ اعتامد منهجية التدبري بالنتائج.
■
 . 3مجال املواكبة وتقوية قدرات املوارد البرشية ،وتتجىل يف:
■ تحسني أجور مستخدمي مؤسسات الرعاية االجتامعية وتقليص التفاوتات بينها ،مع ضامن
■
حقوقهم االجتامعية؛
■ تكثيف وتنويع برامج تأهيل العاملني مبؤسسات الرعاية االجتامعية (مديرين ،ومسؤولني
■
تربويني واجتامعيني ،ومسؤولني ماليني ،ومسؤولني عن املخازن واملطابخ)؛
■ الرفع من قدرات أعضاء مكاتب الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات الرعاية االجتامعية؛
■
■ مواكبة مؤسسات الرعاية االجتامعية املرخصة وفق برنامج سنوي؛
■
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■ إيالء عناية خاصة لبعض مؤسسات الرعاية االجتامعية.
■
 . 4مجال تأهيل البنيات التحتية للمراكز ،وتتجىل يف:
■ استكامل تأهيل بنايات مؤسسات الرعاية االجتامعية غري املؤهلة15؛
■
16
■ تسوية وضعية املراكز املرخصة برشط وتتبع املعايري املادية للمراكز املرخصة ؛
■
■ إخضاع تصاميم اإلحداث الجديدة لالستشارة القبلية (إعداد تصاميم منوذجية).
■
 . 5مجال تعبئة املوارد البرشية واملالية والعقارية ،وتتجىل يف:
■ املراجعة الجذرية آلليات التمويل العمومي ملؤسسات الرعاية االجتامعية؛
■
■ دعم مجهودات الجمعيات يف البحث عن موارد إضافية لفائدة املؤسسات التي ترشف عليها؛
■
■ العمل عىل إحداث مشاريع استثامرية مدرة للدخل لعمل مؤسسات الرعاية االجتامعية.
■

 .6مجال اإلحسان والعمل التطوعي ،وتتجىل يف:

■■ تشجيع العمل اإلحساين التطوعي لخدمة أهداف مؤسسات الرعاية االجتامعية؛
■ الدعوة إىل تكثيف جهود اإلحسان باألهداف الوظيفية الرامية لرتقية قدرات املستفيدين
■
ومن توفري رشوط التمكني لهم؛
■ بلورة تصور يف توجيه جزء من الزكاة والوقف لخدمة أهداف ومرامي مؤسسات الرعاية
■
االجتامعية؛
■ العمل عىل تنظيم عمليات احتضان الرشكات واملقاوالت ملؤسسات الرعاية االجتامعية.
■
 .7مجال الترشيع ،17وتتجىل يف:
■ مراجعة قانون رقم  14.05املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها؛
■
■ إصدار مرشوع قانون متعلق بالعاملني االجتامعيني؛
■
■ إصدار مرشوع قانون يقيض بتغيري القانون املتعلق بالتامس اإلحسان العمومي؛
■
■ إصدار مرشوع قانون خاص باملؤسسات الكفيلة ()LES FONDATIONS؛
■
■ إصدار مرشوع قانون يتعلق بالعاملني يف مجال العمل املدين الطوعي.
■

15
16
17

 390مؤسسة مرخصة برشط إىل غاية  28نونرب 2013
 881مؤسسة مرخصة إىل غاية  28نونرب 2013
املخطط الترشيعي للحكومة برسم الوالية الترشيعية التاسعة ،يناير 2013
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انطالقا من الخالصات التي أفىض إليها هذا التقرير ،والصعوبات واإلكراهات والتحديات التي رصدها،
وكذا التوصيات التي متخضت عنه ،فإن وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية تسترشف
مداخل كربى لإلصالح من خالل صياغة سياسة عمومية شاملة ومندمجة للنهوض مبؤسسات الرعاية
االجتامعية وجعلها بنيات تحرتم املنظومة الحقوقية واملعيارية الوطنية والدولية ،مبا يضمن كرامة
وحقوق املستفيدين من جهة ،ويرسخ قواعد جودة التأطري وحكامة التدبري من جهة أخرى.
وتتجىل مداخل هذا اإلصالح ،الذي يسعى إىل ضامن انخراط مختلف الفاعلني ،من سلطات عمومية
ومنتخبني وقطاع خاص ومجتمع مدين ومحسنني ،يف ثالث مرتكزات أساسية.
أوال .سياسات عمومية وقائية ،والتي تتجىل يف:
 .1بلورة سياسات عمومية:
■ ■سياسة عمومية مندمجة لألرسة؛
■ ■سياسة عمومية مندمجة لحامية الطفولة؛
■ ■سياسة عمومية مندمجة للنهوض باألشخاص يف وضعية إعاقة؛
■ ■تنزيل الخطة الحكومية للمساواة  2012-2016يف أفق املناصفة “إكرام”.
 .2إصالح منظومة “االستهداف”:18
■ ■صندوق املقاصة الستهداف أنجع؛
■ ■تفعيل استهداف صندوق دعم التامسك االجتامعي لألشخاص يف وضعية إعاقة؛
■ ■تفعيل وتوسيع املستفيدين من صندوق التكافل العائيل؛
■ ■عقلنة صندوق التنمية القروية وتفعيله.
 .3وضع برامج هادفة:
■ ■برامج تستهدف محاربة الترشد والتسول؛
■ ■تقوية برنامج “تيسري” وتوسيعه للحد من الهدر املدريس؛
■ ■برامج التكوين املهني الستقطاب غري املتمدرسني.
Rapport de la Banque Mondiale: Ciblage et Protection Sociale au Maroc, Note d’orientation stratégique, 2012
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ثانيا .مسؤولية اجتامعية مشرتكة ،والتي تتجىل يف:
 .1تحقيق االلتقائية املبنية عىل التعاون والتنسيق واملسؤولية املشرتكة بني مختلف املتدخلني
الحكوميني واملدنيني لتحقيق التقاطعات الرضورية لالستثامر املشرتك يف الجهود واألوقات واألموال،
وأيضا لعقلنة التدخل يف امليدان؛
 .2رصد ميزانية بحجم اإلصالح املرتقب ،عرب تعبئة جميع املتدخلني ،الحكوميني واملدنيني واملحسنني
ومختلف مؤسسات القطاع الخاص ،وأيضا الرشكاء الدوليني ،من أجل تعبئة مالية ضامنة للتدبري
املستويف لرشوط الجودة يف فضاءات مأنسنة بتجهيزات كافية تتوفر فيها الخدمات األساسية،
وتسريها كفاءات عالية ،ويقيم عىل سري عملها عاملني مؤهلني يتمتعون بالحامية االجتامعية
والتغطية الصحية واألجور املستحقة مبعايري العدالة االجتامعية ،من أجل كسب رهان اإلصالح ،إذ
ال إصالح بدون توفري اإلمكانات واملوارد الكافية.
 .3وضع ميثاق وطني لالحتضان من أجل منظومة مؤسسات للرعاية مؤهلة ومستوفية لوظائفها،
تنخرط فيه مختلف مكونات املجتمع يف إطار من املسؤولية االجتامعية مع مختلف الرشكاء مبا
تستدعيه روح املواطنة وقيم التضامن والتآزر التي تشكل أحد أبعاد الهوية املغربية للمجتمع.

ثالثا .منظومة حقوقية وقانونية ومعيارية مؤهلة ومستدامة
إن نتائج وخالصات وتوصيات هذا التقرير ،الذي أىت بفعل نهج تشاريك وتشاوري واسع ،مكّن وزارة
التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية من تحديد التوجهات الكربى ملداخل إصالح منظومة
مؤسسات الرعاية االجتامعية.
ويرتكز هذا اإلصالح عىل بلوغ مرامي تتوخى إصالح املنظومة ،وتأهيلها يف بنياتها وخدماتها وحسن
تدبريها وضامن دميومتها مبا يحفظ كرامة وحقوق الفئات املستفيدة.
فإن كان هذا التقرير يوثق للمرحلة األوىل من مسار اإلصالح وهي التشخيص ،فإن الخالصات والتوصيات
التي تعترب مخرجات هذا العمل ،ستؤهلنا إىل املرحلة الالحقة :مرحلة إنتاج سياسة خاصة بتدبري
مؤسسات الرعاية االجتامعية ،يطرح يف عمقها “بعض املبادئ والعمليات املهيكلة للتنمية البرشية”،19
نذكر منها :التخطيط ،والتعاقد ،والتقويم ،وتقديم الحسابات.

 19انظر التقرير العام  50سنة من التنمية البرشية وآفاق سنة  2025الصادر سنة  ،2006ص « 201يتحدد تعقد بؤر املستقبل مبدى تطبيق أو
عدم تطبيق بعض املبادئ والعمليات املهيكلة للتنمية البرشية :املشاركة والتخطيط والتقويم واملحاسبة واتخاذ القرار .ويف ضوء هذه املبادئ،
يتأىت تحقيق فهم واسع للنقائص وملكامن العجز القامئة منذ االستقالل»
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خامتة
عندما تنجح االسرتاتيجيات والسياسات الوقائية يف مواجهة عدد من الظواهر االجتامعية التي متس
رشيحة من املجتمع ،فقد ال نحتاج إىل مؤسسات للرعاية االجتامعية .وإذا كانت الحاجة إليها كام هو
الحال اآلن ،فالبد من املبادرة إىل جعلها مؤسسات مأنسنة ،مؤهلة لبناء اإلنسان ،ومساهمة يف تحسني
مناخ التنمية ،وذلك عرب مداخل السياسات والقوانني ومساطر العمل.
فنحن عندما نضع القوانني الرضورية واملالمئة لتأطري مؤسسات الرعاية االجتامعية وطرق االشتغال بها؛
وعندما نحرتم هذه القوانني بحرفيتها؛
وعندما نويف ،كمتدخلني ،بالتزاماتنا ،وننسق الجهود ونوجهها إىل وجهتها؛
وعندما نعبئ املوارد البرشية واملوارد املالية ،ونستعملها حسب قواعد استعاملنا؛
وعندما يشمل باب التطوع األوسع واألرحب جميع املبادرات املواطنة لتكون خدمة اإلنسان هي غايتنا؛
عندها فقط نكون قد قمنا بجزء من واجبنا.
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املالحـق

69

وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية

70

م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية :تقرير عام

ملحق رقم  :1جدول يبني عدد امللفات املعالجة من طرف اللجنة التقنية
املكلفة بدراسة ملفات رخص الفتح
السنة

تسوية
الوضعية

املوافقة إرجاء
فتح
املجموع املوافقة
برشط البت
جديد

الرفض

2008

1

1

2

2

_

_

_

2009

557

3

560

161

254

125

20

2010

34

2

36

7

12

9

8

2011

210

20

230

139

46

35

10

2012

101

3

104

49

25

30

_

2013

208

88

296

133

53

109

1

املجموع

1111

117

1228

491

390

308

39
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ملحق رقم  :2اللقاءات التشاورية حول إصالح منظومة املراكز االجتامعية
عدد
املشاركني

املكان

التاريخ

1

اللقاء التشاوري مع املنسقني الجهويني للتعاون الوطني
ومنسقي وكالة التنمية االجتامعية

18

الرباط

 18مارس
2013

2

اللقاء التشاوري مع عينة من مديري املراكز االجتامعية
(لقاء رقم )1

59

أكادير

 09أبريل 2013

3

اللقاء التشاوري مع عينة من مديري املراكز االجتامعية
(لقاء رقم )2

58

سطات

 18أبريل 2013

4

اللقاء التشاوري مع عينة من مديري املراكز االجتامعية
(لقاء رقم )3

60

القنيطرة

 15أبريل 2013

5

اللقاء التشاوري مع عينة من الجمعيات املرشفة عىل املراكز
االجتامعية (لقاء رقم )1

62

فاس

 22أبريل 2013

6

اللقاء التشاوري مع عينة من الجمعيات املرشفة عىل املراكز
االجتامعية (لقاء رقم )2

55

الدار البيضاء

 24أبريل 2013

7

اللقاء التشاوري مع املندوبني اإلقليميني للتعاون الوطني

76

الرباط

 29/30أبريل
2013

8

اللقاء التشاوري مع عينة من املرشفني عىل املراكز املهتمة
بالنساء يف وضعية صعبة

40

فاس

 21ماي 2013

9

اللقاء التشاوري مع عينة من املرشفني عىل املراكز املهتمة
باألطفال يف وضعية صعبة

60

الرباط

 27ماي 2013

10

اللقاء التشاوري مع عينة من املرشفني عىل املراكز
االجتامعية املتعددة التدخالت

50

الرباط

 11يونيو
2013

11

اللقاء التشاوري مع عينة من املرشفني عىل املراكز املهتمة
باألشخاص املسنني

67

الدار البيضاء

 17ماي 2013

12

اللقاء التشاوري مع عينة من املرشفني عىل املراكز املهتمة
باألشخاص يف وضعية إعاقة

80

مراكش

 19أبريل 2013

13

اللقاء التشاوري مع أعضاء اللجنة التقنية

12

الرباط

10يوليوز 2013

14

اللقاء التشاوري مع رؤساء أقسام العمل االجتامعي
بالعامالت واألقاليم (لقاء رقم )1

12

أكادير

 26يوليوز
2013

15

اللقاء التشاوري مع رؤساء أقسام العمل االجتامعي
بالعامالت واألقاليم (لقاء رقم )2

3

الرباط

 29يوليوز
2013

الرقم

اللقاءات
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ملحق رقم  :3املراجع املعتمدة يف إنجاز هذا التقرير
■ ■تقرير الخمسينية حول التنمية البرشية وآفاق سنة .2025
■ ■تقرير البنك الدويل :استهداف والحامية االجتامعية يف املغرب. 2012 ،
■ ■تقارير اللقاءات التشاورية الخمسة عرش حول إصالح منظومة املراكز االجتامعية املنظمة
خالل سنة .2013
■ ■التقرير األويل للدراسة املتعلقة باملخطط التنموي للتعاون الوطني واملنجزة من طرف مكتب
الدراسات “مازار” .2012/2013
■ ■تقارير التفتيش املنجزة من طرف وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية والتعاون
الوطني ما بني سنتي  2007و.2013
■ ■التقرير الخاص بتشخيص املراكز االجتامعية املدعمة من طرف وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية واملنجز برسم سنة .2012
■ ■تقرير املفتشية العامة للاملية حول وزارة التنمية االجتامعية واألرسة والتضامن الصادر مارس
.2012
■ ■تقرير املجلس األعىل للحسابات برسم سنة  2010املتعلق بوزارة التنمية االجتامعية واألرسة
والتضامن.
■ ■تقرير املجلس األعىل للحسابات برسم سنة  2010املتعلق مبؤسسة التعاون الوطني.
■ ■تقرير املفتشية العامة للاملية حول مؤسسة التعاون الوطني رقم  454بتاريخ  04يونيو
.2009
■ ■ 830تقريرا حول التشخيصات التشاركية املؤسساتية املنجزة من طرف التعاون الوطني خالل
سنتي  2007و 2008حول املؤسسات.
■ ■ 495تقريرا ملكاتب الخربة املحاسبية ومكاتب الدراسات حول الجمعيات املرشفة عىل
مؤسسات الرعاية االجتامعية.
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ملحق رقم  :4مناذج من التدخالت االستعجالية للوزارة يف بعض مؤسسات
الرعاية االجتامعية سنتي  2012و2013
الرقم

العاملة /
اإلقليم

1

الفقيه بن
صالح

2

مكناس

الفضاء متعدد الوظائف للنساء

3

مكناس

وحدة اإلسعاف االجتامعي املتنقل

4

مكناس

املركز النهاري لكبار السن

5

مكناس

وحدة حامية الطفولة

-التعجيل بتسوية الوضعية القانونية للمركب

6

الصويرة

7

الصويرة

املركب االجتامعي ابتسامة :وحدة
حامية الطفولة
املركب االجتامعي ابتسامة :الفضاء
متعدد الوظائف للنساء

-تسوية امللف القانوين لجمعية دعم املركب

خالصة حول موضوع التدخل

اسم املؤسسة

-حل املشاكل التدبريية والقانونية للمركز

املركز االجتامعي

حل النزاعات الداخلية للمركزتسوية امللف القانوين لجمعية دعم املركبتحويل الشطر الثاين من الدعم-مراجعة الرواتب بني الجمعية واملتعاقدين

8
9

اشتوكة آيت
باها
الدار البيضاء
أنفا

دار الطالب آيت ميلك
مركز اإلسعاف االجتامعي املتنقل

تسوية امللف القانوين لجمعية دعم املركب

10

الناظور

11

وجدة

مركز تأهيل املعاق

13

حل املشاكل التدبريية والقانونية للمركزحل النزاعات الداخلية للمركز حل املشاكل التدبريية للمركز-حل النزاعات الداخلية للمركز

مؤسسة الرعاية االجتامعية الحي
الحي الحسني
الحسني
مديونة

التعجيل بتسوية الوضعية القانونية للمركبتسوية الوضعية القانونية للمؤسسة

املركب االجتامعي العروي

12

-تقديم الدعم

املركز الجهوي االجتامعي تيط مليل
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دراسة وضعية مستخدمي مؤسسات الرعايةاالجتامعية باإلقليم

14

زاكورة

مؤسسات الرعاية االجتامعية

15

الحاجب

املركب االجتامعي ابتسامة :الفضاء
متعدد الوظائف للنساء

16

الحاجب

دار الطالبة سبع عيون

تأمني سالمة واحتياجات املستفيدات

17

طنجة

وحدة حامية الطفولة

تسوية الوضعية القانونية للمؤسسة

دراسة وضعية عينة من املؤسسات (13مؤسسة)
-حل املشاكل التدبريية للمركب
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