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تقــديــــم

االفتتاحية: 1 - اجلل�سة 
اأ- كلمة ال�ضيدة ب�ضيمة احلقاوي وزيرة الت�ضامن واملراأة واالأ�رسة والتنمية االجتماعية

ب- كلمة ال�ضيدة ريجينا دو دوميني�ضي�س ممثلة اليوني�ضيف باملغرب

ت- كلمة االأطفال

ث- كلمة ال�ضيد عبداالإله بن كريان رئي�س احلكومة

2 - جل�سة عامة: م�رشوع ال�سيا�سة العمومية املندجمة حلماية الطفولة باملغرب والتجارب الدولية
اأ- وزارة الت�ضامن واملراأة واالأ�رسة والتنمية االجتماعية: م�رسوع ال�ضيا�ضة العمومية املندجمة

اأ - 1  ال�ضياق العام واملربرات ومنهجية ومراحل اإعداد امل�رسوع.

اأ - 2 املحاور اال�ضرتاتيجية لل�ضيا�ضة العمومية املندجمة وهياكل احلكامة 

ب- اليوني�ضيف: االأنظمة املندجمة حلماية الطفولة

ب - 1 االأنظمة املندجمة: التطور التاريخي واملزايا

ب - 2 مناذج من املمار�ضات اجليدة على امل�ضتوى االإفريقي

ت- جمل�س اأوروبا: اال�ضرتاتيجية املندجمة حلماية الطفولة 

املو�سوعاتية امل�ستديرة  الور�سات واملوائد   .3
االأجهزة الرتابية املندجمة حلماية الطفولة االأوىل:  الور�سة   3  - 1

اأ -  التجربة املغربية يف جمال االأجهزة الرتابية املندجمة حلماية الطفولة: اخلال�سات والدرو�س امل�ستخل�سة

 اأ - 1   خاليا التكفل بالن�ضاء واالأطفال باملحاكم، وزارة العدل واحلريات

 اأ - 2 وحدات التكفل املندمج بالن�ضاء واالأطفال �ضحايا العنف باملوؤ�ض�ضات اال�ضت�ضفائية، 

وزارة ال�ضحة

 اأ -   3 اخلدمات الرتبوية ملوؤ�ض�ضات حماية الطفولة، وزارة ال�ضباب والريا�ضة

 اأ - 4 خاليا الدعم النف�ضي لالأطفال �ضحايا العنف، املديرية العامة لالأمن الوطني

 اأ - 5 برامج وخدمات القرب يف جمال حماية الطفولة، موؤ�ض�ضة التعاون الوطني

 اأ - 6 اإدراج بعد حماية الطفولة يف املخططات اجلهوية ملحاربة اله�ضا�ضة، جتربة جمل�س 

اجلهة الشرقية

 اأ - 7 اخلال�ضات والدرو�س امل�ضتخل�ضة

الفهــر�س
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ب- بع�س التجارب الدولية للمنظومات املندجمة حلماية الطفولة 

ب- 1 اإ�ضبانيا، منظومة حماية االأطفال يف جهة مدريد

)Doubs( »ب- 2 فرن�ضا، منوذج منظومة حماية االأطفال يف مقاطعة »دوب�س

ب- 3 اإ�ضتونيا، منوذج نظام حماية الطفولة

ب- 4 اأمريكا الالتينية، مناذج ملنظومات حماية الطفولة

ب- 5 ال�رسق االأو�ضط، مناذج منظومات حماية الطفولة 

اآليات الر�سد وتقدمي ال�سكايات والتبليغ الثانية:  الور�سة    3-2
اأ- مبادرات وطنية يف جمال تقدمي ال�سكايات واملراقبة.

اأ- 1 االإطار املرجعي الدويل حلقوق الطفل، املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق االإن�ضان

اأ- 2 التبليغ وتقدمي ال�ضكايات، وزارة العدل واحلريات.

اأ- 3 دور مفت�ضية ال�ضغل يف املراقبة والتبليغ، وزارة الت�ضغيل وال�ضوؤون االجتماعية، 

اأ- 4 االآليات امل�ضتقلة لتقدمي ال�ضكايات اخلا�ضة باالأطفال، املجل�س الوطني حلقوق 

االإن�ضان

اأ- 5 الرقم االأخ�رس ملحاربة العنف �ضد االأطفال جتربة املر�ضد الوطني حلقوق الطفل

ب-  جتارب دولية يف جمال اآليات تقدمي ال�سكايات واملراقبة.

ب- 1  منوذج جزر املوري�س

ب- 2 بلجيكا، جتربة مفو�ضي حقوق الطفل 

ب- 3  تون�س، جتربة  مندوبي حماية الطفولة 

ب- 4  فل�ضطني، اخلط الهاتفي الدويل مل�ضاعدة االأطفال

ال�رشاكة بني الفاعلني العموميني واملجتمع املدين  الثالثة:  الور�سة   3-3
اأ- التجارب الوطنية يف جمال ال�رشاكة بني الفاعلني العموميني واملجتمع املدين

اأ- 1  جتربة القطب االجتماعي 

اأ- 2  جتربة جماعة اآيت اأوالل وجماعة �ضف�ضاون 

اأ- 3 وجهة نظر اجلمعيات

ب-  التجارب الدولية يف جمال ال�رشاكة مع اجلمعيات

ب- 1  جتربة اأمريكا الالتينية.

ب- 2  جتربة تركيا، 
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للمقاوالت امل�سوؤولية االجتماعية  االأوىل:  امل�ستديرة  املائدة   3-4
اأ- حماية الطفولة يف و�سائل االت�سال احلديثة

اأ- 1 اال�ضرتاتيجية الوطنية للرتبية يف املجال الرقمي، اللجنة الوطنية ملراقبة وحماية املعطيات ال�ضخ�ضية

اأ- 2 حماربة اجلرمية االلكرتونية، املديرية العامة لالأمن الوطني

اأ- 3 مكانة الطفل يف ا�ضرتاتيجية املغرب الرقمي، وزارة ال�ضناعة والتجارة واال�ضتثمار 

واالقت�ضاد الرقمي

اأ- 4 امل�ضوؤولية االجتماعية للمقاوالت، جتربة االحتاد العام ملقاوالت املغرب

ب -  التجارب الدولية يف جمال حماية الطفولة يف و�سائل االت�سال احلديثة

ب- 1  منظمة »اإكبات« ECPAT الدولية

ب- 2  ال�ضبكة الدولية اإن�ضاف

 Google ب- 3  �رسكة غوغل

الدولية و�سبل بلورة اإطار من�سق لتفعيل ال�سيا�سة العمومية  ال�رشاكات  الثانية:  امل�ستديرة  املائدة   3-5
اأ- برنامج االأمم املتحدة االإمنائي باملغرب.

ب-  اليوني�سف

ت-  �سندوق االأمم املتحدة لل�سكان

ث- �سندوق االأمم املتحدة االإمنائي للمراأة

ج-  منظمة االأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية

ح-  املنظمة الدولية للهجرة

خ- املجل�س االأوروبي

د-  �سفارة فرن�سا يف املغرب

ذ-  الوكالة اال�سبانية للتعاون الدويل والتنمية

. اجلل�سة اخلتامية  4
امل�ستديرة الور�سات واملوائد  تو�سيات   4-1

      اأ- تو�سيات الور�سة االأوىل حول االأجهزة الرتابية املندجمة حلماية الطفولة

    ب- تو�سيات الور�سة الثانية حول اآليات الر�سد

    ت- تو�سيات الور�سة الثالثة حول ال�رشاكة بني الفاعلني العموميني واملجتمع املدين 

    ث- تو�سيات  املائدة امل�ستديرة االأوىل حول امل�سوؤولية االجتماعية للمقاوالت
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  ج- تو�سيات املائدة امل�ستديرة الثانية حول ال�رشاكات الدولية و�سبل بلورة اإطار من�سق لتفعيل ال�سيا�سة العمومية 

الت�سامن واملراأة واالأ�رشة والتنمية االجتماعية ب�سيمة احلقاوي وزيرة  ال�سيدة  2-4 كلمة 
باملغرب اليوني�سيف  ال�سيدة ريجينا دو دوميني�سي�س ممثلة  3-4 كلمة 

ال�ساد�س ن�رشه اهلل امللك حممد  اإىل �ساحب اجلاللة  املرفوعة  الوالء واالإخال�س  برقية   4-4
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برئا�سة  الطفولة،  حلماية  املندجمة  العمومية  ال�سيا�سة  م�رشوع  حول  االأوىل  الوطنية  املناظرة  انعقدت 

ال�سيد عبد االإله بنكريان رئي�س احلكومة، يومي الثالثاء واالأربعاء 14 و15 اأبريل 2014 يف ق�رش 

املوؤمترات بال�سخريات.

متيز افتتاح هذه املناظرة، التي نظمتها وزارة الت�سامن واملراأة واالأ�رشة والتنمية االجتماعية بح�سور 

العدل  الرميد وزير  الدولة، وال�سيد م�سطفى  باها، وزير  ال�سيد عبد اهلل  الوزراء:  ال�سادة  عدد من 

واحلريات، وال�سيد اإدري�س ال�سحاك االأمني العام للحكومة، وال�سيد م�سطفى اخللفي وزير االت�سال 

الناطق الر�سمي با�سم احلكومة، وال�سيد عبد ال�سالم ال�سديقي وزير الت�سغيل وال�سوؤون االجتماعية، 

الوزيرة  بوعيدة  امباركة  وال�سيدة  الداخلية،  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  ال�رشي�س  ال�رشقي  وال�سيد 

املنتدبة لدى وزير ال�سوؤون اخلارجية والتعاون. 

العام  االحتاد  رئي�سة  بن�سالح  مرمي  كال�سيدة  اأخرى  �سخ�سيات  م�ساركة  املناظرة  هذه  عرفت  كما 

ملقاوالت املغرب، باالإ�سافة اإىل عدد من امل�سوؤولني واالأطر ال�سامية بعدد من القطاعات واملوؤ�س�سات 

ال�سفراء  من  وعدد  االأطراف  واملتعدد  الثنائي  للتعاون  الدولية  املنظمات  عن  وم�سوؤولني  الوطنية، 

املعتمدين ببالدنا. 

والريا�سيني  والفنانني  الربملانيني  من  العديد  ح�سور  وكذا  الوازن،  احل�سور  هذا  خالل  من  ويتبني 

وجميع  االقت�ساديون  والفاعلون  احلكومة  توليه  الذي  االهتمام  مدى  االعالميني،  وامل�سوؤولني 

مكونات املجتمع املدين للنهو�س بحماية الطفولة ببالدنا.

تقــديــــم
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مت  التي  الطفولة،  حلماية  املندجمة  العمومية  ال�سيا�سة  م�رشوع  حول  االأوىل  الوطنية  املناظرة  وتعترب 

تنظيمها بدعم من اليوني�سيف، تتويجا مل�سل�سل من امل�ساورات املكثفة امتد على مدار �سنة 2013، 

وعرف م�ساركة حوايل 700 فاعل اأ�سا�سي من ممثلي القطاعات احلكومية على امل�ستويني املركزي 

واملحلي، واجلمعيات املتخ�س�سة يف جمال الطفولة، واملنتخبني املحليني، والقطاع اخلا�س. كما متيز 

هذا امل�سل�سل االإعدادي مب�ساركة حوايل 800 طفل متكنوا من التعبري عن اآرائهم ومقرتحاتهم وما 

ينتظرونه من م�رشوع ال�سيا�سة العمومية املندجمة.

ال�سيد  برئا�سة  بالطفل  الوزارية اخلا�سة  للجنة  بانعقاد اجتماعني  اأي�سا  امل�سل�سل االإعدادي  متيز هذا 

رئي�س احلكومة، االأول يف 24 يوليوز 2014 والثاين يف 30 يناير 2014.

و�سكلت املناظرة الوطنية االأوىل فر�سة للتفكري يف روافع تفعيل ال�سيا�سة العمومية املندجمة ورهانات 

تنزيلها على اأر�س الواقع، وذلك من خالل ثالث ور�سات ومائدتني م�ستديرتني مت خاللها معاجلة 

املوا�سيع التالية:

االأجهزة الرتابية املندجمة حلماية الطفولة؛ 1 .

اآليات الر�سد وتقدمي ال�سكايات والتبليغ؛ 2 .

ال�رشاكات بني الفاعلني العموميني واجلمعيات العاملة يف جمال حماية الطفولة؛ 3 .

امل�سوؤولية االجتماعية للمقاوالت يف جمال حماية الطفولة؛ 4 .

ال�رشاكة الدولية كاإطار م�سرتك ومن�سق لتفعيل ال�سيا�سة العمومية. 5 .

 15 اإىل  باالإ�سافة  400 فاعل من جماالت وهيئات خمتلفة،  الور�سات حوايل  اأ�سغال هذه  انخرط يف 

خبريا دوليا من اليوني�سيف وجمل�س اأوروبا �ساهموا بدورهم يف اإغناء النقا�س الوطني باخلال�سات والعرب 

امل�ستخل�سة من جتارب دولية من اأوروبا واأفريقيا واأمريكا الالتينية يف جمال حماية الطفولة.

طريقة  حيث  من  �سواء  اللقاء  هذا  طبع  بارزا  حدثا  املناظرة  اأ�سغال  يف  االأطفال  م�ساركة  كانت  وقد 

م�ساركتهم اأو من حيث م�سمون كلمتهم يف اجلل�سة االفتتاحية، واأي�سا من خالل ح�سورهم الفاعل يف 

اأ�سغال الور�سات. وتعترب هذه امل�ساركة ثمرة ال�ست�سارة وطنية لالأطفال نظمتها وزارة الت�سامن واملراأة 

واالأ�رشة والتنمية االجتماعية، بتعاون مع اليوني�سيف، وبتن�سيق مع القطاعات واجلمعيات املعنية. 

ويوثق هذا التقرير ملختلف اأ�سغال املناظرة الوطنية مبا يف ذلك اجلل�سات العامة واأ�سغال الور�سات 

هذه  نتائج  وتعترب  وتو�سيات.  ونقا�سات  وعرو�س  كلمات  من  تخللها  وما  امل�ستديرتني  واملائدتني 

املناظرة ح�سيلة هامة الإغناء نتائج امل�ساورات واملراحل االإعدادية مل�رشوع ال�سيا�سة العمومية، وبلورة 

الروافع املحورية لتفعيل هذا امل�رشوع. 
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تراأ�س ال�سيد عبد االإله بنكريان، رئي�س احلكومة، اأ�سغال اجلل�سة االفتتاحية التي متيزت باإلقائه كلمة 

باملنا�سبة تلتها مداخالت كل من ال�سيدة ب�سيمة احلقاوي، وزيرة الت�سامن واملراأة واالأ�رشة والتنمية 

االجتماعية، وال�سيدة ريجينا دو دوميني�سي�س، ممثلة اليوني�سف باملغرب، وكلمة االأطفال.
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 1 - اجلل�سة االفتتاحية:

والتنمية  واالأ�رشة  واملراأة  الت�سامن  وزيرة  احلقاوي  ب�سيمة  ال�سيدة  كلمة  اأ- 

االجتماعية

اأكدت ال�سيدة الوزيرة على اأن م�رشوع ال�سيا�سة العمومية املندجمة حلماية الطفولة يعد خطوة �سمن 

اخلطوات الهامة التي قطعها املغرب يف جمال النهو�س بو�سعية الطفولة حتت القيادة الر�سيدة جلاللة 

امللك حممد ال�ساد�س، ن�رشه اهلل، واالنخراط ال�سخ�سي ل�ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية لالمرمي رئي�سة 

املر�سد الوطني حلقوق الطفل.

الطفولة وما  املتعلقة بحماية  اإىل االإ�سكاليات اجلديدة  الوزيرة يف معر�س كلمتها  ال�سيدة  وتطرقت 

لتحقيق  الفاعلني  خمتلف  تدخالت  بني  واالندماجية  للتن�سيق  وتعزيز  للجهود  تكثيف  من  ت�ستدعيه 

وامل�ساعدة  والقانوين  الطبي  والتكفل  واال�ستقبال  الر�سد  م�ستوى  على  ميدانيا  والفعالية  النجاعة 

االجتماعية واإعادة االإدماج وتتبع و�سعية االأطفال وتقييمها.

كما اأكدت ال�سيدة الوزيرة على اأهمية الربامج وال�سيا�سات الوطنية يف جمال حماربة الفقر واله�سا�سة 

وما تتيحه من اإمكانيات لتعزيز الوقاية والنهو�س بو�سعية االأطفال واالأ�رش اله�سة. م�سددة يف هذا 

فعالية  تعزيز  ت�سمل:  حمائية  بتدابري  وتعزيزها  الوقائية  التدابري  ومواكبة  تقوية  اأهمية  على  ال�سياق 

االإطار القانوين، وتقوية االأجهزة الرتابية، والنهو�س بالقيم االجتماعية احلامية حلقوق الطفل، واإر�ساء 

منظومة للمعلومات فعالة وموحدة لتتبع وتقييم ال�سيا�سات والربامج.
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واأ�سارت ال�سيدة الوزيرة اإىل اأن م�رشوع ال�سيا�سة العمومية املندجمة ي�سعى اإىل تفعيل تو�سيات التقييم 

 2011 �سنة  اإجنازه  مت  الذي  باأطفاله«  »مغرب جدير  للطفولة  الوطنية  العمل  املرحلي خلطة  ن�سف 

واأو�سى بجعل احلماية من اأولويات املرحلة الثانية لهذه اخلطة.

من  واملتنوع  العايل  امل�ستوى  بهذا  الوطنية  املناظرة  هذه  عقد  اأن  على  الوزيرة  ال�سيدة  اأكدت  وقد 

التمثيلية، مركزيا وترابيا، �ست�سمح بتبادل االآراء حول نتائج وخال�سات املراحل التح�سريية ال�سابقة 

والتفكري يف الدعائم االأ�سا�سية لتنزيل هذا امل�رشوع على اأر�س الواقع«.

ووعيا منها باأن حماية الطفولة مو�سوع يقت�سي تدخل العديد من االأطراف، كما يتطلب جهدا جماعيا 

للرقي مبنظومة احلماية، وتوفري خدمات متعددة التخ�س�سات تتميز باجلودة والفعالية والتكامل فيما 

بينها، اأ�سارت ال�سيدة الوزيرة اإىل اأنها كانت حري�سة ب�سكل متوا�سل، اأثناء م�سل�سل اإعداد م�رشوع 

تعلق  �سواء  وذلك  الفاعلني؛  خمتلف  فيها  ينخرط  ت�ساركية  مقاربة  اعتماد  على  العمومية،  ال�سيا�سة 

بتوحيد االإطار املرجعي واملفاهيمي، اأو حتليل و�سعية االأطفال، اأو ت�سخي�س اآليات وهياكل احلماية 

مركزيا وحمليا، اأو تعلق، بعد ذلك بح�رش االأهداف، والفئات امل�ستهدفة، واملحاور ذات االأولوية، ثم 

حتديد اآليات التن�سيق والتتبع والتقييم.

كما اأكدت ال�سيدة الوزيرة حر�سها على �سمان م�ساركة فعالة لالأطفال من خالل تنظيم ا�ست�سارة 

وطنية لفائدتهم امتدت على مدى �سهري نونرب ودجنرب 2013، �سارك فيها اأكرث من 800 طفل 

وطفلة، عربوا عن اآرائهم ومقرتحاتهم يف 52 جمموعة بوؤرية ب 22 مدينة. كما متكن اأطفال اآخرون 

من امل�ساركة عرب اال�ست�سارة التي مت فتحها يف مواقع التوا�سل االجتماعي.

ومن جهة اأخرى، �سددت ال�سيدة الوزيرة على اأن م�رشوع ال�سيا�سة العمومية املندجمة حلماية الطفولة 

املعنية  احلكومية  القطاعات  تقدمها  التي  اخلدمات  وجودة  فعالية  تعزيز  اإىل  ي�سعى  م�رشوعا  يعد 

والتكفل  االجتماعية  امل�ساعدة  حيث  من  اأجوبة  اإعطاء  اإىل  اأي�سا  ي�سعى  كما  الوطنية،  واملوؤ�س�سات 

واالإدماج، وحت�سني ولوج الطفل للخدمات وتقريبها منه، واإذكاء اليقظة االجتماعية واملوؤ�س�ساتية 

جتاه ق�سايا العنف .

ويف نهاية كلمتها ذكرت ال�سيدة الوزيرة باملحاور اال�سرتاتيجية مل�رشوع ال�سيا�سة العمومية، قبل اأن 

تتوجه بال�سكر اإىل جميع الفاعلني الذين �ساهموا يف خمتلف مراحل اإعداد هذا امل�رشوع من قطاعات 

دوليني،  و�رشكاء  دولية،  ومنظمات  وجمعيات،  حمليني،  وفاعلني  وطنية،  وموؤ�س�سات  حكومية 

وخرباء مغاربة ودوليني، باالإ�سافة اإىل االأطفال الذين �ساركوا بفعالية، �سواء يف اال�ست�سارة الوطنية 

اأو يف اأ�سغال املناظرة.
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ب- كلمة ال�سيدة ريجينا دو دوميني�سي�س ممثلة اليوني�سيف باملغرب

اأكدت ال�سيدة ممثلة اليوني�سيف على التقدم امللمو�س الذي اأحرزه املغرب يف جمال حقوق الطفل منذ 

التزاماته �سواء يف اجلانب  تنفيذ  ال�سلة ، خا�سة على م�ستوى  الدولية ذات  ت�سديقه على االتفاقية 

�سنة  املغرب  و�سعها  التي  للطفولة  الوطنية  العمل  خطة  باأهمية  مذكرة  املوؤ�س�ساتي،  اأو  ال�سيا�سي 

بينت ال�سيدة ممثلة اليوني�سيف اأن  حيث   ،2011 ل�سنة  املرحلي  الن�سف  التقييم  واأهمية   ،2006
عددا من االأطفال يف و�سعية ه�سة ال ي�ستفيدون من حقهم يف احلماية.

كما نوهت مببادرة املغرب لو�سع �سيا�سية عمومية مندجمة حلماية الطفولة باعتبارها خطوة ا�سرتاتيجية، 

خ�سو�سا واأن التجارب الدولية قد اأظهرت يف جمملها اأن احلماية الناجعة لالأطفال ال ميكن اأن تتحقق 

اإال بتقدمي اأجوبة مندجمة وعملية تاأخذ بعني االعتبار تالقي الربامج واخلدمات و�سمولية حقوق الطفل، معتربة 

اأن اإقرار �سيا�سة عمومية مندجمة حلماية االأطفال تتعلق يف حقيقة االأمر بتغيري الثقافة ال�سائدة، م�سددة على اأن 

تكتل الفاعلني العموميني واملجتمع املدين على هذا امل�ستوى يعد مفتاح جناح هذا امل�سار.
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ت- كلمة االأطفــال

قبل االنتقال اإىل كلمة االأطفال عر�ست وزارة الت�سامن واملراأة واالأ�رشة والتنمية االجتماعية �رشيط 

اأثناء  لالأطفال  الوطنية  اال�ست�سارة  مراحل  ملختلف  يوثق  اليوني�سيف،  مع  ب�رشاكة  اأعدته  فيديو، 

اأزيد من  اإعداد م�رشوع ال�سيا�سة العمومية. وقد عرفت هذه اال�ست�سارة الوطنية م�ساركة  م�سل�سل 

من خالل 52 اجتماعا بوؤريا بـ 22 مدينة، ومن  الفئات، وذلك  ميثلون خمتلف  800 طفل وطفلة 
خالل اال�ست�سارة عرب مواقع التوا�سل االجتماعي، وذلك على مدى ثالث اأ�سابيع من 23 نونرب اإىل 

.2013 15 دجنرب 
املجل�س  رئي�سة  اأحايك  �سناء  الطفلة  من  كل  الكلمة  تناول  الفيديو،  �رشيط  عر�س  بعد  ومبا�رشة 

اجلماعي للطفل بتطوان والطفل �سليم كرمان ممثل اجلمعية املغربية لقرى االأطفال امل�سعفني باإمزورن 

اإقليم احل�سيمة، لتقدمي كلمة االأطفال. وفيها اأ�ساد الطفالن ب�سعي احلكومة املغربية اإىل و�سع �سيا�سة 

يف  نظرهم  لوجهة  واال�ستماع  االأطفال  ا�ست�سارة  مببادرة  منوهني  الطفولة  حلماية  مندجمة  عمومية 

مراحل اإعداد هذا امل�رشوع.

كما جرد الطفالن الو�سع الراهن حلماية الطفولة باملغرب، م�سددين على اأهمية املكت�سبات ومنبهني 

اإىل ما يتعر�س له االأطفال يوميا من عنف ج�سدي ونف�سي وجن�سي ومن ا�ستغالل واإهمال.
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اأنواع العنف  »لقد فكرنا مبنا�سبة هذه اال�ست�سارة يف و�سعية الطفل باملغرب اليوم ويف 

واال�ستغالل التي يتعر�س لها ويف كل ما يعمل حلمايته. وتبني لنا اأنه رغم كل  املجهودات 

اجلبارة املبذولة حلماية االأطفال والنهو�س بحقوقهم الزال هناك عنف كبري ميار�س بوترية 

يومية على االأطفال : 

ال�رشب  واجلرح،   : عنف ج�سدي  	•
ال�سخرية، ال�ستم، االحتقار، اال�ستهزاء،  ال�سب،   : وعنف معنوي  	•

اغت�ساب، حتر�س،   : وعنف جن�سي  	•
الت�رشد،  	•

اأنواعه ؛ االإهمال بكل  	•
البيوت؛ الطفالت خادمات يف  ت�سغيل  االأطفال، خ�سو�سا  ت�سغيل  	•

اأخذها  اإليه فنعرب عنه يف �سكل اقرتاحات، ننتظر منكم  اأما الراأي الذي تو�سلنا 

بعني االعتبار يف هذه ال�سيا�سة. ويف ما يلي اأهمها :

االأطفال  فيهم  باملغرب بدون متييز مبن  االأطفال  امللمو�سة لكل  توفري احلماية  	•
     املهاجرون والالجئون؛

االأطفال و�سمان حقوقهم وتتبع  املتعلقة بحماية  القوانني  ا�ستكمال وتفعيل  	•
     هذا التفعيل؛

لالأطفال(؛ العدالة )عدالة مالئمة  اإىل  االأطفال  ت�سهيل ولوج  	•
اأ�سكال    كل  ومرتكبي  االأطفال  م�ستغلي  �سد  الزجرية  العقوبات  ت�سديد  	•

    العنف �سدهم؛

�سليم  منو  �رشوط  وتوفري  اأطفالها  حماية  على  قادرة  لتكون   االأ�رش  دعم  	•
    واآمن لهم؛

املوؤ�س�سات؛ االأطفال يف  بدائل الإيداع  اأيجاد  	•
املعنفني؛ لالأطفال  االإن�سات  اإن�ساء وتفعيل خاليا  	•

معايري  وو�سع  التخ�س�س  ح�سب  باالأطفال  التكفل  موؤ�س�سات  ت�سنيف  	•
وقواعد لعمل كل منها؛
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الذين  املوؤ�س�سات خ�سو�سا  بعد خروجهم من  ما  االأطفال  تتبع حاالت  	•
     جتاوزوا �سن 18 �سنة؛

الدركي،  ال�رشطي،  )االأ�ستاذ،  االأطفال  العاملة مع  االأطر  تكوين كل  	•
      القا�سي، االأطر ال�سحية، املربون، اإلخ( وتلقينهم مبادئ وقيم حقوق الطفل؛

االأطفال؛ الولوج لكل  توفري خدمات حماية عالية اجلودة و�سهلة  	•
االأطفال؛ امل�سوؤولني عن حماية  م�ساءلة وحما�سبة كل  	•

والرتفيهية  والرتبوية  ال�سحية  اخلدمات  اإىل  الولوج  من  الطفل  متكني  	•
    والثقافية.

باالإ�سافة اإىل هذه االقرتاحات ن�سبو اإىل ن�رش حقوق الطفل وجعلها جزءا من ثقافة 

جمتمعنا من خالل بثها عرب و�سائل االإعالم وتعبئة كل املجموعات الب�رشية وكل 

الفاعلني املعنيني. 

ويف اخلتام نوجه لكم �سوؤالني ملحني:

•	هل �ستنفذ هذه ال�سيا�سة على اأر�س الواقع وتوفر حماية فعلية الأطفال املغرب  ؟
•	وهل �ستبقى م�ساركة االأطفال يف بلورة هذه ال�سيا�سية  حم�سورة يف اال�ست�سارة 

اأم �ستتطور اإىل م�ساركة م�ستمرة يف تفعيلها وتتبع خطوات تنفيذها ؟ 
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ث- كلمة ال�سيد عبداالإله بن كريان رئي�س احلكومة

اأكد ال�سيد رئي�س احلكومة يف كلمته على عزم احلكومة على امل�سي يف م�رشوع ال�سيا�سية العمومية املندجمة 

حلماية الطفولة وتطبيقها ب�سكل يزيل كل اأ�سكال االإ�ساءة �سد االأطفال و�سوء املعاملة واال�ستغالل، كما 

اأكد على االأهمية الكبرية التي تكت�سيها ق�سايا الطفولة يف الربامج واملخططات احلكومية.

وذكر ال�سيد رئي�س احلكومة باأن االأطفال هم م�سوؤولية واأمانة قبل اأن يكونوا ا�ستثمارا يف امل�ستقبل، 

واعترب تربية االأطفال واالعتناء بهم اأمرا طبيعيا يقوم به االآباء واأولياء االأمور ب�سكل تلقائي، واإذا مل 

يحدث ذلك فمن واجب املجتمع القيام بهذه املهمة، م�سنودا بالدولة باإمكانياتها وبراجمها.

على  اعتداء  مبثابة  هو  االأطفال  على  االعتداء  اأن  حديثه  معر�س  يف  احلكومة  رئي�س  ال�سيد  واأبرز 

االإ�ساءة �سد االأطفال ومعاملتهم معاملة غري الئقة وا�ستغاللهم، جرمية ت�ستحق  املجتمع كله، واأن 

اأ�سد العقوبات. ودعا اإىل �رشورة اعتبار تعر�س الطفل لالعتداء جرمية كربى، وحث املجتمع على 

الدفاع عن االأطفال  التحرك للدفاع عن االأطفال والتبليغ عن املجرمني. وذكر بواجب الدولة يف 

الذين يتعر�سون لالعتداء مع ت�سديد العقوبات.

واأكد ال�سيد رئي�س احلكومة على واجب توفري احلماية لالأطفال غري ال�رشعيني، مع التاأكيد على حقهم 

يف احلياة وحقهم يف االحرتام، واعتبار اإهانتهم جرمية يعاقب عليها القانون. ودعا القطاعات املعنية 

اإىل العمل على احتواء جميع االأطفال يف و�سعية ال�سارع، واحلر�س على توفري احلماية الالزمة لهم 

وعدم ال�سماح بتعر�سهم لالعتداء �سواء مبوؤ�س�سات الرعاية االجتماعية اأو غريها .

من جهة اأخرى، اأكد ال�سيد رئي�س احلكومة على اأهمية التعامل مع االأطفال بعيدا عن التدليل الزائد 

عن حده، واحلر�س على تعليمهم ح�س امل�سوؤولية، وعلى �رشورة تعزيز وتقوية الروافد االجتماعية 

القائمة على الت�سامن مع االأطفال عرب اإعادة االعتبار للروابط االجتماعية وال �سيما العائلية منها.
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2 -  جل�سة عامة: م�رشوع ال�سيا�سة العمومية املندجمة حلماية الطفولة 
باملغرب والتجارب الدولية

اأ- وزارة الت�سامن واملراأة واالأ�رشة والتنمية االجتماعية: م�رشوع ال�سيا�سة العمومية 

املندجمة

قّدم ال�سيد حممد اآيت عزيزي، مدير حماية االأ�رشة والطفولة واالأ�سخا�س امل�سنني بوزارة الت�سامن 

مربزا  الطفولة،  حلماية  املندجمة  العمومية  ال�سيا�سة  م�رشوع  االجتماعية،  والتنمية  واالأ�رشة  واملراأة 

اأ�سباب ودواعي و�سياق و�سع هذا امل�رشوع، واملنهجية املعتمدة، ومراحل االإعداد قبل اأن يقدم اأهم 

عنا�رش ال�سيا�سة املذكورة.

اأ- 1  ال�سياق العام واملربرات ومنهجية ومراحل اإعداد امل�رشوع

للطفولة  الوطنية  العمل  خلطة  املرحلي  ن�سف  التقييم  بعد  الطفولة  بحماية  للنهو�س  احلاجة  ظهرت 

2015-2006 »مغرب جدير باأطفاله«، وهو التقييم الذي اأجنزته وزارة الت�سامن واملراأة واالأ�رشة 
والتنمية االجتماعية، بتن�سيق مع خمتلف القطاعات احلكومية املعنية وال�رشكاء املعنيني �سنة 2011. 

وقد وقف هذا التقييم على جمموعة من االإجنازات واملكت�سبات املهمة يف جماالت الت�رشيع وال�سحة 

اأن جمال احلماية يظل احللقة االأ�سعف، وذلك اعتبارا للطابع املعقد  والرتبية لكنه اأكد باملقابل على 

لظواهر العنف واالهمال واال�ستغالل التي تقت�سي تدخل جمموعة من القطاعات والفاعلني. لذلك 

اأو�سى هذا التقييم ب�رشورة جعل احلماية  من اأولويات املرحلة الثانية خلطة العمل الوطنية للطفولة. 

وتفعيال لتو�سيات التقييم ن�سف املرحلي، واأمام تزايد امل�ساكل املرتبطة بالعنف واالإهمال واال�ستغالل 

الفاعلني  خمتلف  تدخالت  بني  االلتقائية  وحتقيق  اجلهود  لتن�سيق  احلاجة  بروز  ومع  االأطفال،  �سد 

مندجمة  عمومية  �سيا�سة  اإعداد  ور�س  االجتماعية  والتنمية  واالأ�رشة  واملراأة  الت�سامن  وزارة  فتحت 

العمومية  ال�سيا�سة  الوطنية االأوىل حول م�رشوع  باملناظرة  ليتوج   2013 بداية  الطفولة منذ  حلماية 

حلماية الطفولة �سنة 2014. 

يتميز ال�سياق الوطني احلايل بدينامية مالئمة لتعزيز حماية الطفولة، فمن جهة هناك د�ستور 2011 

احلكومي  الربنامج  هناك  اأخرى  د�ستوري، ومن جهة  اإىل حق  احلماية  الطفل يف  بحق  ارتقى  الذي 

الذي يعطي االأولوية لتقوية ال�سيا�سات العمومية يف جمال الطفولة، باالإ�سافة اإىل جمموعة من االأورا�س 

اإ�سالح  الب�رشية، وور�س  للتنمية  الوطنية  الثانية للمبادرة  اأهمها: انطالق املرحلة  الوطنية املهيكلة، 

اآليات االأمم املتحدة حلقوق  اإىل تفاعل املغرب مع كل  العدالة، وم�رشوع اجلهوية املتقدمة، باالإ�سافة 
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االن�سان وانخراطه يف االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة بحقوق االن�سان عامة، وبحقوق 

االختياري،  وبروتوكولها  املعاقني  االأ�سخا�س  بحقوق  املتعلقة  االتفاقية  منها  نذكر  خا�سة،  الطفل 

والربوتوكول االختياري التفاقية االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة »عرب الوطنية«، اخلا�س مبنع 

وقمع ومعاقبة االجتار باالأ�سخا�س، خ�سو�سا الن�ساء واالأطفال، ف�سال عن توقيعها على الربوتوكول 

االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل �سنة 2012. 

وقد �ساهم هذا املناخ االإيجابي يف بلورة روؤية م�سرتكة لدى خمتلف الفاعلني يف جمال حماية الطفولة، 

تتجه نحو جتاوز املقاربة القطاعية وبناء مقاربة جديدة ت�سعى اإىل حتقيق مزيد من الفعالية والنجاعة من 

خالل اندماج وتكامل خمتلف التدخالت على امل�ستويني املركزي واملحلي.

اعتمد م�رشوع ال�سيا�سة العمومية على منهجية ت�ساركية وتفاعلية انخرط فيها اأزيد من 700 م�سارك 

ميثلون خمتلف الفاعلني املعنيني من قطاعات حكومية وموؤ�س�سات وطنية وجمعيات ومنتخبون حمليون 

وقطاع خا�س و�رشكاء دوليون باالإ�سافة طبعا اإىل امل�ساركة الوا�سعة الأزيد من 800 طفل.

وخل�س هذا امل�سار الت�ساركي اإىل القيام بت�سخي�س دقيق لواقع حماية الطفولة ببالدنا �سمل م�ستويات 

الر�سد والتبليغ، وامل�ساعدة االجتماعية والتكفل واإعادة االإدماج، والوقاية. لكي يتم يف مرحلة ثانية 

االعتماد على هذا الت�سخي�س يف حتديد الغايات والفئات امل�ستهدفة واالأهداف اال�سرتاتيجية مل�رشوع 

ال�سيا�سة العمومية.

وقد واكبت اللجنة الوزارية اخلا�سة بالطفل م�سل�سل اإعداد ال�سيا�سة العمومية الذي متيز باالنخراط 

املتوا�سل جلميع القطاعات احلكومية املعنية يف كل مراحله، وعقدت هذه اللجنة اجتماعني برئا�سة 

ال�سيد رئي�س احلكومة، االأول يف 24 يوليوز 2013 مبنا�سبة اإعداد التقرير املرحلي، والثاين يف 30 

يناير 2014 الإعداد املناظرة الوطنية االأوىل حول م�رشوع ال�سيا�سة العمومية.

اأ- 2 املحاور اال�سرتاتيجية لل�سيا�سة العمومية املندجمة وهياكل احلكامة 

ت�ستهدف ال�سيا�سة العمومية املندجمة االأطفال �سحايا العنف واالإهمال واالعتداء واال�ستغالل مبا يف ذلك 

بيع االأطفال واالجتار بهم، كما ت�ستهدف جميع االأطفال يف و�سعية ه�سة مبن فيهم االأطفال املهاجرون 

املتواجدون فوق الرتاب الوطني، وت�ستهدف كذلك اأ�رش االأطفال يف و�سعية ه�سة.

وت�سعى  ال�سيا�سة العمومية املندجمة اإىل التحقق ميدانيا من خالل �ستة حماور ا�سرتاتيجية، وهي كما يلي:

	اإدماج اأهداف حماية الطفولة يف جميع الربامج وال�سيا�سات العمومية؛ •
	تعزيز االإطار القانوين حلماية االأطفال وتعزيز فاعليته؛ •
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	و�سع معايري للخدمات واملمار�سات؛ •
	و�سع اأجهزة ترابية مندجمة حلماية الطفولة؛ •

	النهو�س بالقيم االجتماعية احلامية لالأطفال؛ •
	و�سع منظومات للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم املنتظمني. •

جمال  يف  النجاعة  وحتقيق  املتدخلني  جميع  بني  اجليد  التن�سيق  �سمان  يف  احلكامة  الأهمية  واعتبارا 

ي�ستدعي تدخل العديد من الفاعلني يف وقت واحد، تقت�سي ال�سيا�سة العمومية املندجمة تعزيز اآليتني: 

اأوال، اللجنة الوزارية اخلا�سة بالطفل برئا�سة ال�سيد رئي�س احلكومة وقد �سادق املجل�س احلكومي 

على م�رشوع مر�سوم يق�سي باإحداث هاته اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع تنفيذ ال�سيا�سات واملخططات 

 2014 اكتوبر  الوطنية يف جمال النهو�س باأو�ساع الطفولة وحمايتها خالل املجل�س احلكومي 30 

وتتكلف بتتبع تنفيذ ال�سيا�سات واملخططات الوطنية يف جمال النهو�س باأو�ساع الطفولة وحمايتها، 

ال�سيا�سة  اإعداد  م�رشوع  لتتبع  للطفولة، وذلك  املوجه  العمومي  للفعل  تن�سيق وطنية  اآلية  باعتبارها 

القطاعات  �ستى  مع  ناجع  وت�ساور  بتن�سيق  وتنزيال ومتكينا  بلورة  الطفولة  املندجمة حلماية  العمومية 

املهنية باملجال. 

ثانيا اللجنة التقنية، وتتكون من ممثلني تعينهم القطاعات احلكومية املعنية وت�سهر على تنفيذ مقت�سيات 

ال�سيا�سة العمومية املندجمة وخطط العمل اخلا�سة بتفعيلها.

ب- اليوني�سيف: االأنظمة املندجمة حلماية الطفولة

يف اإطار عر�سها املعنون »اأنظمة حماية الطفولة: املمار�سات الف�سلى والدرو�س امل�ستخل�سة«، اأبرزت 

بنيويورك،  اليوني�سف  منظمة  مبقر  الطفولة  حماية  بق�سم  امل�ساعدة  املديرة  هي�سلري،  كارين  ال�سيدة 

املراحل التاريخية لظهور وتطور قطاع حماية الطفولة، مع الرتكيز على املبادئ االأ�سا�سية للمقاربة 

الن�سقية املتبعة حاليا، واالإ�سارة اإىل الدرو�س امل�ستخل�سة من جتربة بلدين من اإفريقيا جنوب ال�سحراء 

هما تنزانيا وكينيا.

ب- 1 االأنظمة املندجمة: التطور التاريخي واملزايا

اآنذاك على هام�س  الدائرة  النقا�سات  الثمانينيات يف خ�سم  منت�سف  الطفولة يف  ظهر مفهوم حماية 

االتفاقية الدولية حلقوق الطفل. وكانت حماية االأطفال تركز يف البداية على االأطفال الذين يعي�سون 

وي�ستغلون يف ال�سارع، واالأطفال �سحايا النزاعات امل�سلحة. اأما التوجه احلايل في�سري اأكرث فاأكرث نحو 
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اعتماد مقاربة ن�سقية ت�ستند على منظومات مندجمة للوقاية والتكفل. 

وت�سمل املقاربة الن�سقية ثمانية جماالت اأ�سا�سية هي : املوارد الب�رشية، املوارد املالية، القوانني وال�سيا�سات، 

احلكامة، التعاون والتن�سيق، املتابعة وجمع املعطيات، خدمات احلماية والتكفل ، الفاعلني مبا يف ذلك 

املجتمعات املحلية واالأطفال اأنف�سهم والقطاع اخلا�س. 

وتوفر املقاربة الن�سقية بح�سب ال�سيدة هي�سلري جمموعة من املزايا من قبيل اأنها :

	تتوجه اإىل جميع االأطفال، مبا يف ذلك االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�سة؛ •
	تركز على الوقاية من العنف واال�ستغالل واالعتداء؛ •

	تقل�س من جتزء الربامج وال�سيا�سات؛ •
	ت�ساعد على حتقيق الفعالية ؛ •

التفاعل بني جميع الفاعلني: العدل وال�سحة والتعليم واحلماية االجتماعية  	 حتفز على  •
والداخلية.

ب- 2  مناذج من املمار�سات اجليدة على امل�ستوى االإفريقي

قدمت ال�سيدة كارين هي�سلري جتربة كل من جمهورية تنزانيا وجمهورية كينيا، مع االإ�سارة اإىل وجود 

ت�سابه بني البلدين فيما يخ�س املرحلة االأوىل من م�سار حماية الطفولة؛ اإذ اعتمدا معا يف البداية على 

و�سع قانون �سمي »بقانون الطفل«، ثم تلى ذلك اإجناز خارطة ملنظومات حماية الطفولة وحتليلها، 

ثم اأجنزا درا�سة وطنية حول ظاهرة العنف �سد االأطفال. اأما باقي مراحل هذه التجربة فاإنها تختلف 

بني البلدين.

م�ستوى  على  احلماية  منظومات  تعميم  يف  �ساهمت  للحماية  وطنية  عمل  خطة  اعتمدت  فتنزانيا 

مقاطعات واأقاليم البلد، مع تعزيز قدرات املهنيني وكذا اإحداث نظام لتدبري املعلومات املرتبطة بهذا 

املجال.

اأما يف كينيا، فقد عمدت احلكومة اإىل فتح العديد من مراكز حماية الطفولة على م�ستوى املقاطعات، 

وتعهدت بفتح اأربعة مراكز جديدة كل �سنة حتى تتم تغطية جمموع تراب البالد.

وبناء على الدرو�س امل�ستلهمة من هاتني التجربتني، ركزت ال�سيدة كارين هي�سلري على ما يلي :

	اختالف املداخل من بلد اإىل اآخر؛ •
	ا�ستهداف جميع مكونات منظومة حماية الطفولة لتقويتها؛ •

	االأخذ باالعتبار املكونات النظامية وغري النظامية ملنظومات احلماية . •
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ت- جمل�س اأوروبا: اال�سرتاتيجية املندجمة حلماية الطفولة 

اأكدت ال�سيدة اآنا فوكادونوفيب�س Ana Vukadinovic ، ال�سفرية املمثلة الدائمة جلمهورية 

اجلبل االأ�سود مبجل�س اأوروبا، يف م�ستهل كلمتها دعم جمل�س اأوروبا للم�سار الذي انخرط فيه املغرب 

لتوفري حماية اأف�سل الأطفاله. واأ�سارت باأن التعاون بني املغرب وجمل�س اأوروبا يف جمال حماية الطفولة 

هو جزء من برنامج التعاون ال�سامل بني الطرفني والذي ما فتئ يتعزز، مذكرة باأن التعاون يف جمال 

حقوق الطفل يعد اأحد االأوليات الكربى  ملجل�س اأوربا.

وتركز جتربة جمل�س اأوربا يف جمال النهو�س بحقوق الطفل، على جمموعة من املداخل اأهمها: و�سع 

اعتماد  وكذا  ال�رشورية،  وال�سيا�سية  الت�رشيعية  باالإ�سالحات  والقيام  املنا�سبة،  القانونية  االآليات 

مقاربة اأفقية ت�سجع على و�سع ا�سرتاتيجيات مندجمة ملكافحة العنف املمار�س �سد االأطفال، وتقدمي 

اال�ست�سارة وامل�ساهمة يف املنظمات الدولية الكربى. 

وبخ�سو�س »اخلطوط التوجيهية لال�سرتاتيجيات الوطنية املندجمة حلماية االأطفال �سد ظاهرة العنف« 

االإطار  عنا�رش:  ثالثة  على  تقوم  فهي   .2009 عام  اأوروبا  جمل�س  وزراء   جلنة  طرف  من  املعتمدة 

القانوين، واالإطار املوؤ�س�ساتي، وثقافة عدم الت�سامح مع العنف �سد االأطفال ب�سكل قاطع �سواء داخل 

املجتمع اأو بني املهنيني الذين ي�ستغلون مبا�رشة مع االأطفال.

وعلى م�ستوى املمار�سة، يعتمد جمل�س اأوربا على مقاربة مزدوجة ت�سعى اإىل خلق الظروف ال�رشورية 

اأو اجلديدة، وتعمل يف نف�س الوقت على و�سع ا�سرتاتيجيات  القائمة  اأ�سكال العنف  للق�ساء على 

وطنية  ديناميكية ملعاجلة امل�ساكل االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية.
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  3 .  الور�سات واملوائد امل�ستديرة املو�سوعاتية

اعتمدت املناظرة يف جزء كبري من اأ�سغالها على ور�سات عمل وموائد م�ستديرة مو�سوعاتية تطرقت 

ملختلف اجلوانب اجلوهرية املرتبطة بروافع تفعيل ال�سيا�سة العمومية املندجمة. 

االأجهزة  موا�سيع  ملناق�سة  خ�س�ست  مو�سوعاتية  عمل  ور�سات  ثالث  تنظيم  االإطار  هذا  يف  ومت 

العام  القطاع  بني  وال�رشاكات  ال�سكايات،  وتقدمي  الر�سد  واآليات  الطفولة؛  حلماية  املندجمة  الرتابية 

واجلمعيات. 

للقطاع  االجتماعية  امل�سوؤولية  لدرا�سة  االأوىل  خ�س�ست  فقد  امل�ستديرتني،  املائدتني  وبخ�سو�س 

اخلا�س يف جمال حماية الطفولة، بينما در�ست املائدة امل�ستديرة الثانية ال�رشاكة الدولية و�سبل بلورة 

اإطار م�سرتك ومن�سق لتفعيل ال�سيا�سة العمومية.
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1-3 الور�سة االأوىل: االأجهزة الرتابية املندجمة حلماية الطفولة
على  منها،  كبري  جانب  يف  واالهمال،  واال�ستغالل  واالعتداء  العنف  �سد  االأطفال  حماية  ترتكز 

�سل�سلة الفاعلني واملتدخلني، وترتبط فعالية وجودة اخلدمات املقدمة من طرف هوؤالء على التن�سيق 

امليداين وتكامل وتاآزر تدخالتهم . ومن هذا املنطلق اأكدت نتائج م�ساورات اإعداد ال�سيا�سة العمومية 

املندجمة على اأهمية اإحداث اأجهزة ترابية مندجمة حلماية الطفولة. 

تناولت هذه الور�سة مو�سوع االأجهزة الرتابية من خالل معاجلة حمورين، يركز اأولهما على حتديد �سلة 

اخلدمات ومعايري اجلودة، ويركز املحور الثاين على دور الفاعلني وعلى اآليات التن�سيق واحلكامة.

املتوفرة حاليا على امل�ستوى الوطني،  املبادرات واالآليات  اأ�سغال هذه الور�سة على تقدمي  ارتكزت 

باالإ�سافة اإىل تقريب الفاعلني من جمموعة من التجارب الدولية يف هذا املجال، ملناق�سة �سبل تطوير 

جهاز ترابي مندمج وفق اخل�سو�سيات واحلاجيات الوطنية.

والدرو�س  اخلال�سات  الطفولة:  حماية  اأجهزة  جمال  يف  املغربية  التجربة  اأ-  

امل�ستخل�سة

باملحاكم، والوحدات  املتعلقة بخاليا حماية االأطفال والن�ساء  التجارب  الور�سة تقدمي  عرفت هذه 

الطفولة  حماية  ومراكز  العمومية،  بامل�ست�سفيات  العنف  �سحايا  والن�ساء  باالأطفال  للتكفل  املندجمة 

الوطني،  باالأمن  العنف  �سحايا  لالأطفال  النف�سي  الدعم  وخاليا  والريا�سة،  ال�سباب  لوزارة  التابعة 

وموؤ�س�سات الرعاية االجتماعية.

 اأ - 1   خاليا التكفل بالن�ساء واالأطفال باملحاكم، وزارة العدل واحلريات

وزارة العدل واحلريات، قدمت جتربة خاليا التكفل بالن�ساء واالأطفال باملحاكم من خالل مداخلة 

اعترب  والعفو،  اجلنائية  ال�سوؤون  مبديرية  اجلنائي  الق�ساء  ق�سم  رئي�س  قا�سي  مالطي،  ه�سام  لل�سيد 

اأن هذه اخلاليا هي مبثابة االآلية التنفيذية ال�سرتاتيجية وزارة العدل واحلريات يف جمال التكفل  فيها 

الق�سائي باالأطفال. 

للعدالة وتوفري خدمات جيدة  االأطفال وت�سهيل ولوجهم  ا�ستقبال  اإىل حت�سني  وتهدف هذه اخلاليا 

يف جماالت اال�ستماع والدعم النف�سي والتوجيه. كما ت�سعى اإىل ت�رشيع االإجراءات واتخاذ التدابري 

الالزمة حلماية االأطفال وحتقيق مبداأ احلفاظ على امل�سلحة الف�سلى للطفل. وقد لعبت هذه اخلاليا 

دورا مهما يف تعزيز التتبع الفعال لق�سايا االأطفال، وتوحيد اآليات التدخل واملعاجلة، وتوفري املعلومات 

واالإح�سائيات.
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من  جمموعة  اأفرزت  التجربة  اأن  اإال  االأحداث،  بعدالة  النهو�س  يف  اخلاليا  هذه  اأهمية  من  وبالرغم 

و�سعوبة  الق�سائية،  الدوائر  ح�سب  اخلاليا  داخل  العمل  وترية  بتباين  اأ�سا�سا  املرتبطة  االإكراهات 

ف�ساءات  توفري  اإليهم، ونق�س يف  امل�سندة  املهام  املتدخلني، وكرثة  تفرغ  املمار�سات، وعدم  توحيد 

مالئمة ويف املوارد املادية والب�رشية، و�سعوبة التن�سيق مع باقي املتدخلني من قطاعات اأخرى.

ولتجاوز هذه االإكراهات عمدت وزارة العدل واحلريات اإىل خلق جلان جهوية على م�ستوى حماكم 

وغري  احلكوميني  املتدخلني  مع  للتن�سيق  االبتدائية  املحاكم  م�ستوى  على  حملية  وجلان  اال�ستئناف 

كما  مهمة،  مبادرات  وبلورة  النتائج  من  اللجان يف حتقيق جمموعة  هذه  �ساهمت  وقد  احلكوميني. 

مكنت من تعزيز تفعيل نظام احلرية املحرو�سة ببع�س الدوائر الق�سائية. ومن جهة اأخرى مت تدعيم 

التكفل  ملعايري  دليل  اإعداد  مت  اجتماعيات، ومطبوعات و�سجالت خا�سة، كما  اخلاليا مب�ساعدات 

بالن�ساء واالأطفال.

وبهدف الرقي بنظام حماية الطفل يف املمار�سة الق�سائية مت تقدمي جمموعة من املقرتحات، تدعو يف 

احلرية  ومندوبي  املحامني،  هيئات  ذلك  يف  مبا  النظام،  هذا  يف  املكونات  كافة  انخراط  اإىل  جمملها 

وفعاليات  الطبية،  وامل�سالح  والتكوين،  الرتبية  الق�سائية، وموؤ�س�سات  ال�رشطة  املحرو�سة، و�سباط 

املجتمع املدين.

اأ - 2 وحدات التكفل املندمج بالن�ساء واالأطفال �سحايا العنف باملوؤ�س�سات اال�ست�سفائية، 

وزارة ال�سحة

بالن�ساء واالأطفال  املندمج  التكفل  ال�سحة من جهتها جتربة وحدات  ال�سحة، قدمت وزارة  وزارة 

�سحايا العنف باملوؤ�س�سات اال�ست�سفائية، من خالل عر�س للدكتور عبد احلكيم يحيان، »رئي�س ق�سم 

�سحة االأم والطفل مبديرية ال�سكان.

تعترب امل�ساعدة االجتماعية العن�رش الرئي�سي لهذه الوحدات، التي ي�رشف عليها رئي�س امل�ستعجالت. 

وتعترب وحدات التكفل املندمج مكونا اأ�سا�سيا يف امل�رشوع الطبي اأو م�رشوع املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية، 

وبالتايل فهي حتتل موقعا يف جدول اأعمال جلنة املوؤ�س�سة وجلنة التقييم وهيئة الدعم واال�ست�سارة.

لالأطفال  والتوجيه  والنف�سية  �رشعية  والطب  الطبية  اخلدمات  تقدمي  على  الوحدات  هذه  وت�سهر 

وال�رشية،  اخل�سو�سية  على  واحلفاظ  مالئم،  ا�ستقبال  توفري  نحو  تتجه  خطة  وفق  العنف  �سحايا 

وت�سهيل الولوج ملختلف م�سالح وخدمات امل�ست�سفى. كما ت�سهر هذه الوحدات على التن�سيق مع 

ال�رشكاء اخلارجيني وخ�سو�سا املنظومة الق�سائية واملجتمع املدين.
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تغطي هذه الوحدات، التي يبلغ عددها 86 وحدة، جمموع اجلهات، وتوفر خدمات جمانية يف جماالت 

العالج، ومنح �سهادة الطب ال�رشعي، والتكفل الطبي، والتكفل النف�سي.

بلغ جمموع حاالت العنف �سد االأطفال املبلغ عنها �سنة 2011 على ال�سعيد الوطني 231 حالة منها 50 

حالة بالو�سط القروي. 

 اأ - 3 اخلدمات الرتبوية ملوؤ�س�سات حماية الطفولة، وزارة ال�سباب والريا�سة

 وزارة ال�سباب والريا�سة، قدمت جتربة مراكز حماية الطفولة، وذلك من خالل عر�س لل�سيد جمال 

ال�سحيمي حول اخلدمات الرتبوية ملوؤ�س�سات حماية الطفولة. تناول فيه موؤ�س�سات حماية الطفولة، 

من حيث اأهدافها املتمثلة يف توفري الرعاية والتاأهيل الدرا�سي واملهني وم�ساعدة االأحداث على اإعادة 

االندماج االجتماعي، و ق�سمها اإىل نوعني:

تتخذ يف حقهم  الذين  �سنة  12و18  بني  ما  االأحداث  رعاية  وتتوىل  الطفولة،  مراكز حماية  اأوال، 

تدابري ق�سائية. ويبلغ عدد هذه املراكز 20 مركزا، 5 منها خم�س�سة لالإناث. وهي تهدف اإىل اإعداد 

م�ساريع تربوية، واإ�سالح احلدث وتقومي �سلوكه من خالل خدمات تربوية و�سحية واجتماعية.

تتمثل خدمات الرعاية يف توفري االإيواء والتغذية، واملراقبة والتتبع ال�سحي، وتعزيز الروابط االأ�رشية، 

اأما اخلدمات الرتبوية فت�سمل الرتبية البدنية، والرتبية الفنية، والرتبية  وتنظيم العطل يف املنا�سبات. 

الدينية واخللقية واحلقوقية. وبخ�سو�س خدمات الرتبية فهي تتوزع بني التعليم داخل املراكز والتعليم 

التكوين املهني. وقد بلغ  النزالء من  النظامية وحمو االأمية. كما ي�ستفيد  خارج املراكز والرتبية غري 

 3568 منهم  طفال   4805 جمموعه  ما   2013 �سنة  الطفولة  حماية  مراكز  من  امل�ستفيدين  عدد 

ذكورا و1237 اإناثا.

ثانيا، نظام احلرية املحرو�سة الذي يتواجد بالنيابات اجلهوية واالإقليمية لوزارة ال�سباب والريا�سة، 

اإىل م�ساعدة  النظام  تدابري ق�سائية. ويهدف هذا  اتخذت يف حقهم  الذين  االأحداث  لتتبع ومرافقة 

تعرت�سه  التي  اليومية  ال�سعوبات  ومعاجلة  واالجتماعي،  االأ�رشي  و�سطه  يف  االندماج  على  احلدث 

بتعاون مع الأ�رشة. وقد بلغ عدد امل�ستفيدين من خدمات هذا النظام �سنة 2013 ما جمموعه 2240 

طفال وطفلة.

ومن بني اأهم ال�سعوبات واالإكراهات التي تواجه اخلدمات الرتبوية ملوؤ�س�سات حماية الطفولة هناك 

ال�سعوبات املرتبطة بت�سنيف االأطفال ح�سب حاجياتهم داخل مراكز حماية الطفولة، ونق�س املوارد 

الب�رشية واملالية، و�سعف التن�سيق، خا�سة يف جمال الرتبية والتكوين املهني وال�سحة.
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 اأ - 4 خاليا الدعم النف�سي لالأطفال �سحايا العنف، املديرية العامة لالأمن الوطني

 املديرية العامة لالأمن الوطني، قدمت جتربة »خاليا الدعم النف�سي لالأطفال �سحايا العنف« من خالل 

عر�س لل�سيد ر�سيد عمور، عميد �رشطة  ورئي�س فرقة االأحداث مب�سلحة ال�رشطة الق�سائية لوالية 

اإبراز جهود املديرية العامة لالأمن الوطني يف جمال حماية الطفولة �سواء  اأمن الرباط ، ركز فيه على 

على م�ستوى الوقاية من كل اأ�سكال اال�ستغالل واالإ�ساءة والعنف، اأو على م�ستوى تتبع الطفل يف 

و�سعية �سعبة اأو احلدث يف و�سعية خمالفة للقانون.

مت ال�رشوع �سنة 2008 يف اإحداث 3 خاليا للدعم النف�سي على م�ستوى فرق االأحداث بكل من 

وتعمل  املركزي.  امل�ستوى  على  النف�س  لعلم  خلية  اإحداث  مت  كما  وفا�س،  البي�ساء  والدار  الرباط 

خاليا الدعم النف�سي على ا�ستقبال االأطفال �سحايا العنف اجل�سدي واجلن�سي والنف�سي، من طرف 

باالطمئنان.  ال�سحايا واإ�سعارهم  تاأمني  بالكامريا بهدف  بف�ساءات معزولة وجمهزة  نف�سي  اأخ�سائي 

االأطفال  توجيه  يتم  احلاالت  والتحريات. وح�سب  االأبحاث  اإجناز  ت�رشيع  اخلاليا يف  وت�ساهم هذه 

نحو خاليا التكفل بالن�ساء واالأطفال باملحاكم اأو وحدات التكفل املندمج بامل�ست�سفيات العمومية اأو 

جمعيات املجتمع املدين العاملة يف املجال.

وللنهو�س بخدمات هذه اخلاليا ت�سعى املديرية العامة لالأمن الوطني اإىل اإدماج البعد ال�سيكولوجي 

يف مناهج التكوين اخلا�سة ب�سباط ال�رشطة الق�سائية املكلفني باالأحداث، وتعميم املخت�سني يف علم 

النف�س وعلوم الرتبية، باالإ�سافة اإىل العن�رش الن�سوي، على جميع فرق االأحداث.

 اأ - 5 برامج وخدمات القرب يف جمال حماية الطفولة، موؤ�س�سة التعاون الوطني

 موؤ�س�سة التعاون الوطني، قدمت جتربتها يف جمال التكفل باالأطفال يف و�سعية �سعبة وذلك من خالل 

عر�س لل�سيد عبد اللطيف الزرقـتي »رئي�س  ق�سم الهند�سة االجتماعية و مراكز االإيواء، ركز فيه 

على برامج وخدمات القرب يف جمموعة من املجاالت املرتبطة بحماية الطفولة، وذلك كما يلي:

من  جمموعة  الوطني  التعاون  يواكب  واملواكبة،  والتوجيه  واال�ستماع  اال�ستقبال  م�ستوى  على 

املواطن،  ودور  اإعاقة،  و�سعية  يف  االأ�سخا�س  وتوجيه  ا�ستقبال  كوحدات  املتخ�س�سة،  املوؤ�س�سات 

واخلاليا املتواجدة مبراكز الرتبية والتكوين واملركبات االجتماعية.

األف  وبخ�سو�س الرتبية والتكوين واالإدماج يوفر التعاون الوطني 774 رو�سا لالأطفال لفائدة 33 

املهني  للتكوين  األف م�ستفيد، و80 مركزا   105 لفائدة  للرتبية ولتكوين  طفل، و1388 مركزا 

لفائدة 7.000 م�ستفيد.
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اأما على م�ستوى موؤ�س�سات الرعاية االجتماعية التي تتكفل باالأطفال فالتعاون الوطني يواكب 71 

موؤ�س�سة  و18  املهملني،  لالأطفال  موؤ�س�سة  و23  والطالبة،  للطالب  دارا  و790  لالأطفال،  دارا 

لالأطفال يف و�سعية ال�سارع، و44 موؤ�س�سة لالأطفال يف و�سعية اإعاقة. 

من  االجتماعي  والذكاء  اليقظة  تعزيز  اإىل  الوطني  التعاون  ي�سعى  امل�ستقبلية،  التوجهات  بخ�سو�س 

خالل اإن�ساء قاعدة للبيانات لتجميع املعلومات حول فئات االأطفال يف و�سعية ه�سة وتتبع م�سارهم. 

الرعاية  بدائل  جمال  يف  اأجوبة  وبلورة  التكفل  وخدمات  اال�ستقبال  خدمات  تطوير  اإىل  ي�سعى  كما 

املوؤ�س�ساتية لالأطفال يف و�سعية ه�سة.

 اأ - 6 اإدراج بعد حماية الطفولة يف املخططات اجلهوية ملحاربة اله�سا�سة، جتربة جمل�س اجلهة 

ال�رشقية

قدم ال�سيد اإدري�س بوجوالة النائب االأول لرئي�س اجلهة ال�رشقية جتربته يف اإدماج بعد حماية الطفولة 

املحاور  من  ملجموعة  املخطط  هذا  تخ�سي�س  على  موؤكدا  اله�سا�سة.  ملحاربة  اجلهوي  املخطط  يف 

اال�سرتاتيجية ب�ساأن الطفولة واالأ�رشة تتعلق عموما ب:

تقريب اخلدمات ال�سحية لالأطفال وتقلي�س ن�سبة الوفيات؛ ��
حماربة الهدر املدر�سي؛ ��

حت�سني مكانة االأطفال يف االأ�رشة واملدر�سة والف�ساءات العمومية؛ ��
حماية االأطفال من العنف واال�ستغالل؛ ��

العناية ب�سحة االأمهات؛ ��
حماربة التمييز �سد املراأة، ومناه�سة العنف �سد الن�ساء. ��

هذه التجربة تتطلع اإىل تعزيز جهود حماية الطفولة من خالل م�رشوع اجلهوية املو�سعة وما قد تاأتي به 

من م�سوؤوليات جديدة للجماعات املحلية يف هذا املجال.

 اأ - 7 اخلال�سات والدرو�س امل�ستخل�سة

اأن خمتلف هذه التجارب متثل  اعترب امل�ساركون يف ور�سة االأجهزة الرتابية املندجمة حلماية الطفولة، 

ا�ستثمارا هاما قامت به القطاعات احلكومية، من حيث املوارد الب�رشية واملادية. كما متثل ا�ستثمارا 

فيما يخ�س و�سع وتطوير �سبل ومنهجيات الت�سدي لظاهرة العنف، وتعك�س كذلك رغبة التدخل 

الفعلية من لدن الفاعلني العموميني يف جمال حماية الطفولة.
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لكن، وموازاة مع ذلك، اأكد امل�ساركون على اأن الرعاية واحلماية التي توفرها مثل هذه املوؤ�س�سات 

يطبعها الت�ستت يف اجلهود وتبقى، لهذا ال�سبب، دون م�ستوى الفعالية املطلوبة. فبما اأن خمتلف هذه 

الهيئات تت�سم بطابعها القطاعي، فاإنها يف الغالب تبقى حبي�سة القطاع الذي تن�سط فيه، ب�سبب �سعف 

االندماج والتن�سيق مع باقي الهيئات التي تتدخل بدورها يف جمال احلماية االجتماعية. 

وخل�ست الور�سة، يف نهاية املطاف، اإىل اأن معاجلة امل�ساكل االجتماعية املرتبطة بالعنف و�سوء املعاملة 

اإىل  بال�رشورة  يعود ذلك  املطلوب. وال  امل�ستوى  تبقى دون  منها،  والوقاية  واال�ستغالل واالإهمال 

نق�س يف تعبئة اجلهود واملوارد، بل ب�سبب غياب مقاربة �سمولية ومندجمة وقائمة على مبداأ القرب.

ب- بع�س التجارب الدولية للمنظومات املندجمة حلماية الطفولة

واأمريكا  باأوروبا  تقع   لبلدان  الطفولة  املندجمة حلماية  للمنظومات  مناذج  ومناق�سة خم�سة  تقدمي  مت 

الالتينية وال�رشق االأو�سط.

ب- 1 اإ�سبانيا، منظومة حماية االأطفال يف جهة مدريد:

اإن نظام حماية االأطفال املعتمد يف جهة مدريد باإ�سبانيا، الذي قدمته ال�سيدة اإ�ستري اأباد كريا، امل�سوؤولة 

والتبليغ  الر�سد  على  يعتمد  والقا�رشين،  لالأ�رشة  مدريد  مبوؤ�س�سة  القا�رشين  حماية  م�سلحة  عن 

اإما   : بني و�سعيتني حمتملني  احلماية  نظام  مرحلة يف  اأول  باعتباره  الت�سخي�س  ويتميز  والت�سخي�س. 

و�سعية الطفل املعر�س للخطر اأو و�سعية الطفل يف خطر. وتقود معاجلة كال الو�سعيتني اإىل اجتاهني 

خمتلفني.

فبالن�سبة لو�سعية الطفل املعر�س للخطر، يتعلق االأمر باالأ�سا�س بـ »�سعوبة اجتماعية«، ميكن معاجلتها 

يف اإطار اأ�رشة الطفل املعني، دومنا حاجة اإىل ف�سله عنها. اأما و�سعية اخلطر، وهي و�سعية اأ�سواأ من 

االأوىل، وتعني غياب احلماية، وعدم توفري االحتياجات االأ�سا�سية للطفل مع غياب �رشوط الرعاية 

احلمائية، فهي ت�ستدعي عزل الطفل عن اأ�رشته من اأجل حمايته.

بع�سها  عن  اأي�سا  تختلف  فهي  حدة،  على  حالة  كل  ملعاجلة  تطويرها  مت  التي  االآليات  وبخ�سو�س 

اإداريا من خالل مواكبة االأ�رشة مع اال�ستعانة ب�سبكة  تعالج  فبالن�سبة للو�سعية االأوىل فهي  البع�س: 

امل�سالح االجتماعية  ت�سمل  القا�رشين يف مدينة مدريد والتي  املرافق واخلدمات االجتماعية حلماية 

املكلفة باالأ�رشة والطفل. اأما الو�سعية الثانية فهي تتطلب تدخال ق�سائيا من خالل جلنة الو�ساية على 

القا�رشين.
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)Doubs( »ب- 2 فرن�سا، منوذج منظومة حماية االأطفال يف مقاطعة »دوب�س

القانوين  االإطار  تطور  عن  ملحة  بفرن�سا،  »دوب�س«  مقاطعة  رئي�س  جانرو،  كلود  ال�سيد  قدم  بداية، 

واملوؤ�س�ساتي حلماية الطفولة بفرن�سا، موؤكدا على الفرتات الهامة التي ميزت هذا امل�سار، وال�سيما 

1982 و1983 التي د�سنت مرحلة بداية التكفل باالأطفال يف و�سعية  قوانني الالمركزية لعامي 

�سعبة على امل�ستوى الرتابي، و�سكلت بالتايل قطيعة مع مرحلة كانت خاللها مهمة حماية االأطفال 

حكرا على الدولة من خالل م�سالح الدعم االجتماعي لالأطفال. بعد ذلك، ويف عام 2007، مت 

اعتماد قانون جديد اأدخل اإ�سالحات على نظام حماية الطفولة، وهو ما اعترب خطوة مهمة نحو نقل 

�سالحية حماية االأطفال اإىل امل�ستوى الرتابي، حيث اأ�سبحت من اخت�سا�س املقاطعات .

اأي�سا يف  احلال  املقاطعة كما هو  الطفولة داخل  ملنظومة حماية  االأ�سا�سي  املدخل  الت�سخي�س  ويعترب 

الطفولة  املقلقة« وبال�سبط يف »وحدة  املعلومات  اإطار »خلية جمع  منظومة مدريد. ويتم ذلك يف 

واملراهقة« التي تعترب املحور االأ�سا�سي جلهاز حماية الطفولة بفرن�سا.

درا�سة  وبعد  االأطفال.  تهم  التي  املقلقة«  »املعلومات  جتمع  التي  هي  املقاطعة  م�سالح  فاإن  وبالفعل 

االأو�ساع، تقرتح هذه امل�سالح على االآباء تدابري للمواكبة الرتبوية واالجتماعية، اأو تعر�س ملفاتهم 

على اأنظار ال�سلطات الق�سائية اإذا كانت و�سعية االأطفال على م�ستوى من اخلطورة بحيث ال ميكن 

االكتفاء بتدابري املواكبة.

وتنق�سم تدابري حماية االأطفال عمليا اإىل حماية اإدارية ترتكز على انخراط االأ�رشة، وحماية ق�سائية 

اإىل مثل هذه  اللجوء  اآخر غري  اإذا مل يكن هناك من �سبيل  قانونا  اإليها يف حاالت حمددة  اللجوء  يتم 

التدابري.

ويتبني من خالل املعطيات ارتفاع عدد ملفات االأطفال الذين ي�ستفيدون من احلماية بناء على تدابري 

االإ�سارة من جهة  اإدارية. وجتدر  ي�ستفيدون من حماية   26.5% مقابل  %73.5 منهم   : ق�سائية 

اأخرى اإىل اأن ن�سف االأطفال الذين يتم التكفل بهم يف مقاطعة »دوب�س« يف اإطار االإجراءات الق�سائية 

يودعون لدى اأ�رش لال�ستقبال اأو ما يعرف يف فرن�سا »باأ�رش اال�ستقبال املاأجورة«.

وي�ستخل�س ال�سيد جانرو در�سني اأ�سا�سيني من جتربة مقاطعة »دوب�س«  . ويهم الدر�س االأول �رشورة 

التوفيق قدر االإمكان بني »احلاجة اإىل تطوير جهاز فاعل ومنظم لر�سد احلاالت احلرجة بني االأطفال« 

وبني �رشورة تاليف »اأن تكون جميع ال�سعوبات التي قد تظهر على م�ستوى االأ�رشة اأو املدر�سة اأو احلي 

مو�سوع نقل معلومات مقلقة توؤدي ب�سكل اآيل اإىل اعتماد تدابري مواكبة اإدارية اأو ق�سائية وذلك على 

ح�ساب تعطيل اأ�سكال الت�سامن الطبيعية والتقليدية التي تتحرك باالأ�سا�س بناء على مبداأ القرب«. 
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اأما الدر�س الثاين، فيهم �رشورة تفعيل البعد الرتابي للقرب وكذا بُعد االندماج بني الفاعلني العاملني 

تنبني يف القرب ومتر عرب احلفاظ على مكانة كل  يف منظومات حماية الطفولة. »فحماية الطفولة  

واحد، وال ميكنها اأن تختزل يف تطبيق اآيل ال مييز بني خ�سو�سيات كل حالة. بل يجب تكييفها مع 

القيام  تتجاوز  اأن  املقاطعة  على  يجب  وبالتايل  قرية.  وكل  حي  وكل  اأ�رشة  وكل  طفل  كل  و�سعية 

بوظيفة امل�ساعدة اإىل القيام بدور املحفز جلميع الطاقات وجميع اأ�سكال الت�سامن«.

ب- 3 اإ�ستونيا، منوذج نظام حماية الطفولة

االجتماعية  ال�سوؤون  بوزارة  واالأ�رشة   االأطفال  قطاع  عن  م�سوؤولة  تيكربو،  اأنيكي  ال�سيدة  قدمت 

باإ�ستونيا جتربة بالدها فيما يخ�س » تفعيل املعايري الدولية يف منظومات حماية الطفولة«. 

وقد ا�ستعر�ست يف مرحلة اأوىل االإطار اال�سرتاتيجي حلماية الطفولة باإ�ستونيا، ثم تطرقت بعد ذلك اإىل 

اأهمية ا�ستعمال املعايري الدولية يف حت�سني ال�سيا�سة اأو املمار�سة يف جماالت التن�سيق واجلودة والتتبع.

التي  اال�سرتاتيجية  االأهداف  اإطار  يف  الطفولة،  بحماية  اخلا�سة  االإ�ستونية،  احلكومة  جهود  تندرج 

يعمل جمل�س اأوروبا على النهو�س بها يف هذا املجال، وهي :

�النهو�س باملرافق واملنظومات ال�سديقة لالأطفال؛ 	
العنف جتاه االأطفال عرب اعتماد ا�سرتاتيجيات وطنية مندجمة  اأ�سكال  �الق�ساء على جميع  	
حلماية االأطفال �سد العنف تت�سمن اإ�سالحات ت�رشيعية و�سيا�سية وموؤ�س�ساتية مع الرتكيز 

على الوقاية؛

��سمان احرتام حقوق االأطفال يف و�سعية ه�سة؛ 	
�النهو�س مب�ساركة االأطفال. 	

ويوفر جمل�س اأوروبا للبلدان االأع�ساء التوجيه واال�ست�سارة والدعم  من اأجل متكينها من التنفيذ 

االأمثل ملعايري االأمم املتحدة واأوروبا.

 وبخ�سو�س النظام االإ�ستوين لتح�سني حماية االأطفال ،فهو يركز على العنا�رش التالية: 

�تعزيز وتنظيم التن�سيق بني خمتلف القطاعات يف جمال حماية االأطفال؛ 	
�تعزيز �سلطات اجلماعات املحلية بهدف توفري خدمات جيدة يف جمال حماية الطفولة؛ 	

�توفري خدمات فعلية ومندجمة. 	



31

ب- 4 اأمريكا الالتينية، مناذج ملنظومات حماية الطفولة

قدم ال�سيد األيخاندرو مورالكيتي، جتارب منظومات حماية الطفولة يف بلدان اأمريكا الالتينية مربزا 

اأهم خ�سو�سياتها قبل احلديث عن بع�س الدرو�س والعرب امل�ستخل�سة منها.

وي�ستفاد من هذه التجارب، اأن معظم بلدان اأمريكا الالتينية اختارت االرتكاز على  املدخل القانوين، 

اأ�سا�سا، يف بناء منظوماتها احلمائية للطفولة ، حيث و�سعت االإطار القانوين الذي يغطي جميع جوانب 

االتفاقية الدولية حلقوق الطفل واملبادئ التي تقوم عليها. 

وقد اجتهت غالبية الت�رشيعات املرتبطة بحماية الطفولة يف بلدان اأمريكا الالتينية اإىل و�سع منظومات 

اجلهوية واجلماعات  لل�سلطات  والتقنية  ال�سيا�سية  امل�سوؤولية  من  وتفوي�س جزء  للحماية  المركزية 

باالأطفال  اخلا�سة  العمومية  ال�سيا�سات  وتفعيل  بلورة  يف  اأ�سا�سيا  فاعال  اأ�سبحت  التي  املحلية 

واملراهقني.

وعلى امل�ستوى املوؤ�س�ساتي، تتميز حماية الطفولة بوجود العديد من املوؤ�س�سات املركزية واملحلية، 

واملوؤ�س�سات اال�ست�سارية délibératives واملوؤ�س�سات التنفيذية، وموؤ�س�سات الو�سيط، باالإ�سافة 

اإىل االأدوار التي ي�سطلع بها املجتمع املدين.

وتتجه منظومات حماية الطفولة يف اأمريكا الالتينية �سوب اإعطاء االأولوية للمجاالت التالية:

�و�سع اإطار قانوين يو�سح �سالحيات املوؤ�س�سات املعنية وميكنها ال�سلطة الكافية ملمار�سة  	
اخت�سا�ساتها. وهو مييز االإطار القانوين بني املوؤ�س�سات املكلفة ببلورة واإعداد ال�سيا�سات 

املكلفة  املوؤ�س�سات  ثم  بتنفيذها  املكلفة  واملوؤ�س�سات  االأطفال،  بحماية  اخلا�سة  العمومية 

منظومة  على  القائمني  وم�ساءلة  للتبع  مهما  حيزا  القانوين  االإطار  يخ�س�س  كما  بالتتبع. 

احلماية؛

�اإيالء اأهمية كافية لتن�سيق اجلهود بني منظومة حماية الطفولة وباقي املوؤ�س�سات واملنظومات،  	
من قبيل منظومة ال�سحة ومنظومة الرتبية والتعليم ومنظومة احلماية االجتماعية؛

على  واملراهقني  االأطفال  مب�ساركة  النهو�س  من  متكن  التي  الهياكل  تعزيز  اأو  �اإحداث  	
امل�ستوى املحلي؛

� من قبيل املجال�س الوطنية مع �سمان م�ساركة  	délibératifs اإحداث هيئات ا�ست�سارية

ر�سمية ملنظمات املجتمع املدين يف هياكلها؛
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خالل  من  وحتفيزها،  دورها  وتعزيز  للحماية  المركزية  منظومات  اإحداث  على  �العمل  	
باالأطفال  اخلا�سة  العمومية  ال�سيا�سة  وتنفيذ  و�سع  جمال  يف  ال�سلطات  من  جزء  تفوي�س 

على  اأو  االإقليمي  اأو  اجلهوي  امل�ستوى  على  للم�سوؤولني  عليها  واالإ�رشاف  واملراهقني 

م�ستوى البلدية؛

 � اآلية م�ستقلة حلماية حقوق االأطفال وفق مبادئ باري�س واملالحظة العامة رقم 2	 اإحداث 

للجنة حقوق الطفل، ب�ساأن دور املوؤ�س�سات امل�ستقلة حلقوق االإن�سان؛

�تخ�سي�س ما اأمكن من املوارد لتفعيل احلقوق املكر�سة يف اتفاقية حقوق الطفل، وميكن يف هذا  	
الباب طلب تخ�سي�س جزء من امليزانية الوطنية وكذا امليزانية املحلية ل�سمان احرتام حقوق 

الطفل طبقا للمادة 4 من االتفاقية؛

�اإحداث اآليات للمتابعة وتقييم منظومة حماية االأطفال؛ 	
�اإحداث اأو تعزيز منظومة للمعلومات حول الطفولة ملحقة باملنظومة االإح�سائية ال�ساملة،  	
لو�سع  ا�ستغاللها كاأر�سية  اإح�سائية مف�سلة وموثوقة ميكن  توفري معطيات  وذلك بهدف 

ال�سيا�سات املنا�سبة.

ب- 5 ال�رشق االأو�سط، مناذج منظومات حماية الطفولة 

قدم ال�سيد لوران �سابوي، خبري يف ق�سايا احلماية على م�ستوى مكتب اليوني�سف يف منطقة �سمال اإفريقيا 

وال�رشق االأو�سط، ثالثة مناذج الأنظمة مندجمة حلماية االأطفال يف ثالثة بلدان من ال�رشق االأو�سط.

النموذج االأول هم منظومة لبنان للحماية التي ترتكز على ال�رشاكة بني ال�سلطات العمومية واجلمعيات 

واملجتمع املحلي. ويتم من خالل هذه املنظومة التكفل باالأطفال، اإما بناء على قرار ق�سائي اأو قرار 

اإداري اأو قرار للمجتمع املحلي.

بخ�سو�س  القرار الق�سائي، يتم التكفل بالطفل عرب ثالثة مراحل: حتديد حالة العنف يف حق الطفل املعني 

والتبليغ عنها لدى منظمة غري حكومية حتظى بتفوي�س من طرف وزارة العدل، ثم يلي ذلك تقدمي امللف 

اأمام القا�سي، ليتم يف مرحلة ثالثة ا�ست�سدار قرار ق�سائي يت�سمن متابعة اجلاين يف حالة �رشاح موؤقت، 

واتخاذ تدبري حمائي اجتماعي ينفذ من طرف جميع الفاعلني يف قطاع حماية الطفولة.

اأما احلماية االإدارية فهي تت�سمن ر�سد حالة العنف، وتقوم به اأ�رشة الطفل اأو موظف �سحة اأو غريه. 

كما تت�سمن التكفل، ومتابعة وتقييم و�سعية الطفل، وتقوم به منظمة غري حكومية حلماية االأطفال. 

بخ�سو�س التكفل، وبناء على قرار للمجتمع املحلي فهو يت�سمن ثالثة مراحل: حتديد التهديد الذي 

يتعر�س له الطفل املعني من لدن فرد من االأ�رشة، يلي ذلك تدخل اأحد اأعيان املجتمع املحلي اأو رجال 
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الدين الذين يقدمون دعما روحيا ومعنويا، ثم يتم التكفل بالطفل من طرف منظمة غري حكومية اأو 

وكالة حكومية ر�سمية اأو فرد من عائلة الطفل بح�سب خطورة حالة التهديد وال�سياق العام.

يف  يعي�سون  الذين  ال�سوريني  االأطفال  اآالف  تخ�س  عاجلة،  بحالة  ترتبط  فهي  االأردن  جتربة  اأما 

و�سعية ماأ�ساوية بعد جلوئهم اإىل االأردن هربا من بالدهم االأ�سلية. وينطوي هذا النموذج على تقييم 

اإجراءات اال�ستفادة من  احتياجات هوؤالء االأطفال وتقدمي حلول منا�سبة لهم والعمل على توحيد 

هذه احللول.

ويف ال�سودان، ترتكز منظومة حماية الطفولة على اأر�سية ق�سائية وموؤ�س�ساتية. وقد مت عام 2008 

اعتماد منوذج وحدة خا�سة بحماية االأطفال وتعميمها على م�ستوى الواليات. كما مت عام 2010 

اإ�سدار قانون الطفل الذي اأعطى لهذه الوحدة اإطارها القانوين املنظم. ومت بعد ذلك ا�ست�سدار مر�سوم 

يفر�س تكفل هذه الوحدة باالأطفال املخالفني للقانون واالأطفال �سحايا العنف اأو املهددين باخلطر 

منا�سبة  لعدالة  ويوؤ�س�س  واأ�رشهم،  لالأطفال  النظام خدمات عديدة  ال�سهود. ويقدم هذا  واالأطفال 

للقا�رشين ويتوفر على م�سالح املواكبة ال�رشورية )امل�ساعدة االجتماعية والقانونية وال�سحية(.

الثالثة، طرح اخلبري يف ق�سايا احلماية على م�ستوى  التجارب  امل�ستخل�سة من  الدرو�س  وبناء على 

مكتب اليوني�سف يف منطقة �سمال اإفريقيا وال�رشق االأو�سط االأ�سئلة التالية :

�يف اأي م�ستوى اإداري يتعني و�سع اآلية لتن�سيق جهود جهاز حماية االأطفال على امل�ستوى  	
الرتابي؟

�اأي اإطار قانوين و�سيا�سي حتتاجه اآلية التن�سيق؟ 	
�ما هي احلاالت احلرجة التي يتعني االكتفاء بها يف بداية تفعيل جهاز احلماية على امل�ستوى  	

الرتابي؟

�هل هناك حاجة اإىل و�سع مقاربة واحدة اأو اأكرث؟ وملاذا؟ 	
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ال�سكايات الر�سد وتقدمي  اآليات  الثانية:  الور�سة    3-2
اأظهر الت�سخي�س املنبثق عن املراحل ال�سابقة من م�سل�سل اإعداد م�رشوع ال�سيا�سة العمومية املندجمة 

باأن خمتلف االآليات التي مت و�سعها للنهو�س بحقوق الطفل وحمايتها ال تعرف اإقباال مهما. فهي غري 

معروفة مبا فيه الكفاية، وموزعة على مواقع جغرافية حمدودة وغالبا ما تكون مركزية، وبالتايل فاإن 

اأول م�سكل تطرحه هذه االآليات هو �سعوبة الولوج اإليها اأو عدم قابليتها للولوج. ومن جهة اأخرى، 

فاإن اأغلب هذه االآليات غري م�ستقلة، وال ت�سمن ال�رشية لالأطفال واالأ�رش التي تتوجه اإليها، كما اأنها 

ال تتوفر على املوارد املالية والب�رشية الكافية للقيام مبهامها.

ويتعلق االأمر يف هذه الور�سة بتحديد اآلية لتقدمي البالغات واملراقبة �سهلة الولوج لالأطفال وت�سمن 

 5 ورقم   2 رقم  العامتني  وللمالحظتني  باري�س  ملبادئ  مالئمة  اآلية  بحقوقهم؛  والنهو�س  حمايتهم 

للجنة حقوق الطفل.

وقد خ�س�س اجلزء االأول من هذه الور�سة لدرا�سة حمتوى التجارب الوطنية يف جمال التبليغ واآليات 

تقدمي ال�سكايات، بينما خ�س�س اجلزء الثاين منها لدرا�سة التجارب الدولية يف هذا املجال.

اأ- مبادرات وطنية يف جمال تقدمي ال�سكايات واملراقبة

اأ- 1 االإطار املرجعي الدويل حلقوق الطفل، املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق االإن�سان

من خالل  الطفل،  الدويل حلقوق  املرجعي  االإطار  اإىل  تطرقت  االإن�سان،  الوزارية حلقوق  املندوبية   

حقوق  جمال  يف  للمغرب  الدولية  »االلتزامات  عنوان  حتت  اخلملي�سي  غزالن  لل�سيدة  مداخلة 

الطفل«.

 1924 �سنة  منذ  الطفل  حلقوق  املرجعية  للمعايري  تاريخي  جرد  بتقدمي  عر�سها  املتدخلة  ا�ستهلت 

الطفل  الدولية حلقوق  اأهم م�سامني االتفاقية  ا�ستعرا�س  2001، وركزت بعد ذلك على  اإىل �سنة 

لالتفاقية  االأ�سا�سية  واملبادئ  احلقوق  املجال  هذا  يف  تناولت  وقد  بها.  امللحقني  والربوتوكولني 

ومنظومة واآليات تتبع التنفيذ. كما   قدمت، يف االأخري، جردا للتقارير الدورية التي قدمها املغرب.

اأ- 2 التبليغ وتقدمي ال�سكايات، وزارة العدل واحلريات.

لل�سيد عبد  ال�سكايات من خالل عر�س  التبليغ وتقدمي  تناولت مو�سوع  العدل واحلريات،  وزارة 

لالأنظمة  املفاهيمي  االإطار  على  فيه  ركز  بالرباط،  االبتدائية  املحكمة  رئي�س  نائب  ركيك،  النبي 

الق�سائية العاملية وعالقته مبفهوم امل�سلحة الف�سلى للطفل، واالإطار املنهجي املعتمد اأ�سا�سا على خطة 

العمل الوطنية للطفولة 2006-2015.



35

على م�ستوى املمار�سة، اعتمدت وزارة العدل واحلريات على تنزيل مفهوم التكفل من خالل جمموعة 

من االآليات املتمثلة اأ�سا�سا يف خاليا التكفل بالن�ساء واالأطفال املحدثة على م�ستوى املحاكم وامل�سالح 

الطبية وخاليا اال�ستقبال  لدى ال�سابطة الق�سائية، باالإ�سافة اإىل اللجان اجلهوية على م�ستوى حماكم 

اال�ستئناف واللجان املحلية على م�ستوى املحاكم االبتدائية.

اأما بخ�سو�س معاجلة التبليغات وال�سكايات املتعلقة باالأطفال ،فاإن القوانني املغربية تتميز مبالءمتها 

لالتفاقيات واملعايري الدولية ،وخا�سة ما تعلق منها بتحديد االأفعال التي تتخذ طابعا اإجراميا 

يهدد الطفل اأو مي�س ب�سالمته اأو كرامته ،وذلك من خالل �سيا�سة التجرمي التي ترتجمها جمموعة 

القانون اجلنائي ،ال�سيما اإجراءات التبليغ وتلقي ال�سكايات؛ مع وجوب االإ�سارة يف هذا ال�ساأن 

اإىل ال�سعوبات التي تواجه ولوج الطفل اإىل الق�ساء وما قامت به وزارة العدل واحلريات من جهود 

لتجاوز هذه ال�سعوبات.

اأ- 3 دور مفت�سية ال�سغل يف املراقبة والتبليغ، وزارة الت�سغيل وال�سوؤون االجتماعية، 

تفعيل  يف  ال�سغل  مفت�سية  بدور  املتعلق  املو�سوع  تناولت  االجتماعية،  وال�سوؤون  الت�سغيل  وزارة   

وهبي حول  ادري�س  لل�سيد  من خالل عر�س  االأطفال  ت�سغيل  مبحاربة  املتعلقة  القانونية  املقت�سيات 

»ظاهرة ت�سغيل االأطفال باملغرب: ح�سيلة الربامج احلكومية، االآفاق امل�ستقبلية واالكراهات ودور 

جهاز التفتي�س يف جمال اإعمال املقت�سيات القانونية املتعلقة مبحاربة ت�سغيل االأطفال«.

تناول العر�س ظاهرة ت�سغيل االأطفال والتدابري املتخذة ملحاربتها يف الت�رشيعني الدويل والوطني وكذا 

اإحداث  قبيل  من  املوؤ�س�ساتي  امل�ستوى  املتخذة على  التدابري  اإىل  باالإ�سافة  الدويل،  التعاون  يف جمال 

اأن�سطة املتدخلني  جلنة مديرية وطنية العتماد الربامج الوطنية، وخلق مكتب وطني مكلف بتن�سيق 

الدويل  الربنامج  طرف  من  املنفذة  الربامج  ا�ستمرارية  على  والعمل  احلكوميني،  وغري  احلكوميني 

ملحاربة ت�سغيل االأطفال IPEC، وتخ�سي�س غالف مايل لتمويل برامج حماربة ت�سغيل االأطفال.

وعلى م�ستوى املراقبة، اأ�سار العر�س اإىل قيام مفت�سي ال�سغل الذين عينتهم وزارة الت�سغيل وال�سوؤون 

و2012   2010 �سنتي  بني  تفتي�سية  بزيارات  االأطفال  ت�سغيل  ملحاربة  ارتكاز  كنقط  االجتماعية 

�سملت 1177 موؤ�س�سة، �سجلت خاللها 3928 مالحظة و298 تنبيه، كما حررت 9 حما�رش يف 

املو�سوع.

ا�ستكمال  جمال  يف  بالدنا  جهود  اإىل  الت�سغيل  وزارة  ممثل  تطرق  امل�ستقبلية،  االآفاق  وبخ�سو�س 

اأو املحلية بتعاون و�رشاكة مع املنظمات الدولية  تنفيذ الربامج الوطنية  الت�رشيعية، ومتابعة  املنظومة 



36

املتخ�س�سة واجلمعيات الوطنية العاملة يف املجال. خمتتما عر�سه باالإكراهات وال�سعوبات التي حتد 

من جناعة التدخالت اأحيانا، واملرتبطة اأ�سا�سا بحجم الظاهرة وتعدد مظاهرها، واإ�سكالية التن�سيق بني 

املتدخلني، ونق�س املوارد الب�رشية املتخ�س�سة واملوارد املالية املعتمدة. 

حلقوق  الوطني  املجل�س  باالأطفال،  اخلا�سة  ال�سكايات  لتقدمي  امل�ستقلة  االآليات   4 اأ- 

االإن�سان

اخلا�سة  ال�سكايات  لتقدمي  امل�ستقلة  االآليات  مو�سوع  تناول  االإن�سان،  حلقوق  الوطني  املجل�س    

االإن�سان،  حلقوق  الوطني  باملجل�س  ع�سوة  و�ساح،  ال�سعدية  لل�سيدة  مداخلة  خالل  من  باالأطفال 

واحلريات  االإن�سان  بحقوق  للنهو�س  وطنية  موؤ�س�سة  االإن�سان  حلقوق  الوطني  »املجل�س  بعنوان 

والدفاع عنها«، قدمت من خاللها ملحة تاريخية عن تطور املجل�س واخت�سا�ساته خ�سو�سا يف جماالت 

املراقبة والر�سد واإعداد التقارير.

ويف حديثها عن االإطار املعياري الدويل الآليات التظلم لفائدة االأطفال، اأ�سارت املتدخلة اإىل اأهمية 

اال�ستقاللية التامة لهذه االآلية، وتوفرها على املوارد الب�رشية واملالية الكافية، واأهمية قربها و�سهولة 

الولوج اإليها، باالإ�سافة اإىل اأهمية توفرها على اخت�سا�سات وا�سعة، ومتكينها من الت�سدي التلقائي 

لالنتهاكات، باالإ�سافة اإىل ال�سمانات املتعلقة ب�رشية عملها.

والأن ا�ستعرا�س التجارب الدولية يف هذا املجال يك�سف عن عدم وجود منوذج وحيد، فقد نبهت 

�ساحبة العر�س اإىل اأن اختيار النموذج االأن�سب يجب اأن ينبع من نقا�س وت�ساور وا�سعني ياأخذان 

بعني االعتبار املناخ ال�سيا�سي واالجتماعي واالإمكانيات املتاحة على امل�ستوى الوطني.

كما اأ�سارت، اإىل وجود موؤ�س�ستني وطنيتني تعمالن وفقا ملبادئ باري�س هما املجل�س الوطني حلقوق 

التلقائي لالنتهاكات الذي يتوفر  بالت�سدي  املتعلق  اأن االخت�سا�س  اإال  االن�سان وموؤ�س�سة الو�سيط. 

اإجراء  �سالحية  ذلك  يف  مبا  االن�سان،  حقوق  جمال  يف  العامة  واليته  عن  ف�سال  املجل�س،  عليها 

التحقيقات واالأبحاث بخ�سو�س االنتهاكات، ت�سكل امتيازا حقيقيا للمجل�س يف هذا املجال.

اأ- 5 الرقم االأخ�رش ملحاربة العنف �سد االأطفال جتربة املر�سد الوطني حلقوق الطفل

 املر�سد الوطني حلقوق الطفل، قدم جتربة الرقم االأخ�رش ملحاربة العنف �سد االأطفال ودوره يف جمال 

التبليغ، وذلك من خالل عر�س لل�سيد جنيب ال�سومعي، من قدماء برملان الطفل، بعنوان مركز اال�ستماع 

وحماية االأطفال �سد �سوء املعاملة. 

وجاء يف العر�س باأن مركز اال�ستماع املتواجد مبقر املر�سد الوطني حلقوق الطفل، الذي اأعطت االأمرية 



37

لالمرمي انطالقته �سنة 1999، اآلية تقوم على اأربعة عنا�رش: رقم ات�سال هاتفي اأخ�رش، تطبيق معلوماتي، 

خلية ا�ستماع وحماية، ثم خلية ا�ستقبال وتوجيه طبي. 

االعتداء  اأ�سكال  وجميع  املعاملة،  �سوء  عن  التبليغ  االأ�سخا�س  جلميع  املجاين  االأخ�رش  الرقم  ويتيح 

واال�ستغالل �سد االأطفال. وتتم معاجلة احلاالت من خالل التوجيه وت�سهيل الولوج خلدمات احلماية 

الق�سائية واحلماية االإدارية، وذلك من خالل التن�سيق مع خاليا التكفل بالن�ساء واالأطفال على م�ستوى 

املحاكم ووحدات التكفل املندمج بالن�ساء واالأطفال �سحايا العنف باملوؤ�س�سات اال�ست�سفائية، باالإ�سافة 

اإىل التن�سيق مع �سبكات اجلمعيات يف جمال التبليغ والتتبع، واأي�سا من خالل فريق من اخلرباء مكلف 

بتتبع اأن�سطة املركز، ي�سم اأطباء واأطباء نف�سيني وحمامني ومتخ�س�سني يف علم االجتماع. 

وي�ستفيد هذا املركز من ال�رشاكات املربمة بني املر�سد الوطني والوزارات االأ�سا�سية يف هذا املجال، 

كوزارة ال�سحة، ووزارة العدل واحلريات، ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني، ووزارة الت�سامن 

واملراأة واالأ�رشة والتنمية االجتماعية، وكذا مع هيئات املحامني باملغرب.

ب-  جتارب دولية يف جمال اآليات تقدمي ال�سكايات واملراقبة

ب- 1  منوذج جزر املوري�س

املوري�س،  للمظامل يف جزر  �سابقة  واأمينة  من خالل جتربتها كخبرية  �سيفرا،  �رشين  ال�سيدة  عر�ست 

وجهة نظرها امليدانية فيما يخ�س تعريف اآلية تقدمي ال�سكايات واملراقبة يف جمال حماية الطفولة.

وح�سب املتدخلة، تتحدد مهام موؤ�س�سة اأمني املظامل لالأطفال يف جزر املوري�س بن�س قانوين، وتتمثل 

يف »�سمان احرتام حقوق االأطفال و�سيانة م�ساحلهم وتوفري احتياجاتهم من لدن اجلميع والنهو�س 

بحقوق االأطفال وم�ساحلهم العليا والنهو�س باالتفاقية الدولية حلقوق الطفل.«

ويخول قانون جزر املوري�س ملوؤ�س�سة اأمني املظامل لالأطفال �سالحية القيام بتحريات وا�سعة اإذا مت اإ�سعارها 

بحالة ل�سوء املعاملة. وميكن لهذه املوؤ�س�سة اأن ت�ستدعي وت�ستجوب اأي طرف كان، كما حتظى املوؤ�س�سة 

والعاملون بها باحل�سانة املدنية واجلنائية.

وميكن الأي مواطن يف جزر املوري�س اأن يلجاأ اإىل موؤ�س�سة اأمني املظامل لالأطفال، كما تعترب ا�ستقاللية 

املوؤ�س�سة مك�سبا هاما فيما يخ�س جودة عملها وم�سداقيته.

ب- 2  بلجيكا، جتربة مفو�سي حقوق الطفل 

املوؤ�س�سة.  ببلجيكا، جتربة هذه  للمظامل  �سابقة  واأمينة  فاندكرك�سوف، و�سيطة  اأنكي  ال�سيدة  قدمت 

ويتعلق االأمر مبوؤ�س�سة م�ستقلة حلماية االأطفال، تتميز بحيادها ال�سيا�سي، وحتظى باإطار قانوين خا�س، 
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حيث يتم التوظيف بها بناء على مباراة، وبعد موافقة الربملان. 

وتتطلب ممار�سة مهام مفو�س حقوق الطفل، ح�سبما جاء يف العر�س، ا�ستيفاء عدد من ال�رشوط منها: 

احلياد، واملو�سوعية، والكتمان، وح�سن تدبري ال�سلطة املعنوية، وقبول املحا�سبة، والقدرة على خلق 

�سبكات والعمل فيها.

وتت�سمن مهام مفو�س حقوق الطفل النهو�س بحقوق هذا االأخري، ومتابعتها، والقيام بتحريات ب�ساأن 

حاالت �سوء املعاملة املبلغ عنها، واإعداد ملفات موثقة، واإجراء البحوث ال�رشورية لذلك، وتنظيم 

حمالت حت�سي�سية تهم حقوق االأطفال، وتقدمي تو�سيات لل�سيا�سيني وللم�رشع تروم النهو�س بهذه 

احلقوق.

غري اأن هذه املوؤ�س�سة تواجه عدة �سعوبات، من بينها �سعف التاأييد ال�سيا�سي وعدم تخويلها ال�سلطة 

التقريرية، اإ�سافة اإىل �سعف امليزانية املر�سودة.

ب- 3  تون�س، جتربة  مندوبي حماية الطفولة 

قدمت ال�سيدة عايدة غربال، مكلفة بربنامج حماية الطفولة مبكتب اليوني�سف بتون�س، جتربة مندوبي 

حماية الطفولة. ويتعلق االأمر مبوؤ�س�سة حتظى باإطار قانوين خا�س وكذا ب�سفة �سابطة ق�سائية، وهو ما 

يخول لها �سالحيات هامة وهام�س تدخل وا�سع.

ويحدد القانون التون�سي مهام و�سالحيات مندوبي حماية الطفولة، وت�سمل، يف نف�س الوقت، جماالت 

التدخل الوقائي والعالجي. وتغطي مكاتب املندوبني جمموع تراب البالد. غري اأن فعالية اأداء هذه املوؤ�س�سة 

تتوقف على جتاوز عدة اإكراهات، اأبرزها �سعوبة تعبئة باقي الفاعلني حول مهام هذه املوؤ�س�سة.

ب- 4  فل�سطني، اخلط الهاتفي الدويل مل�ساعدة االأطفال

بفل�سطني، جتربة هذا اخلط.  االأطفال  الهاتفي مل�ساعدة  ال�سيد جالل خدير، م�سوؤول عن اخلط  قدم 

املحدث يف اإطار �سبكة دولية للخدمات الهاتفية لفائدة االأطفال. وتتميز هذه ال�سبكة بكونها متاحة 

لالأطفال جمانا مبا اأنها تقوم على اأ�سا�س النهو�س بحقوق الطفل وتوجه االأطفال يف احلاالت الطارئة 

نحو امل�سالح التي ميكنها تقدمي امل�ساعدة لهم.

ويعترب اخلط الهاتفي مل�ساعدة االأطفال بفل�سطني اآلية وقائية للتبليغ واحلماية يف اإطار ي�سمن احلفاظ 

على �رشية بيانات م�ستخدمي اخلط الهاتفي املذكور.
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ال�رشاكة بني الفاعلني العموميني واملجتمع املدين  الثالثة:  الور�سة   3-3
تعترب اجلمعيات �رشيكا اأ�سا�سيا للفاعلني العموميني يف جمال حماية الطفولة وفاعال راكم جتربة طويلة 

اإىل  الور�سة  هذه  يف  امل�ساركون  �سعى  املنطلق  هذا  ومن  ومبدعة.  مبتكرة  جديدة  ممار�سات  وبلور 

التفكري يف �سبل تعزيز تدخل املجتمع املدين، وتطوير جودة وفعالية امل�ساريع واخلدمات التي يقدمها 

من خالل تطوير ال�رشاكة بينه وبني الفاعلني العموميني.

وقد تناولت الور�سة مو�سوع ال�رشاكة من خالل ثالثة وجهات نظر: وجهة نظر الفاعل العمومي، 

ووجهة نظر اجلماعات املحلية، ثم وجهة نظر اجلمعيات.

واإثراء للنقا�س حول هذا املو�سوع عرفت الور�سة تقدمي جتارب دولية من تركيا واأمريكا الالتينية.

اأ- التجارب الوطنية يف جمال ال�رشاكة بني الفاعلني العموميني واملجتمع املدين

اأ- 1  جتربة القطب االجتماعي 

جتربة القطب االجتماعي، قدمها ال�سيد عبد اللطيف بوعزة، مدير التنمية االجتماعية بوزارة الت�سامن 

واملراأة واالأ�رشة والتنمية االجتماعية، وتناول من خاللها التحوالت التي عرفها جمال ال�رشاكة داخل 

املجتمع  اأ�سبح يحتله  الذي  املوقع اجلديد  لتعزيز احلكامة وال�سفافية، ومواكبة  القطب االجتماعي 

مقت�سيات  تفعيل  وكذا  العام،  ال�ساأن  يف  اأ�سا�سيا  فاعال  باعتباره  اجلديد  الد�ستور  ظل  يف  املدين 

اال�سرتاتيجية اجلديدة للقطب االجتماعي 2016-2012 يف جمال ال�رشاكة مع اجلمعيات.

بال�رشاكة مع  النهو�س  الت�سامن واملراأة واالأ�رشة والتنمية االجتماعية يف جمال  اجتهت جهود وزارة 

بعقد  املتعلقة  امل�ساطر  من  جمموعة  و�سع  خالل  من  وذلك  احلكامة،  اآليات  تعزيز  نحو  اجلمعيات 

ال�رشاكات مع اجلمعيات، واإحداث جلان حملية ومركزية، واعتماد االإعالن عن طلب تقدمي امل�ساريع،  

وو�سع دفاتر حتمالت ملجموعة من املراكز التي تقدم خدمات يف جماالت املراأة والطفل واالأ�رشة اإىل 

جانب برامج املواكبة وافتحا�س امل�ساريع.

اأ- 2  جتربة جماعة اآيت اأوالل وجماعة �سف�ساون 

جماعة اآيت اأوالل وجماعة �سف�ساون ، قدما جتربة يف جمال ال�رشاكة مع اجلمعيات من خالل عر�سني 

وجماعة  والل  اآيت  جماعة  يا�سني.تعترب  حممد  ال�سيد  و  باها،  اآيت  اأحمد  ال�سيد  من  كل  قدمهما 

�سف�ساون جماعتني �سديقتني لالأطفال، ويندرج م�رشوع اجلماعات �سديقة االأطفال، الذي ت�سهر 

عليه املديرية العامة للجماعات املحلية بوزارة الداخلية، يف اإطار التعاون مع اليوني�سيف.
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مبادرات  على  واالنفتاح  العامة،  احلياة  يف  واإدماجهم  االأطفال  م�ساركة  دعم  اإىل  اأ�سا�سا  ويهدف 

املجتمع املدين املتعلقة بالطفل وتعزيز ال�رشاكة بينها وبني اجلماعات املحلية.

  اأ- 3 وجهة نظر اجلمعيات

وجهة نظر اجلمعيات، مت تقدميها من خالل مداخلة حول ال�رشاكة بني اجلمعيات وال�سلطات العمومية. 

االئتالفات واجلمعيات على  فيه جمموعة من  انخرط  ت�ساركي  لتفكري  تلخي�سا  املداخلة  وتعترب هذه 

امل�ستوى الوطني 

ووفقا ملا جاء يف املداخلة، ت�ستغل اجلمعيات يف جماالت خمتلفة مع العديد من فئات االأطفال يف و�سعية 

ه�سة، وذلك من خالل �رشاكات يف جماالت متعددة اأهمها البناء والتجهيز، والدعم املايل، والدعم 

التقني. وتعقد اجلمعيات هذه ال�رشاكات مع جمموعة من القطاعات احلكومية واملوؤ�س�سات الوطنية 

واجلهات  والعماالت  والواليات  الب�رشية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  ومع  املركزي،  امل�ستوى  على 

وجمال�س املدن واملجال�س االإقليمية واملجال�س البلدية واجلماعات القروية على امل�ستوى الرتابي.

املتعلقة عموما  االكراهات  من  بتجاوز جمموعة  يرتبط  اجلمعوي  العمل  تطوير  اأن  اجلمعيات  وتعترب 

ا�ستقرار  وعدم  الت�سيري،  متويل  و�سعف  باالأطفال،  اليومي  للتكفل  املخ�س�سة  القارة  املنح  بنق�س 

بال�رشاكة  اإىل عدم وجود ت�رشيع وا�سح متعلق  باالإ�سافة  الرتابية؛  ال�رشاكة مع اجلماعات  وو�سوح 

والتمويل، واحلاجة لتعزيز حكامة تدبري املنح، وتب�سيط امل�ساطر االإدارية، ومواكبة تفعيل امل�ساريع؛ 

عالوة على غياب اإطار قانوين للعاملني االجتماعيني وعدم وجود موارد ب�رشية كافية وموؤهلة.

ومن بني اأهم التو�سيات التي بلورتها اجلمعيات يف هذه املداخلة: تخ�سي�س ميزانية حلماية الطفولة 

املنح  بدل  برنامج،  عقد  مبقت�سى  ينظم  باالأطفال  للتكفل  ودائم  قار  متويل  �سمان  املالية؛  قانون  يف 

الق�سرية االأمد، اأو متويل امل�ساريع؛ توفري بدائل للتكفل املوؤ�س�ساتي باالأطفال واعتماد مناذج جديدة 

كنموذج اأ�رش اال�ستقبال، ومنوذج بيت ملجموعات �سغرى من االأطفال؛ اإ�رشاك القطاع اخلا�س يف 

جهود احلماية والتكفل باالأطفال، وو�سع منظومة للتتبع والتقييم.

وباملقابل، اقرتحت اجلمعيات جمموعة من االلتزامات عليها االن�سباط لها، مثل حتديد دفاتر للتحمالت 

مبيزانية وا�سحة ح�سب نوعية التكفل، وامل�ساهمة يف التح�سي�س والتوعية والنهو�س بحقوق الطفل، 

ون�رش تقارير حول تدخالتها، واإعطاء املثل يف احلكامة اجليدة.
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ب-  التجارب الدولية يف جمال ال�رشاكة مع اجلمعيات

ب- 1  جتربة اأمريكا الالتينية

جتربة اأمريكا الالتينية، قدمها ال�سيد األيخاندرو مورالكيتي، وتعتمد هذه التجربة على منوذج مبني 

اأ�سا�سا على و�سع تدابري ت�رشيعية حتدد اإطار ال�رشاكة، وحتدد دور كل طرف فيها. وقد عرف هذا 

النموذج انت�سارا كبريا خا�سة يف �سياق الالمركزية التي ف�سحت املجال للفاعلني املحليني وكذا فاعلي 

القرب الذين يعتربون ال�رشاكة جمرد تر�سيم لعالقات قائمة للتعاون والعمل امل�سرتك يف امليدان. 

ب- 2  جتربة تركيا

جتربة تركيا، قدمتها ال�سيدة �سيفرين جاكومي فيتي، متخ�س�سة يف �سوؤون احلماية مبكتب اليوني�سف 

واملراقبة،  املنا�رشة  يف  اأ�سا�سا  واملتمثلة  اجلمعيات،  م�ساهمة  جماالت  خاللها  من  واأبرزت  برتكيا، 

والنهو�س مبقاربة حقوق الطفل واإبداع وابتكار اأجوبة يف جمال حماية الطفولة.

وح�سب املتدخلة، فقد عرف احلوار وال�رشاكة بني ال�سلطات العمومية واجلمعيات يف تركيا تطورا 

تخطي  نحو  اليوم  احلوار  هذا  ويتجه  ال�رشاكة.  وتقنني  التقنية  امل�ساهمة  م�ستويات  �سمل  تدريجيا 

االكراهات املرتبطة باملوارد الب�رشية واملالية، وتعميم منذجة ال�رشاكة.

مثل  الطفولة،  حماية  بتطوير  املتعلقة  املبادرات  من  جمموعة  العر�س  هذا  قدم  ذلك،  مع  وموازاة 

وحدات حماية الطفولة يف امل�ست�سفيات اجلامعية، والوحدات املتعددة التخ�س�سات حلماية الطفولة، 

ومراكز البحث اجلامعية املتعددة التخ�س�سات يف جمال حماية الطفولة.
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للمقاوالت امل�سوؤولية االجتماعية  االأوىل:  امل�ستديرة  املائدة   3-4
خ�س�ست هذه املائدة امل�ستديرة لتدار�س دور املقاوالت، �سواء منها ال�سناعية اأو مقاوالت ال�سياحية 

واالأ�سفار، ومزودي الولوج لالأنرتنيت واالت�ساالت، وموؤ�س�سات االإعالم، يف جمال الوقاية والت�سدي 

ال�ستغالل االأطفال يف ال�سغل، واال�ستغالل اجلن�سي لالأطفال يف و�سائل االت�سال احلديثة.

اأ- حماية الطفولة يف و�سائل االت�سال احلديثة

امل�سوؤولية االجتماعية  الوطنية يف جمال  التجارب  ال�سق االأول جمموعة من  الور�سة يف  تناولت هذه 

االأنرتنيت،  يف  ال�سخ�سية  املعطيات  حماية  مبجاالت  اأ�سا�سا  التجارب  هذه  وتتعلق  للمقاوالت. 

ودور  الرقمي،  للمغرب  العمومية  ال�سيا�سة  يف  الطفل  مكانة  وحتديد  االأنرتنيت،  جرائم  ومكافحة 

املقاولة يف تعزيز حماية الطفولة.

اأ- 1 اللجنة الوطنية ملراقبة وحماية املعطيات  ال�سخ�سية

قدمت روؤيتها من خالل عر�س لل�سيد حممد اخلملي�سي، م�سوؤول على قطاع اخلربة واملراقبة، تناول 

الدولة  ب�رشاكة بني  تنفيذها  �سي�رشع يف  التي  الرقمي«  املجال  للرتبية يف  الوطنية  فيه »اال�سرتاتيجية 

والقطاع اخلا�س واملجتمع املدين.

وت�ستهدف هذه اال�سرتاتيجية االأطفال وال�سباب، من خالل النهو�س بتعليم املعلوميات يف املدار�س، 

باحلقوق  والتعريف  اخلا�سة،  احلياة  وحماية  ال�سخ�سية  باملعطيات  خا�سة  تربوية  برامج  وبلورة 

والواجبات املرتبطة بالعامل الرقمي.

اأ- 2 حماربة اجلرمية االلكرتونية، املديرية العامة لالأمن الوطني

 املديرية العامة لالأمن الوطني، قدمت جتربتها من خالل عر�س لل�سيد مروان احلجوجي، مهند�س دولة 

باالإدارة العامة لالأمن الوطني، اأكد فيه على اأهمية تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت يف تعزيز معارف 

اجلرائم  من  جمموعة  تطور  يف  �ساهمت  �سعف  نقط  من  يخرتقها  وما  وال�سباب،  االأطفال  ومهارات 

االلكرتونية التي تهدد ال�سالمة اجل�سدية والنف�سية لالأطفال.

ويف اإطار مواجهة التحديات املرتبطة مبحاربة اجلرمية االلكرتونية، اأكد املتدخل على اأن املغرب عمل 

اإىل  ان�سمامه  اإىل  باالإ�سافة  للجرائم؛  الدقيق  التكييف  على  للح�سول  القانونية  تر�سانته  تعزيز  على 

االإلكرتونية،  اجلرمية  ملحاربة  العربية  واالتفاقية  بودابي�ست  كاتفاقية  ال�سلة،  ذات  الدولية  االتفاقيات 

وذلك بهدف االندماج اجليد يف �سبكات التعاون الدويل.
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ويف ذات ال�سياق، اأحدثت املديرية العامة لالأمن الوطني م�سلحة حماربة اجلرمية املرتبطة بالتكنولوجيات 

اجلديدة، وم�سلحة حماربة اجلرمية االلكرتونية، كما عملت على تعزيز قدراتها على امل�ستويني املركزي 

واجلهوي، عرب توفري موارد ب�رشية موؤهلة وو�سائل تقنية متطورة، متكنها، من مواجهة اجلرائم املرتبطة 

باال�ستهداف  املرتبطة  اجلرائم  اأو  واالحتيال،  الن�سب  جرائم  منها  �سواء  جن�سيا،  االأطفال  با�ستغالل 

 .  pédophilie اجلن�سي لالأطفال

واال�ستثمار  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  الرقمي،  املغرب  ا�سرتاتيجية  يف  الطفل  مكانة   3 اأ- 

واالقت�ساد الرقمي

الرقمي«  املغرب  ا�سرتاتيجية  »الطفل يف  املحجوبي حول  فا�سلة  لل�سيدة  من خالل عر�س  اأبرزت 

املكانة التي تخ�س�سها هذه اال�سرتاتيجية للطفل.

ويعترب تعزيز ثقافة الثقة الرقمية لدى االأ�سخا�س، من بني اأهم اأهداف هذه اال�سرتاتيجية ، وهي 

اإىل حتقيقه من خالل: ت�سعى 

بالطفل مثل  ال�سلة  القوانني ذات  القانوين، وا�ست�سدار جمموعة من  �تاأهيل وتعزيز االإطار  	
ذات  املعطيات  معاجلة  اجتاه  الذاتيني  االأ�سخا�س  بحماية  املتعلق   09-08 رقم  القانون 

امل�ستهلك،  حلماية  تدابري  بتحديد  القا�سي   31-08 رقم  والقانون  ال�سخ�سي،  الطابع 

الذي يت�سمن تدابري حلماية امل�ستهلك على االأنرتنيت. باالإ�سافة اإىل امل�سادقة �سنة 2013 

على كل من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، واتفاقية بودابي�ست املتعلقة 

مبكافحة اجلرائم االإلكرتونية وبروتوكولها االإ�سايف.

االإلكرتونية  واجلرمية  املعلومات،  نظم  اأمن  حول  الق�ساة  لفائدة  تكوينية،  دورات  �تنظيم  	
التي يتعر�س لها االأطفال بوا�سطة ا�ستعمال و�سائل االت�سال احلديثة؛

االأنرتنيت،  االأطفال على  القانوين حلماية  لالإطار  التوجيهية  املبادئ  ا�ستلهام  نحو  �التوجه  	
جترمي  على  واملرتكزة  لالت�ساالت،  الدويل  لالحتاد  العربي  االإقليمي  املكتب  عن  املنبثقة 

املعلومات  تكنولوجيا  بوا�سطة  الطفل  لها  يتعر�س  التي  والت�سخريية  اال�ستغاللية  االأفعال 

واالت�سال، وعلى حق الطفل يف اال�ستخدام االآمن لالإنرتنيت وتقنية املعلومات، وحقه يف 

اخل�سو�سية، ويف املعلومة ال�سحيحة ويف حرية التعبري، وحقه يف احلماية من كل اأ�سكال 

العنف واالعتداء يف الف�ساء الرقمي. 

الفاعلني  لدى  املعلوماتية  االأنظمة  اأمن  على  املحافظة  ب�رشورة  والتح�سي�س  �الرتويج  	
باملجتمع، مع و�سع الهياكل التنظيمية املالئمة لذلك.
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اأ- 4 امل�سوؤولية االجتماعية للمقاوالت، جتربة االحتاد العام ملقاوالت املغرب

االحتاد العام ملقاوالت املغرب، ذكر من خالل العر�س الذي قدمه ال�سيد �سعيد ال�سقاط، رئي�س جلنة 

امل�سوؤولية االجتماعية للمقاولة، باجلهود الرامية اإىل تعزيز امل�سوؤولية االجتماعية للمقاوالت.

مع الرتكيز على اآلية ت�سنيف واإعطاء عالمة التمييز label للمقاوالت التي حترتم جمموعة من املعايري 

التي  االتفاقيات  خمتلف  يف  املت�سمنة  االإن�سان  حقوق  باحرتام  عموما  واملتعلقة  املجال،  يف  املعتمدة 

�سادقت عليها بالدنا، وال �سيما منع ت�سغيل االأطفال اأقل من 15 �سنة. 

اإ�سافة اإىل انخراط االحتاد العام ملقاوالت املغرب يف الق�ساء على ت�سغيل االأطفال، ذكر ال�سيد �سعيد 

ال�سقاط ببع�س املبادرات االأخرى املرتبطة بالدعم املدر�سي، واإدماج ال�سباب غري املتدر�س يف احلياة 

العملية عن طريق التكوين.

ب -  التجارب الدولية يف جمال حماية الطفولة يف و�سائل االت�سال احلديثة

ب- 1  منظمة »اإكبات« ECPAT الدولية

عر�س  خالل  من  واالأ�سفار،  ال�سياحة  قطاعات  يف  لالأطفال  اجلن�سي  اال�ستغالل  اإ�سكالية  تناولت 

لل�سيدة كاتلجني دوكلريك، نائبة رئي�سة منظمة اإكبات الدولية مبنطقة اأروبا ال�رشقية.

من طرف  الأغرا�س جن�سية  االأطفال  »ا�ستعمال  اأنه  على  »اال�ستغالل«  معنى  لتعريف  تقدميها  فبعد 

اأ�سخا�س بالغني مقابل تعوي�س مادي اأو عيني يدفع للطفل اأو لطرف اآخر«، �سنفت املتدخلة حاالت 

ا�ستغالل االأطفال جن�سيا يف ثالث خانات: ا�ستغالل االأطفال يف امل�ساهد االإباحية، ودعارة االأطفال، 

ثم االجتار يف االأطفال الأغرا�س جن�سية.

التي لها واجهة بحرية والتي  البلدان  اأن  العر�س،  ال�سياحة اجلن�سية، ح�سبما جاء يف  وتبني خريطة 

تنعم بجو م�سم�س تعترب الوجهة املف�سلة للمنحرفني الذين ي�ستغلون االأطفال جن�سيا. ويبدو اأن بلدان 

جنوب �رشق اآ�سيا واأمريكا الالتينية هي الوجهة املف�سلة لهوؤالء املنحرفني الذين يكونون يف غالب 

االأحيان �سياحا اأجانب متقدمني يف ال�سن.

اأما �سحايا هذه العمليات، فغالبا ما يكن »فتيات �سغريات ينحدرن من اأ�رش فقرية تعي�س يف ال�سارع...

اأن وقعن �سحية  لهن  �سبق  فتيات  اإىل  باالإ�سافة  االأمية،  ن�سبة  فيها  ترتفع  اأ�رش  اأو  متفككة  اأ�رش  ومن 

ا�ستغالل جن�سي داخل االأ�رش«.

بني  التعاون  تعزيز  ت�ستدعي  الظاهرة  هذه  مكافحة  اأن  على  بالتاأكيد  عر�سها  املتدخلة  واختتمت 

امل�سوؤولني عن قطاع ال�سياحة يف بلدان اال�ستقبال ونظرائهم يف بلدان االإقامة وكذا �رشكات النقل 

الدولية.
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ب- 2  ال�سبكة الدولية اإن�ساف

الدولية،  للخبرية  عر�س  خالل  من  وذلك  االأنرتنيت«،  يف  االأطفال  »حماية  مو�سوع  اإىل  تطرقت 

ال�سيدة جاني�س ري�سارد�سون. 

وتتكون ال�سبكة الدولية اإن�ساف من 100 منظمة، وتوفر خطا للنجدة، وتعمل على اإدخال الو�سائل 

الرقمية يف املدر�سة بطريقة م�سوؤولة ت�سمح بتاأمني االأطفال �سد املخاطر املحتملة يف االأنرتنيت. 

ازدادت  الرقمي،  التوا�سل  التقنيات احلديثة يف جمال  اأ�سبحت حتتله  الذي  املهم  املوقع  اإىل  فبالنظر 

حتديات الرتبية واملهارات التوا�سلية التي ي�ستدعيها جمال العمل مع القا�رشين حلل امل�ساكل. وبقدر 

ما اأ�سبح االعتماد على الو�سائل الرقمية �رشوريا، بقدر ما يتطلب ا�ستعمال هذه الو�سائل من لدن 

القا�رشين و�سع تدابري للحماية تنا�سبهم.

وترى �سبكة اإن�ساف اأن من ال�رشوري اأن ي�سكل حت�سري ال�سباب ال�ستعمال الو�سائل الرقمية وحمايتهم 

من املخاطر املحتملة، مو�سوعا للتعاون بني اأربعة دوائر توؤثر يف حياة ال�ساب، وهي االأ�رشة واملدر�سة 

وو�سائل االإعالم والعالقات التي يقيمها هوؤالء االأطفال و�سط حميطهم.

Google ب- 3  �رشكة غوغل

املتخ�س�سة يف جمال االأنرتنيت، تطرقت اإىل مو�سوع االأمن على االأنرتنيت، من خالل عر�س لل�سيد 

خالد قوباع، مدير العالقة مع احلكومات وال�سيا�سات العمومية يف �رشكة »غوغل« ب�سمال اإفريقيا، 

االأطفال  ولوج  لتاأمني  اعتمادها  االأنرتنيت  مزودي  على  يتعني  التي  العملية  الو�سائل  على  فيه  ركز 

اإليه.

وتقوم �رشكة غوغل، ح�سب املتدخل، بجهود مهمة لتوفري جمموعة من الو�سائل على اأر�سيتها لتعزيز 

اخلا�سة  البحث  اأر�سيات  يف  اأمنية  اآليات  اإدراج  قبيل  من  وذلك  لالأطفال،  بالن�سبة  الرقمي  االأمن 

واآلية  امل�ستعملة،  باجلماعات  اخلا�سة  والقوانني  االأنظمة  اآلية  مثل  وغريهما،  واالأندرويد  باليوتوب 

املنا�سبة  غري  واالألعاب  التطبيقات  ح�رش  واآلية  االآمن،  البحث  واآلية  امل�رشة،  املحتويات  عن  التبليغ 

لالأطفال.

االأمن  ثقافة  ن�رش  من خالل  باالأنرتنيت،  االأطفال  تعزيز حماية  عامال حموريا يف  االأ�رشة  دور  ويعترب 

االأطفال  لتعليم  االأ�رشة  داخل  لالأنرتنيت  امل�سرتك  الت�سفح  على  والعمل  االأطفال،  لدى  الرقمي 

اأبجديات حماية معلوماتهم، كحماية كلمة ال�رش، والتحقق من ال�سن القانونية لولوج بع�س املواقع، 

واحلفاظ على م�ستوى مقبول من احليطة واحلذر.
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وتوفر اأر�سية غوغل يف هذا املجال معلومات حول املبادئ االأ�سا�سية ملواكبة االأطفال يف االأنرتنيت، 

توفر  كما  م�سدرها.  م�سداقية  تقييم  ومهارات  باالأطفال،  اخلا�سة  املحتويات  مع  التعامل  وكيفية 

للمعلومات  الولوج  مثل ح�رش  الويب،  وامل�سوؤول يف  احل�ساري  ال�سلوك  توجيهية حول  معلومات 

باملعلومات  مدهم  وعدم  االأنرتنيت  عرب  عليهم   التعرف  مت  باأ�سخا�س  االلتقاء  وعدم  ال�سخ�سية 

ال�سخ�سية. 
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اإطار  بلورة  و�سبل  الدولية  ال�رشاكات  الثانية:  امل�ستديرة  املائدة   3-5
العمومية  ال�سيا�سة  لتفعيل  من�سق 

الدوليني  ال�رشكاء  مع  ال�رشاكة  واأن�سطة  برامج  وتنوع  غنى  ا�ستثمار  اأهمية  من  الور�سة  هذه  تنطلق 

الذين يقدمون الدعم التقني واملايل يف اإطار اال�سرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية يف جماالت حماية 

الطفولة، واأي�سا يف جماالت اأخرى كالرتبية وال�سحة والتنمية االجتماعية.

ناق�س  التدخالت،  خمتلف  بني  االن�سجام  وحتقيق  دميومته  على  واحلفاظ  التن�سيق  لتقوية  و�سمانا 

امل�ساركون يف هذه الور�سة مو�سوع تطوير ال�رشاكة الدولية خالل م�سل�سل تفعيل م�رشوع ال�سيا�سة 

العمومية املندجمة. وقد �سمت هذه املائدة امل�ستديرة ممثلني عن منظومة االأمم املتحدة ووكاالت التعاون 

الثنائي واملتعدد االأطراف، و�سكلت فر�سة لتقدمي عرو�س ومداخالت ومناق�سة روافع التعاون يف 

جمال حماية الطفولة.

اأ- برنامج االأمم املتحدة االإمنائي باملغرب.

 اأ�ساد يف كلمة لل�سيد برونو بويزا، ممثل برنامج االأمم املتحدة واملن�سق املقيم للمنظومة االأممية باملغرب، 

الت�ساركية  املقاربة  وكذا  الطفولة  حلماية  مندجمة  عمومية  �سيا�سة  اإعداد  اإىل  الرامية  املغربية  باملبادرة 

املتبعة بهذا ال�سدد، والروؤية املندجمة واملن�سقة التي اعتمدت يف هذا االإطار.

كما اأ�سار اإىل اأن املجتمع الدويل ي�ساند هذه املبادرة التي جتعله ينظر اإىل املغرب باهتمام كبري، ال�سيما 

واأنها تتزامن مع االحتفال بالذكرى اخلام�سة والع�رشين لتوقيع اتفاقية حقوق الطفل.

املبادرة،  هذه  وراء  مكوناتها  بكل  احلكومة  بتعبئة  باملغرب كذلك  املتحدة  االأمم  برنامج  ممثل  ونوه، 

التعاون وتظافر  �سبل  ب�سلك  اإال  بنجاح،  التي ال ميكن جتاوزها  االإ�سكاليات  والتزامها بحل جميع 

اأن  املفرو�س  »من  اأ�سا�سية  مرحلة  االلتزام  هذا  ويعد  املعنية.  احلكومية  القطاعات  كل  بني  اجلهود 

تف�سي اإىل و�سع خطط عمل قطاعية، واإحداث جلان للتن�سيق واملتابعة والتقييم ل�سمان حتقيق اأهداف 

ال�سيا�سة لفائدة الفئات اله�سة التي ت�ستهدفها«.

بدعم  املتحدة  االأمم  منظومة  التزام  على  املتحدة  االأمم  برنامج  ممثل  ال�سيد  اأكد  حديثه،  معر�س  ويف 

جهود املغرب يف تكامل مع ما تقوم به احلكومة املغربية وغريها من ال�رشكاء الدوليني من اأجل حتقيق 

االأهداف االإمنائية لالألفية، ب�سفة عامة، خالل مرحلة ما بعد 2015.

من جهة اأخرى، حث ال�سيد املن�سق املقيم ال�رشكاء الدوليني على اإدراج حماية الطفل يف براجمهم، 

واأ�سار اإىل اأن املغرب باإمكانه لي�س فقط تعبئة التمويل الدويل، بل واأي�سا اال�ستفادة ب�سكل كبري من 
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اخلربة وامل�ساعدة التقنية املتاحة لدى �رشكائه الدوليني. كما ذكر باأن االأطفال عموما واالأطفال يف 

الدويل  املتحدة، وباأن املجتمع  باالأولوية على م�ستوى برامج االأمم  و�سع ه�س باخل�سو�س يح�سون 

يدعم املغرب يف اإطار هذا امل�رشوع.

ب-  اليوني�سف

برنامج  باأن  باملغرب،  اليوني�سف  ممثلة  دوميني�سي�س  دو  رجينا  لل�سيدة  كلمة  خالل  من  ذكرت، 

مندجمة  عمومية  �سيا�سة  و�سع  وباأن  خما�سي  برنامج  هو  املغربية  واحلكومة  اليوني�سف  بني  التعاون 

حلماية الطفولة باملغرب ياأتي يف وقت منا�سب لي�سمح لليوني�سف وخمتلف �رشكائها بتقييم وحت�سني 

ا�سرتاتيجيتها  لل�سنوات الثالثة القادمة.

ويندرج تدخل اليوني�سف �سمن املجاالت االأ�سا�سية التالية: 

�الدعم املبا�رش ملرحلة تنفيذ ال�سيا�سة العمومية املندجمة التي يجب اأن تتم باإ�رشاك االأطفال؛ 	
�النهو�س بعدالة مالئمة لالأطفال؛ 	

�تعزيز التكفل باالأطفال خارج اإطار املوؤ�س�سات؛ 	
�دعم املوؤ�س�سات العمومية احلديثة التي تتدخل يف حتقيق حقوق الطفل )املندوبية الوزارية  	

املكلفة بحقوق االإن�سان واملجل�س الوطني حلقوق االإن�سان(؛

املبكر  للت�سخي�س  ال�سحة  وزارة  مع  والتعاون  اإعاقة؛  و�سعية  يف  االأطفال  متدر�س  �دعم  	
لالإعاقة؛

املتحدة  االأمم  و�سندوق  العاملية  ال�سحة  منظمة  مع  ب�رشاكة  االأطفال  وفيات  من  �التقلي�س  	
لل�سكان واحلكومة املغربية؛

�مكافحة العنف املدر�سي؛ 	
�تقدمي امل�ساعدة للمراهقني. 	

واأو�ست ال�سيدة ممثلة اليوني�سف، بناء على التجربة الدولية للمنظمة، باعتماد مقاربة ترابية خالل 

مرحلة تنفيذ ال�سيا�سة العمومية املندجمة بهدف �سمان فعاليتها.
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ت-  �سندوق االأمم املتحدة لل�سكان

تطرق يف كلمته التي قدمتها ال�سيدة ميكو يابوتا اإىل جماالت تدخل �سندوق االأمم املتحدة لل�سكان يف 

املغرب واملتعلقة اأ�سا�سا بــ:

��سحة املراأة والفتاة؛ 	
�مكافحة العنف �سد الن�ساء؛ 	

�تقلي�س حمل القا�رشات؛ 	
�تقلي�س زواج القا�رشات؛ 	

�حت�سني ال�سحة اجلن�سية وال�سحة االإجنابية للن�ساء. 	
كما اأكدت على �رشورة و�سع اآلية ناجعة للتن�سيق بني خمتلف الفاعلني دون اأن توؤدي اإىل بطء التنفيذ 

الفعلي لل�سيا�سات و الربامج.

ث- �سندوق االأمم املتحدة االإمنائي للمراأة

اأكد يف كلمة قدمتها ال�سيدة اأمينة لطفي اأن �سندوق االأمم املتحدة للمراأة يعمل يف جماالت تنعك�س 

اأثارها اإيجابا على االأطفال، ويتعلق االأمر ب:

�تقدمي الدعم واملواكبة للربامج اخلا�سة بامل�ساواة؛ 	
�االإدماج العر�ساين للنوع يف ال�سيا�سات والربامج الوطنية؛ 	

حلقوق  الوطني  )املجل�س  تكوينية  دورات  خالل  من  العمومية  املوؤ�س�سات  بع�س  �مواكبة  	
االإن�سان(؛

� حماربة االجتار بالن�ساء و الفتيات؛ 	
�اجناز درا�سة حول التوفيق بني احلياة املهنية واالأ�رشية للن�ساء العامالت؛ 	

� دعم امل�سوؤولية االجتماعية للمقاوالت؛ 	
�دعم املجتمع املدين يف عدة ملفات منها حماربة زواج القا�رشات. 	

ب�سكل  لرت�سخ  جاءت  التي  املالية  لقانون  اجلديدة  التعديالت  اأهمية  على  اأكدت  اأخرى،  جهة  من 

منهجي االلتقائية بني ال�سيا�سات العمومية.
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ج-  منظمة االأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية

حميطهم  يف  االأطفال  اندماج  على  امل�ساعدة  اأجل  من  التقني  التكوين  يف  املنظمة  بجهود  ذّكرت   

للعمل  الدويل  املكتب  مع  ال�رشاكة  اإطار  يف  تتم  التي  املبادرات  وكذا  واالجتماعي؛  االقت�سادي 

ملناه�سة ت�سغيل االأطفال.

ح-  املنظمة الدولية للهجرة

SALEM ملكافحة  الطفولة ب�سكل مبا�رش، كم�رشوع  املتعلقة بحماية  ذكرت مبجاالت تدخلها 

هجرة االأطفال )القا�رشين( اإىل اخلارج. ثم دعت اإىل االأخذ باالعتبار اأو�ساع االأطفال املهاجرين 

على م�ستوى برامج تنفيذ ال�سيا�سة اجلديدة وخطط عملها.

خ- جمل�س اأوروبا

حماية  اأن  على  املغرب،  يف  اأوروبا  جمل�س  ممثل  الرميلي،  مهدي  ال�سيد  قدمها  التي  كلمته  يف  اأكد   

الطفولة �سد العنف تعد جزءا من خطة تعاون اعتمدت فعليا بني املغرب وجمل�س اأوروبا للفرتة ما بني 

2012 و 2014.
الت�سامن  وزارة  مع  تفعيلها  يف  ال�رشوع  مت  حماور،  ثالثة  على  الطرفني  بني  التعاون  جماالت  وترتكز 

واملراأة واالأ�رشة والتنمية االجتماعية:

االتفاقيات  وال�سيما  والقوانني،  الت�رشيعات  و�سع  لدعم  االتفاقيات،  جمال  يف  �التعاون  	
اجلن�سي  واالعتداء  اال�ستغالل  من  االأطفال  حماية  اتفاقية  مثل  الطفولة،  بحماية  اخلا�سة 

)اتفاقية النزاروت(، واالتفاقية االأوروبية ب�ساأن ممار�سة حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية 

االإجرام  ملكافحة  الدولية  االتفاقية  اإىل  اإ�سافة  لالأطفال،  ال�سخ�سية  بالعالقات  املتعلقة 

تنفيذ  لدعم  م�ستعد  االأوروبي  املجل�س  اأن  العلم  مع  بوداب�ست(.  )اتفاقية  االإنرتنت  عرب 

االأوروبية  اللجنة  خربة  ذلك  يف  مبا  املتخ�س�سة،  اخلربة  تعبئة  خالل  من  االتفاقيات  هذه 

للدميقراطية املعروفة با�سم جلنة البندقية؛

فمجل�س  الطفولة:  بحماية  املرتبطة  واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  و�سع  جمال  يف  �التعاون  	
اوروبا م�ستعد لدعم و�سع خطة عمل و�سياغة موؤ�رشات لتتبع تنفيذ ال�سيا�سة العمومية، 

وذلك انطالقا من مكت�سبات جتارب الدول االأوروبية االأع�ساء املندرجة يف اإطار تفعيل 

الطفل؛ ا�سرتاتيجية 2015-2012 حول حقوق  

�التعاون يف جمال  الوقاية، وخ�سو�سا من خالل دعم جمال التوا�سل والتح�سي�س. 	
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د-  �سفارة فرن�سا يف املغرب

قدم ال�سيد مار�سيل روايي، م�ست�سار �سفارة فرن�سا لل�سوؤون االجتماعية، ملحة حول جماالت تعاون 

�سفارة فرن�سا مع �رشكائها باملغرب، كما هو �ساأن التعاون يف جمال النهو�س بحقوق املراأة، وجمال حقوق 

االأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة، وجمال الو�ساطة االأ�رشية، وجمال االقت�ساد االجتماعي والت�سامني.

ثم اأ�سار اإىل اأن فرن�سا، التي ال تعمل حاليا يف م�رشوع ي�ستهدف االأطفال ب�سكل مبا�رش يف املغرب، 

تفكر يف االنخراط يف الدينامية التي اأطلقها هذا االأخري يف جمال حماية الطفولة، خ�سو�سا واأنها تعتزم 

بدورها و�سع �سيا�سة حلماية االأطفال واالأ�رش يف و�سعية ه�سة فوق الرتاب الفرن�سي.

واأكد ال�سيد امل�ست�سار، انطالقا من التجربة الفرن�سية، على اأهمية اعتماد مقاربة ترابية فيما يخ�س 

تنفيذ �سيا�سة مندجمة حلماية الطفولة. واأ�سار اإىل اإمكانية اإدراج هذا املو�سوع  �سمن جدول اأعمال 

اللقاءات املقبلة حول التعاون الالمركزي.

ذ-  الوكالة اال�سبانية للتعاون الدويل والتنمية

 الوكالة اال�سبانية للتعاون الدويل والتنمية ذكرت بانخراطها منذ عدة �سنوات يف جمال حماية الطفولة 

باملغرب، ال�سيما عرب مواكبة خطة العمل الوطنية للطفولة، و�رشاكتها مع التعاون الوطني. وخل�س 

املتحدث اإىل عدد من التو�سيات الرامية اإىل حت�سني ان�سجام وجناعة جهود خمتلف ال�رشكاء الدوليني 

العاملني يف جمال حماية الطفولة يف املغرب، اأهمها:

�تقا�سم املعلومات ب�سفافية مع باقي الفاعلني؛ 	
�تركيز جهود التعاون على حماية الطفولة ل�سمان النجاعة؛ 	

�عقد لقاءات دورية منتظمة بني خمتلف الفاعلني على اأ�سا�س بروتوكول حمدد لتوحيد الروؤى؛ 	
�تبادل وتثمني املمار�سات اجليدة والدرو�س امل�ستخل�سة. 	
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4 . اجلل�سة اخلتامية
تراأ�ست ال�سيدة ب�سيمة احلقاوي وزيرة الت�سامن واملراأة واالأ�رشة والتنمية االجتماعية اجلل�سة اخلتامية 

للمناظرة الوطنية االأوىل حول م�رشوع ال�سيا�سة العمومية املندجمة حلماية الطفولة، بح�سور ال�سيدة 

ريجينا دو دوميني�سي�س، ممثلة اليوني�سيف باملغرب.

كما متيزت هذه اجلل�سة بح�سور كل من ال�سيد حممد اأوزين وزير ال�سباب والريا�سة، وال�سيد عبد 

العظيم الكروج الوزير املنتدب لدى وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني املكلف بالتكوين املهني، 

وال�سيد املحجوب الهيبة املندوب الوزاري املكلف بحقوق االإن�سان.

عرفت هذه اجلل�سة تقدمي التو�سيات املنبثقة عن اأ�سغال الور�سات واملائدتني امل�ستديرتني. بعد ذلك 

قدمت ال�سيدة الوزيرة الكلمة اخلتامية وتلتها كلمة ال�سيدة ريجينا دو دوميني�سي�س. 

ويف نهاية اأ�سغال املناظرة تال ال�سيد العربي التابت، الكاتب العام لوزارة الت�سامن واملراأة واالأ�رشة 

والتنمية االجتماعية، برقية الوالء واالإخال�س املرفوعة من طرف امل�ساركني اإىل �ساحب اجلاللة امللك 

حممد ال�ساد�س، ن�رشه اهلل.
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امل�ستديرة الور�سات واملوائد  تو�سيات   4-1
          اأ- تو�سيات الور�سة االأوىل حول االأجهزة الرتابية املندجمة حلماية الطفولة

الرتابي  اجلهاز  على  ركزت  التو�سيات  من  عدد  اإىل  الور�سة  هذه  عرفتها  التي  النقا�سات  خل�ست 

املندمج حلماية الطفولة، ودعت اإىل االأخذ بعني االعتبار اأثناء اإحداثه ما يلي :

��رشورة ماأ�س�سة اجلهاز الرتابي حلماية الطفولة عرب منحه اإطارا تنظيميا ي�سمح له بـ: 	
ومتابعتها  تنفيذها  وكيفية  اجلهاز  )تدخالت  يتوالها  التي  املهام  طبيعة  حتديد  ¡ 

وتقييمها(؛

حتديد املجال الرتابي لتدخل اجلهاز: على م�ستوى اجلهة اأو االإقليم اأو امل�ستوى  ¡ 
املحلي؛

حتديد اآلية التن�سيق على امل�ستوى املركزي والرتابي، وحتديد �سالحياتها؛ ¡ 
هذه  ومعايري  امل�ستهدفني،  االأطفال  فئات  ح�سب  الدنيا،  اخلدمات  �سلة  حتديد  ¡ 

اخلدمات ؛

اأو  العامة  امليزانية  يف  بند  وو�سع  متويله،  وموارد  للجهاز  املالية  الكلفة  حتديد  ¡ 
اإحداث �سندوق خا�س لتمويل حماية الطفولة؛

حتديد اآليات عملية للتن�سيق بني الفاعلني )اتفاقيات، عقود برامج(، حتدد االأدوار  ¡ 
اجلمعيات  ذلك  مبا يف  اجلهاز،  داخل  املعنية  االأطراف  تدخل خمتلف  وجماالت 

واالإدارات العمومية واجلماعات الرتابية والقطاع اخلا�س...اإلخ.

كما اأو�سى امل�ساركون يف هذه الور�سة اأخذ اجلوانب التالية بعني االعتبار:

�اجلهوية املتقدمة املزمع اعتمادها، وما �سينتج عنها من نقل لل�سالحيات واملوارد وال�سلطات  	
اإىل امل�ستوى اجلهوي واملحلي؛

�اإ�رشاك االأطفال كطرف قائم بذاته يف جمال و�سع جهاز احلماية وتفعيله وتتبعه وتقييم اأدائه؛ 	
�تعزيز ال�رشاكة بني ال�سلطات العمومية واجلماعات الرتابية من جهة ،واملجتمع املدين من جهة  	

اأخرى و�سمان دميومتها؛

�خلق روابط بني �سيا�سة حماية االأطفال و�سيا�سة االأ�رشة؛ 	
�و�سع نظام معلومات على امل�ستوى الرتابي يوفر ملختلف الفاعلني املعطيات ال�رشورية للقيام  	

بالتخطيط والتتبع والتقييم؛
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االأهداف  اإجناز  اخلدمات، ومدى  وقيا�س جودة  اجلهاز  لر�سد عمل  م�ستقلة  اآليات  �و�سع  	
امل�سطرة طبقا ملعايري حقوق الطفل.

     ب- تو�سيات الور�سة الثانية حول اآليات الر�سد

التو�سيات  ا�ستخال�س  اإىل  ا�ستعرا�سها  مت  التي  التجارب  خمتلف  حول  الدائرة  النقا�سات  خل�ست 

التالية :

�اأهمية اإحداث اآلية م�ستقلة لتقدمي ال�سكايات واملراقبة وفقا ملبادئ باري�س؛ 	
�اعتبار املقاربة الرتابية عند اعتماد تدابري احلماية وخا�سة يف املناطق القروية؛ 	

�مراجعة القوانني االأ�سا�سية لبع�س الهيئات مثل مفت�سية ال�سغل وامل�ساعدة االجتماعية؛ 	
�اإ�سالح عدالة القا�رشين واإحداث نظام ق�سائي مالئم لالأطفال؛ 	

�اإ�رشاك االأطفال يف تنفيذ ال�سيا�سة العمومية، واإتاحة الفر�سة لهم للتعريف مب�ساكلهم والتعبري  	
عن تطلعاتهم؛

�تعميم ا�ستعمال الرقم الهاتفي االأخ�رش، واتخاذ جميع التدابري ال�رشورية لت�سهيل ا�ستعماله  	
من طرف االأطفال واملوؤ�س�سات؛

�تعميم بع�س التجارب الناجحة داخل املوؤ�س�سات التعليمية، من قبيل �سندوق املقرتحات  	
وال�سكايات مع �سمان �رشية املعطيات ومتابعة ماآل املقرتحات وال�سكايات؛

ورفع  ا�ستعمالها  اجراءات  وتب�سيط  االأطفال،  حلماية  املكر�سة  االآليات  مبختلف  �التعريف  	
ميزانياتها؛

الثالثة حول ال�رشاكة بني الفاعلني العموميني واملجتمع       ت- تو�سيات الور�سة 

املدين 

خل�س النقا�س الذي ركز على م�سادر متويل اجلمعيات و�سكلياته اإىل جمموعة من التو�سيات، تغطي 

عددا من اجلوانب املرتبطة باإ�سكالية ال�رشاكة بني ال�سلطات العمومية وجمعيات املجتمع املدين وهي 

كاالآتي:

�تعزيز دور اجلماعات الرتابية يف ال�سيا�سات االجتماعية وال�سيما حماية االأطفال؛ 	
تعزيز  املدين، مع  الرتابية واملجتمع  الدولة واجلماعات  بني  االأطراف  ثالثية  �اعتماد �رشاكة  	

م�ساركة االأطفال يف هذا االإطار؛

�اإحداث هياكل موؤ�س�ساتية لت�سهيل اإبرام �رشاكات ثالثية االأطراف )الدولة واجلماعات الرتابية  	
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واملجتمع املدين( على اأ�سا�س امل�سوؤولية امل�سرتكة بني جميع الفاعلني؛

�تطوير مقاربة وقائية كمجال اأ�سا�سي لل�رشاكة يف جمال حماية الطفولة؛ 	
�اإ�رشاك القطاع اخلا�س يف م�سار ال�رشاكة املتعلقة بحماية الطفولة؛ 	

�تب�سيط االإجراءات االإدارية املتعلقة باإقامة ال�رشاكات وتدبريها؛ 	
�االأخذ باالعتبار للجانب الرتابي، وال�سيما م�سار اجلهوية املتقدمة، عند اإعداد ا�سرتاتيجية  	

ال�رشاكة التي تندرج يف اإطار ال�سيا�سة العمومية املتعلقة بحماية الطفولة؛

�تعزيز متثيلية اجلمعيات داخل املوؤ�س�سات العمومية امل�سوؤولة عن قطاع حماية الطفولة؛ 	
�اإحداث نظام للتتبع والتقييم ل�سمان ال�سري ال�سليم لل�رشاكة بني القطاع العام واجلمعيات  	

النا�سطة يف جمال حماية االأطفال والنهو�س بحقوقهم.

     ث- تو�سيات  املائدة امل�ستديرة االأوىل حول امل�سوؤولية االجتماعية للمقاوالت

خل�س النقا�س يف هذه الور�سة اإىل بلورة التو�سيات التالية:

�مكافحة ال�سياحة اجلن�سية يف اإطار تعاون م�سرتك بني امل�سوؤولني القائمني على قطاع ال�سياحة  	
ببلدان اال�ستقبال ونظرائهم يف بلدان االإقامة وبني �رشكات نقل ال�سياح؛

الدويل  االحتاد  عن  املنبثقة  العربية،  املجموعة  عن  ال�سادرة  التوجيهية  باملبادئ  اال�ستعانة   � 	
لالت�ساالت، اأثناء و�سع الت�رشيعات املتعلقة بحماية الطفولة من التهديدات الكامنة يف ف�ساء 

ال�سيبرينيتيك cybernétique ؛

�اإ�رشاك االأطفال يف اجلهود الرامية اإىل حمايتهم من تهديدات االأنرتنيت؛ 	
�دعم برامج واأن�سطة تدريب االأطفال على حماية اأنف�سهم من خماطر االأنرتنيت؛ 	

� دعم برامج حت�سي�س الوالدين مببادئ االأنرتنيت و�رشوط اال�ستعمال ال�سليم.	

    ج- تو�سيات املائدة امل�ستديرة الثانية حول ال�رشاكات الدولية و�سبل بلورة اإطار 

من�سق لتفعيل ال�سيا�سة العمومية 

خل�س امل�ساركون يف هذه الور�سة اإىل بلورة التو�سيات التالية:

املنا�رشة  جلهود  باخل�سو�س،  املتحدة  االأمم  ووكاالت  الدويل،  التعاون  وكاالت  �تعزيز  	
التي تقوم بها، من اأجل تعبئة موارد مالية كبرية، وتوفري الدعم التقني لتفعيل ال�سيا�سة 

الطفولة؛ حلماية  املندجمة  العمومية 

� 	
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�دعم  احلكومة املغربية وال�سيما يف املجاالت التالية: 	
عدالة  جمال  يف  الدعم  وتعزيز  ه�سا�سة  االأكرث  االأطفال  فئات  ا�ستهداف  ¡ 

القا�رشين واالأطفال يف املوؤ�س�سات؛

تطوير اآليات للتعبئة والتن�سيق بني خمتلف االأطراف يف اإطار ال�سيا�سة العمومية  ¡ 
املندجمة حلماية الطفولة. والتاأكيد على اأهمية:

�حتقيق تعبئة �سيا�سية على اأعلى م�ستوى؛ 	
�حتديد وا�سح لالأدوار وامل�سوؤوليات؛ 	

�و�سع اآليات للتن�سيق على امل�ستوى املركزي وامل�ستوى الرتابي؛ 	
��سمان م�ساركة فعالة للمجتمع املدين واالأطفال يف جميع مراحل تنفيذ ال�سيا�سة. 	

اتخاذ تدابري عاجلة يف اإطار تفعيل ال�سيا�سة العمومية املندجمة من قبيل: ¡ 
�و�سع اإطار قانوين وموؤ�س�ساتي لل�سيا�سة العمومية املندجمة؛ 	

�و�سع خطط عمل قطاعية تت�سمن بنودا للتمويل على امل�ستويني املركزي والالمركزي؛ 	
�و�سع منظومة للتتبع الفردي لكل طفل واإنتاج معطيات كمية حول حماية الطفولة يتم  	

تبادلها ب�سكل �سفاف بني جميع الفاعلني املعنيني؛

�توثيق التجارب واملمار�سات اجليدة يف جمال حماية االأطفال واال�ستفادة منها. 	
الطفولة والعمل على  الدولية يف جمال حماية  املعايري  تعميق متُلك وا�ستعمال  ¡ 

تطبيق فعال لالتفاقيات الدولية امل�سادق عليها؛

تعزيز قدرات املوارد الب�رشية للمتدخلني يف جمال حماية الطفولة؛ ¡ 
متناول  يف  تكون  ال�سكايات،  وتقدمي  والر�سد  والتقييم  للتتبع  اآليات  و�سع  ¡ 

االأطفال وجميع االأطراف املعنية بحماية الطفولة.
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باملغرب اليوني�سيف  ال�سيدة ريجينا دو دوميني�سي�س ممثلة  2-4 كلمة 
واالأ�رشة  واملراأة  الت�سامن  وزارة  بجهود  دوميني�سي�س  دو  ريجينا  ال�سيدة  نوهت  كلمتها،  بداية  يف 

والتنمية االجتماعية يف قيادة م�سل�سل اإعداد ال�سيا�سة العمومية املندجمة وتعبئة جميع ال�رشكاء، كما 

عربت عن �سعادة اليوني�سيف بامل�ساهمة يف اإعداد هذا الور�س الذي تقوده احلكومة. ونوهت، من 

جهة اأخرى، باجلهود التي قام بها املغرب منذ اأمد طويل يف جمال مالئمة �سيا�ساته وبراجمه مع االتفاقية 

الدولية حلقوق الطفل. وخالل هذه الكلمة اأكدت ال�سيدة ممثلة اليوني�سيف على جمموعة من العنا�رش، 

اأهمها:

�الدعوة اإىل موا�سلة جهود تعبئة الفاعلني، مع التنويه بالتعبئة التي ميزت م�ساركة املجتمع املدين  	
يف اإعداد هذا امل�رشوع، وباالإ�رشاك الذكي لالأطفال.

�العمل خالل ال�سنوات القادمة ابتداء من هذه ال�سنة على و�سع خطة عمل متعددة القطاعات  	
مبوؤ�رشات وا�سحة.

�هذا امل�رشوع ال يتطلب بال�رشورة من القطاعات احلكومية اأ�سياء جديدة، فهي تتوفر م�سبقا  	
على خطط قطاعية تهم االأطفال، ويبقى فقط تعزيز التن�سيق والت�ساور من اأجل خلق االن�سجام 

بني هذه املخططات، واإدراجها يف خطة عمل مندجمة ومتعددة القطاعات، مع االأخذ بعني 

االعتبار التمف�سالت بني امل�ستوى املركزي و امل�ستوى الرتابي و املحلي.

�الدور املهم للمجتمع املدين على امل�ستوى املحلي باعتباره فاعال يتميز بغني التجارب واالأفكار؛ 	
�التاأكيد على الدور املهم للقطاع اخلا�س وما يوفره من اإمكانيات قوية، مل يتم بعد التوا�سل  	
ب�ساأنها ب�سكل كاف، وتعبري اليوني�سيف عن اهتمامها بهذا اجلانب، لتطوير جتارب القطاع 

اخلا�س والتعريف بها.

ويف نهاية كلمتها، نوهت ال�سيدة ممثلة اليوني�سيف بالر�سالة القوية التي اأعطاها ال�سيد رئي�س احلكومة 

خالل اجلل�سة االفتتاحية، م�سرية اإىل اأثرها االيجابي يف قيادة امل�رشوع، وتعزيز التن�سيق بني خمتلف 

اخلدمات  من  �سل�سلة  لتوفري  احلكومة  اأولويات  يف  متقدمة  جد  و�سعية  الطفل  واإعطاء  املتدخلني، 

اجليدة لفائدته.
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واالأ�رشة  واملراأة  الت�سامن  وزيرة  احلقاوي  ب�سيمة  لل�سيدة  اخلتامية  الكلمة   4-3
والتنمية االجتماعية

كلمتها  يف  االجتماعية  والتنمية  واالأ�رشة  واملراأة  الت�سامن  وزيرة  احلقاوي  ب�سيمة  ال�سيدة  اأكدت 

اخلتامية على اأن اللحظة موؤثرة وهي يف نف�س الوقت حلظة اقت�سام حتمل امل�سوؤولية بعد م�سوار طويل 

من امل�ساورات ومن النقا�س والتفاعل االإيجابي بني خمتلف الفاعلني يف جمال حماية الطفولة، وهي 

كذلك حلظة تتويج هذا املجهود الب�رشي لكل احلا�رشين وامل�ساهمني الذين مل يح�رشوا يف هذا اليوم، 

من اأجل اخلروج ب�سيا�سة عمومية مندجمة حلماية الطفولة.

واأ�سارت ال�سيدة الوزيرة يف كلمتها اإىل اأنها  تعترب نف�سها اأول املعنيني بهذا الور�س، واأول من يجب 

قبل  وقلبه ووجدانه،  ذهنه  ليحملها يف  االأوىل  الوطنية  املناظرة  هذه  عاتقه خمرجات  على  ياأخذ  اأن 

الفاعلني  امل�سوؤولية مع كل  بهذه  الوطني  االإح�سا�س  يقت�سم  واأن  املوؤ�س�سات،  م�ستوى  تنزيلها على 

وال�رشكاء وكل الذين يريدون امل�ساهمة يف هذا البناء الذي يعني االأطفال اأي يعني امل�ستقبل. 

وقد عربت ال�سيدة الوزيرة عن مدى تاأثرها بهذه اللحظة لكون هذا العمل يحمل امل�سوؤولية للجميع، 

م�سوؤولية ال تقبل املزايدة واالختالف واالفرتاق والتدافع، يف مو�سوع يراد به حتقيق امل�سلحة الف�سلى 

للطفل، باعتبارها ق�سية اأكرب من اأي �سيء اآخر، ق�سية تفر�س تعبئة اجلميع اأفرادا وموؤ�س�سات، كما 

تفر�س حتمل امل�سوؤولية من طرف اجلميع كل ح�سب موقعه.

كما توجهت ال�سيدة الوزيرة بال�سكر والتحية ملنظمة اليوني�سيف على كل املجهودات التي تبذلها يف 

جمال الطفولة باملغرب، والتي �ساحبت الوزارة يف جميع حلقات اإجناز هذا العمل. 

كما �سكرت ال�سيدة الوزيرة جمعيات املجتمع املدين باعتبارها رافعة حقيقية، واآلية �رشورية لتحقيق 

حماية الطفولة باملغرب، معتربة اأن امل�سوؤولية يف هذا ال�سدد م�سرتكة بينها وبني القطاعات احلكومية 

واملنظمات الدولية، باالإ�سافة اإىل كونها م�سوؤولية اجلماعات  الرتابية اأي�سا.

الدولية  التجارب  يف  الرتابية  اجلماعات   دور  اأهمية  اىل  الوزيرة  ال�سيدة  نبهت  ال�سياق  ذات  ويف 

الناجحة، ودعت اإىل عدم ح�رش ال�رشاكة مع هذه اجلماعات يف الدعم املادي، واإىل �رشورة تاأهيل 

اجلماعات  الرتابية للقيام بدورها يف تقدمي خدمات القرب يف جمال حماية الطفولة.

كما نوهت ال�سيدة الوزيرة باجلهود التي يقوم بها القطاع اخلا�س، داعية اإىل التعريف بهذه اجلهود، 

وتقوية انخراطها اأكرث يف اجلهد اجلماعي ويف الطاقة اجلماعية للنهو�س بحقوق الطفل.

االجتماعية  الرعاية  موؤ�س�سات  االأطفال داخل  الوزيرة و�سعية  ال�سيدة  تناولت  اأخرى،   ومن جهة 

ومراكز حماية الطفولة، مربزة اأهمية النهو�س بخدمات هذه املوؤ�س�سات من خالل احلر�س على اأن 
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التي  املمار�سات داخلها خا�سعة ملرجعية معيارية موحدة تقوم على معايري حقوق االإن�سان،  تكون  

جتعل الطفل داخل هذه املوؤ�س�سات يعي�س يف و�سط ذي بعد ان�ساين، مع ا�ستلهام التجارب التي تبني 

موؤ�س�ساتها على منوذج االأ�رش البديلة القادرة ن�سبيا على تعوي�س االأ�رش الطبيعية.

ويف اخلتام اأكدت ال�سيدة الوزيرة على �رشورة العمل، كل من موقعه، مع املراهنة على التقائية العمل 

احلكومي وجهود املجتمع املدين واالأجهزة الد�ستورية اجلديدة خ�سو�سا واأننا مقبلون على اإخراج 

املجل�س اال�ست�ساري لالأ�رشة والطفولة كموؤ�س�سة د�ستورية م�ستقلة، خا�سعة ملبادئ باري�س، 
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اإىل �ساحب اجلاللة امللك حممد  4-4 برقية الوالء واالإخال�س املرفوعة 
ال�ساد�س ن�رشه اهلل

برقية والء واإخال�س

              اإىل �سليل الدوحة النبوية ال�رشيفة �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�رشه اهلل.

نعم �سيدي اأعزك اهلل،

بعد تقدمي فرو�س الطاعة والوالء، تت�رشف خدمية االأعتاب ال�رشيفة، ب�سيمة احلقاوي وزيرة الت�سامن واملراأة 

واالأ�رشة والتنمية االجتماعية، اأ�سالة عن نف�سها ونيابة عن كل امل�ساركني يف املناظرة الوطنية االأوىل حول 

الوالء  اآيات  اأ�سمى  باهلل  العالية  �سدتكم  اإىل  ترفع  اأن  الطفولة،  حلماية  املندجمة  العمومية  ال�سيا�سة  م�رشوع 

واالإخال�س.

الطفولة،  بو�سعية  النهو�س  يخ�س  فيما  ال�سديدة  وتوجيهاتكم  موالي،  يا  ال�سامية،  اإرادتكم  هدي  فعلى 

14 و15  يومي  اليوني�سيف  مع  ب�رشاكة  الوزارة  من طرف  املنظمة  الوطنية  املناظرة  امل�ساركون يف  انكب 

اأبريل 2014 بال�سخريات، على تدار�س نتائج امل�سل�سل الت�ساوري والت�ساركي الإعداد م�رشوع ال�سيا�سة 

تفعيل هذا  الرتكيز على رهانات  2013، مع  �سنة  امتد على مدار  الذي  الطفولة  املندجمة حلماية  العمومية 

التي  الفر�س  ينبغي توفريها الإعطاء هذا امل�رشوع كل  التي  امل�رشوع املهيكل ملجال احلماية وعلى الظروف 

ت�سمن له التحقق والنجاعة املمكنني.

وقد تطرقت اأ�سغال هذه املناظرة اإىل جمموعة من املوا�سيع املرتبطة برهانات اإحداث االأجهزة الرتابية املندجمة 

حلماية الطفولة، واآليات الر�سد وتقدمي ال�سكايات والتبليغ املالئمة لالأطفال، و �سبل الرقي بال�رشاكات بني 

الفاعلني العموميني واجلمعيات العاملة يف جمال حماية الطفولة، وامل�سوؤولية االجتماعية للمقاوالت يف جمال 

حماية الطفولة، وال�رشاكة الدولية كاإطار م�سرتك ومن�سق لتفعيل ال�سيا�سة العمومية.

حفظكم اهلل، يا موالي، مبا حفظ به ال�سبع املثاين والذكر احلكيم، واأبقاكم ذخرا ومالذا ل�سعبكم الويف، واأدام 

على جاللتكم نعمة الن�رش والتمكني، واأطال عمركم، و�سدد خطاكم، واأقر عينكم بويل عهدكم املحبوب 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري املبجل موالي احل�سن و االأمرية اجلليلة اللة خديجة و�سائر اأفراد االأ�رشة امللكية 

ال�رشيفة، اإنه على ما ي�ساء قدير وباال�ستجابة جدير.

وال�سالم على املقام العايل باهلل ورحمته تعاىل وبركاته.

وحرر بال�سخريات، يف 14 جمادى الثاين 1435 املوافق ل 15 اأبريل 2014

خدمية االأعتاب ال�رشيفة

ب�سيمة احلقاوي

وزيرة الت�سامن واملراأة واالأ�رشة والتنمية االجتماعية
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وبعد نهاية اجلل�سة اخلتامية، اأخذت ال�سيدة ب�سيمة احلقاوي، وزيرة الت�سامن واملراأة واالأ�رشة والتنمية 

االجتماعية،

جمموعة من ال�سور التذكارية مع االأطفال امل�ساركني يف اأ�سغال املناظرة الوطنية االأوىل حول م�رشوع

ال�سيا�سة العمومية املندجمة حلماية الطفولة.


