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لألشخاص    ماية احلغايتها الرعاية و   ، تعترب مؤسسات الرعاية االجتماعية بنيات لالستقبال
أو غري مستقرة أو يف وضعية احتياج، سواء كانت هذه الوضعيات دائمة   ،يف وضعية صعبة
وقد عرفت هذه املؤسسات استقطاب أهل  ،أو مؤقتة ابلنسبة للبعض اآلخر ،ابلنسبة للبعض

ستقبال  حيث اشتغلت أغلبها حتت مسمى "اخلريايت" اليت قامت ابال ،التطوع واالحسان
 عشرات السنني.والتكفل وضمان اخلدمات "النزالء" على مدى 

وقد سامهت اجلمعيات، بنسب متفاوتة منذ العقد األول من القرن املاضي، ابالضطالع  
جمال اإلشراف على التكفل املؤسسايت، وأطرت فيها أجيال متتالية من خالل  أبدوار مهمة يف 

توفري العديد من أوجه الرعاية االجتماعية والصحية والنفسية واملعيشية واخلدماتية والرتبوية  
والرتفيهية. إال أن مؤسسات الرعاية االجتماعية رغم مهامها النبيلة كوهنا تطوعية يف األصل،  

رتة ما قبل تقنني كيفيات إحداث وفتح وتدبري املراكز االجتماعية هواايت  فقد عرفت يف ف
متعددة األبعاد، سواء من حيث األعداد والتدبري والتغطية اجلغرافية والتخصص حبسب الفئات 
املستهدفة، أو من حيث بلوغ األهداف وحمصالت االجنازات، وصعوبة تقييم التكلفة واألثر 

 1تمع.املردودية على الفرد واجمل

ورغم الدور الكبري هلذه املؤسسات املتمثل يف التخفيف من أعباء احلياة على شرائح  
واسعة من اجملتمع، فإهنا مازالت تعرف صعوابت وتواجه عدة حتدايت سواء على مستوى 

وعلى مستوى احلكامة واهلندسة االجتماعية، مما   حتديد املسؤوليات وجماالت التدخل واملراقبة 
، حيدد الشروط األولية الالزم توفرها  2006خطوة أوىل إصدار قانون مؤطرة سنة استدعى ك

 لفتحها إضافة إىل منظومة معيارية لتدبريها. 

 
 حول مؤسسات الرعاية االجتماعية.   ،2013دجنرب  ،  وزارة التضامن واألسرة واملساواة والتنمية االجتماعية  ل  عام  تقرير   (1)
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إىل أي حد ساهم النظام  من أجل مقاربة هذا املوضوع وحتليله نطرح االشكالية الرئيسية  
االشكالية جمموعة من  وتتفرع هذه ،ابملغرب الرقايب يف جناعة مؤسسات الرعاية االجتماعية

 األسئلة الفرعية واليت تتجلى يف:

 ماهي األجهزة الرقابية للمؤسسات الرعاية االجتماعية؟ -
 وماهي وضعية مؤسسات الرعاية االجتماعية؟  -
 ماهي التوصيات وسبل إصالحها؟  -

 تقسيم املوضوع إىل مطلبني رئيسيني:سيتم لإلجابة عن هاته اإلشكاليات 

 زة الرقابية للمؤسسات الرعاية االجتماعية. المطلب األول: األجه -
 الفقرة األوىل: املراقبة الداخلية للمؤسسات الرعاية االجتماعية. •
 الفقرة الثانية: املراقبة اخلارجية للمؤسسات الرعاية االجتماعية. •

المطلب الثاني: وضعية مؤسسات الرعاية االجتماعية وسبل   -

 االصالح. 
 مؤسسات الرعاية االجتماعية.الفقرة األوىل: وضعية  •
 اصالح وضعية مؤسسات الرعاية االجتماعية. ل الفقرة الثانية: سب •
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ية للمؤسسات االجتماعية  يتم التطرق إىل أهم األجهزة الرقابمن خالل هذا املطلب س
هلذا    65.15ابإلضافة إىل مشروع القانون رقم    14.05ابملغرب من خالل القانون املنظم هلا  

مت    )الفقرة األوىل(سوف يتم التطرق إىل األجهزة الداخلية ملراقبة املؤسسات الرعاية االجتماعية  
 . ة الثانية()الفقر األجهزة اخلارجية ملراقبة املؤسسات الرعاية االجتماعية 

وقد عوضت جلنة التدبري اليت  65.15واملراقبة من املستجدات القانون  تتبعالجلنة  تعترب
كانت تقوم مبهام تدبريية حمضة تتداخل مع مهام  املدير املتعارف عليها. بعد إعادة النظر يف 

ري اإلداري واملايل ملؤسسة  يسلينه من مباشرة مهامه اإلشرافية كاملة واملتمثلة يف التس مهامه وت
اعية، أصبح من الضروري إحداث جهاز رقايب داخلي جبانب املدير يقوم مبهام  الرعاية االجتم 

التتبع والتدقيق الداخلي واملواكبة هلذا العمل التدبريي، هلذا الغرض أحدثت جلنة التتبع والرقابة  
اليت يتم حتديد كيفيات سري أعماهلا يف النظام الداخلي حسب نوع املؤسسة، وقد مت حتديد  

 1وهم: 65.15القانون رقم مشروع من 25لجنة يف املادة أعضاء هذه ال

  .ًاملؤسس أومن ميثله، رئيسا 
 .ممثل عن اجلماعة الرتابية اليت توجد بدائرة نفوذها املؤسسة 
   ممثلني اثنني عن هيئة التأطري الرتبوي أو االجتماعي، ينتخبان من قبل أعضاء

 هذه اهليئة. 
 .ممثلني اثنني عن األمم إن وجدت 
   املؤسسة.طبيب 

 
 65.15بتقرير جلنة القطاعات االجتماعية مبجلس النواب حول مشروع رقم  65.15مسار إعداد مشروع القانون  (1)

 . 18يتعلق مبؤسسات الرعاية االجتماعية، ص:
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أو هيئة يرى  وحيضر مدير املؤسسة بصفة استشارية أشغال هذه اللجنة ابإلضافة إىل كل شخص -
 24فقد مت حتديدها يف املادة ملهام املنوطة هبذه اللجنة فائدة يف حضورها، أما فيما يتعلق اب الرئيس

 كما يلي:  65.15القانون رقم  مشروع  من 
 السنوي للمؤسسة.تتبع تنفيذ برانمج العمل   -
 تتبع تنفيذ امليزانية السنوية للمؤسسة. -
 مراقبة تدبري أنشطة وخدمات املؤسسة. -
رصد االختالالت املرتبطة بتدبري املؤسسة ورفع توصيات بشأهنا إىل املدير وهذا املثال  -

 احلقيقي للمراقبة.
 .املسامهة يف تعبئة املوارد املالية -
 املناسبة للصعوابت اليت تواجه املؤسسة عند االقتضاء.املسامهة يف إجياد احللول   -

ومقارنة مع التشريع اليمين جند من خالل الفصل الثاين املتعلق إبدارة الصندوق يف إطار القانون 
 الرعاية االجتماعية، على أن األجهزة الرقابية تكون من طرف:

 الوزير. -
 انئب وزير املالية. -
 كيل وزارة اإلدارة احمللية.و  -
 س املصلحة الواجبات.رئي -
 شخصني من املنظمات غري احلكومية. -
 1املدير التنفيذي للصندوق. -

 

 

 

 
 .1996، 19بشأن الرعاية االجتماعية الذي صدر يف اجلريدة الرمسية العدد 1996لسنة   31قانون رقم   (1)
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ابإلضافة إىل الرقابة الداخلية املنوطة بلجنة التتبع والرقابة كما متت اإلشارة إليه، فقد  
على نوع آخر من  65.15القانون رقم شروع الثالث من الباب الثالث مبنصت مواد الفرع 

مع   14.05الرقابة ذات طابع خارجي، وهو مقتضى سبق التنصيص عليه يف القانون رقم 
 تغريات مهت خاصة ما يلي:

، أو من ميثله حيث مت استعمال تعبري "ممثل"  1دورية هذه الرقابة من طرف العامل -
املفوض هلا ذلك" نظرا للصعوابت العملية اليت شكلها أوال العامل عوض "السلطة 

تفويض هاته املهمة واثنيا ضرورة توفر املفوض له على صفة رجل سلطة واثلثا لسالسة  
 . العمل ابلتمثيلية يف حالة عدم  متكن العامل من ترأس أعمال هاته اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 50جلنة القطاعات االجتماعية مبجلس النواب ص:  (1)
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الوضع القائم لتدبري مؤسسات الرعاية االجتماعية مت توجيه استبيان جلميع   لتشخيص
مؤسسات الرعاية االجتماعية اليت تعىن ابألشخاص يف وضعية صعبة، كما قام قضاة من اجملالس  

ت تقارير  اجلهوية للحساابت بزايرات ميدانية لبعض املؤسسات، كما مت االستئناس خبالصا
حول وضعية  )الفقرة األوىل( مكاتب افتحاص خارجية، ومن هنا سوف نقوم ابحلديث يف 
 . )الفقرة الثانية(مؤسسات الرعاية االجتماعية مت سبل إصالح  هاته املؤسسات 

أهنا تعرف تدخل العديد من الفاعلني   االجتماعية يتبني من خالل تدبري مؤسسات الرعاية  
املؤسساتني، كما تداخل االختصاصات واالفتقار إىل التنسيق ابملستوى املطلوب ما بني  

الة وبرامج الفاعلني املؤسساتني من شأهنما أن يشكال عائقا أمام إعداد سياسات واضحة وفع
نة حول األشخاص يف وضعية صعبة على كما يعترب املعطيات الدقيقة واملعي  1منسقة وانجعة،

الصعيد الوطين، واحمللي من أهم العوامل اليت تؤثر سلبا على احلكامة العامة جملال الرعاية  
االجتماعية، وعلى جودة السياسات العامة املربجمة هبذا اخلصوص، كذلك من بني إشكالية  

 االستمرار يف تقدمي خدماهتا تتجلى يف:

 

يقتضي تدبري مؤسسات الرعاية االجتماعية توفري موارد املالية الكفيلة بتمكينها من تقدمي  
خدماهتا يف ظروف حترتم دفرت التحمالت اجلاري به العمل والرقي ابلتكفل ابألشخاص يف  

 وضعية صعبة إىل اجلودة املطلوبة.

 
    maroclow.com، مقال منشور يف الوقع االلكرتوين  65.15مسرية الراجب، قراءة يف منتجات القانون رقم   (1)

 14/03/2020اتريخ الولوج 
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ى االحسان بدرجة أوىل مت على منحيت مؤسسة وتعتمد هذه املؤسسات يف متويلها عل 
التعاون الوطين ووزارة التضامن ودعم اجلماعات الرتابية وبعض املؤسسات العمومية وكذا على  

 جمهود وقدرة اجلمعيات على استقطاب موارد أخرى، وميكن تضيف مصادر الدعم اآليت:

 االحسان. -
 الدعم العمومي الذي يتأتى. -
 1  املمتلكات واملشاريع.عائدات  -

 

من بني صعوابت متويل مؤسسات الرعاية االجتماعية اليت متت ااثرهتا خالل الزايرات 
امليدانية التأخر يف صرف منح مؤسسة التعاون الوطين الذي يتجاوز يف بعض احلاالت سنة  

سري هذه املؤسسات نظرا لكوهنا تعتمد على هذه املنحة ابخلصوص لصرف  كاملة، مما يعيق من  
مستحقات املستخدمني، وقد بررت مؤسسات التعاون الوطين التأخر يف صرف منح مؤسسات 

 الرعاية االجتماعية بعدم التوفر على السيولة املالية اليت متكن من إجنازها.

 

نت الزايرات امليدانية ملؤسسات الرعاية االجتماعية، واالطالع على وضعية  لقد أاب
مداخيلها، أهنا ال تتوفر يف أغلب األحيان على مصادر قارة ومستدامة للدخل إذ تعتمد  
غالبيتها على االعاانت املقدمة سواء من طرف هيئات عمومية أو من طرف احملسنني يف حني 

متويل ذاتية وقارة تتيح هلا اجناز نفقاهتا واحلرص على دميومة تستدعي مهامها توفري مصادر 
 2 اخلدمات اليت تقدمها.

 

املتعلق ابجلماعات قد  113.14من القانون التنظيمي رقم  87على الرغم أن املادة 
عية لإليواء  أاتحت هلا املسامهة يف إحداث دور العمل اخلريي، ومأوى العجزة ومراكز اجتما

 
 . مرجع سابق،2013دجنرب ، وزارة التضامن واألسرة واملساواة والتنمية االجتماعية ل عام  تقرير    (1)
 . املرجع نفسه   (2)
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عالوة على كوهنا ممثلة يف جلن تدبري مؤسسات الرعاية االجتماعية فإن مسامهتها يف دعم هذه  
املؤسسات تتسم ابلضعف وعدم مسايرة اخلدمات اليت تقدمها هذه املؤسسات على الصعيد 

 احمللي.

يف تدبري مؤسسات الرعاية االجتماعية اليت تعىن ابألشخاص يف   دخلنييقوم خمتلف املت
وضعية صعبة مبجهودات حثيثة حىت تستمر هذه يف ممارسة وظائفها واالرتقاء جبودة خدماهتا،  

 ومن بني السبل والتوصيات اليت جاء هبا اجمللس األعلى للحساابت ما يلي:

 

تستقبل مؤسسة الرعاية االجتماعية فئات متعددة من األشخاص ومن أعمار خمتلفة 
يعيشون يف وضعية صعبة، ولتمكني هذه املؤسسات اليت أصبحت حلقة مهمة يف السياسات 
العمومية االجتماعية من لعب دورها على أكمل وجه، وجب مالئمة اإلطار القانوين املتعلق 

 1  اجيات التكفل هبؤالء األشخاص.بتدبريها مع متطلبات وح

 

يقتضي التكفل ابألشخاص يف وضعية صعبة اإليواء واإلطعام والعالجات شبه الطبية  
والتتبع االجتماعي والرتبوي يف احرتام حلرمتهم البدنية ولكرامتهم ولسنهم وجلنسهم ولقدرهتم 

 والعقلية والنفسية. البدنية 

 كذلك بني السب واالقرتاحات اليت أوصت عليه اجمللس األعلى للحساابت:

 ضمان حكامة جيدة يف تدبري املؤسسات. -
 تدعيم دور مؤسسات التعاون الوطين يف مواكبة ودعم وتتبع مؤسسات الرعاية االجتماعية.  -

 
 . 42حول مؤسسات الرعاية االجتماعية، ص:،2018ماياألعلى للحساابت،تقرير اجمللس   (1)
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 1توفري املوارد البشرية الضرورية وحتسني ظروف عملها.  -
  ، 14.052يص على تركيبة جلنة املراقبة خمالفة ملا كان معمول به مبوجب القانون رقم التنص -

تتكون عالوة على رئيسها من   27حيث أصبحت هاته اللجنة، بناء على مقتضيات املادة 
ممثلني عن اإلدارات املعنية احملددة قائمتها بنص تنظيمي وضابط للشرطة القضائية يعينه وكيل  

املختص، وخبري يف اجملال املعين حسب صنف مؤسسة الرعاية االجتماعية يعينه رئيس  امللك 
اللجنة، وعليه فقد مت حذف متثيلية اجلماعات أو ممثليهم فيما يتعلق أبعمال الرقابة، كما مت  
التنصيص على ضرورة حضور  ممثلي بعض اإلدارات يتم حتديدهم حسب نوع املؤسسة بنص 

من القانون  15ر ممثل التعاون الوطين فقط وفق منطوق املادة تنظيمي وذلك عوض حضو 
، ومن أجل حتصني أعمال اللجنة من أي طعن أمام القضاء يف حالة متابعة املخالفني 14.05

قضائيا مث التنصيص على ضرورة قيام أعضاء اللجنة أبداء اليمني القانونية طبق للنصوص 
السر املهين حتت طائلة العقوابت القانونية، كذلك   ان التشريعية املعمول هبا، مع إلزامهم بكتم

ومضمون السجل الذي تدون فيه مجيع األشخاص املستفيدين من   التنصيص على حتديد شكل
، مع جتديد التأكيد على ضرورة كتمان السر املهين من خدمات املؤسسة ملوجب نص تنظيمي

االطالع على الواثئق واالستماع إىل   طرفهم حتت طائلة العقوابت القانونية، ابإلضافة إىل حق
على ولوج  65.15من القانون رقم  29األشخاص والولوج إىل مرافق املؤسسة نصت املادة 

جلنة املراقبة، حبضور مدير املؤسسة املعنية أو من ينوب عنه، إىل مجيع مرافق املؤسسة ابستثناء  
بقا لألحكام املنصوص عليها يف هذا األماكن املعدة للسكن واليت ال ميكن الولوج إليها إال ط

 الشأن يف قانون املسطرة اجلنائية. 

 

 
 .44مرجع سابق، ص:  ، 2018مايتقرير اجمللس األعلى للحساابت،  (1)

، عدد  2006نونرب 22املتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبريها بتاريخ  14.05القانون رقم   (2)
 . 2006دجنرب 7بتاريخ  5480
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ختاما،حسب أخر معطيات وزارة التضامن واألسرة واملساواة والتنمية اإلجتماعية يقدر  
مؤسسة وطاقة استعابية تزيد عن  1340عدد مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ابملغرب أبكثر من  

 مستفيد ومستفيدة.  92163

غم تواجد كمي معترب هلذه املؤسسات يشخص اخر مسح أجرته الوزارة الوصية اخر  ر 
ويرجع ذلك إىل عدة أسباب يف   واقعا صعبا تعيشه مراكز الرعاية اإلجتماعية ، 2013سنة

 مقدمتها :

 تعطل آليات احلكامة والتدبري . 
 ضعف أتهيل املوارد البشرية. 
 بطء صرف الدعم املخصص للمراكز. 

 أيضا، التقرير الذي أعده اجمللس األعلى للحساابت إىل أن : يشري 

 من املزاكز تعاين صعوابت مالية.  38% ✓
 من املراكز تعاين صعوابت يف التأطري الرتبوي. 27%  ✓
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 القوانني: 

املتعلاااااااااااام سسااااااااااااروت ااااااااااااات  مؤسسااااااااااااات الرعايااااااااااااة االجتماعيااااااااااااة  14.05القااااااااااااانون رقاااااااااااام  •
 .2006دجنرب 7ستاريخ  5480، عدد 2006 نونرب22وتدسريها ستاريخ 

 مساريع : 

 يتعلم مبؤسسات الرعاية االجتماعية. 65.15رقم قانون مسروع  •

 التقارير: 

 .2013دجنرب تقرير وزارة التضامن واألسرة واملساواة والتنمية االجتماعية  •
 .2018ماي  تقرير اجمللس األعلى للحساابت، •

 مقاالت:

 مسااااااااااااااااارية الراجااااااااااااااااا ، مقاااااااااااااااااال منساااااااااااااااااور يف الوقاااااااااااااااااع االل ااااااااااااااااا و   •
maroclow.com   

 املواقع االل  ونية: 

• maroclow.com   
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