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توطئة

    هــذا هــو العــدد الثالــث مــن النشــرة اإلحصائيــة للتعــاون الوطنــي الــذي يضــّم بيــن دفّتيــه 
المعطيــات اإلحصائيــة الخاصــة بأنشــطة التعــاون الوطنــي خــال ســنة 2015.

   وهــو ثمــرة تجميــع ومعالجــة المعطيــات اإلحصائيــة الصــادرة عــن مختلــف المندوبيــات اإلقليميــة 
للتعــاون الوطنــي عبــر تفعيــل  نظــام تدبيــر اإلحصائيــات المعتمــد علــى المســتوى المركــزي.

ــي بهــدف مســاعدتها  ــاون الوطن ــة للتع ــة والخارجي ــح الداخلي ــف المصال ــى مختل    وهــو موجــه إل
علــى بلــورة وتنزيــل البرامــج واألنشــطة القطاعيــة علــى أســس متينــة ووفــق معطيــات رقميــة ذات 

ــة. مصداقي

ــذا  ــون، وك ــون الجامعي ــة، والباحث ــة والدولي ــات الوطني ــة، والهيئ ــركاء المؤسس ــيجد ش ــذا وس    ه
عمــوم المهتميــن فــي هــذا العــدد مصــدرا مهمــا للمعطيــات واإلحصائيــات التــي تهــّم مختلــف برامــج 

وأنشــطة هــذه المؤسســة.
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تقديم مؤسسة التعاون الوطني

اإلطار المؤسساتي

أحدثــت مؤسســة التعــاون الوطنــي علــى شــكل مؤسســة خصوصيــة ذات طابــع اجتماعــي معتــرف لهــا 
بالمنفعــة العامــة بموجــب الظهيــر الشــريف رقــم 1-57-099 بتاريــخ 26 رمضــان 1376 الموافق ل 27 
أبريــل 1957، ثــم تحولــت بواســطة المرســوم رقــم 2-71-625 بتاريــخ 12 محــرم 1392 الموافــق ل 
28 فبراير 1972 إلى مؤسســـة عموميــــة تتمتع بالشخصيــــة المدنيــــة واالستقالل المالي، موضوعة 

تحــت وصايــة الــوزارة المكلفــة بالشــؤون االجتماعيــة.

المهام

ــع  ــة واإلســعاف والمســاعدات علــى جمي ــواع المعون ــم مختلــف أن أنيطــت بالتعــاون الوطنــي مهــام تقدي
أشــكالها لفائــدة الفئــات الفقيــرة والمحتاجــة، والمســاهمة فــي إنعــاش المجتمــع واألســرة ؛ كمــا عهــد إليــه 
بتجميــع المســاعدات والهبــات والتبرعــات المختلفــة، وتوزيعهــا علــى الفقــراء والمحتاجيــن، والمســاهمة 

فــي إنشــاء المؤسســات والمراكــز التــي تســهّل ولــوج ســوق الشــغل واالندمــاج فــي الحيــاة العامــة.

وتعتبــر هــذه المؤسســة مــن أهــم مكونــات شــبكة الســامة االجتماعيــة لفائــدة الفئــات الفقيــرة، ودرع أمــان 
بالنســبة لهذه الشــرائح.

ويراقــب التعــاون الوطنــي الجمعيــات االجتماعيــة لإلســعاف واإلحســان التــي تســتفيد مــن إعانتــه الماليــة 
بموجــب الفصــل األول مــن القــرار الــوزاري بتاريــخ 16 رمضــان 1354 (13 دجنبــر 3195) فــي شــأن 

مراقبــة المؤسســات الخصوصيــة لإلســعاف واإلحســان التــي تمنحهــا الدولــة مســاعدات ماليــة. 

هــذا ويمكــن استشــارته فــي ضــرورة إحــداث كل مؤسســة عموميــة ذات صبغــة اجتماعيــة أو إحســانيه، 
و كــذا فــي التدابيــر العامــة أو الخاصــة التــي تهــّم التضامــن والتعــاون، فضــا عــن مســاهمته فــي تكويــن 

األعــوان العامليــن بالمؤسســات التــي تخضــع لمراقبتــه.
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التنظيم

يدبـّـر التعــاون الوطنــي مــن طــرف مجلــس إداري تترأســه وزيــرة التضامــن والمــرأة واألســرة والتنميــة 
االجتماعيــة، ويديــر شــؤونه مديــر ينفـّـذ مقــررات المجلــس اإلداري، ويتــم تعيينــه وفقــا لشــروط محــددة 

بالقانــون.

يخضــع التعــاون الوطنــي للمراقبــة الماليــة للدولــة علــى المؤسســات العموميــة والمنشــآت العامــة وذلــك 
طبقــا للظهيــر رقــم 1-03-195 بتاريــخ 16 رمضــان 1424 )11 نونبــر 2003( بمثابــة القانــون

.00-69 

ويخضــع التنظيــم المالــي والمحاســباتي للتعــاون الوطنــي للمقتضيــات المحــددة فــي قــرار وزيــر االقتصاد 
والماليــة رقــم 2.3660 بتاريــخ 13 يوليوز 2005.

أمــا علــى المســتوى الترابــي للمملكــة، فالتعــاون الوطنــي ممثّــل بمنســقيات جهويــة ومندوبيــات إقليميــة 
ــث  ــص البح ــا يخ ــة فيم ــات تقريري ــون بصاحي ــون اإلقليمي ــون والمندوب ــقون الجهوي ــع المنس ؛ ويتمت
عــن الشــركاء المحلييــن، وباقتــراح عقــد اتفاقيــات شــراكة، واختيــار مواقــع إحــداث مراكــز المؤسســة، 
واإلشــراف علــى تســيير المراكــز التابعــة لنفوذهــم الترابــي، كمــا أن اإلدارة تخــّول لهــم تدبيــر بعــض 
الشــؤون المتعلقــة بالمــوارد البشــرية المحليــة. وينــدرج هــذا األســلوب التدبيــري فــي إطــار اإلصاحــات 
ــو  ــات نح ــن الصاحي ــد م ــل العدي ــر نق ــز عب ــار الاتمرك ــس خي ــة تكري ــة بغي ــا المؤسس ــي أنجزته الت

ــي. المســتوى المحل

الموارد المالية

تتكّون موارد مؤسسة التعاون الوطني من :

qqاإلعانات السنوية المقدمة من طرف الدولة والجماعات المحلية ؛

qqالضرائب الموضوعة رهن إشارتها ؛

qq.الهبات و الوصايا
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الهيكلة الجديدة لمهام التعاون الوطني

ستعمل مؤسسة التعاون الوطني على تقديم خدمات متنوعة موزعة على المحاور التالية :

ــر أو  ــة فق ــي وضعي ــخاص ف ــة األش ــول حال ــات ح ــع المعطي ــر جم ــك عب ــة : وذل ــة االجتماعي *اليقظ
هشاشــة أو إقصــاء، وإنشــاء وتعميــم قواعــد معطيــات خاصــة بالفئــات المســتهدفة، وكــذا تتبــع حاالتهــم 

ــم. ــر أوضاعه ــر وتطوي ــتباقية لحســن تدبي ــام بالخطــوات االس وشــؤونهم، والقي

*االستماع والتوجيه والمواكبة : لفائدة األشخاص في وضعية هشاشة وإقصاء، وذلك عبر:

· االستماع والتوجيه؛	

· التتبع والتقييم الفردي للحاالت ؛	

· اإلخبار واالستشارة؛	

· المواكبة لكل حالة ؛	

· الوساطة االجتماعية )وخاصة العائلية(.	

*الخدمــات االجتماعيــة : عبــر التكفــل باألشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة وإقصــاء، خاصــة مــن الفئــات 
التاليــة :

· األطفال في وضعية صعبة ؛	

· النساء في وضعية صعبة؛	

· األشخاص في وضعية إعاقة ؛	

· األشخاص المسنون بدون عائل.	
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عامة معطيات

أرقام في الوطني التعاون حصيلة
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الدار البيضاء الكبرى 
 سطات
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2015و 2010 سنة بين ما والمستفيدين المراكز أعداد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
3114 عدد المراكز 3263 3 326 3529 3672 3 988
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988 3للمراكز اإلجمالي العدد

(قروي/حضري)التوزيع حسب المجال 

النسبةعدد المراكزالمجال

%09052,41 2حضري

%89847,59 1قروي

%988100,00 3المجموع

السنوية اإلحصائية النشرة
2015 سنة

الوطني الصعيد على المراكز عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

 حضري
52% 

 قروي
48% 

 توزيع المراكز حسب المجال 
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توزيع المراكز حسب الجهات

النسبةعدد المراكزالجهة
%3578,95طنجة تطوان الحسيمة

%3117,80الجهة الشرقية

%53113,31فاس مكناس

%3508,78الرباط سال القنيطرة

%2957,40بني مالل خنيفرة

%55013,79الدار البيضاء الكبرى سطات

%54713,72مراكش آسفي

%3458,65درعة تافياللت

%44111,06سوس ماسة

%1634,09كلميم واد نون

%741,86العيون الساقية الحمراء

%240,60الداخلة وادي الذهب

%988100,00 3المجموع

توزيع المراكز حسب المندوبيات اإلقليمية
النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية

%551,38أكادير

%360,90عين السبع الحي المحمدي

%741,86الحسيمة

%912,28أزيالل

%200,50بن مسيك سيدي عثمان

%461,15بني مالل

%390,98بنسليمان

%691,73بولمان

%300,75الدار البيضاء أنفا

%671,68شفشاون
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النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%651,63شيشاوة

%200,50الداخلة

%451,13الحاجب

%1233,08الحوز

%721,81الجديدة

%641,60القلعة

%631,58الراشيدية

%812,03الصويرة

%1263,16فاس

%411,03فكيك

%571,43كلميم

%200,50إفران

%661,65القنيطرة

%501,25الخميسات

%601,50خنيفرة

%621,55خريبكة

%310,78العيون

%481,20العرائش

%882,21مراكش

%932,33مكناس

%190,48المحمدية

%360,90الناظور

%802,01ورززات

%481,20وجدة

%451,13الرباط

%852,13آسفي

%491,23سال

%441,10سطات

%390,98إنزكان أيت ملول

%1012,53سيدي قاسم

%160,40طانطان

%340,85طنجة

%601,50تاونات

%832,08تارودانت

%481,20طاطا

%761,91تازة

%230,58تمارة

%310,78تطوان

%1172,93تزنيت

%260,65آسا الزاك

%170,43السمارة

%130,33بوجدور

%461,15جرادة

%320,80تاوريرت
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النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%992,48اشتوكة أيت باها

%1233,08زاكورة

%140,35الفحص أنجرة

%300,75عين الشق الحي الحسني

%240,60موالي يعقوب

%180,45صفرو

%230,58المضيق فنيدق

%370,93بركان

%461,15سيدي البرنوصي

%160,40مديونة

%310,78موالي رشيد

%140,35مرس السلطان

%140,35الحي الحسني

%310,78النواصر

%250,63كرسيف

%40,10أوسرد

%621,55سيدي بنور

%250,63الرحامنة

%160,40سيدي سليمان

%230,58ميدلت

%360,90الفقيه بنصالح

%130,33طرفاية

%461,15الدريوش

%561,40تنغير

%160,40اليوسفية

%461,15برشيد

%661,65وزان

%641,60سيدي إفني

%988100,00 3المجموع
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970 493للمستفيدين اإلجمالي العدد

توزيع المستفيدين حسب الجنس

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجنس

%55137,16 183ذكر

%41962,84 310أنثى

%970100,00 493المجموع

(قروي/حضري)توزيع المستفيدين حسب المجال 

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمجال

%75772,02 355حضري

%21327,98 138قروي

%970100,00 493المجموع

السنوية اإلحصائية النشرة

2015 سنة

الوطني الصعيد على المستفيدين عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

 ذكر
37% 

 أنثى
63% 

 توزيع المستفيدين حسب الجنس
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توزيع المستفيدين حسب الجهات

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجهة

%7577,85 38طنجة تطوان الحسيمة

%04111,95 59الجهة الشرقية

%49010,83 53فاس مكناس

%87112,53 61الرباط سال القنيطرة

%8956,25 30بني مالل خنيفرة

%40515,47 76الدار البيضاء الكبرى سطات

%82612,31 60مراكش آسفي

%2995,93 29درعة تافياللت

%8649,89 48سوس ماسة

%4243,73 18كلميم واد نون

%2931,68 8العيون الساقية الحمراء

%8051,58 7الداخلة وادي الذهب

%970100,00 493المجموع

 حضري
72% 

 قروي
28% 

 (قروي/حضري)توزيع المستفيدين المجال 
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توزيع المستفيدين حسب المندوبيات اإلقليمية
النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية

%4042,31 11أكادير
%0710,62 3عين السبع الحي المحمدي

%5571,12 5الحسيمة
%3191,08 5أزيالل

%2150,85 4بن مسيك سيدي عثمان
%3661,90 9بني مالل
%1440,64 3بنسليمان
%6710,74 3بولمان

%8581,39 6الدار البيضاء أنفا
%0480,82 4شفشاون
%8131,38 6شيشاوة
%3221,48 7الداخلة
%6620,94 4الحاجب
%5371,73 8الحوز
%4681,92 9الجديدة
%6161,14 5القلعة

%6721,35 6الراشيدية
%7762,59 12الصويرة

%2982,89 14فاس
%4623,33 16فكيك
%1711,05 5كلميم
%5960,53 2إفران

%7572,18 10القنيطرة
%5022,73 13الخميسات

%3021,28 6خنيفرة
%0441,43 7خريبكة
%2580,86 4العيون

%2680,66 3العرائش
%9672,02 9مراكش
%7731,57 7مكناس

%8071,99 9المحمدية
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النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%7841,17 5الناظور
%0041,01 5ورززات

%0011,82 9وجدة
%1392,46 12الرباط
%1722,06 10آسفي
%2121,86 9سال

%7300,76 3سطات
%0991,03 5إنزكان أيت ملول

%3651,29 6سيدي قاسم
%6120,93 4طانطان
%2962,89 14طنجة
%0790,83 4تاونات

%9812,63 12تارودانت
%0091,01 5طاطا
%9851,62 7تازة
%5970,32 1تمارة
%8990,99 4تطوان
%3661,90 9تزنيت

%3410,47 2آسا الزاك
%9410,39 1السمارة
%7440,15بوجدور
%0780,62 3جرادة

%6112,35 11تاوريرت
%0051,01 5اشتوكة أيت باها

%3032,49 12زاكورة
%1460,23 1الفحص أنجرة

%5390,72 3عين الشق الحي الحسني
%9071,40 6موالي يعقوب

%5190,31 1صفرو
%2260,45 2المضيق فنيدق

%2470,66 3بركان
%5351,53 7سيدي البرنوصي

%2851,07 5مديونة
%3560,68 3موالي رشيد

%8890,38 1مرس السلطان
%4440,49 2الحي الحسني

%0980,63 3النواصر
%4721,11 5كرسيف
%4830,10أوسرد

%7981,17 5سيدي بنور
%0810,62 3الرحامنة

%2991,68 8سيدي سليمان
%3740,28 1ميدلت

%8640,58 2الفقيه بنصالح
%3500,27 1طرفاية

%3860,89 4الدريوش
%9460,80 3تنغير

%8640,78 3اليوسفية
%1680,64 3برشيد
%3170,67 3وزان

%3001,28 6سيدي إفني
%970100,00 493المجموع
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والتكوين التربية مراكز      * 

المهني التكوين مراكز      * 

إعاقة وضعية في األشخاص مراكز      * 

االجتماعية الرعاية مؤسسات      * 

األطفال رياض      * 

المواطن دور      * 

األمية محو فضاءات      * 

 في الوطني التعاون حصيلة
أرقام

البرنامج حسب الحصيلة
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 في الوطني التعاون حصيلة
أرقام

والتكوين التربية مراكز: برنامج

 :إلى البرنامج يهدف
المنقطعين أو المتمدرسين غير والفتيان الفتيات استقبال 

 الفقيرة األوساط من المنحدرات والنساء الدراسة عن
 ذات والمهنية اليدوية المهارات مختلف في وتكوينهم
 باآللة، الطرز التقليدية، الخياطة) اإلنتاجية المردودية

 السياحة والتجميل، الحالقة الطبخ، فنون المعلوميات،
 على الصباغة الطفولة، مجال في مربيات الجبلية،
 ؛(...الثوب على الصباغة  الزجاج،

 لغير إلزاميا، طابعا تأخذ والتي األمية محو دروس تقديم 
 المتمدرسين؛

وزارة مع بشراكة الصحية التربية في حصص تنظيم 
 الصحة مجاالت تهم والتي المدني والمجتمع الصحة
 والطفل، األم صحة موضوع حول والتحسيس اإلنجابية
 ...جنسيا المنقولة األمراض إلى إضافة

الجمعيات؛ مع بشراكة المواطنة على للتربية حصص 
الحياة مهارات تقوية يخص فيما تكوينية دورات تنظيم 

 صعبة؛ وضعية في والفتيات النساء عند
إحداث( والمهني االجتماعي اإلدماج أجل من المواكبة 

 إحداثو وتعاونيات جمعيات شكل على صغيرة مشاريع
 .(الصغرى المقاوالت

 المستهدفة الفئة
هشة؛ اجتماعية أوساط من المنحدرات األميات النساء 
غير أو الدراسة عن المنقطعين والفتيان الفتيات 

 .معوزة أسر من المنحدرين المتمدرسين
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565 1للمراكز اإلجمالي العدد

(قروي/حضري)التوزيع حسب المجال 

النسبةعدد المراكزالمجال

%97262,11حضري

%59337,89قروي

%565100,00 1المجموع

الوطني الصعيد على المراكز عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

السنوية اإلحصائية النشرة
2015 سنة

 حضري
62% 

 قروي
38% 

 (قروي/حضري)التوزيع المجال 

مراكز التربية والتكوين
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توزيع المراكز حسب الجهات

النسبةعدد المراكزالجهة

%1479,39طنجة تطوان الحسيمة

%1388,82الجهة الشرقية

%21113,48فاس مكناس

%16510,54الرباط سال القنيطرة

%1107,03بني مالل خنيفرة

%26416,87الدار البيضاء الكبرى سطات

%18711,95مراكش آسفي

%956,07درعة تافياللت

%1378,75سوس ماسة

%644,09كلميم واد نون

%362,30العيون الساقية الحمراء

%110,70الداخلة وادي الذهب

%565100,00 1المجموع
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مراكز التربية والتكوين
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النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%181,15أكادير

%211,34عين السبع الحي المحمدي

%311,98الحسيمة
%221,41أزيالل

%140,89بن مسيك سيدي عثمان

%211,34بني مالل
%100,64بنسليمان
%221,41بولمان

%201,28الدار البيضاء أنفا

%241,53شفشاون

%211,34شيشاوة
%90,58الداخلة
%161,02الحاجب
%362,30الحوز
%382,43الجديدة
%291,85القلعة

%251,60الراشيدية
%110,70الصويرة

%654,15فاس
%130,83فكيك
%322,04كلميم
%70,45إفران

%392,49القنيطرة
%211,34الخميسات

%221,41خنيفرة
%241,53خريبكة
%171,09العيون

%251,60العرائش
%392,49مراكش
%553,51مكناس

%90,58المحمدية
%231,47الناظور
%120,77ورززات

%191,21وجدة
%221,41الرباط
%372,36آسفي
%311,98سال

%171,09سطات
%211,34إنزكان أيت ملول

%301,92سيدي قاسم
%90,58طانطان
%130,83طنجة
%140,89تاونات

%291,85تارودانت
%161,02طاطا
%211,34تازة
%140,89تمارة
%130,83تطوان
%221,41تزنيت

%120,77آسا الزاك

توزيع المراكز حسب المندوبيات اإلقليمية اإلقليمية

مراكز التربية والتكوين



33 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%100,64السمارة
%30,19بوجدور
%150,96جرادة

%130,83تاوريرت
%311,98اشتوكة أيت باها

%311,98زاكورة
%50,32الفحص أنجرة

%161,02عين الشق الحي الحسني

%70,45موالي يعقوب
%40,26صفرو

%110,70المضيق فنيدق
%191,21بركان

%261,66سيدي البرنوصي
%20,13مديونة

%181,15موالي رشيد
%120,77مرس السلطان
%60,38الحي الحسني

%140,89النواصر
%110,70كرسيف
%20,13أوسرد

%231,47سيدي بنور
%70,45الرحامنة

%80,51سيدي سليمان
%70,45ميدلت

%211,34الفقيه بنصالح
%60,38طرفاية

%251,60الدريوش
%201,28تنغير

%70,45اليوسفية
%181,15برشيد
%251,60وزان

%110,70سيدي إفني
%565100,00 1المجموع

مراكز التربية والتكوين



حصيلة التعاون الوطني في أرقام34

474 164للمراكز اإلجمالية االستيعابية الطاقة

المجموعقرويحضريالمجال حسب

98445490164474 118للمراكز اإلجمالية االستيعابية الطاقة

03021140120170 99المستفيدين عدد

%73,06%46,47%83,23االستيعاب نسبة معدل

االستيعابية الطاقة معطيات تحليل

2015و 2010 سنتي بين المراكز عدد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
198 1 عدد المراكز 1 235 1283 1 388 1 463 1 565

1 198 1 235 
1283 

1 388 
1 463 

1 565 
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 2015و  2010تطور عدد المراكز بين سنتي 

مراكز التربية والتكوين



35 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

170 120للمستفيدين اإلجمالي العدد

توزيع المستفيدين حسب الجنس

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجنس

%89614,06 16ذكر

%27485,94 103أنثى

%170100,00 120المجموع

الوطني الصعيد على المستفيدين عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

السنوية اإلحصائية النشرة

2015 سنة

 ذكر
14% 

 أنثى
86% 

 توزيع المستفيدين حسب الجنس

مراكز التربية والتكوين



حصيلة التعاون الوطني في أرقام36

(قروي/حضري)توزيع المستفيدين حسب المجال 

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمجال

%03082,41 99حضري

%14017,59 21قروي

%170100,00 120المجموع

توزيع المستفيدين حسب الجهات

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجهة
%6167,17 8طنجة تطوان الحسيمة

%4577,87 9الجهة الشرقية

%97710,80 12فاس مكناس

%77812,30 14الرباط سال القنيطرة

%7905,65 6بني مالل خنيفرة

%65527,17 32الدار البيضاء الكبرى سطات

%51610,42 12مراكش آسفي

%1263,43 4درعة تافياللت

%5769,63 11سوس ماسة

%6312,19 2كلميم واد نون

%7982,33 2العيون الساقية الحمراء

%2501,04 1الداخلة وادي الذهب

%170100,00 120المجموع

 حضري
82% 

 قروي
18% 

 (قروي/حضري)توزيع المستفيدين المجال 

مراكز التربية والتكوين



37 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%5083,75 4أكادير

%5801,31 1عين السبع الحي المحمدي

%5011,25 1الحسيمة

%6590,55أزيالل

%1930,99 1بن مسيك سيدي عثمان

%7591,46 1بني مالل

%6240,52بنسليمان

%9510,79بولمان

%0732,56 3الدار البيضاء أنفا

%9870,82شفشاون

%0710,89 1شيشاوة

%0060,84 1الداخلة

%9020,75الحاجب

%0640,89 1الحوز

%7494,78 5الجديدة

%9650,80القلعة

%4411,20 1الراشيدية

%9450,79الصويرة

%9784,97 5فاس

%5490,46فكيك

%3711,14 1كلميم

%3810,32إفران

%4243,68 4القنيطرة

توزيع المستفيدين حسب المندوبيات اإلقليمية اإلقليمية

8 616 9 457 

12 977 
14 778 

6 790 

32 655 

12 516 

4 126 

11 576 

2 631 2 798 
1 250 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

طنجة تطوان 
 الحسيمة

الجهة 
 الشرقية

الرباط سال  فاس مكناس
 القنيطرة

بني مالل 
 خنيفرة

الدار البيضاء 
الكبرى 
 سطات

درعة  مراكش آسفي
 تافياللت

كلميم واد  سوس ماسة
 نون

العيون 
الساقية 
 الحمراء

الداخلة وادي 
 الذهب

   توزيع المستفيدين حسب الجهات

مراكز التربية والتكوين



حصيلة التعاون الوطني في أرقام38

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%2661,05 1الخميسات

%6711,39 1خنيفرة

%4991,25 1خريبكة

%9881,65 1العيون

%2791,06 1العرائش

%6673,05 3مراكش

%7062,25 2مكناس

%6655,55 6المحمدية

%9112,42 2الناظور

%4110,34ورززات

%6551,38 1وجدة

%7651,47 1الرباط

%1802,65 3آسفي

%3583,63 4سال

%7640,64سطات

%7512,29 2إنزكان أيت ملول

%2561,05 1سيدي قاسم

%3460,29طانطان

%1850,99 1طنجة

%4930,41تاونات

%0931,74 2تارودانت

%6480,54طاطا

%0260,85 1تازة

%7910,66تمارة

%6851,40 1تطوان

%5700,47تزنيت

%4950,41آسا الزاك

%3980,33السمارة

%1700,14بوجدور

%9480,79جرادة

%8240,69تاوريرت

%0060,84 1اشتوكة أيت باها

%4161,18 1زاكورة

%4510,38الفحص أنجرة

%0861,74 2عين الشق الحي الحسني

%3700,31موالي يعقوب

%1700,14صفرو

%8460,70المضيق فنيدق

%0270,85 1بركان

%5422,95 3سيدي البرنوصي

%1540,13مديونة

%5341,28 1موالي رشيد

مراكز التربية والتكوين



39 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%3781,15 1مرس السلطان

%4501,21 1الحي الحسني

%8650,72النواصر

%5920,49كرسيف

%2440,20أوسرد

%1040,92 1سيدي بنور

%4930,41الرحامنة

%9180,76سيدي سليمان

%2560,21ميدلت

%2021,00 1الفقيه بنصالح

%2420,20طرفاية

%9510,79الدريوش

%6020,50تنغير

%1310,94 1اليوسفية

%8940,74برشيد

%6820,57وزان

%4190,35سيدي إفني

%170100,00 120المجموع

2015و 2010 سنتي بين المستفيدين عدد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
353 108 عدد المستفيدين 102 721 120 518 105 145 109 328 120 170

108 353 

102 721 

120 518 

105 145 

109 328 

120 170 
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 2015و 2010تطور عدد المراكز بين سنتي 

مراكز التربية والتكوين





41 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

 في الوطني التعاون حصيلة
أرقام

المهني التكوين مراكز: برنامج

 :إلى البرنامج يهدف

عن والمنقطع صعبة وضعية في الشباب تمكين 

 لمزاولة الضرورية المؤهالت اكتساب من الدراسة

 العملية؛ الحياة في اندماجه يسهل مهني نشاط

المنتجة، التقليدية الصناعة) ومهن حرف تعلم 

 واألشغال البناء وقطاع الطبخ، وفنون والفندقة،

 السيارات، وكهرباء المباني كهرباء ، العمومية

 التكوين مقاربة حسب (...والترصيص والمكانيك

   المقاولة في التطبيقية الدروس) 20/80 بالتدرج

 ؛(20 % النظرية والدروس  %80

الخريجين إدماج لتسهيل واالحتضان المواكبة 

 الشباب؛

بحمالت القيام) الطبية واالجتماعية النفسية المواكبة 

 .(...المخدرات وتعاطي اإلدمان ضد تحسيسية

المستهدفة الفئة: 

صعبة وضعية في الدراسة عن المنقطع الشباب 

 .سنة 15 عن أعمارهم تقل ال والذين



حصيلة التعاون الوطني في أرقام42

78للمراكز اإلجمالي العدد

(قروي/حضري)التوزيع حسب المجال 

النسبةعدد المراكزالمجال

%7697,44حضري

%22,56قروي

%78100,00المجموع

الوطني الصعيد على المراكز عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

السنوية اإلحصائية النشرة
2015 سنة

 حضري
97% 

 قروي
3% 

 (قروي/حضري)التوزيع المجال 

مراكز التكوين المهني



43 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

توزيع المراكز حسب الجهات

النسبةعدد المراكزالجهة

%911,54طنجة تطوان الحسيمة

%45,13الجهة الشرقية

%810,26فاس مكناس

%1215,38الرباط سال القنيطرة

%67,69بني مالل خنيفرة

%2126,92الدار البيضاء الكبرى سطات

%1114,10مراكش آسفي

%22,56درعة تافياللت

%45,13سوس ماسة

%00,00كلميم واد نون

%11,28العيون الساقية الحمراء

%00,00الداخلة وادي الذهب

%78100,00المجموع
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طنجة تطوان 
 الحسيمة

الرباط سال  فاس مكناس الجهة الشرقية
 القنيطرة

بني مالل 
 خنيفرة

الدار البيضاء 
الكبرى 
 سطات

درعة  مراكش آسفي
 تافياللت

العيون الساقية  كلميم واد نون سوس ماسة
 الحمراء

الداخلة وادي 
 الذهب

 توزيع المراكز حسب الجهات

مراكز التكوين المهني



حصيلة التعاون الوطني في أرقام44

النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%11,28أكادير

%56,41عين السبع الحي المحمدي
%00,00الحسيمة
%00,00أزيالل

%00,00بن مسيك سيدي عثمان
%00,00بني مالل
%00,00بنسليمان
%00,00بولمان

%00,00الدار البيضاء أنفا
%11,28شفشاون
%11,28شيشاوة
%00,00الداخلة
%00,00الحاجب
%22,56الحوز
%33,85الجديدة
%11,28القلعة

%00,00الراشيدية
%00,00الصويرة

%33,85فاس
%00,00فكيك
%00,00كلميم
%00,00إفران

%11,28القنيطرة
%22,56الخميسات

%00,00خنيفرة
%67,69خريبكة
%11,28العيون

%22,56العرائش
%45,13مراكش
%22,56مكناس

%22,56المحمدية
%22,56الناظور
%22,56ورززات

%22,56وجدة
%11,28الرباط
%33,85آسفي
%56,41سال

%11,28سطات
%00,00إنزكان أيت ملول

%33,85سيدي قاسم
%00,00طانطان
%22,56طنجة
%00,00تاونات

%22,56تارودانت
%00,00طاطا
%22,56تازة
%00,00تمارة

توزيع المراكز حسب المندوبيات اإلقليمية اإلقليمية

مراكز التكوين المهني



45 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%22,56تطوان
%11,28تزنيت

%00,00آسا الزاك
%00,00السمارة
%00,00بوجدور
%00,00جرادة

%00,00تاوريرت
%00,00اشتوكة أيت باها

%00,00زاكورة
%11,28الفحص أنجرة

%45,13عين الشق الحي الحسني
%00,00موالي يعقوب

%11,28صفرو
%00,00المضيق فنيدق

%00,00بركان
%22,56سيدي البرنوصي

%00,00مديونة
%33,85موالي رشيد

%00,00مرس السلطان
%11,28الحي الحسني

%00,00النواصر
%00,00كرسيف
%00,00أوسرد

%00,00سيدي بنور
%00,00الرحامنة

%00,00سيدي سليمان
%00,00ميدلت

%00,00الفقيه بنصالح
%00,00طرفاية

%00,00الدريوش
%00,00تنغير

%00,00اليوسفية
%00,00برشيد
%11,28وزان

%00,00سيدي إفني
%78100,00المجموع

مراكز التكوين المهني



حصيلة التعاون الوطني في أرقام46

198 8للمراكز اإلجمالية االستيعابية الطاقة

المجموعقرويحضريالمجال حسب

0971018198 8للمراكز اإلجمالية االستيعابية الطاقة

602216623 6المستفيدين عدد

%80,79%20,79%81,54االستيعاب نسبة معدل

االستيعابية الطاقة معطيات تحليل

2015و 2010 سنتي بين المراكز عدد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
91 عدد المراكز 90 85 80 85 78

91 
90 

85 

80 
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78 

70

75

80
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95

 2015و  2010تطور عدد المراكز بين سنتي 

مراكز التكوين المهني



47 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

623 6للمستفيدين اإلجمالي العدد

توزيع المستفيدين حسب الجنس

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجنس

%21563,64 4ذكر

%40836,36 2أنثى

%623100,00 6المجموع

الوطني الصعيد على المستفيدين عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

السنوية اإلحصائية النشرة

2015 سنة

 ذكر
64% 

 أنثى
36% 

 توزيع المستفيدين حسب الجنس

مراكز التكوين المهني



حصيلة التعاون الوطني في أرقام48

(قروي/حضري)توزيع المستفيدين حسب المجال 

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمجال

%60299,68 6حضري

%210,32قروي

%623100,00 6المجموع

توزيع المستفيدين حسب الجهات

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجهة
%71010,72طنجة تطوان الحسيمة

%4256,42الجهة الشرقية

%24618,81 1فاس مكناس

%86813,11الرباط سال القنيطرة

%4036,08بني مالل خنيفرة

%05715,96 1الدار البيضاء الكبرى سطات

%10016,61 1مراكش آسفي

%721,09درعة تافياللت

%67310,16سوس ماسة

%00,00كلميم واد نون

%691,04العيون الساقية الحمراء

%00,00الداخلة وادي الذهب

%623100,00 6المجموع

 حضري
100% 

 قروي
0% 

 (قروي/حضري)توزيع المستفيدين المجال 

مراكز التكوين المهني



49 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%3725,62أكادير

%1271,92عين السبع الحي المحمدي

%00,00الحسيمة

%00,00أزيالل

%00,00بن مسيك سيدي عثمان

%00,00بني مالل

%00,00بنسليمان

%00,00بولمان

%00,00الدار البيضاء أنفا

%701,06شفشاون

%921,39شيشاوة

%00,00الداخلة

%00,00الحاجب

%891,34الحوز

%2754,15الجديدة

%2153,25القلعة

%00,00الراشيدية

%00,00الصويرة

%3014,54فاس

%00,00فكيك

%00,00كلميم

توزيع المستفيدين حسب المندوبيات اإلقليمية اإلقليمية
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طنجة تطوان 
 الحسيمة

الرباط سال  فاس مكناس الجهة الشرقية
 القنيطرة

بني مالل 
 خنيفرة

الدار البيضاء 
الكبرى 
 سطات

درعة  مراكش آسفي
 تافياللت

العيون  كلميم واد نون سوس ماسة
الساقية 
 الحمراء

الداخلة وادي 
 الذهب

   توزيع المستفيدين حسب الجهات

مراكز التكوين المهني



حصيلة التعاون الوطني في أرقام50

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%00,00إفران

%1091,65القنيطرة

%3174,79الخميسات

%00,00خنيفرة

%4036,08خريبكة

%691,04العيون

%721,09العرائش

%4406,64مراكش

%3365,07مكناس

%831,25المحمدية

%1191,80الناظور

%721,09ورززات

%3064,62وجدة

%1762,66الرباط

%2643,99آسفي

%1872,82سال

%761,15سطات

%00,00إنزكان أيت ملول

%791,19سيدي قاسم

%00,00طانطان

%1612,43طنجة

%00,00تاونات

%2253,40تارودانت

%00,00طاطا

%2153,25تازة

%00,00تمارة

%3915,90تطوان

%761,15تزنيت

%00,00آسا الزاك

%00,00السمارة

%00,00بوجدور

%00,00جرادة

%00,00تاوريرت

%00,00اشتوكة أيت باها

%00,00زاكورة

%00,00الفحص أنجرة

%2573,88عين الشق الحي الحسني

%00,00موالي يعقوب

%3945,95صفرو

مراكز التكوين المهني



51 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%00,00المضيق فنيدق

%00,00بركان

%620,94سيدي البرنوصي

%00,00مديونة

%1332,01موالي رشيد

%00,00مرس السلطان

%440,66الحي الحسني

%00,00النواصر

%00,00كرسيف

%00,00أوسرد

%00,00سيدي بنور

%00,00الرحامنة

%00,00سيدي سليمان

%00,00ميدلت

%00,00الفقيه بنصالح

%00,00طرفاية

%00,00الدريوش

%00,00تنغير

%00,00اليوسفية

%00,00برشيد

%160,24وزان

%00,00سيدي إفني

%623100,00 6المجموع

2015و 2010 سنتي بين المستفيدين عدد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
401 7 عدد المستفيدين 6 758 6 189 6 961 7 246 6 623
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 2015و  2010تطور عدد المراكز بين سنتي 

مراكز التكوين المهني





53 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

 في الوطني التعاون حصيلة
أرقام

إعاقة وضعية في األشخاص مراكز: برنامج

  

 متعددة خدمات تقديم إلى البرنامج يهدف

 إعاقة وضعية في األشخاص لفائدة

 :تتضمن خاصة

واإليواء؛ االستقبال 

وثقافية؛ تربوية خدمات 

التمدرس؛ 

المهني؛ التكوين 

الصحية التربية. 

  

 :المستهدفة الفئة

حركية، إعاقة وضعية في األشخاص 

 الصم صبغي، ثالثي ذهنية، جسدية،

 ...والبكم



حصيلة التعاون الوطني في أرقام54

50للمراكز اإلجمالي العدد

(قروي/حضري)التوزيع حسب المجال 

النسبةعدد المراكزالمجال

%4794,00حضري

%36,00قروي

%50100,00المجموع

الوطني الصعيد على المراكز عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

السنوية اإلحصائية النشرة
2015 سنة

 حضري
94% 

 قروي
6% 

 (قروي/حضري)التوزيع المجال 

مراكز األشخاص في وضعية إعاقة



55 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

توزيع المراكز حسب الجهات

النسبةعدد المراكزالجهة

%12,00طنجة تطوان الحسيمة

%612,00الجهة الشرقية

%1020,00فاس مكناس

%1326,00الرباط سال القنيطرة

%24,00بني مالل خنيفرة

%36,00الدار البيضاء الكبرى سطات

%510,00مراكش آسفي

%00,00درعة تافياللت

%918,00سوس ماسة

%00,00كلميم واد نون

%12,00العيون الساقية الحمراء

%00,00الداخلة وادي الذهب

%50100,00المجموع
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طنجة تطوان 
 الحسيمة

الرباط سال  فاس مكناس الجهة الشرقية
 القنيطرة

بني مالل 
 خنيفرة

الدار البيضاء 
الكبرى 
 سطات

درعة  مراكش آسفي
 تافياللت

العيون الساقية  كلميم واد نون سوس ماسة
 الحمراء

الداخلة وادي 
 الذهب

 توزيع المراكز حسب الجهات

مراكز األشخاص في وضعية إعاقة
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النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%00,00أكادير

%00,00عين السبع الحي المحمدي
%00,00الحسيمة
%00,00أزيالل

%00,00بن مسيك سيدي عثمان
%00,00بني مالل
%12,00بنسليمان
%00,00بولمان

%00,00الدار البيضاء أنفا
%00,00شفشاون
%00,00شيشاوة
%00,00الداخلة
%00,00الحاجب
%00,00الحوز
%00,00الجديدة
%00,00القلعة

%00,00الراشيدية
%12,00الصويرة

%714,00فاس
%00,00فكيك
%00,00كلميم
%00,00إفران

%36,00القنيطرة
%00,00الخميسات

%24,00خنيفرة
%00,00خريبكة
%00,00العيون

%00,00العرائش
%24,00مراكش
%36,00مكناس

%00,00المحمدية
%00,00الناظور
%00,00ورززات

%24,00وجدة
%12,00الرباط
%00,00آسفي
%612,00سال

%00,00سطات
%24,00إنزكان أيت ملول

%36,00سيدي قاسم
%00,00طانطان
%12,00طنجة
%00,00تاونات

%510,00تارودانت
%00,00طاطا
%00,00تازة
%00,00تمارة

توزيع المراكز حسب المندوبيات اإلقليمية اإلقليمية

مراكز األشخاص في وضعية إعاقة



57 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%00,00تطوان
%12,00تزنيت

%00,00آسا الزاك
%12,00السمارة
%00,00بوجدور
%12,00جرادة

%12,00تاوريرت
%12,00اشتوكة أيت باها

%00,00زاكورة
%00,00الفحص أنجرة

%00,00عين الشق الحي الحسني
%00,00موالي يعقوب

%00,00صفرو
%00,00المضيق فنيدق

%12,00بركان
%00,00سيدي البرنوصي

%24,00مديونة
%00,00موالي رشيد

%00,00مرس السلطان
%00,00الحي الحسني

%00,00النواصر
%12,00كرسيف
%00,00أوسرد

%00,00سيدي بنور
%24,00الرحامنة

%00,00سيدي سليمان
%00,00ميدلت

%00,00الفقيه بنصالح
%00,00طرفاية

%00,00الدريوش
%00,00تنغير

%00,00اليوسفية
%00,00برشيد
%00,00وزان

%00,00سيدي إفني
%50100,00المجموع

مراكز األشخاص في وضعية إعاقة



حصيلة التعاون الوطني في أرقام58

774 5للمراكز اإلجمالية االستيعابية الطاقة

المجموعقرويحضريالمجال حسب

3793955774 5للمراكز اإلجمالية االستيعابية الطاقة

4994054904 4المستفيدين عدد

%84,93%102,53%83,64االستيعاب نسبة معدل

االستيعابية الطاقة معطيات تحليل

2015و 2010 سنتي بين المراكز عدد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
29 عدد المراكز 54 54 51 47 50
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 2015و  2010تطور عدد المراكز بين سنتي 

مراكز األشخاص في وضعية إعاقة



59 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

904 4للمستفيدين اإلجمالي العدد

توزيع المستفيدين حسب الجنس

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجنس

%62753,57 2ذكر

%27746,43 2أنثى

%904100,00 4المجموع

الوطني الصعيد على المستفيدين عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

السنوية اإلحصائية النشرة

2015 سنة

 ذكر
54% 

 أنثى
46% 

 توزيع المستفيدين حسب الجنس

مراكز األشخاص في وضعية إعاقة



حصيلة التعاون الوطني في أرقام60

(قروي/حضري)توزيع المستفيدين حسب المجال 

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمجال

%49991,74 4حضري

%4058,26قروي

%904100,00 4المجموع

توزيع المستفيدين حسب الجهات

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجهة
%400,82طنجة تطوان الحسيمة

%3497,12الجهة الشرقية

%3096,30فاس مكناس

%95960,34 2الرباط سال القنيطرة

%1513,08بني مالل خنيفرة

%1633,32الدار البيضاء الكبرى سطات

%1503,06مراكش آسفي

%00,00درعة تافياللت

%73615,01سوس ماسة

%00,00كلميم واد نون

%470,96العيون الساقية الحمراء

%00,00الداخلة وادي الذهب

%904100,00 4المجموع

 حضري
92% 

 قروي
8% 

 (قروي/حضري)توزيع المستفيدين المجال 

مراكز األشخاص في وضعية إعاقة



61 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%00,00أكادير

%00,00عين السبع الحي المحمدي

%00,00الحسيمة

%00,00أزيالل

%00,00بن مسيك سيدي عثمان

%00,00بني مالل

%330,67بنسليمان

%00,00بولمان

%00,00الدار البيضاء أنفا

%00,00شفشاون

%00,00شيشاوة

%00,00الداخلة

%00,00الحاجب

%00,00الحوز

%00,00الجديدة

%00,00القلعة

%00,00الراشيدية

%60,12الصويرة

%1192,43فاس

%00,00فكيك

%00,00كلميم

%00,00إفران

%64433,52 1القنيطرة

توزيع المستفيدين حسب المندوبيات اإلقليمية اإلقليمية

40 

349 309 

2 959 

151 163 150 
0 

736 

0 47 0 
0

500

1 000
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2 000

2 500

3 000

3 500

طنجة تطوان 
 الحسيمة

الرباط سال  فاس مكناس الجهة الشرقية
 القنيطرة

بني مالل 
 خنيفرة

الدار البيضاء 
الكبرى 
 سطات

درعة  مراكش آسفي
 تافياللت

العيون  كلميم واد نون سوس ماسة
الساقية 
 الحمراء

الداخلة وادي 
 الذهب

   توزيع المستفيدين حسب الجهات

مراكز األشخاص في وضعية إعاقة



حصيلة التعاون الوطني في أرقام62

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%00,00الخميسات

%1513,08خنيفرة

%00,00خريبكة

%00,00العيون

%00,00العرائش

%791,61مراكش

%1903,87مكناس

%00,00المحمدية

%00,00الناظور

%00,00ورززات

%310,63وجدة

%2925,95الرباط

%00,00آسفي

%63913,03سال

%00,00سطات

%2645,38إنزكان أيت ملول

%3847,83سيدي قاسم

%00,00طانطان

%400,82طنجة

%00,00تاونات

%2555,20تارودانت

%00,00طاطا

%00,00تازة

%00,00تمارة

%00,00تطوان

%1122,28تزنيت

%00,00آسا الزاك

%470,96السمارة

%00,00بوجدور

%501,02جرادة

%1593,24تاوريرت

%1052,14اشتوكة أيت باها

%00,00زاكورة

%00,00الفحص أنجرة

%00,00عين الشق الحي الحسني

%00,00موالي يعقوب

%00,00صفرو

%00,00المضيق فنيدق

%861,75بركان

%00,00سيدي البرنوصي

%1302,65مديونة

%00,00موالي رشيد

مراكز األشخاص في وضعية إعاقة



63 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%00,00مرس السلطان

%00,00الحي الحسني

%00,00النواصر

%230,47كرسيف

%00,00أوسرد

%00,00سيدي بنور

%651,33الرحامنة

%00,00سيدي سليمان

%00,00ميدلت

%00,00الفقيه بنصالح

%00,00طرفاية

%00,00الدريوش

%00,00تنغير

%00,00اليوسفية

%00,00برشيد

%00,00وزان

%00,00سيدي إفني

%904100,00 4المجموع

2015و 2010 سنتي بين المستفيدين عدد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
909 5 عدد المستفيدين 11 006 6 669 5 951 5 038 4 904

5 909 

11 006 
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5 951 

5 038 4 904 
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 2015و  2010تطور عدد المراكز بين سنتي 

مراكز األشخاص في وضعية إعاقة





65 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

 في الوطني التعاون حصيلة
أرقام

االجتماعية الرعاية مؤسسات: برنامج
  

 الدراسة متابعة لتسهيل المستفيدين استقبال إلى البرنامج يهدف

 بتوفير وذلك القروي بالعالم المتواجدة أو المعوزة األسر ألطفال

   :عبر وذلك ، للنجاح مناسب مناخ إلرساء الضرورية الشروط

واإلطعام؛ اإليواء 

االجتماعي؛ النفسي الدعم 

النظافة وشروط الملبس توفير...   

 :يروم كما

أسري دعم وبدون موارد بدون المسنين باألشخاص التكفل 

 من واالستفادة والتغذية اإليواء من األساسية الخدمات وتقديم

 ؛ الصحية التغطية

هذه عيش ظروف وتحسين االجتماعي إدماجهم في المساهمة 

 الشريحة؛

صعبة وضعية في المسنين لألشخاص االجتماعية المواكبة 

 واإلدماج والتوجيه المساعدة إجراءات خالل من

 السوسيواقتصادي؛

 :المستهدفة الفئات

سنة 18و  سنوات 6  بين المتمدرسين األطفال. 

المسنون األشخاص 

صعبة وضعية في األشخاص 



حصيلة التعاون الوطني في أرقام66

259 1للمراكز اإلجمالي العدد

(قروي/حضري)التوزيع حسب المجال 

النسبةعدد المراكزالمجال

%48738,68حضري

%77261,32قروي

%259100,00 1المجموع

الوطني الصعيد على المراكز عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

السنوية اإلحصائية النشرة
2015 سنة

 حضري
39% 

 قروي
61% 

 (قروي/حضري)التوزيع المجال 

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية



67 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

توزيع المراكز حسب الجهات

النسبةعدد المراكزالجهة

%1108,74طنجة تطوان الحسيمة

%665,24الجهة الشرقية

%16212,87فاس مكناس

%1028,10الرباط سال القنيطرة

%1058,34بني مالل خنيفرة

%1179,29الدار البيضاء الكبرى سطات

%19815,73مراكش آسفي

%1159,13درعة تافياللت

%21216,84سوس ماسة

%624,92كلميم واد نون

%80,64العيون الساقية الحمراء

%20,16الداخلة وادي الذهب

%259100,00 1المجموع
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طنجة تطوان 
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الرباط سال  فاس مكناس الجهة الشرقية
 القنيطرة

بني مالل 
 خنيفرة

الدار البيضاء 
الكبرى 
 سطات

درعة  مراكش آسفي
 تافياللت

العيون الساقية  كلميم واد نون سوس ماسة
 الحمراء

الداخلة وادي 
 الذهب

   توزيع المراكز حسب الجهات

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية
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توزيع المراكز حسب المندوبيات اإلقليمية

النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%272,14أكادير

%60,48عين السبع الحي المحمدي
%272,14الحسيمة
%372,94أزيالل

%00,00بن مسيك سيدي عثمان
%151,19بني مالل
%20,16بنسليمان
%151,19بولمان

%50,40الدار البيضاء أنفا
%262,07شفشاون
%322,54شيشاوة
%20,16الداخلة
%131,03الحاجب
%473,73الحوز
%181,43الجديدة
%231,83القلعة

%161,27الراشيدية
%473,73الصويرة

%211,67فاس
%100,79فكيك
%120,95كلميم
%80,64إفران

%171,35القنيطرة
%201,59الخميسات

%231,83خنيفرة
%251,99خريبكة
%30,24العيون

%80,64العرائش
%171,35مراكش
%181,43مكناس

%70,56المحمدية
%30,24الناظور
%201,59ورززات

%131,03وجدة
%161,27الرباط
%141,11آسفي
%40,32سال

%201,59سطات
%90,71إنزكان أيت ملول

%322,54سيدي قاسم
%40,32طانطان
%90,71طنجة
%352,78تاونات

%403,18تارودانت
%181,43طاطا

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية



69 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%342,70تازة
%50,40تمارة
%70,56تطوان
%755,96تزنيت

%20,16آسا الزاك
%00,00السمارة
%40,32بوجدور
%80,64جرادة

%100,79تاوريرت
%433,42اشتوكة أيت باها

%493,89زاكورة
%60,48الفحص أنجرة

%60,48عين الشق الحي الحسني
%70,56موالي يعقوب

%110,87صفرو
%20,16المضيق فنيدق

%60,48بركان
%70,56سيدي البرنوصي

%90,71مديونة
%40,32موالي رشيد

%20,16مرس السلطان
%40,32الحي الحسني

%40,32النواصر
%90,71كرسيف
%00,00أوسرد

%161,27سيدي بنور
%151,19الرحامنة

%80,64سيدي سليمان
%120,95ميدلت

%50,40الفقيه بنصالح
%10,08طرفاية

%70,56الدريوش
%181,43تنغير

%30,24اليوسفية
%70,56برشيد
%251,99وزان

%443,49سيدي إفني
%259100,00 1المجموع

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية
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724 117للمراكز اإلجمالية االستيعابية الطاقة

المجموعقرويحضريالمجال حسب

724 499117 22562 55للمراكز اإلجمالية االستيعابية الطاقة

163 230148 93379 68المستفيدين عدد

%125,86%126,77%124,82االستيعاب نسبة معدل

االستيعابية الطاقة معطيات تحليل

2015و 2010 سنتي بين المراكز عدد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
1073 عدد المراكز 1 088 1118 1 186 1 194 1 259
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   2015و 2010تطور عدد المراكز بين سنتي 
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163 148للمستفيدين اإلجمالي العدد

توزيع المستفيدين حسب الجنس

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجنس

%18450,74 75ذكر

%97949,26 72أنثى

%163100,00 148المجموع

(قروي/حضري)توزيع المستفيدين حسب المجال 

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمجال

%93346,53 68حضري

%23053,47 79قروي

%163100,00 148المجموع

الوطني الصعيد على المستفيدين عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

السنوية اإلحصائية النشرة

2015 سنة

 ذكر
51% 

 أنثى
49% 

 توزيع المستفيدين حسب الجنس

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية
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توزيع المستفيدين حسب الجهات

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجهة

%8715,99 8طنجة تطوان الحسيمة

%0464,76 7الجهة الشرقية

%83510,69 15فاس مكناس

%85811,38 16الرباط سال القنيطرة

%6136,49 9بني مالل خنيفرة

%25512,32 18الدار البيضاء الكبرى سطات

%78422,13 32مراكش آسفي

%8307,31 10درعة تافياللت

%85915,43 22سوس ماسة

%9713,36 4كلميم واد نون

%1580,11العيون الساقية الحمراء

%830,06الداخلة وادي الذهب

%163100,00 148المجموع

 حضري
47% 

 قروي
53% 

 (قروي/حضري)توزيع المستفيدين المجال 

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية
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توزيع المستفيدين حسب المندوبيات اإلقليمية

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%1402,12 3أكادير

%5350,36عين السبع الحي المحمدي

%6601,12 1الحسيمة

%5622,40 3أزيالل

%00,00بن مسيك سيدي عثمان

%8310,56بني مالل

%3410,23بنسليمان

%0220,69 1بولمان

%3151,56 2الدار البيضاء أنفا

%8911,28 1شفشاون

%9153,32 4شيشاوة

%830,06الداخلة

%6811,13 1الحاجب

%4843,70 5الحوز

%4981,01 1الجديدة

%9951,35 1القلعة

%9952,02 2الراشيدية

%6797,21 10الصويرة

%2581,52 2فاس

%7120,48فكيك

%6340,43كلميم
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طنجة تطوان 
 الحسيمة

الجهة 
 الشرقية

الرباط سال  فاس مكناس
 القنيطرة

بني مالل 
 خنيفرة

الدار البيضاء 
الكبرى 
 سطات

درعة  مراكش آسفي
 تافياللت

كلميم واد  سوس ماسة
 نون

العيون 
الساقية 
 الحمراء

الداخلة وادي 
 الذهب

   توزيع المستفيدين حسب الجهات

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية
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النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%7840,53إفران

%4102,30 3القنيطرة
%5111,02 1الخميسات

%5611,73 2خنيفرة
%1021,42 2خريبكة
%690,05العيون

%7660,52العرائش
%3962,29 3مراكش
%8661,26 1مكناس

%4500,30المحمدية
%4320,29الناظور
%3001,55 2ورززات

%5341,71 2وجدة
%8931,95 2الرباط
%8722,61 3آسفي
%4130,28سال

%2751,54 2سطات
%9530,64إنزكان أيت ملول

%1191,43 2سيدي قاسم
%1240,08طانطان
%6290,42طنجة
%0842,08 3تاونات

%4585,71 8تارودانت
%3460,91 1طاطا
%1822,82 4تازة
%3250,22تمارة
%4791,00 1تطوان
%1344,14 6تزنيت

%1150,08آسا الزاك
%00,00السمارة
%540,04بوجدور
%6080,41جرادة

%8310,56تاوريرت
%8281,91 2اشتوكة أيت باها

%9361,98 2زاكورة
%6530,44الفحص أنجرة

%5020,34عين الشق الحي الحسني
%4810,32موالي يعقوب

%4770,32صفرو
%1020,07المضيق فنيدق

%4510,30بركان
%7711,20 1سيدي البرنوصي

%7673,22 4مديونة

%9820,66موالي رشيد

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية
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النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%1830,12مرس السلطان

%2230,15الحي الحسني

%5120,35النواصر

%0350,70 1كرسيف

%00,00أوسرد

%1270,76 1سيدي بنور

%0811,40 2الرحامنة

%1874,18 6سيدي سليمان

%8480,57ميدلت

%5570,38الفقيه بنصالح

%350,02طرفاية

%4430,30الدريوش

%7511,18 1تنغير

%3620,24اليوسفية

%7740,52برشيد

%6911,14 1وزان

%0982,77 4سيدي إفني

%163100,00 148المجموع

2015و 2010 سنتي بين المستفيدين عدد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
027 80 عدد المستفيدين 83 546 95 566 136 213 147 277 148 163
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   2015و 2010تطور عدد المستفيدين بين سنتي 

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية





77 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

 في الوطني التعاون حصيلة
أرقام

المدرسية قبل ما التربية: برنامج

  

 الفرص تكافؤ من حد أقصى ضمان إلى البرنامج يهدف

 المدرسي التعليم ولوج قصد المغاربة األطفال لجميع

 وتحقيق والوجداني والعقلي البدني نموهم وتيسير

 : خالل من وذلك االجتماعية وتنشئتهم استقالليتهم

؛ الكريم القران من تيسر ما تعلم 

األخالقية؛ وقيمها اإلسالمية العقيدة مبادئ تعلم 

األساسية؛ واإلنسانية الوطنية القيم تعلم 

الزمنية والمكانية الحركية الحسية مهاراتهم تنمية 

 والتعبيرية؛ والتخيلية والرمزية

والفنية؛ العملية األنشطة على التمرن 

من العربية باللغة والكتابة القراءة لتعلم اإلعداد 

 االستئناس مع الشفوي التعبير ضبط خالل

 لتيسير وذلك أخرى محلية لهجة أي أو باألمازيغية

 .والكتابة القراءة في الشروع

 المستهدفة الفئة 

سنوات 6  و 4 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال 

 .معوزة أسر من المنحدرين
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900للمراكز اإلجمالي العدد

(قروي/حضري)التوزيع حسب المجال 

النسبةعدد المراكزالمجال

%42046,67حضري

%48053,33قروي

%900100,00المجموع

الوطني الصعيد على المراكز عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

السنوية اإلحصائية النشرة
2015 سنة

 حضري
47% 

 قروي
53% 

 (قروي/حضري)التوزيع المجال 

التربية ماقبل المدرسية
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توزيع المراكز حسب الجهات

النسبةعدد المراكزالجهة

%829,11طنجة تطوان الحسيمة

%768,44الجهة الشرقية

%12213,56فاس مكناس

%485,33الرباط سال القنيطرة

%586,44بني مالل خنيفرة

%11713,00الدار البيضاء الكبرى سطات

%13314,78مراكش آسفي

%12814,22درعة تافياللت

%677,44سوس ماسة

%374,11كلميم واد نون

%232,56العيون الساقية الحمراء

%91,00الداخلة وادي الذهب

%900100,00المجموع
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 سطات

درعة  مراكش آسفي
 تافياللت

العيون  كلميم واد نون سوس ماسة
الساقية 
 الحمراء

الداخلة وادي 
 الذهب

 توزيع المراكز حسب الجهات

التربية ماقبل المدرسية
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النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%91,00أكادير

%40,44عين السبع الحي المحمدي
%161,78الحسيمة
%222,44أزيالل

%40,44بن مسيك سيدي عثمان
%80,89بني مالل
%212,33بنسليمان
%313,44بولمان

%40,44الدار البيضاء أنفا
%131,44شفشاون
%111,22شيشاوة
%70,78الداخلة
%151,67الحاجب
%353,89الحوز
%131,44الجديدة
%111,22القلعة

%212,33الراشيدية
%182,00الصويرة

%252,78فاس
%70,78فكيك
%131,44كلميم
%40,44إفران

%70,78القنيطرة
%60,67الخميسات

%121,33خنيفرة
%60,67خريبكة
%80,89العيون

%121,33العرائش
%242,67مراكش
%121,33مكناس

%20,22المحمدية
%60,67الناظور
%434,78ورززات

%101,11وجدة
%60,67الرباط
%273,00آسفي
%70,78سال

%40,44سطات
%60,67إنزكان أيت ملول

%192,11سيدي قاسم
%30,33طانطان
%101,11طنجة
%101,11تاونات

%50,56تارودانت
%131,44طاطا

توزيع المراكز حسب المندوبيات اإلقليمية اإلقليمية

التربية ماقبل المدرسية
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النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%161,78تازة
%30,33تمارة
%80,89تطوان
%161,78تزنيت

%121,33آسا الزاك
%60,67السمارة
%40,44بوجدور
%171,89جرادة

%60,67تاوريرت
%182,00اشتوكة أيت باها

%424,67زاكورة
%00,00الفحص أنجرة

%40,44عين الشق الحي الحسني
%70,78موالي يعقوب

%20,22صفرو
%80,89المضيق فنيدق

%111,22بركان
%50,56سيدي البرنوصي

%30,33مديونة
%50,56موالي رشيد

%00,00مرس السلطان
%20,22الحي الحسني

%111,22النواصر
%40,44كرسيف
%20,22أوسرد

%232,56سيدي بنور
%10,11الرحامنة

%00,00سيدي سليمان
%40,44ميدلت

%101,11الفقيه بنصالح
%50,56طرفاية

%151,67الدريوش
%182,00تنغير

%60,67اليوسفية
%121,33برشيد
%151,67وزان

%91,00سيدي إفني
%900100,00المجموع

التربية ماقبل المدرسية
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832 48للمراكز اإلجمالية االستيعابية الطاقة

المجموعقرويحضريالمجال حسب

7022213048832 26للمراكز اإلجمالية االستيعابية الطاقة

6991855340252 21المستفيدين عدد

%82,43%83,84%81,26االستيعاب نسبة معدل

االستيعابية الطاقة معطيات تحليل

2015و 2010 سنتي بين المراكز عدد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
657 عدد المراكز 725 716 774 833 900

657 

725 716 
774 

833 

900 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

 2015و  2010تطور عدد المراكز بين سنتي 

التربية ماقبل المدرسية
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252 40للمستفيدين اإلجمالي العدد

توزيع المستفيدين حسب الجنس

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجنس

%97949,63 19ذكر

%27350,37 20أنثى

%252100,00 40المجموع

الوطني الصعيد على المستفيدين عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

السنوية اإلحصائية النشرة

2015 سنة

 ذكر
50% 

 أنثى
50% 

 توزيع المستفيدين حسب الجنس

التربية ماقبل المدرسية
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(قروي/حضري)توزيع المستفيدين حسب المجال 

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمجال

%69953,91 21حضري

%55346,09 18قروي

%252100,00 40المجموع

توزيع المستفيدين حسب الجهات

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجهة
%2878,17 3طنجة تطوان الحسيمة

%8577,10 2الجهة الشرقية

%08515,12 6فاس مكناس

%7886,93 2الرباط سال القنيطرة

%7886,93 2بني مالل خنيفرة

%11915,20 6الدار البيضاء الكبرى سطات

%17315,34 6مراكش آسفي

%07712,61 5درعة تافياللت

%3235,77 2سوس ماسة

%4763,67 1كلميم واد نون

%8792,18العيون الساقية الحمراء

%4000,99الداخلة وادي الذهب

%252100,00 40المجموع

 حضري
54% 

 قروي
46% 

 (قروي/حضري)توزيع المستفيدين المجال 

التربية ماقبل المدرسية
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النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%4351,08أكادير

%500,12عين السبع الحي المحمدي

%6271,56الحسيمة

%7001,74أزيالل

%2130,53بن مسيك سيدي عثمان

%4601,14بني مالل

%0222,54 1بنسليمان

%1112,76 1بولمان

%3480,86الدار البيضاء أنفا

%5731,42شفشاون

%2980,74شيشاوة

%3240,80الداخلة

%9002,24الحاجب

%2443,09 1الحوز

%6111,52الجديدة

%7181,78القلعة

%0592,63 1الراشيدية

%6341,58الصويرة

%7004,22 1فاس

%3000,75فكيك

%5561,38كلميم

توزيع المستفيدين حسب المندوبيات اإلقليمية اإلقليمية

3 287 
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الرباط سال  فاس مكناس الجهة الشرقية
 القنيطرة

بني مالل 
 خنيفرة

الدار البيضاء 
الكبرى 
 سطات

درعة  مراكش آسفي
 تافياللت

العيون  كلميم واد نون سوس ماسة
الساقية 
 الحمراء

الداخلة وادي 
 الذهب

   توزيع المستفيدين حسب الجهات

التربية ماقبل المدرسية
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النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%1790,44إفران

%5931,47القنيطرة

%2770,69الخميسات

%4841,20خنيفرة

%3460,86خريبكة

%2930,73العيون

%3940,98العرائش

%4763,67 1مراكش

%5271,31مكناس

%1950,48المحمدية

%2220,55الناظور

%3963,47 1ورززات

%4391,09وجدة

%4231,05الرباط

%3253,29 1آسفي

%2430,60سال

%1080,27سطات

%2460,61إنزكان أيت ملول

%0412,59 1سيدي قاسم

%1430,36طانطان

%5801,44طنجة

%3340,83تاونات

%4781,19تارودانت

%3990,99طاطا

%8812,19تازة

%2110,52تمارة

%4421,10تطوان

%1530,38تزنيت

%5761,43آسا الزاك

%1800,45السمارة

%2140,53بوجدور

%6871,71جرادة

%2690,67تاوريرت

%6121,52اشتوكة أيت باها

%8114,50 1زاكورة

%00,00الفحص أنجرة

%1440,36عين الشق الحي الحسني

%3340,83موالي يعقوب

التربية ماقبل المدرسية
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النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%1190,30صفرو

%2740,68المضيق فنيدق

%2730,68بركان

%2440,61سيدي البرنوصي

%980,24مديونة

%3710,92موالي رشيد

%00,00مرس السلطان

%2720,68الحي الحسني

%8432,09النواصر

%1820,45كرسيف

%760,19أوسرد

%1132,77 1سيدي بنور

%590,15الرحامنة

%00,00سيدي سليمان

%1250,31ميدلت

%7981,98الفقيه بنصالح

%1920,48طرفاية

%4851,20الدريوش

%6861,70تنغير

%4191,04اليوسفية

%4871,21برشيد

%3970,99وزان

%2010,50سيدي إفني

%252100,00 40المجموع

2015و 2010 سنتي بين المستفيدين عدد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
362 23 عدد المستفيدين 24 789 25 405 33 214 35 819 40 252

23 362 24 789 25 405 
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89 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

 في الوطني التعاون حصيلة
أرقام

المواطن دار: برنامج

 متعددة خدمات تقديم إلى البرنامج يهدف
 بالمركز المحيطة األحياء سكان لفائدة

 :تتضمن
التوجيه؛ و االستماع 
والتحسيس؛ التربية 
اللوجستيكية والمعدات المقرات توفير 

 النسيج عهدة في الموضوعة
 الدراسي الدعم) المحلي الجمعوي
 والتمويل اإلدماج على والمساعدة
 ؛(...التضامني

والتأطير للتربية متجولة مصالح 
 .والتنشيط

  
 :المستهدفة الفئة

 بالمركز المحيطة األحياء ساكنة. 
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78للمراكز اإلجمالي العدد

(قروي/حضري)التوزيع حسب المجال 

النسبةعدد المراكزالمجال

%7089,74حضري

%810,26قروي

%78100,00المجموع

الوطني الصعيد على المراكز عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

السنوية اإلحصائية النشرة
2015 سنة

 حضري
90% 

 قروي
10% 

 (قروي/حضري)التوزيع المجال 

دار المواطن 
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توزيع المراكز حسب الجهات

النسبةعدد المراكزالجهة

%810,26طنجة تطوان الحسيمة

%45,13الجهة الشرقية

%1417,95فاس مكناس

%810,26الرباط سال القنيطرة

%45,13بني مالل خنيفرة

%810,26الدار البيضاء الكبرى سطات

%67,69مراكش آسفي

%45,13درعة تافياللت

%56,41سوس ماسة

%67,69كلميم واد نون

%810,26العيون الساقية الحمراء

%33,85الداخلة وادي الذهب

%78100,00المجموع
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طنجة تطوان 
 الحسيمة

الرباط سال  فاس مكناس الجهة الشرقية
 القنيطرة

بني مالل 
 خنيفرة

الدار البيضاء 
الكبرى 
 سطات

درعة  مراكش آسفي
 تافياللت

العيون الساقية  كلميم واد نون سوس ماسة
 الحمراء

الداخلة وادي 
 الذهب

   توزيع المراكز حسب الجهات

دار المواطن 
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توزيع المراكز حسب المندوبيات اإلقليمية

النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%00,00أكادير

%11,28عين السبع الحي المحمدي

%22,56الحسيمة

%00,00أزيالل

%00,00بن مسيك سيدي عثمان

%00,00بني مالل

%00,00بنسليمان

%00,00بولمان

%00,00الدار البيضاء أنفا

%00,00شفشاون

%11,28شيشاوة

%22,56الداخلة

%11,28الحاجب

%11,28الحوز

%11,28الجديدة

%11,28القلعة

%22,56الراشيدية

%11,28الصويرة

%810,26فاس

%11,28فكيك

%22,56كلميم

%11,28إفران

%22,56القنيطرة

%22,56الخميسات

%11,28خنيفرة

%33,85خريبكة

%45,13العيون

%11,28العرائش

%00,00مراكش

%11,28مكناس

%11,28المحمدية

%11,28الناظور

دار المواطن 
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النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%11,28ورززات

%11,28وجدة

%11,28الرباط

%11,28آسفي

%22,56سال

%00,00سطات

%33,85إنزكان أيت ملول

%00,00سيدي قاسم

%11,28طانطان

%11,28طنجة

%00,00تاونات

%00,00تارودانت

%00,00طاطا

%22,56تازة

%11,28تمارة

%00,00تطوان

%11,28تزنيت

%33,85آسا الزاك

%11,28السمارة

%22,56بوجدور

%00,00جرادة

%00,00تاوريرت

%11,28اشتوكة أيت باها

%11,28زاكورة

%00,00الفحص أنجرة

%00,00عين الشق الحي الحسني

%11,28موالي يعقوب

%00,00صفرو

%33,85المضيق فنيدق

%00,00بركان

%22,56سيدي البرنوصي

%00,00مديونة

%00,00موالي رشيد

%00,00مرس السلطان

دار المواطن 
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النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%00,00الحي الحسني

%11,28النواصر

%11,28كرسيف

%11,28أوسرد

%11,28سيدي بنور

%11,28الرحامنة

%00,00سيدي سليمان

%00,00ميدلت

%00,00الفقيه بنصالح

%11,28طرفاية

%00,00الدريوش

%00,00تنغير

%00,00اليوسفية

%11,28برشيد

%11,28وزان

%00,00سيدي إفني

%78100,00المجموع

2015و 2010 سنتي بين المراكز عدد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
66 عدد المراكز 71 70 77 75 78
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   2015و 2008تطور عدد المراكز بين سنتي 

دار المواطن 
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404 84للمستفيدين اإلجمالي العدد

توزيع المستفيدين حسب الجنس

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجنس

%95137,85 31ذكر

%45362,15 52أنثى

%404100,00 84المجموع

(قروي/حضري)توزيع المستفيدين حسب المجال 

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمجال

%33989,26 75حضري

%06510,74 9قروي

%404100,00 84المجموع

الوطني الصعيد على المستفيدين عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

السنوية اإلحصائية النشرة

2015 سنة

 ذكر
38% 

 أنثى
62% 

 توزيع المستفيدين حسب الجنس

دار المواطن 
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توزيع المستفيدين حسب الجهات
النسبة المائويةعدد المستفيدينالجهة

%26713,35 11طنجة تطوان الحسيمة

%25931,11 26الجهة الشرقية

%7909,23 7فاس مكناس

%91517,67 14الرباط سال القنيطرة

%6181,92 1بني مالل خنيفرة

%0058,30 7الدار البيضاء الكبرى سطات

%2861,52 1مراكش آسفي

%3196,30 5درعة تافياللت

%5450,65سوس ماسة

%9252,28 1كلميم واد نون

%0632,44 2العيون الساقية الحمراء

%4125,23 4الداخلة وادي الذهب

%404100,00 84المجموع

 حضري
89% 

 قروي
11% 

 (قروي/حضري)توزيع المستفيدين المجال 

11 267 

26 259 

7 790 

14 915 

1 618 

7 005 

1 286 

5 319 

545 
1 925 2 063 

4 412 
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طنجة تطوان 
 الحسيمة

الجهة 
 الشرقية

الرباط سال  فاس مكناس
 القنيطرة

بني مالل 
 خنيفرة

الدار البيضاء 
الكبرى 
 سطات

درعة  مراكش آسفي
 تافياللت

كلميم واد  سوس ماسة
 نون

العيون 
الساقية 
 الحمراء

الداخلة وادي 
 الذهب

   توزيع المستفيدين حسب الجهات

دار المواطن 
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توزيع المستفيدين حسب المندوبيات اإلقليمية
النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية

%00,00أكادير
%00,00عين السبع الحي المحمدي

%00,00الحسيمة
%00,00أزيالل

%6893,19 2بن مسيك سيدي عثمان
%00,00بني مالل
%00,00بنسليمان
%00,00بولمان

%00,00الدار البيضاء أنفا
%00,00شفشاون
%00,00شيشاوة
%4125,23 4الداخلة
%4620,55الحاجب
%00,00الحوز
%00,00الجديدة
%1551,37 1القلعة

%600,07الراشيدية
%00,00الصويرة

%7300,86فاس
%54516,05 13فكيك
%1391,35 1كلميم
%4020,48إفران

%00,00القنيطرة
%01510,68 9الخميسات

%90,01خنيفرة
%6091,91 1خريبكة
%3600,43العيون

%00,00العرائش
%00,00مراكش
%2680,32مكناس

%9302,29 1المحمدية
%380,05الناظور
%3880,46ورززات

%1952,60 2وجدة
%6954,38 3الرباط
%1310,16آسفي
%1702,57 2سال

%00,00سطات
%1520,18إنزكان أيت ملول

%00,00سيدي قاسم
%00,00طانطان
%43312,36 10طنجة
%00,00تاونات

%00,00تارودانت
%2540,30طاطا
%9701,15تازة
%350,04تمارة
%00,00تطوان
%00,00تزنيت

%7860,93آسا الزاك
%0211,21 1السمارة

دار المواطن 
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النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%870,10بوجدور
%1780,21جرادة

%5258,92 7تاوريرت
%1390,16اشتوكة أيت باها

%8715,77 4زاكورة
%00,00الفحص أنجرة

%00,00عين الشق الحي الحسني
%9585,87 4موالي يعقوب

%00,00صفرو
%6940,82المضيق فنيدق

%00,00بركان
%3541,60 1سيدي البرنوصي

%40,00مديونة
%560,07موالي رشيد

%00,00مرس السلطان
%00,00الحي الحسني

%00,00النواصر
%7783,29 2كرسيف
%00,00أوسرد

%9721,15سيدي بنور
%00,00الرحامنة

%00,00سيدي سليمان
%00,00ميدلت

%00,00الفقيه بنصالح
%5950,70طرفاية

%00,00الدريوش
%00,00تنغير

%00,00اليوسفية
%00,00برشيد
%1400,17وزان

%00,00سيدي إفني
%404100,00 84المجموع

2015و 2010 سنتي بين المستفيدين عدد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
064 18 عدد المستفيدين 22 375 16 299 40 869 76 819 84 404

18 064 
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 2015و 2010تطور عدد المستفيدين بين سنتي 

دار المواطن 
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 في الوطني التعاون حصيلة
أرقام

األمية محو: برنامج

 :إلى البرنامج يهدف

المؤسسات خدمات من المستفيدين تشجيع 

 التعليم مسلسل في لالندماج االجتماعية

 القطاعي البرنامج إطار في للكبار األساسي

 مهارات عدة تحصيل مع موازاة يتم والذي

 تأخذ حيث والتكوين التربية بمراكز حرفية

 إلزاميا؛ طابعا األمية محو دروس

البرنامج إطار في األمية محو دروس تقديم 

 المندمجين غير والمستفيدات للمستفيدين العام

 .والتكوين التربية برنامج في

 :المستهدفة الفئة

خدمات من  والمستفيدين المستفيدات 

 لمؤسسة التابعة االجتماعية المؤسسات

 ألكثر العمرية الفئة خاصة الوطني، التعاون

 .سنة 15 من
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750للمراكز اإلجمالي العدد

(قروي/حضري)التوزيع حسب المجال 

النسبةعدد المراكزالمجال

%45260,27حضري

%29839,73قروي

%750100,00المجموع

الوطني الصعيد على المراكز عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

السنوية اإلحصائية النشرة
2015 سنة

 حضري
60% 

 قروي
40% 

 (قروي/حضري)التوزيع حسب المجال 

محو األمية 



101 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

توزيع المراكز حسب الجهات

النسبةعدد المراكزالجهة

%7610,13طنجة تطوان الحسيمة

%9612,80الجهة الشرقية

%9112,13فاس مكناس

%587,73الرباط سال القنيطرة

%395,20بني مالل خنيفرة

%11315,07الدار البيضاء الكبرى سطات

%699,20مراكش آسفي

%587,73درعة تافياللت

%7510,00سوس ماسة

%435,73كلميم واد نون

%192,53العيون الساقية الحمراء

%131,73الداخلة وادي الذهب

%750100,00المجموع
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الرباط سال  فاس مكناس الجهة الشرقية
 القنيطرة

بني مالل 
 خنيفرة

الدار البيضاء 
الكبرى 
 سطات

درعة  مراكش آسفي
 تافياللت

العيون  كلميم واد نون سوس ماسة
الساقية 
 الحمراء

الداخلة وادي 
 الذهب

 توزيع المراكز حسب الجهات

محو األمية 
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النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%131,73أكادير

%60,80عين السبع الحي المحمدي
%152,00الحسيمة
%81,07أزيالل

%40,53بن مسيك سيدي عثمان
%60,80بني مالل
%152,00بنسليمان
%40,53بولمان

%30,40الدار البيضاء أنفا
%152,00شفشاون
%10,13شيشاوة
%111,47الداخلة
%101,33الحاجب
%253,33الحوز
%91,20الجديدة
%152,00القلعة

%162,13الراشيدية
%60,80الصويرة

%304,00فاس
%81,07فكيك
%212,80كلميم
%50,67إفران

%60,80القنيطرة
%131,73الخميسات

%101,33خنيفرة
%81,07خريبكة
%101,33العيون

%91,20العرائش
%111,47مراكش
%182,40مكناس

%70,93المحمدية
%141,87الناظور
%60,80ورززات

%101,33وجدة
%60,80الرباط
%50,67آسفي
%81,07سال

%81,07سطات
%141,87إنزكان أيت ملول

%152,00سيدي قاسم
%50,67طانطان
%121,60طنجة
%20,27تاونات

%172,27تارودانت

توزيع المراكز حسب المندوبيات اإلقليمية اإلقليمية

محو األمية 



103 حصيلة التعاون الوطني في أرقام

النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%121,60طاطا
%141,87تازة
%40,53تمارة
%111,47تطوان
%131,73تزنيت

%50,67آسا الزاك
%20,27السمارة
%20,27بوجدور
%152,00جرادة

%131,73تاوريرت
%60,80اشتوكة أيت باها

%243,20زاكورة
%00,00الفحص أنجرة

%40,53عين الشق الحي الحسني
%60,80موالي يعقوب

%20,27صفرو
%50,67المضيق فنيدق

%111,47بركان
%81,07سيدي البرنوصي

%10,13مديونة
%60,80موالي رشيد

%40,53مرس السلطان
%50,67الحي الحسني

%70,93النواصر
%81,07كرسيف
%20,27أوسرد

%101,33سيدي بنور
%40,53الرحامنة

%60,80سيدي سليمان
%30,40ميدلت

%70,93الفقيه بنصالح
%50,67طرفاية

%172,27الدريوش
%91,20تنغير

%20,27اليوسفية
%162,13برشيد
%91,20وزان

%121,60سيدي إفني
%750100,00المجموع

محو األمية 
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242 58للمراكز اإلجمالية االستيعابية الطاقة

المجموعقرويحضريالمجال حسب

7091753358242 40للمراكز اإلجمالية االستيعابية الطاقة

882922728109 18المستفيدين عدد

%48,26%52,63%46,38االستيعاب نسبة معدل

االستيعابية الطاقة معطيات تحليل

2015و 2010 سنتي بين المراكز عدد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
810 عدد المراكز 736 742 739 765 750
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 2015و  2010تطور عدد المراكز بين سنتي 

محو األمية 
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109 28للمستفيدين اإلجمالي العدد

توزيع المستفيدين حسب الجنس

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجنس

%7692,74ذكر

%34097,26 27أنثى

%109100,00 28المجموع

الوطني الصعيد على المستفيدين عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

السنوية اإلحصائية النشرة

2015 سنة

 ذكر
3% 

 أنثى
97% 

 توزيع المستفيدين حسب الجنس

محو األمية 
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(قروي/حضري)توزيع المستفيدين حسب المجال 

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمجال

%88267,17 18حضري

%22732,83 9قروي

%109100,00 28المجموع

توزيع المستفيدين حسب الجهات

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجهة
%7459,77 2طنجة تطوان الحسيمة

%27922,34 6الجهة الشرقية

%06410,90 3فاس مكناس

%4228,62 2الرباط سال القنيطرة

%7962,83بني مالل خنيفرة

%68916,68 4الدار البيضاء الكبرى سطات

%4595,19 1مراكش آسفي

%6585,90 1درعة تافياللت

%6946,03 1سوس ماسة

%5695,58 1كلميم واد نون

%7492,66العيون الساقية الحمراء

%9853,50الداخلة وادي الذهب

%109100,00 28المجموع

 حضري
67% 

 قروي
33% 

 (قروي/حضري)توزيع المستفيدين المجال 

محو األمية 
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النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%4661,66أكادير

%6122,18عين السبع الحي المحمدي

%1464,08 1الحسيمة

%990,35أزيالل

%480,17بن مسيك سيدي عثمان

%1450,52بني مالل

%5982,13بنسليمان

%1320,47بولمان

%2260,80الدار البيضاء أنفا

%3001,07شفشاون

%00,00شيشاوة

%8733,11الداخلة

%6682,38الحاجب

%1690,60الحوز

%2690,96الجديدة

%2260,80القلعة

%1770,63الراشيدية

%4081,45الصويرة

%7132,54فاس

%2050,73فكيك

%8873,16كلميم

%2150,76إفران

توزيع المستفيدين حسب المندوبيات اإلقليمية اإلقليمية

2 745 

6 279 

3 064 

2 422 

796 

4 689 

1 459 1 658 1 694 1 569 
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طنجة تطوان 
 الحسيمة

الرباط سال  فاس مكناس الجهة الشرقية
 القنيطرة

بني مالل 
 خنيفرة

الدار البيضاء 
الكبرى 
 سطات

درعة  مراكش آسفي
 تافياللت

العيون  كلميم واد نون سوس ماسة
الساقية 
 الحمراء

الداخلة وادي 
 الذهب

   توزيع المستفيدين حسب الجهات

محو األمية 
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النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%2510,89القنيطرة

%5111,82الخميسات

%3091,10خنيفرة

%1420,51خريبكة

%4761,69العيون

%2861,02العرائش

%2440,87مراكش

%5652,01مكناس

%2110,75المحمدية

%2594,48 1الناظور

%1550,55ورززات

%5231,86وجدة

%3061,09الرباط

%2130,76آسفي

%2200,78سال

%1460,52سطات

%1130,40إنزكان أيت ملول

%7202,56سيدي قاسم

%2801,00طانطان

%3111,11طنجة

%710,25تاونات

%6792,42تارودانت

%2150,76طاطا

%2480,88تازة

%1190,42تمارة

%3181,13تطوان

%1210,43تزنيت

%2100,75آسا الزاك

%290,10السمارة

%340,12بوجدور

%5321,89جرادة

%6852,44تاوريرت

%1000,36اشتوكة أيت باها

%9413,35زاكورة

%00,00الفحص أنجرة

%3901,39عين الشق الحي الحسني

%4101,46موالي يعقوب

%420,15صفرو

محو األمية 
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النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%2270,81المضيق فنيدق

%4141,47بركان

%4121,47سيدي البرنوصي

%130,05مديونة

%290,10موالي رشيد

%1490,53مرس السلطان

%2720,97الحي الحسني

%3991,42النواصر

%2110,75كرسيف

%1120,40أوسرد

%3871,38سيدي بنور

%1490,53الرحامنة

%2951,05سيدي سليمان

%980,35ميدلت

%1010,36الفقيه بنصالح

%2100,75طرفاية

%4508,72 2الدريوش

%2871,02تنغير

%500,18اليوسفية

%5281,88برشيد

%1570,56وزان

%1920,68سيدي إفني

%109100,00 28المجموع

2015و 2010 سنتي بين المستفيدين عدد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
865 36 عدد المستفيدين 31646 30 540 36 415 29 278 28 109

36 865 
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29 278 28 109 
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   2015و 2010تطور عدد المستفيدين بين سنتي 

محو األمية 
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 في الوطني التعاون حصيلة
أرقام

إعاقة وضعية في األشخاص لفائدة العينية المساعدات: برنامج

 مساعدات تقديم إلى البرنامج يهدف

 :لفائدة غذائية مواد من تتكون عينية

  

المعاقين) إعاقة وضعية في األشخاص 

 والمنخرطين ،(البصر وفاقدي جسديا

 المكفوفين لرعاية العلوية المنظمة في

 شخاصلأل  اليوسفية الجمعيةو

 مقعدينال
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150للمراكز اإلجمالي العدد

(قروي/حضري)التوزيع حسب المجال 

النسبةعدد المراكزالمجال

%12684,00حضري

%2416,00قروي

%150100,00المجموع

السنوية اإلحصائية النشرة
2015 سنة

الوطني الصعيد على المراكز عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

 حضري
84% 

 قروي
16% 

   (قروي/حضري)التوزيع حسب المجال 

المساعدات العينية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة
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توزيع المراكز حسب الجهات

النسبةعدد المراكزالجهة

%3825,33طنجة تطوان الحسيمة

%128,00الجهة الشرقية

%1812,00فاس مكناس

%4429,33الرباط سال القنيطرة

%138,67بني مالل خنيفرة

%1610,67الدار البيضاء الكبرى سطات

%64,00مراكش آسفي

%32,00درعة تافياللت

%150100,00المجموع
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طنجة تطوان 
 الحسيمة

الدار البيضاء الكبرى  بني مالل خنيفرة الرباط سال القنيطرة فاس مكناس الجهة الشرقية
 سطات

 درعة تافياللت مراكش آسفي

 توزيع المراكز حسب الجهات

المساعدات العينية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة
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النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%00,00أكادير

%21,33عين السبع الحي المحمدي
%64,00الحسيمة
%00,00أزيالل

%00,00بن مسيك سيدي عثمان
%32,00بني مالل
%42,67بنسليمان
%00,00بولمان

%00,00الدار البيضاء أنفا
%32,00شفشاون
%00,00شيشاوة
%00,00الداخلة
%10,67الحاجب
%00,00الحوز
%21,33الجديدة
%00,00القلعة

%10,67الراشيدية
%00,00الصويرة

%32,00فاس
%10,67فكيك
%00,00كلميم
%10,67إفران

%74,67القنيطرة
%106,67الخميسات

%21,33خنيفرة
%74,67خريبكة
%00,00العيون

%74,67العرائش
%32,00مراكش
%117,33مكناس

%21,33المحمدية
%21,33الناظور
%10,67ورززات

%21,33وجدة
%85,33الرباط
%21,33آسفي
%42,67سال

%32,00سطات
%00,00إنزكان أيت ملول

%96,00سيدي قاسم
%00,00طانطان

توزيع المراكز حسب المندوبيات اإلقليمية اإلقليمية

المساعدات العينية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة
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النسبة المائويةعدد المراكزالمندوبية
%117,33طنجة
%00,00تاونات

%00,00تارودانت
%00,00طاطا
%21,33تازة
%21,33تمارة
%64,00تطوان
%00,00تزنيت

%00,00آسا الزاك
%00,00السمارة
%00,00بوجدور
%10,67جرادة

%32,00تاوريرت
%00,00اشتوكة أيت باها

%00,00زاكورة
%10,67الفحص أنجرة

%00,00عين الشق الحي الحسني
%00,00موالي يعقوب

%00,00صفرو
%21,33المضيق فنيدق

%21,33بركان
%00,00سيدي البرنوصي

%00,00مديونة
%10,67موالي رشيد

%00,00مرس السلطان
%10,67الحي الحسني

%00,00النواصر
%10,67كرسيف
%00,00أوسرد

%10,67سيدي بنور
%00,00الرحامنة

%42,67سيدي سليمان
%10,67ميدلت

%10,67الفقيه بنصالح
%00,00طرفاية

%00,00الدريوش
%00,00تنغير

%10,67اليوسفية
%00,00برشيد
%21,33وزان

%00,00سيدي إفني
%150100,00المجموع

المساعدات العينية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة
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537 6للمستفيدين اإلجمالي العدد

توزيع المستفيدين حسب الجنس

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجنس

%82958,57 3ذكر

%70841,43 2أنثى

%537100,00 6المجموع

(قروي/حضري)توزيع المستفيدين حسب المجال 

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمجال

%96591,25 5حضري

%5728,75قروي

%537100,00 6المجموع

السنوية اإلحصائية النشرة

2015 سنة

الوطني الصعيد على المستفيدين عدد حسب الرقمية المعطيات تحليل

 ذكر
59% 

 أنثى
41% 

 توزيع المستفيدين حسب الجنس

المساعدات العينية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة
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توزيع المستفيدين حسب الجهات

النسبة المائويةعدد المستفيدينالجهة

%24419,03 1طنجة تطوان الحسيمة

%73826,59 1الجهة الشرقية

%71810,98فاس مكناس

%38621,20 1الرباط سال القنيطرة

%3765,75بني مالل خنيفرة

%4396,72الدار البيضاء الكبرى سطات

%5508,41مراكش آسفي

%861,32درعة تافياللت

%537100,00 6المجموع

 حضري
91% 

 قروي
9% 

 (قروي/حضري)توزيع المستفيدين المجال 

المساعدات العينية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة
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النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%00,00أكادير

%961,47عين السبع الحي المحمدي

%1502,29الحسيمة

%00,00أزيالل

%00,00بن مسيك سيدي عثمان

%1342,05بني مالل

%801,22بنسليمان

%00,00بولمان

%00,00الدار البيضاء أنفا

%901,38شفشاون

%00,00شيشاوة

%00,00الداخلة

%250,38الحاجب

%00,00الحوز

%400,61الجديدة

%00,00القلعة

%400,61الراشيدية

%00,00الصويرة

%1221,87فاس

%1983,03فكيك

%00,00كلميم

توزيع المستفيدين حسب المندوبيات اإلقليمية اإلقليمية

1 244 
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طنجة تطوان 
 الحسيمة

الدار البيضاء  بني مالل خنيفرة الرباط سال القنيطرة فاس مكناس الجهة الشرقية
 الكبرى سطات

 درعة تافياللت مراكش آسفي

   توزيع المستفيدين حسب الجهات

المساعدات العينية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة
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النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%560,86إفران

%2083,18القنيطرة

%2483,79الخميسات

%560,86خنيفرة

%1662,54خريبكة

%00,00العيون

%1752,68العرائش

%2303,52مراكش

%4657,11مكناس

%801,22المحمدية

%310,47الناظور

%310,47ورززات

%1772,71وجدة

%4757,27الرباط

%701,07آسفي

%1141,74سال

%450,69سطات

%00,00إنزكان أيت ملول

%1602,45سيدي قاسم

%00,00طانطان

%5308,11طنجة

%00,00تاونات

%00,00تارودانت

%00,00طاطا

%500,76تازة

%650,99تمارة

%2053,14تطوان

%00,00تزنيت

%00,00آسا الزاك

%00,00السمارة

%00,00بوجدور

%200,31جرادة

%08016,52 1تاوريرت

%00,00اشتوكة أيت باها

%00,00زاكورة

%150,23الفحص أنجرة

%00,00عين الشق الحي الحسني

%00,00موالي يعقوب

المساعدات العينية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة



حصيلة التعاون الوطني في أرقام120

النسبة المائويةعدد المستفيدينالمندوبية
%00,00صفرو

%440,67المضيق فنيدق

%2123,24بركان

%00,00سيدي البرنوصي

%00,00مديونة

%450,69موالي رشيد

%00,00مرس السلطان

%330,50الحي الحسني

%00,00النواصر

%200,31كرسيف

%00,00أوسرد

%200,31سيدي بنور

%00,00الرحامنة

%1161,77سيدي سليمان

%150,23ميدلت

%200,31الفقيه بنصالح

%00,00طرفاية

%00,00الدريوش

%00,00تنغير

%2503,82اليوسفية

%00,00برشيد

%350,54وزان

%00,00سيدي إفني

%537100,00 6المجموع

المساعدات العينية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة
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2015و 2010 سنتي بين المستفيدين عدد تطور

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nbe de bénéficiaires 4 385 4520 4 598 4 707 5 584 6 537

4 385 4520 4 598 4 707 
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   2015و 2010تطور عدد المستفيدين بين سنتي 

المساعدات العينية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة
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 *       

 *          

 *        

 *        

    

المتعلقة   
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