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اليوم الوطني للطفل 25 ماي 2021

يخلــد المغــرب فــي 25 مــاي مــن كل ســنة اليــوم الوطنــي للطفــل، وهــي مناســبة لتجديــد 
انخــراط جميــع الفاعليــن ببالدنــا، حكومــة وجمعيــات ومنظمــات وطنيــة ودوليــة، تحــت القيــادة 
ــة  ــة خاص ــي عناي ــذي يول ــره هللا، ال ــادس، نص ــد الس ــك محم ــة المل ــب الجالل ــيدة لصاح الرش
للنهــوض بأوضــاع الطفولــة وحمايتهــا، و االنخــراط الشــخصي لصاحبــة الســمو الملكــي األميرة 

الجليلــة لالمريــم، رئيســة المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل.

وإذ تهنــئ وزارة  التضامــن والتنميــة االجتماعيــة والمســاواة واألســرة جميع األطفــال المغاربة 
باليــوم الوطنــي للطفــل، فإنهــا تغتنــم فرصــة تزامنــه هــذه الســنة مــع الجهــود الكبيــرة التي 
تقــوم بهــا بالدنــا خاصــة فــي مجــال التلقيــح ضــد وبــاء كورونــا، لتعبــر عــن أملهــا فــي أن تكلــل 
تلــك الجهــود بالعــودة الســريعة للحيــاة العاديــة، وتمكيــن األطفــال مــن اســتئناف دراســتهم 

وأنشــطتهم وهواياتهــم فــي ظــروف آمنة.

ــة  ــال المغارب ــرة، األطف ــاواة واألس ــة والمس ــة االجتماعي ــن والتنمي ــئ وزارة التضام ــا تهن كم
وأســرهم بالجهــود التــي تقــوم بهــا بالدنــا، تنفيــذا للتوجيهــات الملكيــة الســامية، لتعميــم 
ــن  ــي 7 ماليي ــدة حوال ــة لفائ ــات العائلي ــم التعويض ــمل تعمي ــي تش ــة، والت ــة االجتماعي الحماي
طفــل فــي ســن التمــدرس، تســتفيد منهــا 3 مالييــن أســرة، خــالل الفتــرة 2024-2023، وذلــك 
بغيــة تمكيــن األســر التــي ال تســتفيد مــن هــذه التعويضــات مــن االســتفادة، حســب الحالــة، 

مــن تعويضــات للحمايــة مــن المخاطــر المرتبطــة بالطفولــة أو مــن تعويضــات جزافيــة.



ــرة  ــاواة واألس ــة والمس ــة االجتماعي ــن والتنمي ــدد وزارة التضام ــا تج ــبة أيض ــذه المناس وبه
التأكيــد علــى انخراطهــا التام، وانفتاحهــا المتواصــل مــع جميــع شــركائها مــن جمعيــات 
وطنيــة ومنظمــات دوليــة ووكاالت التعــاون الثنائــي والتعــاون المتعــدد األطــراف، للمســاهمة 
ــن  ــال م ــة األطف ــاء، وحماي ــات الوب ــن تداعي ــد م ــا للح ــا بالدن ــي اتخذته ــر الت ــاح التدابي ــي إنج ف
ــة الملــك محمــد الســادس نصــره هللا.  ــال للتوجيهــات الســامية لصاحــب الجالل ــه، تفعي تداعيات

ــة. ــح الطفول ــا لصال ــي حققته ــزات الت ــم المنج ــول أه ــالغ ح ــذا الب ــدر ه وتص

وســيرا علــى نهجهــا فــي هــذه المناســبة، تصــدر وزارة التضامــن والتنميــة االجتماعيــة 
والمســاواة واألســرة، بالغــا شــامال يتضمــن أهــم المنجــزات فــي مجــال الطفولــة، خــالل الفتــرة 
مــن 25 مــاي 2020 إلــى 25 مــاي 2021، إســهاما فــي تنويــر الرأي العــام بمختلف المكتســبات 

التــي تحققــت للطفولــة المغربيــة، نقدمــه مــن خــالل المحــاور التاليــة:

خطة عمل حماية من االستغالل في التسول

انطالقــا مــن التوجيهــات الملكيــة الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، نصــره 
هللا، فــي مجــال النهــوض بأوضــاع الطفولــة وحمايتهــا، وانســجاما مــع مبــادرة الربــاط مدينــة 
ــذي  ــة الشــارع التــي أطلقهــا المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل ال ــدون أطفــال فــي وضعي ب
تترأســه صاحبــة الســمو الملكــي األميــر لالمريــم، أطلقــت وزارة التضامــن والتنميــة االجتماعية 
والمســاواة واألســرة ورئاســة النيابــة العامــة، بتنســيق مــع مجموعــة مــن القطاعــات الوزاريــة 
ــة  ــة لحماي ــة المغربي ــل، والعصب ــوق الطف ــي لحق ــد الوطن ــة والمرص ــات العمومي والمؤسس
الطفولــة، خطــة عمــل حمايــة األطفــال مــن االســتغالل فــي التســول، فــي تجربــة نموذجيــة 

شــملت مــدن الربــاط وســال وتمــارة، وذلــك بتاريــخ 04 دجنبــر 2019.

ومــن أهــم نتائــج تفعيــل هــذه الخطــة، حمايــة 142 طفــل، منهــم 79 إنــاث، وذلــك إلــى غايــة 
15 دجنبــر 2020. حيــث أبانــت المعطيــات أن %66 مــن هــؤالء األطفــال يتــراوح ســنهم مــا بيــن 
0 و04 ســنوات، منهــم 27 % عمرهــم أقــل مــن ســنة، و13 طفــل مــن جنســيات أجنبيــة. كمــا 
أن جميــع الحــاالت المســجلة، لحــد اآلن، هــي ألمهــات يتســولن صحبــة أطفالهــن )97 أم(، 
باســتثناء الجــدة فــي حالتــان، وقريبــة األم فــي حالــة واحــدة؛ ووكشــفت النتائــج أيضــا أن 17% 
مــن المعنيــات يتســولن بأكثــر مــن طفــل؛ وأن 46 % منهــن أمهــات متزوجــات، و%38 أمهــات 
ــات  ــتفادت األمه ــا اس ــل. كم ــات أرام ــات، و%02 أمه ــات مطلق ــزواج، و%13 أمه ــار ال ــارج إط خ
ــي  ــال ف ــتغالل األطف ــل اس ــن أج ــن م ــم متابعته ــم تت ــي ل ــن اللوات ــوالت بأطفاله المتس



التســول مــن خدمــات اجتماعيــة شــملت الدعــم النفســي، والوســاطة األســرية، والتوجيــه نحــو 

البرامــج االجتماعيــة، والتنســيق مــن أجــل التكويــن والتشــغيل.

وبنــاء علــى تأكيــد جميــع الشــركاء علــى أن التجربــة النموذجيــة تتوفــر علــى جميــع المقومــات 
والشــروط الضروريــة لنجاحهــا فــي أقاليــم أخــرى، تــم توســيع التجربــة لتشــمل أربعــة أقاليــم 
وعمــاالت جديــدة وهــي: طنجــة ومكنــاس ومراكــش وأكاديــر، فــي أفــق تعميمــه وطنيــا، 
وذلــك فــي إطــار االلتقائيــة مــع المــدن النموذجيــة المحتضنــة لألجهــزة الترابيــة المندمجــة 

لحمايــة الطفولــة.

ــه  ــالمية بتوجي ــؤون االس ــاف والش ــت وزارة األوق ــيس، قام ــة والتحس ــتوى التوعي ــى مس وعل
ــي  ــتغالل ف ــن االس ــال م ــة األطف ــوع حماي ــاول موض ــى تن ــاجد إل ــاء المس ــادة خطب ــة الس عناي
ــاظ  ــث الوع ــت بح ــا قام ــارس 2021. كم ــة 12 م ــوم الجمع ــة لي ــة الثاني ــي الخطب ــول ف التس
ــتغالل  ــن االس ــال م ــة األطف ــيس بحماي ــة والتحس ــوع »التوعي ــاول موض ــى تن ــدين عل والمرش

ــة. ــطتهم الديني ــج أنش ــن برنام ــول«، ضم ــي التس ف

برنامج »والدنا« إلطالق األجهزة الترابية
المندمجة لحماية الطفولة 

ــار  ــي إط ــة ف ــة الطفول ــة لحماي ــة المندمج ــزة الترابي ــالق األجه ــا« إلط ــج »والدن ــدرج برنام ين
تفعيــل الهــدف االســتراتيجي الثانــي للسياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة 
ــي  ــة، وف ــة الطفول ــة لحماي ــة مندمج ــزة ترابي ــداث أجه ــق بإح ــرب 2025-2015 المتعل بالمغ
إطــار تفعيــل منشــور الســيد رئيــس الحكومــة رقــم 11/2019، بتاريــخ 26 يوليــوز 2019 حــول 
موضــوع التنزيــل الترابــي للسياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة. كمــا ينــدرج هــذا 
البرنامــج فــي إطــار تفعيــل الميثــاق الوطنــي لفائــدة الطفولــة المنبثــق عــن أشــغال الــدورة 
16 للمؤتمــر الوطنــي لحقــوق الطفــل، الــذي نظمــه المرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل فــي 
ــره هللا،  ــادس نص ــد الس ــك محم ــة المل ــب الجالل ــامية لصاح ــة الس ــت الرعاي ــر 2019، تح نوفمب
ــم. حيــث أعطــى هــذا الميثــاق  ــال مري والرئاســة الفعليــة لصحبــة الســمو الملكــي األميــرة ل

دفعــة نوعيــة لتســريع إطــالق هــذه األجهــزة.

ــة  ــة حماي ــز منظوم ــى تعزي ــة إل ــر الهادف ــن التدابي ــة م ــن مجموع ــج م ــذا البرنام ــون ه ويتك
الطفولــة ضــد مختلــف أشــكال اإلهمــال والعنــف واالســتغالل على مســتوى األقاليــم، أهمها: 



ــة؛  ــة الطفول ــة لحماي ــز المواكب ــداث مراك ــة؛ إح ــة الطفول ــة لحماي ــن إقليمي ــداث لج إح
وضــع برنامــج للتكويــن فــي مجــال الطفولــة؛ وضــع منظومــة معلوماتية إقليميــة لتتبع 
الطفــل داخــل مــدار الحمايــة؛ وضــع أدوات تمكــن مــن تحقيــق االلتقائيــة والتكامــل بيــن 

تدخــالت المصالــح العموميــة الالممركــزة المعنيــة بحمايــة الطفولــة.

على مستوى اللجن اإلقليمية لحماية الطفولة

ــأن  ــوز 2019، بش ــخ 26 يولي ــم 2019/11 بتاري ــة رق ــس الحكوم ــيد رئي ــور الس ــى منش ــاء عل بن
التنزيــل الترابــي للسياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة 2025-2015، وعلــى مراســلة فــي 
هــذا الشــأن للســيد وزيــر الداخليــة، أصــدر الســادة الــوالة والعمــال قــرارات عامليــة بشــأن إحداث 
اللجــن اإلقليميــة لحمايــة الطفولــة، شــملت هــذه القــرارات ســبعة أقاليــم مــن مجمــوع ثمانية 
أقاليــم مســتهدفة. وبنــاء علــى ذلــك تــم إحــداث هــذه اللجــن بــكل مــن طنجة-أصيلــة، ســال، 

الــدار البيضاء-أنفــا، مكنــاس، مراكــش، أكاديــر، العيــون.

على مستوى  مراكز المواكبة لحماية الطفولة

ــة والمســاواة واألســرة علــى  ــة االجتماعي ــك، عمــل وزارة التضامــن والتنمي بالمــوازاة مــع ذل
وضــع دفتــر تحمــالت مراكــز المواكبــة لحمايــة الطفولــة، وقــام فــي إطــار اتفاقيــة شــراكة 
مــع التعــاون الوطنــي، وبتعــاون مــع المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية والجماعــات الترابيــة، 
بإحــداث هــذه المراكــز بســبعة أقاليــم مــن مجمــوع ثمانيــة أقاليــم مســتهدفة. حيــث تتوفــر 
حاليــا أقاليــم وعمــاالت طنجة-أصيلــة، ســال، الــدار البيضاء-أنفــا، مكنــاس، مراكــش، أكادير، 

العيــون، علــى هــذا النــوع مــن المراكــز.

على مستوى  أدوات تحقيق االلتقائية

قامــت وزارة التضامــن والتنميــة االجتماعيــة والمســاواة واألســرة، بتشــاور مــع الفاعليــن علــى 
المســتويين الوطنــي والترابــي، وبدعــم مــن االتحــاد األوروبــي واليونيســيف، بإعــداد مجموعــة 
مــن األدوات التــي تمكــن مــن تحقيــق االلتقائيــة والتكامــل بيــن تدخــالت المصالــح العموميــة 

الالممركــزة المعنيــة بحمايــة الطفولــة، حيــث تــم فــي هــذا اإلطــار إعــداد األدوات التاليــة:

آلية لتشخيص هياكل وخدمات حماية الطفولة على مستوى اإلقليم؛	 
دليل إلعداد خطط العمل اإلقليمية لحماية الطفولة؛	 
وثيقة حول المدار المندمج لحماية الطفولة؛	 



عناصر بروتوكول إطار لحماية الطفولة؛	 
مسودة مرجع وطني موحد لتقييم وضعيات الخطر في مجال حماية الطفولة.	 

على مستوى  برنامج للتكوين عن بعد في مجال حماية الطفولة 

أطلقــت وزارة التضامــن والتنميــة االجتماعيــة والمســاواة واألســرة، بتعــاون مــع االتحــاد 
األوروبــي واليونيســيف، برنامــج التكويــن لمواكبــة األجهــزة الترابيــة المندمجــة حمايــة 
ــو 2020  ــن يوني ــرة بي ــى مــدى 11 شــهرا، خــالل الفت ــد هــذا البرنامــج عل ــة، حيــث امت الطفول
وأبريــل 2021، وذلــك مــن خــالل 13 دورة تكوينيــة، منهــا 10 دورات فــي مجــال حمايــة الطفولة 
ومجــال رعايــة األطفــال فــي وضعيــة الشــارع و 3 دورات حــول أدوات قيــادة األجهــزة الترابيــة 
ــا،  ــا وأجنبي ــرا مغربي ــيطها 11 خبي ــا وتنش ــى تأطيره ــرف عل ــة، أش ــة الطفول ــة لحماي المندمج

ــوزارة. باإلضافــة إلــى أطــر ال

واســتفاد مــن هــذا البرنامــج العاملــون بمراكــز المواكبــة لحمايــة الطفولــة التــي تــم افتتاحها 
بــكل مــن طنجــة، ســال، مكنــاس، الــدار البيضاء-أنفــا، مراكــش، أكاديــر والعيــون، بمعــدل 

80 مشــاركا فــي كل دورة، وبنســبة حضــور تراوحــت بيــن 60 و95%.

      على مستوى  منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل بمدار الحماية

تــم الشــروع فــي تجريــب المنظومــة المعلوماتيــة المندمجــة لتتبــع الطفــل فــي مــدار 
الحمايــة بمركــز المواكبــة لحمايــة الطفولــة بســال، وذلــك انطالقــا مــن 25 مــارس 2021. وقــد 
تــم إعــداد هــذه المنظومــة المعلوماتيــة بدعــم مــن االتحــاد األوروبــي، وبتنســيق وتشــاور مــع 
ــة  ــة التابعــة لهــا، والســلطة القضائي ــة والمؤسســات العمومي ــة المعني القطاعــات الحكومي

ورئاســة النيابــة العامــة.

ــى  ــة عل ــذه المنظوم ــة له ــة التجريبي ــم المرحل ــى تعمي ــوزارة عل ــل ال ــك تعم ــب ذل ــى جان إل
ــة  ــج المرحل ــى نتائ ــاء عل ــك بن ــة، وذل ــة الطفول ــة لحماي ــز للمواكب ــن مراك ــم تحتض 07 أقالي
التجريبيــة بســال، باإلضافــة إلــى توفيــر دليــل لالســتعمال وقواعــد ومســاطر تدبيــر المنظومــة 
المعلوماتيــة وإطــالق برنامــج للتكويــن حــول اســتعمال المنظومــة المعلوماتيــة علــى غــرار 

ــل 2021. ــة شــهر أبري ــم تنظيمــه بســال بداي ــذي ت البرنامــج التكوينــي ال



على مستوى  اآلفاق المستقبلية

ضمانــا الســتمرارية ورش إطــالق األجهــزة الترابيــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة، »برنامــج 
ــل  ــة عم ــرة خط ــاواة واألس ــة والمس ــة االجتماعي ــن والتنمي ــت وزارة التضام ــا«، وضع اوالدن

فــي هــذا الشــأن لســنة 2021، تتضمــن مجموعــة مــن األنشــطة أهمهــا: )1( مواكبــة اللجــن 
اإلقليميــة لحمايــة الطفولــة إلعــداد تشــخيصات لخدمــات وهيــاكل حمايــة الطفولــة، )2( إعــداد 
خطــط العمــل اإلقليميــة، )3( صيانــة المنظومــة المعلوماتيــة المندمجــة لتتبــع الطفــل فــي 
ــة  ــج المرحل ــى نتائ ــاء عل ــا بن ــتعمالها وتطويره ــى اس ــن عل ــن الفاعلي ــة وتكوي ــدار الحماي م
ــي  ــن ف ــدة الفاعلي ــة لفائ ــة الطفول ــال حماي ــي مج ــن ف ــج التكوي ــالق برنام ــة، )4( إط التجريبي
العمــاالت واألقاليــم المحتضنــة لألجهــزة الترابيــة الجديــدة، بنــاء علــى نتائــج تقييــم البرنامــج 
األول، )5( دعــم إنهــاء مســار إعــداد البروتوكــول اإلطــار لحمايــة األطفــال ومواكبــة الفاعليــن 

الترابييــن لتفعيلــه.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الــوزارة أطلقــت بدايــة ســنة 2021، بتنســيق مــع القطاعــات الحكوميــة 
المعنيــة، مســار إحــداث األجهــزة الترابيــة ب 10 أقاليــم جديــدة تشــمل كال مــن بنــي مــالل، 
ســيدي قاســم، فــاس، الجديــدة، تارودانــت، تاونــات، الراشــدية، وجــدة، القنيطرة، ســطات.

مشروع برنامج وطني مندمج للنهوض بكفالة ورعاية األطفال المحرومين من 
السند األسري )كفالة(

أطلقــت وزارة التضامــن والتنميــة االجتماعيــة والمســاواة واألســرة مســار إعــداد برنامــج   
»كفالــة« بتنســيق مــع ثالثــة عشــر )13( قطاعــا وزاريــا، وخمســة )5( مؤسســات عموميــة تابعــة 
للقطاعــات الوزاريــة أو تحــت إشــرافها، والســلطة القضائيــة، ورئاســة النيابــة العامة، والمرصــد 
الوطنــي للتنميــة البشــرية، والمرصــد الوطنــي لحقــوق الطفــل، والعصبــة المغربيــة لحمايــة 
الطفولــة، وواحــد وخمســون )51( جمعيــة عاملــة فــي مجــال الطفولــة، ومنظمــة اليونيســيف. 

حيــث تــم فــي هــذا الصــدد القيــام بمــا يلــي:

تنظيم يوم دراسي حول موضوع النهوض بكفالة األطفال، بتاريخ 25 فبراير 2021؛	 
ــداء 	  ــل إب ــن أج ــة م ــة المعني ــات الوزاري ــالها للقاط ــج وإرس ــى للبرنام ــودة األول ــداد المس إع

ــل 2021؛ ــخ 02 أبري ــا، بتاري ــا ومالحظاته آرائه
إعــداد المســودة الثانيــة للبرنامــج بنــاء على مالحظــات وآراء القطاعــات الوزارية والمؤسســات 	 

الوطنيــة والمرصــد الوطنــي لحقــوق الطفل، وذلــك بتاريخ 31 مــاي 2021؛



إرسال المسودة الثانية للجمعيات بهدف إبداء مالحظاتهم واقتراحاتهم؛	 
تنظيم لقاء تشاوري مع الجمعيات بتاريخ 25 ماي 2021.	 

ــة  ــق مجموع ــة تحقي ــك بغي ــرا، وذل ــتون )68( تدبي ــة وس ــة ثماني ــج كفال ــروع برنام ــرح مش يقت
مــن األهــداف التــي تتعلــق بالوقايــة مــن اإلهمــال، وتوفيــر حمايــة ورعايــة مالئمــة لألطفــال 
ــاطرها؛  ــريع مس ــة وتس ــة والرعاي ــة الكفال ــر منظوم ــري؛ تطوي ــند األس ــن الس ــن م المحرومي
تعزيــز التتبــع والمراقبــة؛ الرفــع مــن عــدد األســر المغربيــة التــي تتولى كفالــة ورعايــة األطفال 
ــر المعرفــة حــول وضعيــة األطفــال المحروميــن مــن  المحروميــن مــن الســند األســري؛ توفي

الســند األســري.

ــي  ــار القانون ــة اإلط ــمل )1( تقوي ــات، تش ــبعة رافع ــى س ــة عل ــج كفال ــروع برنام ــز مش ويرتك
ــز حمايــة األطفــال المحروميــن مــن الســند األســري؛ )3(  ــة وتحســين فعاليتــه؛ )2( تعزي للكفال
تعزيــز الوقايــة ضــد إهمــال األطفــال؛ )4( تشــجيع ودعــم األســر علــى الكفالــة؛ )5( تحســين جودة 
ــة  ــول وضعي ــة ح ــر المعرف ــة؛ )6( توفي ــة االجتماعي ــات الرعاي ــي مؤسس ــال ف ــل باألطف التكف

األطفــال المهمليــن؛ )7( آليــات الحكامــة وتتبــع تنفيــذ البرنامــج.

برنامج »مواكبة« لألطفال والشباب المقبلين على مغادرة مؤسسات الرعاية 
االجتماعية لما بعد 18 سنة

أطلقــت وزارة التضامــن والتنميــة االجتماعيــة والمســاواة واألســرة مشــروع مواكبــة الشــباب 
المغادريــن لمؤسســات الرعايــة االجتماعيــة بعــد بلوغهــم 18 ســنة، ب 25 مؤسســة للرعايــة 
ــة  ــي المتعلق ــاج االجتماع ــاالت اإلدم ــي مج ــباب ف ــة الش ــدف مواكب ــك به ــة، وذل االجتماعي
ــاة  ــي الحي ــاركة ف ــة، والمش ــة االجتماعي ــكن، والتغطي ــغل، والس ــوق الش ــي س ــاج ف باالندم
االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية. وقــد تــم فــي هــذا الصــدد القيــام بمــا يلــي:

إطــالق المرحلــة األولــى مــن برنامــج لتكويــن العامليــن فــي مجــال المواكبــة االجتماعيــة، 	 
 25 االجتماعييــن ب  المســؤولين والعامليــن  50 مــن  لفائــدة  07 دورات تكوينيــة  شــمل 

ــاي 2021. ــى م ــتنبر 2020 إل ــن ش ــرة م ــالل الفت ــك خ ــة، وذل ــة االجتماعي ــة للرعاي مؤسس
إعــداد مجموعــة مــن األدوات المتعلقــة بمواكبــة األطفــال والشــباب المغادريــن لمؤسســات 	 

الرعايــة االجتماعيــة، أهمهــا: بروتوكــول عملــي للمواكبــة، اســتمارة التســجيل فــي مشــروع 
المواكبــة، اســتمارة التقييم الذاتي للشــباب، دليل إعــداد البرامج الفرديــة لإلدماج االجتماعي.



تنظيــم ورشــات موضوعاتيــة تناولــت مجموعــة مــن المواضيــع المتعلقــة بالمواكبــة، أهمها 	 
ــارات  ــة، المه ــادرة المؤسس ــى مغ ــل عل ــاب المقب ــل والش ــي للطف ــم النفس ــع والدع التتب

الحياتيــة، البحــث عــن العمــل والســكن.
إطــالق المرحلــة الثانيــة من المشــروع خــالل الفترة مــا بين ماي وشــتنبر 2021، والتــي تتعلق 	 

بالمرافقــة الميدانيــة للعامليــن االجتماعييــن فــي مواكبــة 666 شــاب ب 25 مؤسســة تــم 
تســجيلهم خــالل المرحلــة األولــى مــن البرنامج لالســتفادة من المشــروع.

إلــى جانــب ذلــك، أعــدت وزارة التضامــن والتنميــة االجتماعيــة والمســاواة واألســرة، المســودة 
األولــى لبرنامــج مواكبــة األطفــال والشــباب المقبليــن علــى مغــادرة مؤسســات الرعايــة 
االجتماعيــة، وذلــك بدعــم مــن اليونيســيف. وتتضمــن مســودة هــذا البرنامــج إطــارا اســتراتيجيا 
للتدخــل يحــدد مجمــوع الفاعليــن، والخدمــات، وطــرق التنســيق بيــن القطاعــات والمؤسســات 

المعنيــة والشــركاء فــي مجــال إدمــاج الشــباب المغادريــن لمؤسســات الرعايــة االجتماعيــة.

المساعدة االجتماعية لألطفال في وضعية الشارع

تهم المساعدة االجتماعية لألطفال في وضعية الشارع دعم اإلسعافات االجتماعية 
المتنقلة لألطفال، ودعم  مشاريع الجمعيات في مجال إعادة إدماج األطفال في 

وضعية الشارع:

على مستوى  دعم اإلسعافات االجتماعية المتنقلة لألطفال

ــارا،  ــال ونه ــة، لي ــة االجتماعي ــات للرعاي ــم خدم ــة بتقدي ــة المتنقل ــعافات االجتماعي ــوم االس تق
ــا  ــا فيه ــارع، بم ــي الش ــات ف ــة خدم ــة االجتماعي ــمل الرعاي ــة. وتش ــات كل حال ــب احتياج حس
ــال  ــود األطف ــن وج ــة، بأماك ــس واألغطي ــم المالب ــام وتقدي ــة، واإلطع ــة األولي ــات الصحي الخدم
بــدون مــأوى، والوســاطة االجتماعيــة مــن أجــل إعــادة اإلدمــاج داخــل األســرة أو التوجيــه نحــو 
مركــز لإليــواء المؤقــت، وذلــك وفــق برنامــج فــردي للخــروج من الشــارع. كمــا تقدم االســعافات 
االجتماعيــة خدمــات داخــل فضــاءات المؤسســة، تشــمل االســتقبال، واالســتماع، واإليــواء 
ــة  ــه والمواكب ــي، والتوجي ــم النفس ــة، والدع ــة األولي ــات الصحي ــام، والعالج ــت، واإلطع المؤق
ــرة أو  ــل األس ــواء داخ ــاج س ــادة االدم ــة، وإع ــوزارة الصح ــة ل ــان التابع ــة اإلدم ــز محارب بمراك
ــات  ــل مؤسس ــل داخ ــار الطف ــع مس ــة، وتتب ــة الطفول ــة لحماي ــة االجتماعي ــات الرعاي بمؤسس

ــي. ــن المهن ــة أو التكوي التربي



ــة الشــارع، اســتفاد  ــة لألطفــال فــي وضعي ــة المتنقل وفــي إطــار دعــم اإلســعافات االجتماعي
ــدار  ــة بال ــة المتنقل ــعافات االجتماعي ــات اإلس ــن خدم ــاث، م ــن اإلن ــم 166 م ــال، منه 632 طف
ــن  ــوزع بي ــة تت ــه 20.564 خدم ــا مجموع ــم م ــم تقدي ــث ت ــة، حي ــاس، وطنج ــاء، ومكن البيض

ــة  ــات اجتماعي ــية، وخدم ــة ونفس ــات طبي ــواء، وخدم ــز اإلي ــت بمراك ــارع والمبي ــات بالش خدم
كالوســاطة األســرية، واالدمــاج العائلــي، وذلــك إلــى غايــة نهايــة شــهر أكتوبــر 2020. وتعمــل 
الــوزارة، فــي إطــار اتفاقيــة للشــراكة مــع التعــاون الوطنــي، علــى إحــداث ســتة )6( إســعافات 

اجتماعيــة جديــدة؛ حيــث تــم رصــد 20 مليــون درهــم لهــذا الغــرض.

علــى مســتوى  دعــم مشــاريع الجمعيــات فــي مجــال إعــادة إدمــاج األطفــال فــي وضعيــة 
الشارع:

ولتعزيــز الوقايــة مــن عــودة األطفــال إلــى الشــارع، والســيما األطفــال الذيــن تــم رصدهم    
والعمــل معهــم خــالل فتــرة كورونــا، قامــت الــوزارة بدعــم 28 مشــروعا للجمعيــات العاملــة 
فــي مجــال المســاعدة االجتماعيــة وإعــادة إدمــاج األطفــال فــي وضعيــة الشــارع، بمبلــغ 

يناهــز 3.261.104,00 درهــم. وتشــمل هــذه المشــاريع جهات الرباط-ســال- القنيطــرة؛ فاس-
مكنــاس؛ الــدار البيضاء-ســطات؛ الشــرق؛ مراكش-اســفي؛ سوس-ماســة؛ الداخلة-وادي 

الذهــب؛ العيون-الســاقية الحمــراء.

خطة العمل الخاصة بوقاية وحماية األطفال في وضعية هشة من عدوى فيروس 
كورونا المستجد »كوفيد 19«.

مــع بدايــة الحجــر الصحــي، أطلقــت وزارة التضامــن والتنميــة االجتماعيــة والمســاواة واألســرة، 
خطــة عمــل حمايــة األطفــال فــي وضعيــة هشــة مــن عــدوى »كوفيــد19«، حيــث تــم التكفل ب 
986 طفــل، منهــم 347 إنــاث. كمــا تــم إدمــاج 224 طفــال داخل أســرهم، وإيــداع 360 طفال ب 66 
مؤسســة للرعايــة االجتماعيــة ، و354 ب 51 فضــاء لإليــواء االســتعجالي المؤقــت. وفــي نفــس 
اإلطــار، تــم تقديــم الدعــم النفســي عــن بعــد لفائــدة 252 طفــل منهــم 163 ذكــور و 89 إنــاث.

وتعزيــزا للوقايــة مــن انتقال عــدوى كوفيد 19 لألطفــال بمؤسســات الرعايــة االجتماعية، تعمل 
الــوزارة علــى إطالق العملية الثالثة لتوزيع عدة النظافة بمؤسســات الرعاية االجتماعية ب 300 
مؤسســة للرعايــة االجتماعيــة لألطفــال المهمليــن واألطفال فــي وضعية صعبــة ودور الطالب 
ودور الطالبــة، موزعــة علــى 50 إقليمــا أو عمالــة و10 جهــات، وذلــك بتعــاون مــع اليونيســيف.

تتضمــن هــذه العمليــة الثالثــة توزيــع 77 ألــف مــادة )تهــم 15 منتوجــا مختلفــا(، لفائــدة 26 



ألــف 625 طفــل وشــاب، منهــم 12 ألــف و718 إنــاث.  وقــد عرفــت العمليــة األولــى توزيــع عــدة 
النظافــة لفائــدة 4 آالف 299 طفــل، منهــم 1.196 إنــاث،  ب 123 مؤسســة، موزعــة علــى 44 
ــل،  ــف 529 طف ــة 21 أل ــة الثاني ــن العملي ــتفاد م ــن اس ــي حي ــات. ف ــة، و10 جه ــا وعمال إقليم
مهنهــم 10 آالف و711 إنــاث، ب 200 دار الطالــب ودار الطالبــة، موزعــة علــى 50 إقليمــا 

ــات. ــة و 10 جه وعمال

ــات  ــات والمطوي ــن الالفت ــة م ــر مجموع ــة توفي ــذه العملي ــن ه ــك، تتضم ــع ذل ــوازاة م بالم
التحسيســية. كمــا تــم إطــالق خمســة أشــرطة تحسيســية موجهــة لألطفــال بمؤسســات 
الرعايــة االجتماعيــة والعامليــن معهــم حــول نشــر ثقافــة الــال عنــف والتعريــف بخدمــات الدعــم 

ــة. ــراض المعدي ــن األم ــة م ــد والوقاي ــن بع ــة ع ــى الدارس ــجيع عل ــد والتش ــن بع ــي ع النفس

إطالق حملة تواصلية لحماية األطفال من العنف

أطلقــت وزارة التضامــن والتنميــة االجتماعيــة والمســاواة واألســرة، بدعــم مــن التعــاون 
البلجيكــي واليونيســيف، حملــة تواصليــة لحمايــة األطفــال ضــد العنــف، تمتــد مــن أكتوبــر 
2020 إلــى شــتنبر 2021، وذلــك بهــدف تعزيــز الوقايــة مــن مختلــف أشــكال اإلســاءة والعنــف 
واالســتغالل واإلهمــال. وتعتمــد الحملــة التواصليــة علــى بــث أشــرطة فيديــو، إلثــارة نقــاش 
عمومــي يؤطــره خبــراء فــي العلــوم الطبيــة والنفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والقانونية 
والدينيــة، فــي برامــج تلفازيــة وإذاعيــة وفــي الصحافــة الورقــة واإللكترونيــة، وشــبكات 

التواصــل االجتماعــي.

وفــي هــذا اإلطــار، تــم بــث شــريط تحسيســي حــول العنــف الجنســي ضــد األطفــال بالقنــوات 
التلفزيــة العموميــة وبمواقــع التواصــل االجتماعــي. كمــا ســيتم خــالل األســابيع المقبلــة بــث 
شــريط تحسيســي يوجــه مــن خالله األطفــال مجموعــة من الرســائل حــول الحماية والمشــاركة. 

ولتعزيــز الوقايــة مــن مخاطــر األنترنيــت، أطلقــت الــوزارة »دليــل لألســر لحمايــة األطفــال مــن 
ــداوال، مــن أجــل  ــر األســئلة ت ــة علــى أكث ــل أجوب مخاطــر األنترنيــت«، حيــث يقــدم هــذا الدلي

تعزيــز معــارف وكفــاءات األســر لمواكبــة أنشــطة أطفالهــم علــى األنترنيــت، وســبل الوقايــة. 
وقــد تــم تقديــم هــذا الدليــل خــالل لقــاء دراســي نظمتــه الــوزارة بمناســبة تخليــد بالدنــا لليــوم 
ــوم  ــك ي ــت، وذل ــار األنترني ــن أخط ــال م ــة األطف ــي حماي ــر ف ــول دور األس ــل ح ــي للطف العالم

الثالثــاء 24 نونبــر 2020.



ــة  ــم الحماي ــدوق دع ــار صن ــي إط ــرهم ف ــال وأس ــي لألطف ــم االجتماع ــج الدع برام
ــي ــك االجتماع ــة و التماس االجتماعي

ســجلت حصيلــة برنامــج الدعــم المباشــر للنســاء األرامــل فــي وضعيــة هشــة الحاضنــات 
ــة مــن  ــر 2020، اســتفادة 106.911 ارمل ــم أكتوب ــى مت ــذ انطالقــه إل ألطفالهــم اليتامــى، من
ــن 192.111 يتيــم ويتيمــة، منهــم 147.089 متمدرســين، و 12.000 فــي وضعيــة  الدعــم، َيُعْل

ــم. ــار دره ــم 2.56 ملي ــي للدع ــغ اإلجمال ــغ المبل ــة، وبل إعاق

وعلــى مســتوى الدعــم الموجــه لألطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، مكــن الصنــدوق فــي مجــال 
األجهــزة الخاصــة والمعينــات التقنيــة مــن اقتنــاء مــا يزيــد عــن44000  جهــاز ومعينــة تقنيــة 
منــذ 2015 إلــى غايــة 2020، كمــا حصــل 2500 طفــل علــى كرســي متحــرك لألطفــال بنســبة 

%11,5 و48 كرســي كهربائــي، كل ذلــك مــن مجمــوع 21816 كرســي متحــرك.

أمــا بخصــوص المحــور المتعلــق بـــدعم تمــدرس األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة المنحدريــن مــن 
أســر معــوزة، فقــد بلــغ عــدد المســتفيدين فــي مجــال تحســين ظــروف تمــدرس األطفــال فــي 
ــح  ــي 61 147 مســتفيد؛ مــع تســجيل تطــور فــي المن ــى حــدود 2020 حوال ــة إعاقــة إل وضعي
المرصــودة منــذ ســنة 2015 بنســبة زيــادة بلغــت 278 % وتطــور فــي عدد المســتفيدين بنســبة 
زيــادة بلغــت  178 % وتطــور فــي عــدد الجمعيــات العاملة فــي المجال بنســبة زيــادة بلغت 96%. 

إطالق البرنامج الوطني لزرع القوقعات اإللكترونية لفائدة األطفال ذوي إعاقة 
الصمم: »برنامج نسمع«

لــم تمنــع ظــروف الجائحــة مــن إطــالق مبــادرات وبرامــج هامــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتفعيــل 
المقاربــة االســتباقية فــي الحمايــة مــن اإلعاقــة، وفــي هــذا الصــدد أطلقــت وزارة التضامــن 
والتنميــة االجتماعيــة والمســاواة واألســرة، بشــراكة مــع مؤسســة لــال أســماء لألطفــال  
الصــم، البرنامــج الوطنــي »نســمع« لــزرع القوقعــات اإللكترونيــة لفائــدة األطفــال ذوي 
إعاقــة الصمــم« وذلــك يــوم الجمعــة 12 فبرايــر 2021 بالمركــز االستشــفائي الجامعــي محمــد 
الســادس بمراكــش. ويســتهدف برنامــج »نســمع« فــي مرحلتــه األولــى أزيــد مــن 800 طفــل 
فــي وضعيــة إعاقــة ســمعية، البالغيــن مــن العمــر 5 ســنوات أو أقــل، المنحــدرون مــن األســر 

الفقيــرة، ســاهمت فيــه الــوزارة بغــالف مالــي يبلــغ 10 مالييــن درهــم. فيمــا يتم دعمــه أيضا، 
فــي هــذه المرحلــة، مــن طــرف مؤسســات عموميــة مــن بينهــا مجموعــة المكتب الشــريف 
ــزة. ــة والتلف ــة لإلذاع ــركة الوطني ــاء والش ــي لألنب ــرب العرب ــة المغ ــفاط ووكال للفوس



وإذ تغتنــم وزارة التضامــن والتنميــة االجتماعيــة والمســاواة واألســرة مناســبة تخليــد اليــوم 
ــاتها  ــي سياس ــة ف ــا الطفول ــي تحتله ــة الت ــى األولوي ــد عل ــا تؤك ــة، فإنه ــي للطفول الوطن
وبرامجهــا، مــع حرصهــا علــى إعطــاء األولوية لمشــاريع القــرب ذات األثر المباشــر علــى وضعية 
األطفــال وأســرهم، كمــا تــم تقديمهــا وتقديــم حصيلتهــا ســابقا، ولمشــاريع اســتباق حمايــة 
ــج  ــة«، او ببرام ــج مواكب ــمع«، و«برنام ــج نس ــأن بـ«برنام ــو الش ــا ه ــا، كم ــة ووقايته الطفول

ــا، التــي تمــت اإلشــارة إليهــا أيضــا ســابقا.  الحمايــة مــن اإلصابــة بفيــروس كورون

ــن  ــا، م ــوض بأوضاعه ــة والنه ــة الطفول ــى أن حماي ــد عل ــبة للتأكي ــذه المناس ــم ه ــا تغتن كم
القضايــا المركبــة، التــي يتداخــل فيهــا مــا هــو اقتصــادي واجتماعــي وثقافــي وتربــوي، 
وتتطلــب تظافــر جهــود جميــع الفاعليــن، وخاصــة مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة، والتــي على 
ــي  ــتثمار ف ــون االس ــتحضار ك ــي. وباس ــع المدن ــالم والمجتم ــة واإلع ــرة والمدرس ــها األس رأس
الطفولــة اســتثمار فــي مســتقبل الوطــن والمجتمــع، نؤكــد أنــه فقــط بتظافــر جهــود هــذه 
المؤسســات مــع الجهــود التــي تبذلهــا القطاعــات الحكوميــة المختلفــة، يمكــن للمغــرب أن 
ينجــح فــي رفــع رهــان حمايــة طفولتــه والنهــوض بأوضاعهــا، تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب 

ــة الملــك محمــد الســادس نصــره هللا. الجالل


