
www.social.gov.maماي 2021

تقرير حول حصيلة 

خطة عمل حماية األطفال من 
االستغالل في التسول





3

المحتوى

4 ........................... 1.  ورقة موجزة حول خطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسول

4 .................................................................................................................... السياق العام

4 ......................................................................................................... الفئات المستهدفة

4 .................................................................................................................... الهدف العام

األهداف الفرعية.............................................................................................................. 5

تدابير خطة العمل............................................................................................................ 5

2. حصيلة خطة العمل خالل الفترة من 4 دجنبر 2019 إلى 20 ماي 2021................................. 6

6 ................................................................................ وضع فرق العمل واألدوات العملية

تنظيم اجتماعات تنسيقية............................................................................................... 6

7 ................ وضع قاعدة للمعطيات حول العرض في مجال االيواء االستعجالي المؤقت

وضع دالئل عملية............................................................................................................. 11

15 .. توسيع المجال الترابي لتنزيل خطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسول

على مستوى التوعية والتحسيس................................................................................... 17

19 ........................................................................................................................................ مالحق

الملحق 1:  تقرير اجتماع لجنة قيادة وتتبعخطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسول، 
االثنين 01 فبراير 2021............................................................................................ 20

الملحق 2: محضر اجتماع إطالق خطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسول، بتاريخ 04 
دجنبر 2019.............................................................................................................. 25

الملحق 3: وثيقة خطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسول، 04 دجنبر 2019...... 27

الملحق 4: الميثاق األخالقي لخطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسول............ 32



4

1. ورقة موجزة حول خطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسول

السياق العام

انطالقا من التوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، نرصه الله، يف مجال النهوض بأوضاع الطفولة 
وحاميتها، وانسجاما مع مبادرة الرباط مدينة بدون أطفال يف وضعية الشارع التي أطلقها املرصد الوطني لحقوق الطفل الذي 
ترتأسه صاحبة السمو املليك األمرية لالمريم، أطلقت وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة ورئاسة النيابة العامة 
خطة عمل حامية األطفال من االستغالل يف التسول، يف تجربة منوذجية شملت مدن الرباط وسال ومتارة، وذلك بتاريخ 04 دجنرب 

.2019

تم إطالق هذه املبادرة بتنسيق مع وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان، وزارة الداخلية، وزارة العدل، ووزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي، وزارة الصحة، املديرية العامة لألمن الوطني، 

القيادة العليا للدرك املليك، املرصد الوطني لحقوق الطفل، العصبة املغربية لحامية الطفولة.

تسعى خطة العمل إىل توفري جواب عميل لحامية األطفال من جرمية االستغالل يف التسول التي أصبح مامرسة ميكن مالحظاتها 
يف الفضاءات العمومية بالعديد من املدن ال سيام املدن الكربى باإلضافة إىل املواقع السياحية التي يتوافد عليها الزوار بكرثة.

الفئات المستهدفة

األطفال ضحايا االستغالل يف التسول حسب فصول القانون الجنايئ 327 ، 328، 330، 448-1 إىل 448-14؛	 

أرس األطفال ضحايا االستغالل يف التسول.	 

الهدف العام

توفري التدابري املواكبة لتطبيق القوانني املتعلقة بحامية األطفال ضد جرمية االستغالل يف التسول، وذلك وفق منظومة مندمجة 
للحامية تشمل التكفل الطبي والنفيس، املساعدة االجتامعية، الرتبية والتكوين، التنشيط الثقايف والريايض، إعادة اإلدماج، التتبع 

والتقييم.
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األهداف الفرعية

املشتبه فيهم، . 1 الشارع وحاميتهم من  التسول وسحبهم من  االستغالل يف  األطفال ضحايا  رصد 
واتخاذ التدابري القضائية واإلدارية املالمئة ألوضاعهم االجتامعية واألرسية؛ 

تقديم االسعافات الطبية واالجتامعية املستعجلة، وتتبع الوضعية الصحية واالجتامعية لألطفال؛. 2
إعادة إدماج األطفال داخل أرسهم، إذا كانت ال تشكل خطرا عليهم؛. 3
التكافل . 4 االجتامعي وصندوق  التامسك  برامج صندوق  لالستفادة من  األطفال وأرسهم  مواكبة 

العائيل وبرامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، والربامج االجتامعية القطاعية املتوفرة، ومشاريع 
الجمعيات الرشيكة؛

إيواء األطفال الضحايا مبؤسسات الرعاية االجتامعية عند الحاجة؛. 	
الخدمات . 	 من  استفادتهم  ومواكبة  والتكوين  الرتبية  منظومة  داخل  الضحايا  األطفال  إدماج 

املتوفرة عىل مستوى املطاعم املدرسية واألدوات املدرسية والنقل املدريس والداخليات؛
تتبع وتقييم تطور وضعية الطفل يف مدار الحامية.. 7

تدابير خطة العمل

تيسري . 1 املستهدفة يسهر عىل  باألقاليم والعامالت  التخصصات  وضع فريق عمل ميداين متعدد 
وترسيع استفادة األطفال من الخدمات التي توفرها املنظومة املندمجة لحامية الطفولة ؛

االجتامعات . 2 أعامل  إعداد مرشوع جدول  تسهر عىل  امليداين،  العمل  لفريق  دامئة  كتابة  وضع 
التنسيقية لفريق العمل امليداين ومحارض اجتامعاتها؛

اإليواء . 3 توفري  عىل  تسهر  املستهدفة،  والعامالت  باألقاليم  االجتامعية  للمساعدة  خلية  وضع 
االستعجايل املؤقت، املواكبة االجتامعية لألطفال وأرسعهم، تتبع وتقييم تطور وضعية الطفل ؛

وضع لجنة مركزية لقيادة وتتبع خطة عمل حامية األطفال من االستغالل يف التسول، تسهر عىل . 4
توفري الظروف والوسائل املالمئة لتفعيل خطة العمل وتتبعها وتقييمها، إيجاد حلول للصعوبات 

املطروحة ميدانيا، تعيني نقط ارتكاز متثلها يف فرق العمل امليدانية؛
وضع كتابة دامئة للجنة املركزية للقيادة، تسهر عىل تحضري اجتامعاتها وإعداد تقارير تركيبية . 	

حول حصيلة تنفيذ الخطة باألقاليم املستهدفة.
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2. حصيلة خطة العمل خالل الفترة من 4 دجنبر 2019 إلى 20 ماي 2021

وضع فرق العمل واألدوات العملية

وضع ثالث فرق عمل ميدانية بكل من الرباط وسال ومتارة، تتكون من 44 عضوا ميثلون السلطة القضائية والقطاعات الوزارية 	 
واملؤسسات الوطنية والجمعيات؛

وضع 03 خاليا للمساعدة االجتامعية بكل من الرباط وسال ومتارة، تتكون من 19عضوا منهم 14 عامال)ة( اجتامعيا)ة(، و01 	 
أخصايئ نفيس اكلينييك؛

تعزيز فرق العمل امليدانية يف مرحلة ثانية مبمثلني عن 11 مؤسسة للرعاية االجتامعية متخصصة يف مجال الطفولة؛	 

تنظيم اجتماعات تنسيقية

تم تنظيم خمس اجتامعات تنسيقية عىل مدار السنة، امتدت من دجنرب 2019 إىل يناير 2021، تم خاللها تقديم الخطة وإعداد 
ميثاقها األخالقي، إعداد تقارير الحصيلة املرحلية، معالجة الصعوبات امليدانية وتوحيد املقاربات وتعزيز االنسجام بني مكونات 

فريق العمل؛

كام تم تنظيم اجتامعني تنسيقني حول اإليواء املؤقت لألطفال مع رئاسة النيابة العامة، بتاريخ 02 شتنرب 2020، ومع الجمعيات املسرية 
ملؤسسات الرعاية االجتامعية، بتاريخ 29 شتنرب 2020. وذلك بغية إيجاد حلول للصعوبات املطروحة ميدانيا. وقد مكنت هذه االجتامعات 
من الوقوف عىل حاجيات بعض املؤسسات، وقيام الوزارة يف هذا الشأن بدعم ثالثة مشاريع يف مجال اإليواء االستعجايل املؤقت، حسب 

االحتياجات املعرب عنها من طرف الجمعيات املسرية ملؤسسات الرعاية االجتامعية، مببلغ يصل لحوايل 00.000,00	 درهم.
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وضع قاعدة للمعطيات حول العرض في مجال االيواء االستعجالي المؤقت

توفر معطيات حول األماكن الشاغرة حسب تخصصات مؤسسات الرعاية االجتامعية، وتحيينها. وهي القاعدة التي أبانت عن 
توفر 303 مكان شاغر ب 11 مؤسسة للرعاية االجتامعية لألطفال إىل غاية 01 أكتوبر 2020. وقد تم تحيني قاعدة املعطيات 

حول العرض يف مجال اإليواء االستعجايل املؤقت، أبان عن توفر 7	1 مكان شاغر يف يناير 2021.
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العرض في مجال اإليواء المستعجل

بمؤسسات الرعاية االجتماعية للطفولة بكل من الرباط، وسال وتمارة
01 أكتوبر 2020

املؤسسات املرخصة بالرباط – األماكن الشاغرة خالل األسبوع األول من أكتوبر

يم
إلقل

ا

الجمعية املسريةاسم املؤسسة
الطاقة 

االستيعابية 
املرخصة

عدد املستفيدين

بتاريخ 02 أكتوبر 
األماكن 2020

الشاغرة
الفئة 

املستهدفة
رشوط القبول

عدد الحاالت 
املوجهة من طرف 
النيابة العامة منذ 

انطالق الخطة

وع
جم

امل

ور
ذك

ث
إنا

ع 
مو

مج
ت

اال
لح

ا

ث
إنا

ور
ذك

ط
ربا

ال

مركز لال مريم 

لرعاية االطفال 

املهملني 

العصبة املغربية 

لحامية الطفولة
20018912		411

األطفال 
املهملون

االطفال املتخىل 
عنهم 

من 0 إىل 18 سنة

432320

20-03327	40جمعية ابنيمؤسسة ابني
املترشدون 
واملتسولون

األطفال يف وضعية 
صعبة / متمدرسون

10	4

 دار األطفال 

العكاري

الجمعية الخريية 

ملدينة الرباط
248143143010	

األطفال 
املتمدرسون 

األطفال ذكور يف 
وضعية صعبة / 

متمدرسني / التعليم 
األويل / من 3 إىل 

18 سنة

000

املركب االجتامعي 

االمل

جمعية تسيري 

مؤسسات الرعاية 

االجتامعية األمل 

		4242024
املترشدون 
واملتسولون

األطفال يف وضعية 
صعبة/ من 	 إىل 

18 سنة
707

	12010401041جمعية املواساةدار الفتيات املواساة
التلميدات  

املتمدرسات  

الفتيات املتمدرسات 
من 	 إىل 18 سنة يف 

وضعية صعبة
000

02931	املجموع	13	3834319	74	املجموع
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املؤسسات املرخصة بسال – األماكن الشاغرة خالل األسبوع األول من أكتوبر

الجمعية املسريةاسم املؤسسةاإلقليم
الطاقة االستيعابية 

املرخصة

عدد املستفيدين
بتاريخ 02 أكتوبر 

األماكن الشاغرة2020
الفئة 

املستهدفة
رشوط القبول

عدد الحاالت 
املوجهة من طرف 
النيابة العامة منذ 

انطالق الخطة

وع
جم

امل

ور
ذك

ث
إنا

ع 
مو

مج
ت

اال
لح

ا

ث
إنا

ور
ذك

سال

مركز االستقبال 
و التوجيه 
لألشخاص 

بدون مأوى 
قار

جمعية فدرالية 
الوكاالت الدولية 

للتنمية

:100

24 تكفل شامل

	7 خدمات نهارية

43120
األشخاص 

بدون مأوى 
قار

أطفال يف وضعية 
ترشد

10100

املركب 
االجتامعي 

الرتبوي سال 
الجديدة

جمعية األمل  لدعم 
املركب االجتامعي 

الرتبوي
2		1809	847	

األشخاص 
يف وضعية 

صعبة

أطفال يف 
وضعية صعبة 

-متمدرسون او 
يتابعون تكوينا  

من 	 إىل 18 سنة

000

10100املجموع	9	184998		2املجموع

املؤسسات املرخصة بتامرة – األماكن الشاغرة خالل األسبوع األول من أكتوبر

الجمعية املسريةاسم املؤسسةاإلقليم
الطاقة االستيعابية 

املرخصة

عدد املستفيدين

أكتوبر   02 بتاريخ 
2020

الفئة األماكن الشاغرة
رشوط القبولاملستهدفة

عدد الحاالت 
املوجهة من طرف 
النيابة العامة منذ 

انطالق الخطة

وع
جم

امل

ور
ذك

ث
إنا

ع 
مو

مج
ت

اال
لح

ا

ث
إنا

ور
ذك

متارة
دار االطفال 

متارة

الجمعية الخريية 

االسالمية متارة
التالميذ 040					9

املتمدرسون

األطفال من 7 
سنوات إىل 18 

سنة رشيطة 
التمدرس، الفقر 

والهشاشة

000

000املجموع040					9املجموع
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الجمعيات الرشيكة التي توفر خدمة اإليواء – األماكن الشاغرة بالرباط وسال

الطاقة االستيعابيةالجمعية املسريةاسم املؤسسةاإلقليم

عدد املستفيدين 
بتاريخ 02 أكتوبر 

األماكن الشاغرة2020
الفئة 

املستهدفة
رشوط القبول

عدد الحاالت 
املوجهة من طرف 
النيابة العامة منذ 

انطالق الخطة

وع
جم

امل

ور
ذك

ث
إنا

ع 
مو

مج
ت

اال
لح

ا

ث
إنا

ور
ذك

الرباط

مركز االنطالقة 
الجديدة

الجمعية املغربية 
ملساعدة األطفال يف 
وضعية غري مستقرة

		4	4	011
االطفال 

)ذكور( يف 
وضعية صعبة

األطفال )ذكور( 
أقل من 18 سنة 
يف وضعية صعبة

303

املركب 
االجتامعي 

للمرأة و الطفل 
–ايب رقراق

الجمعية املغربية 
ملساعدة األطفال يف 
وضعية غري مستقرة

1	40411

األمهات 
العازبات- 

النساء ضحايا 
العنف بشتى 

انواعه

النساء و الفتيات 
و أطفالهن يف 
وضعية صعبة

11101

سال

مركز االيواء 
املؤقت لألطفال 

يف وضعية 
الشارع

الجمعية املغربية 
لرتبية الشبيبة فرع 

سال
30211299

األطفال يف 
وضعية صعبة

األطفال يف 
وضعية صعبة من 

7 إىل 17 سنة
770

21174املجموع71331	10170املجموع

مجموع العرض المتوفر 303
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وضع دالئل عملية

التواصل والتنسيق بني مكونات فرق  الهدف منه توفري معلومات لتسهيل  تم إعداد دليل جامع يتكون من 13 دليال فرعيا، 
العمل امليدانية وخاليا املساعدة االجتامعية، باإلضافة توفري معلومات لغرق العمل امليدانية حول الربامج والخدمات االجتامعية 

املتوفرة لفائدة األطفال واألرس، رشوط ومساطر االستفادة منها.

معطيات كمية وكيفية حول حصيلة حماية األطفال 

وبغية الوقوف عىل الحصيلة السنوية لخطة عمل حامية األطفال من االستغالل يف التسول، ترأست السيدة جميلة املصيل، وزيرة 
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التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة والسيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اجتامع اللجنة املركزية لقيادة 
وتتبع خطة عمل حامية األطفال من االستغالل يف التسول، وذلك بتاريخ 01 فرباير 2021، مبقر وكالة التنمية االجتامعية بالرباط.

مكن هذا االجتامع من الوقوف عىل الحصيلة السنوية للتجربة النموذجية لفريق العمل امليداين لحامية األطفال من االستغالل 
يف التسول بالرباط وسال ومتارة، وتقييم نتائجها، وتدارس رافعات تعميمها لتشمل أقاليم أخرى. حيث أبان التقرير الذي أعدته 

الكتابة الدامئة للجنة القيادة عن مجموعة من النتائج، أهمها:

معالجة فريق العمل امليداين لـ 142 حالة تتعلق باألطفال ضحايا االستغالل يف التسول، تتوزع بني 79 من اإلناث و3	 من الذكور
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كام أبانت املعطيات امليدانية أن %		 من األطفال يرتاوح سنهم ما بني 0 و04 سنوات، منهم 27 % أقل من سنة، و13 طفل 
من جنسيات أجنبية. باإلضافة إىل أن جميع الحاالت املسجلة لحد اآلن هي ألمهات يتسولن صحبة أطفالهن )97 أم(، باستثناء 

الجدة يف حالتان، وقريبة األم يف حالة واحدة؛ و%17 يتسولن بأكرث من طفل؛

باإلضافة إىل ذلك، نجد أن 	4 %، من مجموع األمهات اللوايت يتسولن مع أطفالهن، هن أمهات متزوجات، و38 % أمهات خارج 
إطار الزواج، و13 % أمهات مطلقات، و02 % أمهات أرامل.

وعىل مستوى استفادت األطفال واألمهات فقد تم تسجيل مجموعة من النتائج، أهمها استفاد األطفال من 47 خدمة، شملت  
اإليواء، التسجيل مبؤسسة تربوية، الدعم النفيس، التسجيل بالحالة املدنية، كام هو مبني يف البيان التايل.

كام استفادت األمهات املتسوالت بأطفالهن اللوايت مل تتم متابعتهن من أجل استغالل األطفال يف التسول من خدمات اجتامعية 
شملت الدعم النفيس، والوساطة األرسية، والتوجيه نحو الربامج االجتامعية، والتنسيق من أجل التكوين والتشغيل.
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خلص االجتامع إىل أن النتائج املحققة خالل سنة من العمل املتواصل، تؤكد أن التجربة النموذجية تتوفر عىل جميع املقومات 
والرشوط الرضورية لنجاحها يف أقاليم أخرى.

يف نهاية االجتامع أجمع املشاركون عىل توسيع التجربة لتشمل أربعة أقاليم وعامالت جديدة وهي طنجة ومكناس ومراكش 
وأكادير، وذلك يف إطار االلتقائية مع املدن النموذجية املحتضنة لألجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة.
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توسيع المجال الترابي لتنزيل خطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسول

واملساواة  االجتامعية  والتنمية  التضامن  وزارة  قامت  العمل،  وتتبع خطة  لقيادة  املركزية  اللجنة  اجتامع  مخرجات  بناء عىل 
واألرسة، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والقطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية املعنية، بوضع فرق عمل ميدانية بكل من 
أقاليم وعامالت طنجة-أصيلة، مكناس، مراكش، أكادير، تتكون من 		 عضوا، وخاليا للمساعدة االجتامعية تتكون من 	1 عضوا، 

وذلك كام ييل:

فريق عمل ميداين بعاملة مكناس يتكون من 10 أعضاء ميثلون قطاعات الداخلية، الرتبية الوطنية والتكوين املهني، الصحة، 	 
االجتامعية  للمساعدة  املليك. ووضع خلية  الدرك  الوطنني  األمن  العامة،  النيابة  رئاسة  الوطني،  التعاون  والرياضة،  الشباب 

تتكون أربعة )04( مساعدات ومساعدين اجتامعيني.

فريق عمل ميداين بعاملة أكادير إدوتنان، يتكون من 10 أعضاء ميثلون قطاعات الداخلية، الرتبية الوطنية والتكوين املهني، 	 
للمساعدة  خلية  ووضع  املليك.  الدرك  الوطنني  األمن  العامة،  النيابة  رئاسة  الوطني،  التعاون  والرياضة،  الشباب  الصحة، 

االجتامعية تتكون من مساعدتني اجتامعيتني؛

وضع فريق عمل ميداين بعاملة طنجة-أصيلة يتكون من 19 عضوا ميثلون قطاعات، الرتبية الوطنية والتكوين املهني، الصحة، 	 
االجتامعية  للمساعدة  املليك. ووضع خلية  الدرك  الوطنني  األمن  العامة،  النيابة  رئاسة  الوطني،  التعاون  والرياضة،  الشباب 

تتكون أربعة )	0( مساعدات اجتامعيات؛

الوطنية والتكوين املهني، 	  الرتبية  الداخلية،  وضع فريق عمل ميداين بعاملة مراكش يتكون من 12 عضوا ميثلون قطاعات 
للمساعدة  خلية  ووضع  املليك.  الدرك  الوطنني  األمن  العامة،  النيابة  رئاسة  الوطني،  التعاون  والرياضة،  الشباب  الصحة، 

االجتامعية تتكون خمسة )	0( مساعدات ومساعدين اجتامعيني.

باإلضافة إىل ذلك، قامت وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة، بتنسيق مع التعاون الوطني عىل وضع أربعة 
دالئل عملية توفر املعلومات الرضورية لفرق العمل حسب معطيات كل إقليم وعاملة من األقاليم والعامالت املستهدفة. كام 

قامت بتوزيعهم عىل فرق العمل املعنية.
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وإلعطاء دينامية لفرق العمل امليدانية قامت وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة بتنظيم االجتامع األول لفريق 
العمل امليداين لحامية الطفولة بطنجة، بتاريخ 20 ماي 2021. وذلك بهدف التعريف بخطة والرشوع يف تفعيل تدابريها. وقد 

اتفق املشاركون يف االجتامع عىل تنظيم اجتامعات تنسيقية لتقييم حصيلة عملهم، يف يوم الخميس األخري من كل شهر.

كام برمجت وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة، بتنسيق مع الكتابات الدامئة لفرق العمل امليدانية، تنظيم 
االجتامع األول لفريق العمل امليداين لحامية الطفولة مبكناس بتاريخ 28 ماي 2021، ومبراكش بتاريخ 10 يونيو 2021، وبأكادير 

بتاريخ 11 يونيو 2021.

على مستوى التوعية والتحسيس

قامت وزارة األوقاف والشؤون االسالمية بتوجيه عناية السادة خطباء املساجد إىل تناول موضوع حامية األطفال من االستغالل 
يف التسول يف الخطبة الثانية ليوم الجمعة 12 مارس 2021. كام قامت بحث الوعاظ واملرشدين عىل تناول موضوع »التوعية 

والتحسيس بحامية األطفال من االستغالل يف التسول«، ضمن برنامج أنشطتهم الدينية. 
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مالحق



20

الملحق 1:

تقرير حول اجتامع اللجنة املركزية لقيادة وتتبعخطة عمل حامية األطفال من االستغالل يف التسول، االثنني 01 فرباير 2021

السياق

يف إطار تتبع خطة عمل حامية األطفال من االستغالل يف التسول، ترأست السيدة وزيرة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة 
واألرسة والسيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اجتامع اللجنة املركزية لقيادة وتتبع خطة عمل حامية األطفال من 

االستغالل يف التسول، وذلك يوم االثنني فاتح فرباير 2021، مبقر وكالة التنمية االجتامعية بالرباط.

ويهدف هذا االجتامع إىل الوقوف عىل الحصيلة السنوية للتجربة النموذجية لفريق العمل امليداين لحامية األطفال من االستغالل 
يف التسول بالرباط وسال ومتارة، وتقييم نتائجها، وتدارس رافعات تعميمها لتشمل أقاليم أخرى.

حرض هذا االجتامع ممثالت وممثيل رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية واملؤسسات الوطنية والجمعيات املمثلة بلجنة 
القيادة، رفقته الئحة الحضور.

تغيب عن هذا اللقاء ممثلو وزارة العدل، وزارة الصحة، املجلس األعىل للسلطة القضائية.

مجريات االجتماع

افتتحت أشغال هذا االجتامع السيدة جميلة املصيل، وزيرة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة، بكلمة رحبت يف 
مستهلها باملشاركات واملشاركني يف اجتامع اللجنة املركزية لقيادة وتتبع خطة عمل حامية األطفال من االستغالل يف التسول الذي 
جاء بعد مرور أكرث من سنة من انطالقها، بتاريخ 04 دجنرب 2019، بالرباط وسال ومتارة كتجربة منوذجية، حيث اعتربته مناسبة 
لتقييم هذه التجربة والوقوف عىل مرتكزات وآفاق توسيعها لتشمل عمالت وأقاليم أخرى، مام سيمكن من نهج مقاربة استباقية 

ملعالجة التداعيات االقتصاديات واالجتامعيات لوباء كورونا عىل األرس واألطفال يف وضعية هشة.

ونوهت السيدة الوزيرة بهذه املناسبة بالجهود التي قام بها أعضاء فريق العمل امليداين، ممثلو رئاسة النيابة العامة والقطاعات 
الحكومية واملؤسسات الوطنية والجمعيات، ومساهمتهم يف إنجاح هذا الورش، مشرية إىل الفرتة االستثنائية التي عاشتها بالدنا 
بسبب انتشار وباء فريوس كورونا، وتأثرياتها عىل األوضاع االقتصادية واالجتامعية ببالدنا، استدعى منا جميعا، مالمئة تدخالتنا 

مع متطلبات الوضعية الوبائية، تحت القيادة النرية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، نرصه الله.

وتابعت السيدة الوزيرة كلمتها، حيث قدمت حصيلة تفعيل الخطة، والتي أسفرت عن معالجة 142 حالة الستغالل أطفال يف 
التسول تتوزع بني 79 من اإلناث و3	 من الذكور. ويف هذا السياق أبرزت السيدة الوزيرة الجهود التي قامت بها الوزارة ومؤسسة 
التعاون الوطني، يف مجال توفري اإليواء االستعجايل املؤقت لألطفال، مبا يف ذلك دعم مشاريع الجمعيات املسرية ملؤسسات الرعاية 
االجتامعية، وإعداد قاعدة للمعطيات حول األماكن الشاغرة مبؤسسات الرعاية االجتامعية بالرباط وسال ومتارة وجعلها يف متناول 

فريق العمل امليداين، وكذا توفري الئحة ُمَحيََّنة لوضعية 81 مؤسسة مرخصة عىل الصعيد الوطني تتضمن األماكن الشاغرة.

وبهدف تقوية االنسجام والتنسيق بني مكونات فريق العمل امليداين وتجويد املعالجة امليدانية ومالمئتها مع احتياجات الفئة 
يتضمن معلومات  دليال عمليا  توفري 12  متمثلة يف  أدوات عملية  بتوفري  الوزارة  قيام  إىل  الوزيرة  السيدة  أشارت  املستهدفة، 
وبيانات حول فريق العمل امليداين والهياكل والخدمات املتوفرة يف مجال حامية الطفولة، وقاعدة للمعلومات موحدة لتجميع 
املعطيات، واستامرة ملساعدة فريق العمل امليداين عىل تجميع وتصنيف املعلومات املتعلقة بتقييم وضعية كل طفل ومسار 

التكفل به.

وقد وقفت السيدة الوزيرة عىل أهم الخالصات التي وفرتها التجربة امليدانية واملتمثلة أساسا يف كون استغالل األطفال يف التسول 
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يتم يف غالبيته من طرف أمهات يعشن أوضاعا اجتامعية واقتصادية صعبة، وأن حوايل ثلثي األطفال الضحايا يرتاوح سنهم ما بني 
0 و04 سنوات، منهم 27 % أقل من سنة، وهو ما يتبني معه أهمية توفري أجوبة عملية ملعالجة األوضاع االجتامعية لألمهات.

ويف هذا اإلطار، أعلنت السيدة الوزيرة عن توجه الوزارة نحو اعتبار خطة عمل حامية األطفال من االستغالل يف التسول آلية 
لتحسني االستهداف يف املشاريع املتعلقة بالتمكني االقتصادي للنساء يف وضعية هشة، وذلك يف إطار الربنامج الوطني املندمج 
للتمكني االقتصادي للنساء يف أفق 2030 »مغرب التمكني« الذي أطلقته الوزارة، باإلضافة إىل برنامج »تكفل« الذي يتوفر عىل 37 
وحدة للتكوين، هذا باإلضافة إىل الدور الذي تقوم به الفضاءات املتعددة الوظائف للنساء، فضال عن برامج الدعم االجتامعي 

يف مجال التامسك االجتامعي والتكافل العائيل، مؤكدة عىل أهمية البعد الزجري إضافة للمقاربة االجتامعية واإلنسانية. 

االستعجايل  اإليواء  توفري  االجتامعية يف  الرعاية  املسرية ملؤسسات  الجمعيات  انخراط  أهمية  الوزيرة عىل  السيدة  أكدت  كام 
املؤقت، وانخراط جميع الفاعلني، وعىل رأسهم رئاسة النيابة العامة والرشطة القضائية، مام ساهم يف الحد من انتشار الظاهرة، 

السيام بالرباط.

ويف ختام كلمتها، جددت السيدة الوزيرة الشكر لجميع أعضاء اللجنة النخراطهم يف تفعيل الخطة التي أصبحت اليوم تتوفر 
عىل أهم مقومات تنزيلها يف أقاليم أخرى.

مبارشة بعد ذلك، تناول الكلمة السيد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، منوها، يف بداية كلمته، 
بعمل فريق العمل امليداين لحامية األطفال من االستغالل يف التسول الذي يشكل شبكة متالحمة من التعاون بني السلطات 
القضائية والحكومية ومؤسسات املجتمع املدين العاملة يف مجال الطفولة، حيث عملت رئاسة النيابة العامة عىل تفعيل دورها 
يف إطار هذه الخطة بتعاون مع الرشطة القضائية وتنسيق مع الرشكاء مزاوجة بينرصامة الدعوة الحكومية يف مواجهة الجناة 
الذين يستغلون األطفال استغالال مقيتا يف التسول ومتابعتهم وتقديم ملتمسات مناسبة للمحاكم ملعاقبتهم عىل أفعالهم، دون 
املناسبة  االجراءات  واتخاد  الفضىل،  مصلحتهم  عىل ضامن  الضحاياوالعمل  األطفال  والحامئياتجاه  الرتبوي  الدور  عن  التخيل 
لذلك، وتوجيه امللتمسات لقضاة األحداث والهيئات القضائية املختصة للحكم بتدابري مالمئة لألطفال من خالل إرجاعه لألرسة 
أو اإليداع باملؤسسات، مشريا إىل أنه تم تسخري قضاة متخصصني ومساعدات ومساعدين اجتامعيينمؤمنني بدورهم يف حامية 
الطفولة يف إطار هذه الخطة، كام خصصت مصالح األمن الوطني والدرك املليك نخبة من خرية ضباط الرشطة القضائية ملعالجة 

هذه الظاهرة السيئة 

وأوضح السيد رئيس النيابة العامة أنه عىل مستوى املعالجة القضائية الستغالل األطفال يف التسول،فقد تم استصدار مقررات 
تناسب كل حالة، خاصة إرجاع الطفل إىل وسطه األرسي،أو اإليداع مبؤسسات الرعاية االجتامعية إذا تعدر إرجاع الطفل إىل 
األرسة، كام تم التحقق من هويات بعض األطفال ومساعدتهم يف  سجالت  الحالة املدنية ومساعدتهم للولوج إىل املدارس، 
وكذلك التنسيق مع خاليا املساعدة االجتامعية عىل مستوى التعاون الوطني لدعم األرس املحتاجة. باإلضافة إىل تحريك الدعوى 

العمومية ضد املستغلني، حيث تم إصدار أحكام يف العديد من القضايا.

ويف ختام كلمته، أكد السيد رئيس النيابة العامة عىل أن اجتامع لجنة القيادة مناسبة لتقييم ما اعتربه تجربة جادة ومتميزة من 
أجل استغالل إيجابياتها ومناقشة سبل تجاوز الصعوبات، للتمكن من اتخاذ القرار املناسب بخصوص تعميمها وطنيا أو تدريجيا 
يف بعض املدن، مع األخذ بعني االعتبار لإلمكانيات البرشية واملادية املتوفرة، عىل أمل اتخاد اللجنة القرار  املناسب إلخالء شوارع 
من ظاهرة استغالل األطفال يف التسول ، مذكرا بتشبث النيابة العامة والسلطة القضائية بصفة عامة، بالقيم  اإلنسانية خاصة ما 
يتعلق بحقوق األطفال والنساء واألشخاص يف وضعية صعبة، وداعيا إىل اإلقبال يف املراحل القادمة للخطة للعمل بنفس النفس 

اإلنساين يراعي هشاشة الطفولة واحتياجاتها للحامية.

يف أعقاب ذلك، قدم السيد عبد الرزاق العدناين، رئيس قسم الطفولة بوزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة، 
عرضا حول الحصيلة السنوية لفريق العمل امليداين لحامية األطفال من االستغالل يف التسول يف الرباط وسال ومتارة، حيث أبانت 
املعطيات التي وفرها هذا الفريق من خالل قاعدة موحدة لتجميع املعطيات عن معالجة 142 حالة ألطفال ضحايا االستغالل يف 
التسول، تتوزع بني 79 من اإلناث و3	 من الذكور، منهم 0	 طفال بسال، و41 طفال بالرباط، و41 طفال بتامرة.  %		منهم يرتاوح 
سنهم ما بني 0 و04 سنوات، منهم 27 % أقل من سنة. 13 من هؤالء األطفال أجانب. كام بلغ العدد اإلجاميل ملستغيل األطفال 
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يف التسول 100 امرأة، %97 من الحاالت هن أمهات بعدد 97 أم، إضافة إىل جدتان وقريبة األم. كام تبني أن %87 من األمهات 
من جنسية مغربية مقابل %13 من 	0 جنسيات مختلفة. فيام املعطيات املتعلقة بحالتهن العائلية تشري إىل أن %	4من النساء 
اللوايت يستغللن األطفال يف التسول متزوجات، و 38 % أمهات خارج إطار الزواج و % 13 من األمهات مطلقات. بينام %17من 

األمهات يتسولن بأكرث من طفل. رفقته نسخة من العرض.

بعد ذلك، تناول املشاركون الكلمة،  مثمنني نتائج حصيلة خطة عمل حامية األطفال من االستغالل يف التسول منذ إطالقها يف 
مدن الرباط وسال ومتارة. وقد جاءت خالصات التدخالت كاآليت:

ممثل العصبة المغربية لحماية الطفولة

أكد السيد إبراهيم ياسني، املنسق املركزي ملكاتب العصبة املغربية لحامية الطفولة، عىل استقبال مركز لال مريم لـ 		 طفال 
ضحية استغالل يف التسول، معرب عن وضع العصبة املغربية لحامية الطفولة مراكزها رهن إشارة الخطة يف مدن أخرى )مراكش 
وأكادير(. باملقابل فقد عرب عن وجود مجموعة من الصعوبات تتمثل يف تتبع مسار الطفل بعد مغادرة املؤسسة؛ وأهمية القيام 
بالفحوصات الطبية لألطفال قبل أيداعهم باملؤسسات لوجود خطرانتقال األمراض بني األطفال داخل املركز،مع القيام بعزلهم 
لحني التأكد من خلوهم من األمراض املعدية، مؤكدا عىل أهمية تضمني ملف اإلحالة التي تقدمه النيابة العامة إىل مؤسسة 
الرعاية االجتامعية ما إذا كانت تظهر عىل الطفل بعض من حاالت العنف؛ كم أن إحالة األطفال عىل املركز ليال يطرح أهمية 
املداومة وأهمية وجود بروتوكول موحد مع النيابة العامة الستقبال األطفال وأهمية وجود طبيب مداوم؛ مع تأكيده عىل وجود 

نقص يف املوارد املادية لتغطية كل احتياجات األطفال.

ممثلةرئاسة النيابة العامة:

أكدت السيدة أمينة أفروخي، رئيسة قطب برئاسة النيابة العامة، عىل أهمية حامية املعلومات الخاصة لألطفال يف إطار القانون 
املتعلق بحامية املعطيات ذات الطابع الشخيص، وعدم التمييز ضد األطفال املهاجرين يف االستفادة من الخدمات.كامأشارت إىل 
وجود صعوبات يجب أخذها بعني االعتبار عند التعميم، واملتمثلة يف مشكل اإليواء واملداومة وضعف التنسيق حول الخدمات 

املقدمة لألطفال خاصة األطفال من أرس مهاجرة، مع أهمية االشتغال عىل نظام معلومايت لتتبع الطفل يف مدار الحامية.

وقد أكدت السيدة الوزيرة باملناسبة عىل تواجد العديد من املراكز التي توجد بها نسية األجانب أكرث من املغاربة، وأنها قامت 
بزيارة بعض املراكز الخاصة باألطفال والنساء حيث وجدت بها عددا كبريا من األجانب.

ويف نفس السياق، أكد رئيس قسم الطفولة بوزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة، عىل أن املعلومات املتبادلة 
يف إطار خطة العمل ال تستعمل إال من طرف موظفني عموميني ملزمني بالحفاظ عىل رسية املعلومات، كام أن التقارير ال تشري 
إىل هويات األطفال واألرس وال تستعمل فيها الصور . كام أن فريق العمل امليداين قد عمل عىل وضع ميثاق أخالقي يركز عىل 
رسية املعطيات الخاصة بالطفل واألرسة. باإلضافة إىل ذلك، أشار إىل ورش إعداد منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل يف 
مدار الحامية، وذلك يف إطار مرشوع إحداث األجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة، بتنسيق مع مختلف الفاعلني مبا يف ذلك 

اللجنة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية.

ممثل قطاع الشباب والرياضة:

أكد السيد عزيز الخرضاوي، رئيس مصلحة إدماج الطفولة بقطاع الشباب والرياضة، عىل أهمية دور مندويب الحرية املحروسة 
يف هذه الخطة مام يتطلب العمل عىل رفع عددهم باستغالل اإلمكانية التي يتيحها القانون للسلطة القضائية بتعبئة مندوبني 
متطوعني، وذلك يف إطار توسيع هذه الخطة عىل مدن أخرى. كام عرب املتدخل عن استعداد الوزارة الستقبال األطفال واألمهات 

يف املراكز التابعة لها، السيام األندية النسوية ورياض األطفال، وذلك بهدف استفادتهم من برامج الرتبية والتكوين.
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ممثلة الدرك الملكي

أكدت السيدة نبيلة بوعبيد، مكلفة مبلف الطفولة ممثلة الدرك املليك، عىل أهمية تتبع املشاريع املوجهة لألمهات إلنجاح البعد 
الوقايئ من العود، مع تشجيع املواطنني عىل التبليغ والقيام بحمالت تحسيسية من أجل ذلك.

ممثل رئاسة النيابة العامة

أشار السيد عبدالرحيم حنني، رئيس قطب برئاسة النيابة العامة، لبعض الصعوبات التي يجب أخذها بعني االعتبار عند التعميم، 
واملتمثلة يف عدم توفر جميع مدن اململكة عىل مراكز إليواء األطفال، ووجود نقص يف إيواء جميع فئات األطفال، وأهمية توفري 

مراكز لحامية األطفال مبعية أهاتهم، 

وضعف التنسيق حول مآالت األطفال، ورضورة توفري مداومة بالليل وأيام العطل والسبت واألحد، مع أهمية االشتغال عىل نظام 
معلومايت لتتبع الطفل يف مدار الحامية.

ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان

أشار السيد محمد عادي، رئيس قسم التعاون مع القطاعات الحكومية باملندوبية، إىل أن معالجة 142 حالة هو رقم ضئيل، 
وأشار إىل نزوح أطفال من مدن أخرى، وأطفال الشوارع وعدم توفر معطيات حولهم، وأهمية التبليغ ورصد الظاهرة ووضوح 
اعتبار األطفال املستغلني يف  الخطة عىل  بالوقاية، مؤكدا عىل أهمية  املتعلق  الشق  العود والرتكيز عىل  الطفل لتجنب  مسار 
التسول هم من فئات األطفال يف الشارع الذين طالبت لجنة حقوق الطفل إلحصائيات بشأنهم يف توصياتها، واألخذ بعني االعتبار 
الصعوبات املطروحة يف كيفية التعاون مع األطفال املهاجرين.كام أضاف أن مخرجات هذه الخطة، وبتنسيق مع األجهزة الرتابية 

املندمجة لحامية الطفولة، ستساهم يف تطعيم تقارير املغرب الخاصة باتفاقية حقوق الطفل.

ممثل قطاع التربية الوطنية

أشار السيد عبد الرحيم العيادي، رئيس مصلحة – الحياة املدرسية، إىل أن نتائج الخطة أبانت عىل أن التنسيق ممكن، مؤكدا عىل 
تجند قطاع الرتبية الوطنية عىل الصعيدين املركزي واملحيل لتعميم تفعيل الخطة، سواء من خالل التبليغ عن حاالت التالميذ 
يف وضعية هشاشة، أو استثامر الربامج التي ترشف عليها الوزارة يف هذه الخطة، كربامج الرتبية غري النظامية ومدرسة الفرصة 

الثانية وبرامج الدعم االجتامعي من قبيل تيسري و الداخليات.

ممثلة المديرية العامة لألمن الوطني

أكدت السيدة مرمية العراقي، عميد رشطة إقليمي، مكلفة مبلف الطفولة، عىل أهمية االشتغال مع األرس الهشة، والبحث عن 
حلول جذرية ملساعدة األرس عىل عدم امتهان التسول، وكذا أهمية التوعية حول ظاهرة الوالدات خارج إطار الزواج ملا أبانت 
عنه املعطيات املتوفرة عن مساهمة هذه الظاهرة يف اللجوء إىل التسول باألطفال، ومتابعة تسجيل الوالدات يف الحالة املدنية، 

ومعرفة املآالت النهائية لألطفال الذين تم سحبهم من االستغالل يف التسول.

مدير التعاون الوطني

ذكر السيد املهدي وسمي، مدير التعاون الوطني، إىل كون الخطة تستهدف األطفال ضحايا االستغالل يف التسول وليس األطفال 
يف وضعية الشارع، وأنه حسب النتائج فإن أسباب االستغالل يف التسول هي الفقر والهشاشة، وهي عوامل تتجاوز مجال هذه 
الثالثة  املدن  اإليواء عىل صعيد  املدير عرضا مؤسسات  السيد  االجتامعية من دعم. كام قدم  الخالليا  تقدمه  ما  الخطة رغم 
األطفال  أن  عىل  املدير  السيد  أكد  كام  األطفال.  من  الفئة  لهذه  متخصصة  مؤسسات  توفري  أهمية  عىل  وشدد  النموذجية، 

املهاجرين يستفيدون من نفس الخدمات املتوفرة رغم وجود بعض الصعوبات يف التواصل معهم. 
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السيد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة

النيابة العامة عىل  يف معرض تفاعله مع مداخالت املشاركات واملشاركني يف االجتامع، أكد السيد الوكيل العام للملك، رئيس 
النقط التالية:

النتائج املعروضة للخطة ال تشكل حصيلة سنة بكاملها، عىل اعتبار الوضعية االستثنائية املرتبطة بالوباء، وتسجيل 7 أشهر 	 
من العمل فقط عىل اعتبار توقف عمل الفريق خالل فرتة الحجر الصحي، باملقابل فإنه خالل هذه الفرتة استفادت األرس يف 

وضعية هشة من مساعدات اجتامعية عن طريق التعاون الوطني، وكذا بعض مبادرات املجتمع املغريب إبان فرتة الجائحة.

جل الحاالت تتميز بالهشاشة وجل األمهات يف وضعيات استثنائية )نساء مطلقات، والدات خارج الزواج، مهاجرات، أرامل(، 	 
حيث أن املعالجة الزجرية لن تؤيت أكلها؛

والتنمية 	  التضامن  بوزارة  املنوط  الدور  وهو  والهشاشة  الفقر  يف  املتمثلة  أسبابها  ومعالجة  بهدوء،  الظاهرة  مقاربة  ينبغي 
االجتامعية واملساواة واألرسة، التي تبقى إمكانياتها محدودة، مام يستدعي البحث عن مصادر متويل بديلة لتقديم الدعم 

لهذه الفئات الهشة، عرب رشكاء عموميني وخواص، مع ضامن املراقبة والتتبع للحاالت التي يثبت فيها العود.

التأكيد عىل مواكبة رئاسة النيابة العامة لوزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واالرسة لتوفري الغطاء القانوين ملبادراتها 	 
يف إطار هذه الخطة 

أهمية دعم املؤسسات التي تتوىل تقديم الرعاية البديلة للرعاية األرسية، من أجل انخراطها يف هذه املبادرة، والتنسيق بني 	 
كافة املتدخلني والعمل مببدأ املداومة عىل الصعيدين املركزي واملحيل؛

أهمية االشتغال يف إطار الخطة حسب اإلمكانات واملوارد املتاحة واألخذ بهذا املعطى بعني االعتبار عند توسيع الخطة ألقاليم 	 
جديدة.

السيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

يف ختام هذا اللقاء، تطرقت السيدة الوزيرة ملجموعة من النقط كالتايل:

أهمية االشتغال عىل البعد الثقايف والقيمي ملحاربة استغالل األطفال يف التسول مع استحضار املقاربة الزجرية؛	 

توفر مقومات إنجاح الخطة وتوسيعها لوجود إرادة جامعية، تعبئة إمكانات القطب االجتامعي، برامج القطاعات األخرى يف 	 
إطار االلتقائية، دعم مشاريع الجمعيات يف إطار الخطة، تكييف الربامج ملالمئة الخطة...؛

دعوة التعاون الوطني للعمل عىل ضامن املداومة بخاليا املساعدة االجتامعية؛	 

العمل عىل حل إشكالية األطفال ضحايا اإلدمان، حيث أبانت حملة إيواء األطفال يف ظل الجائحة عن وجود حوايل 200 طفل 	 
مدمن، وتوفري مراكز متخصصة لإليواء الكامل ليال ونهارا بتنسيق مع وزارة الصحة واملبادرة الوطنية للتنمية البرشية؛

أهمية التحسيس والتوعيةواالشتغال عىل التبليغ يف إطار توسيع الرقم األخرض للمرصد الوطني لحقوق الطفل.	 

خالصات االجتماع

يف نهاية االجتامع أعلنت السيدة وزرة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة والسيد الوكيل العمل للملك، رئيس النيابة 
العامة عن توسيع التجربة لتشمل أربعة أقاليم وعامالت جديدة وهي طنجة ومكناس ومراكش وأكادير، وذلك يف إطار االلتقائية 

مع املدن النموذجية املحتضنة لألجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة.
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الملحق 2:

محضر اجتماع إطالق

 خطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسول، بتاريخ 04 دجنبر 2019

محضر اجتماع 

املوضوع:  إطالق خطة عمل حول ظاهرة استغالل األطفال يف التسول 

التاريخ: األربعاء04 دجنرب 2019 

الجهة املنظمة: وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة

مكان االجتامع: مقر وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة

القطاعات املشاركة 
وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة	·
رئاسة النيابة العامة	·
لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب	·
لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتامعية مبجلس املستشارين	·
وزارةالداخلية	·
وزارة الدولة املكلفة بحقوق االنسان والعالقات مع الربملان	·
وزارة العدل 	·
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والبحث العلمي	·
وزارة الصحة 	·
املديرية العامة لألمن الوطني 	·
الدرك املليك	·
املرصد الوطني لحقوق الطفل	·
العصبة املغربية لحامية الطفولة 	·
اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف 	·
التعاون الوطني	·

جدول االعامل:
كلمة السيدة وزيرة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة -1
كلمة السيد رئيس النيابة العامة  -2
عرض حول خطة عملحامية األطفال من االستغالل يف التسول -3
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كلمة السيدة جميلة المصلي وزير التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة:

استهل هذا اللقاء بكلمة للسيدة الوزيرة جاء فيها:
االطالق الرسمي لخطة عمل حولحامية األطفال من االستغالل يف التسول؛ 	·
تعتمد هذه الخطة عىل مقاربة تعطي األولوية للمصلحة الفضىل للطفل، وتسعى إىل توفري التدابري املواكبة لتطبيق القوانني 	·

الوطنية التي تجرم استغالل األطفال يف التسول، وتضع األرسة يف صلب منظومة الحامية؛
خطة العمل تنطلق من املرجعيات الوطنية املتعامل بها يف مجال حامية الطفولة وكذلك من مخرجات املؤمتر الوطني 	1 	·

لحقوق الطفل املنعقد مبراكش وعىل مقاربة تعطي األولوية لألطفال وتجرم استغاللهم يف التسول؛
ترتكز خطة العمل عىل جهود مختلف الربامج التي تقدمها املصالح الال ممركزة للقطاعات الحكومية وكذا مبادرات املجتمع 	·

املدين؛
انخراط جميع القطاعات الحكومية املعنية يف إعداد خطة العمل؛	·
تم األخذ بجميع آراء القطاعات حول مرشوع الخطة وتضمينها؛	·
تتكون خطة العمل من 9 محاور أساسية للحد من استغالل األطفال يف التسول، تأخذ بعني االعتبار مسار الطفل يف منظومة 	·

الحامية انطالقا من رصد الطفل والتكفل به وإعادة إدماجه؛ 
املعطيات 	· وتوفري  له،  املجرمة  والقوانني  التسول  يف  األطفال  استغالل  مبخاطر  والتحسيس  التوعية  عىل  كذلك  العمل  سيتم 

امليدانية حول اإلشكالية ونرشها؛
تسهر اللجنة املركزية عىل توفري الظروف املناسبة من خالل إحداث فرق عمل ميدانية عىل مستوى األقاليم، تتكون من نقط 	·

ارتكاز يتم تعيينها لهذا الغرض، وتضطلع مبهمة توفري حامية األطفال من االستغالل يف التسول وفق املسار املحدد، وإعداد 
تقارير للتتبع والتقييم؛

ستوفر الوزارة خلية للمساعدة االجتامعية تتكون من املنسق الجهوي للتعاون الوطني وإطارين متخصصني يف تقديم خدمات 	·
املساعدة االجتامعية وتجميع املعلومات وإعداد التقارير، ومساعدتني اجتامعيتني؛

سيتم العمل عىل إنزال خطة العمل أوال مبدينة الرباط سال ومتارة وذلك بتوافق مع مبادرة الرباط بدون أطفال شوارع، ويف 	·
أفق تعميمها عىل باقي األقاليم.

كلمة السيد محمدعبدالنباويرئيس النيابة العامة : 

من جانبه، أكد السيد رئيس النيابة العامة عىل النقط التالية:
هناكالكثري من التفاؤل واألمل من خالل تطبيق هذه الخطة التي تشارك فيها العديد من القطاعات؛ 	·
اإلميان بدور القضاء، السيام قضاء النيابة العامة يف تعزيز حامية لألطفال، مع رضورةالتنسيق بني السياسة الجنائية والسياسات 	·

العمومية األخرى يف مجال حامية الطفولة؛
التزام رئاسة النيابة العامة مبقتضيات الفصل األول من الدستور املتعلقة بالتعاون بني السلطات يف إطار مساهمتها يف هذه 	·

الخطة املشرتكة التي تحرص عىل توفري الحامية القضائية للطفل؛
دور قضاة املحاكم يف حامية األطفال وترصيف قضايا الطفولة؛ 	·
حث السادة القضاة عىل االستمرار يف بدل الجهود وتطبيق النصوص الزجرية وتحري املصلحة الفضىل للطفل. 	·

عرض السيد عبد الرزاق العدناين، رئيس قسم الطفولة حول خطة عمل حاميةاألطفال من االستغالل يف 

التسول)العرض رفقته(

اختتام اللقاء

اختتم هذا اللقاء بإعالن السيدة الوزيرة والسيد رئيس النيابة العامة لإلطالق الرسمي لخطة عمل حولحامية األطفال 

من االستغالل يف التسول وذلك بحضور القطاعات الحكومية املعنية وممثلني عن الربملان واملجتمع املدين.
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الملحق 3
وثيقة خطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسول، 04 دجنبر 2019

خطة عمل
حماية األطفال من االستغالل في التسول

4 دجنبر 2019
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1. السياق العام

انطالقا من التوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، نرصه الله، 
يف مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحاميتها، وانسجاما مع مبادرة الرباط مدينة بدون أطفال يف 
وضعية الشارع التي أطلقها املرصد الوطني لحقوق الطفل الذي ترتأسه صاحبة السمو املليك األمري 
لالمريم، أطلقت وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة ورئاسة النيابة العامة خطة 
عمل حامية األطفال من االستغالل يف التسول، يف تجربة منوذجية شملت مدن الرباط وسال ومتارة، 

وذلك بتاريخ 04 دجنرب 2019.

تم إطالق هذه املبادرة بتنسيق مع وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان، وزارة الداخلية، 
وزارة العدل، ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم 
العايل والبحث العلمي، وزارة الصحة، املديرية العامة لألمن الوطني، القيادة العليا للدرك املليك، 

املرصد الوطني لحقوق الطفل، العصبة املغربية لحامية الطفولة.

يف  االستغالل  جرمية  من  األطفال  لحامية  عميل  جواب  توفري  إىل  العمل  خطة  تسعى 
املدن ال سيام  من  بالعديد  العمومية  الفضاءات  أصبح مامرسة ميكن مالحظاتها يف  التسول1التي 

املدن الكربى باإلضافة إىل املواقع السياحية التي يتوافد عليها الزوار بكرثة.

2. الفئات المستهدفة

الطفل الصغري الذي يتم استغالله من متسول تعود استصحابه لالستجداء به دون أن يكون من فروعه2؛

الطفل أقل من 13 سنة الذي يتم استخدامه يف التسول، رصاحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما3؛

الطفل والطفل اليتيم املكفول والطفل املهمل الخاضع للكفالة والطفل املتعلم أقل من 18 سنة الذي يسلمه األب أو األم أو 
الويص أو املقدم أو الكافل أو املشغل أو من له سلطة عليه أو من كان يقوم برعايته إىل متسول4؛

الطفل أقل من 18 سنة ضحية االستغالل يف التسول	.

1. فصول القانون الجنايئ 327، 328، 3030  وفصول القانون الجنايئ املتعلقة باإلتجار بالبرشمن 448-1 إىل 14-448
2. القانون الجنايئ، الفرع 	: يف التسول والترشد، الفصل 327

3. القانون الجنايئ، الفرع 	: يف التسول والترشد، الفصل 328

4. القانون الجنايئ، الفرع 	: يف التسول والترشد، الفصل 330

	.  القانون رقم 27.14، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 44		 بتاريخ 19 سبتمرب 	201، يتعلق مبكافحة االتجار بالبرش: الفصل 448-1 والفصل 448-2
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3. الهدف العام

توفري التدابري املواكبة لتطبيق القوانني املتعلقة بحامية األطفال ضد جرمية االستغالل يف التسول، وذلك وفق منظومة مندمجة 
للحامية تشمل التكفل الطبي والنفيس، املساعدة االجتامعية، الرتبية والتكوين، التنشيط الثقايف والريايض، إعادة اإلدماج، التتبع 

والتقييم.

4. تدابير خطة العمل

1. وضع فريق عمل ميداين متعدد التخصصات باألقاليم والعامالت املستهدفة ؛

2. وضع خلية للمساعدة االجتامعية باألقاليم والعامالت املستهدفة؛

3. وضع كتابة دامئة لفريق العمل؛

4. وضع لجنة مركزية لقيادة وتتبع خطة عمل حامية األطفال من االستغالل يف التسول؛

	. وضع كتابة دامئة للجنة املركزية للقيادة.

5. فريق العمل الميداني

اعتبارا لتعدد املتدخلني يف منظومة حامية الطفولة وأهمية التنسيق فيام بينهم لضامن تدخل فعال ومتكامل، اتفق مختلف 
السلط  التكامل بني  إقليم، وذلك يف إطار ضامن  أو  التخصصات بكل عاملة  املتدخلون عىل وضع فريق عمل ميداين متعدد 

واحرتام استقاللية السلطة القضائية.

مكونات فريق العمل الميداني
ممثلو السلطة القضائية باملحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف؛. 1
ممثلو رئاسة النيابة العامة باملحاكم االبتدائية ومحكمة االستئناف؛. 2
ضباط الرشطة القضائية املكلفون باألحداث مبصالح األمن الوطني والدرك املليك؛. 3
قسم العمل االجتامعي بالوالية أو العاملة؛. 4
ممثلو املصالح اإلقليمية لقطاعاتـ الرتبية والتكوين، الصحة، الشباب والرياضة، التعاون الوطني؛. 	
ممثلو مصالح الشؤون االجتامعية بالجامعات الرتابية؛. 	
ممثل املرصد الوطني لحقوق الطفل؛. 7
ممثل العصبة املغربية لحامية الطفولة؛. 8
ممثلو الجمعيات املسرية ملؤسسات الرعاية االجتامعية؛. 9

ممثلو الجمعيات الرشيكة يف مجاالت الطفولة واألرسة واملرأة.. 10
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وظائف فريق العمل الميداني1 11
يقوم فريق العمل امليداين، كل حسب اختصاصاته، مبا ييل:

رصد األطفال ضحايا االستغالل يف التسول وسحبهم من الشارع وحاميتهم من املشتبه فيهم، وذلك من طرف الرشطة القضائية ؛. 1

تيسري وترسيع استفادة األطفال من االسعافات الصحية املستعجلة لألطفال، عند الحاجة، وذلك من طرف ممثيل قطاع الصحة؛. 2

تيسري وترسيع استفادة األطفال من االسعافات االجتامعية املستعجلة، وذلك من طرف ممثيل التعاون الوطني؛. 3

القيام باألبحاث القضائية، من طرف النيابة العامة والرشطة القضائية؛. 4

تقييم الوضعية االجتامعية لألطفال وأرسهم وتحديد التدابري االجتامعية املالمئة لكل حالة، وذلك من طرف مركز املواكبة لحامية . 	

الطفولة؛

ترسيع اتخاذ التدابري القضائية واإلدارية لحامية األطفال حسب كل حالة، من طرف ممثيل النيابة العامة والسلطة القضائية . 	

ووزارة الداخلية؛

تسهيل استفادة األطفال من الرعاية الطبية والطب-نفسية، عند الحاجة، من طرف ممثيل قطاع الصحة؛. 7

إعادة إدماج األطفال داخل أرسهم، وفق التدابري القضائية املتخذة؛. 8

توفري الدعم واملواكبة االجتامعية ألرس األطفال حسب التدابري القضائية املتخذة. ويسهر عىل توفري الدعم واملواكبة االجتامعية . 9

ممثلو التعاون الوطني ومراكز املواكبة لحامية الطفولة؛

توفري اإليواء االستعجايل املؤقت لألطفال مبؤسسات الرعاية االجتامعية حسب التدابري القضائية املتخذة. ويسهر عىل توفري اإليواء . 10

االستعجايل املؤقت ممثلو التعاون الوطني؛

تسهيل إدماج األطفال يف منظومة الرتبية والتكوين، وذلك من طرف ممثيل قطاع الرتبية الوطنية والتكوين؛. 11

تيسري استفادة األطفال من التنشيط الثقايف والريايض، من طرف ممثيل قطاع الشباب والرياضة؛. 12

تتبع وتقييم تطور وضعية األطفال يف منظومة الحامية، من طرف مركز املواكبة لحامية الطفولة، بتنسيق مع ممثيل رئاسة النيابة . 13

العامة وممثيل القطاعات الحكومية يف فريق العمل امليداين؛

إعداد تقارير شهرية حول الحصيلة من طرف الكتابة الدامئة لفريق العمل امليداين وممثيل النيابة العامة بتنسيق مع ممثيل . 14

القطاعات الحكومية يف فريق العمل امليداين؛

خلية المساعدة االجتماعية لألطفال واألسر

الرعاية  بالتنسيق مع مؤسسات  االجتامعية لألطفال وأرسهم،  الوضعية  تقييم  إىل  باإلضافة  االجتامعية،  املساعدة  تقوم خلية 
األطفال  ومواكبة  بتوجيه  تقوم   ذلك. كام  تقتيض  كانت وضعيتهم  إذا  لألطفال  املؤقت  االستعجايل  اإليواء  لتوفري  االجتامعية 
املنحدرين من أرس معوزة أو يف وضعية هشة نحو الربامج االجتامعية املتوفرة يف صندوق التامسك االجتامعي وصندوق التكافل 
التي توفرها مراكز ومشاريع  القطاعية والخدمات االجتامعية  البرشية والربامج االجتامعية  للتنمية  الوطنية  العائيل واملبادرة 
الجمعيات الرشيكة. كام تعمل خلية املساعدة االجتامعية، عند الحاجة وحسب اإلمكانيات املتوفرة، عىل تقديم الدعم العيني 

لألرس املعوزة.

يرتأس خلية املساعدة االجتامعية املنسق الجهوي للتعاون الوطني أو مندوب التعاون الوطني باألقاليم والعمالت املستهدفة، 
بشبكة  موصول  حاسوب  وجهاز  وفاكس  بهاتف  مجهز  مكتب  عىل  يتوفران  األقل،  عىل  اجتامعيتني  مساعدتني  من  وتتكون 

األنرتنيت ومعدات مكتبية.

تنقل وظائف خلية املساعدة االجتامعية إىل مراكز املواكبة لحامية الطفولة بعد إحداثها يف إطار برنامج األجهزة الرتابية املندمجة 
الرتايب  بالتنزيل  املتعلق  يوليوز 2019  بتاريخ 	2  الحكومة عدد 2019/11  رئيس  السيد  الطفولة، وذلك وفق منشور  لحامية 

للسياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة 	201 – 2020.
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الكتابة الدائمة لفريق العمل الميداني

باألقاليم  الوطني  التعاون  مندوب  أو  الوطني  للتعاون  الجهوي  املنسق  يرتأسها  دامئة،  كتابة  امليداين عىل  العمل  فريق  يتوفر 
والعامالت املستهدفة، وتتكون من إطارين متخصصني يف مجال املساعدة االجتامعية وإعداد التقارير.

العمل  قاعة الحتضان اجتامعات فريق  الهاتف واألنرتنيت، وعىل  الدامئة عىل مكتب مجهز وموصول بشبكة  الكتابة  وتتوفر 
امليداين.

تسهر الكتابة الدامئة عىل إعداد مرشوع جدول أعامل االجتامعات التنسيقية لفريق العمل امليداين ومحارض اجتامعاتها. وتدرج 
يف جدول األعامل النقط املقرتحة من أعضاء فريق العمل امليداين.

يعقد فريق العمل امليداين اجتامعاته مرة كل شهر، بدعوة من رئيس الكتابة الدامئة، لتقديم وتدارس حصيلة العمل وتقييمها 
وإعداد تقارير حولها.

يطلع فريق العمل امليداين عىل محتويات تقارير االجتامعات ويوافق عليها، قبل أن ترسل – تحت اإلرشاف اإلداري - للكتابة 
الدامئة للجنة القيادة املكلفة بتتبع خطة عمل حامية األطفال من التسول.

تنقل وظائف الكتابة الدامئة إىل اللجنة اإلقليمية لحامية الطفولة بعد إحداثها يف إطار األجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة. 
وتظل تحت اإلرشاف املبارش ملنسق الجهوي للتعاون الوطني أو مندوب التعاون الوطني باألقاليم والعامالت املستهدفة،

6. اللجنة المركزية لقيادة وتتبع خطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسول

النيابة  التفعيل الجيد لخطة العمل وضعت وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة، بتعاون مع رئاسة  لضامن 
العامة، وبتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية لجنة مركزية للقيادة تتكون من وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان، وزارة 
والبحث  العايل  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  العدل،  وزارة  الداخلية، 
العصبة  الطفل،  لحقوق  الوطني  املرصد  املليك،  للدرك  العامة  القيادة  الوطني،  لألمن  العامة  املديرية  الصحة،  وزارة  العلمي، 

املغربية لحامية الطفولة.

تقوم اللجنة املركزية، باإلضافة إىل قيادة خطة العمل، بتوفري الظروف والوسائل املالمئة لتفعيل خطة العمل وتتبعها وتقييمها، 
مع إيجاد حلول للصعوبات املطروحة ميدانيا.

تعني اللجنة املركزية للقيادة، بطلب من وزيرة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة، نقط ارتكاز متثلها يف فرق العمل 
امليدانية  عىل مستوى األقاليم والعامالت املستهدفة.

تضطلع وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة بالكتابة الدامئة للجنة املركزية للقيادة، وتسهر ألجل ذلك، عىل 
النقط املقرتحة من طرف أعضاء  اللجنة ومحارض اجتامعاتها. وتدرج يف مرشوع جدول األعامل  إعداد مرشوع جدول أعامل 

اللجنة املركزية.

تقوم الكتابة الدامئة للجنة املركزية، انطالقا من تقارير فرق العمل امليدانية، بإعداد تقرير حول حصيلة خطة العمل لحامية 
األطفال من االستغالل يف التسول.
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الملحق 4
الميثاق األخالقي لخطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسول

الميثاق األخالقي لخطة عمل حماية 
األطفال من االستغالل في التسول
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يستند امليثاق األخالقي لحامية األطفال من االستغالل يف التسول عىل مجموعة من املرجعيات أهمها دستور اململكة املغربية، 
السيام التصدير الذي يعترب جزءا ال يتجزأ من الدستور واملادة 32، واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل، السيام املواد 2، 3، 	، 12، 
19، ومبادئ السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة يف املغرب كام هي مدرجة يف الصفحتني 40 و41 من وثيقة السياسة 

العمومية.

يف كل إجراءات وتدابري وخدمات حامية الطفل من االستغالل يف التسول، يشكل هذا امليثاق مرجعية يلتزم من خاللها فريق 
العمل امليداين عىل احرتام ما ييل:

السرية المهنية

عدم »الحديث«، يف أي حال من األحوال، عن املعلومات الشخصية الخاصة بالطفل مع أشخاص ال يدخلون يف دائرة األب أو 
األم أو الويص أو املقدم أو الكافل أو من له سلطة عىل الطفل أو من يقوم برعايته. فالرسية املهنية أمر ميكن مشاركته مع باقي 
املهنيني يف فريق العمل امليداين الذين يخضعون بدورهم إىل الرسية املهنية. كام أن الرسية مفروضة يف تداول امللفات ولوائح 

املعطيات املعلوماتية.

عدم التمييز والمساواة

يلتزم فريق العمل امليداين بحق الطفل يف املساواة دون استثناء أو متييز مبني عىل العرق، أو الدين أو األصل أو الجنس، ويخص 
عدم التمييز كذلك، األطفال يف وضعية إعاقة واألطفال األيتام واألطفال مجهويل األبوين واألطفال املنحدرين من أرس معوزة أو 
مفككة واألطفال يف وضعية الشارع وجميع األطفال املعرضني للخطر كيفام كان لباسهم أو حالتهم الصحية، وذلك انطالق من 

مبدئ أن جميع األطفال الذين نرافقهم هم عىل قدم املساواة مع بعضهم البعض ومع أنفسنا.

االحترام وبناء الثقة

يرتكز عمل الفريق امليداين عىل مقاربة تسمح بخلق الثقة واألمان مع الطفل، وذلك وفق مقاربة مبنية عىل االستامع واإلرشاد 
واإلعالم والعطف مع احرتام كبري لهوية الطفل وحريته وشعوره. وااللتزام مبا ييل:

عدم مامرسة أي ضغوطات جسدية أو عقلية أو أخالقية أو معنوية تؤدي إىل تقليص عزمية الطفل.	 

احرتام اآلراء التي يعرب عنها األطفال واتخاذها مبحمل الجدية.	 

إعطاء معلومات واضحة ومفهومة للطفل تناسب سنه وقدرته عىل التمييز والفهم.	 

احرتام األطفال واعتبارهم أشخاص مبا للكلمة من معنى.	 

تقديم الخالصات والتدابري املزمع اتخاذها إىل األطفال.	 

الحماية

األخذ بعني االعتبار أن الطفل، بحكم قلة نضجه الجسدي والفكري، يف حاجة إىل حامية وعناية خاصتني، مع إعطاء األولوية 
لحامية الطفل الجسدية والنفسية واالجتامعية، يف إطار تفهم الطفل وتفهم السياق الذي يعيش فيه. مع التأكد مام ييل:

أن حامية الطفل من االستغالل يف التسول لن تعرضه إىل أعامل عنف أخرى أو إىل االنتقام.	 

وجود إمكانيات املساعدة والدعم بتنسيق مع باقي أعضاء الفريق.	 

اتخاذ الحيطة الالزمة لحامية الطفل من خطر الوصم بالعار.	 
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المصلحة الفضلى للطفل

جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية يف جميع الظروف ومهام كانت مصالح األطراف األخرى. وتكمن 
مصلحة الطفل خصوصا يف ما ييل:

العيش مع أرسته، إال إذا كانت تشكل خطرا عليه أو عاجزة عن حاميته بشكل يعرض سالمته الصحية وتنشئته وأخالقه للخطر.	 

إيداعه مبؤسسة للرعاية االجتامعية مؤهلة إذا اقتىض األمر ذلك.	 

إرجاعه إىل أرسته متى تم التأكد من أنها أصبحت مؤهلة لرعايته وحاميته.	 

التكفل به إذا كان طفال مهمال من لدن أرسة كافلة.	 

تتبع برنامج للدعم النفيس والصحي للطفل من أجل تهيئته إىل مرحلة انتقالية، ودمجه بأسالك الرتبية أو التكوين، وذلك وفق 	 
ميوالته ورغباته.

الشراكة والمشاركة

نهج مقاربة إيجابية تأخذ بعني االعتبار قدرة الطفل عىل املساهمة املميزة يف إيجاد حلول مالمئة.	 

العمل مع الطفل يف جو تسوده روح التعاون والرشاكة املبنية عىل الثقة.	 

البحث عن مشاركة فعلية للطفل وتشجيعها.	 

األسرة شريك مميز

العمل مع األرس عىل قدر املستطاع، من خالل:

معاضدتها وتشجيع إبراز مواردها وتوطيدها.	 

عدم التموضع كمنافس لها.	 

التبادل والتشاور معها،	 

تحفيز مشاركتها.	 

العمل كفريق

تتلخص مهمة فريق العمل امليداين يف تنسيق العمليات الهادفة إىل حامية الطفل بتعاون مع املصالح املختصة دون الحلول 
محلها:

الرشطة القضائية املكلفة بشؤون القارصين؛	 

قضاء النيابة العامة وقضاء الحكم؛	 

مصالح املستعجالت الطبية واملصالح االستشفائية والطب النفيس للطفل الصغري واملراهق والطب الرشعي؛	 

املصالح االجتامعية؛	 

مؤسسات الرعاية االجتامعية؛	 

املؤسسات املدرسية ومؤسسات التكوين؛	 

مراكز حامية الطفولة؛	 

الجمعيات.	 
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الصرامة

عدم التعاطف مع أي شخص يقوم باستغالل طفل يف التسول كيفام كانت الوسائل التي يستعملها لكسب التعاطف.	 

االستشارة 	  االعتبار  بعني  تأخذ  التخصصات  متعددة  مقاربة  وفق  الطفل  وضعية  وتقييم  املعلومات  جمع  يف  الدقة  اعتامد 
القانونية والخربة الطبية والبحث االجتامعي.

احرتام املواعيد مع األطفال واألرس وتوفري املعلومات للرشكاء والتعاون معهم والحرص عىل أن الطفل يحظى باملرافقة الطبية 	 
للرعاية  مؤسسة  يف  أو  أرسته  يف  كان  سواء  والتكوين  الرتبية  مؤسسات  يف  مدمج  وأنه  االجتامعية،  واملساعدة  والنفسية، 

االجتامعية. 

الحذر

اإلميان بقدرة فريق العمل امليداين عىل حامية الطفل من االستغالل يف التسول، واملحافظة عىل الحيوية الالزمة 
وذلك من خالل جميع الوسائل املتوفرة، سواء تعلق األمر بتطوير الكفاءات املهنية أو الشخصية واإلرشاف عىل 

املتعاونني واالنفتاح عىل املصالح واملؤسسات األخرى.
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