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 مقدمة :

تعتبر مؤسسات الرعاٌة اإلجتماعٌة بنٌات لالستقبال ؼاٌتها الرعاٌة لألشخاص فً وضعٌة      

صعبة أو ؼٌر مستقرة أو فً وضعٌة احتٌاج ، سواء كانت هذه الوضعٌات دابمة بالنسبة للبعض أو 

مؤقتة بالنسبة للبعض االخر . وقد عرفت هذه المؤسسات استقطاب أهل التطوع و اإلحسان ، حٌث 

ت أؼلبها تحت مسمى " الخٌرٌات " التً قامت باالستقبال و التكفل و ضمان الخدمات  " اشتؽل

.0للنزالء " على مدى عشرات السنٌن   

وقد ساهمت الجمعٌات ، بنسب متفاوتة ، منذ العقد األول من القرن الماضً ، باالضطالع      

ها أجٌال متتالٌة من خالل توفٌر بأدوار مهمة فً مجال اإلشراؾ على التكفل المؤسساتً ، أطرت فٌ

العدٌد من أوجه الرعاٌة اإلجتماعٌة والصحٌة و النفسٌة و المعٌشٌة و الخدماتٌة و التربوٌة  و 

الترفٌهٌة ، وكذا توفٌر الرعاٌة و العالج و التأهٌل حسب الحاجٌات الضرورٌة لكل فبة من 

نذاك .   آ التأطٌرٌة المتوفرةالمستفٌدٌن ، و أٌضا حسب اإلمكانات  المادٌة و البشرٌة   

إال أن مؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة رؼم مهامها النبٌلة ، كونها تطوعٌة فً األصل ، فقد      

عرفت فً الفترة ما قبل تقنٌن كٌفٌات إحداث و فتح و تدبٌر المراكز االجتماعٌة ، صعوبات متعددة 

الجؽرافٌة و التخصص بحسب الفبات المستهدفة  من حٌث األعداد و التدبٌر و التؽطٌةاألبعاد ، سواء 

، أو من حٌث بلوغ األهداؾ و محصالت اإلنجازات و صعوبة تقٌٌم التكلفة و األثر و المردودٌة 

  . 0 على الفرد و المجتمع

كما أنها ظلت تمارس مهامها ، و بنسب متفاوتة ، على إٌقاع عدم توفر المقومات األساسٌة      

للعٌش الكرٌم ساسٌة ٌاكل محدثة وفق منظومة معٌارٌة مرجعٌة تراعً المتطلبات األالكفٌلة بجعلها ه

بما ٌتالءم مع الحقوق المنصوص علٌها فً الدستور من جهة ،و بما ٌنسجم مع التزامات بلدنا على 

الصعٌد الدولً من جهة ثانٌة ، سواء تعلق األمر بالمؤسسات الداعمة لمنظومة التربٌة و التكوٌن أو 

مؤسسات محاربة الهشاشة .ب  

   

 

---- 

.وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمٌة اإلجتماعٌة ، تقرٌر عام حول " مؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة " .0  

.  0. مرجع سابق ص : 0  
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و رؼم الدور الكبٌر لهذه المؤسسات ، المتمثل فً التخفٌؾ من أعباء الحٌاة على شرابح واسعة    

المجتمع ، فإنها ما زالت تعرؾ صعوبات و تواجه عدة تحدٌات ، سواء على مستوى تحدٌد من 

المسؤولٌات و مجاالت التدخل ، أو على مستوى التوزٌع الجؽرافً و تؽطٌة مختلؾ الفبات 

المستهدفة ، أو على مستوى الحكامة و الهندسة االجتماعٌة . مما استدعى ، كخطوة أولى ، إصدار 

ٌحدد الشروط األولوٌة الالزم توفرها لفتحها ، إضافة إلى منظومة معٌارٌة  0226سنة  قانون مؤطر

 لتدبٌرها .

 و لٌتسنى لنا دراسة هذا الموضوع البد من طرح اإلشكالٌة الربٌسٌة التالٌة : 

مؤسسات الرعاٌة اإلجتماعٌة ؟للمسطرة فً نجاح إحداث و تنزٌل  أي دور فعال  

 من خالل هذه اإلشكالٌة سٌتم التطرق إلى اإلشكالٌات الفرعٌة : 

؟ 65.05ماهً بعض المستجدات التً جاء بها القانون  -  

ما هً اإلجراءات و المعاٌٌر المعتمدة فً إحداث هذه المؤسسة؟ -  

بٌن جهة أي دور لتشرٌع المقارن فً حصٌلة إحداث مؤسسات الرعاٌة اإلجتماعٌة  -

و باقً الجهات ؟ درعة تافٌاللت  

أٌن تتجلى إكراهات و رهانات اإلصالح فً ظل إحداث مؤسسات الرعاٌة  -

 اإلجتماعٌة؟

 و لإلجابة عن اإلشكالٌات تم تقسٌم الموضوع إلى : 

 

 المطلب األول : مستجدات األحكام المتعلقة بمؤسسات الرعاٌة اإلجتماعٌة .

    المطلب الثانً : حصٌلة إحداث مؤسسات الرعاٌة اإلجتماعٌة و إكراهات 

       رهانات اإلصالح .                    
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 المطلب األول : مستجدات األحكام المتعلقة بمؤسسات الرعاٌة اإلجتماعٌة .

سوؾ تقتصر دراستنا على فقرتٌن بحٌث سنخصص األولى إلى لدراسة هذا المطلب 

إحداث  ا الثانٌة إلى إجراءات و معاٌٌرمسطرة إحداث مؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة , أم

 مؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة.

. : مسطرة إحداث مؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة الفقرة االولى  

و  65.05من بٌن المستجدات التً جاء بها الفرع االول من الباب الثالث من القانون    

و التنصٌص على تمتع مؤسسات  االجتماعٌة المتعلق بمسطرة إحداث مؤسسات الرعاٌة 

الرعاٌة االجتماعٌة بالشخصٌة االعتبارٌة و هو مقتضى من األهمٌة بما كان لضمانه 

التسٌٌر و التمثٌلٌة لدى الدولة و اإلدارات و أي هٌبة استقالل هاته المؤسسات من حٌث 

 أخرى و أمام القضاء و األؼٌار و كذا مساهمته فً تنزٌل مبدأ المسؤولٌة و المحاسبة ،

ثم اإلشارة إلى ضرورة الحصول على الترخٌص المسبق و هو مقتضى كان معموال به لكن 

و المختصة و المقصود هنا وزارة تم التأكٌد على أن الترخٌص مناط بالسلطة الحكومٌة 

.  األسرة و التضامن و المساواة و التنمٌة االجتماعٌة  

" عند  إدارة جاء هذا المستجد لتفادي اللبس الذي كان ٌشكله استعمال المشرع لمصطلح "   

3التنصٌص على الجهة المخول لها قانونا منح الترخٌص.  

ث المؤسسة بمشروع النظام الداخلً و كذا التنصٌص على ضرورة إرفاق طلب إحدا   

للمؤسسة و بملؾ تقنً ٌثبت احترام المؤسسة المراد إحداثها لبنود دفتر التحمالت المتعلق 

, حسب صنؾ المؤسسة  5، و دفتر التحمالت المتعلق بالشروط الخاصة  4 بالشروط العامة

 المعنٌة.

 

 

 

 

 

على ما ٌلً: "ٌخضع فتح كل مؤسسة لرخصة مسبقة من اإلدارة كما ٌخضع تدبٌرها  04.25من ق  3نصت المادة  .3

 لمراقبة هذه األخٌرة وفقا ألحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطٌقه"

65.05من القانون رقم  00المادة  .4  

65.05من القانون رقم  03المادة  .5  
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أو من ٌمثله للجنة التً تقوم بإجراء بحث إداري مسبق حول  على ترأس العامل التنصٌص

, كما تمت اإلشارة إلى أن قابمة ممثلً 6مشروع إحداث مؤسسة الرعاٌة االجتماعٌة 

   اإلدارات المهنٌة الممثلة فً هذه اللجنة ٌتم تحدٌدها بنص تنظٌمً ، و من جهة أخرى ثم

 للبت فً طلب رخصة ٌوماستون جل التنصٌص على ضرورة احترام اإلدارة المختصة أل

إحداث مؤسسة الرعاٌة االجتماعٌة و ذألك ابتداء من تارٌخ توصلها بالملؾ من طرؾ 

العامل و المكون, طلب اإلحداث و مرفقاته و بنتابج البحث اإلداري و كذا برأي اللجنة. 

هذا المقتضى لتفادي اإلشكال الذي كان ٌشكله اعتماد صٌؽة "شهرٌن" نظرا الختالؾ  جاء

ٌوما. 30ٌوما و  32ٌوما و  09أو  08عدد أٌام أشهر السنة ما بٌن   

 أما باقً المقتضٌات المتعلقة بمسطرة اإلحداث فلم ٌطرأ علٌها أي تؽٌٌر جدري .

ومن خالل استقراء ، رخص فتح و تدبٌر المؤسسات اإلجتماعٌة و دراسة القرارات التً    

ترخص و تنشأ على أساسها هذه المؤسسات ، وكذا دفاتر تحمالتها الخاصة ، أكانت مراكز 

للمسنٌن ، أو دور للطلبة و  الطالبات أو مراكز لألشخاص فً وضعٌة إعاقة أو مراكز 

ت صعبة ، فقد تبٌن أن االلٌات القانونٌة تركز بشكل أساسً لعموم األشخاص فً وضعٌا

بالموارد البشرٌة لهذه المؤسسات ولم تؤطر على المعاٌٌر المادٌة و الشروط المتصلة 

بصورة كبٌرة شكل و نوعٌة البرامج من ناحٌة ، و أسس وطرٌقة تقدٌم الخدمة أو قٌاس 

لمختلؾ المستفٌدٌن و حقوقهم من حٌث الحاجٌات المتجددة جودتها من ناحٌة أخرى 

، الشًء الذي ٌدعو إلى مراجعة عامة و شاملة لسلة الخدمات و  0200المكفولة فً دستور 

  . 7للطرٌقة التً تقدم بها 

ٌشترط فً مدٌر المؤسسة :  04.25من القانون  00بالرجوع إلى المادة   

أن ٌكون متمتعا بحقوقه المدنٌة .-  

ال الرعاٌة اإلجتماعٌة . أن ٌتوفر على تجربة فً مج-  

أن تكون له مؤهالت و كفاءة إدارٌة و مهنٌة . -  

.  8 أن ٌتم تعٌٌنه من خارج أعضاء اللجنة التدبٌر-  

__________________________________________________  

.04.25من القانون رقم  5المادة  .6  

من طرؾ وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمٌة .التقرٌر الخاص بتشخٌص المراكز االجتماعٌة المدعمة 7

0200-0203اإلجتماعٌة المنجزة برسم   

. 04.25من قانون  00.المادة 8  
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باإلضافة تم اتخاذ التدابٌر و األنشطة و البرامج التً تهدؾ إلى ادماج األفراد أو   

ن تلبٌة حاجٌاتهم ، و كذا مالجماعات فً بٌبتهم اإلجتماعٌة ودعم تنمٌة قدراتهم و تمكٌنهم 

ضمان استقاللٌتهم و مشاركتهم اإلجتماعٌة . و المالحظ أن المشرع تجاوز القصور التً 

حٌث كان ٌشٌر إلى كون بالتكفل ٌقصد به  04.25كان ٌكتنؾ تعرٌؾ التكفل فً القانون 

و التربوي ، فقط االستقبال و اإلٌواء و اإلطعام و العالجات شبه الطبٌة و التتبع اإلجتماعً 

فً احترام للحرمة البدنٌة للمستفٌدٌن من هذه الخدمات ولكرامتهم و لسنهم و لجنسهم و 

.9لقدرتهم البدنٌة و العقلٌة و النفسٌة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

المتعلق بمؤسسة الرعاٌة االجتماعٌة " مقال منشور على الموقع اإللكترونً    65.05" قراءة فً مستجدات القانون  .سمٌر الراجب9

02.22على الساعة  00/23/0202تارٌخ الولوج  www.maroclaw.com 
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  الفقرة الثانٌة : إجراءات إحداث مؤسسات الرعاٌة اإلجتماعٌة .

" على  05.20من قانون  0ملٌن كما نصت على ذلك المادة ٌقوم نظام كفالة األطفال المه   

االلتزام برعاٌة الطفل وتربٌته وحماٌته والنفقة علٌه كما ٌفعل األب مع ولده وال ٌترتب 

.01" عن الكفالة حق فً النسب وال فً اإلرث  

نه وقبل تقدٌم طلب إسناد الكفالة إلى الجهة المختصة البد من مراعاة مدى سلوك أإال 

، وتقوم  ، باعتبارها تتولً النٌابة عن هذه الفبة تقوم بهما النٌابة العامة ةأساسٌ إجراءات

تسجٌل الطفل  اتاإلجراءات : إجراءهذه  من بٌن بكل ما ٌلزم لتسوٌة وضعٌتهم القانونٌة

  .   التصرٌح باإلهمال اتإجراءإضافة إلى  ،المهمل بالحالة المدنٌة 

 

   ل المهمل بالحالة المدنٌة :تسجٌل الطف إجراءات أ.  

، كما قد ال  إن الطفل المهمل قد ٌوجد فً وضعٌة سلٌمة بسجالت الحاالت المدنٌة      

، وهو األمر الذي ٌتطلب التدخل من اجل معالجة هذه الوضعٌة وتسوٌتها بما  ٌكون كذلك

 ٌتوافق مع القانون.

تسجٌل األطفال المهملٌن بسجالت جل ذلك أوكل المشرع المؽربً أمر السهر على أومن    

الحالة المدنٌة إلى النٌابة العامة حٌث ٌقوم ممثل النٌابة العامة لدى المحكمة التابع لدابرة 

نفوذها مكان والدة الطفل أو مكان العثور علٌه بأمر تسجٌل لضابط الحالة المدنٌة مباشرة 

المدنٌة والمحدد فً ثالثٌن ٌوما  إذا لم ٌتجاوز األجل القانونً المنصوص علٌه بنظام الحالة

. من تارٌخ الوالدة  

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

. 05.20من قانون  0.المادة 02  
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أما إذا تجاوز تارٌخ ازدٌاد الطفل األجل المسموح به قانونا فان أمر تسجٌله موكول إلى    

امة التً ٌتعٌن علٌها إما تلقابٌا أو بعد إشعار من الجهة القضابٌة بناء على طلب النٌابة الع

طرؾ الؽٌر أن تتقدم بطلب تلتمس من خالله تسجٌل الطفل المهمل بسجالت الحالة إلى قسم 

: قضاء األسرة مرفق بالوثابق الضرورٌة التالٌة  

شهادة التعرٌؾ بوالدة الطفل –  

شهادة عدم التسجٌل بالحالة المدنٌة . –  

الفردٌة.شهادة الحٌاة  –  

شهادة اختٌار االسم العابلً فً حالة كون الطفل مجهول االب . –  

م او احدهما مجهول االبوٌن او احدهماشهادة اختٌار اسم االب واأل –  

، د الطفل او المكان الذي وجد فٌه تسلم هذه الشواهد من الجهة التابع لها مكان ازدٌا  

مر قضابً بتسجٌل أالقاضً فً الملؾ ب ، و ٌبث ٌفتح له ملؾ وفق النموذج المعد لذلك

، وٌوجه امر لضابط الحالة المدنٌة التابع لها مكان والدة الطفل أو مكان  الطفل المهمل

.  00 العثور علٌه الذي ٌقوم بناء على ذلك بتضمٌن والدته بسجالت الحالة المدنٌة  

 

    . التصرٌح باإلهمال ب.إجراءات   

ٌقوم وكٌل الملك لدى المحكمة االبتدابٌة الواقع بدابرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان    

العثور علٌه بإٌداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحٌة أو احد المراكز أو مؤسسات 

الرعاٌة االجتماعٌة المهتمة بالطفل سواء كانت تابعة للدولة أو ؼٌرها أو إي شخص ٌرؼب 

و أو بناء على إشعار من طرؾ الؽٌر ذي تتوفر فٌه شروط الكفالة ، إما تلقابٌا فً كفالته وال

.ٌل الملك بإجراء بحث بشان الطفل ٌقوم وك  

، إلى المحكمة االبتدابٌة  ٌقدم وكٌل الملك على الفور طلب التصرٌح بان الطفل مهمل   

أو مقر المركز االجتماعً الواقع بدابرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان العثور على الطفل 

 المودع به .

فإذا كان الطفل مجهول األبوٌن ، فان المحكمة تصدر حكما تمهٌدٌا ٌتضمن كافة البٌانات   

، ولها القٌام بكافة  الالزمة للتعرٌؾ بالطفل باالستناد إلى األبحاث والوثابق المرفقة بالمقال

.00 حالة بتعلٌقاألبحاث والخبرات قبل إصدار حكمها وٌتم فً هذه ال  

_______________________________________________ 

اٌّزؼٍك ثىفبٌخ األطفبي  13.11ثزٕف١ز لبْٔٛ سلُ  1211طبدس فٟ فبرؼ سث١غ اٌضبٟٔ  1.11.151.ظ١ٙش شش٠ف سلُ 11

 ا١ٌٍّّٙٓ .

 

. 13.11ِٓ لبْٔٛ سلُ  3.اٌّبدح 11  
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     إكراهات و اإلجتماعٌة الرعاٌة مؤسسات إحداث حصٌلة:  الثانً المطلب
اإلصالح رهانات                           

 ٚوزا االعزّبػ١خ اٌشػب٠خ ِؤعغبد إؽذاس فٟ اٌّزؼٍمخ اإلداس٠خ اٌزٕظ١ّ١خ  عشاءاداإل ِٓ ثبٌشغُ   

 ؽظ١ٍخ عٙخ ِٓ ِمذِبرٗ فٟ عبءد فمذ فؾغت رؼزّذ٘ب اٌزٟ اإلطالؽبد س٘بٔبد ٚاوشا٘بد اٌّؼب١٠ش

 س٘بٔبد رٛاعٙٙب اٌزٟ اوشا٘بد صُ  (األٌٚٝ اٌفمشح) فٟ االعزّبػ١خ اٌشػب٠خ ِؤعغبد إؽذاس

(.اٌضب١ٔخ اٌفمشح) فٟ اإلطالؽبد    

االجتماعٌة  الرعاٌة مؤسسات  إحداث حصٌلة:  األولى الفقرة  

الجهات بحسب الرعاٌة مؤسسات حصٌلة توزٌع:  أ  

 أٔٗ, اٌّخزظخ اٌٛصاسح ٚثؼض اٌذٌٚخ ثٙب لبِذ اٌزٟ ٚاإلؽظبء اٌزمبس٠ش عً ظً فٟ          

 ٚصاسح اٌزوش أخض ثٗ لبِذ إؽظبء أخش ؽغت االعزّبػ١خ اٌشػب٠خ اٌّؤعغبد ػذد ثٍغ

 ِؤعغخ 1111 ؽٛاٌٟ 1111 اٌغٕخ خالي االعزّبػ١خ ٚاٌز١ّٕخ ٚاألعشح ٚاٌّشأح اٌزضبِٓ

 إػبلخ ٚضؼ١خ فٟ ثبألشخبص اِب ، اٌزذخً طج١ؼخ ؽغت رزىفً اٌٍّّىخ عٙبد ثّخزٍف ِٛعٛد

 ُ٘ ِٚٓ ٚاٌّؾزبع١ٓ طؼجخ ٚضؼ١خ فٟ ثبٌٕغبء أٚ اٌّغ١ٕٓ أٚ ا١ٌٍّّٙٓ األطفبي أٚ األ٠زبَ أٚ

 ٚرٍج١خ اٌمذساد دػُ فٟ وج١ش ثذٚس اإلؽظبئ١خ ٘زٖ ٚرمَٛ.  ػبَ ثشىً طؼجخ ٚضؼ١خ فٟ

 وّب عٙخ ِٓ ِٚغزف١ذح ِغزف١ذ أٌف 141111 ع٠ٕٛب ػذد٘ب ٠زغبٚص ٚاعؼخ فئخ اؽز١بعبد

 ٚرؾغ١ٓ ٚاٌٙشبشخ اٌفمش ِؾبسثخ ِغبي فٟ اٌؼ١ِّٛخ اٌغٍطبد عٙٛد ٠ؤاصس ػبِال رشىً

 االعزّبػ١خ اٌشػب٠خ ِؤعغبد ِٕظِٛخ رٕمغُ صُ ، عٙخ ِٓ االعزّبػ١خ ٌٍخذِبد اٌٌٛٛط

اٌّؤعغبد ِٓ ع١ٍ١ٓ اٌٝ ثبٌّغشة  

 ػذد ثٍغ ٚلذ 1113 عٕخ ؽذٚد اٌٝ اٌّبضٟ اٌمشْ ِٓ األٚي اٌؼمذ ِٓ  ٗؽذاصبرإ ثذأد8  أٚي ع١ً -    

اٌّؤعغبد ٘زٖ ِغّٛع ِٓ ثبٌّبئخ 34 ٠شىً ِب أٞ ِؤعغخ 551 ِؤعغبد  . 

 ٚلذ ثبٌّبئخ 22 ٠شىً ِب أٞ ِؤعغخ 364 اٌّؤعغبد ػذد ٠جٍغ 1114 عٕخ أطٍك8  صبٟٔ ع١ً -     

ٌٍزضبِٓ اٌخبِظ ِؾّذ ِٚؤعغخ اٌجشش٠خ ٌٍز١ّٕخ اٌٛط١ٕخ ِجبدسح ِٓ وً ف١ٗ ششوذ  . 

 عٛف ارا اٌٍّّىخ ٌشثغ اٌغٙبد ؽغت االعزّبػ١خ اٌشػب٠خ اٌّؤعغبد رٛص٠غ رزُ أخشٜ عٙخ ِٓ      

أّ٘ٙب اٌغٙبد ثؼض ػٍٝ ٔمزظش  : 

 . -               ثبٌّبئخ 17.11 اٌٝ رظً إٌغجخ صُ ِؤعغخ 137 اٌّؤعغبد ػذد8 دسػخ ِبعخ عٛط عٙخ

 . -    ثبٌّبئخ 5.54 اٌٝ إٌغجخ  رظً صُ ِؤعغخ 116 اٌّؤعغبد ػذد8  ربف١الٌذ ِىٕبط

ثبٌّبئخ 11.61 اٌٝ  إٌغجخ رظً صُ ِؤعغخ 164 اٌّؤعغبد ػذد8  اٌؾٛص ربٔغ١فذ ِشاوش    -  
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. 11ثبٌّبئخ 1.11 اٌٝ إٌغجخ رظً صُ ِؤعغخ 1 اٌّؤعغبد ػذد8  ٌى٠ٛشح اٌز٘ت ٚاد  

 اٌششوبء ِٓ ػذد ثّؼ١خ, اٌج١ضبء اٌذاس ٚال٠خ ثٙب لبِذ اٌزٟ اٌذساعخ ٌٝإثبإلضبفخ 

  االعز١ؼبث١خ اٌطبلخ ْفئ اٌغ٠ٛٙخ اٌٙشبشخ خش٠طخ رؾغ١ٓ أعً ِٓ اٌّجبدسح ِٓ ٚثذػُ

 ثّب عٜٛ اٌزىفً رز١ؼ ال اٌغٙخ ثٙزٖ طؼجخ ٚضؼ١خ فٟ ثبألشخبص رؼٕٝ اٌزٟ ٌٍّؤعغبد

 ف١ّب فٟ اٌّبئخ  1اٌٝ إٌغجخ ٘زٖ رظً  إر.  األشخبص ٘ؤالء ِغّٛع ِٓ%  4 ٠مبسة

 ثبٌٕغجخ%  12 رجٍغ ،ف١ّب طؼجخ ٚضؼ١خ فٟ ثبٌٕغبء%  4 ٚ اٌّغ١ٕٓ ثبألشخبص ٠زؼٍك

 ٌّؤعغبد االعّب١ٌخ االعز١ؼبث١خ اٌطبلخ ٠زغبٚص ٚال ، اػبلخ ٚضؼ١خ فٟ ٌألشخبص

    .ِغزف١ذا 17.355 االعزّبػ١خ اٌشػب٠خ

 ؽٛي سع١ّخ ِؼط١بد غ١بة ثبٌٕظش اٌخظبص رؾذ٠ذ طؼٛثخ ِٓ اٌشغُ ٚػٍٝ            

 ثٙب اٌّذٌٝ اٌّؼط١بد ْفئ ، ٌٍزىفً ؽبعخ فٟ ُ٘ ،ٚاٌز٠ٓ طؼجخ ٚضؼ١خ فٟ األشخبص ػذد

 اٌطبلخ فٟ وج١ش خظبص ٚعٛد ػٍٝ رؤشش عطبد-اٌج١ضبء اٌذاس عٙخ طشف ِٓ

   االعز١ؼبث١خ

 رؤشش وزٌه.  ٘شبشخ ٚضؼ١خ فٟ شخبصاأل ػذد ِٓ ثبٌّبئخ 4 عٜٛ رّضً ال  اٌّؤعغبد زٌٖٙ    

 .االٔزظبس ٌٛائؼ ٚارغبع ِٕٙب اٌؼذ٠ذ فٟ االعز١ؼبث١خ اٌطبلخ رغبٚص ػٍٝأ االعزج١بٔبد ِؼط١بد

 ِؤعغبد ٌغ١ّغ اعزج١بْ رٛع١ٗ رُ ، االعزّبػ١خ اٌشػب٠خ ِؤعغبد ٌزذث١ش اٌمبئُ اٌٛضغ ٌزشخ١ض

 اٌّغبٌظ ِٓ لضبح لبَ وّب ، طؼجخ ٚضؼ١خ فٟ ثبألشخبص رؼٕٝ اٌزٟ االعزّبػ١خ اٌشػب٠خ

 ِىبرت رمبس٠ش ثخالطبد االعزئٕبط ِغ ، اٌّؤعغبد ٌجؼض ١ِذا١ٔخ ثض٠بساد ٌٍؾغبثبد اٌغ٠ٛٙخ

 رّذ اعزج١بْ، 125 ِغّٛػخ ثّب اٌزٛاطً ٚرُ. 1114 عٕخ أٔغضد لذ وبٔذ خبسع١خ فؾض

 ثبٌّبئخ ٠31ّضً ِب أٞ ، ِشخظخ ِؤعغبد ِٓ اعزج١بْ  111ِٕٙب ، اٌّؤعغبد طشف ِٓ ئزٙبرؼج

 ، ِؤعغخ 45 ٚػذد٘ب ، ص٠بسرٙب رّذ اٌزٟ اٌّؤعغبد أِب.  اٌّشخظخ اٌّؤعغبد ِغّٛع ِٓ

 ِخزٍف ٌزشًّ اٌؼ١ٕخ ٘زٖ رؾذ٠ذ رُ ٚلذ.  اٌّؤعغبد ِغّٛع ِٓ ثبٌّبئخ 15 ٠ٕب٘ض ِب فزشىً

12اٌغٙبد وً ٌزغط١خ اٌغغشافٟ اٌزٛص٠غ ِشاػبح ِغ ، ِٕٙب اٌّغزف١ذ٠ٓ ثؾغت اٌّؤعغبد طٕبفأ  

 رؼٕٝ اٌزٟ االعزّبػ١خ اٌشػب٠خ ِؤعغبد ٌز٠ًّٛ األعبع١خ اٌّٛاسد ؽغبْإ ٠شىً ٜأخش عٙخ ِٓ  

 ِذا ِٓ% 31.76 ٔغجزٗ ثٍغذ ،ؽ١ش 1114-1111 اٌفزشح خالي طؼجخ ٚضؼ١خ فٟ ثبألشخبص

 ٚاٌّشبس٠غ األِالن ٚػبئذاد% 15.11 ٔغجزٗ ثّب اٌؼِّٟٛ ثبٌذػُ ِزجٛػب ، اٌّؤعغبد ٘زٖ خ١ً

 فٟ ٌٍؾغبثبد األػٍٝ اٌّغٍظ ػٕٙب وشف اٌزٟ إٌزبئظ ِٓ ثؼض ٘زا ، ثبٌّبئخ 11.23 ثٕغجخ

 اٌّزؼٍمخ االعزّبػ١خ اٌشػب٠خ ِؤعغبد ؽٛي ، 1117 ِبٞ 16 اٌضالصبء ا١ٌَٛ ٔششٖ ، رمش٠ش

. طؼجخ ٚضؼ١خ فٟ ثبألشخبص  

-------- 

1111 عٕخ خالي ،إٌّظّخ" االعزّبػ١خ اٌّشاوض ِٕظِٛخ إطالػ"ؽٛي،  ػشش اٌخبِظ اٌزشبٚس٠خ اٌٍمبءاد رمبس٠ش 118  

  شزٕجش 13،"ٌٍّغشة األٌٟٚ رمش٠ش ثشأْ اٌخزب١ِخ اٌّالؽظبد" االشخبص ثؾمٛق اٌّؼ١ٕخ اٌٍغٕخ ، اإلػبلخ رٚ األشخبص ؽمٛق ارفبل١خ 128

    31ٚ31 ،ص1114
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 أٚسد٘ب اٌزٟ ، االعزّبػ١خ ٚاٌز١ّٕخ ٚاٌّغبٚاح ٚاٌزضبِٓ األعشح ٚصاسح ِؼط١بد ٚثؾغت     

 ؽذٚد إٌٝ اٌّشخظخ االعزّبػ١خ اٌشػب٠خ اٌّؤعغبد ػذد ٠جٍغ ، عطٛ إدس٠ظ ِغٍظ رمش٠ش

 ، ِٚغزف١ذح ِغزف١ذ 74.141 رٕب٘ض إعّب١ٌخ اعز١ؼبث١خ ثطبلخ ، ِؤعغخ 1131 ِغّٛػٗ ِب 1116

13.شخض 6311 ػٓ ٠ض٠ذ ِب ٚرشغ١ً  

 اٌزٟ ثبٌّغشة االعزّبػ١خ اٌشػب٠خ ِٕظِٛخ سوبئض إؽذٜ اٌشػب٠خ ِؤعغبد رؼزجش ِٕٚٗ   

 ث١ٕبد ِغشد اٌّؤعغبد ٘ذٖ أْ ػٍّب ، اٌؾى١ِٛخ ٚاٌجشاِظ اٌؼ١ِّٛخ اٌغ١بعبد طٍت فٟ أطجؾذ

.اؽز١بط ٚضؼ١خ فٟ أٚ ِغزمشح غ١ش أٚ طؼجخ ٚضؼ١خ فٟ ألشخبص إل٠ٛاء  

 فً باألشخاص تعنى التً المرخصة  االجتماعٌة الرعاٌة مؤسسات توزٌع:  ب

صعبة وضعٌة   

 فٟ ٚاألشخبص اٌٍّّْٙٛ األطفبي8 ُ٘ اٌّغزف١ذ٠ٓ أطٕبف ضّٓ ٠زغٍٝ ٘ؤالء أثشص ِٓ    

 ، ٚاٌّزغٌْٛٛ ٚاٌّزششدْٚ اعزّبػ١خ ِشوجبد إطبس فٟ ِخزٍفخ ٚفئبد ٚاٌّغ١ٕٓ إػبلخ ٚضؼ١خ

 رزٛصع طؼجخ ٚضؼ١خ فٟ ثبألشخبص رؼٕٝ اٌزٟ االعزّبػ١خ اٌّؤعغبد إْ رٛص٠غ خالي ِٓ ٠زج١ٓ

 إػبلخ ٚضؼ١خ فٟ ثبألشخبص رؼٕٝ ِٚؤعغبد ثبٌّبئخ 14.16 ثٕغجخ ثبألطفبي رؼٕٝ ِؤعغبد ث١ٓ

 االعزّبػ١خ ٚاٌّشوجبد اٌّغ١ٕٓ ثبألشخبص اٌّزؼٍمخ اٌّؤعغبد رشىً ف١ّب ثبٌّبئخ 12.17 ثٕغجخ

 اٌطبلخ أْ وّب.  اٌّؤعغبد ِغّٛع ِٓ ثبٌّبئخ 11.21ٚ ثبٌّبئخ 12.11 ٠ٕب٘ض ِب اٌزٛاٌٟ ػٍٝ

 11.14ٚ طؼجخ ٚضؼ١خ فٟ ثبألطفبي ٠زؼٍك ف١ّب ثبٌّبئخ 11.51ث١ٓ رزٕٛع اٌّشخظخ  االعز١ؼبث١خ

 ِب إٌٝ االعزّبػ١خ ٌٍّشوجبد ثبٌٕغجخ رظً ؽ١ٓ فٟ.  إػبلخ ٚضؼ١خ فٟ ٌألشخبص ثبٌٕغجخ  ثبٌّبئخ

 6.52 إٌٝ طؼجخ ٚضؼ١خ فٟ ٌٍٕغبء اٌّخظظخ رٍه رٕخفض رٌه ٚػىظ ثبٌّبئخ 12.24 ٠ٕب٘ض

 رؼٕٝ اٌزٟ االعزّبػ١خ اٌشػب٠خ ِؤعغبد. ثبٌّبئخ 5.41 اٌٝ اٌّغ١ٕٓ ٌٚألشخبص ثبٌّبئخ

 أٔٗ ثبٌزوش ٚعذ٠ش( . 111 أطً ِٓ ِؤعغخ 32) رشخ١ض ػٍٝ ٠زٛفش ال ٚضؼ١خ فٟ ثبألشخبص

 ؽ١ض 12.13 سلُ اٌمبْٔٛ دخٛي ثؼذ أؽذصذ 14 رٛعذ اٌّشخظخ غ١ش اٌّؤعغبد ٘زٖ ث١ٓ ِٓ

    14اٌزٕف١ز

 

 

---- 

 ِبٞ 16 ، اٌضالصبء"االعزّبػ١خ اٌشػب٠خ إؽظبئ١خ ِؤعغبد"االعزّبػ١خ،  ٚاٌز١ّٕخ ٚاٌّغبٚاح ٚاٌزضبِٓ األعشح ٚصاسح رمش٠ش 138

14811-1116  

 ٌٍؾغبثبد األػٍٝ اٌّغٍظ ، طجؼخ"طؼجخ ٚضؼ١خ فٟ ثبألشخبص رؼٕٟ اٌزٟ االعزّبػ١خ اٌشػب٠خ ِؤعغبد "ؽٛي رمش٠ش 148

   .11،ص1116،
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االجتماعٌة الرعاٌة مؤسسات إحداث اإلصالحات رهانات و اإلكراهات: الثانٌة الفقرة  

االجتماعٌة الرعاٌة مؤسسات إحداث تعٌق التً اإلكراهات: أوال  

 الرعاٌة مؤسسات حول أخٌرا أصدر الذي التقوٌم فً للحسابات األعلى المجلس كشؾ       

 أن حٌث المؤسسات لهذه المعٌشً الواقع, صعبة وضعٌة فً األشخاص تعنً التً االجتماعٌة

 تواجه منها المابة فً 07 فٌها مالٌة صعوبات تعرؾ  المؤسسات هذه من المابة فً 38

 تقدٌم فً االستمرار إشكالٌة تعانً منها المابة فً 03 و  التربوي التأطٌر توفٌر فً صعوبات

 التموٌل موارد أن 0200-0206 الممتدة الفترة خالل الماضٌة السنوات فً جاء وقد, خدماتها

, المؤسسات مداخٌل من المابة فً 52,08 نسبة بلؽت إذا صعبة وضعٌة فً تعنى األساسٌة

 00,80 بنسبة المشارٌع و األمالك وعابدات بالمابة 37,02 نسبته بما العمومً بالدعم متبوعا

 التدبٌر و التسٌٌر لمتطلبات تستجٌب لم هزٌلة النسبٌة المعطٌات هذه أن إال, المابة فً

07االجتماعٌة الرعاٌة لمؤسسات  

 هذه أن, االجتماعٌة الرعاٌة مؤسسات لتبٌر المؤسساتً االثار تحلٌل خالل من أٌضا وٌتبٌن  

 إلى االفتقار و االختصاصات تداخل أن كما, المؤسساتٌٌن الفاعلٌن من العدٌد تدخل تعنً األخٌرة

 واضحة بٌانات إعداد أمام عابقا ٌشكل أن شأنهما من الفاعلٌن بٌن ما المطلوب بالمستوى التنسٌق

 داخل األشخاص وضعٌة حول الدقٌقة المعطٌات ؼٌاب وكذا. وناجعة منسقة برامج و وفعالة

 وربط المراقبة الجمعٌة انهٌار إلى حتما ٌؤدي مما أشكاله و أنواعه بجمٌع اإلٌواء مراكز

.المسؤولٌة  

 

 

 

 

 

 

 

 

------ 

اإللكترونً بالموقع منشور مقال, صعبة وضعٌة فً االشخاص تعنى التً االجتماعٌة الرعاٌة مؤسسات حول  تقرٌر, أنور لٌلى :07  

02:29 الساعة على 04/23/0202 المطالعة تارٌخ 25/00/0208 النشر تارٌخ  www.hespress.com  
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أبرزها: عوٌصة أخرى إكراهات -أ  

 فً تعنى التً االجتماعٌة الرعاٌة مؤسسات تدبٌر ٌكتفً: المالٌة الموارد ضعف 

 التً مالبمة ظروؾ تحقٌق و خدمات بتقدٌم بتمكٌنها الكفٌلة المالٌة الموارد هزٌلة

 إلى صعبة وضعٌة فً باألشخاص والرقً العمل بها الجاري التحمالت دفتر ٌقتضٌها

 .المطلوبة الجودة

 

 فً ٌتجاوز الذي الوطنً التعاون مؤسسة منحة صرؾ فً التأخر أي: المنحة مشكل 

 هذه على تعتمد أنها بالرؼم التسٌٌر فً  عابق ٌشكل مما. كاملة سنة الحاالت بعض

 عدة أثاروا المؤسسات بعض مسؤولً أن كما, المستخدمٌن مستحقات لصرؾ المنحة

 االستٌعابٌة الطاقة أساس على تعتمد التً المنحة هذه احتساب طرٌقة على تخفٌضات

 عدد و نوع أو المقدمة الخدمات طبٌعة االعتبار بعٌن أخذ دون للمؤسسة المرخصة

  .الفعلٌٌن المستفٌدٌن

 

 

 دعم بلػ: التالٌة المعطٌات خالل من تفسٌره ٌمكن: الترابٌة الجماعات دعم ضعف 

 ما أي, درهم ملٌون 95,79 مجموعه ما 0200-0206 الفترة خالل الجماعات

 اإلضافً بالرسم المتعلقة المبالػ من وٌتكون.  الدعم مجموع من المابة فً 02 ٌقارب

 من الرؼم وعلى.  المابة فً 36 بنسبة المباشر الدعم و المنح و المابة فً 54 بنسبة

 لها أتاحت قد بالجماعات المتعلق003.04 رقم التنظٌمً القانون من 87 المادة أن

  08لإلٌواء اجتماعٌة ومراكز العجزة مأوى و الخٌري العمل دور إحداث فً المساهمة

 

 و 59 المادتان خصصت: الذبح على اإلضافً الرسم صرف وانتظام وضوح عدم 

 ٌمثل إضافٌا رسما09 المحلٌة الجماعات بجباٌات المتعلق47.26 رقم القانون من 62

 لتموٌل منه المابة فً 82 ترصد, الذبح على األصلً الرسم من المابة فً 52

 بعدم ٌتسم اإلضافً الرسم هذا منتوج أن ؼٌر المحلٌة والخٌرٌة االجتماعٌة المشارٌع

 .توزٌعه معاٌٌر وضوح عدم و مبالؽة انتظام

 

 

---- 

 04 ص سابق مرجع االجتماعٌة الرعاٌة مؤسسات حول تقرٌر :08

 62 و 52 المادتٌن فً انتقالً بشكل االستمرار على المحلٌة للجماعات 47.26 رقم القانون نص :09



13 
 

 ودفتر56.56 رقم القانون حددها التً الشروط واحترام تطبٌق فً صعوبات 

 طرف من توفٌرها ٌجب التً البشرٌة الموارد بخصوص النموذجً التحمالت

 وفبة  عدد بحسب توفٌرها البشرٌة الموارد القانون اإلطار حدد أي: المؤسسة

 . 02 المؤسسات من المستفٌدٌن

االجتماعٌة الرعاٌة مؤسسات إحداث شروط إكراهات -ب  

 كما, المؤسسة ومدٌر التدبٌر لجنة فً االجتماعٌة الرعاٌة مؤسسات تدبٌر أجهزة تشتمل  

 االلٌات من الوطنً التعاون طرؾ من إعدادها تم التً التدبٌر ودالبل المراقبة لجنة تعتبر

.فعال و سلٌم تدبٌر أجل من المؤسسات لهذه المتاحة  

 تجاوزت المؤسسات من العدٌد أن تبٌن: للمؤسسات االستٌعابٌة الطاقة تجاوز 

 سنة فً إذ. المقدمة الخدمات جودة على ٌؤثر ما وهو, المرخصة االستٌعابٌة الطاقة

 طاقتها المابة فً 03 نسبة ٌمثل ما أي 047 أصل من مؤسسة 34 تجاوزت  0206

 :التالً النحو على وذلك االستٌعابٌة

 02 022 بٌن بها المرخصة االستٌعابٌة الطاقة تجاوز نسبة بلؽت: مؤسسات 

 . المابة فً 822 و

 00 المابة فً 99 و 40 بٌن بها التجاوز نسبة تراوحت: مؤسسة. 

 00 المابة فً 42 و 6 بٌن ما التجاوز نسبة فٌها تأرجحت: مؤسسة. 

 المابة فً 9 ٌمثل ما أي 047 أصل من مؤسسة 03 تتوفر ال: التدبٌر لجنة غٌاب 

 الداخلً النظام مقتضٌات ان رؼم. التدبٌر لجنة على المؤسسات مجموع من

 .مؤسسة بكل التدبٌر لجنة إحداث تقتضً للمؤسسات

 مؤسسة 34 فً شاؼرا الزال المدٌر منصب نأ ٌبٌن: مدٌر بدون المؤسسات ربع 

 توفرها لعدم إما األمر هذا وٌرجع, منها المابة فً 03 ٌمثل ما أي 047 أصل من

 .المنصب هذا لشؽل المطلوبة الشروط و الكفاءة دو األشخاص على

 

 

 

 

------- 

:االجتماعٌة الرعاٌة مؤسسات بتقٌٌم المتعلق 65.05 الجدٌد القانون 02  

 



14 
 

 المراقبة لجنة تفعٌل عدم 

 المالً بالتدبٌر الخاص المساطر دلٌل حدد: االقتضاء مسطرة تفعٌل فً صعوبات 

 بالنسبة اتباعها الواجب المسطرة االجتماعٌة الرعاٌة لمؤسسات والمحاسبً

 تم والتً المقتضٌات، هذه تطبٌق أن ؼٌر. وقٌمتها نوعها بحسب للمشترٌات

 بعض تعترضه  العمومٌة، للصفقات بالنسبة المعتمدة المساطر من استنباطها

 متطلباتها بتلبٌة ٌتعلق فٌما  سٌما وال المؤسسات هذه بتنظٌم المرتبطة الصعوبات

 .المشترٌات من الٌومٌة

االجتماعٌة الرعاٌة مراكز منها تعانً التً الصحً المستوى على اإلكراهات -ج  

 الطبٌة األطر قلة و, االجتماعٌة الرعاٌة مراكز داخل  الصحٌة التؽطٌة من االستفادة عدم    

, االجتماعٌة الرعاٌة بمؤسسات للنهوض بالرقابة المرتبط الداخلً النظام بنود انعدام ٌعادل مما

 تسلٌم بٌنها من, أٌضا منها تعانً التً عوٌص مشكل عند الوقوؾ ذاته التقرٌر ٌتابع و

 خاصة حٌاتهم على خطرا ٌشكل بهذا و, الطبً اإلشراؾ ؼٌاب ظل فً أدوٌة المرضى

 التً المؤسسات هذه من المابة فً 60 تواجه كما, الذهنٌة اإلعاقات وذوي النفسٌٌن المرضى

 مستوى على الحاصل الضعؾ و تمدرسهم إشكالٌة, صعبة وضعٌة فً باألطفال تتكفل

 .ٌحثونها التً اإلٌواء ظروؾ و النفسٌة حالتهم تتبع و علٌهم اإلشراؾ

بالمؤسسات     العٌش شروط و البنٌات ضعف و االكتظاظ مشكل -د  

 حوالً عن االجتماعٌة التنمٌة و األسرة و المرأة و التضامن لوزارة صادم تقرٌر رصدها   

 الرعاٌة مؤسسات و مراكز ألوضاع دقٌقا وصفا قدم التقرٌر. االجتماعٌة للرعاٌة مؤسسة 0422

 القصور و القوة جوانب مبرزا, إنجازاتها حصٌلة تقٌٌم تعٌق التً اإلكراهات بسط و, االجتماعٌة

 00.ثانٌة جهة من التنفٌذ ظروؾ و ببٌبة تتصل التً تلك و, جهة من تعترٌها التً

 

 

 

 

----- 

:الحقاوي "وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمٌة االجتماعٌة" مقال منشور على الموقع اإللكترونً 00  

00:32على الساعة  04/23/0202تارٌخ الولوج   www.hespress.com  

 

 

http://www.hespress.com/
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االجتماعٌة الرعاٌة مؤسسات بها جاءت التً اإلصالحات: ثانٌا  

 أنه إال االجتماعٌة الرعاٌة مؤسسات منها تعانً التً العوٌصة اإلكراهات من بالرؼم  

 المعنٌٌن الوزراء بعض و الدولة بها قامت التً المجهودات من مجموعة ظل فً جاءت

:باألمر  

األسرة و المرأة و التضامن وزارة دور -أ  

 العمومٌة السٌاسات مختلؾ تنزٌل فً أساسٌا شرٌكا المدنً المجتمع و الوزارة تعتبر    

 ووفق, المسؤولٌة و الشفافٌة إطار فً الجمعٌات لهذه المالً الدعم توفٌر على الحرص على

 األٌتام و, المهملٌن و المسنٌن, إعاقة وضعٌة األشخاص بحقوق النهوض و محددة مساطر

 اإلدارة مع التنسٌق و التشاور و االجتماعٌة العدالة ربط ثم الخ...عنهم المتخلً األطفال و

00 البرمجة و الدعم و التعاون  على لالستعداد اإلدارة تقرٌب و الجمعٌات و المركزٌة  

 المجتمع أضحى التً متمٌزة مكانة منه أبرز 0200 لسنة المملكة دستور فً جاء قد ثم   

 بمؤسسات النهوض و إحداث, التنمٌة فً حقٌقٌا و أساسٌا شرٌكا بصفته به ٌقوم المدنً

 أساس على ٌقوم للمملكة الدستور نظام أن على: األول فصله فً االجتماعٌة الرعاٌة

 المسؤولٌة ربط و الجٌدة الحكامة مبادئ على و المشاركة و المواطنة الدٌمقراطٌة

.بالمحاسبة  

الوطنٌة التشرٌعٌة للمنظومة المتواصلة اإلصالحات بعض -ب  

 السعً فً الدولة واجب على 30 الفصل مضمون خالل جاء: الطفل حق دستور 

 ثم, 03 األطفال لجمٌع المعنوي و االجتماعً االعتبار و القانونٌة الحماٌة لتوفٌر

 المواطنٌن استفادة أسباب لتسٌٌر المتاحة الوسابل كل تعببة 30 الفصل مضمون

 و الصحٌة العناٌة و العالج فً الحق, المساواة قدم على األطفال منهم و والمواطنات

 04.التؽطٌة

 

---- 

 0205مارس 06 بتارٌخ صادر األشخاص بحقوق للنصوص تقرٌر : :00

0200 دستور من 30 الفصل :03  

 0200 دستور من 30 الفصل : :04
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 و أولوٌاته سلم فً الطفل حماٌة جعل أي:  الوطنً التشرٌع فً الطفل حماٌة ضمان 

 مؤسسات و, حكومٌة قطاعات من الفاعلٌن لمختلؾ التشاركٌة المقاربة وفق تضمن

 حقوقٌة و مدنٌة فعالٌات و جمعٌات و وطنٌة

 مقدماته فً الطفل حقوق تعزٌز تساهم الجدٌدة المؤسسات بعض تنزٌل : 

 

 0229 البٌبً و االجتماعً و االقتصادي المجلس -

 0204 العلمً البحث و التكوٌن و للتربٌة األعلى المجلس -

 0206 الطفل و لألسرة االستشاري المجلس إحداث قانون صدور -

 05. 0208 االنتهاكات ضحاٌا باألطفال الخاص للتنظٌم الوطنٌة االلٌة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- 

الدستور من 053-050-050 الفصول :05  
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 خاتمة

و السٌاسات الوقابٌة فً مواجهة عدد من الظواهر  و ختاما عندما تنجح االستراتٌجٌات    

االجتماعٌة التً تمس شرٌحة من المجتمع, فقد ال تحتاج إلى مؤسسات للرعاٌة االجتماعٌة. 

و إذا كانت الحاجة إلٌها كما هو الحال االن, فال بد من المبادرة إلى جعلها مؤسسات مؤهلة 

ٌة, و ذلك عبر مداخل السٌاسات و القوانٌن و لبناء اإلنسان, و مساهمة فً تحسٌن مناخ التنم

 مساطر العمل.

فنحن عندما نضع القوانٌن الضرورٌة و المالبمة لتأطٌر مؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة و 

 طرق االشتؽال بها, وعندما نحترم هذه القوانٌن بحرفٌتها, و عندما نوفً كمتدخلٌن,

, و عندما نعبا الموارد البشرٌة و الموارد بالتزاماتنا و ننسق الجهود و نوجهها إلى وجهتها

المالٌة, ونستعملها حسب قواعد استعمالنا, و عندما ٌشمل باب التطوع األوسع و األرحب 

 جمٌع المبادرات المواطنة لتكون خدمة اإلنسان هً ؼاٌتنا.

 عندها فقط نكون قد قمنا بجزء من واجبنا .
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 الئحة المصادر و المراجع

 الكتب 

 فهمً توفٌق محمد "العمل االجتماعً داخل مؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة"

الرعاٌة اإلجتماعٌة المعاصرة"عبد القادر اسبٌقة " مدخل إلى   

 المقاالت و التقارٌر 

المتعلق  65.05تقرٌر لجنة القطاعات االجتماعٌة بمجلس النواب حول قانون  -

 بمؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة

المتعلق بمؤسسات  65.05الراجب مقال قراءة فً مستجدات القانون رقم سمٌرة  -

 م 00:45, 0208نونبر  05الرعاٌة االجتماعٌة مؽرب القانون 

 النصوص القانونٌة التنظٌمٌة 

المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة و تدبٌرها  04.25القانون رقم  -

 .0226دجنبر  7تارٌخ ب 5482, ج.ٍر عدد 0226نونبر  00بتارٌخ 

, 0208أبرٌل  00المتعلق بمؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة بتارٌخ  65.05القانون رقم  -

 . 0208أبرٌل  03بتارٌخ  6667ج,ر عدد 

, ج,ر 0220ٌونٌو  03المتعلق بكفالة األطفال المهملٌن بتارٌخ  05.20القانون رقم  -

 .0220ؼشت  09بتارٌخ  5230عدد 

 04.25بتطبٌق القانون رقم  0227ٌولٌو  3مؤرخ فً  0.27.829المرسوم رقم  -

 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة.
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