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 مديرية حامية الأرسة والطفوةل والأشخاص املس ني 

 قسم الطفوةل 

الس ياسة  ✓ الطلب:  عىل    موضوع  خصوصا  فهيا،  املبارشين  غري  الفاعلي  رشاك  ا  ومدى  ابملغرب  الطفوةل  محلاية  املندجمة  العمومية 

 مس توى الأطفال. 

 ؛ 2020- 2016: املطلوبة   لمعلومات احلزي الزمين ل ✓

 . MSDSEF/25/2020رمق الطلب:  ✓

 

 عنارص اجلواب: 

التنفيذي   والربانمج الوطين  2025-2015    الس ياسة العمومية املندجمة محلاية الطفوةلتتوفر واثئق   •

الطفوةل محلاية  املندجمة  العمومية  الوزارة    عىل  2020-2015  للس ياسة  موقع 

www.social.gov.ma 

من   • أأقل  الأطفال  مجيع  الطفوةل  محلاية  املندجمة  العمومية  الس ياسة  من    18تس هتدف  وذكل  س نة، 

التدابري   من  وشامةل  فعاةل  ترسانة  ال هامل، خالل  أأشاكل  اكفة  منع  ىل  ا  الهادفة  والأنشطة  والربامج 

التكفل   حيث  من  أأجوبة  عطاء  وا  مهنا،  والوقاية  الأطفال،  ضد  والعنف  والاس تغالل  والاعتداء، 

 .  وال دماج واملتابعة

العمومية • الس ياسة  هذه  عداد  ا  والتمنية   مت  التضامن  وزارة  علهيا  أأرشفت  تشاركية،  مهنجية  وفق 

وا والأرسة،الاجامتعية  ومجعيات  ملساواة  وزارية  قطاعات  من  املتدخلي  اكفة  مع  وتشاور  بتنس يق 

  ، وخرباء مغاربة ودوليي، وذكل بتعاون مع اليونيس يف.وأأطفال

وترتمج هذه الس ياسة العمومية مقتضيات ادلس تور، وتوهجات الربانمج احلكويم، وخالصات التقيمي   •

للطف الوطنية  العمل  خلطة  املرحيل  بتارخي    .وةلالنصف  اعامتدها  مت  طرف 2015يونيو    3وقد  من   ،

اللجنة الوزارية امللكفة بتتبع تنفيذ الس ياسات واخملططات الوطنية يف جمال الهنوض بأأوضاع الطفوةل 

 .وحاميهتا، اليت يرأأسها الس يد رئيس احلكومة

وا • الاجامتعية  والتمنية  التضامن  وزارة  أأعدت  العمومية،  الس ياسة  تنفيذ  والأرسة  ولتتبع  ملساواة 

للفرتة   التنفيذي  الوطين  املعنية    2020-  2015الربانمج  احلكومية  القطاعات  اكفة  مع  بتنس يق 

عداده، بتارخي الأطفالوامجلعيات العامةل يف جمال الطفوةل و  .2016مارس   29، وقد مت الانهتاء من ا 
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الاسرتاتيجية • الأهداف  لتحقيق  الرضورية  التدابري  الربانمج  هذا  العمومية   وحيدد  للس ياسة  امخلسة 

تدبريا، وحيدد للك تدبري القطاع    115هدفا فرعيا و  25املندجمة محلاية الطفوةل، حيث يش متل عىل  

زمنية   برجمة  وفق  جنازه،  ا  وتقيمي  تتبع  مؤرشات  وكذا  التزنيل،  يف  ورشاكءه  تنفيذه،  عن  املسؤول 

 حمددة.

والأرسة، بتنس يق مع القطاعات الوزارية املعنية    أأعدت وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة •

التنفيذي الوطين  الربانمج  تدابري  لتفعيل  املرحلية  نصف  يف احلصيةل  احلصيةل  هذه  تقدمي  مت  وقد   .

اللجنة الوزارية امللكفة بتتبع تنفيذ الس ياسات واخملططات الوطنية يف جمال الهنوض بأأوضاع   اجامتع

 .2019أأبريل  30د رئيس احلكومة، بتارخي ، برئاسة الس يالطفوةل وحاميهتا

املسطرة،  أأاب • التدابري  تفعيل  يف  املعنية  الوزارية  القطاعات  خملتلف  اخنراط  وجود  عن  التقيمي  هذا  ن 

ىل حتقيق حوايل   جناز     من التدابري املربجمة. %  56حيث تشري النس بة التقديرية ا  تدبريا    14كام مت ا 

 . 2020برمس س نة 

 املندجمة محلاية العمومية الس ياسة تنفيذ  يف الزاوية جحر الطفوةل محلاية املندمج الرتايب اجلهاز يشلك •

 شلك أأنشطة يف  الواقع  أأرض عى الس ياسة هذه  خاللها  من  تتجسد اليت ابعتباره الآلية الطفوةل،

 .للحامية احملتاجي  الأطفال لفائدة ملموسة حامئية أأو وقائية قرب وخدمات

هذا   • من  ويقدم  أأقل  الأطفال  مجليع  خدماته  حيث   18اجلهاز  ال قلمي  تراب  فوق  املتواجدين  س نة 

بأأقالمي  املتوفرة  الرتابية  الأهجزة  مع  الطفل،  وضعية  ذكل  اس تدعت  ذا  ا  ينسق،  كام  اجلهاز،  يوجد 

 أأخرى. 

يف  مت   • بطنجة  الرتايب  اجلهاز  طالق  هبدف  2019دجنرب    18ا  دلى  ،  الرتابية  ابلأهجزة  التعريف 

ال حداث الفاع ومراحل  واملهام  املكوانت  حيث  من  الرتابيي  مشاركة  لي  عرف  من    300.  مشارك 

السلطات  املس هتدفة،  ابلأقالمي  والالممركزة  املركزية  املصاحل  من  وطنية  ومؤسسات  وزارية  قطاعات 

امجلعيات،   اجلامعات،  املنتخبون،  القضائية،  السلطات  الربملانيون احمللية،  الرشاكء الأطفال   ،

 وليون. ادل

الرتايب  مت   • اجلهاز  طالق  رشاك  2020يناير    28يف    ابلرابطا  ا  اجلهاز    هبدف  طالق  ا  يف  املتدخلي 

وقد   .الالتقائيةالرتايب، وتبادل التجارب والآراء حول الس بل والآليات تعزيز العمل املشرتك وحتقيق  

مشارك من قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية من املصاحل املركزية والالممركزة  300عرف مشاركة 

امجلعيات،  اجلامعات،  املنتخبون،  القضائية،  السلطات  احمللية،  السلطات  املس هتدفة،  ابلأقالمي 

 ، الرشاكء ادلوليون. الأطفال الربملانيون

 مح بلقاء الأطفال يف ابيق اللقاءات.مل يس 19تزامنا مع احلاةل الوابئية لكوفيد  •


