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1. تقديم موجز االستراتيجية 

1.1.هيكلة الوزارة ومواردها البشرية:

تم تحديد اختصاصات وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية بموجب المرسوم رقم 2.13.22 الصادر 
في 18 من جمادى اآلخرة 1434 (29 أبريل 2013).

من اجل إنجاز مهامها، تتوفر الوزارة على هيكلة وظيفية كما هو مبين أسفله:

-الوزيرة 

-المفتشية العامة 

-الكتابة العامة 

-مديرية التنمية االجتماعية

-مديرية المرأة

-مديرية النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة

-مديرية حماية األسرة و الطفولة واألشخاص المسنين 

-مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة

كما تضم الوزارة مؤسسيتين عموميتين تحت وصايتها وهما مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتماعية. كما 
تتوفر الوزارة على المعهد الوطني للعمل االجتماعي الذي يسهر على تكوين وتأهيل أطر مختصة في العمل االجتماعي 
للعمل باإلدارات العمومية، الجماعات المحلية والمؤسسات شبه العمومية والخاصة، كما يساهم في إعداد ونشر تقنيات 

وأساليب العمل والبحث في مجال التنمية االجتماعية بصفة عامة. لإلشارة، فإن المعهد الوطني للعمل االجتماعي أصبح 
مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة و قد صادق مجلس الحكومة بتاريخ 8 شتنبر 2016 على المرسوم رقم 499-

2-15  بإعادة تنظيم المعهد الوطني للعمل االجتماعي القاضي بمالئمة نظام الدراسة والبحث بالمعهد مع المقتضيات 
الواردة في القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي  و الذي يخول له اعتماد النظام البيداغوجي الجامعي 

اإلجازة، الماستر و الدكتوراه.  

ويبلغ عدد الموارد البشرية الساهرة على تنفيذ مهام ومشاريع الوزارة 396 منها 104 رهن إشارة التعاون الوطني 
و 18 في مؤسسات أخرى. نسبة النساء من مجموع الموارد البشرية تصل إلى %48.70 ونسبة النساء في مراكز 

المسؤولية يصل إلى %34 نسبة التأطير تصل إلى %64.60 بما فيها %48 من النساء.

2.1.تقديم موجز الستراتيجية الوزارة:

تسهر وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية على إعداد وتنزيل السياسة الحكومية في مجال حماية 
الطفولة واألسرة والنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة واألشخاص المسنين وتحسين وضعية المرأة والتنمية 

االجتماعية، وذلك بتنسيق مع القطاعات المعنية.

على المستوى الترابي، ال تتوفر الوزارة حاليا على مندوبيات جهوية ويتم تنزيل مخططاتها وبرامجها عبر مكونات 
القطب االجتماعي (التعاون الوطني و وكالة التنمية اإلجتماعية).
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على المستوى االستراتيجي، اعتمدت الوزارة رؤية موحدة للقطب االجتماعي المكون من اإلدارة المركزية والمؤسستين 
العموميتين تحت الوصاية. وفي هذا اإلطار، تحدد استراتيجية القطب االجتماعي بشكل دقيق المجاالت األساسية 

للتدخالت وتهدف إلى إرساء األسس لمجتمع متضامن يقوم على الكرامة والمساواة وتشجيع االدماج االجتماعي للفئات 
الهشة و كذا النهوض بالتكافل االجتماعي والتضامن والمساواة بين الجنسين وتقوية العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص.

وترتكز استراتيجية الوزارة على ما يلي : 

-رؤية شمولية ومندمجة، تأخذ بعين االعتبار تدخالت كل الفاعلين وكذا احتياجات الفئات المستهدفة؛

-قطب اجتماعي منظم وفاعل ومتكامل، يسعى إلى تحسين آثار برامجه وضمان انسجام تدخالته وفق اختصاصات كل 
مكون، ووفق القوانين والمراسيم التنظيمية اعتمادا على الخبرة المتراكمة ؛

-حكامة جيدة، مبنية على المسؤولية والمحاسبة والتقييم وإشراك كل الفاعلين في جميع مراحل انجاز البرامج والمشاريع 
المهيكلة ؛

-النجاعة في ترشيد النفقات واالستعمال األمثل للموارد لتحقيق األهداف واعتماد الشراكة كأسلوب للتدبير ؛

-التخطيط األفقي، الذي يأخذ بعين االعتبار إشراك ومساهمة كل مكونات القطب االجتماعي؛

-اعتماد البعد  المحلي والترابي.

وتشمل استراتيجية القطب االجتماعي :

-تنسيق السياسات العمومية ذات الطابع االجتماعي ؛

-التأطير والمواكبة وهيكلة العمل االجتماعي ؛

-التتبع والتقييم والرقابة ؛

-تقديم خدمات التكفل والمساعدة االجتماعية ؛

-الوقاية واليقظة واإلشعار ؛

-التعبئة االجتماعية.
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2. تقديم االعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019 

 
•       جدول 1: ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول

%
مشروع قانون المالية لسنة 2019/ 

قانون المالية للسنة 2018

الميزانية العامة
(مشروع قانون المالية للسنة 

 (2019

الميزانية العامة
(قانون المالية للسنة

 ( 2018
الفصل

1,55 56 464 000 55 600 000 الموظفون

- 568 100 000 568 100 000 المعدات والنفقات 
المختلفة

- 225 500 000 225 500 000 االستثمار

0,1 850 064 000 849 200 000 المجموع

•       جدول 2: ملخص اعتمادات الميزانية العامة  ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية المتوقعة حسب الفصول

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة الميزانية العامة

 
مجموع مشروع قانون 
المالية للسنة 2019  تحويالت أو 

دفوعات 
مشروع قانون 

المالية للسنة 2019 تحويالت أو دفوعات  مشروع قانون 
المالية للسنة 2019

مشروع قانون 
المالية للسنة 2019

الفصل

     56 464 000 الموظفون

   - - 568 100 000 المعدات والنفقات 
المختلفة

   - - 225 500 000 االستثمار 

896 064 000 - 46 000 000 - - 850 064 000 المجموع

■      إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

مصلحة التوجيه والدعم المسيرة بصورة مستقلة
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3. ملخص االعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019 حسب البرامج 

•        جدول 3 : ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب البرامج

%الميزانية العامة ( مشروع قانون المالية للسنة 2019)
مشروع قانون المالية 
للسنة 2019 / قانون 
المالية للسنة 2018

فصل االستثمار فصل المعدات 
والنفقات المختلفة فصل الموظفين 

الميزانية العامة
(قانون المالية لسنة 

(2018
البرامج

0,48 39 100 000 506 422 000 56 464 000 599 082 502 القيادة والدعم

-4,04 48 000 000 17 528 000 - 68 288 000 إدماج مقاربة النوع االجتماعي على 
مستوى النهوض بحقوق المرأة

0,4 138 400 000 44 150 000 - 181 829 498
التنمية االجتماعية والنهوض بحقوق 
األشخاص في وضعية إعاقة وحماية 
األسرة واألطفال واألشخاص المسنين

0,1 225 500 000 568 100 000 56 464 000 849 200 000 المجموع

•        جدول 3 مكرر : توزيع على سبيل اإلخبار لنفقات الموظفين حسب البرامج 

نفقات الموظفين البرامج

- القيادة والدعم

- إدماج مقاربة النوع االجتماعي على مستوى النهوض بحقوق المرأة

- التنمية االجتماعية والنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة وحماية األسرة واألطفال واألشخاص 
المسنين
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4. تقديم االعتمادات حسب المشاريع أو العمليات 

برنامج 010 : القيادة والدعم

•       جدول 4 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
1 350 000 - 1 350 000 مساعدة لألعمال اإلجتماعية

493 400 000 29 400 000 464 000 000 دعم المؤسسات تحت الوصاية

50 772 000 9 700 000 41 072 000 دعم المهام
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برنامج 001 : إدماج مقاربة النوع االجتماعي على مستوى النهوض بحقوق 
المرأة

•       جدول 5 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة

42 928 000 38 000 000 4 928 000 الشراكة من أجل النهوض بحقوق 
المرأة والمساواة

22 600 000 10 000 000 12 600 000 الدعم المؤسساتي والقانوني في 
مجال حماية حقوق المرأة
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برنامج 002 : التنمية االجتماعية والنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة 
وحماية األسرة واألطفال واألشخاص المسنين

•       جدول 6 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة

34 350 000 25 000 000 9 350 000 الشراكة مع الجمعيات والهندسة 
االجتماعية

8 400 000 3 400 000 5 000 000 المعهد الوطني للعمل اإلجتماعي 
بطنجة

75 900 000 54 000 000 21 900 000 النهوض بحقوق األشخاص في 
وضعية إعاقة

63 900 000 56 000 000 7 900 000 حماية األسرة والطفولة 
واألشخاص المسنين

•       جدول 7: ملخص اعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتوقعة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة 
بالبرنامج 

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
 

- - - دعم المهام

- - - مساعدة لألعمال اإلجتماعية

- - - المهرجان الوطني لألطفال ذوي 
اإلحتياجات الخاصة

- - - دراسات ، استشارات ، مساعدات 
وخدمات مماثلة

- - - تشييد البنايات

- - - التجهيز
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•       جدول 8: ملخص اعتمادات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية المتوقعة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة 
بالبرنامج 

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
 

 

46 000 000 الجمعيات والمنظمات الغير الهادفة 
للربح

- نفقات غير موزعة
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5. توزيع جهوي العتمادات البرامج 

•        جدول 9: ملخص االعتمادات المتوقعة حسب الجهات 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة 
الجهات

793 600 000 225 500 000 568 100 000 المصالح المشتركة

- - - جهة الرباط - سال- القنيطرة

- - - جهة الدار البيضاء- سطات
793 600 000 225 500 000 568 100 000 المجموع
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6. برمجة ميزانياتية لثالث سنوات 

•       جدول 10: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2019 ,2020 ,2021 ) العتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة 
النفقة

اإلسقاطات 
 2021

اإلسقاطات 
2020

مشروع قانون 
المالية للسنة

2019

اإلسقاطات 
األولية
2019

قانون المالية 
للسنة 
2018

 

82 500 000 78 673 250 56 464 000 53 218 106 55 600 000 نفقات الموظفين

568 100 000 568 100 000 568 100 000 568 100 000 568 100 000 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

228 000 000 226 000 000 225 500 000 225 500 000 225 500 000 نفقات االستثمار

878 600 000 872 773 250 850 064 000 846 818 106 849 200 000 المجموع

•        جدول 11 : البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2020,2019 ,2021 ) العتمادات مرافق الدولة المسيرة 
بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

اإلسقاطات 
2021

اإلسقاطات 
2020

مشروع قانون 
المالية للسنة

2019

اإلسقاطات 
األولية
2019

قانون المالية 
للسنة 
2018

 

- - - - - مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

- - 46 000 000 - 46 000 000 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

- - - - - الفئات األخرى للحسابات الخصوصية
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•       جدول 12 : البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2020,2019 ,2021 ) حسب البرامج 

اإلسقاطات
2021

اإلسقاطات
2020

مشروع قانون 
المالية للسنة

2019

اإلسقاطات 
األولية
2019

قانون المالية 
للسنة
2018

 

     
إدماج مقاربة النوع االجتماعي 
على مستوى النهوض بحقوق 

المرأة

69 600 000 69 110 000 65 528 000 68 710 000 68 288 000 الميزانية العامة 

- - - - - مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

- - - - - الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية

     

التنمية االجتماعية والنهوض 
بحقوق األشخاص في وضعية 

إعاقة وحماية األسرة واألطفال 
واألشخاص المسنين

182 100 000 180 740 000 182 550 000 180 870 000 181 829 498 الميزانية العامة 

- - - - - مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

- - 46 000 000 - 46 000 000 الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية

القيادة والدعم     

626 900 000 622 923 250 601 986 000 597 238 106 599 082 502 الميزانية العامة 

- - - - - مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

- - - - - الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية
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7. البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات للمؤسسات العمومية 
•        جدول 13 : البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2020,2019 ,2021 ) للمؤسسات العمومية 

اإلسقاطات اإلسقاطات مشروع قانون 
المالية للسنة اإلسقاطات األولية قانون المالية 

لسنة

2021 2020 2019 2019 2018

 

وكالة التنمية االجتماعية      

585 978 750 558 075 000 المداخيل اإلجمالية

نفقات التسيير أو االستغالل     

97 020 000 92 400 000 نفقات الموظفين 

44 100 000 42 000 000 نفقات التسيير أو االستغالل  
األخرى

276 727 500 263 550 000 نفقات االستثمار أو التجهيز 

التعاون الوطني      

761 932 200 781 132 200 المداخيل اإلجمالية

نفقات التسيير أو االستغالل     

338 810 200 338 810 200 نفقات الموظفين 

356 122 000 360 222 000 نفقات التسيير أو االستغالل  
األخرى

67 000 000 82 100 000 نفقات االستثمار أو التجهيز 
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ملخص البرامج-األهداف- المؤشرات و المؤشرات الفرعية

المؤشرات الفرعية المؤشرات األهداف البرامج

مؤشر 1.1.010  : معدل التقدم في إنجاز وتنفيد  
مخطط متعدد السنوات للتكوين المستمر

مؤشر 2.1.010  : نسبة تخفيض وقت الغياب  
حسب الجنس

مؤشر 3.1.010  : عدد األنشطة المشجعة  
لولوج المرأة لمناصب المسؤولية

مؤشر 4.1.010  : عدد اإلجراءات المنجزة  
لترسيم آلية النوع

هدف 1.010   : الرفع من كفاءة وحضور الموارد 
البشرية مع أخذ بعد النوع بعين االعتبار

:  010

القيادة والدعم

 

مسؤول البرنامج   :

مدير الموارد البشرية 
والميزانية والشؤون العامة

 

مؤشر 1.1.001  : نسبة إنجاز أهداف وزارة 
األسرة والتضامن والمساواة والتنمية 

االجتماعية، المبرمجة في خطة إكرام 2، 
2021-2017

 
مؤشر 2.1.001  : نسبة التغطية الترابية 

للفضاءات متعددة الوظائف للنساء المحدثة و 
المفعلة تبعا لدفاتر التحمالت المرتبطة بها

 

مؤشر 3.1.001  : عدد مراكز االستماع للنساء 
ضحايا العنف المسيرة من طرف الجمعيات 

العاملة في مجال النهوض بحقوق المرأة 
وتمكينها، المدعومة من الوزارة والمطابقة لدفاتر 

التحمالت

هدف 1.001   : إعداد و تنسيق السياسة الحكومية 
التي تهدف إلى المساواة و اإلنصاف على المستوى 

الوطني و الترابي و العمل على تنفيذها

:  001

إدماج مقاربة النوع 
االجتماعي على مستوى 

النهوض بحقوق المرأة

 

مسؤول البرنامج   :

السيدة مديرة المرأة

مؤشر 1.1.1.002  : عدد مشاريع الجمعيات 
التي تدعمها الوزارة في إطار سياساتها العمومية مؤشر 1.1.002  : مشاريع الجمعيات المدعومة هدف 1.002   : تقوية مشاركة الجمعيات، بما فيها 

الجمعيات النسائية، في تنفيذ السياسات العمومية 
:  002
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مؤشر 2.1.1.002  : عدد مشاريع الجمعيات 
الخاصة بتمكين النساء والفتيات المدعمة من 
الوزارة في إطار مختلف السياسات العمومية 

المعتمدة
مؤشر 1.2.1.002  : عدد الجمعيات المدرجة 

في برنامج تقوية القدرات
مؤشر 2.2.1.002  : عدد الجمعيات المدرجة 

في برنامج تقوية القدرات والتي تستهدف النساء 
والفتيات 

مؤشر 2.1.002  : تقوية قدرات الفاعلين 
الجمعويين

المتعلقة بالوزارة واستهداف النساء والفتيات

 

مؤشر 1.2.002  : عدد المجاالت الترابية التي 
قامت باعتماد الجهاز الترابي المندمج لحماية 

الطفولة السيما المجاالت المستهدفة في خريطة 
الفقر

 

مؤشر 2.2.002  : عدد الفاعلين الذين أدرجوا 
معايير الجودة بالوحدات والخدمات المقدمة 
لألطفال وعائالتهم مع األخذ بعين االعتبار 

الحاجيات الخاصة بالفتيان والفتيات

 

مؤشر 3.2.002  : عدد انشطة التحسيس 
المنجزة من أجل تعزيز المعايير االجتماعية 

الحمائية مع األخذ بعين االعتبار جميع أشكال 
العنف اتجاه األطفال بما فيها المتعلقة بالنوع 

مؤشر 4.2.002  : عدد مراكز الوساطة  
األسرية المحدثة والمفعلة

 

مؤشر 5.2.002  : نسبة إرساء منهجية الجودة 
على مستوى مراكز الحماية االجتماعية 

لألشخاص المسنين مع األخذ بعين االعتبار 
الحاجيات الخاصة بالنساء والرجال

هدف 2.002   : تصميم وتنسيق وتنفيذ السياسات 
العمومية في مجال حماية األسرة والطفولة 

واألشخاص المسنين مع األخذ بعين االعتبار بعد 
النوع

 

مؤشر 1.3.002  : نسبة مالءمة الترسانة 
واإلطار التشريعي والتنظيمي الوطني مع 

مقتضيات القانون اإلطار 97-13 واالتفاقية 
الدولية لحقوق األشخاص المعاقين

هدف 3.002   : النهوض بحقوق االشخاص في 
وضعية اعاقة مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات 

الخاصة للنساء والرجال

التنمية االجتماعية 
والنهوض بحقوق 

األشخاص في وضعية إعاقة 
وحماية األسرة واألطفال 

واألشخاص المسنين

 

مسؤول البرنامج   :

الكاتب العام
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مؤشر 2.3.002  : نسبة التقدم في تنفيذ نظام  
تقييم االعاقة

 
مؤشر 3.3.002  : نسبة المؤطرين والمهنيين 
الممارسين المكونين في مجال التكفل بالتوحد 

حسب الجنس
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الجزء الثاني : تقديم البرامج

 
 
 
 
 
 
 

تقديم البرامج
الجزء 
الثاني
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برنامج 010 : القيادة والدعم

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 

يشمل برنامج "القيادة والدعم" الوسائل والموارد المتوفرة والكفيلة بإنجاح تنزيل استراتيجية الوزارة عبر توفير الموارد 
البشرية و المالية واللوجستيكية.

يرتكز هذا البرنامج على ثالث نقط:

 - األولى تتجسد في تدبير الموارد البشرية من خالل تقوية القدرات والكفاءات وتحسين ظروف العمل

- الثانية تخص دعم األعمال االجتماعية لفائدة موظفي الوزارة.

- الثالثة تخص الدعم المؤسساتي للمؤسسات تحت الوصاية :

* مؤسسة التعاون الوطني التي تستفيد من الدعم من أجل القيام بأنشطة المساعدة االجتماعية في مجال محاربة الهشاشة 
والتهميش 

* وكالة التنمية االجتماعية التي تستفيد من دعم مخصص لضمان تدخلها وفق برنامج عمل يرتكز على ثالث محاور 
أساسية: المصاحبة المحلية للبرنامج االجتماعية الوطنية، اإلدماج االجتماعي عبر االنشطة االقتصادية و تقوية قدارت 

الفاعلين.

2. مسؤول البرنامج 

مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة

3. المتدخلين في القيادة 

Ø    قسم الموارد البشرية

Ø    قسم االنظمة المعلوماتية

Ø    قسم الميزانية والتجهيز

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 

الهدف 1.010: الرفع من كفاءة وحضور الموارد البشرية مع أخذ بعد النوع بعين االعتبار
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المؤشر 1.1.010 : معدل التقدم في إنجاز وتنفيد مخطط متعدد السنوات للتكوين المستمر 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2020  100  0  100  60  30  0 %

■      توضيحات منهجية

يوفر هذا المؤشر معطيات حول التزام الوزارة بإعداد مخطط للتكوين المستمر متعدد السنوات والحرص على 
تنفيذه بشكل دقيق حتى يتسنى الرفع من كفاءات الموارد البشرية القادرة على المساهمة في بلورة وتتبع تنفيذ 

السياسات العمومية.

■      مصادر المعطيات

المعطيات المتوفرة بقسم الموارد البشرية.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

المؤشر 2.1.010 : نسبة تخفيض وقت الغياب حسب الجنس 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2023  100  40  30  20  10  0 %

■      توضيحات منهجية

يهدف هذا المؤشر إلى توفير المعلومات حول ضمان تتبع تدبير أوقات العمل وخلق حكامة جيدة للموارد البشرية قائمة 
على حث الموظفين على المراقبة الذاتية.

■      مصادر المعطيات
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قسم الموارد البشرية ونظام تدبير الموظفين.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

يحتسب هذا المؤشر على أساس ساعات العمل التي يؤديها كل موظف.

المؤشر 3.1.010 : عدد األنشطة المشجعة لولوج المرأة لمناصب المسؤولية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 -  2  2  2  2  0 عدد

■      توضيحات منهجية

يحتسب هذا المؤشر انطالقا من األنشطة واإلجراءات المتعلقة بالتحسيس والتكوين المنجزة من طرف مديرية الموارد 
البشرية والميزانية والشؤون العامة من أجل تشجيع النساء على الترشح لشغل مناصب المسؤولية.

■      مصادر المعطيات

قسم الموارد البشرية ونظام تدبير الموظفين.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

يمكن هذا المؤشر من التعرف على الجهود المبذولة من طرف الوزارة في أفق تشجيع النساء على الترشح لشغل 
مناصب المسؤولية وذلك من خالل مساعدتهن على تجاوز العقبات الشخصية والمهنية التي تحول دون تقلدهن لهاته 

المناصب.
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المؤشر 4.1.010 : عدد اإلجراءات المنجزة لترسيم آلية النوع 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 -  3  3  4  5  0 عدد

■      توضيحات منهجية

يحتسب هذا المؤشر على الدورات التكوينية المنجزة حول النوع واألنشطة المنجزة من أجل إدراج بعد النوع في 
مختلف مناحي التدبير اإلداري.

■      مصادر المعطيات

قسم الموارد البشرية وقسم الميزانية والتجهيز.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

يمكن هذا المؤشر من التعرف على الجهود المبذولة من طرف الوزارة من أجل تعزيز وترسيخ ثقافة النوع بالقطاع. 
ويشمل جميع األنشطة والبرامج التكوينية في مجال النوع المنجزة السيما عناصر االرتكاز بالمديريات وكذا األنشطة 

المتعلقة بمأسسة النوع.
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برنامج 001 : إدماج مقاربة النوع االجتماعي على مستوى النهوض بحقوق 
المرأة

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 

يهدف هذا البرنامج إلى تحسين وضعية المرأة وتعزيز حقوقها ترسيخ مبدأ المساواة عبر مكافحة جميع اشكال التمييز 
ومناهضة العنف ضد النساء عن طريق مأسسة آليات اليقظة والتبليغ والتكفل بالنساء ضحايا العنف وكذا عبر التمكين 
االقتصادي للنساء وتعزيز فرص وصولهن إلى مواقع صنع القرار دون تمييز مع احترام التزامات المغرب لالتفاقيات 

والبروتوكوالت الدولية.

ومن أجل ذلك تقوم الوزارة، عبر مديرية المرأة، بتنفيذ المهام التالية:

- تنفيذ وتتبع الخطة الحكومية للمساواة "إكرام2" وتنزيل مخططات التواصل والتحسيس؛

- إعداد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة؛

- تنسيق برامج وتدخالت القطاعات الوزارية والجمعيات والقطاع الخاص في مجال المساواة بين الجنسين؛

- انجاز دراسات وبحوث و كذا تجميع ونشر الوثائق؛

- دعم المتدخلين في مجال االستقبال وتقديم الخدمات الموجهة لفائدة النساء؛

- تعزيز التعاون مع جميع المتدخلين العاملين في مجال النهوض بحقوق المرأة؛

- دعم الجمعيات العاملة في مجال المرأة.

2. مسؤول البرنامج 

السيدة مديرة المرأة

3. المتدخلين في القيادة 

يتم السهر على حكامة وتنفيذ إجراءات الخطة إكرام 2  بواسطة آليات تشمل هيئات مؤسساتية تعمل وفق مقاربة 
تشاركية تعتمد على التنسيق القطاعي مما يعزز تقارب وجهات مختلف التدخالت ، يتعلق األمر باللجنة الوزارية 
للمساواة تحت إشراف السيد رئيس الحكومة و التي تنكب على التتبع والتوجيه االستراتيجي و اللجنة التقنية تحت 

إشراف الوزارة التي تضطلع بتفعيل هاته الخطة و تتبع إنجاز مختلف البرامج بتنسيق مع القطاعات المعنية.  

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 

الهدف 1.001: إعداد و تنسيق السياسة الحكومية التي تهدف إلى المساواة و اإلنصاف على المستوى 
الوطني و الترابي و العمل على تنفيذها
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المؤشر 1.1.001 : نسبة إنجاز أهداف وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية، 
المبرمجة في خطة إكرام 2، 2021-2017 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  100  85  70  60  20  10 %

■      توضيحات منهجية

يتعلق األمر بمؤشر يمكن من قياس المجهود المنجز من طرف الوزارة من أجل تنفيذ اإلجراءات الخاصة بها من بين 
85 مسطرة في الخطة "إكرام2 ".وكذا مدى تتبع وقيادة هذه الخطة من طرف هيئات القيادة ال سيما اللجنة التقنية 

الوزارية التي تعقد اجتماعين على األقل في السنة. 

 
■      مصادر المعطيات

المعطيات المنبثقة من التقارير الدورية لتتبع وتقييم الخطة الحكومية للمساواة إكرام  2المنجزة من طرف الوزارة. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

تجدر اإلشارة إلى أن نسبة اإلنجاز ال تمكن من قياس مدى تحقيق المساواة نتيجة ارتباطه بمجموعة من المتغيرات، 
السيما تفعيل التزامات  باقي القطاعات الحكومية

■      تعليق

تشكل الخطة الحكومية للمساواة "إكرام2" إطارا اللتقائية مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز المساواة وإدماج بعد 
حقوق المرأة في السياسات العمومية وبرامج التنمية كما تترجم االلتزامات المسطرة بالبرنامج الحكومي 2021-2017، 

وقد تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي المنعقد في 3 غشت 2017.

 ترتكز الخطة إكرام2 على 7 محاور رئيسية باإلضافة إلى آلية للحكامة، مجزئة إلى 23 هدفا استراتيجيا، مترجمة إلى 
85 تدبيرا. وقد حدد لكل تدبير مؤشرات كمية ونوعية للتقييم وكذا القطاع المسؤول عن التنفيذ.

المحاور السبعة للخطة إكرام 2 تتجلى في :

محاور موضوعاتية

•تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا

•حقوق النساء في عالقتها باألسرة

•مشاركة النساء في اتخاذ القرار
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•حماية النساء وتعزيز حقوقهن

محاور عرضانية

•نشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع االجتماعي

•إدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية

•التنزيل الترابي ألهداف الخطة الحكومية إكرام 

باإلضافة إلى آلية للتبع والتقييم وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة.

المؤشر 2.1.001 : نسبة التغطية الترابية للفضاءات متعددة الوظائف للنساء المحدثة و المفعلة تبعا 
لدفاتر التحمالت المرتبطة بها 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  100  80  53  25  18 %

■      توضيحات منهجية

يمكن هذا المؤشر من تقييم نسبة التغطية الترابية بعماالت المملكة للفضاءات متعددة الوظائف للنساء محدثة ومفعلة طبقا 
لدفاتر التحمالت، إذ سيمكن من التعرف على نسبة التهيئة والتجهيز والموارد البشرية والمعدات المالئمة وكذا جودة 

الخدمات المقدمة.

تحدد  دفاتر التحمالت أهداف الفضاءات متعددة الوظائف للنساء وكذا مهام والتزامات الفاعلين المنخرطين في عملية 
التكفل، كما تحدد شروط وطرق التكفل ومختلف الخدمات المقدمة وكذا إطار التقييم والتقييم الداخلي والتقارير السنوية، 

كأداة من أدوات التتبع لقياس جودة التكفل وتنسيق الخدمات المقدمة. 

■      مصادر المعطيات

يحسب المؤشر انطالقا من التقرير السنوي للفضاءات المتعددة الوظائف للنساء

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

تجدر اإلشارة إلى أن نسبة تحقيق هذا المؤشر ال تسمح بقياس درجة رضا الفئات المستهدفة من خدمات هذه الفضاءات.

■      تعليق
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هذا المؤشر يمكن من قياس تغطية 75 مقاطعة وعمالة بالفضاءات متعددة الوظائف للنساء في وضعة صعبة المحدثة 
طبقا لمقتضيات القانون 15.65 المتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية وكذا نصوصه التطبيقية.

في إطار تنفيذ مشروع المؤسسة، سيتم تنزيل نموذج موحد لتقرير االنشطة بمؤشرات للتتبع وذلك من أجل قياس جودة 
وفعالية هذه المؤسسات وتأثير أنشطتها على الفئات المستهدفة.

المؤشر 3.1.001 : عدد مراكز االستماع للنساء ضحايا العنف المسيرة من طرف الجمعيات العاملة في 
مجال النهوض بحقوق المرأة وتمكينها، المدعومة من الوزارة والمطابقة لدفاتر التحمالت 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 -  180  160  140  125  108 عدد

■      توضيحات منهجية

يقدم هذا المؤشر معلومات عن العدد التراكمي لثالث سنوات الماضية للمشاريع المقدمة من طرف مراكز االستماع التي 
لها اتفاقات شراكة مع الوزارة وكذا نسبة إعداد تقارير األنشطة السنوية من طرف  هذه المراكز وفقا لنموذج موحد.

■      مصادر المعطيات

يحسب المؤشر انطالقا من نتائج طلب عروض المشاريع الممولة سنويا وكذا تقارير االفتحاص المنجزة وتقارير 
أنشطة مراكز االستماع المدعومة.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

الميزانية المخصصة من طرف الوزارة لدعم مشاريع الجمعيات محدودة على اعتبار تعدد الفئات االجتماعية 
المستهدفة من طرف هذا القطاع (الطفولة، األشخاص في وضعية إعاقة، األسرة، األشخاص المسنين والنساء).

■      تعليق

يوفر هذا المؤشر معلومات عن برنامج الدعم الذي تقدمه الوزارة لمراكز االستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، 
والتي تخضع لشروط تحدد نوعية الخدمات التي يتعين تقديمها في إطار االتفاقية الموقعة مع الوزارة. 

هذا المؤشر يمكن من التعرف على أثر الجهود المبذولة من طرف الوزارة في مجال النهوض وحماية حقوق المرأة، 
وذلك من خالل تقوية القدرات التقنية والمؤسساتية للفاعلين الجمعويين من أجل توفير خدمات ذات جودة عالية، كما 

يحدد عدد مراكز االستماع للنساء ضحايا العنف المدعومة على مدى ثالث سنوات األخيرة من الوزارة. 

تجدر اإلشارة إلى أنه منذ 2014، وفي إطار الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، تمنح الوزارة دعما ماليا على مدى 
ثالث سنوات لهاته المراكز والتي يتم انتقاؤها سنويا بناء على طلبات مشاريع، وذلك بهدف ضمان استمرارية وديمومة 

المشاريع المدعمة وتفادي إيقاف الخدمات لغياب الدعم المالي.  
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برنامج 002 : التنمية االجتماعية والنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة 
وحماية األسرة واألطفال واألشخاص المسنين

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 

يرتكز هذا البرنامج على أربعة محاور أساسية:

المحور االول : يتعلق بدعم ومصاحبة الفاعلين االجتماعيين من خالل :

-مهننة الجمعيات عبر الرفع من قدراتها لتمكينها من القيام بمزيد من االنشطة ومشاركتها الفعالة في التنمية المحلية. 
ويخصص القطب االجتماعي دعما ماليا سنويا للجمعيات العاملة في مجاالت تدخله : تدبير مؤسسات الرعاية 

االجتماعية، حماية حقوق المرأة واألسرة والطفولة واألشخاص في وضعية إعاقة والمسنين. ويعتبر دعم الجمعيات 
مكونا أساسيا في استراتيجية القطب االجتماعي ؛

-ضمان التنسيق من اجل هيكلة العمل االجتماعي على المستوى الترابي؛

-وضع مخططات جهوية مصاحبة للجماعات الترابية إلدماج قضايا المرأة واألسرة والطفولة واألشخاص في وضعية 
إعاقة والمسنين في مخططات التنمية المحلية.

المحور الثاني : يشمل حماية األسرة والطفولة واالشخاص المسنين ويرتكز على المهمات التالية :

-تنسيق وتدبير تنفيذ السياسة العمومية لحماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل؛

-تنسيق وتوحيد ممارسات التكفل باألطفال

-النهوض بحقوق االشخاص المسنين والتضامن بين األجيال؛

-تتبع تنفيذ مدونة األسرة والنهوض بخدمات الوساطة األسرية

المحور الثالث: يتعلق بالنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة، ويهدف إلى ضمان المشاركة االجتماعية لهذه 
الفئة.

وفي هذا الصدد، تنكب الوزارة بالخصوص على:

-تتبع ومواكبة تنفيذ السياسة العمومية المندمجة في مجال اإلعاقة والمخطط الوطني االستراتيجي للنهوض بحقوق 
األشخاص في وضعية إعاقة

-مالئمة اإلطار التشريعي والتنظيمي الوطني مع المعايير والممارسات الدولية بما في ذلك االتفاقية الدولية لحقوق 
األشخاص في وضعية إعاقة

- تأطير ومراقبة تنفيذ إجراءات صندوق دعم التماسك االجتماعي؛

المحور الرابع: يتعلق بالمعهد الوطني للعمل االجتماعي  ومهمته تكوين  كفاءات متخصصة في إعداد وتفعيل برامج 
التنمية االجتماعية.
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2. مسؤول البرنامج 

الكاتب العام

3. المتدخلين في القيادة 

مديرية التنمية االجتماعية ومديرية النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة 

 مديرية حماية األسرة والطفولة واألشخاص المسنين 

المعهد الوطني للتنمية االجتماعية

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 

الهدف 1.002: تقوية مشاركة الجمعيات، بما فيها الجمعيات النسائية، في تنفيذ السياسات العمومية 
المتعلقة بالوزارة واستهداف النساء والفتيات

المؤشر 1.1.002 : مشاريع الجمعيات المدعومة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع

2021

التوقع

2020

مشروع 
قانون المالية

2019

قانون المالية

2018

إنجاز

2017

 

الوحدة

 
 
 

- 583 553 513 483 428 % المؤشر مشاريع الجمعيات المدعومة 

- 483 463 433 413 366 عدد عدد مشاريع الجمعيات التي تدعمها 
الوزارة في إطار سياساتها العمومية 

- 100 90 80 70 62 عدد

عدد مشاريع الجمعيات الخاصة بتمكين 
النساء والفتيات المدعمة من الوزارة في 

إطار مختلف السياسات العمومية 
المعتمدة 

المؤشرات الفرعية

■      توضيحات منهجية

هذا المؤشر يشير إلى حجم مشاركة المجتمع المدني في مجال تنفيذ السياسات العمومية التي تنجزها الوزارة على 
المستوى المحلي وكذا المشاريع المتعلقة بالتمكين االقتصادي للنساء والفتيات موضوع اتفاقيات شراكة بين الجمعيات 

والوزارة.

■      مصادر المعطيات
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قاعدة المعطيات الخاصة ببرنامج الشراكة مع الجمعيات

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

مؤشر مرتبط بالوسائل يقيس فقط عدد مشاريع الجمعيات المدعمة من الوزارة في إطار تنفيذ استراتيجيتها

■      تعليق

يتعلق هذا المؤشر بعدد المشاريع التي تم بموجبها إبرام اتفاقات شراكة بين الوزارة والجمعيات بما فيها مشاريع 
الجمعيات المتعلقة بتحسين وضعية المرأة وتمكينها االقتصادي على المستوى الترابي

المؤشر 2.1.002 : تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع

2021

التوقع

2020

مشروع 
قانون المالية

2019

قانون المالية

2018

إنجاز

2017

 

الوحدة

 
 
 

- 600 530 470 420 350 % المؤشر تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين 

- 500 450 400 360 300 عدد عدد الجمعيات المدرجة في برنامج تقوية 
القدرات 

- 100 80 70 60 50 عدد عدد الجمعيات المدرجة في برنامج تقوية 
القدرات والتي تستهدف النساء والفتيات 

المؤشرات 
الفرعية

■      توضيحات منهجية

يقيس هذا المؤشر درجة انخراط الجمعيات في أفق تقوية قدراتها للمشاركة في التنمية االجتماعية على المستوى 
المحلي، بما فيها الجمعيات التي تستهدف النساء والفتيات وتحسين وضعية المرأة.

■      مصادر المعطيات

قاعدة المعطيات الخاصة ببرنامج ارتقاء لتقوية القدرات.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

يقيس هذا المؤشر عدد الجمعيات المستفيدة من برامج ارتقاء لتقوية القدرات المتاحة من طرف الوزارة و ال يوفر 
معلومات عن أثر هذه البرامج على الفئات المستهدفة.

■      تعليق
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تندرج تقوية القدرات في إطار سلة تشمل تأهيل البنيات التحتية وتقوية القدرات في مجال التدبير وتنمية كفاءات العاملين 
االجتماعيين ومشاريع المؤسسة، وتستفيد الجمعيات من بعض أو جل مكونات هذه السلة وذلك وفق حاجياتها.
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الهدف 2.002: تصميم وتنسيق وتنفيذ السياسات العمومية في مجال حماية األسرة والطفولة 
واألشخاص المسنين مع األخذ بعين االعتبار بعد النوع

المؤشر 1.2.002 : عدد المجاالت الترابية التي قامت باعتماد الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة 
السيما المجاالت المستهدفة في خريطة الفقر 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  6  6  4  4  4  0 عدد

■      توضيحات منهجية

يحتسب هذا المؤشر من خالل المعطيات المجمعة من حصيلة إنجازات الوزارة، وذلك في إطار تنفيذ السياسة العمومية 
السيما إنجاز البرنامج الوطني لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة (2016-2020) في شق التدابير 

المتعلقة بالهدف االستراتيجي الثاني.

■      مصادر المعطيات

معطيات الوزارة، هيئة التدبير على المستوى اإلقليمي واألقاليم

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

هذا المؤشر مرتبط بالتزام جميع الفاعلين على المستويين المركزي واإلقليمي

■      تعليق

يوفر هذا المؤشر معلومات حول مدى تقدم عملية تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة إقليميا، ويهم على 
وجه التحديد األقاليم التي تتوفر على خرائط تحدد دور الفاعلين ومسار التكفل باألطفال (المخطط اإلقليمي) باإلضافة 

إلى تدابير إرساء وتنفيذ الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفل: األولويات، الخريطة وبروتوكول التكفل.

نظرا ألهمية هذا الورش، ستقوم الوزارة بإجراء مرحلة تجريبية على عدد محدود من األقاليم في أفق تعميمها فيما بعد.
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وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية 

المؤشر 2.2.002 : عدد الفاعلين الذين أدرجوا معايير الجودة بالوحدات والخدمات المقدمة لألطفال 
وعائالتهم مع األخذ بعين االعتبار الحاجيات الخاصة بالفتيان والفتيات 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  50  50  50  50  20  0 عدد

■      توضيحات منهجية

يوفر هذا المؤشر معلومات عن مدى درجة تأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية الخاصة باألطفال، وذلك من أجل إدراج 
معايير الجودة المنبثقة من الدراسة الوطنية حول معايرة الوحدات والخدمات و التطبيقات.

■      مصادر المعطيات

معطيات الوزارة، مؤسسات الرعاية االجتماعية، التعاون الوطني و هيئة التدبير على المستوى اإلقليمي واألقاليم

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

يحيل هذا المؤشر إلى المعطيات المتعلقة بتقييم مستوى مطابقة الوحدات المعتمدة للمعايير، وكذا عدد العاملين 
االجتماعيين المؤهلين تبعا لمنظومات موحدة.

سوف تعمل الوزارة على إعداد دفاتر التحمالت التي تحدد طبيعة ونوع الخدمات وكذا دليل المهن والوظائف وفقا 
لطبيعة كل مؤسسة مستقبلة لألطفال.

المؤشر 3.2.002 : عدد انشطة التحسيس المنجزة من أجل تعزيز المعايير االجتماعية الحمائية مع األخذ 
بعين االعتبار جميع أشكال العنف اتجاه األطفال بما فيها المتعلقة بالنوع 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  6  6  6  6  4  2 عدد

■      توضيحات منهجية
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وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية 

يتم احتساب هذا المؤشر انطالقا من المعطيات التي يتم تجميعها من خالل أنشطة التحسيس المنجزة لتعزيز المعايير 
االجتماعية الحمائية.

■      مصادر المعطيات

معطيات جميع المتدخلين: قطاعات حكومية ومجتمع مدني.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

هذا المؤشر يمكن من توفير معطيات كمية وال يمكن من قياس تأثير أنشطة التحسيس على الفئة المستهدفة.

■      تعليق

يوفر هذا المؤشر معلومات عن حجم المجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين ويندرج في إطار النهوض بحقوق 
الطفل واألسرة واألشخاص المسنين.

ويتعلق تحديدا بتنظيم حمالت التحسيس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل في 20 نونبر، واليوم الوطني للطفل في 25 
ماي من كل سنة.

المؤشر 4.2.002 : عدد مراكز الوساطة األسرية المحدثة والمفعلة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 -  30  30  24  24  15 عدد

■      توضيحات منهجية

يتم احتساب هذا المؤشر من خالل عدد اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الجمعيات الحاملة لمشاريع الوساطة األسرية من 
أجل إحداث مراكز للوساطة األسرية. كما يمكن أيضا من معرفة الموارد البشرية وعدد خدمات الوساطة المقدمة وكذا 

المبالغ المالية المرصودة للوساطة األسرية.

■      مصادر المعطيات

معطيات من مديرية حماية الطفولة واألسرة واالشخاص المسنين.
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وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

هذا المؤشر ال يعكس جميع المجهودات المبذولة على المستويين االستراتيجي والتشريعي في مجال الوساطة األسرية، 
كما أنه رهين بانخراط الفاعلين الجمعويين ونشر ثقافة الوساطة.

■      تعليق

يمكن هذا المؤشر من الوقوف على المجهودات التي تقوم بها الوزارة في مجال تعزيز خدمات الوساطة األسرية وذلك 
من خالل دعم المبادرات وتقوية القدرات التقنية والمؤسساتية للفاعلين الجمعويين بغية تقديم خدمات الوساطة األسرية.

المؤشر 5.2.002 : نسبة إرساء منهجية الجودة على مستوى مراكز الحماية االجتماعية لألشخاص 
المسنين مع األخذ بعين االعتبار الحاجيات الخاصة بالنساء والرجال 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 -  5  5  5  5  0 %

■      توضيحات منهجية

يوفر هذا المؤشر معلومات عن مدى إرساء منهجية الجودة على مستوى مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص 
المسنين.

 ويتم تنزيل هذه المنهجية من خالل دفاتر التحمالت التي تنظم الشروط الفنية ومعايير الخدمات بهذه المراكز، وكذا 
مشاريع المؤسسات التي تعكس المشروع المؤسساتي لهذه المراكز وأيضا من خالل تكوين مواردها البشرية.

■      مصادر المعطيات

معطيات من مديرية حماية الطفولة واألسرة واالشخاص المسنين

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

هذا المؤشر مرتبط بانخراط مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص المسنين.

■      تعليق

يوفر هذا المؤشر معلومات عن وضعية إعداد وإرساء دعامات منهجية الجودة.

بعد إعداد وإرساء هذه الدعامات، سيتوفر للمراكز خارطة طريق لتعزيز جودة الخدمة ودليل أولي لقياس التقدم المحرز 
في تحقيق معيار الجودة.



 

مشروع نجاعة األداء نسخة مؤقتة 37 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية 

الهدف 3.002: النهوض بحقوق االشخاص في وضعية اعاقة مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات 
الخاصة للنساء والرجال

المؤشر 1.3.002 : نسبة مالءمة الترسانة واإلطار التشريعي والتنظيمي الوطني مع مقتضيات القانون 
اإلطار 97-13 واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص المعاقين 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  100  70  40  10  0 %

■      توضيحات منهجية

يهم هذا المؤشر نسبة مالءمة اإلطار التشريعي والتنظيمي الوطني مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، على أساس دراسة حول النصوص الواجب إنتاجها مع تحديد أولوياتها.

■      مصادر المعطيات

معطيات الوزارة والمعلومات المحصلة من مختلف القطاعات المعنية.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

يتم األخذ بعين االعتبار إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية بغض النظر عن المصادقة عليها من طرف القطاعات 
الحكومية المعنية والبرلمان.

■      تعليق

يوفر هذا المؤشر معلومات عن مدى تقدم مشروع مالءمة اإلطار التشريعي والتنظيمي لمقتضيات القانون اإلطار 97-
13 وكذا االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص المعاقين التي صادق عليها المغرب عبر إعداد مشاريع نصوص تشريعية 

تنظيمية متعلقة بتطبيق القانون 97-13 المتعلق بالنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة.



 

مشروع نجاعة األداء نسخة مؤقتة 38 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية 

المؤشر 2.3.002 : نسبة التقدم في تنفيذ نظام تقييم االعاقة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  100  80  50  20  10 %

■      توضيحات منهجية

يمكن هذا المؤشر من قياس مدى تقدم إعداد الوثيقة اإلطار لمشروع نظام تقييم اإلعاقة واألنشطة المنجزة فعليا السيما 
آليات التقييم والنصوص التنظيمية، اللجان والتكوينات.

■      مصادر المعطيات

معطيات الوزارة والقطاعات الحكومية (وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني).

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

هذا المؤشر رهين بالتزام جميع القطاعات الحكومية المعنية.

■      تعليق

هذا المؤشر يوفر معلومات حول درجة وضع نظام لتقييم اإلعاقة الذي يقدم بطاقة خاصة لألشخاص في وضعية إعاقة 
على أساس معايير خاصة، وذلك طبقا للمادة 23 للقانون اإلطار 97-13 بتعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمية في 

مجال والذي يتضمن :

- اعداد آليات تقييم اإلعاقة؛

 - اعداد النصوص التنظيمية للنظام؛

- تشكيل لجان (ممثلين عن مختلف القطاعات)؛ 

- تنظيم دورات تكوينية ألعضاء اللجان؛

- توطين اللجان على المستوى الجهوي

تجدر اإلشارة إلى أن طلب العروض لهذا المشروع قد أطلق لمرتين ولم يكتمل لعدم وجود خبراء متخصصين في 
الميدان، الشيء الذي تسبب في تأخير إنجاز األنشطة المبرمجة في هذا اإلطار. يرتقب نهاية المشروع في 2021.
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وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية 

المؤشر 3.3.002 : نسبة المؤطرين والمهنيين الممارسين المكونين في مجال التكفل بالتوحد حسب 
الجنس 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  100  70  40  10  0 %

■      توضيحات منهجية

يوفر هذا المؤشر معلومات على مدى تقدم برنامج تكوين المكونين والممارسين في مجال التكفل باألشخاص 
االنطوائيين.

يتم احتساب هذا المؤشر انطالقا من األنشطة المنجزة على مرحلتين، األولى تتضمن تكوين 60 مكونا خبيرا يتم 
اختيارهم على أساس مجموعة من معايير الخبرة والسيرة والتوزيع الجغرافي، مع األخذ بعين االعتبار مقاربة النوع.

الخطوة الثانية تتمثل في تأطير تكوينات على المستوى المحلي. وهكذا سيلتزم المكونون الستون على إجراء تكوين 
لفائدة 1200 مستفيد بمعدل مكون لكل 20 مهنيين متدربين.

■      مصادر المعطيات

معطيات الوزارة ومؤسسة التعاون الوطني والجمعيات والقطاعات الحكومية (الصحة والتربية الوطنية).

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

خصصت سنة 2018 للتحضير للمشروع و إطالق طلب العروض. وعلى هذا األساس، سيتم البدء في التكوينات في 
شهر يناير 2019.
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الجزء الثالث : محددات النفقات

 
 
 
 
 
 
 

محددات النفقات
الجزء 
الثالث
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1. محددات نفقات الموظفين و األعوان 

أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية 

•       جدول 14 : التوزيع حسب الدرجات /الرتب 

األعداد
%

المجموع االناث الذكور الدرجات/الرتب

25,25 100 43 57 موظفي التنفيذ ( الساللم من 5 إلى 6 و الساللم المطابقة)

10,1 40 26 14 موظفي اإلشراف (الساللم من 7 إلى 9 و الساللم المطابقة)

64,65 256 122 134 األطر واألطر العليا ( السلم 10 و ما فوق و الساللم المطابقة)

100 396 191 205 المجموع

•       جدول 15 : التوزيع حسب المصالح

األعداد
%

المجموع االناث الذكور
المصالح

94,19 373 182 191 المصالح 
المركزية

5,81 23 11 12 المصالح 
الالممركزة 

100 396 193 203 المجموع
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•        جدول 16 : التوزيع حسب الجهات

األعداد
%

المجموع االناث الذكور
المصالح

5,81 23 11 12 جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

0 0 0 0 جهة الشرق

0 0 0 0 جهة فاس - مكناس

94,19 373 182 191 جهة الرباط - سال- القنيطرة

0 0 0 0 جهة بني مالل - خنيفرة

0 0 0 0 جهة الدار البيضاء- سطات

0 0 0 0 جهة مراكش - آسفي

0 0 0 0 جهة درعة - تافياللت

0 0 0 0 جهة سوس - ماسة

0 0 0 0 جهة كلميم - واد نون

0 0 0 0 جهة العيون -الساقية الحمراء

0 0 0 0 جهة الداخلة - واد الذهب

100 396 193 203 المجموع
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ب. توزيع نفقات الموظفين و األعوان 
•        جدول 17 : توقع نفقات الموظفين للسنة 2019 (مشروع قانون المالية)

العدد النفقة  

433 55 436 400 النفقات الدائمة 

6 6 434 869 المناصب المحذوفة 

40 4 294 814 عمليات التوظيف ( تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات 
المتعلقة بها) 

1 45 457 عمليات اإلدماج

0 مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات األجور ( ت تضمن المستحقات 
الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)

 2 958 598 الترقيات في الدرجة والرتبة ( ت ت ضمن المستحقات الناجمة عن 
المتأخرات المتعلقة بها )

56300400 56 300 400 نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين 

 163 600 نفقات الموظفين األخرى المؤداة من طرف محاسبي الخزينة العامة 
للمملكة

 56 464 000 نفقات الموظفين المتوقعة 
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2. محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و االستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية 

برنامج 010 : القيادة والدعم

■      مشروع 1 : دعم المهام

يهدف هذا المشروع باألساس إلى تحسين ظروف العمل وتنمية مؤهالت وقدرات الموارد البشرية باإلضافة إلى تحديث 
اإلدارة، وذلك عبر تأهيل البنية التحتية المعلوماتية ورقمنة الخدمات.

ويتكون هذا المشروع من ثالث عناصر:

الحكامة وترشيد الموارد المالية 
تقوية قدرات وكفاءات الموظفين 
تحديث ورقمنة العمل اإلداري  

أهم النفقات المرتبطة بهذا المشروع تتمثل في اآلتي:

كراء المباني اإلدارية (4.6 مليون درهم) 
مصاريف الحراسة واألمن (1.2 مليون درهم) 

مصاريف النشر والطبع (3.3 مليون درهم) 
مصاريف تكوين الموظفين (2.5 مليون درهم) 

اقتناء خوادم حاسوبية وإعداد مخطط مديري لنظم المعلوميات (4 ماليين درهم) 

■      مشروع 2 : دعم المؤسسات تحت الوصاية

يهدف هذا المشروع إلى تقديم دعم سنوي للمؤسسات تحت الوصاية، وهي:

التعاون الوطني بمبلغ 364 مليون درهم بالنسبة لميزانية التسيير و 20.400.000 درهم لميزانية االستثمار؛ 
وكالة التنمية االجتماعية بمبلغ 100 مليون درهم بالنسبة لميزانية التسيير و 9 مليون درهم لميزانية  

االستثمار.

■      مشروع 3 : مساعدة لألعمال اإلجتماعية

يتعلق هذا المشروع بالمنحة المخصصة لجمعية األعمال االجتماعية للوزارة من اجل مساعدتها على إنجاز مهامها.

يقدر مبلغ المنحة ب 1.350.000 درهم، تحول إلى حساب الجمعية على أساس تعاقد مع المكتب المسير للجمعية.

■      مشروع 4 : دعم المهام
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برنامج 001 : إدماج مقاربة النوع االجتماعي على مستوى النهوض بحقوق 
المرأة

■      مشروع 1 : الشراكة من أجل النهوض بحقوق المرأة والمساواة

يهدف هذا المشروع أساسا إلى إنجاز المكونات التالية :

 •الشراكة مع المجالس المحلية من خالل دعم تنفيذ الخطة الجهوية للمساواة بجهة الرباط - سال - القنيطرة (2مليون 
درهم) وإحداث الفضاءات المتعددة الوظائف للنساء بجهة فاس - مكناس (2 مليون درهم).

 •تتبع تفعيل برنامج "40 فضاء متعدد الوظائف للنساء" وضمان تسييرها (4 ماليين درهم).

 •تنظيم الدورة الخامسة لجائزة تميز للمرأة المغربية (1.4 مليون درهم).

• دعم الجمعيات العاملة في مجال المرأة وكذا مراكز االستماع والتكفل بالنساء ضحايا العنف (10 مليون درهم).

■      مشروع 2 : الدعم المؤسساتي والقانوني في مجال حماية حقوق المرأة

يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ الخطة الحكومية الثانية للمساواة "إكرام 2" 2021-2017 

ويتجلى باألساس في تتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة" إكرام  "2 وكذا تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالحد من العنف 
ضد المرأة وتحسين صورة المرأة في اإلعالم.

تم تخصيص مبلغ 22.900.000 درهم إلنجاز األنشطة التالية:

- دعم المشاريع المتعلقة بالتمكين االقتصادي للنساء وتقوية  قدرات الفاعلين في الميدان ؛

- القيام بحملة تحسيسية ذات بعد وطني وجهوي ومحلي، تتضمن أنشطة تواصلية وتوعوية بتعاون مع الفاعلين 
الجهويين والمجتمع المدني ؛

- إعداد وتنفيذ برنامج للتحسيس والتكوين في مجال إدماج النوع لفائدة المؤسسات العمومية؛

- دعم و ومهننة أنشطة مكافحة العنف ضد النساء وكذا تحسين صورة المرأة في اإلعالم ؛

- إعداد وتنفيذ برنامج لتقوية قدرات الجماعات الترابية في مجال إدماج النوع والبرمجة المبنية على النوع ؛

- المساهمة في المنظمات الدولية العاملة في مجال المرأة (منظمة المرأة العربية)
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برنامج 002 : التنمية االجتماعية والنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة 
وحماية األسرة واألطفال واألشخاص المسنين

■      مشروع 1 : الشراكة مع الجمعيات والهندسة االجتماعية

 - إحداث مكتب تدبير المشاريع (PMO) من أجل المواكبة في قيادة وتنفيذ الخطة الحكومية الثانية للمساواة "إكرام 2" 
،و السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

 -تطوير الهندسة االجتماعية

 -تنفيذ البرنامج االستراتيجي العرضاني للتنمية االجتماعية 2018- 2021

 -دعم الفاعلين الجمعويين، خصوصا من أجل النهوض بخدمات القرب وتحسين جودتها، ويرتكز على جانبين: دعم 
مشاريع الجمعيات وتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين على المستوى المحلي.

 - التعاقد مع القطب االجتماعي من اجل إحداث مراكز جديدة للتكفل بالفئات المستهدفة من الوزارة وتأهيل المراكز 
الموجودة.

■      مشروع 2 : حماية األسرة والطفولة واألشخاص المسنين

يهدف هذا المشروع إلى النهوض بحقوق األطفال واألشخاص المسنين وحماية األسرة.

المكونات الرئيسية لهذا المشروع هي كالتالي:

في مجال الطفولة:

- إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة في إطار دعم تقني من االتحاد األوربي بمبلغ يقارب مليون أورو (24 
شهرا).

- مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة

- تنظيم المناظرة الوطنية الثانية لحماية الطفولة. تبلغ الميزانية المخصصة 3 مليون درهم.

- تطوير الخدمات والمؤسسات وتحسين الجودة

 يهدف هذا البرنامج إلى:

تجهيز وتأهيل 20 مركزا لمواكبة وحماية الطفل (وحدات حماية الطفولة سابقا) 
تقوية قدرات العاملين بالمراكز 

تقوية قدرات الجمعيات الشريكة المشرفة على المراكز 
دعم وتحسين إدارة وتدبير المراكز 

تقوية قدرات العاملين ب 30 مؤسسة للرعاية االجتماعية المستفيدة من التأهيل بشراكة مع مؤسسة صندوق  
اإليداع والتدبير



 

مشروع نجاعة األداء نسخة مؤقتة 47 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية 

الميزانية المخصصة لهذا البرنامج: 10 مليون درهم.

- تنفيذ:

 * برنامج مواكبة األطفال ما بعد 18 سنة "مواكبة": 3.5 مليون درهم

 * برنامج مدن بدون أطفال في وضعية الشارع :  5.8 مليون درهم

 * برنامج حماية األطفال على اإلنترنت (برنامج إ-سالمة) 2 مليون درهم

 * برنامج "يقظة" لمكافحة تشغيل الفتيات الصغيرات 3.5 مليون درهم

 -إطالق " البحث الوطني حول العنف اتجاه األطفال ". سيوفر هذا البحث معطيات كمية وكيفية مضبوطة عن انتشار 
العنف ضد األطفال. الميزانية المخصصة 4.5 مليون درهم.

في مجال األشخاص المسنين:

- إعداد اإلطار االستراتيجي للنهوض باألشخاص المسنين ؛

- تطوير الخدمات والمؤسسات وتحسين جودة التكفل باألشخاص المسنين، عبر تأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية 
لألشخاص المسنين، تقوية وتطوير قدرات الموارد البشرية لهذه المؤسسات، معايرة الخدمات المقدمة، مواكبة 

المؤسسات غير المصرح بها أو المنشأة حديثًا وتنويع خدمات الرعاية المنزلية ؛

- تفعيل المرصد الوطني لألشخاص المسنين ؛

- تنظيم حملة تحسيسية لفائدة األشخاص المسنين، بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لألشخاص المسنين، تحت شعار " 
الناس لكبار، كنز في كل دار".

في مجال األسرة:

- النهوض بخدمات الوساطة األسرية

- النهوض بخدمات التربية الوالدية

- النهوض بخدمات اإلرشاد األسري 

- إعداد اإلطار االستراتيجي لحماية األسرة

■      مشروع 3 : النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة

يهدف هذا المشروع إلى النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة وتنفيد مخطط العمل الوطني للفترة 2017-
2021 المتعلق بالسياسة العمومية للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة

وتتوزع اإلجراءات المبرمجة إلى قسمين:

التنسيق القطاعي مع الوزارات المعنية، وكذا مع المجتمع المدني العامل في مجال اإلعاقة  
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تنفيذ مشاريع وبرامج عملية للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة. 

يتكون هذا المشروع أساسا من االنشطة التالية:

قيادة وتتبع تنفيذ السياسة العمومية للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة ومخطط العمل المتعلق بها  
(2 مليون درهم) ؛

إرساء نظام لتقييم اإلعاقة (3 ماليين درهم) ؛ 
توحيد لغة اإلشارة (500000 درهم) ؛ 

برنامج وطني لتكوين  المتخصصين في مجال التكفل باألشخاص التوحديين (12 مليون درهم) ؛ 
تطوير خدمات المؤسسات وتحسين الجودة (6 ماليين درهم) ؛ 

التقوية المؤسساتية والعملية للمركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال اإلعاقة (500000 درهم)  
؛

برنامج مدن ولوجة : تحسين الولوجيات في مجموعة من المدن  (23 مليون درهم) ؛ 
تعزيز التعاون مع الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة (4 ماليين درهم). 

■      مشروع 4 : المعهد الوطني للعمل اإلجتماعي بطنجة

يهم هذا المشروع المعهد الوطني للعمل االجتماعي بطنجة.

وتتمثل مهام المعهد في : 

تكوين و تأهيل كفاءات للعمل بميادين العمل االجتماعي باإلدارات العمومية والجماعات المحلية واألجهزة  
شبه العمومية والخاصة.

المساهمة في إعداد ونشر تقنيات العمل والبحث العلمي في ميدان العمل االجتماعي. 

أما المبالغ المخصصة للمعهد فهي كالتالي: 5.000.000 درهم لميزانية التسيير و 3.400.000 درهم لميزانية 
االستثمارمنها النفقات التي تتعلق بالمنح الدراسية للطالب (1.013.440 درهم) والتغدية (1.5 مليون درهم).

■      مشروع 5 : دعم المهام

■      مشروع 6 : دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة

■      مشروع 7 : الجمعيات والمنظمات الغير الهادفة للربح

■      مشروع 8 : مساعدة لألعمال اإلجتماعية

■      مشروع 9 : نفقات غير موزعة

■      مشروع 10 : تشييد البنايات

■      مشروع 11 : التجهيز

■      مشروع 12 : المهرجان الوطني لألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة


