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لحماية  المندمجة  الترابية  األجهزة  إلطالق  والدنا  برنامج  حول  1-بطاقة 
الطفولة

السيـــاق

يسعى برنامج »والدنا« إىل توفري إطار مؤسسايت، عىل مستوى األقاليم والعامالت، 
والعنف  اإلهامل  أشكال  مختلف  ضد  الطفولة  وحامية  الوقاية  يف  متخصص 
واالستغالل، وذلك بغية تحقيق االلتقائية بني الربامج والخدمات – التي توفرها 
املصالح العمومية الالممركزة املعنية مبارشة بحامية الطفولة وجمعيات املجتمع 
املدين- وفق مدار مندمج يشمل مجاالت الرصد، التبليغ، التكفل الصحي والنفيس، 
الرعاية االجتامعية، الرتبية والتكوين، التنشيط الثقايف والريايض، إعادة االدماج، 

التتبع والتقييم.

السلط  بني  التكامل  تعزيز  إطار  القضائية، يف  التدابري  لتفعيل  املواكبة  االجتامعية  الخدمات  الربنامج ضامن  يتوخى هذا  كام 
واحرتام استقالليتها.

والجمعيات  الوزارية  القطاعات  مع  بتنسيق  »والدنا«،  برنامج  واألرسة  واملساواة  االجتامعية  والتنمية  لتضامن  وزارة  أطلقت 
الله، مبناسبة  السادس، نرصه  الجاللة امللك محمد  التي أطلقها صاحب  بالدينامية  يتميز  والرشكاء والدوليني، يف سياق وطني 
الذكرى التاسعة عرش لعيد العرش املجيد، والتي تعطي أولوية خاصة للربامج االجتامعية ضمن رؤية واضحة تسعى إىل تحقيق 

التكامل بني تدخالت القطاعات الوزارية، لتقديم أجوبة تستجيب لحاجيات املواطنني وذات أثر ملموس عليهم وعىل أرسهم.

ويندرج برنامج »والدنا« يف إطار تفعيل الهدف االسرتاتيجي الثاين للسياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة باملغرب -2015
2025 املتعلق بإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحامية الطفولة، ويف إطار تفعيل منشور السيد رئيس الحكومة رقم 11/2019، 

بتاريخ 26 يوليوز 2019 حول موضوع التنزيل الرتايب للسياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة. 

كام يندرج هذا الربنامج يف إطار تفعيل »امليثاق الوطني لفائدة الطفولة« املنبثق عن أشغال الدورة 16 للمؤمتر الوطني لحقوق 
الطفل الذي نظمه املرصد الوطني لحقوق الطفل يف نوفمرب 2019، تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

نرصه الله، والرئاسة الفعلية لصحبة السمو املليك األمرية لال مريم. حيث أعطى هذا امليثاق 
دفعة نوعية لترسيع إطالق األجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة.

وينسجم برنامج والدنا مع املبادرة املبادرة امللكية »مدن إفريقية بدون أطفال يف وضعية 
الشارع« واملبادرة التي أطلقها املرصد الوطني لحقوق الطفل الذي ترتأسه صاحبة السمو 
املليك األمرية الجليلة لالمريم »الرباط مدينة بدون أطفال يف وضعية الشارع، حيث يعترب 
إحداث االسعافات االجتامعية املتنقلة لألطفال يف وضعية الشارع من املشاريع الداعمة 

واملوازية إلطالق األجهزة الرتابية عىل مستوى األقاليم.

الفئة المستهدفة
جميع األطفال أقل من 18 سنة، والسيام:

العقوبة 	  أو  واملعاملة  التعذيب  أو  االتجار؛  أو  البيع  أو  االستغالل  أو  العنف  أو  االعتداء  أو  اإلهامل  ضحايا  األطفال 
الالإنسانية أو املهينة؛ واألطفال ضحايا املامرسات الضارة؛

األطفال يف وضعية خطر بسبب هشاشة أوضاعهم، والسيام األطفال غري املسجلني بالحالة املدنية؛ األطفال غري املتمدرسني؛ 	 
األطفال املحرومون من الوسط العائيل )اليتامى واملهملون( واألطفال يف مؤسسات الرعاية االجتامعية؛ األطفال من أرس 
فقرية، واألطفال يف وسط قروي معزول، واألطفال يف أرس مفككة؛ األطفال يف وضعية إعاقة؛ األطفال ضحايا االستغالل 



5

االقتصادي؛ األطفال يف وضعية الشارع، واألطفال املدمنون؛ األحداث الجانحون املودعون مبراكز حامية الطفولة ومراكز 
اإلصالح والتهذيب؛ األطفال املهاجرون غري املرفقني.

األرس واملجتمعات املحلية حيث يعيش األطفال وينمون، مبا يف ذلك األرس البيولوجية؛ األرس املتكفلة؛ األرس املمتدة؛ األرس 	 
أحادية الوالدين؛ األرس الفقرية أو يف وضعية هشة؛ األرس يف مناطق قروية معزولة ال تتوفر فيها الخدمات االجتامعية 

األساسية؛ األرس يف وضعية صعبة التي تعجز عن حامية أطفالها.

مكونات البرنامج

إحداث لجن إقليمية لحامية الطفولة تتكون من املصالح العمومية املعنية، يرتأسها العمل، وتتوىل وضع خطط عمل . 1
إقليمية لحامية الطفولة بناء عىل تشخيصات لوضعية الطفولة ولهياكل وخدمات الحامية؛

إحداث مراكز املواكبة لحامية الطفولة، تتوىل تقديم الدعم التقني للجن اإلقليمية، استقبال األطفال واألرس وتوجيههم . 2
ومواكبتهم يف مدار الحامية، تدبري منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل يف مدار الحامية؛

وضع برنامج للتكوين يف مجال الطفولة لفائدة الفاعلني عىل مستوى اإلقليم؛. 3

وضع أدوات تحقيق االلتقائية، والسيام دليل مدار حامية الطفولة، بروتوكول إطار لحامية الطفولة، آلية تشخيص الهياكل . 4
وخدمات حامية الطفولة، دليل إعداد خطط العمل اإلقليمية لحامية الطفولة؛

وضع منظومة معلوماتية إقليمية لتتبع الطفل داخل مدار الحامية. . 5

موقع المشروع ومدة االنجاز 
الرتابية  األجهزة  تحدث  الوزارية،  القطاعات  مع  املشاورات  نتائج  عىل  وبناء  الحكومة،  رئيس  السيد  منشور  ملقتضيات  تبعا 
املندمجة لحامية الطفولة وفق مقاربة تدريجية، وذلك بأقاليم منوذجية .يتم تحديدها بناء عىل معايري الكثافة السكانية، التوزيع 

الجغرايف، توفر اإلقليم عىل إسعاف اجتامعي متنقل لألطفال. 

يستهدف املرشوع خالل سنة 2020 إطالق األجهزة الرتابية بثامنية أقاليم وعامالت، هي: الرباط؛ سال؛ الدار البيضاء-أنفا؛ طنجة؛ 
مكناس؛ مراكش؛ أكادير؛ العيون.

كام يستهدف الربنامج إطالق األجهزة الرتايب سنة 2021 و2022 بعرشة أقاليم، هي: تارودانت؛ بني مالل؛ القنيطرة؛ وجدة؛ فاس؛ 
الراشيدية؛ سيدي قاسم؛ تاونا؛ سطات؛ الجديد.
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2- حصيلة البرنامج خالل الفترة من ماي 2019 إلى ماي 2021
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الطفولة  بأوضاع  النهوض  مجال  الوطنية يف  واملخططات  السياسيات  تنفيذ  بتتبع  املكلفة  الوزارية  للجنة  اجتامع  آخر  انعقد 
وحاميتها، برئاسة السيد سعد الدين العثامين رئيس الحكومة، يوم الثالثاء 30 أبريل 2019 مبقر رئاسة الحكومة. 

ومتيز هذا االجتامع بتقديم برنامج إحداث األجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة باعتباره نتيجة ملشاورات مع القطاعات 
الحكومية يف اجتامع اللجنة التقنية املنبثقة عن اللجنة الوزارية املنعقد بتاريخ 14 دجنرب 2018، واللقاء التشاوري مع الجمعيات 

املنعقد يف 22 يناير 2019، ومع الرشكاء الدوليني بتاريخ 19 مارس 2019. 

وقد خلص هذا االجتامع إىل مجموعة من النتائج، أهمها: انسجام برنامج إحداث األجهزة الرتابية وأهميته، وتعبري القطاعات 
األساسية املعنية عىل االنخراط يف تنزيله عىل أساس تجريبه يف بعض األقاليم النموذجية يف مرحلة أوىل، والعمل عىل تحقيق 
االلتقائية بني الربامج والخدمات القامئة وترشيد املوارد املتوفرة، باإلضافة إىل تشكيل لجنة مصغرة من السيدات والسادة الوزراء 

املعنيني، برئاسة السيد رئيس الحكومة، ملناقشة الصيغة التنظيمية املالمئة لتنزيل الربنامج.

وبناء عىل ذلك، أصدر السيد رئيس الحكومة املنشور رقم 2019/11 بشأن التنزيل الرتايب للسياسة العمومية املندمجة لحامية 
2015-2025، بتاريخ 23 ذو القعدة 1440 الذي يوافق 26 يوليوز 2019.

ومن أهم ما جاء به منشور السيد رئيس الحكومة، إحداث لجن إقليمية لحامية الطفولة تحت إرشاف السادة العامل عىل 
األقاليم والعامالت مع إحداث السلطة الحكومية املكلفة بالطفولة ملراكز املواكبة لحامية الطفولة. تكليف السلطة الحكومية 
املكلفة بالطفولة من خالل هذه املراكز بأعامل كتابة اللجنة اإلقليمية ومساعدتها عىل القيام مبهامه. كام حدد منشور السيد 
رئيس الحكومة مهام مراكز املواكبة يف مجال تقديم الخدمات لألطفال واألرس، التنسيق مع املصالح العمومية املختصة، إعداد 

وتدبري منظومة معلوماتية وإعداد التقارير.

وإىل جانب ذلك، كلف منشور السيد رئيس الحكومة السلطة الحكومية املكلفة بالطفولة بالتنسيق مع مع السلطات الحكومية 
املعنية للقيام بتشخيصات إقليمية لخدمات الحامية، وإعداد مشاريع خطط عمل إقليمية للنهوض بها، وتوفري أدوات متكن من 

تحقيق االلتقائية والتكامل بني تدخالت املصالح العمومية الالممركزة املعنية بحامية الطفولة. 

ويف نفس السياق، أشار منشور السيد رئيس الحكومة إىل أن إحداث األجهزة الرتابية لحامية الطفولة سيقترص يف مرحلة تجريبية 
تقترص عىل بعض األقاليم والعامالت تحددها السلطات الحكومية املعنية، عىل أن يتم تقييم التجربة وترصيدها، يف أفق مواكبة 
باقي أقاليم اململكة من أجل إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحامية الطفولة، وذلك وفق مقاربة تدريجية. مع دعوته للسيد وزير 
الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة واملندوبني السامني واملندوب العام حث مصالحهم املركزية والالممركزة التابعة 

لقطاعاتهم أو الخاضعة لوصايتهم لتسخري كل الوسائل الرضورية إلحداث األجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة.

االجتامعية  والتنمية  بالتضامن  املكلفة  الحكومية  السلطة  مع  التنسيق  أهمية  عىل  الحكومة  رئيس  السيد  منشور  أكد  كام 
واملساواة واألرسة، ضامنا إلنجاح هذه التجربة والتطبيق األمثل ملضامني املنشور.

ويف إطار تنفيذ منشور السيد رئيس الحكومة، عمل قطاع التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة ومؤسسة التعاون 
األورويب  االتحاد  من  وبدعم  الالممركزة،  ومصالحها  املعنية  الحكومية  القطاعات  مع  بتنسيق  لوصايته،  الخاضعة  الوطني 
وبرملان  الطفل  لحقوق  الوطني  واملرصد  واألرسة  الطفولة  مجال  العاملة يف  املدين  املجتمع  ومبشاركة جمعيات  واليونيسيف، 

الطفل، عىل تنزيل برنامج إحداث األجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة.

وبفضل انخراط كافة القطاعات الحكومية ومصالحها املعنية تم إحداث األجهزة الرتابية بسبعة أقاليم وعامالت من أصل مثانية 
أقاليم وعامالت مربمجة خالل سنة 2020. كام تم إطالق ورش إحداث األجهزة الرتابية بعرشة أقاليم خالل سنة 2021. مام مكن 

من تحقيق حصيلة نقدمها من خالل املحاور التالية:
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إطالق األجهزة الترابية المندمجة باألقاليم النموذجية

الطفولة، بطنجة  املندمجة لحامية  الرتابية  انطالق األجهزة  لقاء  التضامن والتنمية االجتامعية واملساوة واألرسة  نظمت وزارة 
يف بتاريخ 18 دجنرب 2019 بطنجة، بدعم من االتحاد األورويب واليونيسيف، وذلك بهدف التعريف باألجهزة الرتابية املندمجة 
الفاعلني واملتدخلني، عىل املستويني املركزي  لحامية الطفولة، من حيث املكونات واملهام ومراحل اإلحداث، وإرشاك مختلف 
والرتايب، من خالل أربعة ورشات عمل يف إعداد آليات تحقيق االلتقائية. وقد تناولت هذه الورشات مواضيع مرتبطة بخطة 
العمل اإلقليمية لحامية الطفولة، املنظومة املعلوماتية لتتبع الطفل يف مدار الحامية، الربتوكوالت اإلقليمية لحامية الطفولة، 

التكوين يف مجال حامية الطفولة.

متيز هذا اللقاء بحضور 300 مشارك من القطاعات الحكومية واملصالح التابعة لها املعنية، السلطات املحلية، السلطات القضائية، 
املنتخبون، الجامعات، الجمعيات، األطفال الربملانيون، الرشكاء الدوليون. كام عرف هذا اللقاء مشاركة ممثلة عن لجنة حقوق 

الطفل األممية.

ومن أهم مخرجات هذا اللقاء اإلعالن عن إطالق األجهزة الرتابية بأقاليم وعامالت طنجة-أصيلة، الرباط، سال، الدارالبيضاء-أنفا، 
مكناس، مراكش، أكادير، العيون.

لحامية  املندمج  الرتايب  الجهاز  إلطالق  لقاء  واألرسة  واملساوة  االجتامعية  والتنمية  التضامن  وزارة  نظمت  السياق،  نفس  ويف 
الطفولة بالرباط، يف بتاريخ 28 يناير 2020، بتعاون مع االتحاد األورويب واليونيسيف، وذلك بهدف إرشاك املتدخلني يف إطالق 
الجهاز الرتايب، وتبادل التجارب واآلراء حول سبل وآليات تعزيز العمل املشرتك وتحقيق االلتقائية، انسجاما مع مبادرة الرباط 
مدينة بدون أطفال يف وضعية الشارع التي أعلن عنها املرصد الوطني لحقوق الطفل، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو 

املليك األمرية الجليلة لالمريم.

متيز هذا اللقاء مبشاركة السيد سعد الدين العثامين، رئيس الحكومة، وإلقاء كلمة خالل الجلسة االفتتاحية. كام شارك يف اللقاء 
السلطات  املحلية،  السلطات  الرباط،  الالممركزة بعاملة  الحكومية  ومصالحهم   القطاعات  300 مشاركة ومشارك من ممثيل 

القضائية، املنتخبون، الجامعات، الجمعيات، األطفال الربملانيون، الرشكاء الدوليون.

متيز هذا اللقاء أيضا بتوقيع اتفاقية رشاكة بني وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة واملرصد الوطني لحقوق 
الطفل، للمساهمة يف تعزيز خدمات املركز الوطني لالستامع واالشعار والدفاع عن األطفال ضحايا العنف واالستغالل واإلهامل، 

.ma.25.11 عرب الرقم األخرض 2511 واملنصة اإللكرتونية

وقد عرف هذا اللقاء تنظيم أربعة جلسات عمل، تناولت مواضيع  الجهاز الرتايب املندمج لحامية الطفولة بالرباط، مسار الطفل 
يف منظومة الحامية وآليات اإلحالة بني املتدخلني والتتبع والتقييم، أولوية الوقاية يف مجال حامية الطفولة، دور الجمعيات يف 

الجهاز الرتايب املندمج لحامية الطفولة بالرباط.

إحداث اللجن اإلقليمية لحماية الطفولة

يف  له  مراسلة  عىل  وبناء  والعامل،  الوالة  جميع  عىل  الحكومة  رئيس  السيد  منشور  تعميم  عىل  الداخلية  وزير  السيد  عمل 
هذا الشأن، أصدر السادة الوالة و العامل قرارات عاملية بشأن إحداث اللجنة اإلقليمية لحامية الطفولة باألقاليم والعمالت 

املستهدفة، وقد شملت هذه القرارات أقامل وعامالت طنجة-أصيلة، سال، مكناس، مراكش، أكادير، العيون، الدار البيضاء-أنفا.
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إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة 

عمل قطاع التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرس عىل وضع دفرت تحمالت هذه املراكز، يتضمن املعايري الدنيا لتوفري 
فضاء مالئم ألداء مهام املركز املتعلقة باستقبال األطفال واألرس، وتوطني قاعدة املعلومات، وتقديم الدعم التقني للجنة اإلقليمية. 
كام حدد دفرت التحمالت توصيفا ملهام وكفاءات فرق عمل مركز املواكبة يف مجاالت تقديم املساعدة االجتامعية لألطفال، تدبري 
قاعدة املعلومات، إعداد وتتبع وتقييم برامج وخطط العمل، باإلضافة إىل مهام وكفاءات املسؤول املكلف بتدبري املركز، وخلية 

اإلدارة املكلفة باملوارد البرشية وامليزانية واللوجستيك.

وقام يف إطار اتفاقية رشاكة مع التعاون الوطني، وبتعاون مع املبادرة الوطنية للتنمية البرشية والجامعات الرتابية، بإحداثها 
بأقاليم وعامالت طنجة-أصيلة،  املراكز حاليا  النوع من  يتوفر هذا  أقاليم مستهدفة. حيث  أقاليم من مجموع مثانية  بسبعة 

الرباط، سال، الدار البيضاء-أنفا، مكناس، مراكش، أكادير، العيون.

مواكبة الفاعلين على المستوى الترابي وإعداد أدوات تحقيق االلتقائية

قام قطاع التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة والتضامن، بدعم من االتحاد األورويب واليونيسيف، عىل مواكبة الفاعلني الرتابيني 
وإعداد وتوفري مجموعة من األدوات التي متكن من تحقيق االلتقائية والتكامل بني تدخالت املصالح العمومية الالممركزة املعنية 

بحامية الطفولة، حيث تم يف هذا اإلطار القيام مبا ييل:

إطالق برنامج للتكوين ملواكبة األجهزة الرتابية املحدثة، وهو الربنامج الذي يتكون من  13 دورة تكوينية، حيث امتد 	 
عىل أحد عرش شهرا، من يونيو 2020 إىل أبريل 2021، مبعدل 80 مشاركا يف الدورة.

إعداد »منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل يف مدار الحامية«، بتنسيق وتشاور مع القطاعات الحكومية املعنية 	 
الطفل يف مدار  العامة، متكن من تسجيل وتتبع  النيابة  القضائية ورئاسة  لها، والسلطة  التابعة  العمومية  واملؤسسات 
الحامية، تبادل آين وموثوق ومتنقل للمعلومات بني املصالح العمومية املعنية، ضامن الرسية والحفاظ عىل املعطيات 
الشخصية للطفل وأرسته، توفري املعلومات املتعلقة بحامية األطفال ضد مختلف أشكال العنف أو االستغالل أو اإلهامل، 
إنتاج تقارير إقليمية حول منحى تطور العنف واالستغالل واالهامل عىل مستوى كل إقليم. وقد تم الرشوع يف تجريبها 
مبركز املواكبة لحامية الطفولة بسال، انطالقا من 25 مارس 2021، وذلك يف أفق تعميمها عىل األقاليم املستهدفة ومواكبتها 

بربنامج للتكوين ودليل لالستعامل.



10

صورة من مركز املواكبة لحامية الطفولة بالدار البيضاء

إعداد آلية لتشخيص هياكل وخدمات حامية الطفولة عىل مستوى اإلقليم، بتنسيق مع الفاعلني عىل مستوى األقاليم. 	 
ومتكن هذه اآللية من توفري صورة دقيقة للمنظومة الحالية للحامية باإلقليم، تقييم الهياكل املعنية واملنخرطة يف منظومة 
الحامية، تحديد أهم املخاطر التي يتعرض لها األطفال باإلقليم، تقدير وتقييم املوارد البرشية واملالية الرضورية لتوفري 
خدمات مالمئة لألطفال، تحديد األولويات حسب املجال الرتايب لكل إقليم، تحديد الحاجيات عىل مستوى املعلومات 

الرضورية للقيام بتتبع وتقييم حامية الطفولة.

صورة من لقاء تشاوري عن بعد مع الفاعلني بسال حول آلية التشخيص الذايت
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وضع دليل إلعداد خطط العمل اإلقليمية لحامية الطفولة، بتشاور مع الفاعلني عىل مستوى األقاليم السبعة املعنية، وتنظيم 
دورات تكوينية حولها. ويحدد هذا الدليل منهجية إعداد الخطة، واألطراف املشاركة، ومراحل اإلعداد، انطالقا من تحديد األولويات 

واألهداف إىل مرحلة الربمجة والتخطيط، وتحديد املسؤوليات وكيفية التنفيذ واملؤرشات وامليزانية ومدة اإلنجاز والنتائج املتوقعة.

القطاعات  مع  بتشاور  الطفولة،  لحامية  إطار  بروتوكول  عنارص  وإعداد  الطفولة  لحامية  املندمج  املدار  حول  وثيقة  إعداد 
الحكومية املعنية، وتحدد هتني الوثيقتني الفئات املعنية بالحامية، مراحل الحامية وسلة الخدمات واملسؤول عن تقديم الخدمة، 

وطرق وآليات التنسيق وتبادل املعلومات.
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الرشوع يف إعداد »مرجع وطني موحد لتقييم وضعيات الخطر يف مجال حامية الطفولة«، وذلك بهدف ضامن انسجام املامرسات 
بني املهنيني يف تقييم وضعيات الخطر، حسب مقاربة تركز عىل أهداف محددة ومنهجية دقيقة وتعتمد عىل أدوات علمية تحدد 
مربرات أي تدبري من تدابري الحامية. ويتضمن هذا املرشوع برنامجا للتكوين واملواكبة يف استعامل املرجع وأدواته العملية. ومن 

املتوقع االنتهاء من إعداده خالل شهر شتنرب 2021.

اآلفاق المستقبلية

ضامنا الستمرارية ورش إطالق األجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة، وقع قطاع التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة 
واألرسة برنامج عمل مع اليونيسيف لسنة 2021، يتضمن مجموعة من األنشطة أهمها:

العمل 	  وإعداد خطط  الطفولة،  لخدمات وهياكل حامية  تشخيصات  الطفولة إلعداد  لحامية  اإلقليمية  اللجن  مواكبة 
اإلقليمية؛

دعم صيانتها املنظومة املعلوماتية املندمجة لتتبع الطفل يف مدار الحامية وتكوين الفاعلني عىل استعاملها وتطويرها 	 
بناء عىل نتائج املرحلة التجريبية؛

إطالق برنامج التكوين يف مجال حامية الطفولة لفائدة الفاعلني يف العامالت واألقاليم املحتضنة لألجهزة الرتابية الجديدة، 	 
بناء عىل نتائج تقييم الربنامج األول؛

 دعم إنهاء مسار إعداد الربوتوكول اإلطار لحامية األطفال ومواكبة الفاعلني الرتابيني لتفعيله.	 

هذا وقد نظم قطاع التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة اجتامع اللجنة التقنية املنبثقة عن اللجنة الوزارية املكلفة 
بهدف   ،2020 أكتوبر   05 بتاريخ  وحاميتها،  الطفولة  بأوضاع  النهوض  مجال  يف  الوطنية  واملخططات  السياسات  تنفيذ  بتتبع 
الوقوف عىل حصيلة تنفيذ برنامج إحداث األجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة )والدنا(، وتحديد سبل تعزيز التنسيق عىل 

املستوى الرتايب لترسيع وترية اإلنجاز.


