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شكــــــر
يشــكل الربنامــج التنفيــذي للسياســة العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولة
باملغــرب التــي اعتمــدت بتاريــخ  3يونيــو  ،2015مثــرة عمــل مشــرك ،بــدأ
أكتوبــر 2015وتــم إعــان وتقديــم مضامينــه مــارس  2016بقــر املؤمتـرات
بالصخـرات ،والــذي شــاركت يف إعــداده كل القطاعــات الحكوميــة املعنيــة،
والجمعيــات العاملــة يف مجــال حاميــة الطفولــة ،واألطفــال أنفســهم.
وبهــذه املناســبة ،تعــر وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتامعيــة عــن تقديرهــا الخالــص لــكل القطاعــات حكوميــة التــي
ســاهمت يف ترجمــة السياســة العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة
إىل تدابــر عمليــة تعكــس انخراطهــا الــكيل يف حاميــة الطفولــة
والنهــوض بحقوقهــا باملغــرب ،وتشــكر منظمــة اليونســيف باملغــرب
عــى دعمهــا ومواكبتهــا ،وتدعوهــم جميعــا ملواصلــة انخراطهــم يف
تنفيــذ هــذا الربنامــج الوطنــي بنفــس الحامســة والفاعليــة التــي
عــروا عنهــا عــى امتــداد مســار هــذا الــورش الوطنــي الهــام.
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تقديم
تعــر السياســة العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة « 2015-2025أطفالنــا مســتقبلنا ،فلنحمهــم»،
التــي صادقــت عليهــا اللجنــة الوزاريــة املكلفــة بتتبــع تنفيــذ السياســات واملخططــات الوطنيــة يف مجــال
النهــوض بأوضــاع الطفولــة وحاميتهــا برئاســة الســيد رئيــس الحكومــة بتاريــخ  3يونيــو  ،2015عــن إرادة
وطنيــة لبنــاء منظومــة مندمجــة لحاميــة الطفولــة ،تؤ ّمــن حاميــة فعليــة لــكل األطفــال وفقــا للمعايــر
الوطنيــة والدوليــة املتعلقــة باملوضــوع ،والتــي تنــدرج يف ديناميــة اإلصــاح الجاريــة يف مجــاالت الحاميــة
االجتامعيــة والعــدل والرتبيــة والصحــة ،وتتعــزز بهــا ،وبنــاء عــى املكتســبات املحققــة يف هــذا املجــال.
وتبنــى هــذه املنظومــة الحامئيــة عــى تحقيــق األهــداف االسـراتيجية الخمســة التــي حددتهــا السياســة
العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة ،واملتمثلــة يف:
1.1تقوية اإلطار القانوين لحامية األطفال وتعزيز فعاليته؛
2.2إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحامية الطفولة؛
3.3وضع معايري للمؤسسات واملامرسات؛
4.4النهوض باملعايري االجتامعية الحامئية؛
5.5وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم واملراقبة.
وتتنزل هذه السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة عىل مرحلتني:
•املرحلة األوىل :الربنامج الوطني التنفيذي 2020-2015؛
•املرحلة الثانية :الربنامج الوطني التنفيذي .2025-2020
ويحــدد الربنامــج الوطنــي التنفيــذي للسياســة العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة للمرحلــة األوىل
 ،2015-2020موضــوع هــذه الوثيقــة ،التدابــر الرضوريــة لتحقيــق هــذه األهــداف االسـراتيجية الخمســة.
كــا يحــدد لــكل تدبــر القطــاع املســؤول عــن تنفيــذه ،ورشكاءه يف التنزيــل ،وكــذا مــؤرشات تتبــع وتقييــم
إنجــازه وفــق برمجــة زمنيــة محــددة.
إن هــذا الربنامــج الوطنــي التنفيــذي ليــس مجــرد وثيقــة تقنيــة بحتــة ،بــل هــو يضــع الطفــل وحقوقــه
ومصلحتــه الفضــى يف قلــب العمــل الحكومــي لحاميــة الطفولــة .إنــه يرتجــم رؤيــة وطمــوح مختلــف
الفاعلــن ،مــن قطاعــات حكوميــة ومؤسســات وطنيــة وجمعيــات مدنيــة وخـراء واألطفــال أنفســهم ،املعــر
عنهــا يف السياســة العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة ،إلرســاء أســس محيــط حــايئ للطفــل يتدخــل
بشــكل اســتباقي لتفــادي العنــف ضــده ووقايتــه منــه ،ويوفــر جوابــا مناســبا وذي جــودة .كــا يعكــس رؤية
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دامجــة يضمــن إنجــاز تدابــره الـــ 116تحقــق أهدافــه االسـراتيجية الـــ 5وأهدافــه الفرعيــة الـــ ،25والتــي
يفــي تحققهــا إىل بنــاء منظومــة مندمجــة توفــر حاميــة فعليــة مســتدامة لألطفــال املحتاجــن للحاميــة.
يتــم تحقيــق الهــدف االســراتيجي األول ،املتعلــق بتقويــة اإلطــار القانــوين لحاميــة األطفــال وتعزيــز
فعاليتــه ،مــن خــال  4أهــداف فرعيــة و 34تدبـرا ،تتمثــل يف تتميــم الرتســانة القانونيــة الحامئيــة للطفــل،
واعتــاد القوانــن الالزمــة لبنــاء واشــتغال منظومــة الحاميــة ،إضافــة إىل اســتكامل املقتضيــات القانونيــة
الالزمــة لتوفــر عدالــة مالمئــة لألطفــال ،وضــان تطبيقهــا الفعــي .أمــا الهــدف االســراتيجي الثــاين،
واملتعلــق بإحــداث منظومــة مندمجــة لحاميــة الطفولــة عــى املســتوى الـرايب ،فيتحقــق عــر  8أهــداف
فرعيــة و 28تدبـرا ،يتــم مــن خاللهــا وضــع منظومــة حاميــة عــى مســتوى القــرب الـرايب األمثــل يســتند
بناؤهــا عــى الفاعلــن والبنيــات والخدمــات الحامئيــة املوجــودة ،التــي ســيدمجها يف صلبــه بعــد الرفــع
مــن جودتهــا واســتكاملها ومالءمتهــا مــع املعايــر الوطنيــة والدوليــة ،ســعيا للحصــول عــى منظومــة
مندمجــة ومتامســكة متمركــزة حــول الطفــل ،وقــادرة عــى أن توفــر لــكل طفــل حاجتــه مــن الخدمــات
الوقائيــة أو الحامئيــة األكــر مالءمــة لحالتــه ،وفــق مــا متليــه مصلحتــه الفضــى.
كــا يتــم تحقيــق الهــدف االسـراتيجي الثالــث ،املتعلــق مبالءمــة مؤسســات وخدمــات ومامرســات حاميــة
الطفولــة باملغــرب مــع املعايــر الوطنيــة والدوليــة املتعلقــة باملوضــوع ،والــذي ميثــل ركنــا مــن األركان
األساســية ملنظومــة الحاميــة ورشطــا مــن رشوط اندماجهــا ،عــر  4أهــداف فرعيــة و 10تدابــر ،تتمثــل يف
مالءمــة بنيــات وخدمــات ومامرســات الحاميــة مــن خــال الرفــع مــن جــودة هــذه الخدمــات الحامئيــة،
وتوفريهــا لــكل األطفــال أينــا وجــدوا مــن جهــة ،ومتكــن األطــر املتدخلــة يف الحاميــة مــن الكفــاءات
املهنيــة الالزمــة الضطالعهــا بعملهــا وفــق املعايــر ،وكــذا متكينهــا مــن إطــار مهنــي وقانــوين مــن جهــة
ثانيــة .مــا ســيعطي معنــى ملموســا لتنفيــذ السياســة العموميــة ،باعتبــاره خطــوة نحــو تحقيــق العدالــة
والحاميــة االجتامعيــة ،وترســيخ مزيــد مــن اإلنصــاف واملســاواة بــن جميــع األطفــال.
فيــا يتحقــق الهــدف االس ـراتيجي الرابــع ،املتعلــق بالنهــوض باملعايــر االجتامعيــة الحامئيــة للطفولــة،
مــن خــال  6أهــداف فرعيــة و 26تدب ـرا ،بنــاء عــى منظــور إيجــايب للمعيــار االجتامعــي ،يتــم مبوجبــه
البحــث عــن أنجــع الســبل لرتســيخ حقــوق الطفــل يف الســياق االجتامعــي والثقــايف املغــريب ،وذلــك مــن
خــال تنميــة وعــي األطفــال بحقوقهــم وواجباتهــم ،والرتكيــز عــى القيــم الحاميــة يف الثقافــة املغربيــة،
وإعطــاء األولويــة للعمــل املتمركــز حولــه وحــول دائــرة األقــارب املحيطــة بــه ،خصوصــا األرسة.
أمــا الهــدف االسـراتيجي الخامــس ،الخــاص بوضــع منظومــة للمعلومــات موثــوق بهــا وموحــدة ومنظومــة
للتتبــع والتقييــم الفعــي واملنتظــم ،فيتحقــق عــر  3أهــداف فرعيــة و 18تدب ـرا ،واملتمثلــة يف تجميــع
ومركــزة جمــع وتحليــل املعطيــات املتعلقــة بالحــاالت الفرديــة لألطفــال واملعطيــات املتعلقــة مبجمــوع
منظومــة الحاميــة إقليميــا وجهويــا ووطنيــا ،ويف تتبــع وتقييــم شــاملني لتنفيــذ السياســة العموميــة
املندمجــة للحاميــة عــى املســتويات الرتابيــة يســتندان إىل نظــام املعلومــات ،إضافــة إىل تتبــع منظومــة
الحاميــة تتبعــا مســتقال مــن طــرف اآلليــات املســتقلة املخــول لهــا ذلــك.
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الهدف االستراتيجي األول:
تقوية اإلطار القانوني لحماية األطفال
وتعزيز فعاليته

تقديم
يشــمل الهــدف االســراتيجي األول للسياســة العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة ،املتعلــق بـ«تقويــة
اإلطــار القانــوين لحاميــة األطفــال وتعزيــز فعاليتــه» ،اإلطــار القانــوين للحاميــة ،والعدالــة املالمئــة لألطفال.
ويشــكل اإلطــار القانــوين القاعــدة التــي تنبنــي وفــق مقتضياتهــا منظومــة حاميــة األطفــال ،فالقانــون هــو
الــذي يحــدد الوضعيــات التــي تســتلزم التدخــل لحاميــة األطفــال ،والجرائــم واألفعــال املمنوعــة ،كــا أنــه
هــو الــذي يرســم قواعــد الحيــاة داخــل املجتمــع مبــا يحمــي األطفــال .وقــد انخــرط املغــرب ،منــذ ســنوات،
يف إصــاح ترشيعــي كبــر يشــمل مختلــف مياديــن حاميــة الطفولــة ،ســواء تعلــق األمــر بإصــاح القانــون
الجنــايئ واملســطرة الجنائيــة ،أو مبراجعــة القانــون  14.05املتعلــق بــروط فتــح وتدبــر مؤسســات الرعايــة
االجتامعيــة واستنســاخه مبــروع القانــون  65.15املتعلــق مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة الــذي أحيــل عــى
الربملــان شــهر يوليــوز  ،2016أو بالقانــون املتعلــق بالعــال املنزليــن رقــم  19.12الــذي صــدر بالجريــدة
الرســمية بتاريــخ  22غشــت  ،2016والتــي لهــا جميعهــا تأثــر مبــارش عــى حــق األطفــال يف الحاميــة.
ويســعى هــذا الربنامــج الوطنــي التنفيــذي ،الــذي يأخــذ بعــن االعتبــار ديناميــة اإلصــاح الترشيعــي الجارية،
إىل اســتكامل اعتــاد وتفعيــل مختلــف القوانــن الالزمــة لتنفيــذ السياســة العموميــة املندمجــة لحاميــة
الطفولــة مــن جهــة ،واح ـرام املعايــر الدوليــة يف النصــوص النهائيــة للقوانــن طبقــا ملقتضيــات الدســتور
وااللتزامــات الدوليــة للمغــرب مــن جهــة ثانيــة ،حيــث يهــدف يف مرحلــة أوىل اســتكامل اعتــاد القوانــن
الجــاري اعتامدهــا أو مراجعتهــا ،وإعــداد القوانــن الالزمــة الســتكامل اإلطــار القانــوين الحــايل واملصادقــة
عليهــا يف مرحلــة ثانيــة ،إضافــة إىل القيــام باإلصــاح الترشيعــي الــازم لبنــاء املنظومــة الرتابيــة املندمجــة
لحاميــة الطفولــة كــا هــو مخطــط لهــا يف إطــار تنفيــذ مختلــف األهــداف االس ـراتيجية للسياســة.
أمــا يف مــا يتعلــق بالعدالــة املالمئــة لألطفــال ،فتشــمل السياســة العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة ،وفقا
للمعايــر الدوليــة ،كال مــن األطفــال يف ن ـزاع مــع القانــون ،واألطفــال الضحايــا ،واألطفــال الشــهود ،حيــث
يتوخــى هــذا الربنامــج الوطنــي التنفيــذي التطبيــق العمــي للنصــوص املوجــودة واملرتقبــة ،ودعــم وتقويــة
هيــاكل ومامرســات تحــرم حقــوق الطفــل داخــل النظــام القضــايئ ،وكــذا تعزيــز عدالــة حاميــة للحقــوق
تعطــي أولويــة مطلقــة للعقوبــات البديلــة ،وتتفــادى مــا أمكــن العقوبــات الســالبة للحريــة واإليــداع يف
مؤسســات ضامنــا لنمــو الطفــل ،مــا يقتــي التعــاون الوثيــق بــن تدخــل العدالــة والتدخــل النفــي
واالجتامعــي ،حيــث تقــوم املســاعدات واملســاعدين االجتامعيــن يف الجهــاز القضــايئ بــدور أســايس الســيتفاء
أغ ـراض هــذا الربنامــج التنفيــذي ليشــمل كل مراحــل مســطرة العدالــة.
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الرقم

1

2

3

التدابري الرئيسية

الشــغل والتشــغيل املتعلقة بالعــال املنزليني

مؤرشات التقييم

•عرض مرشوع القانون عىل الربملان
•مصادقة الربملان
•نرش القانون بالجريدة الرسمية
•اعتامد مراسيم التطبيق

• نرش القانون اإلطار بالجريدة الرسمية
•اعتامد مراسيم التطبيق
القانــون اإلطــار رقــم  97.13املتعلــق بحاميــة •إعــداد مــروع قانــون نظــام الدعــم
حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بها االجتامعــي
•إطــار تعاقــدي للتشــغيل مــع القطــاع
الخاص

•نرش القانون بالجريدة الرسمية
•اعتامد مراسيم التطبيق

•عــرض مــروع القانــون عــرض عــى
القانــون رقــم  19.12املتعلــق بتحديــد رشوط الربملــان

مــروع القانــون  65.15املتعلــق مبؤسســات
الرعايــة االجتامعيــة ينســخ القانــون 14.05
املتعلــق بــروط فتــح وتدبــر مؤسســات
الرعايــة االجتامعيــة يضــم املعايــر والقواعــد
املحــددة يف الهــدف االســراتيجي الثالــث
أدنــاه ويشــمل تطبيقــه مؤسســات الرعايــة
االجتامعيــة التــي تعمــل عــى اســتقبال
وإيــواء األطفــال يف إطــار حاميتهــم

زمن التنفيذ
20 19 18 17 16
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X
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X

القطاعات
املسؤولة

وزارة التضامن
واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية

وزارة التشغيل
والشؤون االجتامعية

وزارة التضامن
واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية

الهدف الفرعي  :1اعتامد القوانني يف طور اإلعداد أو املراجعة بأحكام مالمئة للمعايري الدولية ،ووضع تدابري التفعيل
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القطاعات الرشيكة

جميع القطاعات املعنية

جميع القطاعات املتدخلة

X
X

X

X

•عرض مرشوع القانون عىل الربملان
•مصادقة الربملان
•نرش القانون بالجريدة الرسمية
•اعتامد مراسيم التطبيق

•مصادقة الربملان
•نرش القانون بالجريدة الرسمية
•اعتامد مراسيم التطبيق

القانون املتعلق بالعاملني االجتامعيني

القانــون رقــم  27.14املتعلــق باالتجــار
بالبــر

القانــون  103.13املتعلــق مبحاربــة العنــف
ضــد النســاء

4

5

6
X
X

•عرض مرشوع القانون عىل الربملان
•نرش القانون بالجريدة الرسمية
•اعتامد مراسيم التطبيق
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•نرش القانون بالجريدة الرسمية
القانــون رقــم  78.14املتعلــق باملجلــس
•تفعيــل املجلــس االستشــاري لــأرسة
االستشــاري لــأرسة والطفولــة
والطفولــة
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X

X
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X

وزارة التضامن
واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية

الوزارة املكلفة
باملغاربة املقيمني
بالخارج وشؤون
الهجرة
وزارة التضامن
واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية
وزارة التضامن
واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية

وزارة العدل والحريات
وزارة الداخلية
وزارة الصحة
وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني
وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي
وزارة الشباب والرياضة
الدفاع الوطني
األمانة العامة للحكومة
وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون
وزارة العدل والحريات
وزارة الداخلية
املندوبية الوزارية
املكلفة بحقوق اإلنسان
وزارة العدل والحريات
األمانة العامة للحكومة
جميع القطاعات املعنية
وزارة العدل والحريات
وزارة الشباب والرياضة
املندوبية الوزارية
لحقوق االنسان

•نرش القانون بالجريدة الرسمية
•اعتامد مراسيم التطبيق
•استكامل إعداد مرشوع القانون
•عرض مرشوع القانون عىل الربملان
•نرش القانون بالجريدة الرسمية
•مراسيم التطبيق اعتمدت
•استكامل إعداد مرشوع القانون
•عرض مرشوع القانون عىل الربملان
•نرش القانون بالجريدة الرسمية
•اعتامد مراسيم التطبيق

•استكامل إعداد مرشوع القانون
•عرض مرشوع القانون عىل الربملان
•نرش القانون بالجريدة الرسمية
•اعتامد مراسيم التطبيق

القانــون رقــم  06.15املتعلــق بتغيــر
وتتميــم القانــون رقــم  41.10املتعلــق
بتحديــد رشوط ومســاطر االســتفادة مــن
صنــدوق التكافــل العائــي

القانــون رقــم  26.13املتعلــق بتحديــد
العالقــات بــن املشــغلني واألجراء ورشوط
الشــغل يف القطاعات التــي تتميز بطابــع
تقليــدي رصف

القانون رقم  26.14املتعلق بحق اللجوء

القانون رقم  95.14املتعلق بالهجرة
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X
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وزارة العدل
والحريات

وزارة االقتصاد واملالية
صندوق اإليداع والتدبري

وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون
وزارة الداخلية
وزارة العدل والحريات
املندوبية الوزارية
املكلفة بحقوق اإلنسان
وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون
وزارة الداخلية

وزارة الصناعة التقليدية
وزارة التشغيل
واالقتصاد االجتامعي
والشؤون االجتامعية
والتضامني
الوزارة املكلفة
باملغاربة املقيمني
بالخارج وشؤون
الهجرة

الوزارة املكلفة
باملغاربة املقيمني
بالخارج وشؤون
الهجرة

وزارة العدل والحريات
املندوبية الوزارية
املكلفة بحقوق اإلنسان

•نرش القانون بالجريدة الرسمية

•استكامل إعداد مرشوع القانون
•عرض مرشوع القانون عىل الربملان
•نرش القانون بالجريدة الرسمية

القانــون رقــم  88.13املتعلــق بالصحافــة
والنــر واملتضمــن ملقضيــات تخــص حاميــة
األطفــال يف الصحافــة املكتوبــة واإللكرتونيــة

القانــون الجنــايئ لتجريــم اســتخدام األطفــال
يف التســول مــن طــرف دائــرة الثقــة

القانــون رقــم  75.11املتعلــق بالنظــام
العــام املطبــق عــى مراكــز حاميــة الطفولــة
وإعــادة اإلدمــاج
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•عرض مرشوع القانون عىل الربملان
•نرش القانون بالجريدة الرسمية
•اعتامد مراسيم التطبيق
•تعديل القانون
•عرض مرشوع القانون عىل الربملان
•نرش القانون بالجريدة الرسمية
•اعتامد مراسيم التطبيق

القانــون رقــم  15.01املتعلــق بكفالــة
األطفــال املهملــن
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وزارة االتصال

وزارة العدل
والحريات

وزارة العدل والحريات

 Xوزارة الشباب والرياضة

X
وزارة العدل
والحريات

وزارة العدل والحريات
الهيئة العليا لالتصال
السمعي البرصي
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية
وزارة الداخلية
وزارة الشباب والرياضة
املديرية العامة لألمن
الوطني
الدرك املليك

16

X
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18

قانون مؤطر لنظام أرس االستقبال

•إطالق مسلسل املشاورات حول
قانــون ملحاربــة االســتغالل الجنــي لألطفــال مرشوع القانون
عــى األنرتنــت (وفــق مصادقــة املغــرب عــى •استكامل إعداد مرشوع القانون
•عرض مرشوع القانون عىل الربملان
اتفاقية النــزاروت)
•نرش القانون بالجريدة الرسمية

مراجعــة القانــون الجنــايئ :تضمــن عــدم
تجريــم األطفــال أقــل مــن  18ســنة ضحايــا
جميــع أشــكال االســتغالل الجنــي

•إطــاق مسلســل املشــاورات حــول
مــروع القانــون
•استكامل إعداد مرشوع القانون
•عرض مرشوع القانون عىل الربملان
•نرش القانون بالجريدة الرسمية

X

X
X

•استكامل إعداد مرشوع القانون
•عرض مرشوع القانون عىل الربملان
•مصادقة الربملان
•القانون نرش بالجريدة الرسمية

X
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X

X
X

X
X

X
X
X

وزارة العدل
والحريات

وزارة االتصال

وزارة العدل
والحريات

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية
وزارة السياحة
الوكالة الوطنية لتقنني
املواصالت
الهيئة العليا لالتصال
السمعي البرصي
اللجنة الوطنية لحامية
املعطيات ذات الطابع
الشخيص

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية
وزارة الشباب والرياضة
وزارة العدل
والحريات

الهدف الفرعي  :2اعتامد القوانني املكملة لإلطار القانوين لحامية الطفولة مبقتضيات مالمئة للمعايري الدولية وضع تدابري تفعيلها
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املصادقــة عــى املعاهــدات ذات الصلــة
بحاميــة الطفولــة غــر املصــادق عليهــا مــن
طــرف املغــرب :خاصــة:

•عــدد املعاهــدات ذات الصلــة

•الربوتوكول  3امللحق باتفاقية حقوق الطفل
بحاميــة الطفولــة املصــادق عليهــا
189
رقــم
الدوليــة
العمــل
منظمــة
•اتفاقيــة
(العمــل املنــزيل)
•اتفاقية النزروت...

20
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الهدف الفرعي  :3اعتامد القوانني الالزمة إلنشاء منظومة ترابية مندمجة لحامية الطفولة ووضع تدابري تفعيلها

•تنظيــم مشــاورات حــول مــروع
بلــورة مدونــة لحاميــة الطفولــة تضــم املدونــة
كل القوانــن املدنيــة والجنائيــة املتعلقــة •استكامل إعداد مرشوع املدونة
•عرض مرشوع املدونة عىل الربملان
باألطفــال بعــد مالءمتهــا واعتامدهــا
•نرش املدونة بالجريدة الرسمية

21

•تنظيم مشاورات حول مرشوع القانون
•استكامل إعداد مرشوع القانون
•عرض عىل الربملان
•انرش القانون بالجريدة الرسمية

قانــون إلحــداث أجهــزة ترابيــة للمنظومــة
املندمجــة لحاميــة الطفولــة عــى املســتوى
الـرايب ومرســوم املنظومــة الحامئيــة لألطفــال

19

X

وزارة الشؤون
الخارجية والتعاون

وزارة العدل
والحريات
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية

وزارة التضامن
واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية

جميع القطاعات املعنية
اللجنة الوطنية لحامية
املعطيات ذات الطابع
الشخيص
وزارة العدل والحريات
وزارة الصحة
وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني
وزارة الداخلية
وزارة التشغيل والشؤون
االجتامعية

22
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•اإلجراءات التي تم تبسيطها
تبســيط إجــراءات التبليــغ ونرشهــا لــدى •اآلليات/األدوات املعدة واملنشورة
•نســبة الحــاالت املبلــغ عنهــا مــع
العمــوم
تحديــد القيمــة املرجعيــة للمــؤرش

•قانــون املســطرة الجنائيــة املتضمــن
ضــان إخضــاع األطفــال أقــل مــن  18ســنة
للمقتضيــات الجديــدة املتعلقــة
لتدبــر االحتفــاظ بــدل الحراســة النظريــة
باالحتفــاظ
•عــدد القضــاة والقاضيــات الذيــن/
اللــوايت تــم تكوينهم(هــن) يف تفعيــل
الحلــول البديلــة
•عــدد املســاعدين واملســاعدات
االجتامعيــات الذين/اللــوايت تــم
تكوينهم(هــن) يف تفعيــل الحلــول
تفعيــل العقوبــات البديلــة املتضمنــة يف البديلــة
•نســبة األطفــال الذيــن تــم إيداعهــم
مــروع القانــون الجنــايئ
باملؤسســات مقارنــة مــع مجمــوع
األطفــال املعروضــن عــى العدالــة
خــال ســنة معينــة
•نســبة األطفــال الذيــن تــم إيداعهــم
باملراكــز املغلقــة مقارنــة مــع مجمــوع
الحــاالت

X

X

X

X

X

X

وزارة العدل
والحريات

وزارة العدل
والحريات

املندوبية العامة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج

وزارة الشباب والرياضة

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية
القطاعات املعنية
X
التعاون الوطني
املرصد الوطني
لحقوق الطفل

X

الهدف الفرعي :4ضامن عدالة مالمئة لألطفال وفقا للمعايري الدولية املتعلقة بعدالة األطفال من خالل نصوص القوانني وإجراءات تطبيقها
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•عــدد املتدخلــن/ات الذيــن تــم
تكوينهــم يف مجــال االســتامع
•عــدد القاضيــات والقضــاة الذيــن تــم
تكوينهــم يف مجــال االســتامع
•عــدد املحاكــم التــي تــم تخصيــص
وتجهيــز فضــاءات بهــا لالســتامع
لألطفــال بالنســبة للعــدد اإلجــايل
للمحاكــم باململكــة
االســتامع لألطفــال الضحايــا أو الشــهود عــى •عــدد مخافــر الرشطــة التــي تــم
جرائــم يف إطــار مســطرة تحــرم املعايــر تخصيــص وتجهيــز فضــاءات بهــا
الدوليــة والقوانــن الوطنيــة الجــاري بهــا لالســتامع لألطفــال بالنســبة للعــدد
اإلجــايل باململكــة
العمــل
•عــدد مخافــر الــدرك التــي تــم
تخصيــص وتجهيــز فضــاءات بهــا
لالســتامع لألطفــال بالنســبة للعــدد
اإلجــايل باململكــة
•عــدد املستشــفيات التــي تــم
تخصيــص فضــاءات بهــا وتجهيزهــا
لالســتامع لألطفــال بالنســبة للعــدد
اإلجــايل للمحاكــم باململكــة
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وزارة العدل
والحريات

املديرية العامة لألمن
الوطني

الدرك املليك

وزارة الصحة

X

X

X
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•عــدد األطفــال الذيــن اســتفادوا مــن
مــد كل األطفــال الذيــن يدخلــون يف اتصــال املســاعدة القضائيــة
مــع املنظومــة القضائيــة مبســاعدة قضائيــة •عــدد املحاميــات واملحامــن الذيــن
اســتفادوا مــن تكويــن يف حاميــة
كل حســب حاجتــه
الطفولــة

تقييــم حاجيــات األطفــال الضحايــا أو •نســبة األطفــال الضحايــا أو الشــهود
الشــهود أو يف متــاس مــع منظومــة الحاميــة الذيــن هــم يف متــاس مــع العدالــة
الذيــن تــم تقييــم حاجياتهــم
القضائيــة

•نســبة األطفــال الضحايــا أو الشــهود
اســتفادة الطفــل الضحيــة أو الشــاهد أو
الذيــن هــم يف اتصــال مــع العدالــة
الــذي يف حالــة متــاس مــع منظومــة العدالــة
الذيــن اســتفادوا مــن خــرة الطــب
مــن خ ـرات الطــب الرشعــي
الرشعــى ،مبــا فيهــا الخــرة النفســية

•نســبة األطفــال الضحايــا أو الشــهود
أو الذيــن هــم يف اتصــال مــع العدالــة
توفــر دعــم نفــي واجتامعــي لــكل األطفال الذيــن اســتفادوا مــن الدعــم النفــي
واالجتامعــي
الذيــن هــم يف اتصــال مــع العدالــة
•نســبة املهنيــن املكونــن يف مجــال
الدعــم النفــي االجتامعــي
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وزارة العدل
والحريات
وزارة العدل
والحريات

وزارة الصحة

وزارة العدل
 Xوالحريات

X

وزارة العدل
والحريات

X

X

X

ضــان اســتفادة كل األطفــال الضحايــا مــن •نســبة األطفــال الضحايــا الذيــن
تعويــض عــن الــرر وفــق املقتضيــات حصلــوا عــى تعويــض عــن الــرر مــن
مجمــوع األطفــال الضحايــا
القانونيــة الجــاري بهــا العمــل

• نســبة األطفــال املدمنــن الذيــن تــم
التكفــل بهــم داخــل مؤسســات صحيــة
مال مئة
توجيــه األطفــال الذيــن يعانــون مــن
•نســبة األطفــال ذوو اضطرابــات
إدمــان و/أو مــن اضطرابــات نفســية نحــو
نفســية الذيــن تــم التكفــل بهــم
املؤسســات املناســبة
داخــل مؤسســات صحيــة مالمئــة
•عــدد املؤسســات املالمئــة التــي تــم
إحداثهــا
•نســبة القضــاة الذيــن تم تحسيســهم
أو تكوينهــم حــول تتبــع وضعيــة
األطفــال
•عــدد الزيــارات التــي يتلقاهــا كل
طفــل مــن طــرف القــايض يف الســنة
•عــدد الزيــارات التــي يتلقاهــا الطفل
مــن املســاعد(ة) االجتامعــي(ة) يف
الســنة

ضــان تتبــع وضعيــة كل األطفــال املحرومني
مــن الحريــة أو املودعــن يف املؤسســات،
وإعــادة تقييــم وضعيتهــم مــن طــرف
قاض/قاضيــة أو مــن طــرف مســاعد(ة)
اجتامعــي(ة) إن اقتــى األمــر
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وزارة العدل
والحريات

وزارة الصحة

وزارة العدل
والحريات

وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية
وزارة الداخلية
وزارة الشباب والرياضة
الجمعيات

وزارة الشباب والرياضة

•مسطرة اإلحالة معدة
•نســبة األطفــال الذيــن تــم توجيههــم
نحــو تدابــر الحاميــة االجتامعيــة
•نســبة األطفــال املســتفيدين مــن
تدابــر الحاميــة االجتامعيــة املوازيــة
للحاميــة القانونيــة

•عــدد املتدخلــن مــن كل فئــة الذيــن
اســتفادوا ســنويا مــن تكويــن أويل
أو مســتمر حــول املقاربــة الحقوقيــة
للطفــل مرتكــزة عــى مصلحتــه
الفضــى

ضــان إحالــة األطفــال الذيــن هــم يف
حاجــة للحاميــة مــن طــرف القضــاة
عــى تدابــر الحاميــة االجتامعيــة (دعــم
األرس ،مســاعدات اجتامعيــة ،دعــم نفــي
واجتامعــي وطبــي وتربــوي) ملواكبتهــم أو
االســتجابة لوضعياتهــم

تحســيس كل املتدخلــن (وزارة العــدل
والحريــات ووزارة الصحــة والرشطــة،
والــدرك املليك..إلــخ) ومتكينهــم مــن مقاربــة
حقوقيــة للطفــل مرتكــزة عــى مصلحتــه
الفضــى
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وزارة العدل
والحريات

وزارة العدل
والحريات

القطاعات االجتامعية
املعنية
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية
وزارة الصحة
وزارة الداخلية
وزارة الشباب والرياضة
إدارة الدفاع
املديرية العامة لألمن
الوطني

الهدف االستراتيجي الثاني:
إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة

تقديم
يشــكل الجهــاز الـرايب املندمــج لحاميــة الطفولــة حجــر الزاويــة يف تنفيــذ السياســة العموميــة املندمجــة
لحاميــة الطفولــة ،باعتبــاره اآلليــة التــي تتجســد مــن خاللهــا هــذه السياســة عــى أرض الواقــع يف شــكل
أنشــطة وخدمــات قــرب وقائيــة أو حامئيــة ملموســة لفائــدة األطفــال املحتاجــن للحاميــة.
ويبلــور هــذا الربنامــج الوطنــي التنفيــذي منظومــة للحاميــة متمركــزة حــول الطفــل واألرسة ،وقامئــة
عــى تدبــر الحــاالت الفرديــة ،تنظــم حولهــا عمليــات التكفــل والخدمــات الحامئيــة الجيــدة بحســب
حاجــة كل حالــة ،وبتنســيق بــن مختلــف املتدخلــن ،وذلــك عــر تعزيــز ولوجيــة منظومــة الحاميــة،
مــن خــال مضاعفــة نقــط الولــوج إليهــا ،ورفــع وتــرة رصــد حــاالت الخطــر وحــاالت العنــف التــي
يتعــرض لهــا األطفــال والتبليــغ عنهــا ،اعتــاد عــى تدابــر إخباريــة وتحسيســية موجهــة إىل دائــرة املهنيــن
الذيــن يكونــون يف عالقــة مــع الطفــل (املهنيــون واألطــر الطبيــة والســلطات املحليــة والــدرك والرشطــة
والجمعيات..إلــخ) مــن جهــة ،والرفــع مــن نجاعــة الهاتــف األخــر ليصبــح يف متنــاول الــكل  24ســاعة
عــى  24ســاعة مــن جهــة ثانيــة.
ينطلــق هــذا الربنامــج الوطنــي التنفيــذي مــن الرصيــد الحــايئ الــذي متثلــه مختلــف بنيــات االســتقبال
واالســتامع املوجــودة ،مــن أجــل ضــان تجانــس أكــر بــن التدخــات تجــاه كل حالــة ،وتجنــب تك ـرار
تقديــم نفــس الخدمــات لنفــس الحالــة مــن طــرف فاعلــن متعدديــن .وذلــك عــر إحــداث بنيــة لجمــع
وتحليــل املعلومــات حــول كل طفــل يلــج املنظومــة ،وتقييــم حاجتــه إىل الحاميــة وتوجيهــه وتتبــع مســاره
يف منظومــة الحاميــة ،التــي تضــم مختصــن يف حاميــة الطفولــة والتــي تشــكل قطــب الرحــى يف اشــتغال
منظومــة الحاميــة وضــان الطابــع املندمــج لعملهــا ،فهــي التــي تجمــع ومتركــز وتعالــج املعلومــات
املتعلقــة بالحــاالت الفرديــة التــي تلــج منظومــة ،وتقيّــم حالــة كل طفــل وتوجهــه يف مســالك منظومــة
الحاميــة ،وتتابــع مســار تطــوره داخلهــا وترصــد مــدى تحقيــق التدخــات ألهــداف حاميتــه .كــا أنهــا
ترســم مــدارات الحاميــة وتقنــن الخدمــات التــي يحتــوي عليهــا كل مــدار حســب فئــات األطفال ،وحســب
أنــواع الحاجيــات عــى أســاس خريطة/دليــل مفصــل لبنيــات وخدمــات الحاميــة املتوفــرة يف كل عاملــة/
إقليــم ،ويف كل جامعــة ترابيــة مــن جامعاتــه ،وتقــدم لألطفــال الذيــن يلجونهــا وألرسهــم ،حســب وضــع
وحاجــة كل منهــم ،حاميــة اجتامعيــة أو قضائيــة تتمحــور حــول دعــم الطفــل داخــل أرستــه ،مــا يبــوئ
األرسة مكانــة الفاعــل األســايس يف حاميــة الطفــل ومنــوه ،مدعومــة بنظــام مســاندة ملســاعدتها عــى تلبيــة
حاجــات الطفــل املاديــة والعاطفيــة والصحيــة والتعليميــة ..وغريهــا.
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تقدم خدمات الحامية االجتامعية من طرف:
•وزارة العدل والحريات ودور املساعدة االجتامعية؛
•وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة باالســتناد إىل التوجهــات الجديدة للتعــاون الوطني،
يف إطــار توجههــا الجديــد ملركــزة نشــاطه حــول مهمتــه الجوهريــة واملتمثلــة يف املســاعدة االجتامعيــة
والدعــم النفــي واالجتامعــي ودعــم الوالديــة ،ووكالــة التنميــة االجتامعيــة بخربتهــا يف املواكبــة والتأطــر
وتقويــة القــدرات ،وكــذا املعهــد الوطنــي للعمــل االجتامعــي بوضعيتــه الجديــدة كمؤسســة للتعليــم
العــايل لتخريــج أطــر متخصصــة يف املجــال؛
•وزارة الصحــة (نظــام املســاعدة الطبيــة ،واإلســعافات ،والتكفــل النفــي ومعالجــة اإلدمــان ،والتكفــل
باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة)؛
•وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي (برنامــج تيســر ودعــم التمــدرس ،أو برامــج أخــرى مــن
املســاعدة عــى النجــاح الــدرايس)؛
•السلطات املحلية (تسهيل التسجيل بالحالة املدنية ،وبرامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية)؛
•الجامعات الرتابية ،من خالل أدوارها االجتامعية والتنموية املنوطة بها يف إطار تنزيل الجهوية املتقدمة.
ميكــن أن تســتلزم حاميــة األطفــال اســتقبالهم داخــل مؤسســات ،ســواء مؤسســات االســتقبال االســتعجايل
أو مؤسســات متخصصــة إليــواء األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،أو األطفــال الذيــن يعانــون مــن اإلدمــان،
أو األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات ســلوكية شــديدة ،أو مؤسســات لإليــواء لف ـرات قصــرة ،أو
مؤسســات لإليــواء طويــل األمــد ،والتــي بعضهــا موجــود ســيتم الرفــع مــن جــودة بنياتهــا وتجهيزاتهــا
والخدمــات التــي تقدمهــا ،ومالءمتهــا مــع املعايــر الوطنيــة والدوليــة املتعلقــة بالحاميــة ،وبعضهــا غــر
متوفــر ســيتم إنشــاؤه وفــق تدابــر هــذا الربنامــج الوطنــي التنفيــذي.
يشــتمل الهيــكل املؤسســايت ملنظومــة الحاميــة ،إضافــة إىل الهيئــات الوطنيــة للقيــادة والتنســيق ،عــى
آليتــن ترابيتــن أساســيتني لإلدمــاج عــى مســتوى العاملة/اإلقليــم ،هــا هيــأة لجمــع املعلومــات حــول
الحــاالت الفرديــة وتحليلهــا وتقييــم حاجــة كل منهــا وتوجيههــا وتدبــر وتتبــع وتقييــم مســارها داخــل
منظومــة الحاميــة ،وهيــأة للقيــادة (اللجنــة اإلقليميــة لحاميــة الطفولــة) تضــم الفاعلــن املتدخلــن يف
حاميــة الطفولــة ،تضــم يف عضويتهــا وزارة العــدل والحريــات ،ووزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي،
ووزارة الصحــة ،ووزارة الشــباب والرياضــة ،ووزارة التشــغيل والشــؤون االجتامعيــة ،واملديريــة العامــة
لألمــن الوطنــي ،والــدرك امللــي ،والجامعــات الرتابيــة ،والجمعيــات ،فيــا تســند مهمــة الســكريتارية إىل
متثيليــة وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة عــى املســتوى الـرايب ،والتــي تتــوىل الســهر
عــى حســن تســيري املنظومــة الرتابيــة للحاميــة.
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التدابري الرئيسية

مؤرشات التقييم
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الهدف الفرعي  :5تحضري البيئة املجالية الحتضان الجهاز الرتايب املندمج لحامية الطفولة

تحســيس الفاعلــن الرتابيــن حــول
السياســة العموميــة املندمجــة لحاميــة
الطفولــة وبعدهــا الــرايب
•عدد اللقاءات املنظمة
•عدد املشاركني يف اللقاءات
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القيــام بتشــخيصات إقليميــة حــول
•اإلطارات املرجعية املعدة واملعتمدة
قــدرات الفاعلــن يف مجــال الحاميــة
•عدد األقاليم التي تتوفر عىل
واألولويــات إلرســاء أســس الجهــاز الـرايب
تشخيصات
املندمــج
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إحــداث لجنــة إقليميــة لحاميــة الطفولــة
بــكل إقليــم أو عاملــة تضــم يف عضويتهــا
وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة
االجتامعيــة عــى املســتوى الــرايب
(التــي تعهــد إليهــا مهــام الســكرتارية)
عــدد األقاليــم التــي تتوفــر عــى لجنــة
ووزارة العــدل والحريــات ووزارة الرتبيــة
إقليميــة لحاميــة الطفولــة
الوطنيــة ووزارة الصحــة واملديريــة
العامــة لألمــن الوطنــي والــدرك امللــي
والجامعــات الرتابيــة والتعــاون الوطنــي
والجمعيــات العاملــة يف مجــال حاميــة
الطفولــة بــراب كل إقليــم

29

القطاعات املسؤولة

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية ومكونات
القطب االجتامعي
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية ومكونات
القطب االجتامعي

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية

القطاعات الرشيكة

جميع القطاعات املعنية
والجامعات الرتابية

املصالح الخارجية املعنية

الجامعات الرتابية

الجمعيات

38

X

X

تكويــن العاملــن الذيــن هــم يف اتصــال
عــدد العاملــن الذيــن تــم تكوينهــم يف
مــع األطفــال حــول الرصــد والتبليــغ عــن
مجــال الرصــد والتبليــغ
األطفــال املحتاجــن للحاميــة

39

X

X

X

تنظيــم حمــات تحسيســية حــول أهميــة
التبليــغ عــن حــاالت العنــف أو الخطــر،
ومســؤولية التبليــغ عــر وســائل اإلعــام عــدد حمــات التوعيــة حــول أهميــة
وكل القنــوات التــي متكــن مــن الوصــول التبليــغ املنجــزة
إىل أوســع جمهــور ،الســيام الفئــات
املهمشــة أو يف خطــر

40

X

X

X

تأهيــل الرقــم األخــر الوطنــي واملجــاين
لإلشــعار والتبليــغ بطريقــة تجعــل الولوج
إليــه ســهال  24/24ســاعة و 7أيــام 7/الرقــم األخــر الســهل الولــوج بشــكل
وقــادرا عــى تلقــي ونقــل بفعاليــة كل مستمر
عمليــات اإلخبــار والتبليــغ عــن حــاالت
العنــف مــع ضــان رسيــة املعلومــات

X

X

X

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية برشاكة مع
املرصد الوطني لحقوق
الطفل

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية

الهدف الفرعي  :6رصد جميع األطفال املحتاجني للحامية و/أو التبليغ عنهم للجهاز الرتايب املندمج لحامية الطفولة

30
جميع القطاعات املعنية

41

42

43

X

X

X

X

X

X

X

X

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
 Xاالجتامعية
وزارة الداخلية
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية

X

X

X

وزارةالداخلية
وزارة الصحة
 Xوزارة الرتبية الوطنية
والتكويناملهني
وزارة التضامن واملرأة
واألرسةوالتنميةاالجتامعية
وزارة الرتبية الوطنية
 Xوالتكوين املهني
التعاون الوطني

الجامعات الرتابية

الجمعيات

جميع القطاعات املعنية

الجمعيات

جميع القطاعات املعنية

الجمعيات

جميع القطاعات املعنية

الجمعيات

جميع القطاعات املعنية
بالحامية

الهدف الفرعي  :7جمع وتحليل املعلومات املتعلقة بكل طفل تم رصده أو التبليغ عنه وتحليل وضعيته وتوجيهه ملسار الحامية األنسب لحالته

وضــع بروتوكــول يقنــن تحليــل حالــة
الربوتوكــول املقنــن لتحليــل حــاالت
كل طفــل وتقييــم اختيــار شــكل حاميتــه
األطفــال
بحســب مصلحتــه الفضــى

إعــداد دليــل مفصــل بخدمــات الحاميــة عــدد األقاليم/العامالت/الجامعــات
املوجــودة عــى مســتوى كل إقليــم وكل التــي تتوفــر عــى دليــل خــاص
بخدمــات الحاميــة
جامعــة وتعميمهــا عــى املهنيــن

الوثيقــة املتضمنــة لتقنــن مــدار
تقنــن مــدار وخدمــات الحاميــة لــكل
وخدمــات الحاميــة القانونيــة
فئــة مــن فئــات األطفــال املحتاجــن
واالجتامعيــة لــكل فئــة مــن فئــات
للحاميــة
األطفــال املحتاجــن للحاميــة

44

45

X

X

X

الهدف الفرعي  :8تقوية بنيات وخدمات الحامية االجتامعية املوجودة وإحداث البنيات والخدمات غري املوجودة

توفــر دعــم لفائــدة أرس األطفــال يف عــدد األرس املســتفيدة مــن دعــم
خطــر أو املهدديــن بــأن يكونــوا يف خطــر الوالديــة

• عــدد األرس املســتفيدة مــن دعــم
للتمــدرس
تســهيل ولــوج األطفــال يف وضعيــة هشــة •عــدد األطفــال املســتفيدين مــن
دعــم للتمــدرس
للتمــدرس والتكويــن املهنــي
•عــدد األطفــال املســتفيدين مــن
التكويــن املهنــي

31

X

X

•عــدد األرس املســتفيدة مــن صنــدوق
دعــم التامســك االجتامعــي يف إطــار
حاميــة أطفالهــا (نظــام املســاعدة
الطبيــة ،برنامــج تيســيري ،دعــم النســاء
األرامــل ،دعــم التمــدرس ومنــح
املعينــات التقنيــة لألطفــال يف وضعيــة
إعاقــة)...
تطويــر مــوارد ووســائل العيــش ألرس •عــدد األرس املســتفيدة مــن صنــدوق
التكافــل العائــي يف إطــار حاميــة
األطفــال املحتاجــن للحاميــة
أطفالهــا
•عــدد األرس املســتفيدة مــن
الخدمــات املــدرة للدخــل يف إطــار
حاميــة أطفالهــا
•عــدد اآلبــاء يف وضعيــة إعاقــة
املســتفيدين مــن تشــغيل يف إطــار
نظــام الكوطــا
•عدد البنيات الجديدة املحدثة
•عدد البنيات التي تقدم خدمات
•عــدد البنيــات التــي تــم إصالحهــا
وإعــادة تهيئتهــا
•عــدد األطفــال املســتفيدين مــن
خدمــات هــذه الهيــاكل

إحــداث بنيــات اســتقبال مالمئــة
الحتياجــات األطفــال وأرسهــم (مبــا يف
ذلــك بنيــات اإليــواء املســتعجل ،وبنيــات
االســتقبال النهــاري ،وبنيــات اســتقبال
متخصص...إلــخ) أو تحويــل بنيــات قامئــة
عــن طريــق إصالحهــا وإعــادة تهيئتهــا

46

47
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X

X

X

جميع القطاعات املعنية
بالحامية االجتامعية

وزارة الداخلية (املبادرة
الوطنية للتنمية البرشية)
الجامعات الرتابية
التعاون الوطني

الجمعيات

جميع القطاعات املعنية
الجمعيات

إعــادة إدمــاج األطفــال داخــل أرسهــم •عــدد األطفــال الذيــن تــم إدماجهــم
يف أرسهــم
عنــد خروجهــم مــن املؤسســات

•عــدد املؤسســات املدمجــة
تحســن جودة الخدمــات لتشــمل مواكبة
للخد مــا ت
واســتقالل وإعــادة إدمــاج الشــباب
•عــدد الشــباب املغادريــن ملؤسســات
الراشــدين ( 18-22ســنة) املغادريــن
الرعايــة االجتامعيــة املســتفيدين مــن
ملؤسســات الرعايــة االجتامعيــة
تدابــر املواكبــة

48

49

X

X

X

50

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
 Xاالجتامعية
التعاون الوطني

X

X

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية
 Xوزارة العدل والحريات
األمن الوطني
الدرك املليك

وزارة الشباب والرياضة

وزارة التضامن واملرأة
 Xواألرسة والتنمية
االجتامعية

وزارة العدل والحريات

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية

X

X

X

الهدف الفرعي  :9ولوج جميع األطفال املحتاجني للحامية القضائية لحامية قضائية مناسبة الحتياجاتهم

•مسطرة إعادة التوجيه
•عــدد حــاالت األطفــال الذيــن
تقنــن إعــادة توجيــه األطفــال مــا بــن
متــت إعــادة توجيههــم مــن الحاميــة
الحاميــة القضائيــة والحاميــة االجتامعيــة
القضائيــة إىل الحاميــة االجتامعيــة
وفــق احتياجاتهــم ومصلحتهــم الفضــى
•عــدد حــاالت األطفــال الذيــن
(انظــر أيضــا الهــدف الفرعــي الثــاين)
متــت إعــادة توجيههــم مــن الحاميــة
االجتامعيــة إىل الحاميــة القضائيــة

51

X

X

X

وضــع مســطرة لتبــادل املعلومــات
املتعلقــة بالحاميــة القضائيــة مــع الهيــأة
مسطرة تبادل املعلومات موضوعة
التــي تتمركــز فيهــا املعلومــات داخــل
نظــام الحاميــة

33

وزارة العدل والحريات
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهني (التكوين املهني)

التعاون الوطني
الجمعيات

جميع القطاعات املعنية

الجمعيات
اللجنة اإلقليمية لحامية
الطفولة
وزارة الشباب والرياضة
القطاعات املعنية

X

X

مركــزة كل املعلومــات مــن طــرف
هيــأة مركــزة ومعالجتهــا وتقييــم عــدد امللفــات املعالجــة مــن مجمــوع
حاجــة الطفــل إىل الحاميــة وتوجيهــه الذيــن ولجــوا منظومــة الحاميــة
وتتبــع مســار حاميتــه وتســجيلها
مبلفــات خاصــة بــكل طفــل

52

53

تتبــع الحــاالت التــي تــرد عــى
• نســبة األطفــال يف متــاس مــع منظومــة
منظومــة الحاميــة ومعالجــة
الحاميــة الذيــن تــم تتبعهــم
املعلومــات وتقييــم الحــاالت
•تقارير اللجنة اإلقليمية
والتوجيــه والتتبــع

وضــع بروتوكــول يحــدد نظامــا
لإلشــعار بالصعوبــات الطارئــة التــي الربوتوكول املحدد لنظام اإلشعار
تتطلــب تدخــا وفــق كل املســتويات

54

55

X

X
X

X

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية
وزارة الداخلية
وزارة العدل والحريات
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
 Xاالجتامعية
وزارة العدل والحريات

X
X

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية

اللجنة اإلقليمية لحامية
الطفولة

الهدف الفرعي  :11التتبع والتقييم املستمر لكل حالة من حاالت األطفال الذين تم التكفل بهم من طرف منظومة الحامية

تحديــد طــرق ولــوج األطفــال وأرسهم
تسطري طرق الولوج املحددة
للملفــات التــي تتضمــن املعلومــات
الخاصــة بهــم

القطاعات املعنية

القطاعات املعنية

اللجنــة الوطنيــة لحاميــة
املعطيــات ذات الطابــع
الشــخيص

وزارة الصحة
وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني
وزارة الشباب والرياضة
الجمعيات
التعاون الوطني

الهدف الفرعي  :10استعامل املعلومات املحصل عليها حول األطفال الذين يلجون منظومة الحامية الرتابية من أجل تدبري الحاالت الفردية

34

وضــع مســارات للتظلــم داخــل املسارات الداخلية للتظلم املوضوعة
املنظومــة الحامئيــة ســهلة الولــوج

وضــع آليــات لتقييــم الخدمــات التــي
يتلقاهــا املرتفقــون ،خاصــة األطفــال
وأرسهــم مــن لــدن منظومــة الحاميــة عدد استطالعات الرضا املنجزة
(اســتطالعات الرضــا ومجموعــات
بؤريــة مثــا)

56
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X

X

X

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية

X
X

X

X

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية

كل القطاعات التي تتوفر
عىل هياكل استقبال
األطفال

وزارة الصحة
وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني
التعاون الوطني
املديرية العامة لألمن
الوطني
الدرك املليك

وزارة العدل والحريات

القطاعات املعنية

الهدف الفرعي  :12ارتكاز املنظومة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة عىل إطار قانوين ينظم التزامات املسؤولني واإلطار املؤسسايت وآليات التنسيق واملراقبة والخدمات والوسائل

تحــدث بــكل إقليم/عاملــة بنيــة
يعهــد لهــا مبهمــة جمــع املعطيــات عــدد األقاليــم التــي تتوفــر عــى بنيــة
ومعالجتهــا وتوجيــه وتتبــع حالــة كل لجمــع املعطيــات
طفــل يلــج منظومــة الحاميــة
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X

X

X

تحديــد طــرق ومســطرة التنســيق
بــن البنيــة اإلقليميــة لجمــع
املعطيــات وباقــي هيــاكل االســتقبال
(وحــدات •الربتوكول املحدد لكيفية التنسيق
املتواجــدة بــراب اإلقليــم
حاميــة الطفولــة ،ومراكــز املســاعدة •عــدد األقاليــم التــي تتوفــر عــى
االجتامعيــة ،ووحــدات التكفــل برتوكــول مفعــل
املندمجــة بالنســاء واألطفــال ضحايــا •عدد الهياكل املنخرطة يف الربوتوكول
العنــف باملستشــفيات العموميــة
واملحاكــم ،وخاليــا االســتامع والتوجيــه
باملؤسســات التعليميــة ومراكــز
الرشطــة والــدرك امللــي)

35

X
X

إحــداث نقــط ارتــكاز لحاميــة
الطفولــة داخــل الجامعــات البعيــدة عدد نقط االرتكاز التي تبارش مهامها
عــن مراكــز العــاالت أو األقاليــم

وضــع معايــر ملشــاركة الجمعيــات عــدد الجمعيــات املشــاركة يف أشــغال كل
يف لجــان الحاميــة عــى املســتوى لجنــة
اإلقليمــي
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X

X

اعتــاد أداة للتخطيــط لحاميــة
عــدد األقاليــم املتوفــرة عــى خطــة
الطفولــة وتتبعهــا وتقييمهــا عــى
إقليميــة لحاميــة الطفولــة
املســتوى اإلقليمــي (املخطــط
اإلقليمــي لحاميــة الطفولــة)

36
X

التعاون الوطني
وزارة الداخلية
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية
االجتامعية

الجامعات الرتابية
وزارة الداخلية،
التعاون الوطني
وزارة العدل والحريات
وزارة الداخلية
وزارة الصحة
وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني
التعاون الوطني
الجامعات الرتابية
الجمعيات

الهدف االستراتيجي الثالث:
وضع معايير للمؤسسات والممارسات

تقديم
ينــدرج الهــدف االس ـراتيجي الثالــث ،املتعلــق بـ»وضــع معايــر للمؤسســات واملامرســات» ،يف ســياق
ديناميــة للتفكــر والعمــل عــى مالءمــة مؤسســات وخدمــات ومامرســات حاميــة األطفــال املعمــول
بهــا باملغــرب وإحــداث أخــرى جديــدة متكننــا مــن خلــق منظومــة معياريــة تعطــي للفعــل املؤســي
لحاميــة الطفولــة قوتــه ونجاعتــه ومصداقيتــه .وترمــي اإلجــراءات املتخــذة إىل تثبيــت املكتســبات
وتفعيــل املســتجدات ،وتوســيع نطاقهــا وإعطائهــا الزخــم واالتســاق املطلوبــن للرفــع مــن جــودة حاميــة
الطفولــة باملغــرب إىل املســتوى الــذي يلبــي طموحــات البــاد ،ويســتجيب اللتزاماتهــا بحقــوق الطفــل.
وتعتــر مالءمــة الخدمــات واملامرســات يف مجــال حاميــة الطفولــة مــع املعايــر املعتمــدة وطنيــا ودوليــا
جانبــا أساســيا مــن جوانــب تنفيــذ السياســة العموميــة ،إذ يضمــن تنفيذهــا يف مرحلــة أوىل وضــع حــد
أدىن مــن املعايــر التــي يجــب أن تتــاءم معهــا مؤسســات وخدمــات ومامرســات حاميــة الطفولــة ،وتقييــم
املؤسســات والخدمــات واملامرســات الحاليــة لقيــاس مــدى تالؤمهــا مــع املعايــر املوضوعــة يف مرحلــة
ثانيــة ،مــا يحــدد إج ـراءات التحســن التدريجــي الــازم لتأهيــل جميــع هــذه املؤسســات والخدمــات
واملامرســات والوصــول بهــا إىل مســتوى مــن الجــودة يتجــاوز عتبــة معايــر الحــد األدىن املحــددة.
ويتعلــق األمــر بإعطــاء مراجعــة القانــون  ،14.05الــذي غــر مبــروع  ،65.15مــدى أبعــد وأوســع ليكــون
قاعــدة قانونيــة كافيــة ملالءمــة مختلــف مؤسســات اســتقبال حاميــة الطفولــة مــع املعايــر الوطنيــة
والدوليــة ،ويشــمل تطبيقهــا كل مؤسســات اإليــواء واالســتقبال .كــا يتعلــق بتعزيــز التكويــن األســايس
والتكويــن املســتمر للمهنيــن املشــتغلني يف حاميــة األطفــال يف مجــاالت حقــوق الطفــل ومناهــج
وتقنيــات االشــتغال مــع األطفــال ،وتحســن وضعيتهــم املهنيــة ،مــن خــال اعتــاد مرجعيــة ملهــن العمــل
االجتامعــي ووضــع إطــار قانــوين ملامرســة هــذه املهــن.
إن املالءمــة مــع املعايــر الوطنيــة ،كــا هــو مخطــط لهــا يف إطــار هــذا الربنامــج الوطنــي التنفيــذي،
ليســت عمــا محــدودا يف الزمــان ينتهــي فــور تحقيــق أهدافــه يف تاريــخ محــدد ،بــل حركــة دؤوبــة
ومســتمرة لبنــاء الجــودة ،وذلــك يف إطــار منظومــة لالعتــاد والتقييــم املنتظمــن يكــون دورهــا النهــوض
بعمــل املالءمــة مــع املعايــر ،وحــث وتشــجيع كل الفاعلــن عــى االلتـزام بهــا ،وإشــهارها عــى العمــوم.
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الرقم

63

64

التدابري الرئيسية

مؤرشات التقييم

إعــداد دالئــل عمليــة وســهلة االســتعامل
•عــدد الدالئــل التطبيقيــة
ودفاتــر تحمــات ،لتطبيــق مقتضيــات
ا ملعــد ة
القانــون  14.05يغــره مــروع القانــون
•عدد دفاتر التحمالت املعدة
 65.15موجهــة ملختلــف الفئــات املهنيــة
نــر املعايــر املعــدة لفائــدة كل الفئــات
املســتعملة ملنظومــة الحاميــة (أطفــال
املعايري املعدة املنشورة
وأرس) ،مبــن فيهــم األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة ،وذلــك بواســطة دالئــل مبســطة

زمن التنفيذ
20 19 18 17 16

الهدف الفرعي  :14وضع نظام العتامد وتقييم الخدمات منتظم ومطابق للمعايري

65

وضــع آليــة لتقييــم تــاؤم املؤسســات •نظام االعتامد والتقييم
واملوجــودة املوجــودة حاليــا مــع املعايــر • عدد بنيات االســتقبال املســتوفية
للمعايري
املحــددة واعتامدهــا

X

القطاعات املسؤولة

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية

X

X

X

القطاعات الرشيكة

القطاعات املعنية

X

القطاعات املعنية

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية

X

X

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية

القطاعات املعنية

الهدف الفرعي  :13وضع وتفعيل معايري وقواعد دنيا تتعلق مبؤسسات االستقبال والتكفل يف مجال حامية الطفولة

الهدف االسرتاتيجي الثالث :وضع معايري للمؤسسات واملامرسات
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66

67

•الئحة أنواع الدعم املقدمة
دعــم مجهــود املالءمــة مــع املعايــر
•عــدد املؤسســات التــي تــم
املبــذول مــن طــرف املؤسســات املوجــودة
دعمهــا لتالئــم املعايــر

خضعــت للتقييــم

•آلية تقييم مفعلة
التقييــم املنتظــم ملالءمــة البنيــات مــع
•عــدد بنيــات االســتقبال التــي X
املعايــر املوضوعــة
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X

X

X

X

X

X

X

وزارة العدل والحريات
وزارة الصحة
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية التعاون الوطني
املديرية العامة لألمن
الوطني
الدرك املليك
الجمعيات
وزارة العدل والحريات
وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني
وزارة الصحة
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية وزارة الشباب والرياضة
التعاون الوطني
املديرية العامة لألمن
الوطني
الدرك املليك
الجمعيات

68

69

70

تحديــد حــد أدىن مــن الكفايــات الــازم
اكتســابها عــى مســتوى التكوينــات
عدد العاملني االجتامعيني
األساســية ،التــي توفرهــا مختلــف معاهــد
املكونني
ومراكــز التكويــن ،عــى أســاس اإلطــار
املرجعــي ملهــن العمــل االجتامعــي

X

X

X

X

X

X

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية

القطاعات املعنية
القطاعات املعنية
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية الجمعيات

معاهد التكوين

وزارة التعليم العايل والبحث الجامعات
العلمي وتكوين األطر

وزارة التضامن واملرأة
املعهد الوطني للعمل
واألرسة والتنمية االجتامعية االجتامعي

الهدف الفرعي  :16توحيد ومالءمة تكوين العاملني االجتامعيني مع املعايري وتكملة وتعزيز تدريب املهنيني املتدخلني يف مجال حامية حقوق الطفل وفق مقاربة حقوقية

•فئات العاملني االجتامعيني
وضــع إطــار مرجعــي وطنــي ملهــن العمــل املحددة
•مرجعية املهن والكفاءات يف
االجتامعــي
مجال العمل االجتامعي
وضــع نظــام العتــاد كفــاءات العاملــن
•نظام االعتامد املعد
االجتامعيــن املزاولــن للمهنــة وغــر
•عدد املهنيني املعتمدين يف
الحاصلــن عــى شــواهد يف مجــال العمــل
كل إقليم
االجتامعــي

الهدف الفرعي  :15وضع إطار مرجعي ملهن العمل االجتامعي

42

وضــع إطــار وطنــي توجيهــي للتكويــن
املســتمر لفائــدة العاملــن االجتامعيــن يف اإلطار الوطني التوحيدي املعد
مجــال حاميــة الطفولــة

تعزيــز برامــج التكويــن األســايس لباقــي
املتدخلــن املعنيــن بالحاميــة (نســاء
•عدد وأنواع التكوينات
ورجــال التعليــم والصحــة والقضــاء
•عدد املهنيني املكونني حسب
والرشطــة والــدرك ..وغريهــم) بوحــدات
الفئة
حــول حقــوق الطفــل ،وتقنيــات ومناهــج
االشــتغال والتعامــل مــع األطفــال

71

72
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X

X

X

X

الجامعات

وزارة العدل والحريات
املديرية العامة لألمن
الوطني
الدرك املليك
وزارة الصحة
وزارة التضامن واملرأة
وزارة الرتبية الوطنية
واألرسة والتنمية االجتامعية والتكوين املهني
التعاون الوطني
معاهد التكوين
وزارة الداخلية (األقاليم)
الجامعات
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية
وجميع القطاعات املكونة

معاهد التكوين

الهدف االستراتيجي الرابع:
النهوض بالمعايير االجتماعية الحمائية

تقديم
تحتــاج سياســة حاميــة الطفولــة فعالــة ومســتدامة ،إىل تبنــي مجتمعــي لتكــون امتــدادا للقيــم واملعايــر
املشــركة بــن أفـراده ،بحيــث متثــل مرجعيــة يحتكمــون إليهــا يف إضفــاء الرشعيــة عــى ســلوكات يعتربونها
حميــدة ،ونزعهــا عــن أخــرى يعتربونهــا ذميمــة أو ممنوعــة ،مــا يجعــل التحــدي الحقيقــي لتعزيــز
الوعــي بحقــوق الطفــل ،وباآلثــار الســلبية للعنــف عليــه وعــى املجتمــع ،واملدمــرة لــه أحيانــا ،مبــا يبلــور
موقفــا ثابتــا يحــرم الطفــل وحقوقــه ،وينبــذ العنــف ،بــل يدينــه ويفضحــه.
ويركــز هــذا الربنامــج الوطنــي التنفيــذي عــى األطــر العاملــة مــع األطفــال ،مــن مدرســن وعاملــن يف مجال
حاميــة الطفولــة (عاملــون اجتامعيــون وقضــاة وأطــر صحــة وأمــن وطنــي ودرك مليك..إلــخ) ،مــن خــال
التحســيس مببــادئ حقــوق الطفــل ،واألرضار الخطــرة للعنــف ضــده ،وتطويــر املهــارات وتوفــر األدوات
البيداغوجيــة الالزمــة لرتجمــة هــذا الوعــي إىل ســلوك حــايئ فعــال ،يرتجــم أســاليب التدريــس غــر عنيفــة
بالنســبة للمد ّرســن ،وســلوك يحــرم الطفــل وحقوقــه عنــد املهنيــن اآلخريــن ،وذلــك عــر إدمــاج وحــدات
خاصــة بحقــوق الطفــل وحاميتــه مــن العنــف يف مســار التكويــن األســايس للمهنيني ،تعــزز بربامــج للتكوين
املســتمر وفــق الحاجيــات الفعليــة للمهنيــن املحــددة خــال رصــد وتقييــم أنشــطتهم.
كــا سيســتفيد اآلبــاء مــن أنشــطة تكوينيــة يف مجــاالت الوالديــة اإليجابيــة وغــر العنيفــة ،وإدارة
النزاعــات داخــل األرسة ،خاصــة مــع املراهقــن ،مبســاعدة برامــج للتكويــن وأدوات للتعلــم الــذايت يتــم
توفريهــا مبراكــز املســاعدة االجتامعيــة ،مــا يعطــي للحاميــة االجتامعيــة بعــدا جديــدا ،إضافة إىل تشــجيع
األطفــال أنفســهم عــى أن يكونــوا فاعــا أساســيا يف نــر ثقافــة حقــوق الطفــل ،عــر تشــجيع مشــاركتهم
املنتظمــة ،ومتلكهــم املعايــر االجتامعيــة الحاميــة.
ويســعى هــذا الربنامــج الوطنــي التنفيــذي لتغيــر متثــات عمــوم أف ـراد املجتمــع ،عــن طريــق تضمــن
دفاتــر تحمــات مختلــف وســائل اإلعــام ،مبــا فيهــا األنرتنــت ،االلت ـزام بنــر محتويــات تحــرم الطفــل
وحقوقــه ،وإثــارة نقــاش منتظــم ودوري حــول العنــف ضــد األطفــال وحاميــة الطفولــة ينهــل مــن مرجعية
تشــجع احـرام الطفــل وحقوقــه ،وإدانــة العنــف ضــده مــن جهــة ،وبلــورة ونــر الدراســات واملعطيــات
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املعرفيــة والعلميــة املتعلقــة بحقــوق الطفــل والعنــف ضــد األطفــال وحاميــة الطفولــة ،وتشــجيع البحــث
العلمــي حــول هــذه املواضيــع يف مجــال العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية ،عــر إحــداث تكوينــات للبحــث
يف ســليك املاســر والدكتــوراه متخصصــة يف هــذه املجــاالت مــن جهــة ثانيــة.
ويقتــي تعزيــز تدابــر الحاميــة االجتامعيــة ،وتيســر ولــوج األرس التــي لديهــا أطفــال معرضــون ملخاطــر
العنــف إىل الخدمــات األساســية ،توســيع دائــرة تغطيــة مختلــف التدابــر الهادفــة لتحســن فــرص الولــوج
إىل الرعايــة الصحيــة (نظــام املســاعدة الطبيــة ،ونظــام التأمــن اإلجبــاري عــن املــرض) ،وإىل املســاعدات
عــى التعليــم ومكافحــة الهــدر املــدريس (برنامــج تيســر) ،وإىل املســاعدات االجتامعيــة واالقتصاديــة
املبــارشة (صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي ،ودعــم األرامــل املعيــات لألطفــال اليتامــى ،وصنــدوق
التكافــل العائــي) ،لتشــمل عــددا أكــر مــن األرس واألطفــال املحتاجــن.
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الرقم

التدابري الرئيسية

مؤرشات التقييم

الهدف االسرتاتيجي الرابع :النهوض باملعايري االجتامعية الحامئية

زمن التنفيذ
20 19 18 17 16

73

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

القطاعات املسؤولة

القطاعات الرشيكة

وزارة الصناعة والتجارة
واالستثامر واالقتصاد الرقمي
اللجنة الوطنية لحامية
املعطيات ذات الطابع الشخيص

وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
وزارة التضامــن واملــرأة املهني
واألرسة والتنميــة االجتامعية وزارة الشباب والرياضة
الجمعيات

وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني

وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني

الهدف الفرعي :17ترسيخ مامرسات مهنية متشبعة مبقاربة حقوق الطفل لدى املهنيني الذين يشتغلون مع األطفال

X

عــدد املــواد الدراســية
املتضمنــة لوحــدات حــول
حقــوق الطفــل ومختلــف
املخاطــر ،خاصــة تلــك
املتعلقــة باألنرتنت واســتعامل
املعطيــات الشــخصية

74

تعزيــز املناهــج الدراســية لألطفــال
بوحــدات تعلميــة حــول حاميــة
األطفــال وحقوقهــم ومختلــف
املخاطــر ،خاصــة تلــك املتعلقــة
باألنرتنــت واســتعامل املعطيــات
ا لشــخصية

X

إغنــاء وتوحيــد وتعميــم العــدة
عــدد املدرســن واملدرســات
البيداغوجيــة للتحســيس ومناهضــة
الذيــن اســتفادوا مــن التكويــن
العنــف بالوســط املــدريس لفائــدة
حــول العــدة البيداغوجيــة
األطــر التعليميــة واإلداريــة والرتبويــة

الهدف الفرعي  :18تعزيز مشاركة األطفال

75

عــدد بنيــات االســتقبال التــي
صياغــة دليــل أســاليب اإلنصــات
تتوفــر عــى هــذه األدوات يف
لألطفــال وأخــذ آرائهــم بعــن االعتبــار
كل إقليــم
ونرشهــا عــى نطــاق واســع

49

X

إحــداث آليــات ملشــاركة األطفــال ،مبــا عــدد األطفــال ،حســب الفئات،
يف ذلــك األطفــال يف وضعيــة صعبــة ،الذيــن شــاركوا يف آليــات تتبــع
يف تتبــع تنفيــذ السياســة العموميــة السياســة العموميــة املندمجــة
املحدثــة
املندمجــة لحاميــة الطفولــة

76

77

تعزيــز قــدرات الجامعــات يف مجــال عــدد الجامعــات التــي وضعــت
آليــات ملشــاركة األطفــال
تنظيــم مشــاركة األطفــال

X

78

79

تضمــن دفاتــر التحمــات ملختلــف
عدد دفاتر التحمالت التي
وســائل اإلعــام الكالســيكية وعــر
تتضمن االلتزام باحرتام الربامج
األنرتنــت االلتــزام باحــرام برامجهــا
للطفل وحقوقه
للطفــل وحقوقــه

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

وزارة الصناعة والتجارة
واالستثامر واالقتصاد الرقمي
وزارة االتصال
الوكالة الوطنية لتقنني
املواصالت

وزارة الشباب والرياضة
وزارة التضامــن واملــرأة املرصد الوطني لحقوق الطفل
X
واألرسة والتنميــة االجتامعية
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهني
املرصد الوطني لحقوق الطفل
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
وزارة التضامن واملرأة
املهني
X
واألرسة والتنمية االجتامعية
وزارة العدل والحريات
وزارة الشباب والرياضة
وزارة التضامن واملرأة واألرسة املديرية العامة للجامعات
املحلية
 Xوالتنمية االجتامعية
الجامعات الرتابية
وزارة الداخلية

X

الهيئة العليا لالتصال
السمعي البرصي

الهدف الفرعي  :19ترسيخ نظرة إيجابية حول الطفل تحرتم حقوقه وتنبذ العنف ضد الطفل لدى جميع أفراد املجتمع

X

تشــجيع إنتــاج مشــاركة األطفــال ،مبــا
يف ذلــك األطفــال املحرومــون ،يف إعــداد عــدد التقاريــر التــي تقــدم آراء
وتتبــع تنفيــذ جميــع السياســات التــي األطفــال املعــدة واملنشــورة
تهــم األطفــال مبــارشة

50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

تنشــيط نقــاش عمومــي منتظــم ويف عدد األنشطة وعدد الربامج
وســائل اإلعــام الوطنيــة حــول العنــف اإلذاعية والتلفزية املبثة حول
ضــد األطفــال وحــول حاميــة الطفولــة املوضوع

توفــر وســائل التحســيس بحقــوق عدد الوسائل التحسيسية
الطفــل عــر منابــر التوعيــة الدينيــة املتوفرة

80

81

82

X

X

إعــداد أنشــطة دينيــة للتوعيــة يف
مجــال حقــوق الطفــل

X

X

عدد األنشطة الدينية املعدة

X

X

83

X

وضــع برنامــج للتحســيس والتكويــن
حــول حقــوق الطفــل لفائــدة األطــر عدد األطر الرتبوية واملتمدرسة
الرتبويــة والتالميــذ مبؤسســات التعليــم املستفيدة
العتيــق

51

وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية
وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
وزارة االتصال
املهني
وزارة الصحة
وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي وتكوين
األمانة العامة للمجلس العلمي
األعىل
وزارة األوقاف والشؤون
قناة محمد السادس للقرآن
الكريم
اإلسالمية
اذاعة محمد السادس للقرآن
الكريم
األمانة العامة للمجلس العلمي
األعىل
وزارة األوقــاف والشــؤون قناة محمد السادس للقرآن
الكريم
اإلســامية
إذاعة محمد السادس للقرآن
الكريم
وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية
والشــؤون
األوقــاف
وزارة
اإلســامية
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهني

84

85

86

87

88

تشــجيع املنشــورات العلميــة املتميــزة •عــدد املنشــورات العلميــة
املنجــزة حــول العنــف ضــد األطفــال املتميــزة حــول حاميــة الطفولة
التــي تــم تشــجيعها
وحاميــة الطفولــة
تخصيــص جائــزة ألفضــل البحــوث
عــدد البحــوث واملنشــورات
واملنشــورات املنجــزة حــول العنــف
الحاصلــة عــى جوائــز
ضــد األطفــال وحــول حاميــة الطفولــة
تشــجيع إحــداث مســالك ماســر
مختصــة حــول موضــوع حاميــة عدد مسالك املاسرت املعتمدة
ا لطفولــة
تشــجيع بحــوث الدكتــوراه حــول عــدد رســائل الدكتــوراه حــول
حاميــة الطفولــة املناقشــة
موضــوع حاميــة الطفولــة

X

X

X

X

وزارة التشــغيل والشــؤون وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة
والتنميــة االجتامعيــة
االجتامعيــة

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي وتكوين
األطر

وزارة الثقافة
وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية
وزارة التعليم العايل والبحث وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية
العلمي وتكوين األطر
وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي وتكوين األطر

X

الجامعات

الجامعات
والبحث
وزارة التعليم العايل
العلمي وتكوين األطر
مراكز البحث

الهدف الفرعي  :20تطوير البحث واالبتكار يف العلوم االجتامعية واإلنسانية والرقمية حول العنف ضد األطفال وحامية الطفولة ونرش نتائجه

تنظيــم حمــات تحسيســية وتربويــة
وتكوينيــة حــول مكافحــة تشــغيل عدد الحمالت املنجزة
األطفــال والوقايــة

52

تحســن وتدعيــم الولــوج إىل املســاعدة
عــدد األرس املســتفيدة مــن
االجتامعيــة والخدمــات الطبيــة لــأرس
خدمــات طبيــة يف إطــار نظــام
يف وضعيــة هشاشــة واملحتضنــن
املســاعدة الطبيــة «راميــد»
ألطفــال معرضــن ملخاطــر العنــف

•عــدد األطفــال يف وضعيــة
هشاشــة ،مبــن فيهــم األطفــال
تعزيــز دعــم متــدرس األطفــال يف يف وضعيــة إعاقــة ،الذيــن
اســتفادوا مــن دعــم للتمــدرس
وضعيــة هشاشــة ،مبــن فيهــم األطفــال مناســب لحاجياتهــم
يف وضعيــة إعاقــة
•عــدد املدرســن واألطــر
الرتبويــة املكونــة للعمــل مــع
األطفــال ذوي إعاقــة

تحسني ولوج جميع األطفال للرتفيه
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وزارة الصحة

وزارة االقتصاد واملالية

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الداخلية
الجامعات الرتابية
الجامعات الرتابية

الجامعات الرتابية

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهني
الجمعيات

وزارة التضامن واملرأة واألرسة الجمعيات
والتنمية االجتامعية

وزارة الرتبية الوطنية
 Xوالتكوين املهني

X

وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية
التعاون الوطني

الهدف الفرعي  :21تعزيز الحامية االجتامعية لألرس التي يتعرض أطفالها لخطر العنف بسبب هشاشتها وتأمني ولوجها إىل الخدمات األساسية
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عــدد البنيــات التحتيــة املجهــزة
للرتفيــه لفائــدة كل األطفــال،
مبــن فيهــم األطفــال املهاجريــن
واألطفــال يف وضعيــة إعاقــة،
حســب املناطــق
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X

•عــدد املــدارس املســتفيدة
منــذ منشــآت املــاء الصالــح
للــرب والــرف الصحــي
•عــدد املــدارس املســتفيدة
مــن الرتبيــة البيئيــة
•عدد التلميذات املستفيدات
•عدد التالميذ املستفيدين

الربنامــج الوطنــي لتعميــم تزويــد نســبة التــزود باملــاء الصالــح
الســاكنة القرويــة باملــاء الصالــح للــرب حســب الســاكنة
القرويــة
للــرب

تعميــم ونــر التكويــن وفــق مقاربــة عــدد املؤسســات الرتبويــة
التثقيــف بالنظــر واملهــارات الحياتيــة التــي تســتعمل الحقيبــة
مــن خــال إعــداد حقيبــة تربويــة الرتبويــة الخاصــة بالتثقيــف
بالنظــر واملهــارات الحياتيــة
خاصــة
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الربنامــج الوطنــي للتأهيــل البيئــي
للمــدارس بالوســط القــروي عــر إنجــاز
البنيــات التحتيــة لتزويــد املــدارس
بالوســط القــروي باملــاء الصالــح
للــرب ومنشــآت الــرف الصحــي
والرتبيــة البيئيــة
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X

X

التكفــل املبكــر باألطفــال املزداديــن
خــارج إطــار الــزواج وبالفتيــات
الحوامــل خــارج إطــار الــزواج ،عــر عــدد املســتفيدين مــن برامــج
توفــر اإلقامــة والدعــم النفــي التكفــل
االجتامعــي والرعايــة الصحيــة وبرامــج
التوعيــة ألمهاتهــم
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الوزارة املنتدبة املكلفة باملاء
الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة

وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني

الوزارة املنتدبة املكلفة
باملاء ،املكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح
للرشب

املكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للرشب

 Xوزارة الرتبية الوطنية

X

X

X

وزارة الداخلية (العامالت
واألقاليم والجامعات املحلية)

وزارة الصحة
الجمعيات
جميع القطاعات املعنية

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية ،السلطات املحلية
جميع القطاعات املعنية
الجمعيات

عــدد متعهــدي املواصــات
ومــزودي خدمــات الذيــن
تعزيــز تأمــن وســامة ولــوج األطفــال
اتخــذوا التدابــر الالزمــة
إىل األنرتنــت واســتعامله
لحاميــة األطفــال عــى شــبكة
األنرتنــت
عــدد الفاعلــن يف مجــال
الصناعــة الســياحية واألســفار
امللتزمــن بتفعيــل ميثــاق
اعتامد ميثاق السياحة املستدامة
الســياحة املســتدامة املتضمــن
ملقتضيــات حاميــة حقــوق
الطفــل

الهدف الفرعي  :22تقوية املسؤولية االجتامعية للقطاع الخاص
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تعزيــز ثقافــة املســؤولية االجتامعيــة عــدد املقــاوالت امللتزمــة
والدفــاع عــن حقــوق الطفــل لــدى مبقتضيات املســؤولية االجتامعية
واحــرام حقــوق الطفــل
رشكات القطــاع الخــاص
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X

الوكالة الوطنية لتقنني
وزارة الصناعة والتجارة
واالستثامر واالقتصاد الرقمي املواصالت
املديرية العامة لألمن الوطني
 Xاللجنة الوطنية لحامية
املعطيات ذات الطابع
الشخيص

X

X

X

X

X

الدرك املليك

X

وزارة السياحة

وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية

X

X

X

X

وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية
وزارة الصناعة والتجارة
واالستثامر واالقتصاد الرقمي االتحاد العام ملقاوالت املغرب
الجمعيات

الهدف االستراتيجي الخامس:
وضع منظومات للمعلومات والتتبع
والتقييم والمراقبة

تقديم
يهــدف نظــام املعلومــات والتتبــع والتقييــم واملراقبــة ،الــذي يشــكل الهــدف االســراتيجي الخامــس
للسياســة العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة ،إىل توفــر إمكانيــة تقييــم تحليــل وضعيــة حاميــة
الطفولــة باملغــرب ،ســواء يف مــا يخــص حاميــة األطفــال عــى مختلــف املســتويات الرتابيــة (وطنيــا وجهويــا
وإقليميــا ومحليــا) ،أو عــى مســتوى الفئــات املختلفــة مــن األطفــال املحتاجــن للحاميــة ،وذلــك عــر جمع
معطيــات موثوقــة وموحــدة وشــاملة ،وفــق معايــر محــددة مــن أجــل توجيــه التدخــات ،والتــي تتعلــق
باألطفــال الذيــن يلجــون منظومــة الحاميــة بالــرورة يف نطــاق ت ـرايب يتســم بالقــرب ،بــدء باســتقباله،
وخــال تتبــع مســاره داخــل منظومــة حاميــة الطفولــة وبعــد خروجــه منهــا.
وتضطلــع بهــذه املهمــة البنيــة املكلفــة بجمــع املعلومــات وتحليلهــا وتقييــم وتوجيــه وتتبــع الحــاالت
الفرديــة لألطفــال املحتاجــن للحاميــة عــى املســتوى الـرايب ،والتــي تســتند أيضــا عــى أنظمــة املعلومــات
املتوفــرة لــدى مختلــف القطاعــات ،كالصحــة والرتبيــة الوطنيــة والعــدل والحريــات والتعــاون الوطنــي
واملديريــة العامــة لألمــن الوطنــي وغريهــا ،...وذلــك بنــاء عــى خريطــة تشــخص وتحــدد املــؤرشات
املعتمــدة ومــدى توفريهــا ملعطيــات متعلقــة بحاميــة الطفولــة ،بتعــاون مــع القطاعــات الوزاريــة املعنيــة
إلدمــاج حاميــة األطفــال ومؤرشاتهــا مــا أمكــن يف أنظمــة معلوماتهــا ،مــا يســتوجب تحديــدا دقيقــا
لطبيعــة املعلومــات التــي يتــم جمعهــا وتنظيمهــا وفــق قامئــة تصنيــف تأخــذ بعــن االعتبــار الطابــع
املعقــد لوضعيــات الطفــل يف اح ـرام تــام ملبــدأي الحاميــة والرسيــة.
ومت ّكــن هــذه املعطيــات املوحــدة ،التــي يتــم تدبــر نظامهــا مــن طــرف وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة
والتنميــة االجتامعيــة بتعــاون مــع املندوبيــة الســامية للتخطيــط التــي تتوفــر عــى خــرات ومــوارد
وكفــاءات تقنيــة مهمــة يف هــذا املجــال ،وتنجــز تقاريــر ســنوية ودراســات كل ثالث ســنوات ،من تشــخيص
وضعيــة حاميــة الطفولــة يف املغــرب .كــا متكــن مــن تتبــع وتقييــم عمــل نظــام حاميــة الطفولــة ،وذلــك
مــن خــال:
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 .1تقييــم كيفيــة اشــتغال مختلــف الفاعلــن املكلفــن بالتكفــل باألطفــال ،عــن طريــق نظــام مراقبــة ينشــأ
يف مختلــف اإلدارات ،يســتند عــى املعايــر املحــددة يف الهــدف االس ـراتيجي الثالــث ،وســيتم تتبــع
وتقييــم مختلــف الهيــاكل عــى املســتوى اإلقليمــي.
 .2قيــاس التقــدم املحــرز يف تنفيــذ التدخــات العموميــة ،وفــق خطــة عمــل ووفــق الربنامــج الوطنــي
التنفيــذي نفســه الــذي يحــدد التدابــر املتخــذة واآلجــال املحــددة لتنفيذهــا ،والقطــاع املســؤول،
وخصوصــا املــؤرشات ،وهــي إحــدى مهــام لجــان حاميــة الطفولــة املحدثــة إقليميــا واللجنــة التقنيــة
للجنــة الوزاريــة مركزيــا ،التــي تتــوىل إعــداد تقريــر ســنوي عــن التقــدم املحــرز يف تنفيــذ الربنامــج يتــم
رفعــه إىل اللجنــة الوزاريــة املكلفــة بتتبــع تنفيــذ السياســات واملخططــات الوطنيــة يف مجــال الطفولــة
وحاميتهــا ،التــي تتخــذ التدابــر الالزمــة لرفــع العراقيــل املحتملــة أو لتغيــر مســار بعــض التدخــات
التــي تحتــاج إىل تغيــر.
 .3عقــد املناظــرة الوطنيــة لحاميــة الطفولــة بصفة منتظمــة لجمع األطـراف املعنية بهدف التفكــر الجامعي
يف التقــدم املحــرز ويف التحديــات املطروحــة ،وتجديــد التزام الجميــع لحامية الطفولــة يف املغرب.
 .4آليــة التتبــع املســتقل لضــان تتبــع مــن منظــور خارجــي عــن املنظومــة يقــف عــى أوجــه القصــور
والخلــل ،ويدفــع يف اتجــاه تقويــة قــدرة املنظومــة عىل حاميــة األطفال بشــكل فعال .وتضع املؤسســات
الوطنيــة ،التــي تقــوم بــدور التتبــع املســتقل ،تضــع لنفســها خطــة العمــل وتقــرر يف املوضوعــات التــي
ترغــب يف تداولهــا .لذلــك ،يركــز الربنامــج الوطنــي التنفيــذي ،كوثيقــة حكوميــة ،عــى اعتــاد قوانــن
تســمح لهــذه املؤسســات ،كاملجلــس االستشــاري لــأرسة والطفولــة ،بالقيــام بهــذا التتبــع املســتقل.

60

99

X

القطاعات املسؤولة

املندوبية السامية للتخطيط

وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية

القطاعات الرشيكة

املندوبية السامية للتخطيط

اللجنة الوطنية لحامية
املعطيات ذات الطابع
الشخيص

وزارة الداخلية

وزارة العدل والحريات
وزارة التضامن واملرأة واألرسة وزارة الشباب والرياضة
وزارة الصحة
والتنمية االجتامعية
املرصد الوطني للتنمية
البرشية
X
اللجنة الوطنية لحامية
املندوبية السامية للتخطيط املعطيات ذات الطابع
الشخيص
املندوبية السامية للتخطيط
الجمعيات

زمن التنفيذ
مؤرشات التقييم
التدابري الرئيسية
رقم
20 19 18 17 16
الهدف االسرتاتيجي الخامس :وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم واملراقبة

بلــورة واعتــاد بروتوكــول موحــد
لجمــع املعطيــات املتعلقــة باألطفــال
الذيــن يلجــون منظومــة حاميــة بروتوكول معد ومعتمد
الطفولــة يتضمــن تصنيفــا موحــدا
لــكل حــاالت العنــف ضــد األطفــال
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الهدف الفرعي  :23بناء وتفعيل منظومة معلومات خاصة باألطفال الذين يلجون منظومة الحامية

X

X

•نظــام الربمجيــات املبلــور
واملتضمــن للمعلومــات املتعلقــة
وضــع قاعــدة بيانــات عــى املســتوى
باألطفــال الذيــن يلجــون املنظومــة
اإلقليمــي والجهــوي مدعمــة بنظــام
الحامئيــة حســب الجهــات واألقاليــم
معلومــايت
•عــدد األقاليــم املتوفــرة عــى نظــام
معلومــايت مفعل
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101

102

اللجنة الوطنية لحامية
املعطيات ذات الطابع
الشخيص
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية

X

X

X

عدد األطر املستفيدة من التدريبات
حسب األقاليم
عــدد املتدخلــن الذيــن يتوفــرون
عــى خرائــط حســب األقاليــم

اللجنة الوطنية لحامية
املعطيات ذات الطابع
الشخيص

التعاون الوطني

املندوبية السامية للتخطيط

وزارة الداخلية (العاملة)

اللجنة الوطنية لحامية
املعطيات ذات الطابع
الشخيص

X

103

X

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية

وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية
 Xاللجنة الوطنية لحامية
املعطيات ذات الطابع
الشخيص

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية

إعــداد ميثــاق حــول رسيــة املعلومات
املســتقاة عــن األطفــال وآليــات ميثاق الرسية معتمد
ضــان حاميتهــا

104

اللجنة الوطنية لحامية
املعطيات ذات الطابع
الشخيص

X

X

X

تجميــع املعطيــات عــى املســتوى
اإلقليمــي الجهــوي وإحالتهــا عــى
معطيات مجمعة وممركزة متوفرة
املســتوى املركــزي عــر نظــام
معلومــايت موحــد

اســتفادة األطــر املســؤولة عــن مركــزة
املعلومــات بشــأن الحــاالت الفرديــة
مــن تدريبــات خاصــة
يتوفــر كل متدخــل عــى خريطــة
تبــن مصــادر املعلومــات وحركتهــا
بــن الفاعلــن والجهــات التــي ينبغــي
توجيــه املعلومــات املتعلقــة بالحاميــة
إليهــا
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X

X

X

X

X

X

X

الهدف الفرعي  :24وضع منظومة للتتبع والتقييم متكن من تقييم منظومة الحامية واألهداف املحققة

105

106

X

بلــورة قاعــدة مــؤرشات لحاميــة
الطفولــة متكاملــة عــى أســاس
قاعدة للمؤرشات املعتمدة
املــؤرشات املوجــودة حاليــا
واســتكاملها مبــؤرشات جديــدة

إنجــاز تشــخيص ســنوي لوضعيــة
الحاميــة ونــره عــى املســتويني
الجهــوي واملركــزي

107

X

X

•تقرير بتشخيص للوضعية العامة
•تقارير تشخيصات للوضعية جهويا

إنجــاز دراســة وطنيــة دوريــة حــول
العنــف ضــد األطفــال كل  5ســنوات

X

X

دراسات منجزة بعد كل  5سنوات

108

109

X

X

إعــداد مــؤرشات حــول حاميــة عــدد القطاعــات التــي تعتمــد
برامــج ميزانياتيــة لحاميــة الطفولــة
الطفولــة يف امليزانيــة

التقاريــر الســنوية املنشــورة
احتســاب االعتــادات املالية الســنوية
لالعتــادات املاليــة اإلجامليــة
لحاميــة الطفولة
الخاصــة بحاميــة الطفولــة

63

املرصد الوطني للتنمية
البرشية
املندوبية السامية للتخطيط

كافة القطاعات املعنية

كافة القطاعات املعنية

آليات التقييم والتتبع لحامية
الطفولة
املندوبية السامية للتخطيط
املرصد الوطني للتنمية
البرشية
املرصد الوطني لحقوق الطفل

وزارة التضامن واملرأة واألرسة املندوبية السامية للتخطيط
والتنمية االجتامعية
املندوبية السامية للتخطيط
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية
وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية
وزارة االقتصاد واملالية
وزارة االقتصاد واملالية
والجامعات الرتابية

تقييــم مخطــط العمــل اإلقليمــي
مــن طــرف اللجنــة اإلقليميــة لحاميــة
الطفولــة بــإرشاك الفاعلــن املحليــن تقرير اللجنة السنوي منشور
(الجامعــات الرتابيــة والجمعيــات
واألطفــال)...

التقييــم الوطنــي للتقــدم املحقــق يف
تنزيــل الربنامــج التنفيــذي للسياســة التقاريــر الدوريــة للجنــة الوزاريــة
العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولة واللجنــة التقنيــة منشــورة
مــن طــرف اللجنــة الوزاريــة

110

111

112

X

X

X

تنظيــم مناظــرة وطنيــة لحاميــة
الطفولــة كل  3ســنوات تجمــع كل •مناظرة منظمة بعد كل  3سنوات
الفاعلــن للوقــوف عــى الوضعيــة
الراهنــة والتخطيــط لإلجــراءات •توصيات املناظرة جاهزة
الالزمــة

64
X

X

X

X

X

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية

رئاسة الحكومة

وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية

الجامعات الرتابية
الجمعيات
وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية
القطاعات الحكومية
أعضاء اللجنة الوزارية
القطاعات الحكومية
الجمعيات

الهدف الفرعي  :25وضع نظام للتتبع املستقل باالعتامد عىل هيئات قامئة وشغالة ورفع تقارير دورية للمنظامت الدولية املعنية
X
•املصادقة عىل مرشوع القانون
تفعيــل املجلــس االستشــاري لــأرسة
•نرش القانون بالجريدة الرسمية
X
113
والطفولــة
•تعيني أعضاء املجلس
X

وزارة التضامــن واملــرأة
واألرسة والتنميــة االجتامعية

114

X

X

115

X

تتبــع توصيــات ومالحظــات لجنــة
حقــوق الطفــل باألمــم املتحــدة تقريــر املنجــزات لــكل قطــاع
بخصــوص التقريــر الــدوري للمغــرب وزاري متدخــل يف مجــال الطفولــة
يف مجــال تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق واملتضمنــة للمالحظــات
الطفــل مــن طــرف القطاعــات املعنيــة

تقديــم التقريــر الــدوري أمــام لجنــة
حقــوق الطفــل باألمــم املتحــدة التقرير مقدم يف التاريخ املحدد
حســب التزامــات كل األطــراف

X

وزارة التضامــن واملــرأة
واألرسة والتنميــة االجتامعيــة كل القطاعــات املتدخلــة يف
X
املندوبيــة الوزاريــة لحقــوق مجــال الطفولــة
اإلنســان
وزارة التضامــن واملــرأة
واألرسة والتنميــة االجتامعيــة
X
املندوبيــة الوزاريــة لحقــوق
اإلنســان
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