
 جهة درعة تافياللت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولى:ضرة المحا
 

 

 

 

 

 

 

 : مصطفى الطايل الأس تاذ
   

 

 

 

 

 

 2020-2019  :السنة الجامعية

والفاعل في التنمية المهنية: القانوناإلجازة   

 الفوج الثاني

الرعاية االجتماعيةوحدة:   



 
2 

 مقدمة: 

، وهي بهذا المعنى تصبح أحد النظم نسانياإل المجتمع تعتبر الرعاية االجتماعية قديمة قدم

وتطورت بتطوره، وهي وظائف ال غنى عنها لحياة الناس،  نسانياإل  المجتمعمع    نشأتالتي  

 .وإشباع حاجاتهم شأنها في ذلك شأن النظم االجتماعية األخرى

المتقدمة أو  المجتمعاتأهميتها القصوى سواء في   االجتماعيةومن ثم فإن لسياسات الرعاية  

ا، والتي تستهدف مقابلة النامية، الرتباطها بشكل مباشر بقضايا الرعاية االجتماعية وفعاليته

عية حياة كريمة له، وتنميته إليجاد الشخصية التنموية نو ، وضمان  نسانحاجات ومشكالت اإل

 لمجتمع.الفاعلة في ا

وتعتبر سياسات الرعاية االجتماعية كذلك بمثابة سياسات مجتمعية يجب أن تكون واضحة 

االجتماعية التي تتبناها  وآماله في شتى مجاالت الرعاية لمجتمعومعبرة عن طموحات ا

ً بمثابة اإلطار العام الذي يجب أن يتم من خالله وضع الخطط  الحكومات، وتكون أيضا

 سان في أي مجتمع كانن وعية حياة اإلن التنموية االجتماعية حتى تساهم في تحسين 

بل  خيارا لم تعد االجتماعيةوعلى هذا األساس، فإن المراجعة المستمرة لسياسات الرعاية  

، والذي االجتماعيالسياسي والسلم ً االستقرارضرورة فرضتها المتغيرات المحيطة لضمان 

 لمجتمعبدوره يوفر للدولة أرضية صلبة للتقدم والرقي من أجل تجاوز التحديات التي يواجهها ا

ه ال يوجد على الصعيد العالمي نموذج يحتذى به للرعاية ن كما تجدر اإلشارة في هذا الصدد أ

تختلف من دولة ألخرى وفقاً لدور الدولة واألسرة   االجتماعيةظم الرعاية  ن، بل أن  جتماعيةاال

ب شمولية ن وضمان الدخل، إلى جا االجتماعيةوالسوق في توفير الخدمات والمساعدات 

هيك عن التفاوت في سخاء ناالخدمات التي ترتبط مباشرة بحقوق المواطنة ومزايا العمل، 

 االجتماعيةالمزايا والخدمات 

وجمعيات المجتمع عتبر برامج الرعاية االجتماعية التي تقدمها كل من المؤسسات الحكومية  ت 

، باعتبار ما بلغته من التنظيم والتنوع والمرجعية العلمية مجتمع، مكسبا كبيرا في حياة الالمدني

الرعاية المعتمدة في رسمها وتطبيقها. حيث حدثت تطورات كبيرة نقلت مفهوم وواقع 

االجتماعية من أروقة أماكن العبادة وبيوت المحسنين والمتصدقين إلى مؤسسات تحفظ كرامة 

. بل أحدبان ما يتقاضاه أو ما يتلقاه من حماية ورعاية، ليس منة وال صدقة من  تحسه  الفرد و 

 .هو حق له باعتباره مواطنا يعيش على هذه األرض أو أنسانا شريكا فيها

نونية المتحضرة الناجمة عن تغير مفهوم المواطنة والحقوق الدستورية، إذن فالتشريعات القا

 ةالصبغة العلمي حققت هذه المكاسب، وعززتها أبحاث ودراسات العلوم االجتماعية وأكسبتها 

 .نظرياوتطبيقيا

وعلى هذا األساس نرى البلدان الصناعية المتقدمة تطبق مستوى عاليا من برامج الرعاية 

، وبأوجه ومجاالت عدة ال تقتصر على أبناء البلد فحسب، بل حتى المقيمين على االجتماعية
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أراضيه في أحيان كثيرا، حتى ليتخيل للمرء في أحيان كثيرة انه يعيش في مجتمع قارب بلوغ 

 .الكمال في مسألة العدالة االجتماعية وتقاسم الثروة والمساواة في المواطنة

في  الجمعية العامة لألمم المتحدة وق اإلنسان )الصادر عنوقد اعتبر اإلعالن العالمي لحق

 .الرعاية االجتماعية حقا من حقوق اإلنسان (1948ديسمبر/كانون األول عام 

الحق  -بصفته عضوا في المجتمع-من هذا اإلعالن على أن "لكل شخص  22المادة  ونصت

بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما - في الحماية االجتماعية، وفي أن تُوفّر له

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والتربوية، التي ال غنى عنها   -يتفق ونظم كل دولة ومواردها

 ."لكرامته ونموه

)في  ظهرت النظم األولى للرعاية االجتماعية في العالم الغربي مع نهاية القرن التاسع عشر 

ألمانيا بداية ثم انتشرت تباعا في باقي أرجاء أوروبا( من أجل حماية العمال من بعض 

المخاطر المرتبطة بمزاولة أنشطتهم المهنية خصوصا في المصانع. وجاء ذلك استجابة 

 .المستمر للطبقة العماليةللنضال 

اقتصرت الرعاية االجتماعية في بداياتها على بعض األشكال األساسية من التأمينات  وقد

الحرب العالمية  )المرض أو حوادث الشغل( ثم تطورت مع الوقت وخصوصا بعد االجتماعية

لتشمل اآلن كل أنماط التأمين األخرى المعروفة، بما في ذلك التعويضات الموجهة  الثانية

للنساء في فترة انقطاعهن عن العمل بسبب الحمل والرضاعة واإلعانات التي تتلقاها األسر  

 .عن األطفال وعن السكن

دول العالم تبنى مفاهيم الرعاية االجتماعية كونها جزءا ال يتجزأ من تقاليده والمغرب كباقي 

وعادته، كما انها تتماشى مع تعاليم الدين االسالمي الحنيف، لذلك انخرط في إرساء مؤسسات  

 دوار المنوطة بها.الرعاية االجتماعية ودعمها حتى تقوم باأل

وتتجلى أهمية موضوع:)نطاق عمل مؤسسات الرعاية االجتماعية( في األدوار والخدمات 

الجليلة التي تقدمها هذه المؤسسات للفئات المستفيدة، لذلك نص الدستور الجديد للمملكة في 

دباجته على ضرورة إرساء دعائم مجتمع متضامن ،يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية 

وتكافئ الفرص ،والعدالة االجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق والكرامة والمساواة،  

من نفس الدستور على انه "تقوم   34التالزم بين حقوق وواجبات المواطنة، كما نص الفصل  

السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى األشخاص والفئات من ذوي 

 على ما يلي:االحتياجات الخاصة .ولهذا الغرض تسهر خصوصا 

معالجة األوضاع الهشة لفئات من النساء واألمهات، ولألطفال واألشخاص المسنين  •

 والوقاية منها.

إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية،  •

وإدماجهم في الحياة االجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف 

 للجميع" بها

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/acdaf599-335a-4cb8-940b-6228698a58bc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/acdaf599-335a-4cb8-940b-6228698a58bc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/acdaf599-335a-4cb8-940b-6228698a58bc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/c59f2f06-36cc-4d4b-bee5-66ee87e49cac
https://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/c59f2f06-36cc-4d4b-bee5-66ee87e49cac
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المتعلق   14.05النقائص التي عرفها تنزيل وتطبيق القانون رقم  تجاوزلبلوغ هذه األهداف وو 

فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية، عمل المشرع على إعداد نص جديد وعليه فقد   بشروط

المتعلق  65.15القانون رقم: 2018أبريل 23بتاريخ  6667صدر بالجريدة الرسمية عدد

والذي جاء  1.18.25اية االجتماعية  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقمبمؤسسات الرع

بمجموعة من المستجدات همت على الخصوص تدقيق المفاهيم المتعلقة بالرعاية االجتماعية 

ومستجدات تخص اإلحداث وآليات الحكامة والمراقبة، ومعالجة صعوبات هذه المؤسسات  

 المطبقة عند االقتضاء.،ومسطرة معاينة المخالفات والعقوبات 

 ولكي يتسنى لنا دراسة هذا الموضوع البد من طرح اشكال رئيسي نستطيع من خالله

 يلي: فيماوالذي يتمثل  اهميته،الوقوف على 

االشكالية   عن هذهوتتفرع    مؤسسات الرعاية االجتماعية ومجاالت تدخلها؟  اهداف  ما هي  

 يلي: فيماالرئيسة جملة من التساؤالت الفرعية والتي يمكن إجمالها 

 ماهية الرعاية االجتماعية ومؤسساتها؟ •

 مؤسسات الرعاية االجتماعية؟ هدافأ •

 مجاالت تدخل مؤسسات الرعاية االجتماعية؟ •

 اإلكراهات والصعوبات التي تواجه عملها؟ •

ويقتضي كل بحث اعتماد منهج معين بهدف سلك طريق يؤدي به الى االجابة عن االشكاالت 

أدوار ومجاالت المثارة من طرف مشكلة البحث لذلك اعتمدنا على المنهج التحليلي بغية تحليل  

 تدخل مؤسسات الرعاية االجتماعية.

  طلبينارتأينا تقسيمه الى موفي سبيل البحث عن االشكاالت التي طرحها هذا الموضوع 

 اثنين على الشكل التالي:

 اإلطار المفاهيمي للرعاية االجتماعية ومؤسساتها وأهدافهااألول:  مطلبال ✓

واإلكراهات التي  مجال تدخل مؤسسات الرعاية االجتماعيةالثاني:  طلبالم ✓

 تواجهها.
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 وأهدافها المطلب األول: اإلطار المفاهيمي للرعاية االجتماعية ومؤسساتها 

 يف لألشخاصية ماغايتها الرعاية والح لالستقبالبنيات  االجتماعيةمؤسسات الرعاية  تعتبر

بالنسبة   دائمةوضعية احتياج، سواء كانت هذه الوضعيات    ير مستقرة أو فيوضعية صعبة أو غ

استقطاب أهل التطوع  المؤسسات. وقد عرفت هذه اآلخرللبعض أو مؤقتة بالنسبة للبعض 

 نماوالتكفل وض  باالستقبالالتي قامت    الخيريات  مسمىحيث اشتغلت أغلبها تحت   ،واإلحسان

اإلطار المفاهيمي للرعاية االجتماعية   .سنتحدث عنالسنين  عشراتمدى    على  الخدمات للنزالء

 (2( وأهداف مؤسسات الرعاية االجتماعية )فقرة1)فقرة

 األولى: اإلطار المفاهيمي للرعاية االجتماعيةالفقرة 

القانون حيث جاء في هذا  تطبيق نطاق علىاألول في بابه  65-15قانون رقم نص لقد   

القانون على مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تتولى التكفل المادة األولى على أنه تطبق أحكام  

وقد لوحظ أن هذا التعريف الذي أطلق على مؤسسات  1.بالغير سواء كانوا أفرادا أو جماعات

” والجماعات”  واألفرادمصطلحات أال وهي “التكفل بالغير”    ثالثالرعاية االجتماعية تضمن  

 .تدقيق هذه المفاهيم بالمادة الثانيةمما استدعى المشرع التطرق إلى 

وعليه، فقد تم تعريف التكفل بالغير كل التدابير أو األنشطة أو البرامج التي تهدف إلى 

إدماج األفراد أو الجماعات في بيئتهم االجتماعية ودعم تنمية قدراتهم وتمكينهم من تلبية 

حاجياتهم، وكذا ضمان استقالليتهم ومشاركتهم االجتماعية. والمالحظ أن المشرع تجاوز 

حيث كان يشير إلى كون  14.05كان يكتنف تعريف التكفل في القانون رقم  القصور الذي

بالتكفل يقصد به فقط “االستقبال واإليواء واإلطعام والعالجات شبه الطبية والتتبع االجتماعي 

احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم   والتربوي، في

والعقلية والنفسية”، وهو ما يعني أن البعد التنموي من الرعاية وتحقيق  ولقدرتهم البدنية

 .االستقاللية كان غائبا

كما تم تعريف الفرد على أنه كل شخص يوجد في وضعية صعبة، وال سيما األطفال 

لمتعلق بكفالة األطفال المهملين، واألطفال ا 152-01 المهملين حسب مدلول القانون رقم

لنساء في وضعية هشاشة واألشخاص المسنين واألشخاص في وضعية إعاقة. المتمدرسين وا

إن المالحظ هنا أنه تمت إضافة األطفال المتمدرسين الذين يقطنون دور الطالب والطالبات إلى 

الئحة األشخاص في وضعية صعبة وذلك راجع إلى عدم موافقة وزارة التربية الوطنية على 

 
ء استثناء مؤسسات الرعاية االجتماعية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة باألوقاف والشؤون اإلسالمية أو الموضوعة تحت وصايتها وذلك بنامع  1

 .65.15من القانون رقم  41على المادة 
ل من كال الجنسين الذي لم يبلغ نجده يعرف الطفل المهمل كل طف 2002غشت  19بتاريخ  5031ج.ر عدد  15.01بالرجوع إلى القانون رقم   2

 : سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحاالت التالية

 إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها ؛         –

 يش؛إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للع         –

إذا كان أبواه منحرفين وال يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهـه من أجـل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الوالية الشرعية، أو          –
 .كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد اآلخر أو عجزه على رعايته منحرفا وال يقوم بواجبه المذكور إزاءه
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ا دفع بوزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية تحمل هذه الفئة من األشخاص مم

 3.إليهم بهذا القانون إلى حين تسوية الوضع مع وزارة التربية الوطنية لإلشارة

أما بالنسبة للجماعات فقد تم تعريفها كل مجموعة من األشخاص يوجدون في وضعيات 

وب تلبيتها. وهو تعريف نرى أن متشابهة بسبب ظروف خاصة ولهم نفس االحتياجات المطل

يعتريه نوع من القصور حيث كان من األفضل إضافة مصطلح “صعبة” لوصف وضعية 

“مجموعة من األشخاص يوجدون في وضعيات صعبة   كالتالي:األشخاص بحيث يكون التعبير  

متشابهة. فالصيغة المعتمدة تشمل كل األشخاص الذي يوجدون في وضعيات متشابهة سواء 

هاته الوضعيات صعبة أم ال. أما إضافة “ظروف خاصة” إلى التعريف فإنه ال يزيل كانت 

 .اللبس الحاصل

، فقد نصت على تعريف مؤسسات الرعاية االجتماعية بناء على 3وفيما يتعلق بالمادة 

الغرض والمتمثل بالتكفل بالغير وليس التسمية كما كان معموال به بالنص القديم. وقد تم اعتماد 

هذه الصيغة مراعاة لتعدد تسميات هذه المؤسسات. وعليه فقد جاء بهذه المادة على أنه “تشمل 

الرعاية االجتماعية المنصوص عليها في المادة األولى أعاله، مهما كانت التسمية،  مؤسسات

المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة 

 :سيما، وال لتطبيقه

 المؤسسات التي تتولى كفالة األطفال المهملين؛ •

 مؤسسات استقبال وحماية األطفال؛ •

 سسات التي تكفل باألطفال المتمدرسين؛المؤ  •

 المؤسسات التي تتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة؛ •

 المؤسسات التي تتكفل باألشخاص في وضعية تشرد أو المتسولين؛ •

 المؤسسات متعددة الوظائف للنساء؛ •

 المؤسسات التي تتكفل باألشخاص المسنين؛ •

 

مبدأ التخصص في المؤسسات المذكورة باستثناء التكفل بالجماعات، يجب أن يراعى 

 .حسب فئات األشخاص التي تتكفل بها ونوعية الخدمات التي تقدمها لها

لمؤسسات الرعاية االجتماعية،  ةاالستيعابي كما يجب أن يراعى مبدأ التخصص وكذا الطاقة 

 ”.عند إصدار المقررات القضائية المتعلقة باإليداع بهذه المؤسسات

مبدأ التخصص تمت اإلشارة إليه لتجاوز المعيقات واإلكراهات التي تجدر اإلشارة أن 

تعرفها بعض مؤسسات الرعاية االجتماعية نتيجة اختالط الفئات المستفيدة من مسنين وأطفال 

 4.إلى غير ذلك

 

 
 .40يتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية. ص  65.15قطاعات االجتماعية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم تقرير لجنة ال 3
 .41تقرير لجنة القطاعات االجتماعية بمجلس النواب، مرجع سابق، ص  4
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  مؤسسات الرعاية االجتماعية أهداف   : الفقرة الثانية

ْهد مبذول؛ إذ إنه يعب ِّر عن : لهدف  ا هو الغاية المراد الوصول إليها، ونقطة االنطالق لكل ج 

هذه كيفيَّة إشباع الحاجات، وي قَصد بأهداف الرعاية االجتماعية حصيلة النتائج التي تسعى 

إلى تحقيقها من خالل نشاطاتِّها وبرامجها المختلفة، وتعني التغيير المقصود أو المؤسسات 

 .نتيجة لتنفيذ السياسةالمطلوب 

 :ل األهداف التي تسعى الرعاية االجتماعية لتحقيقها في ما يأتيمويمكن أن نج 

المشاركة الفعَّالة في بِّناء اإلنسان، واالرتقاء بمستواه وتحقيق مصالِّحه؛ بحيث  •

ه  .يصبح هو الغاية والوسيلة؛ بهدف المشاَركة اإليجابيَّة في نشوء مجتمعِّ

من الحاجات اإلنسانيَّة، وتوفير الخدمات التي ت شبِّع تلك الحاجات   إشباع أقصى قَْدر •

دة والمتعددة، إلى جانب التوسُّع في الخدمات، ورفع مستوى المعيشة ألفراد  المتجد ِّ

 .المجتمع بصفة عامة

تاحة  • تحقيق أمثلِّ استثماٍر ممكن لإلمكانيات والموارد البشرية والمادية والتنظيمية الم 

والتي يمكن إتاحت ها، وتحقيق التوازن في توزيع ناتِّج التنمية على في المجتمع، 

 .المواطنين على أساٍس من العدالة في توزيع الحقوق والواجبات

تحقيق النمو المتوازن بين كافَّة قِّطاعات النشاط االجتماعي واالقتصادي والثقافي  •

 .والمادي في المجتمع

النُّظم االجتماعية القائمة؛ لزيادة كفاءتها بالنسبة العمل على تجديد وتطوير دعم  •

لجهود إحداث التغيير المطلوب، وتحقيق األداء في العمل االجتماعي في شتى 

 .مجاالت الرعاية

تقوية  الروابط بين المواطنين، وتدعيم العالقات بينهم على أساٍس من التعاون  •

 .اد المجتمعواإلخاء، وتحقيق التكاف ل االجتماعي بين جميع أفر

توضيح األهداف اإلستراتيجية، ومجاالت خ طط وبرامج الرعاية االجتماعيَّة،  •

هات العمل االجتماعي لتحقيق األهداف المجتمعية  .وأساليب تحقيقها، وموجَّ

 :ويرى الدكتور مصطفى السروجي أن أهداف سياسات الرعاية االجتماعية تتحدد في 

االجتماعيَّة، وإشباع الحاجات اإلنسانيَّة؛ من خالل مقاَبلة مواجهة المشكالت  ▪

 .الخدمات بالحاجات

توجيه العمل االجتماعي في المجتمع، وتوجيه الخ طط والبرامج والمشروعات  ▪

االجتماعية، وتحقيق األهداف المجتمعيَّة؛ لنْقل المجتمع من صورة إلى أخرى 

من خالل تعاون وتنسيق الجهود  أفضل، وتحقيق الرفاهية االجتماعية ألفراده؛

 .المختلَفة لتحقيق األهداف
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اإلصالح االجتماعي، وتحقيق المساواة والعدالة في توزيع المواردِّ والخدمات بين  ▪

 .األفراد في المجتمع

تزويد األفراد والفئات األكثر احتياجات بالخدمات الالزمة؛ لمقاَبلة حاجاتِّهم  ▪

 .المتزايدة

في المجتمع، وتحقيق االستقرار، وإحداث التغيير والتنمية بناء وتنمية اإلنسان  ▪

 .االجتماعية كعائد لتحسين نوعيَّة الحياة في المجتمع

ارتباطها باألهداف المحلية العامة، وهي أهداٌف إستراتيجيَّة تتحقَّق على المدى  ▪

ِّ الطويل  .الزمني 

 .تحديدها وسائل تحقيق الغايات واألهداف ▪

الرعاية االجتماعية فئويًّا ومجتمعيًّا في كل مرحلة من مراحلِّ إشارتها إلى أولويات   ▪

م في تحقيق األهداف  .العمل االجتماعي بما ي سهِّ

أنه ال يمكن أن ت حق ِّق الرعاية االجتماعية وخدماتها الكفاءة والفعالية المنشودة لتحقيق  ▪

ولها أهدافها في غياب سياسات واضحة ومحدَّدة للرعاية االجتماعية، تتمركز ح 

 .الجهود واألنشطة المختلفة لتحقيقِّ األهداف

  

ح لنا أن أهداَف الرعاية االجتماعية تتركَّز حول رفع مستوى  ومن خالل ما سبق، يتَّضِّ

 .اإلنسان وتحقيق أقصى َقْدر ممكن من إشباع االحتياجات الضروريَّة لألفراد داخل المجتمع

 في: ةالرعاية االجتماعي إجمال أهم أهداف عموما  ويمكن   

  .–تحسين المستويات المعيشية لألفراد والجماعات ✓

  .–للمعيشة بما يؤمن المطالب األساسية للحياةنى توفير الحد األد ✓

  .–السعي إلشباع حاجات الناس ✓

  .–توفير مختلف الخدمات االجتماعية، وجعلها متاحة ✓

 -لبواسطة أسرهم وسوق العممساعدة غير القادرين على إشباع حاجاتهم  ✓

 5إمكانيةاالستخدام األمثل للموارد وزيادة الدخل بأعلى  ✓

 

 

 

 

         

 
تاريخ     https://www.alukah.net منشور بالموقع االلكتروني مقال  أهداف سياسات الرعاية االجتماعية ومراحلها  ، ةسامية عطية نبيو 5

 15:00على الساعة  14/03/2020الولوج 

https://www.alukah.net/
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المطلب الثاني: مجال تدخل مؤسسات الرعاية االجتماعية و الصعوبات التي  

 تواجهها  

، مكسبا و غير الحكوميةعتبر برامج الرعاية االجتماعية التي تقدمها كل من المؤسسات الحكومية ت 

، باعتبار ما بلغته من التنظيم والتنوع والمرجعية العلمية المعتمدة في رسمها مجتمعكبيرا في حياة ال

وقة أماكن العبادة وتطبيقها. حيث حدثت تطورات كبيرة نقلت مفهوم وواقع الرعاية االجتماعية من أر

وبيوت المحسنين والمتصدقين إلى مؤسسات تحفظ كرامة الفرد وتشرعه بان ما يتقاضاه أو ما يتلقاه 

حد. بل هو حق له باعتباره مواطنا يعيش على هذه أمن حماية ورعاية، ليس منة وال صدقة من 

فالتشريعات القانونية المتحضرة الناجمة عن تغير مفهوم المواطنة  .نسانا شريكا فيهاإاألرض أو 

. لذلك سنتحدث عن مجاالت تدخل مؤسسات الرعاية والحقوق الدستورية، إذن حققت هذه المكاسب

 ( 2( والصعوبات واإلكراهات التي تواجهها هذه المؤسسات في )فقرة1االجتماعية )فقرة

 

 الرعاية االجتماعية  مؤسسات مجاالت تدخل الفقرة األولى:

 يحدد مفهوم الرعاية االجتماعية على أنه: تشكيلة من الخدمات التي يمكن تقديمها لدعم

األشخاص الذين هم في حاجة إليها. ويمكن تقديم خدماتها في عدد كبير وقطاعات واسعة من 

 :مجاالت الحياة، وفقا لعجز وحاجة من هم في قصور وحاجة إليها. ومن هذه المحددات

ويعد هذا المجال أهم مجاالت الرعاية االجتماعية، وذلك ألنه يتعلق : مجال الرعاية الصحية ✓

 بمسألة حياة الفرد، ومدى عجزه. 

ويخص هذا الموضوع مجال توفير السكن المدعوم أو السكن المستقل، : مجال اإلسكان ✓

 وكذلك دور الرعاية االجتماعية وخدمات الراحة القصيرة 

أو في ارتداء  االستحمامويتضمن المساعدة في األكل وفى : مجال الرعاية الشخصية ✓

 .المالبس من العاجزين والمحتاجين إليها

أن يكون هذا في شكل أنشطة ترفيهية وفى أنشطة  يمكن: االجتماعية االحتياجاتمجال  ✓

 .نهارية وفي تلقي المساعدة من الخدمات االجتماعية

ويتضمن مجال العمل، المساعدة في التحضير للحصول على عمل أو المساعدة في : العمل ✓

 .االستمرار بالعمل

ألمر بالمساعدة يدخل مجال التعليم ضمن ميدان الرعاية االجتماعية، حينما يتعلق ا: التعليم ✓

 .في االلتحاق بالتعليم اإلضافي أو تعليم الكبار

 6ويتعلق هذا بالمساعدة في الحصول على منح أو تمويل مالي: الجوانب المالية ✓

 

 
 https://elaph.comمقال منشور على الموقع االلكتروني  يهمية برامج الرعاية االجتماعية ومحددات تطبيقها في العالم العربا ، حميد الهاشمي 6

 17:00على الساعة  2020-03-14تاريخ الولوج 

https://elaph.com/
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توزيع هذه المؤسسات على مستوى جهات  اإلحصائية تخصالمعطيات  ونقدم بعض

من دليل مؤسسات الرشيدية  ثم إقليمالمؤسسات العاملة بجهة درعة تافياللت  المملكة وكذا

 2015الرعاية االجتماعية المرخصة، الطبعة الثانية، أكتوبر
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 مؤسسات الرعاية االجتماعية  واكراهات الفقرة الثانية: صعوبات 

جتماعية، قام قضاة من المجالس الجهوية اللتشخيص الوضع القائم لتدبير مؤسسات الرعاية ا

مكاتب  صات تقاريرالالمؤسسات، كما تم االستئناس بخ  للحسابات بزيارات ميدانية لبعض

 . 72016 افتحاص خارجية كان قد أنجزت سنة

خيرة جتماعية أن هذه االالالمؤسساتي لتدبير مؤسسات الرعاية ا طارالويتبين من تحليل ا

فتقار إلى الختصاصات واالتعرف تدخل العديد من الفاعلين المؤسساتيين، كما أن تداخل ا

التنسيق بالمستوى المطلوب ما بين الفاعلين المؤسساتيين من شأنهما أن يشكل عائقا أمام إعداد 

 .سقة وناجعةسياسات واضحة وفعالة وبرامج من 

شخاص في وضعية صعبة على الصعيد كما يعتبر غياب المعطيات الدقيقة والمحينة حول اال

جتماعية الوطني والمحلي من أهم العوامل التي تؤثر سلبا على الحكامة العامة لمجال الرعاية اال

س المجلو بحسب التقرير الصادر عن  .وعلى جودة السياسات العامة المبرمجة بهذا الخصوص

 فتتجلى هه االكراهات في: 2018ماي  08بتاريخ  األعلى للحسابات

 صعوبات مالية .1

 

وبحسب معطيات وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية، التي أوردها تقرير 

مجلس إدريس جطو، يبلغ عدد مؤسسات الرعاية االجتماعية المرخصة إلى حدود دجنبر 

مستفيد ومستفيدة،    92.163مؤسسة، بطاقة استيعابية إجمالية تناهز    1051ما مجموعه    2016

 شخص. 8500 وتشغل ما يزيد عن

ومن أهم اإلكراهات التي تواجهها هذه المؤسسات، حسب التقرير، هي أنها تبقى مرتبطة 

بمحدودية الموارد المالية وما يترتب عنها من تأثير على جودة التأطير واستمرارية الخدمات 

تواجه  27من المؤسسات تعرف صعوبات مالية، فيما % 38المقدمة للمستفيدين، حيث أن %

 تعاني من إشكالية االستمرار في تقديم خدماتها.  13ت في توفير التأطير التربوي، و%صعوبا

 
 مكاتب:  الرأي حول حسابات المؤسسات المعنية وتقيم الجودة من طرف إلبداءمؤسسة بطلب من التعاون الوطني  400تم افتحاص   7

« Aco consulting » «Tahlal consultant» «KPMG»  
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وتنقسم مؤسسات الرعاية االجتماعية وفقا للتصنيف المعتمد من طرف مؤسسة التعاون الوطني 

إلى مؤسسات داعمة لمنظومة التربية والتكوين مشكلة من دور الطالب والطالبة ومؤسسات 

وضعية صعبة، تهتم أساسا باألشخاص في وضعية إعاقة واألشخاص تعنى باألشخاص في 

 المسنين واألطفال المهملين وكذا األطفال والنساء في وضعية صعبة.

 تجاوز الطاقة االستيعابية .2
 

تبين في التقرير أن العديد من المؤسسات تجاوزت الطاقة االستيعابية المرخصة، وهو ما 

مؤسسة في سنة  34المقدمة، حسب معد ي التقرير. فقد تجاوزت يؤثر على جودة الخدمات 

طاقتها االستيعابية. ويتضح أن نفقات التغذية  23 %ةب سأي ما يمثل ن  147من أصل  2016

من   60%  درهم يوميا( بالنسبة لما يقارب  5,48)أي   السنوية لكل مستفيد ال تتعدى ألفي درهم  

درهم يوميا( إال بالنسبة  21,9درهم )أي  8000 مؤسسات الرعاية االجتماعية، وال تتجاوز

 .8من هذه المؤسسات 3لما يناهز  %

 أدوية بال طبيب .3

 

من المؤسسات التي تمت زيارتها  9% من جملة اإلكراهات التي سجلها التقرير، تقوم 

باقتناء بعض األدوية أو تتوصل بها عن طريق هبات مما يجعلها تقوم بتخزينها وتوزيعها 

 وتسليمها إلى المرضى النفسيين وذوي اإلعاقات الذهنية في غياب اإلشراف الطبي الضروري.

من المؤسسات التي تتكفل باألطفال في وضعية صعبة إكراهات االستجابة  61%كما تواجه  

لمتطلبات تمدرسهم، فباإلضافة إلى ضعف أو غياب اإلشراف وتتبع هؤالء األطفال فهم يعانون 

مؤسسات الرعاية  تتعلق بوضعيتهم النفسية وظروف اإليواء. وال تستفيد من مشاكل خاصة

االجتماعية بصفة شاملة من مختلف أشكال وبرامج الدعم الموجهة للتمدرس من قبيل برنامج 

 تيسير أو برنامج مليون محفظة أو المنح المخصصة للداخليات أو للتغذية.

م مع طبيعة الخدمات التي تقدمها من المؤسسات في مواقع ال تتالء 23  %كما توجد

خصوصا في ما يتعلق بتمركزها قرب بعض األنشطة التي تحدث ضوضاء أو في مناطق 

 
 2018تقرير المجلس االعلى للحسابات حول مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تعنى باألشخاص في وضعية صعبة، ماي   8
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يصعب الولوج إليها داخل المدن العتيقة أو تكون بعيدة عن الساكنة المستهدفة )فعلى سبيل 

فين مما يعيق المثال تتواجد مراكز نهارية للمسنين في مواقع بعيدة عن المستفيدين المستهد

باإلضافة إلى أثرها السلبي على راحة وأمن المستفيدين، تشكل هذه العوامل  االستفادة منها(.

عائقا يحد من قدرة هذه المؤسسات على االنفتاح على محيطها واستقطاب الموارد الالزمة 

  لتغطية حاجياتها

 بنايات متهالكة .4

 

بنايات قديمة ومتهالكة تعاني من غياب من المؤسسات التي تمت زيارتها في  44%توجد 

برامج فعلية للصيانة وضعف اإلمكانات المرصودة لهذا الغرض مما يؤثر سلبا على ظروف 

 إيواء المستفيدين.

من المؤسسات عدم احترام شروط السالمة من حيث محاذاة  54وسجل التقرير في %

توفير معدات إطفاء الحريق مرافق المطبخ لمرافق اإليواء مثال، وكذلك عدم الحرص على 

 وكذلك منافذ اإلغاثة بالنظر لطبيعة الخدمات والحالة الصحية للمستفيدين.

% من المؤسسات صعوبات في توفير التدفئة خصوصا في فصل الشتاء 30وتواجه 

وبالنسبة لبعض المناطق التي تعرف طقسا باردا أو رطوبة زائدة، وذلك الفتقار المؤسسات 

  .9ية أو عدم قدرتها على تحمل نفقات الكهرباءللمعدات الضرور

كما تتجلى الصعوبات، ايضا ، في عدم مالءمة طبيعة الخدمات المقدمة في العديد من 

% من المؤسسات التي تمت  35الحاالت وكذا في وضعية البنايات والمرافق، حيث تقوم 

صا كحالة ذوي اإلعاقات زيارتها باستقبال بعض الحاالت من المستفيدين تستدعي إشرافا خا

الذهنية، والذين يتم استقبالهم ببعض المؤسسات تحت مسمى »المشردين«، علما بأن هؤالء 

األشخاص ال يندرجون ضمن الفئات التي يحق للمؤسسة التكفل بهم وتقديم خدمات الرعاية 

 على صينخا وتتبع رعاية إلىلهم. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الفئة من األشخاص تحتاج إلى 

 .واستشفائية صحية وحدات مستوى
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التي تضم عددا  واالهليةاالجتماعية هي نسق منظم من االجهزة الحكومية  ن الرعايةإ

 وبرامجلتوفير خدمات  وافرادهمن المتخصصين الذين يسعون لتوظيف طاقات المجتمع 

قدراته بهدف  وتنميةمنها  والوقايةمشكالته  ومواجهةتساعد االنسان على اشباع احتياجاته 

 والتكافلعلى اساس العدالة  وتشريعيقانوني  إطارفي  والمستقبليةتحسين احواله االنية 

 .االجتماعي

اال ان هذه الرعاية ال يمكن ان تكون ناجعة اال بتظافر جهود كل من السلطات 

و جمعيات المجتمع المدني إضافة الى بلورة ووضع سياسات وبرامج اجتماعية العمومية 

 ستقبال و التكفل.الئقة لالوسن قوانين محددة للحقوق و الواجبات و احداث بنيات 

التي  والتحدياتكما يجب على مؤسسات الرعاية االجتماعية التغلب على الصعوبات 

تصطدم بها، اتباعا لمنظومة معيارية تتالءم مع الحقوق المنصوص عليها في الدستور، و ما 

 الدولية في مجال الرعاية االجتماعية.   تينسجم مع االلتزاما

 :بد منوحتى يتسنى لهاته المؤسسات تجويد تدخالتها ال

توضيح االرتباط اإلداري والتنظيمي للمراكز االجتماعية والترسيم القانوني لحدود  ➢

 االستقاللية والوصاية.

تأهيل مراكز الرعاية االجتماعية ونمذجتها حسب مجال التدخل حتى تضطلع بدورها في  ➢

 تهداف.التنمية، كآليات مؤسساتية تشتغل بالتدبير المبني على النتائج وحسن ونجاعة االس

توفير البيئة اإلدارية المناسبة للمتدخلين في تدبير المراكز بتوضيح األدوار والتدخالت  ➢

 وربط المسؤولية بالمحاسبة .

فتح نافذة للتواصل البيني بين المراكز االجتماعية في إطار سياسة مؤسسة إلطارات  ➢

 تشبيكية.

 المؤسسات. تأهيل الموارد البشرية العاملة بهاته ➢

 الرفع من الميزانيات المخصصة لهاته المؤسسات والبحث عن داعمين أخرين ➢

 اعتماد لجان لمواكبة الجمعيات المسيرة لهاته المؤسسات ➢

 .اعتماد الشفافية في التسيير واعتماد مبدأ المحاسبة ➢
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 الئحة المراجع و المصادر

 

 القوانين: 

 2011دستور المملكة المغربية لسنة  •

  المتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية 65.15القانون رقم  •

 المتعلق بكفالة األطفال المهملين 15.01القانون رقم  •

 :التقارير

 65.15تقرير لجنة القطاعات االجتماعية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم  •

 .يتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية
مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تعنى تقرير المجلس االعلى للحسابات حول  •

 .2018باألشخاص في وضعية صعبة، ماي 

 المقاالت:

 همية برامج الرعاية االجتماعية ومحددات تطبيقها في العالم العربيا ،حميد الهاشمي •
 أهداف سياسات الرعاية االجتماعية ومراحلها ة،سامية عطية نبيو  •

 المواقع االلكترونية:

• http://www.social.gov.ma/ 

• www.alukah.net 

• https://elaph.com 
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 المطلب األول: اإلطار المفاهيمي للرعاية االجتماعية ومؤسساتها وأهدافها
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 5 الفقرة األولى: اإلطار المفاهيمي للرعاية االجتماعية

 7 مؤسسات الرعاية االجتماعية   أهداف الثانية:الفقرة 

 الرعاية االجتماعية والصعوبات التي تواجههاالمطلب الثاني: مجال تدخل مؤسسات 
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 9 الفقرة األولى: مجاالت تدخل مؤسسات الرعاية االجتماعية

 الفقرة الثانية: صعوبات واكراهات مؤسسات الرعاية االجتماعية
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