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تقـدمي

�رسعت وزارة الت�ضامن واملراأة واالأ�رسة والتنمية االجتماعية، خالل 

�ضهر مار�س 2013 بتن�ضيق مع خمتلف القطاعات الوزارية املعنية، 

حلماية  مندجمة  عمومية  �ضيا�ضة  اإعداد  يف  اليوني�ضيف،  من  وبدعم 

الطفولة.

امل�ضاورات،  مل�ضل�ضل  االأولية  النتائج  املرحلي  التقرير  هذا  يعك�س 

اإنه ثمرة االآراء واملقرتحات التي عرب عنها خمتلف الفاعلني، من 

�ضلطات عمومية وجمعيات على امل�ضتويني املركزي والرتابي، وذلك 

خالل الور�ضات واالجتماعات املنظمة حول هذا امل�رسوع.

الوطنية  الرهانات  االعتبار  بعني  العمومية  ال�ضيا�ضة  م�رسوع  ياأخذ 

املرتبطة مبقت�ضيات د�ضتور 2011، ويركز على املمار�ضات اجلديدة 

للمرحلة االأوىل من تفعيل خطة العمل الوطنية للطفولة ›مغرب جدير 

باأطفاله 2015-2006‹، ويطمح اإىل تنزيل اأهداف الربنامج احلكومي.

ويعترب هذا التقرير مرحلة اأوىل من م�ضل�ضل امل�ضاورات اخلا�س بهذا 

الور�س املهيكل حلماية الطفولة ببالدنا، مرحلة �ضتليها مراحل اأخرى 

�ضتخ�ض�س لتحديد االأولويات والربجمة وامل�ضادقة.
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واملبـررات  1.ال�سيـاق 

ملاذا �ضيا�ضة عمومية مندجمة حلماية الطفولة االآن ؟

جدير  »مغرب  للطفولة  وطنية  عمل  خطة   ،2006 �ضنة  املغرب،  تبنى 

االلتزامات  ترجمة  بهدف  و2015،   2006 بني  املمتدة  للفرتة  باأطفاله« 

لالأمم املتحدة املخ�ض�ضة  العامة  للجمعية  اال�ضتثنائية  الدورة  املنبثقة عن 

باأطفاله،  اإعالن وخطة عمل عامل جدير  2002، مبا يف ذلك  �ضنة  للطفل 

اأهداف االألفية للتنمية. وبالفعل �ضكلت هذه اخلطة خطوة  وكذا لتحقيق 

�ضنة  منذ  ببالدنا  الطفل  حقوق  الإعمال  املبذولة  املجهودات  يف  نوعية 

.1990

منهجية  وفق  املعدة  للطفولة،  الوطنية  العمل  خطة  ت�ضعى  وللتذكري، 

ت�ضاركية مب�ضاهمة جميع االأطراف املعنية، اإىل حتقيق 10 اأهداف اأ�ضا�ضية 

توؤمن النهو�س بحقوق الطفل يف اأفق �ضنة 2015. ويتعلق االأمر ب:

الرقي باحلق يف ال�ضحة وحياة �ضليمة؛. 1

الرقي باحلق يف الرتبية والتعليم والنمو؛. 2

الرقي باحلق يف احلماية؛. 3

يف . 4 واحلق  املدنية  احلالة  يف  الت�ضجيل  يف  احلق  وتقوية  دعم 

امل�ضاركة؛

الرقي مببداأ االإن�ضاف ب�ضكل اأف�ضل؛. 5

تقوية قدرات العاملني مع االأطفال يف املجال ال�ضحي؛. 6

تر�ضيد اأمثل والرفع من املوارد املالية والب�رسية املر�ضودة للنهو�س . 7

بحقوق الطفل؛

خلق اآليات ال�رساكة مع حتديد دقيق للم�ضوؤوليات؛. 8

تطوير نظام للمعلومات لتتبع ممار�ضة حقوق الطفل؛. 9

مقاربة . 10 وفق  للطفل  الوطنية  العمل  خطة  تنفيذ  �رسوط  �ضمان 

ت�ضاركية و بني قطاعية ومتعددة القطاعات؛
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العمل الوطنية للطفولة، الذي  الن�ضف مرحلي خلطة  التقييم  وقد خل�س 

التي حققتها  الهامة  بالرغم من املكت�ضبات  اأنه  اإىل   ،2011 �ضنة  اإجنازه  مت 

اخلطة، فاإن الهدف الثالث املتعلق بحماية االأطفال يبقى بعيد املنال وذلك 

ب�ضبب �ضعف التن�ضيق، ونق�س املوارد الب�رسية املوؤهلة، و�ضعف االإمكانيات 

املادية والنق�س يف التتبع والتقييم. 

تعزيزها  يجب  التي  املكت�ضبات  من  جمموعة  اأمام  التقييم  هذا  ي�ضعنا 

وجمموعة من االإكراهات ينبغي جتاوزها و جمموعة من التحديات ال بد 

من رفعها.

املرحلي خلطة العمل الوطنية للطفولة: الدرو�س امل�ستخل�سة الن�سف  التقييم   .1.1

�أ. مكت�سبات هامة يجب تعزيزها

جمهودات  بذلت  الدولية،  للمعايري  وفقا  الطفل  بحقوق  النهو�س  ل�ضمان 

واجلمعويني،  واخلوا�س  العموميني  الفاعلني  خمتلف  طرف  من  كثرية 

اأهمها:

• اإ�ضالحات ت�رسيعية من اأجل مالءمة القوانني الوطنية مع االتفاقيات 	

ال�ضغل،  ومدونة  االأ�رسة،  مدونة  همت  عليها،  امل�ضادق  الدولية 

والقانوين اجلنائي، وقانون امل�ضطرة اجلنائية، وقانون احلالة املدنية، 

وقانون اجلن�ضية، والقانون املتعلق بكفالة االأطفال املهملني، والقانون 

وتدبريها،  االجتماعية  الرعاية  موؤ�ض�ضات  فتح  ب�رسوط  املتعلق 

وم�رسوع قانون العمل املنزيل؛

• بالن�ضاء 	 التكفل  االأطفال مثل خاليا  اإحداث هياكل جديدة حلماية 

واالأطفال  للن�ضاء  املندمج  التكفل  وخاليا  باملحاكم،  واالأطفال 

باملوؤ�ض�ضات  والو�ضاطة  االإن�ضات  وخاليا  اال�ضت�ضفائية،  باملوؤ�ض�ضات 

امل�ضتعجل،  االجتماعي  لالإ�ضعاف  املتنقلة  والوحدات  التعليمية؛ 

ووحدات حماية الطفولة، وف�ضاءات  ا�ضتقبال االأطفال داخل خمافر 

ال�رسطة...؛
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• تنظيم حمالت وا�ضعة للتح�ضي�س، ورفع الطابوهات عن بع�س اأ�ضكال 	

االعتداء وا�ضتغالل لالأطفال، والتعريف بحقوق الطفل؛ 

• فئات 	 بع�س  حلماية  اجلمعيات  تقدمها  التي  واخلدمات  الربامج 

�ضارع،  و�ضعية  يف  االأطفال  �ضاأن  هو  كما  بهم،  والتكفل  االأطفال 

واالأطفال املهملني، واالأطفال يف ال�ضغل، واالأطفال يف و�ضعية اإعاقة، 

واالأطفال �ضحايا العنف واال�ضتغالل اجلن�ضي، واالأطفال اأمام القانون، 

واالأطفال املهاجرين غري املرفقني....؛

• حماية 	 جمال  يف  املتدخلة  االأطر  لفائدة  التكوين  برامج 

العاملني  الطبية،  االأطر  الق�ضاة،  الدرك،  )ال�رسطة،  االأطفال 

االجتماعيني....(؛

• باالأطفال 	 للتكفل  العملية  واالإجراءات  امل�ضاطر  حول  دالئل  اإنتاج 

�ضحايا العنف واالإ�ضاءة واال�ضتغالل؛

• برملان الطفل واملجال�س اجلماعية لالأطفال، ونوادي الطفل.	

ب.  �إكر�هات ينبغي تخطيها وحتديات ينبغي رفعها 

من  االأطفال حمرومة  من  وا�ضعة  فئات  زالت  ال  اجلهود  هذه  من  بالرغم 

احلماية الفعلية وامل�ضتدامة، وهذا راجع باالأ�ضا�س اإىل التفعيل اجلزئي وغري 

املكتمل خلطة العمل الوطنية للطفولة، وذلك ب�ضبب ال�ضعوبات التالية :

• �ضعف تطبيق القوانني؛	

• بني 	 والتاآزر  التن�ضيق  و�ضعف  القطاعي،  وطابعها  التدخالت  ت�ضتت 

خمتلف املتدخلني؛

• مرجعي 	 اإطار  غياب  مع  ومتخ�ض�ضة  موؤهلة  ب�رسية  موارد  غياب 

وقانوين للعاملني االجتماعيني؛ 

• �ضعف اعتماد املقاربة احلقوقية لالأطفال يف برجمة التدخالت؛ 	

• عدم كفاية خدمات احلماية وحمدودية الولوج اإليها، و�ضعف جودتها 	

ومندجمة  عملية  حمائية  منظومة  غياب  ب�ضبب  جتان�ضها  وعدم 

وموحدة؛
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• �ضعف اأو حمدودية بدائل للتكفل املوؤ�ض�ضي باالأطفال وبدائل احلرمان 	

من احلرية؛ 

• غياب اأي ت�ضنيف لبنيات اال�ضتقبال وعدم احتكام عملها اإىل معايري 	

حمددة؛

• غياب ا�ضرتاتيجية لدعم االآباء واالأ�رس وتقوية قدراتهم؛	

• للمعايري 	 مطابقتها  وعدم  ال�ضكايات  وتقدمي  التبليغ  اآليات  �ضعف 

الدولية؛ 

• غياب نظام معلوماتي مندمج ومتقا�ضم من طرف كل املتدخلني 	

يف جمال حماية الطفولة؛ 

• �ضعف التتبع والتقييم و�ضعف اآليات املحا�ضبة.	

ناجتة  تطبيقها  عند  للطفولة  الوطنية  اخلطة  واجهتها  التي  ال�ضعوبات  اإن 

اأ�ضا�ضا عن هيمنة املقاربة القطاعية ونق�س يف اآليات التن�ضيق والت�ضاور بني 

القطاعات مركزيا وحمليا.

ذات  واالإق�ضاء هي ظواهر  واالإهمال  واال�ضتغالل  واالإ�ضاءة  العنف  اإن ظواهر 

ومتعددة  خمتلفة  اله�ضا�ضة  اإىل  املوؤدية  العوامل  اأن  كما  متعددة.  اأبعاد 

تخ�ض�ضات  تدخل  تقت�ضي  االأطفال  حماية  اأن  ذلك  اإىل  اأ�ضف  ومتنوعة. 

وقائية  تدابري  ينطوي على  اأن  التدخل يجب  واأن هذا  خمتلفة ومتكاملة، 

ا�ضتباقية واأن يوفر منظومة حمائية مندجمة ت�ضمل الر�ضد والتكفل املندمج 

واإعادة  التاأهيل،  واإعادة  وتربويا(،  واجتماعيا  وقانونيا،  ونف�ضيا،  )طبيا، 

االإدماج وتتبع االأطفال. 

هناك حاجة ما�ضة ملراجعة املقاربات التي ينبني عليها فهمنا مل�ضكالت 

العنف واالإ�ضاءة واال�ضتغالل وتخطيطنا للتدخل احلمائي. يجب اأن ننتقل 

من املقاربة القائمة على ثنائية »م�ضكل/جواب«، من منطق التدخالت 

القطاعية املرتاكمة بع�ضها اإىل جانب بع�س دون تكامل وال تن�ضيق بينها 

الواقع  مكونات  االعتبار جممل  بعني  تاأخذ  مندجمة  ن�ضقية  مقاربة  اإىل 

املتوفرة  الطاقات  كل  مواجهته  يف  وتعبئ  ظواهره  وتعقد  املو�ضوعي 

ب�ضكل مندمج ومتناغم. 
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مالئـم  �سيـا�سـي  �سو�سيـو  �سيـاق   .2.1

االتفاقية  على  مل�ضادقته  الع�رسين  بالذكرى  ال�ضنة  هذه  املغرب  يحتفل 

الدولية حلقوق الطفل. وهي منا�ضبة لتجديد التزام احلكومة املغربية بحماية 

االأطفال، وتفعيل حقوقهم، والوفاء بتعهدات املغرب الدولية يف هذا املجال. 

من جهة اأخرى فاإن توقيع املغرب موؤخرا على ثالث اتفاقيات اأوربية يف 

�ضيقدم  اأن املغرب  االلتزام، كما  يوؤكد بدوره هذا  االأطفال  جمال حماية 

لالتفاقية  اإعماله  حول  االأممية  الطفل  حقوق  للجنة  تقريرا  املقبلة  ال�ضنة 

�ضنة  اأما  بها،  امللحقة  االختيارية   والربوتوكوالت  الطفل  الدولية حلقوق 

2015 ف�ضيقدم تقريرا نهائيا حول ح�ضيلة خطة عمل عامل جدير باأطفاله، 
وتقريرا نهائيا حول مدى حتقيق اأهداف االألفية من اأجل التنمية. 

اإىل جانب هذه االلتزامات الدولية التي التزم بها املغرب يف جمال حماية 

والد�ضتورية اجتاها يكر�س  وال�ضيا�ضية  االإ�ضالحات االجتماعية  تر�ضم  الطفل، 

حقوق الطفل عموما، واحلق يف احلماية على وجه اخل�ضو�س.

كما اأن املبادرة الوطنية للتنمية الب�رسية التي انطلقت �ضنة 2005، تخ�ض�س 

يف برنامج حماربة اله�ضا�ضة  جزءا مهما حلماية االأطفال يف و�ضعية ه�ضة.  

اإطارا  و  االأطفال،  2011 حيزا هاما حلماية  ل�ضنة  اجلديد  الد�ضتور  خ�ض�س 

الدميوقراطية  مبداأ  اإقرار  خالل  من  الطفولة،  حلماية  و�ضيا�ضيا  موؤ�ض�ضاتيا 

الت�ضاركية و اإ�ضالح منظومة العدالة وو�ضع جمموعة من املوؤ�ض�ضات كهيئة 

لالأ�رسة  اال�ضت�ضاري  واملجل�س  التمييز،  اأ�ضكال  كل  ومكافحة  املنا�ضفة 

والطفولة، واملجل�س اال�ضت�ضاري لل�ضباب والعمل اجلمعوي.  

ويعطي م�رسوع اجلهوية املتقدمة االأولوية للبعد الرتابي للق�ضايا املرتبطة 

بال�ضيا�ضات االجتماعية والتنمية. 

هذا املناخ االإ�ضالحي ي�ضكل فر�ضة لتبني مقاربات جديدة يف جمال حماية 

االأزمة  واأن  خ�ضو�ضا  لالأطفال.  حمائية  بيئة  توفري  على  تقوم  الطفولة، 

االقت�ضادية احلالية ت�ضتدعي تر�ضيد املوارد من خالل تبني مقاربة مندجمة 

تكاملية بني خمتلف املتدخلني.
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ميكننا اإذن  اأن نعترب اأن الظروف اليوم مواتية الإعطاء دفعة قوية جديدة 

للعمل العمومي من اأجل اإنعا�س حقوق الطفل واإعمالها عرب �ضن �ضيا�ضة 

خالل  من  املوارد  ا�ضتعمال  تر�ضد  الطفولة  حلماية  مندجمة  عمومية 

ومن  واال�ضتغالل  واالإ�ضاءة  العنف  اأنواع  خمتلف  الأ�ضباب  اأدق  ا�ضتهداف 

خالل حكامة اأجود لربامج احلماية ولكل اأنواع التدخل االأخرى مبا ي�ضمن 

لها  �ضهال  ولوجا  اأالأطفال  لكل  تكفل  مندجمة  حمائية  منظومات  اإعمال 

وا�ضتفادة منها بدون اأي متييز من اأي نوع كان.

تطبيقها ومبادئها ومكوناتها  وجمال  احلماية  �سيا�سة  اأهداف   .2

الأهــداف   .1.2
ويهدف م�رسوع ال�ضيا�ضة العمومية املندجمة حلماية الطفولة اإىل و�ضع اإطار 

فيهم  مبا  الفاعلني،  كل  مع  ب�رساكة  التخ�ض�ضات،  متعدد   ا�ضرتاتيجي 

االأطفال: 

• والربامج 	 التدابري  كل  على  حتتوي  و�ضاملة  فعالة  تر�ضانة  ي�ضم 

واالأن�ضطة الهادفة اإىل منع كافة اأ�ضكال االإهمال، واالعتداء، واال�ضتغالل 

والعنف �ضد االأطفال، والوقاية منها، واإعطاء اأجوبة من حيث التكفل 

واالدماج واملتابعة؛

• يحدد بو�ضوح اآليات التن�ضيق العملية ل�ضمان حت�ضن الولوج، والتغطية 	

الرتابية، واملعايرة، واال�ضتمرارية، واآثار اخلدمات، مع عقلنة وتر�ضيد 

املوارد.

مندجمة  حمائية  منظومات  على  التوفر  من  بالدنا  ال�ضيا�ضة  هذه  �ضتمكن 

لالأطفال ومطابقة للمبادئ املت�ضمنة يف خمتلف الن�ضو�س القانونية الدولية 

امل�ضادق عليها.
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جمـالت التطبيـق، تعـاريـف  .2.2

االأطفـال 

ت�ضتهدف هذه ال�ضيا�ضة كل االأطفال الذين تقل �ضنهم عن 18 �ضنة واملحتاجني 

اإىل احلماية. ويتعلق االأمر خ�ضو�ضا ب:

• االأطفال �ضحايا االعتداء، واالإهمال، والعنف، واال�ضتغالل مبا يف ذلك 	

بيع االأطفال واالجتار يف االأطفال؛

• االأطفال ال�ضهود؛	

• العائلي 	 الو�ضط  االأطفال يف و�ضعية ه�ضة : االأطفال املحرومون من 

اأ�رس فقرية، ويف املناطق  االأطفال يف  )اليتامى، املتخلى عنهم(، 

القيام  عن  عاجزة  اأ�رس  داخل  اأطفال  القروي،  العامل   / املعزولة 

املتمدر�ضني،  غري  واالأطفال  وظيفيا،  خلال  تعرف  اأو  بوظائفها 

واالأطفال العاملون، واالأطفال يف و�ضعية ال�ضارع، واالأطفال يف و�ضعية 

اإعاقة، واالأطفال املدمنون، واالأطفال يف املوؤ�ض�ضات؛

•  االأطفال املهاجرون غري املرافقني؛	

• االأطفال  يف نزاع مع القانون.	

العنف واالعتداء واال�ضتغالل واالإهمال

اإن العنف، ح�ضب املعايري الدولية، مفهوم وا�ضع ي�ضمل »كل عنف مادي 

واالإهمال  االعتداء  ذلك  االأطفال مبا يف  ارتكب يف حق  اأو جن�ضي  /نف�ضي 

واال�ضتغالل املرتكب بطريقة مبا�رسة اأو غري مبا�رسة والذي مي�س بكرامة 

الطفل اأو منوه اجل�ضدي والنف�ضي ال�ضليم اأو و�ضعه االجتماعي«  ويتعلق االأمر بــــ:  

• كل اأ�ضكال االإ�ضاءة والعنف اجل�ضدي والنف�ضي واالجتماعي واجلن�ضي، 	

ال�ضارة  التقليدية  واملمار�ضات  االأطفال  معاملة  �ضوء  ذلك  يف  مبا 

باالأطفال مثل الزواج املبكر و/اأو الق�رسي؛
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• يعود 	 جن�ضية  اأن�ضطة  ويف  ال�ضغل  يف  االأطفال  ا�ضتغالل  اأنواع  كل 

مدخولها للغري مبا يف ذلك بيع االأطفال واالجتار فيهم وا�ضتغاللهم يف 

�ضبكات للت�ضول اأو لبيع املخدرات؛

• الطفل 	 )االمتناع عن مد  �ضواء كانت مق�ضودة  االإهمال  اأ�ضكال  كل 

باحلاجيات والعالجات ال�رسورية( اأو غري مق�ضودة )انعدام احلر�س 

يف  �ضعف  ب�ضبب  رعايته  اأو  االأ�ضا�ضية  الطفل  حاجيات  توفري  على 

التجربة اأو نق�س يف اخلربة اأو ب�ضبب �ضعف يف القدرات ال�ضخ�ضية(.

حماية الطفل

االعتداء  و  االإهمال  اأ�ضكال  كل  وحماربة  الوقاية  اإىل  الطفل  حماية  حتيل 

والعنف وا�ضتغالل االأطفال .

وتهدف احلماية اإىل و�ضع بيئة حامية مكونة من ثمانية عنا�رس اأ�ضا�ضية:

التزام ال�ضلطات الوطنية بتحقيق حق الطفل يف احلماية من خالل . 1

الكافية،  املالية  املوارد  وتوفري  االجتماعية  للحماية  �ضيا�ضات  و�ضع 

وامل�ضادقة على االتفاقيات الدولية ذات ال�ضلة؛

تر�ضانة قانونية مالئمة للمعايري الدولية ومفعلة: اإطار قانوين مالئم . 2

حمددة  وم�ضوؤوليات  متجان�س،  ب�ضكل  الواقع  اأر�س  على  ومطبق 

ووا�ضحة، وحما�ضبة وعدم االإفالت من العقاب؛

تقاليد اجتماعية وثقافية، وقيم ومواقف و�ضلوكات وممار�ضات تدين . 3

املمار�ضات ال�ضارة باالأطفال وت�ضجع املمار�ضات التي حتميهم؛

و�ضائل . 4 على  منفتح  االأطفال،  بحماية  املتعلقة  الق�ضايا  حول  نقا�س 

واال�رس،   االأطفال  مل�ضاركة  املدين،و�ضامن  واملجتمع  االإعالم 

العمومية  ال�ضلطات  التزام  اأمام  العقبات  اأكرب  اإحدى  فال�ضمت 

بحماية االأطفال؛

متكني االأطفال )ذكورا واإناثا( من املعارف واملهارات التي تتيح لهم . 5

االنخراط الفعلي يف حماية اأنف�ضهم؛
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تتوفر . 6 اأن  على  احلر�س  االأطفال:  مع  املتعاملني  االأ�ضخا�س  متكني 

االأ�رس واأفراد املجتمع، واملدر�ضون وال�رسطة والدرك والق�ضاة واالأطر 

والدعم  واخلربات  املعارف  على  االجتماعية  امل�ضالح  يف  العاملة 

الالزم لال�ضطالع بفعالية بحماية الطفل؛

اخلدمات . 7 تقدمي  اخلا�ضة:  واخلدمات  االأ�ضا�ضية  اخلدمات  توفري 

االأ�ضا�ضي جلميع  التمدر�س  ال�ضحية، وتوفري  االجتماعية، والعالجات 

ت�ضتهدف  متخ�ض�ضة  خدمات  تقدمي  وكذا  متييز،  بجون  االأطفال 

والدعم، وامل�ضاعدة على  والرعاية،  العنف واال�ضتغالل،  الوقاية �ضد 

اعادة االإدماج؛

و�ضع . 8 وفعالة عن طريق  تقييم ومراقبة م�ضتمرة  واملراقبة:  التتبع 

نظام جلمع املعلومات يتيح ر�ضد حجم الظواهر واجتاهات تطورها 

ويتيح املراقبة واالإ�رساف على اخلدمات وتقييم اأثر التدابري املتخذة.

3.2.املبــادئ 

تعترب املرجعية االأ�ضا�ضية لهذه ال�ضيا�ضة هي االتفاقية الدولية حلقوق الطفل، 

واجلهوية  الدولية  االتفاقيات  وخمتلف  الثالثة،  امللحقة  وبروتوكوالتها 

املتعلقة بحماية الطفل، وكذا تو�ضيات درا�ضة االأمني العام لالأمم املتحدة 

حول العنف �ضد االأطفال. 

ال�ضيا�ضة على د�ضتور 2011 الذي يكر�س حق الطفل يف  كما ت�ضتند هذه 

احلماية باعتباره حقا د�ضتوريا.

وت�ضتند �ضيا�ضة احلماية اإىل املبادئ التالية :

احلق يف احلماية

االإ�ضاءة  اأو  ال�رسر  اأو  العنف  اأ�ضكال  لكل طفل احلق يف احلماية من كافة 

البدنية اأو العقلية واالإهمال و�ضوء املعاملة اأو اال�ضتغالل مبا يف ذلك العنف 

اجلن�ضي، وهو يف رعاية الوالدين اأو الو�ضي القانوين عليه، اأو اأي �ضخ�س اآخر 

يتعهد برعاية الطفل )املادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل(.
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عدم التمييز 

لكل طفل احلق يف احلماية واال�ضتفادة من اخلدمات وامل�ضاعدات االأ�ضا�ضية 

اأو  عن�رسه  عن  النظر  بغ�س  والنمو  احلياة  يف  املمكنة  احلظوظ  ل�ضمان 

انتمائه  اأو  اأو دينه  اأو لغته  اأو جن�ضه  اأو لونه  القانوين عليه  الو�ضي  اأو  والديه 

االجتماعي، اأو عجزه، اأو اأي و�ضع اآخر، وبتعبري اأخر دون اأي نوع من اأنواع 

التمييز، )املادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل(.

امل�ضلحة الف�ضلى للطفل 

امل�ضلحة  االعتبار  بعني  تاأخذ  اأن  يجب  باالأطفال  املتعلقة  القرارات  كل 

الف�ضلى للطفل �ضمانا حلمايته والأمنه ورفاهه املادي واملعنوي واالجتماعي 

)املادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل(.

احلق يف احلياة والبقاء والنمو

لكل طفل احلق يف احلياة ويف التمتع باأح�ضن الفر�س يف البقاء ويف النمو 

املن�ضجم. )املادة ال�ضاد�ضة من اتفاقية حقوق الطفل(.

امل�ضاواة بني اجلن�ضني

�ضد  واالعتداء  والعنف  اال�ضتغالل  ملحاربة  املندجمة  املقاربة  على  يجب 

االأطفال اأن تاأخذ بعني االعتبار االختالفات بني اجلن�ضني واأن تويل االأهمية 

الكافية الختالف االأخطار التي تتهدد كال من االأطفال الذكور واالإناث، مع 

متييز االختالف يف العواقب واالأثار باختالف اجلن�س. 

م�ضاركة  االأطفال 

لالأطفال احلق يف التعبري بحرية عن كل الق�ضايا التي مت�س حياتهم ويجب 

اإيالء اآرائهم كامل االعتبار وفق �ضنهم وم�ضتوى ن�ضجهم.
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وت�ضتدعي م�ضاركة االأطفال باخل�ضو�س:

• م�ضاعدتهم على التعبري عن اآرائهم واحرتام وجهات نظرهم واأخدها 	

بعني االعتبار يف كل ما يهمهم؛

• واالإدارية 	 الق�ضائية  امل�ضاطر  اإليهم يف كل  اال�ضتماع  اإمكانية  توفري 

وغريها.

يجب اإذن ال�ضعي اإىل ا�ضت�ضارة االأطفال واال�ضتماع اإىل اآرائهم ووجهات نظرهم، 

كما يجب تقوية قدراتهم حتى تتاح لهم امل�ضاركة الفعلية بر�ضاهم يف �ضياغة 

وتنفيذ وتقييم �ضيا�ضات وبرامج الوقاية وحماربة كل اأ�ضكال العنف واالإ�ضاءة 

واال�ضتغالل )املادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل(.

4.2.املكونـات 

واالعتداء  االإهمال  اأ�ضكال  الوقاية وحماربة كل  على  الطفل«  »حماية  حتيل 

والعنف واال�ضتغالل التي يتعر�س لها الطفل. 

وتعني احلماية  توفري بيئة حمائية متكن كل االأطفال من العي�س بكرامة 

واأمان. توؤمن لهم ولوجا جيدا للمدر�ضة ، كما ت�ضمن وجود قوانني تعاقب 

م�ضتغلي االأطفال، ووعيا جمتمعيا باالأخطار التي تهدد االأطفال. كما ت�ضمن 

تناول الطابوهات يف النقا�س العمومي من طرف املجتمع املدين، و وجود 

اآليات للمراقبة ور�ضد االأطفال االأكرث عر�ضة للعنف و االعتداء و اال�ضتغالل. 

ويتكون املحيط احلمائي لالأطفال يتكون من 8 مكونات اأ�ضا�ضية:

قوانني ومعايري ت�ضمن حماية منا�ضبة فعلية لالأطفال ؛ . 1

بعدا . 2 تت�ضمن  وحملية(  وقطاعية  )وطنية  وا�ضرتاتيجيات  �ضيا�ضات 

حاميا لالأطفال؛

موؤ�ض�ضات متدخلة يف ميدان حماية االأطفال وفقا ملهام وم�ضوؤوليات . 3

لال�ضطالع  الالزمة  القدرات  على  ومتوفرة  بو�ضوح  واأ�ضاليب حمددة 

مبهامها والقيام مب�ضوؤولياتها بفعالية؛
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موارد ب�رسية مكونة وموؤهلة متام التاأهيل يف جمال حماية االأطفال . 4

و�ضيانة حقوقهم ومتوفرة على الو�ضائل واالأدوات العملية للقيام بذلك 

يف عملها اليومي؛

احلماية . 5 )خ�ضو�ضا  االجتماعية  القطاعات  تابعة ملختلف  خدمات 

لالأطفال  متاحة  والق�ضاء(  واالأمن  وال�ضحة  والتعليم  االجتماعية 

جيدة و�ضهل ولوجهم اإليها وا�ضتفادتهم منها خا�ضعة لنظام للتنميط 

معروف ومطبق من طرف كل املتدخلني؛

معايري وقيم اجتماعية حامية لالأطفال؛. 6

نظام معلومات ونظام تتبع وتقييم فعال و�ضغال بانتظام. . 7

ومراحـل الإجنـاز  املنهجيـة   .3

املعتمدة 1.3.املنهجيـة 

االإرادة  جت�ضد  اأن  االأطفال،  حلماية  املندجمة  العمومية  لل�ضيا�ضة  ينبغي 

امل�ضرتكة ملجموع الفاعلني املعنيني بحماية االأطفال، عموميني وخوا�س 

)القطاعات احلكومية، اجلماعات املحلية، املجتمع املدين، و�ضائل االإعالم، 

الربملانيني، االأطفال، االأ�رس، واملجتمع... (. كما يجب اأن تكون نتيجة 

لعمل ت�ضاوري يحدد االأولويات واالأدوار وامل�ضوؤوليات وو�ضائل التنفيذ واآليات 

التن�ضيق والتتبع والتقييم.  

تنخرط  �ضكل عمل م�ضرتك  احلمائية  ال�ضيا�ضة  اإعداد  �ضريورة  تتخذ  هكذا 

كل االأطراف املعنية يف اإجنازه خالل جميع املراحل.

ولتحقيق ذلك مت اعتماد منهجية ت�ضاركية وتفاعلية، تهدف اإىل اأن يكون 

م�ضل�ضل االإعداد فر�ضة لتعبئة موؤهالت كل الفاعلني، واأن ت�ضكل نتائج هذا 

جميع  واقرتاحات  نظر  وجهات  يرتجم  جماعي  ملجهود  ثمرة  امل�ضل�ضل 

الفاعلني. 
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ال�سيـا�سة  اإعـداد  م�سل�سل  ومراحـل  خطـوات   .2.3

يتكون م�ضار اإعداد ال�ضيا�ضة العمومية املندجمة حلماية الطفولة من جمموعة 

من اخلطوات ن�ضتعر�ضها كالتايل : 

اأ- تعبئة الفاعلني الأ�شا�شيني وتكوين هيئات الإ�رشاف والتتبع 

الفاعلني  تعبئة  الطفولة،  حلماية  مندجمة  عمومية  �ضيا�ضة  اإعداد  يتطلب 

التقني وال�ضيا�ضي. ولالإجابة عن هذه  احلكوميني املعنيني على امل�ضتويني 

اإىل اللجنة الوزارية اخلا�ضة بالطفل التي يرتاأ�ضها ال�ضيد  احلاجيات، واإ�ضافة 

تراأ�ضت  االإعداد،  م�ضل�ضل  مواكبة  يف  االأ�ضا�ضي  ودورها  احلكومة،  رئي�س 

ال�ضيدة وزيرة الت�ضامن واملراأة واالأ�رسة والتنمية االجتماعية، اجتماع اللجنة 

القطاعية، كما مت تعيني نقط االرتكاز بالوزارات االأ�ضا�ضية املعنية، وت�ضكيل 

جلنة االإ�رساف.

ب- التبني امل�شرتك لإطار مفاهيمي موحد

لتدار�س  خ�ض�ضت  عمل  ور�ضة  �ضكل  االرتكاز  لنقط  الثاين  االجتماع  اتخذ 

مرجعي  مفاهيمي  اإطار  وتبني  ال�ضيا�ضة  الإعداد  املرجعي  االإطار  ومناق�ضة 

مت�ضاور ب�ضاأنه. 

اللجنة  اجتماع  خالل  عنها  التعبري  مت  حلاجة  ا�ضتجابة  الور�س  هذا  نظم 

امل�ضرتك  التدخل  ومنطق  للحماية  م�ضرتك  فهم  بلورة  بهدف  القطاعية 

واملتمركزة حول حقوق  املندجمة  الن�ضقية  املقاربة  اأ�ضا�س  على  املبني 

الطفل. 

ت- م�شاورة الفاعلني الأ�شا�شيني 

االإعداد.  �ضريورة  بنيان  باقي  يقوم عليها  التي  القاعدة  متثل هذه املرحلة 

ويتعلق االأمر مب�ضاورات وا�ضعة مع خمتلف الفاعلني واملتدخلني يف جمال 
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حماية الطفل حكوميني وغري حكوميني، عموميني وخوا�س. وقد اأجنزت 

على ثالثة مراحل : 

في المرحلة األولى اأجنزت مقابالت معمقة مع الفاعلني احلكوميني االأ�ضا�ضيني 
على امل�ضتوى املركزي. ومبوازاة ذلك نظمت م�ضاورات على �ضكل مقابالت 

يف  والتخ�ض�س  باخلربة  لها  امل�ضهود  واالئتالفات  اجلمعيات  مع  جماعية 

جمال احلماية.

في المرحلة الثانية �ضملت امل�ضاورات الفاعلني املتدخلني يف حماية االأطفال 
حمليا يف اأربعة مدن من بني تلك  التي عرفت جتارب غنية يف جمال حماية 

امل�ضاورات  اتخذت هذه  الرباط(.  فا�س، طنجة،  البي�ضاء،  )الدار  الطفولة 

�ضكل ور�ضات ت�ضاركية هدفها ا�ضتقراء وجهات نظر الفاعلني املحليني حول 

خمتلف اأبعاد حماية االأطفال من العنف واالعتداء واال�ضتغالل وا�ضتخال�س 

الدرو�س من جتربتهم امليدانية، وفرز املمار�ضات اجليدة التي ينبغي تعميم 

االأولويات  وكذا  جتاوزها  ينبغي  التي  وال�ضعوبات  واالختالالت  بها،  العمل 

التي ينبغي اأخذها بعني االعتبار يف �ضياغة �ضيا�ضة عمومية مندجمة حلماية 

الطفولة.

في المرحلة الثالثة �ضتتم ا�ضت�ضارة االأطفال، وذلك يف اإطار اجتماعات بوؤرية 
تهدف اإىل جتميع اآرائهم ومقرتحاتهم بخ�ضو�س حماية الطفولة، و�ضيتم اإجناز 

مع  الطفال،  جلميع  متثيلية  عينات  خالل  من  البوؤرية  االجتماعات  هذه 

االلتزام بجميع املعايري االأخالقية الحرتام حقوق الطفل.

ث- الإعداد امل�شرتك للخطوط العري�شة لل�شيا�شة العمومية حلماية الطفل 

مثلت هذه املرحلة جوهر �ضريورة االإعداد، اإذ خ�ض�ضت لتحديد االأولويات 

فيها  �ضارك  ت�ضاركية  بور�ضات  االأمر  ويتعلق  االأ�ضا�ضية.  التوجهات  ور�ضم 
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الور�ضات  هذه   وا�ضتهدفت  ا�ضت�ضارتهم.  �ضبقت  الذين  االأ�ضا�ضيون  الفاعلون 

حتقيق النتائج التالية:

• بلورة اإطار ا�ضرتاتيجي ن�ضقي متجان�س حلماية االأطفال مبني على روؤية 	

م�ضرتكة بني خمتلف الفاعلني؛ 

• التحديد امل�ضرتك ل�ضلم االأولويات يف بناء �ضيا�ضة عمومية مندجمة 	

حلماية الطفولة، طبقا للمحاور التالية:

قوانني منا�ضبة ومطبقة؛•−

تاأخذ •− وحملية  وقطاعية  وطنية  عمومية  �ضيا�ضات/ا�ضرتاتيجيات 

بعني االعتبار بعد حماية االأطفال؛

على •− ومتوفرة  وامل�ضوؤوليات،  االأدوار  متدخلة حمددة  موؤ�ض�ضات 

الو�ضائل الكافية للقيام بهذه االأدوار بفعالية؛

موارد ب�رسية حا�ضلة على التكوين والكفاءة الالزمة؛•−

خدمات وبرامج حمائية جيدة و�ضهلة الولوج؛•−

قيم اجتماعية حمائية لالأطفال؛•−

اآليات فعلية للتتبع والتقييم واملحا�ضبة. •−

ج- تدقيق وا�شتكمال �شياغة التوجهات والأولويات املحددة

تدقيق االأولويات والتوجهات املحددة يف املرحلة ال�ضابقة يف اإطار جمموعة 

بحماية  املعنيني  االأ�ضا�ضيني  للفاعلني  ممثلني  من  مكونة  م�ضغرة  عمل 

الطفولة.

ح- �شياغة الوثيقة الإطار لل�شيا�شة العمومية املندجمة حلماية الطفولة

املندجمة  العمومية  ال�ضيا�ضة  لتوجهات  الت�ضاركي  التحديد  ا�ضتكمال  بعد 

حلماية الطفولة والأولوياتها، وبعد اإغناء وتدقيق هذه التوجهات واالأولويات، 

لل�ضيا�ضة  االإطار  الوثيقة  �ضياغة  على  التقنية  العمل  جمموعة  �ضتعكف 

العمومية املندجمة حلماية الطفولة. اإ�ضافة اإىل ذلك �ضتعمل جمموعة العمل 

على و�ضع خطة التوا�ضل التي �ضتواكب ن�رس ال�ضيا�ضة العمومية املندجمة 

حلماية الطفولة، وذلك بهدف حتقيق اأكرب قدر من االإخبار بها واأكرب قدر 
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من التملك لها من طرف الفاعلني، وكذا من طرف االأ�رس واالأطفال وعموم 

اللجنة  على  اإجنازها  بعد  الوثائق  هذه  و�ضتعر�س  واملواطنني.  املواطنات 

الوزارية اخلا�ضة بالطفل.

خ- �شياغة وثيقة اإطار لل�شيا�شة العمومية املندجمة حلماية الطفل

بعد تلقي مالحظات اللجنة الوزارية اخلا�ضة بالطفل، �ضي�ضهر فريق العمل 

التقني على حترير الوثيقة االإطار لل�ضيا�ضة العمومية املندجمة حلماية الطفولة 

وخلطة التوا�ضل، اآخذا بعني االعتبار مالحظات واقرتاحات اللجنة.  

د- متلك وتقا�شم وا�شع النطاق للوثيقة الإطار لل�شيا�شة العمومية املندجمة حلماية الطفل 

)ندوة وطنية من م�شتوى رفيع(

وطنية  ندوة  �ضتنظم  عليها،  وامل�ضادقة  االإطار  الوثيقة  اإعداد  انتهاء  بعد 

كربى تطرح فيها الوثيقة للنقا�س بني اأكرب عدد من الفاعلني املعنيني 

على �ضوء درو�س جتارب دولية يقدمها خرباء دوليون.

الهدف االأ�ضا�ضي من هذه  الندوة، هو متلك خمتلف الفاعلني املوؤ�ض�ضاتيني 

الفعالة يف  للم�ضاركة  وتعبئتهم  االإطار  ال�ضيا�ضة  لوثيقة  النا�س  وكذا عموم 

ترجمتها يف خطط عمل مع حتديد املوؤ�رسات والو�ضائل ومراحل االجناز.

ذ- م�شادقة احلكومة على الوثيقة الإطار لل�شيا�شة العمومية املندجمة حلماية الطفولة

ت�ضادق احلكومة على الوثيقة االإطار لل�ضيا�ضة موقعة بذلك التزامها بتنفيذها 

على اأر�س الواقع.

 

الإعـداد م�سل�سل  من  الأولـى  املرحـلة  3.3.ح�سيـلة 

اجلماعية  االإ�رساف  هيئات  وت�ضكيل  االأ�ضا�ضيني  الفاعلني  تعبئة  مع  موازاة 

ل�ضريورة اإعداد ال�ضيا�ضة، مت اجناز ا�ضت�ضارات مو�ضعة �ضملت خمتلف الفاعلني 

االأ�ضا�ضيني املعنيني على امل�ضتويني الوطني واملجايل.
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الراهنة  للحالة  القيام بت�ضخي�س م�ضرتك  اال�ضت�ضارات  اأتاحت هذه  وبالفعل 

حلماية االأطفال على امل�ضتوى الوطني وعلى امل�ضتوى املحلي، وتكوين روؤية 

موحدة حول �ضبل تقوية بناء احلماية وكذا اأ�ض�س �ضيا�ضة عمومية مندجمة 

حلماية الطفولة.

متت امل�ضاورات على مرحلتني:

• امل�ضتوى 	 على  الفاعلني  مع  للت�ضاور  االأوىل  املرحلة  خ�ض�ضت 

جمال  يف  املتدخلة  االأ�ضا�ضية  الوزارات  ذلك  يف  مبا  املركزي، 

احلماية، واجلمعيات واالئتالفات املتخ�ض�ضة يف جمال احلماية اأو تلك 

التي ي�ضهد لها باخلربة يف هذا املجال؛ 

• الفاعلني 	 لت�ضمل  امل�ضاورات  دائرة  تو�ضعت  الثانية،  املرحلة  يف 

وطنجة،  والرباط،  وفا�س  البي�ضاء  الدار  من  كل  يف  املحليني. 

الفاعلني املحليني  اإطار ور�ضات �ضمت  االأطفال يف  لتدار�س حماية 

ال�ضباب والريا�ضة،  االأ�ضا�ضيني يف جمال احلماية )الق�ضاء، ال�رسطة، 

التعاون الوطني، اأق�ضام العمل االجتماعي بالعماالت واالأقاليم، الرتبية 

الوطنية، الت�ضغيل، اجلماعات املحلية، اجلمعيات، وحدات حماية 

خ�ضعت  هكذا  املتنقل(.  االجتماعي  االإ�ضعاف  م�ضلحة  الطفولة، 

�ضمل  الفاعلني املعنيني  اإ�ضكالية احلماية لفح�س معمق من طرف 

جمموعة من امل�ضتويات، اأهمها:

 خ�ضائ�س وحجم ظواهر العنف واالإ�ضاءة واال�ضتغالل التي يتعر�س •−

لها االأطفال واجتاهات تطورها واخل�ضو�ضيات التي تطبعها يف كل 

جمال ترابي؛

وجود/عدم وجود منظومة للحماية برتاب املدينة بدءا من ر�ضد •−

التكفل  مراحل  مبختلف  مرورا  اإدماجها،  اإعادة  حتى  احلاالت 

املتعدد التخ�ض�ضات، مبا يف ذلك نظام تتبع وتقييم ي�ضمح بقيا�س 

فعالية واأثر التدخالت ووقعها على االأطفال. 

عند نهاية كل ور�ضة يتم �ضياغة تقرير ي�ضم خال�ضات الور�ضة، ويبعث اإىل 

امل�ضاركني.
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املنجـزة للم�سـاورات  الأ�سـا�سية  النتـائج   .4

التحليل الذي مت القيام به بناء على اجلدادات املهيئة لهذا الغر�س، ودرا�ضة 

اإىل  اأف�ضى  الفاعلني،  مع  املنجزة  امل�ضاورات  ونتائج  املتوفرة،  الوثائق 

خال�ضات اأولية ن�ضتعر�ضها فيما يلي )علما باأن امل�ضاورات ما زالت م�ضتمرة(.

والفهم واملعرفة املتوفرة 1.4.الت�سخي�س 

اأ. حجم الظواهر، واأ�شكالها واجتاهات تطورها

العمومية  االإدارات  لدى  املتوفرة  واملعطيات  املنجزة  الدرا�ضات  ح�ضب 

التعاون  والريا�ضة،  ال�ضباب  الوطنية،  الرتبية  ال�ضحة،  العدل،  )الداخلية، 

الوطني، وزارة الت�ضامن واملراأة واالأ�رسة والتنمية االجتماعية(، واجلمعيات، 

واليوني�ضيف، يتبني توفر معطيات حول بع�س فئات االأطفال مبا يف ذلك: 

االأطفال �ضحايا العنف واالعتداء واال�ضتغالل اجل�ضدي واجلن�ضي، االأطفال يف 

ال�ضغل، االأطفال املتخلى عنهم، االأطفال املودعون يف املوؤ�ض�ضات، االأطفال 

يف و�ضعية �ضارع.

اأما الت�ضخي�س النابع من امل�ضاورات مع الفاعلني، خ�ضو�ضا املحليني منهم، 

فيجمع على:

• التزايد امل�ضتمر لظواهر العنف �ضد االأطفال واالعتداء واال�ضتغالل، 	

يف  واجلن�ضية،  والنف�ضية،  اجل�ضدية،  واالإ�ضاءة  العنف  ذلك  يف  مبا 

الو�ضط االأ�رسي، يف املدار�س، ويف موؤ�ض�ضات ا�ضتقبال االأطفال، ويف 

)الطفالت خادمات  ال�ضغل  االأطفال يف  ا�ضتغالل  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضارع. 

وا�ضتغالل  املهيكل(،  غري  القطاع  يف  العاملون  االأطفال  البيوت، 

االأطفال يف الت�ضول ويف بيع وترويج املخدرات، وا�ضتغالل االأطفال يف 

جتارة اجلن�س، يف البغاء وال�ضياحة، وعلى االأنرتنت؛
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• االأطفال 	 ذلك  يف  مبا  االأطفال،  من  فئات  لعدة  املتزايدة  اله�ضا�ضة 

عنهم،  املتخلى  واالأطفال  ال�ضغل،  يف  االأطفال  ال�ضارع،  و�ضعية  يف 

واالأطفال اليتامى، واالأطفال الذين يعي�ضون يف اأو�ضاط اأ�رسية فقرية 

و�ضعية  يف  واالأطفال  املهاجرون،  واالأطفال  وظيفي،  خلل  لها  اأو 

اإعاقة، واالأطفال املودعون يف املوؤ�ض�ضات؛

• العنف املمار�س من طرف االأطفال اأنف�ضهم.	

بالرغم من ذلك، من ال�ضعب التكهن باحلجم احلقيقي وال باالجتاهات الفعلية 

لتطور هذه الظواهر واخل�ضو�ضيات التي تكت�ضيها يف كل جمال ترابي. وذلك 

نظرا لالأ�ضباب التالية:

• غياب نظام للمعلومات ممركز وموحد ي�ضتند اإىل مفاهيم متجان�ضة 	

وي�ضتعمل نف�س املنهجية جلمع املعلومات ومعاجلتها، وغياب تبادل 

املعلومات بني الفاعلني؛

• ب�ضبب 	 اإما  واال�ضتغالل،  االعتداء  اأو  العنف  بحاالت  االإ�ضعار  �ضعف 

اخلوف اأو ب�ضبب حواجز ثقافية اأو ب�ضبب الطبيعة االإجرامية وال�رسية 

اآليات للتبليغ �ضهلة  اأنواع العنف واال�ضتغالل، و�ضعف تواجد  لبع�س 

الولوج لالأطفال؛

• عدم معرفة القوانني وامل�ضاطري؛	

• غياب منظومة للتتبع والتقييم واليقظة.	

ب. الأ�شباب والعوامل املحددة 

تتداخل عوامل متعددة يف الزيادة من ه�ضا�ضة االأطفال ومن خطر تعر�ضهم 

العوامل  هذه  وترتبط  واال�ضتغالل.  واالعتداء  العنف  من  متنوعة  الأ�ضكال 

عموما بالبيئة التي يعي�س وينمو فيها الطفل. وميكن اإجمالها فيما يلي :

الفقر 

اأمام الفقر، و�ضعوبة الولوج للخدمات االأ�ضا�ضية وانعدام الفر�س، جتد االأ�رس 

نف�ضها عاجزة عن تاأمني احلماية وتوفري �رسوط منو �ضليم الأطفالها. وتتبنى 

االأ�رس يف هذه احلالة ا�ضرتاتيجية البقاء التي غالبا ما تعر�س االأطفال للخطر. 
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اأبناءهم،  اأف�ضل تاركني وراءهم  االآباء يهاجرون بحثا عن م�ضتقبل  فبع�س 

اأنف�ضهم واإما بتحري�س من  اإما من ذات  اأن بع�س االأطفال يهاجرون  كما 

يف  واإما  العمل  يف  اإما  م�ضتغلني  مع  اتفاق  اإطار  يف  يو�ضعون  اأو  والديهم 

ممار�ضات اأخطر، مما يجعلهم عر�ضة لكل اأنواع اال�ضتغالل والعنف واالإ�ضاءة. 

اله�ضا�ضة املتفاقمة لبع�س االأ�رس 

ت�ضبح يف  باأطفالها،  التكفل  االأ�رس عاجزة عن  فيه  تكون  الذي  الوقت  يف 

اأن  اآمنة. فاالأطفال يف هذه احلالة ميكن  غالب االأحيان االأ�رسة بيئة غري 

اأن ي�ضبحوا جزءا من  اإىل الغري. كما ميكن  اأو يعهد بهم  يرتكوا حلالهم، 

ا�ضرتاتيجية االأ�رسة للم�ضارعة من اأجل للبقاء )الت�ضغيل يف �ضن مبكر من 

اأجل احل�ضول على لقمة العي�س لهم والأ�رسهم(. كما ميكن اأن يهاجروا اإىل 

املدينة اأو اإىل دول اأجنبية بر�ضى عائالتهم اأو بدون ر�ضاها.

اله�ضا�ضة  املتفاقمة لبع�س فئات االأطفال 

هناك فئات عديدة من االأطفال توجد، ب�ضبب و�ضعها، خارج دائرة اال�ضتفادة 

ال�ضحية  والرعاية  احلماية  فيها، كخدمات   احلق  لهم  التي  اخلدمات  من 

والتمدر�س، ومن هذه الفئات:

• االأطفال غري امل�ضجلني عند الوالدة يف �ضجالت احلالة املدنية؛	

• االأطفال املتخلى عنهم؛	

• االأطفال اليتامى؛	

• االأطفال الذين يعي�ضون و/اأو يعملون يف ال�ضارع؛	

• كخادمات 	 العامالت  الفتيات  خ�ضو�ضا  �ضغل،  و�ضعية  يف  االأطفال 

بالبيوت؛

• االأطفال املهاجرون غري املرفقني؛	

• االأطفال املدمنون؛	

• االأطفال يف و�ضعية اإعاقة؛	

• االأطفال املودعون يف �ضجون اأو يف موؤ�ض�ضات ال يخ�ضع عملها ملعايري 	

وال لتوجيه ومراقبة وفقا ملقت�ضيات حقوق الطفل.
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معايري وقيم اجتماعية 

تعريف الطفل كما ورد يف اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل )االإن�ضان 

البالغ من العمر اأقل من 18 �ضنة( مل ي�ضتوعب بعد من طرف اجلميع. اإذ ال 

زال املفهوم ال�ضائع لــ »الطفل« لدى الكثريين يقت�رس على الطفولة املبكرة 

وما قبل املراهقة. 

يف ظل منوذج اأ�رسي ت�ضود فيه �ضلطة االآباء والرا�ضدين فاإن اآراء الطفل ال 

اإذ يعرتف للطفل باحلق يف التعبري بل  يعتد بها وال توىل اعتبارا كافيا. 

ميكن اعتبار اآرائه مبثابة عدم احرتام للرا�ضدين ونق�س يف الرتبية.

اأما العقاب البدين للطفل فال زال يعترب يف كثري من االأو�ضاط اأ�ضلوبا تربويا 

عاديا ال يثري اعرتا�ضا.

وال زال ينظر اإىل اجلن�س على اأنه طابو واالآباء، اإما عن جهل اأو عن تخوف، 

ال يخو�ضون يف ق�ضايا اجلن�س مع اأطفالهم خوفا من اأن يثريوا ف�ضولهم اأو اأن 

ي�ضجعوهم على االإباحية اجلن�ضية.

التمدر�س        الفتيات من  اإىل حرمان  التمييز بني اجلن�ضني  يوؤدي  يف حني، 

اأو اإىل اإخراجهن من املدر�ضة يف �ضن مبكرة، اأو اإىل الزواج املبكر اأو الق�رسي. 

اأن يواجه طفل تعر�س لال�ضتغالل اجلن�ضي  اأخرى، ال زال ممكنا  من جهة 

)خ�ضو�ضا اإذا كان فتاة( حتقري املجتمع باعتباره متهما ولي�س �ضحية. كما 

ينظر اأحيانا اإىل اأبناء االأمهات العازبات على اأنهم ابناء اخلطيئة، وينظر اإىل 

االأطفال يف و�ضعية �ضارع على اأنهم جانحون يجب حب�ضهم.

ولوج �ضهل وغري اآمن لالأطفال اإىل التكنولوجيات احلديثة 

احلياة  اأمناط  تغري  اإىل  احلديثة  التوا�ضل  لتكنولوجيات  الهائل  التطور  اأدى 

اأدى تفاعل وتداول املحتويات على اخلط داخل  اال�ضتهالك، كما  واأمناط 

ال�ضبكات االجتماعية، اإىل تزايد اإمكانية تقا�ضم وثائق الفيديو وتبادل الر�ضائل 

عر�ضهم  االأطفال  اأمن  على  �ضلبا  انعك�س  الذي  االأمر  للم�ضتعملني،  االآنية 

الأخطار جديدة.
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مثال،  االأنرتنت،  و�ضبكة  النقالة  الهواتف  بني  التكنولوجية  ولاللتقائية 

انعكا�ضات خطرية على التوا�ضل االآمن لالأطفال. فيمكن اأن يلج االأطفال مواقع 

 grooming( مع را�ضدين خطرين )chatter( بورنوغرافية وميكن اأن يتحاوروا

sexting( واأن يجدوا اأنف�ضهم عر�ضة لال�ضتغالل اجلن�ضي. 

واالجتار  االأطفال  وبيع  اال�ضتغالل  اأ�ضكال  بع�س  للحدود  العابر  البعد  وي�ضكل 

فيهم، وامليول املتزايدة ال�ضتغالل االأطفال  خطرا متزايدا على االأطفال. اإذ 

يتعلق االأمر بتجارة مربحة تقف خلفها جمموعة من الظواهر املتداخلة. 

فهناك من جهة، الطلب املتزايد على يد عاملة رخي�ضة، وعلى خدمات 

الدولية  اجلرمية  اأخرى،  جهة  من  وهناك  االأطفال،  تبني  وعلى  جن�ضية 

عدد  تفكيك  رغم  تتو�ضع  فتئت  ما  التي   للدول  والعابرة  املنظمة  ال�رسية 

كبري من �ضبكاتها. 

مباليري  تقدر  طائلة  الأموال  مذرة  عاملية  جتارة  اأمام  اأنف�ضنا  جند  هكذا 

ه�ضا�ضة  ت�ضتغل  باإحكام،  منظمة  اإجرامية.  �ضبكات  وتوؤطرها  الدوالرات 

دون  وا�ضتعماله  لالأنرتنت  االأطفال  ولوج  �ضهولة  وت�ضتغل  واالأ�رس،  االأطفال 

مراقبة )�ضياحة غري مراقبة، ولوج غري اآمن لالأنرتنت(.

الأطفال : مكت�سبـات وحتديـات حلماية  مقدمة  2.4.اأجـوبة 

اأ - الإطار القانوين 

عرف الت�رسيع املغربي، منذ التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل �ضنة 1993، 

تقدما م�ضتمرا يف اجتاه اكتمال اإطار قانوين حمائي للطفل.

من  كبري  جزء  على  امل�ضادقة  يف  جهة،  من  التقدم،  هذا  جت�ضد  وقد 

جهة  من  وجت�ضد  الطفولة  بحماية  املتعلقة  واجلهوية  الدولية  االتفاقيات 

القانونية  الرت�ضانة  مالءمة  اإىل  يهدف  دوؤوب  ت�رسيعي  ن�ضاط  يف  اأخرى، 

الوطنية مع االتفاقيات الدولية امل�ضادق عليها.
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امل�ضادقة على االتفاقيات الدولية 

�ضادق املغرب �ضنة 1993على اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل. و�ضادق 

الطفل  حلقوق  الدولية  باالتفاقية  امللحق  االختياري  الربوتوكول  على 

والربوتوكول   )2003( امل�ضلحة  النزاعات  االأطفال يف  مب�ضاركة  املتعلق 

االختياري امللحق باالتفاقية الدولية حلقوق الطفل املتعلق ببيع االأطفال 

وقع  )2003(، كما  االإباحية  املواد  االأطفال يف  وت�ضوير  االأطفال،  ودعارة 

باالتفاقية  امللحق  الثالث  االختياري  الربوتوكول  على  موؤخرا  املغرب 

الدولية حلقوق الطفل واملتعلق بتقدمي ال�ضكايات )2012(.

و�ضادق املغرب كذلك على االتفاقيات االأ�ضا�ضية ملكتب العمل الدويل يف 

جمال حماية االأطفال من اال�ضتغالل يف العمل. ويتعلق االأمر باالتفاقية رقم 

138 املتعلقة بال�ضن االأدنى لولوج ال�ضغل )�ضنة 2000(، واالتفاقية رقم 182 
املتعلقة باأ�ضواأ اأنواع عمل االأطفال )2001(.  

�ضد  لالتفاقية  االإ�ضايف  الربوتوكول  على   2011 �ضنة  املغرب  �ضادق  كما 

اجلرمية املنظمة العابرة للبلدان الذي يهدف اإىل الوقاية من االجتار باالأ�ضخا�س 

خ�ضو�ضا الن�ضاء واالأطفال وقمعه واملعاقبة عليه. )بروتوكول بالريمو(.

حماية  اأوربا يف جمال  التفاقيات جمل�س   2013 �ضنة  املغرب  ان�ضم  كما 

املتعلقة مبمار�ضة حقوق  اأوروبا  اتفاقية جمل�س  على  �ضادق  اإذ  االأطفال،  

للطفل،  ال�ضخ�ضية  بالعالقات  املتعلقة  اأوروبا  جمل�س  واتفاقية  الطفل، 

واتفاقية جمل�س اأوروبا املتعلقة بحماية االأطفال �ضد اال�ضتغالل واالعتداءات 

اجلن�ضية )اتفاقية النزاروت(.

مالءمة القوانني الوطنية مع االتفاقيات امل�ضادق عليها

ال�ضغل،  مدونة  اأهمها  قانونية،  ن�ضو�س  عدة  الت�رسيعية  االإ�ضالحات  �ضملت 

والقانون  اجلنائية،  امل�ضطرة  وقانون  اجلن�ضية،  وقانون  االأ�رسة،  ومدونة 

اجلنائي، قانون كفالة االأطفال املهملني، والقانون 14.05 املتعلق ب�رسوط 

جديدان  قانونان  يوجد  كما  االجتماعية.  الرعاية  موؤ�ض�ضات  وتدبري  فتح 

ينظمان العمل املنزيل والعمل يف املهن التقليدية ال�رسفة قيد امل�ضادقة 

)كالهما يجرمان عمل االأطفال الذين مل يبلغوا 15 �ضنة(.
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يجدر التاأكيد على اأن اإ�ضالح القانون اجلنائي وقانون امل�ضطرة اجلنائية، ميثل 

حماية  اأهمية يف جمال  االأكرث  التجديد  االإ�ضالحات،  هذه  بني كل  من 

القا�ضي  باإمكان  يكن  مل  القانونني  هذين  فقبل  �ضعبة.  و�ضعية  يف  االأطفال 

اأو مقرتفا ملخالفة،  اأو جلنحة  الطفل �ضحية جلرمية  اإذا كان  اإال  التدخل 

واليوم بف�ضل اإ�ضالح هذين القانونني، ي�ضتطيع القا�ضي اأن يتدخل مبكرا متى 

بدا له اأن الطفل معر�س خلطرما. 

كما اأن هذه االإ�ضالحات اأثمرت عدة مكت�ضبات يف جمال العدالة اجلنائية 

الف�ضلى  امل�ضلحة  بحماية  املتعلق  اجلانب  يف  ال�ضيما  باالأحداث،  اخلا�ضة 

للطفل، وذلك بتوافق تام مع االإجراءات وال�ضمانات الواردة يف املادة 40 

واملادة 2 من االتفاقية الدولية حلقوق الطفل، خ�ضو�ضا واأن امل�رسع املغربي 

التنفيذ  قا�ضي  من�ضب  واأحدث  �ضنة،   18 اإىل  اجلنائي  الر�ضد  �ضن  رفع  قد 

القا�رسين  حالة  االحتياطي يف  االعتقال  وعو�س  االأحداث،  متخ�ض�س يف 

العقوبات  مدة  وخف�س  املحرو�ضة،  احلرية  نظام  وخلق  القا�رسين،  بحجز 

قانون  يت�ضمن  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة  القا�رسين.  على  املطبقة  للحرية  ال�ضالبة 

امل�ضطرة اجلنائية مقت�ضيات خا�ضة باالأطفال يف نزاع مع القانون، تهدف اإىل 

تكييف �ضري العدالة مع خ�ضو�ضيات وحاجيات القا�رسين.

التطبيق الفعلي للقوانني

تكوينية  دورات  نظمت  فقد  القوانني.  تطبيق  لت�ضهيل  هامة  جهود  بذلت 

القوانني  تطبيق  ت�ضهيل  بق�ضد  اأدوات  اإعداد  ومت  الق�ضاة،  لفائدة  عديدة 

يف  واالأطفال  بالن�ضاء  للتكفل  خاليا  اأن�ضئت  كما  واالإجراءات،  وامل�ضاطر 

املحاكم. 

لكن، بالرغم من هذه اجلهود، يبقى تطبيق القوانني املتعلقة بحماية الطفل 

جزئيا وحمدودا ب�ضبب عدة عوامل، اأهمها:

• �ضعف املوارد الب�رسية كميا وكيفيا؛	

• �ضعف االإمكانيات املادية واللوج�ضتكية؛	

• انعدام ف�ضاءات مالئمة ال�ضتقبال االأطفال؛	

• غياب بدائل للعقوبات  ال�ضالبة للحرية؛	
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• اللجوء يف غالب االأحيان اإىل اإيداع االأطفال يف املوؤ�ض�ضات، دون وجود 	

مربر و�ضدا على امل�ضلحة الف�ضلى للطفل؛

• وعدم 	 املغلقة  املوؤ�ض�ضات  املودعني يف  االأطفال  م�ضار  تتبع  �ضعف 

مراجعة التدابري مما يوؤدي اإىل االإيداع ملدة طويلة؛

• م�ضاركة الطفل يف امل�ضطرة الق�ضائية حمدودة وال تعك�س احرتاما 	

كامال ملقت�ضيات املعايري الدولية اخلا�ضة بق�ضاء االأحداث، خ�ضو�ضا 

اإليه ومتثيله مبحام حا�ضل  ما تعلق منها بحق الطفل يف اال�ضتماع 

على تكوين مالئم ومتمتع بكفاءة كافية؛

• بطء االإجراءات الق�ضائية؛	

• يتعر�س 	 التي  واال�ضتغالل  واالعتداء  بالعنف  واالإ�ضعار  التبليغ  �ضعف 

بامل�ضاطر املنظمة  ب�ضبب اجلهل  اأو  الطابو  ب�ضبب  اإما  االأطفال،  له 

للتبليغ التي يجب تب�ضيطها ون�رسها على نطاق وا�ضع؛

• طرف 	 ومن  واالأطفال  االأ�رس  طرف  من  وامل�ضاطر  القوانني  جهل 

املهنيني اأنف�ضهم.

جتدر االإ�ضارة اإىل اأن االإ�ضالح اجلاري ملنظومة العدالة ي�ضمل ق�ضاء االأحداث 

املعايري  مقت�ضيات  مع  ومتالئما  االأطفال  م�ضتجيبا حلاجيات  ق�ضد جعله 

الدولية.

ب - قدرات املوؤ�ش�شات املتدخلة يف جمال حماية الأطفال 

تدخل هيئات حكومية عديدة، بحكم اخت�ضا�ضاتها، يف حماية االأطفال:

اأ�ضا�ضيا  حمورا  االجتماعية  والتنمية  واملراأة  واالأ�رسة  الت�ضامن  وزارة  تعترب 

يف جمال حماية الطفولة والنهو�س بحقوق الطفل، وذلك من خالل تن�ضيق 

تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة مغرب جدير باأطفاله )2006-2015(، 

االأطفال،  ا�ضتقبال  موؤ�ض�ضات  الدولية يف  للمعايري  مالئمة  معايري  وتطبيق 

وتاأهيل موؤ�ض�ضات ا�ضتقبال االأطفال عرب متكينها من برامج نف�ضية اجتماعية 

ومراقبة  حقوقهم،  وحترتم  االأطفال  حلاجيات  ت�ضتجيب  وثقافية  وتربوية 
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جودة خدمات موؤ�ض�ضات ا�ضتقبال االأطفال يف و�ضعية �ضعبة، العمومية منها 

واخلا�ضة، واإيجاد بدائل للتكفل املوؤ�ض�ضاتي باالأطفال، وتقوية قدرات خمتلف 

لدعم  ا�ضرتاتيجية  وو�ضع  االأطفال،  اأجل  اأو من  االأطفال  مع  العاملة  االأطر 

االأ�رس التي تعاين من ظروف �ضعبة.

لالأطفال  الق�ضائية  احلماية  يف  اأ�ضا�ضي  دور  فلها  واحلريات  العدل  وزارة  اأما 

يف  واالأطفال  القانون  مع  نزاع  حالة  املوجودين يف  باالأطفال  التكفل  ويف 

للقانون،  الفعلي  التطبيق  على  احلر�س  خالل:  من  وذلك  �ضعبة،  ظروف 

وتوفري املوارد الب�رسية واللوج�ضتيكية واملالية االأ�ضا�ضية، والرفع من قدرات 

والنهو�س  للتكوين  برامج  وو�ضع  اأجلهم  من  اأو  االأطفال  مع  العاملة  االأطر 

بالقدرات، واإيجاد بدائل للعقوبات ال�ضالبة  للحرية يف حالة االأطفال الذي 

يرتكبون خمالفات جنائية، والتتبع والتقييم املنتظم الآليات احلماية والتكفل 

باالأطفال اأمام القانون املودعني باملوؤ�ض�ضات. 

تقوم وزارة ال�ضباب والريا�ضة كذلك بدور هام يف جمال حماية االأطفال من 

خالل التكفل باالأطفال املودعني يف املوؤ�ض�ضات التابعة لها )مراكز حماية 

الطفولة(، وكذا باالأطفال اخلا�ضعني لنظام احلرية املحرو�ضة، ومن خالل 

موؤ�ض�ضات تقدم برامج تربوية وتثقيفية وترفيهية )نوادي العمل االجتماعي(. 

الإعادة  برامج  وبو�ضع  ومراقبتها،  املوؤ�ض�ضات  هذه  �ضري  على  بال�ضهر  وذلك 

االأطفال،  فئات  من  فئة  ت�ضتجيب حلاجيات كل  االإدماج  واإعادة  الرتبية 

وبر�ضد املوارد الب�رسية واملالية واللوج�ضتية الالزمة، وبو�ضع برامج التكوين 

املنتظمني  والتقييم  وبالتتبع  االأطفال،  مع  العاملة  االأطر  قدرات  لتقوية 

الآليات حماية االأطفال املودعني مبوؤ�ض�ضات حماية الطفولة، وبنوادي العمل 

االجتماعي، واالأطفال اخلا�ضعني لنظام احلرية املحرو�ضة والتكفل بهم. كما 

تلعب وزارة ال�ضباب والريا�ضة دورا هاما يف الوقاية من جنوح االأحداث ومن 

اإق�ضائهم من خالل و�ضع برامج اجتماعية و�ضو�ضيو تربوية موجهة لالأطفال 

وال�ضباب.
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يتدخل التعاون الوطني بدوره يف ميدان التكفل باالأطفال يف ظروف �ضعبة 

من خالل اإن�ضاء موؤ�ض�ضات الرعاية االجتماعية ودعمها وال�ضهر على �ضريها. 

واالأطفال يف  اليتامى  لالأطفال  يخ�ض�س عدد كبري منها  موؤ�ض�ضات  و هي 

عائالت  من  املنحدرون  واالأطفال  عنهم  املتخلى  واالأطفال  �ضعبة  و�ضعية 

فقرية اأو  مفككة، كما يدعم التعاون الوطني اجلمعيات التي تتكفل باالأطفال 

يف ظروف �ضعبة. ومن املهام املوكولة اإليه كذلك مراقبة مدى ا�ضتيفاء 

واملعايري  واملادية  والتقنية  القانونية  للمعايري  االأطفال  ا�ضتقبال  موؤ�ض�ضات 

املتعلقة بالتاأطري التي و�ضعها قانون 05/14 فيما يخ�س موؤ�ض�ضات الرعاية 

االجتماعية.

تتدخل هيئات عمومية اأخرى، بحكم املهام املنوطة بها، يف جمال حماية 

االأطفال :

• اأجهزة 	 وزارة الداخلية من خالل م�ضالح احلالة املدنية ومن خالل 

االأمن )فرق االأحداث و�ضباط ال�رسطة املكلفون بحماية االأحداث(؛

• م�ضالح الدرك امللكي، من خالل حماية االأطفال يف الو�ضط القروي؛	

• �ضحايا 	 واالأطفال  بالن�ضاء  التكفل  وحدات  خالل  من  ال�ضحة  وزارة 

الطبية  واخلربة  الطبية  )اخلربة  اال�ضت�ضفائية  باملوؤ�ض�ضات  العنف 

ال�رسعية واخلربة النف�ضية والتكفل الطبي والنف�ضي(؛

• وزارة الرتبية الوطنية للوقاية من العنف املدر�ضي، وتاأمني ولوج كل 	

االأطفال اإىل املدر�ضة والوقاية من الهدر والف�ضل املدر�ضيني؛

• وزارة الت�ضغيل والتكوين املهني، الوقاية من ت�ضغيل االأطفال وحماربته 	

وولوج االأطفال للتكوين املهني؛

• من 	 بالوقاية  يتعلق  فيما  الفالحة  ووزارة  التقليدية  ال�ضناعة  وزارة 

ت�ضغيل االأطفال وحماربة ت�ضغيل االأطفال؛

• وزارة ال�ضياحة جلعل ال�ضياحة م�ضوؤولة وحمرتمة للمبادئ االأخالقية 	

وحامية لالأطفال؛

• واأخريا وزارة املالية لر�ضد امليزانيات الالزمة حلماية االأطفال. 	



33

على امل�ضتوى املحلي، ت�ضطلع اجلماعات الرتابية مبجموعة من االأدوار يف 

جمال حماية االأطفال من بينها دعم الربامج املنجزة من طرف امل�ضالح 

اأو بنيات  اإن�ضاء برامج  اأو من خالل  اخلارجية للوزارات وبرامج اجلمعيات 

ا�ضتقبال لالأطفال. 

كل هذه الهياآت بلورت ا�ضرتاتيجيات وخطط عمل وبرامج. اإال اأن تطبيقها 

بقي يف غالب االأحيان جزئيا وغري مكتمل. وذلك ب�ضبب:

• �ضعف قدرات املوؤ�ض�ضات املكلفة بتنفيذ وتتبع هذه اال�ضرتاتيجيات 	

واخلطط والربامج؛

• عدم كفاية املوارد الب�رسية كميا وكيفيا؛	

• �ضعف املوارد املالية وخ�ضو�ضا فيما يتعلق بالتدبري؛	

• تعدد خطط العمل القطاعية مما يوؤدي اإىل التكرار ويحول دون تر�ضيد 	

املوارد؛

• الفاعلني 	 خمتلف  بني  اجلهود  وت�ضافر  التن�ضيق  غياب  اأو  �ضعف 

وخمتلف القطاعات؛

• �ضعف وغياب نظام معلومات موحد ونظام للتتبع والتقييم يتيحان 	

قيا�س تطور و�ضعية االأطفال واأثر العمل الذي مت القيام به لفائدتهم.

التنويه يف  ي�ضتحق  هاما  دورا  تلعب  اجلمعيات  اأن  اإىل  االإ�ضارة  كما جتدر 

يف  تتدخل  اجلمعيات  من  كبري  عدد  هناك  اإذ  االأطفال،  حماية  جمال 

حماية االأطفال وتتكفل باالأطفال املحتاجني اإىل احلماية، اإما بتقدمي الدعم 

برامج  وتدبري  باإقامة  اأو  احلماية  العمومية يف جمال  املوؤ�ض�ضات  لربامج  

وبنيات تكفل خا�ضة بها. فقد اأ�ض�ضت عدة جمعيات بنيات ا�ضتقبال للتكفل 

ال�ضارع،  اإدماجهم )االأطفال يف و�ضعية   باالأطفال يف و�ضعية �ضعبة واإعادة 

االأطفال املتخلى عنهم، االأطفال �ضحايا العنف واالإ�ضاءة واال�ضتغالل، االطفال 

املهاجرون غري املرافقني...(، بع�ضهم و�ضع يف عهدتها بقرار من القا�ضي 

وفقا للجزء ال�ضابع من الكتاب الثالث من قانون امل�ضطرة اجلنائية )املادتني 

512 و517(.
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كما جتدر االإ�ضارة اإىل ا�ضتفادة جمموعة من املوؤ�ض�ضات التي تدبرها جمعيات 

من ميزانيات لتاأهيلها يف اإطار املبادرة الوطنية للتنمية الب�رسية ومن دعم 

مايل لت�ضيريها، كما مت اإن�ضاء عدة بنايات وجتهيزها يف نف�س االإطار.

اإال اأن هذا الدور الهام الذي يلعبه القطاع اجلمعوي يف التكفل باالأطفال يف 

حاجة للحماية، ال يجب اأن يحجب عنا ال�ضعوبات التي تقف يف وجه عمل 

اجلمعيات وحتد من ا�ضتمرارها واأحيانا من جودة خدماتها واأن�ضطتها ومن 

بينها باخل�ضو�س نق�س املوارد الب�رسية املوؤهلة ونق�س املوارد املالية. 

دائما  تكون  العمومية واجلمعيات ال  الهيئات  بلورة �رساكات بني  اأن  كما 

تنطوي  فعدة �رساكات موقعة بني هيئات عمومية وجمعيات ال  دقيقة. 

�ضياغتها على دقة كافية.، من حيث  حتديد امل�ضوؤوليات، واملوارد )مادية 

ومالية وب�رسية( التي يلتزم كل طرف بر�ضدها، االأن�ضطة التي �ضتتحقق من 

خاللها، واآليات للتتبع وللتقييم غري حمددة ب�ضكل كايف. 

ت. كفاءة الفاعلني املتدخلني يف حماية الأطفال 

من اأجل تقوية اجلودة والبعد املتعدد االخت�ضا�ضات حلماية االأطفال، اأحدث 

عدد هـام مـــن الفاعلني املتدخلني يف جمال احلماية فرق عمل خمت�ضة 

ومتعددة االخت�ضا�ضات:

• يف مديرية االأمن الوطني: فرق االأحداث، ال�ضباط املكلفون بحماية 	

عرب  اجلرمية  يف  متخ�ض�ضة  خاليا  نف�ضانيني،  اأطباء  االأحداث، 

االنرتنت cybercriminalité؛

• العنف، ق�ضاة 	 واالأطفال �ضحايا  بالن�ضاء  التكفل  يف املحاكم: خاليا 

االأحداث، امل�ضاعدات االجتماعيات؛

• واالأطفال 	 بالن�ضاء  املندمج  التكفل  وحدات  امل�ضت�ضفيات:  يف 

املتخ�ض�ضة  الوحدات  لالأطفال،  النف�ضانيني  االأطباء  العنف،  �ضحايا 

امل�ضاعدات  ال�رسعيون،  االأطباء  االأطفال،  اأطباء  االإدمان،  يف 

االجتماعيات؛
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• يف وحدات حماية الطفولة: امل�ضاعدات االجتماعيات، نقط االرتكاز 	

يف القطاعات احلكومية املعنية؛

• مفت�ضو ال�ضغل ونقط االرتكاز املتخ�ض�ضة يف حماربة ت�ضغيل االأطفال 	

يف املندوبيات اجلهوية للوزارة الت�ضغيل؛

• يف املوؤ�ض�ضات التعليمية: خاليا اال�ضتماع والتوجيه؛	

• يف االإ�ضعاف االجتماعي املتنقل ولدى اجلمعيات : املربون املخت�ضون 	

يف العمل مع االأطفال يف ال�ضارع؛

• تديرها 	 التي  تلك  )خ�ضو�ضا  االأطفال  واإيواء  ا�ضتقبال  موؤ�ض�ضات  يف 

نف�ضانيون،  اأطباء  اجتماعيات،  م�ضاعدات  مربون،  جمعيات(: 

اأطباء، حمامون، م�ضاعدات االأمومة... 

وقد ا�ضتفاد اأغلب هذه االأطر )خ�ضو�ضا العاملني منها يف خاليا التكفل بالن�ضاء 

واالأطفال �ضحايا العنف، ووحدات التكفل املندمج بالن�ضاء واالأطفال �ضحايا 

وخاليا  االأطفال،  ت�ضغيل  حماربة  يف  املخت�ضون  ال�ضغل  ومفت�ضو  العنف، 

اال�ضتماع والو�ضاطة، ووحدات حماية الطفولة، والوحدات املتنقلة لالإ�ضعاف 

االجتماعي امل�ضتعجل، واجلمعيات املتخ�ض�ضة( من دورات متعددة لتقوية 

التكوين  دالئل  و  املنهجية  الدالئل  من  جمموعة  اإعداد  مت  كما  قدراتها، 

والتكوين الذاتي.

ميثل بروز هذه التخ�ض�ضات تقدما على طريق تكوين هياآت مهنية متخ�ض�ضة 

يف خمتلف جوانب العمل احلمائي للطفل. 

املحليني،  الفاعلني  مع  متت  التي  تلك  خ�ضو�ضا  امل�ضاورات،  اأتاحت  وقد 

الوقوف على امل�ضتوى املهني واالأخالقي الذي تقوم به هذه االأطر اجلديدة، 

الظروف  الغالب  يف  يوفر  ال  �ضياق  يف  حقوقية  مبقاربة  التزامها  وعلى 

واالإمكانيات املالئمة.

اإال اأن االأطر املتخ�ض�ضة واملوؤهلة ال زالت مع ذلك قليلة ال تفي باحلاجة اإال 

جزئيا، والزال اأغلب االأطفال �ضحايا العنف واالعتداء واال�ضتغالل ي�ضتقبلون 

وتعالج حاالتهم على يد اأ�ضخا�س غري متوفرين على الكفاءة املهنية الكافية 
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املهني  يكون  اأن  يجب  التي  الطفل  ومبادئ حقوق  بقيم  مت�ضبعني  وغري 

الذي يعمل مع االأطفال مت�ضبعا بها.

دون  تبقى  االأطفال  ت�ضتقبل  التي  املوؤ�ض�ضات  يف  التاأطري  ن�ضبة  اأن  كما 

املعايري الدولية.

يف جمال التكوين االأ�ضا�ضي، �ضجل الفاعلون الذين متت ا�ضت�ضارتهم حمدودية 

يف  حقوقهم  وحماية  االأطفال  بحماية  املتعلق  امليداين  التكوين  وحدات 

م�ضالك تكوين االأطر التي ت�ضتغل مع االأطفال.

يف حني ال تخ�ضع التكوينات امل�ضتمرة لتخطيط يالئم تخ�ض�ضات وتدخالت 

الفاعلني، وقليال ما تراعى املنهجية التفاعلية املالئمة للرا�ضدين. كما اأن 

التكوينات ال تخ�ضع لتقييم املكت�ضبات واملمار�ضات. اإال اأن امل�ضكل االأكرب 

االجتماعيني  العاملني  لتكوين  مرجعية  غياب  هو  بالتكوين  يتعلق  فيما 

وغياب اإطار ملهن العمل االجتماعي. 

العاملني  فئات  حتديد  يف  عليها  يعتمد  مرجعية  ملنظومة  وجود  فال 

االجتماعيني، من حيث الكفاءات واملعارف واخلربات التي ينبغي اأن تتوفر 

عليها كل فئة من فئات العاملني االجتماعيني، كما اأنه ال وجود الإطار 

قانوين منظم لهذه املهن.

هذا هو ما يف�رس اختالف املمار�ضات من مهني اإىل مهني، ومن موؤ�ض�ضة اإىل 

موؤ�ض�ضة وغياب خيط ناظم موحد م�ضتمد من مرجعية موحدة. 

ث. الر�شد والتكفل وتتبع الأطفال

الر�ضد ال�رسيع لالأطفال

يف ال�ضنني االأخرية ثم اإحداث عدة اآليات وم�ضالح لر�ضد حاالت االأطفال 

�ضحايا االإهمال والعنف واالعتداء واال�ضتغالل. من بينها:

• كما 	 يوجدون:  حيث  االأطفال  ملالقاة  تخرج  التي  املتنقلة  الفرق 

هو ال�ضاأن جلوالت الوحدة املتنقلة لالإ�ضعاف االجتماعي امل�ضتعجل، 
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يف  االأطفال  مع  العاملة  للجمعيات  التابعون  واملربون  وال�رسطة، 

و�ضعية ال�ضارع؛

• الرقم االأخ�رس الذي اأن�ضاأه املر�ضد الوطني حلقوق الطفل؛	

• ف�ضاءات اال�ضتقبال املخ�ض�ضة لالأطفال يف خمافر ال�رسطة؛	

• حماية 	 وحدات  قبيل:  من  واملواكبة،  والتوجيه  اال�ضتقبال  بنيات 

الطفولة، خاليا التكفل بالن�ضاء واالأطفال باملحاكم وبامل�ضت�ضفيات، 

ومكاتب  خاليا  التعليمية،  باملوؤ�ض�ضات  والو�ضاطة  االإن�ضات  خاليا 

اال�ضتقبال لدى اجلمعيات؛

• يف 	 املخت�ضني  ال�ضغل  مفت�ضي  طرف  من  العمل  مقرات  تفتي�س 

حماربة ت�ضغيل االأطفال؛

• االإ�ضعار بحاالت العنف واالإ�ضاءة واال�ضتغالل؛	

• بع�س 	 به  تقوم  الذي  البيوت  يف  اخلادمات  الفتيات  حاالت  ر�ضد 

اجلمعيات.

الفعالية  عن  بعيدا  يبقى  واال�ضتغالل  واالعتداء  العنف  حاالت  ر�ضد  اأن  اإال 

املطلوبة. وذلك لالأ�ضباب التالية:

• اجلهل مب�ضطرة واإجراءات  التبليغ وغمو�ضها وبطئها؛	

• الرتدد يف التبليغ عن احلاالت اإما ب�ضبب الطابو اأو ب�ضبب التخوف من 	

ردود الفعل اأو التخوف من العوائق االإدارية ؛

• عدم رفع ال�رس الطبي من طرف االأطباء يف كل احلاالت؛	

• انعدام التكوين الكايف لدى العاملني مع االأطفال فيما يخ�س العالمات 	

املبا�رسة وغري املبا�رسة للعنف واالعتداء.

عدد هذه االآليات والبنيات املحدثة حمدود ووجودها مقت�رس على بع�س 

االأحياء داخل بع�س املدن. وهي اإ�ضافة اإىل ذلك تفتقر اإىل املوارد الب�رسية 

املوؤهلة والكافية، كما تفتقر اإىل الو�ضائل املادية واللوج�ضتية للقيام بدورها 

على الوجه االأكمل :

• عدد الف�ضاءات املخ�ض�ضة ال�ضتقبال االأطفال حمدود؛	

• اخلط االأخ�رس ي�ضتغل مدة حمدودة؛	
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• بع�س وحدات حماية الطفولة املحدثة توقفت )مراك�س(، وبع�ضها 	

االإمكانيات  �ضعف  ب�ضبب  طنجة(  )مكنا�س،  حمدود  بعمل  يقوم 

و�ضعوبات التدبري. اأ�ضف اإىل ذلك غياب اإطار قانوين لهذه الوحدات. 

مما يجعل التن�ضيق املوؤ�ض�ضاتي بني الفاعلني امل�ضاركني فيها اأمرا 

م�ضتحيال؛

• دون 	 حتول  خمتلفة  �ضعوبات  يعرف  مبكنا�س  االجتماعي  االإ�ضعاف 

ا�ضتغاله؛

• غياب اآليات للتظلم ت�ضتجيب للمعايري الدولية، ويف متناول االأطفال 	

وتكفل لهم احلماية واالأمان وال�رسية؛

• غياب اإطار قانوين للعمال االجتماعيني، مما يعرقل قيامهم مبهامهم 	

على اأح�ضن وجه؛

• غياب ن�ضق مرجعي ومنظومة مندجمة للر�ضد والتكفل باالأطفال؛	

• العالقات 	 على  الغالب  يف  واعتماده  الفاعلني  بني  التن�ضيق  �ضعوبة 

ال�ضخ�ضية.

امل�ضاعدة والتكفل واإعادة االإدماج وتتبع االأطفال

�ضاأن  هو  كما  بهم.  والتكفل  االأطفال  م�ضاعدة  يف  موؤ�ض�ضات  عدة  تتدخل 

وحدات حماية الطفولة، والوحدة املتنقلة لالإ�ضعاف االجتماعي امل�ضتعجل، 

وح�ضانات االأطفال املتخلى عنهم يف بع�س امل�ضت�ضفيات، وخاليا ووحدات 

التكفل بامل�ضت�ضفيات واملحاكم، وبنيات اال�ضتقبال لدى التعاون الوطني، 

ومراكز حماية الطفولة ومراكز اال�ضتقبال التابعة للجمعيات.

اإال اأن اإ�ضعاف االأطفال والتكفل بهم واإعادة اإدماجهم وتتبع حاالتهم يبقى جد 

حمدود لعدة اأ�ضباب اأهمها:

• �ضيقة 	 جغرافية  حدود  يف  حم�ضورة  احلمائية  واالأن�ضطة  اخلدمات 

وقدراتها غري كافية؛

• واحلماية 	 االأمان  لهم  يوؤمن  لالأطفال  ا�ضتعجايل  ال�ضتقبال  وجود  ال 

الفورية؛

•  نق�س اخلربة وامل�ضاحبة النف�ضية لالأطفال؛	
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•  التاأطري الرتبوي والنف�ضي واالجتماعي لالأطفال �ضعيف كما وكيفا؛	

• املواكبة االأ�رسية �ضعيفة؛	

• مراكز ا�ضتقبال االأطفال ال ي�ضتند اإىل معايري وقواعد موحدة فيما 	

يتعلق بالتاأطري وبجودة ومالءمة الربامج وال يخ�ضع للتتبع واملراقبة 

املنتظمة؛ 

• عنهم 	 املتخلى  املعاقني  االأطفال  ال�ضتقبال  متخ�ض�ضة  لبنيات  قلة 

واالأطفال املدمنني واالأطفال الذين يعانون من ا�ضطرابات �ضلوكية؛ 

• للحلول 	 بدائل  غياب  ال�ضائد يف  االختيار  هو  املوؤ�ض�ضات  يف  االإيداع 

املوؤ�ض�ضاتية؛

• اإجراءات م�ضطرة الكفالة معقدة وبطيئة؛	

• اإعادة االإدماج املدر�ضي وال�ضو�ضيو مهني �ضعيف ب�ضبب �ضعوبة م�ضاطر 	

الت�ضجيل واإعادة الت�ضجيل؛

•  اإعادة االإدماج االأ�رسي �ضعب ب�ضبب غياب برامج مل�ضاحبة وتوجيه 	

االأ�رس؛

• التتبع حمدود فيما يتعلق باالأطفال ومنعدم بالن�ضبة لالأ�ضخا�س الذين 	

جتاوز �ضنهم 18 �ضنة.

ج. الوقـايـة 

مقابل غياب وقاية فعالة وم�ضبقة تاأخذ بعني االعتبار كل اأ�ضباب وعوامل 

اخلطر، فاإن ظواهر العنف واالعتداء وا�ضتغالل االأطفال �ضتزداد ا�ضتفحاال.

ينهج املغرب �ضيا�ضة اجتماعية ن�ضيطة منذ بداية االألفية، فقد اأجنزت خالل 

ال�ضنوات االأخرية جمموعة من الربامج العمومية ملحاربة الفقر واله�ضا�ضة 

واالإق�ضاء. منها:

• بالعامل 	 االأ�ضا�ضية  االجتماعية  اخلدمات  لتوفري  الوطنية  الربامج 

القروي: توفري املاء ال�ضالح لل�رسب والكهرباء، وفك العزلة؛

• برنامج مدن بدون �ضفيج الذي بداأ العمل به �ضنة 2004؛	

• املبادرة الوطنية للتنمية الب�رسية التي اأطلقت �ضنة 2005؛	

• التاأمني االإجباري على املر�س ونظام امل�ضاعدة الطبية.	
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االأطفال  �ضد  العنف  ظواهر  على  وقائي  اأثر  الربامج  لهذه  اأن  يف  �ضك  ال 

واالإ�ضاءة اإليهم وا�ضتغاللهم رغم اأننا ال نتوفر على معطيات تتيح لنا القيا�س 

الدقيق حلجم هذا االأثر.

كما اأن الربامج املتعلقة بدعم تعميم التمدر�س، وحماربة الهدر املدر�ضي، 

مثل برنامج تي�ضري، وعملية »مليون حمفظة« وبناء مراكز اإيواء الفتيات 

تقوية  وبرامج  الطالبة(،  )دار  والثانوي  االإعدادي  �ضلكي  يف  املتمدر�ضات 

الرتبية غري النظامية وحماربة االأمية، هي برامج ذات اأثر وقائي خ�ضو�ضا 

�ضد ت�ضغيل االأطفال يف �ضن مبكر.

من جهة اأخرى، مت تنظيم حمالت وطنية للتح�ضي�س باأخطار عمل االأطفال، 

خ�ضو�ضا عمل الطفالت كخادمات يف البيوت.

اإال اأن هذا العمل الوقائي يبقى غري كاف وحمدود الفعالية. فالفئات االأكرث 

فقرا واالأكرث ه�ضا�ضة خ�ضو�ضا الن�ضاء واالأطفال مل ي�ضتهدفوا من هذه الربامج 

االجتماعية اإال ب�ضكل حمدود.

االأ�رس يف و�ضعية ه�ضة، على  لدعم  ا�ضرتاتيجيات  توجد  اإىل ذلك ال  اإ�ضافة 

امل�ضتويني االجتماعي والنف�ضي، تت�ضمن احلماية االجتماعية والدعم االأ�رسي.

من جهة اأخرى، تبقى حمالت التح�ضي�س حول حماية االأطفال وحقوقهم 

واملعايري  العقليات  تغيري  يف  اأثرها  من  يحد  مما  دائمة،  وغري  ظرفية 

عمل  اإىل  تغيريها  يحتاج  والتي  االأطفال،  حماية  تعوق  التي  االجتماعية 

تربوي توا�ضلي اإخباري مكثف، يتوجه اإىل االأ�رس واإىل اجلماعات املحلية 

واإىل عموم الراأي العام. 

ح. م�شاركـة  الأطفـال 

اإن اآراء الطفل توؤخذ بعني االعتبار عرب اآليات متعددة. من بينها برملان 

الطفل، ونوادي االأطفال، وجلن االأطفال يف املوؤ�ض�ضات املدر�ضية ويف بع�س 

اأطفال وعن  �ضادرة عن  اأن هناك مبادرات  االأطفال. كما  اإيواء  موؤ�ض�ضات 

�ضباب لقيت دعما تقنيا و/اأو ماليا. 
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اأنه بالرغم من تكثيف هذه املجهودات فاإن فر�س م�ضاركة االأطفال،  اإال 

وحقهم يف املعلومات وا�ضت�ضارتهم تبقى حمدودة. 

خ. امل�شوؤولية الجتماعية للقطاع اخلا�ص

و�ضعت الكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب عالمة متيز للمقاوالت التي 

من  يقت�ضي  العالمة  هذه  على  واحل�ضول  االجتماعية.  بامل�ضوؤولية  تتحلى 

املقاوالت وكذا من مناوليها عدم ت�ضغيل االأطفال. ومن جهة اأخرى تدعم 

فيها  يغيب  جماالت  هناك  اأن  اإال  االأطفال.  حماية  برامج  مقاوالت  عدة 

�ضد  االأطفال  حلماية  اخلا�س،  القطاع  طرف  من  االأطفال  حلماية  فعل  اأي 

اال�ضتغالل اجلن�ضي يف االأنرتنيت ويف ال�ضياحة. 

د. منظومة للمعلومات وللتتبع والتقييم

منظومة للمعلومات

الإنتاج معطيات ومعارف كمية  فاعلني متعددين  تبذل جهود من طرف 

وكيفية عن ظواهر العنف واالإ�ضاءة واال�ضتغالل التي يتعر�س لها االأطفال. 

فاملندوبية ال�ضامية للتخطيط تنتج بانتظام معطيات حول ت�ضغيل االأطفال. 

وحتاليل  معطيات  بلورت  متعددة  من طرف جهات  اأبحاث  اأجنزت  كما 

عنهم،  املتخلى  واالأطفال  ال�ضارع  و�ضعية  يف  االأطفال  بظواهر  كيفية 

واالأطفال املعنفون يف املدر�ضة، واال�ضتغالل اجلن�ضي لالأطفال، اإلخ. مما اأتاح 

توفري بع�س عنا�رس الت�ضخي�س كقاعدة لواقع هذه الظواهر. اإال اأن املعرفة 

التي اأثمرتها هذه اجلهود لي�ضت من الدقة وال�ضمولية بحيث ت�ضلح قاعدة يقوم 

عليها تخطيط حمكم لتدخل حمائي لالأطفال وتتيح تتبع اإجناز املخططات 

وتقييم نتائجه ووقعها على االأطفال امل�ضتهدفني. 

جمعها  واأدوات  وم�ضتتة،  وقطاعية  جزئية  تبقى  املتوفرة  فاملعطيات 

وحتليلها تبقى غري موحدة وال ممركزة.
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اآليات التتبع والتقييم 

ي�ضتحيل  الفاعلني  بني  وم�ضرتك  موثق  للمعلومات  نظام  غياب  ظل  يف 

الربامج  واأثر  املوؤ�رسات  هذه  تطور  قيا�س  و  الو�ضعية  موؤ�رسات  ا�ضتخراج 

وا�ضتغالل  واالعتداء  العنف  ظواهر  وحماربة  الوقاية  يف  فعاليتها  وم�ضتوى 

االأطفال. 

ي�ضعب  بهم،  واملتكفل  املر�ضودين  لالأطفال  منتظم  تتبع  غياب  �ضل  ويف 

قيا�س اأثر الربامج واالأن�ضطة التي تنجز، وقيا�س تطور و�ضعية هوؤالء االأطفال 

وو�ضعية حقوقهم.

التزامات  تقييم مدى احرتام  يحول دون  للمحا�ضبة  اآليات  اأن غياب  كما 

الفاعلني يف جمال حماية االأطفال. خ�ضو�ضا واأن احلماية هي عمل مندمج 

ومتعدد االأبعاد يتطلب تدخال متعدد التخ�ض�ضات من طرف عدد كبري من 

الفاعلني.

املقرتحـة التدخـل  جمـالت   .3.4
خل�ضت امل�ضاورات مع الفاعلني املعنيني اإىل حتديد املحاور التالية لتح�ضني 

منظومة احلماية. 

اأ. الإطار القانوين : التطبيق والولوجية، وعدالة مالئمة للقا�رشين 

لتوفري اإطار قانوين حامي لالأطفال، ينبغي :

• للقوانني 	 الفعلي  للتطبيق  الالزمة  واملادية  الب�رسية  املوارد  توفري 

والتدابري الق�ضائية، واأن ال يعمد اإىل �ضلب حرية القا�رس اإال يف حال 

لالإجراءات  وواقعية  عملية  بدائل  وتوفري  اآخر،  اختيار  اأي  انعدام 

ال�ضالبة للحرية؛

• تقوية خاليا التكفل بالن�ضاء واالأطفال �ضحايا العنف؛	

• وحماية 	 االإن�ضات  جماالت  يف  امللك  ووكالء  الق�ضاة  تكوين  تعزيز 

االأطفال وحقوقهم؛

• باالأطفال يف و�ضعية �ضعبة يف و�ضط مفتوح 	 للتكفل  االأولوية  اإعطاء 

بدل اإيداعهم داخل املوؤ�ض�ضات؛
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• اإعطاء االأولوية للو�ضاطة وامل�ضاحلة يف حالة النزاعات الب�ضيطة؛	

• �ضمان حق االأطفال يف االإخبار ويف االإن�ضات ويف م�ضاعدة ق�ضائية 	

مالئمة ويف رعاية وتكفل مالئمني وجيدين؛

• تعميم ون�رس القوانني وعلى امل�ضاطر؛	

• ت�ضجيع التبليغ عن حاالت العنف واالعتداء واال�ضتغالل عن طريق 	

حمالت حت�ضي�ضية توا�ضلية؛

• �ضمان التتبع وتقييم تطبيق القوانني.	

وامل�شوؤوليات  الأدوار   : الطفولة  حماية  جمال  يف  املتدخلة  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  ب. 

والقدرات والتن�شيق بني القطاعات

من �ضاأن �ضيا�ضة عمومية حلماية االأطفال معدة وفق منهجية ت�ضاركية اأن 

ت�ضاهم يف:

• وتوفري 	 الفاعلني املعنيني  فاعل من  اأدوار وم�ضوؤوليات كل  حتديد 

اآليات للمحا�ضبة؛

• و�ضع اإطار قانوين لوحدات حماية الطفولة؛	

• توفري اآليات عملية وفعلية للتن�ضيق بني املتدخلني؛	

• العمومية واجلمعوية  املتدخلة يف حماية 	 املوؤ�ض�ضات  تقوية قدرات 

الطفولة مركزيا وحمليا؛

• ل�ضيغة 	 اجلمعيات  وبني  العمومية  ال�ضلطات  بني  ال�رساكة  اإخ�ضاع 

عقد- برنامج يحدد بدقة وو�ضوح النتائج املنتظرة يف جمال حماية 

االأطفال واملوارد التي يلتزم كل طرف بتوفريها والربنامج الزمني 

لالإجناز واآليات التتبع والتقييم.

وتتبع  تن�ضيق  اإليها  للهياأة املوكول  الر�ضمي  والتكليف  التعيني  كما يجب 

اإعمال ال�ضيا�ضة العمومية املندجمة حلماية الطفولة مركزيا وحمليا.

ج. الفاعلون املتدخلون يف حماية الطفولة:  التاأهيل والإطار القانوين

يقت�ضي االإعمال الفعال ل�ضيا�ضة مندجمة حلماية الطفولة موارد ب�رسية موؤهلة 

وكافية. مما يفر�س:
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• فيما يتعلق بالتكوين امل�ضتمر: اأن يعمد اإىل تاأهيل املوارد الب�رسية 	

العاملة حاليا يف حماية الطفولة وفق ت�ضخي�س دقيق يحدد احلاجيات 

بتكوين  االأمر  ويتعلق  تدخلهم،  وم�ضتويات  العاملني  فئات  ح�ضب 

م�ضتمر ينبغي اأن يخطط له بدقة واأن يتم تتبعه وحت�ضني مردوديته 

بناء على تقييم منتظم للمكت�ضبات ولرتجمتها يف املمار�ضة؛

• فيما يتعلق بالتكوين االأ�ضا�ضي: تقوية م�ضالك التكوين االأ�ضا�ضي ملختلف 	

)ق�ضاة، حمامون،  االأطفال  حماية  العاملة يف  املهنية  املجموعات 

�رسطة، درك، م�ضاعدات اجتماعيات، مربون، مدر�ضون،...( عن 

طريق اإدراج وحدات تكوين يف جماالت املقاربة احلقوقية، واالإن�ضات، 

ويف خمتلف املجاالت ذات ال�ضلة املبا�رسة بحماية الطفل.

ويجدر التنبيه هنا ال�ضتعجالية توفري االإطار املرجعي ملهن العمل االجتماعي، 

يحدد فئات العاملني االجتماعيني والكفاءات واخلربات املفرو�س اأن تتوفر 

يف كل فئة، وكذا و�ضعها القانوين واملهني. 

املتوفرة  واملنهجية  البيداغوجية  االأدوات  خمتلف  تن�ضيق  يلزم  كما 

وتوحيدها ثم تعميمها على خمتلف املهنيني.

د. جهاز حملي مندمج حلماية الطفولة معروف ومطبق من طرف اجلميع

يتوقف �ضمان الر�ضد املبكر للحاالت، والتكفل متعدد التخ�ض�ضات، والتتبع 

جهاز  االأطفال،  جلميع  الولوج  �ضهل  مندمج  جهاز حملي  توفر  على  اجليد 

يحدد: 

• امل�ضتعجل، 	 واالإ�ضعاف  والتبليغ،  الر�ضد،  احلماية:  مراحل  خمتلف 

والق�ضائي،  والنف�ضي،  الطبي،  والتكفل  الو�ضعية،  وت�ضخي�س 

واالجتماعي، واإعادة االإدماج، والتتبع؛

• �ضلة اخلدمات اخلا�ضة بكل مرحلة؛	

• اإجراءات توثيق املعلومات املرجعية لالأطفال؛	

• م�ضطرة  التبليغ؛	

• خريطة املتدخلني والبنيات املتوفرة؛	

• مهام واأدوار كل متدخل؛	
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• الربط، 	 بطاقة  �ضجل،  املتدخلني:  بني  امللمو�ضة  العملية  الروابط 

تبادل املعلومات، الدرا�ضة امل�ضرتكة حلاالت االأطفال؛ 

• اآليات التتبع والتقييم لكل حالة على حدة ولظواهر العنف واالإ�ضاءة 	

واال�ضتغالل على امل�ضتوى الرتابي.

�ضيمكن بناء هذا اجلهاز املحلي املندمج للحماية من:

• التوفر على م�ضار حمائي �ضامل ومقنن، ومعروف و مطبق من طرف 	

الكل؛

• توحيد امل�ضاطر واملمار�ضات؛	

• تاأهيل املوارد الب�رسية العاملة يف اإطار منظومة  احلماية؛	

• توفري نظام للمعلومات موحد وموثوق على امل�ضتوى الرتابي. 	

اإىل جانب بناء املنظومة احلمائية، يجب ت�ضهيل وتوحيد اإجراءات التبليغ 

عن احلاالت وتنظيم حمالت اإعالمية حت�ضي�ضية للحث على التبليغ وت�ضجيعه.

ه.  بنيات ال�شتقبال : الت�شنيف، واملعايري، واملراقبة.

الرعاية  موؤ�ض�ضات  فتح  ب�رسوط  املتعلق   05/14 القانون  الأن  اعتبارا 

الطفولة  حماية  مراكز  ولكون  املراجعة،  طور  وتدبريها يف  االجتماعية 

قد و�ضعت دليال للم�ضاطر واملعايري، يبدو م�ضتعجال القيام يف اإطار مقاربة 

ت�ضاركية بــــ: 

• امل�ضتعجل 	 اال�ضتقبال  االأطفال:  واإيواء  ا�ضتقبال  موؤ�ض�ضات  ت�ضنيف 

خمت�ضة  )بنيات  االإقامة  اأو  املوؤقت  واال�ضتقبال  والنهاري،  الليلي 

ومتالئمة مع فئات االأطفال، بنيات على النموذج االأ�رسي(؛

• االأطفال 	 وحياة  االإيواء  ل�رسوط  موحدة  دنيا  معايري  على  االتفاق 

يف املوؤ�ض�ضات )االأمن، النظافة، التغذية، ال�ضحة، الرتفيه(، الن�ضبة 

ونوعية التاأطري، جودة الربامج الرتبوية والربامج االإعدادية لالإدماج، 

• اآليات لتقدمي ال�ضكايات لالأطفال تكفل لهم احلماية يف 	 االتفاق على 

حالة تعر�ضهم لعنف اأو اإ�ضاءة داخل املوؤ�ض�ضة؛

• االتفاق على اآليات لتوجيه ومراقبة عمل هذه املوؤ�ض�ضات من طرف 	

هياأة م�ضتقلة مكلفة بالقيام بهذه املهمة. 
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مبوازاة ت�ضنيف موؤ�ض�ضات التكفل باالأطفال واإخ�ضاع عملها ملبادئ ومعايري 

املوؤ�ض�ضاتي  للتكفل  بدائل  توفري  يجب  حمددة،  مرجعية  وفق  موحدة 

باالأطفال، وذلك من خالل: 

• ا�ضرتاتيجيات للدعم االأ�رسي: م�ضاعدات اجتماعية، ولوج للخدمات 	

قرو�س  للدخل،  مذرة  اأن�ضطة  الطبية(،  امل�ضاعدة  )نظام  ال�ضحية 

�ضغرى، م�ضاعدة ق�ضائية واإدارية، دعم الوالدية، واالر�ضاد اال�رسي؛

• واملعايري 	 القانوين  االإطار  البديلة:  اال�ضتقبال  الأ�رس  نظام  و�ضع 

واالإجراءات واآليات مواكبة االأطفال وتتبع وتقييم م�ضار اإدماجهم؛

• و�ضع اإجراءات بديلة لالإجراءات ال�ضالبة للحرية يف حالة االأطفال يف 	

نزاع مع القانون؛

• ت�ضجيع وت�ضهيل كفالة االأطفال املهملني. 	

و. الوقاية ال�شتباقية وامل�شتدامة 

فدورها  االأطفال.  حلماية  مندجمة  �ضيا�ضة  اأي  من  اأ�ضا�ضي  جزء  الوقاية  اإن 

اأن جتعل الطفل يف ماأمن من كل الو�ضعيات التي تعر�ضه خلطر اأن يكون 

عر�ضة للعنف اأو االعتداء اأو اال�ضتغالل. 

ومن �رسوط احلماية الفعالة: 

• اأدوات 	 لالأطفال عن طريق  ثقافية حمائية  لقيم اجتماعية  الرتويج 

وقنوات توا�ضلية مالئمة للجمهور امل�ضتهدف؛

• وباإجراءات 	 االأطفال  حماية  بقوانني  النطاق  وا�ضع  االإخبار  �ضمان 

التبليغ؛ 

• التح�ضي�س مبخاطر ا�ضتغال االأطفال؛	

• بلورة برامج لدعم االأ�رس يف و�ضعية �ضعبة وم�ضاعدتها على اال�ضطالع 	

مب�ضوؤولياتها اجتاه اأطفالها )دعم اقت�ضادي اجتماعي، دعم الوالدية(؛

• اخلدمات 	 من  ه�ضة  و�ضعية  يف  واالأ�رس  االأطفال  ا�ضتفادة  تاأمني 

االجتماعية االأ�ضا�ضية؛

• تعميم ت�ضجيل االأطفال بدون ا�ضتثناء يف احلالة املدنية عند الوالدة؛	
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• تقوية منظومات حماربة الهدر املدر�ضي والالمتدر�س؛	

• مع 	 ب�رساكة  لالأنرتنت  لالأطفال  اآمنا  ولوجا  ت�ضمن  برامج  بلورة 

مزودي خدمات االأنرتنت، ووكاالت االت�ضال.

ر. م�شاركة الأطفال : التمثيلية وتعزيز امل�شاركة

تقت�ضي تقوية م�ضاركة االأطفال، ما يلي: 

• ت�ضهيل ولوج االأطفال اإىل املعلومات با�ضتعمال لغة يف متناول االأطفال 	

ون�رسها عرب و�ضائط متنوعة وخ�ضو�ضا عرب االأنرتنت؛

• احلر�س على متثيل االأطفال يف و�ضعية ه�ضة يف هيئات من قبيل 	

برملان الطفل واملجال�س اجلماعية لالأطفال وجلن االأطفال؛

• تقوية قدرات االأطفال ومدهم بو�ضائل امل�ضاركة والت�رسف على اأنهم 	

فاعلني يف جمال احلماية؛

• اأخذ وجهة نظر الطفل خالل امل�ضار واالجراءات  الق�ضائية؛ 	

• تقوية كفاءة االأطر العاملة مع االأطفال يف جمال  املقاربة الت�ضاركية؛	

• من 	 االأطفال  حماية  جمال  يف  وال�ضباب  االأطفال  مبادرات  ت�ضجيع 

العنف واالعتداء واال�ضتغالل ودعمها؛

• ا�ضرتاتيجيات 	 وتتبع  وتنفيذ  �ضياغة  يف  االأطفال  م�ضاركة  تعميم 

حماية االأطفال. اعتبارا الأن االأطفال لي�ضوا فقط �ضحايا، ولي�ضوا فقط 

جزءا من امل�ضكل. بل هم كذلك ذوات فاعلة، وجزء من احلل.

ز. القطاع اخلا�ص املعني : امل�شوؤولية الجتماعية 

تكت�ضي م�ضاركة القطاع اخلا�س املعني اأهمية كربى لتقوية حماية االأطفال، 

وخ�ضو�ضا حمايتهم من اال�ضتغالل اجلن�ضي، وميكن اأن تتخذ هذه امل�ضاركة 

ال�ضكلني التاليني:

• مدونة 	 يف  االت�ضال  و�ضبكات  االأنرتنت  خدمات  مزودي  انخراط 

وا�ضتلهام  لالت�ضاالت،  العاملي  االحتاد  طرف  من  املعتمدة  ال�ضلوك 

االأدوات والدالئل املتوفرة ل�ضمان ولوج اآمن على اخلط، ور�ضد املواقع 
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البيدو بورنوغرافية، وتبليغ ال�ضلطات بوجود اأي اإ�ضاءة لالأطفال على 

اخلط، وبلورة برامج وقائية من االعتداء لالأطفال اأو ا�ضتغاللهم عرب 

االنرتنت، وذلك ب�رساكة مع اجلمعيات امل�ضتغلة يف امليدان ومع 

االأطفال اأنف�ضهم؛

• �ضد 	 لالأطفال  �ضلوك حمائية  وال�ضياحة ملدونة  االأ�ضفار  قطاعي  تبني 

اال�ضتغالل اجلن�ضي يف قطاعي ال�ضياحة واالأ�ضفار، علما باأن ال�ضياحة 

اجلن�ضية التي مت�س االأطفال ظاهرة عاملية يف انت�ضار م�ضتمر.

ط. تتبع وتقييم فعليان و منتظمان 

احلماية،  واأن�ضطة  وبرامج  ل�ضيا�ضة  ومنتظمان  فعليان  وتقييم  تتبع  ل�ضمان 

ينبغي اإعداد نظام للمعلومات موثق ي�ضتند على: 

• و�ضع نظام لتجميع ومعاجلة املعطيات حول ظواهر العنف واالعتداء 	

ويف  وممركز  موحد  ،نظام  االأطفال  لها  يتعر�س  التي  واال�ضتغالل 

متناول كل الفاعليني يف جمال احلماية؛

• اإنتاج منتظم ملعطيات حول كل فئات االأطفال يف حاجة للحماية، 	

والو�ضط  وال�ضن  اجلن�س  ح�ضب  وموزعة  مف�ضلة  معطيات  اإنتاج 

)ح�رسي / قروي( واأنواع العنف واالعتداء واال�ضتغالل، وغري ذلك، 

وتقييم  والتتبع  للتخطيط  كاأ�ضا�س  اعتمادها  ميكن  معطيات  واإنتاج 

الربامج واالأن�ضطة؛

• و�ضع نظام معلومات خا�س باالأطفال يف موؤ�ض�ضات وخدمات احلماية 	

يتيح تتبع تطور حالة كل طفل وتطور و�ضعه. 

اأما نظام التتبع يف حد ذاته في�ضتند اإىل:

• منظومة موؤ�رسات لتتبع وتقييم اإعمال حقوق احلماية واآليات للقيا�س 	

املنتظم لهذه املوؤ�رسات؛

• الفاعلني املتدخلني يف جمال احلماية كل ح�ضب 	 اآليات ملحا�ضبة 

اأدواره وم�ضوؤولياته. 






