السياسة العمومية المندمجة
لحماية الطفولة بالمغرب

بدعم من

السياسة العمومية المندمجة
لحماية الطفولة بالمغرب

مقتطف من الرسالة الملكية
وتشكل مسألة توفير الحماية من كل أشكال انتهاك حقوق
األطفال ،انشغاال دائما لدينا .وهو ما يجسده الدعم المستمر
الذي تقدمه لعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل.
كما شكلت الحماية الدستورية لألطفال ،منعطفا حاسما
في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية
للطفل.

من الرسالة السامية التي وجهها امللك محمد السادس حفظه الله إىل
املشاركني يف املنتدى العاملي لحقوق اإلنسان املنعقدة مبراكش دجنرب 2014.

4

السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب

مسار السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة
 مارس  :2013عقد أول اجتامع مع القطاعات الحكومية أبريل  :2013انطالق الورش التشاوري مع جمعيات املجتمع املدين العاملة يف مجال حامية األطفال يونيو  :2013إصدار التقرير املرحيل حول السياسة العمومية نونرب  :2013انطالق االستشارة مع األطفال حول السياسة العمومية أبريل  :2014تنظيم املناظرة الوطنية األوىل حول السياسة العمومية أكتوبر  :2014املصادقة عىل مرسوم إحداث اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع تنفيذ السياسات الوطنية يفمجال النهوض بأوضاع الطفولة وحاميتها
  3يونيو  :2015اعتامد السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة باملغرب -أكتوبر  :2015انطالق أشغال إعداد الربنامج التنفيذي للسياسة العمومية

5

6

السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب

المحتويات
تقديم
الجزء األول :السياق العام والمنهجية المعتمدة وسيرورة إعداد السياسة العمومية

 .1لماذا سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة ؟
 .1.1تقييم خطة العمل الوطنية للطفولة و الدروس المستخلصة
 .2.1سياق وطني وتوجهات استراتيجية جديدة

 .2سيرورة إعداد السياسة العمومية
 .1.2مقاربة تشاركية وتشاورية
 .2.2سيرورة معبئة للفاعلين

 .3نتائج سيرورة إعداد السياسة العمومية
.1.3تشخيص مشترك لواقع الحماية
 2.3مداخل النهوض بحماية الطفولة

الجزء الثاني :إطار السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة

.1المبادئ الموجهة للسياسة العمومية

 .1.1المبادئ األساسية
 .2.1المبادئ العملية

 .2الفئة المستهدفة
 .1.2األطفال
 .2.2األسر

 .3األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي  : 1تقوية اإلطار القانوني لحماية األطفال وتعزيز فعاليته
الهدف االستراتيجي  :2إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة
الهدف االستراتيجي  :3وضع معايير للمؤسسات والممارسات
الهدف االستراتيجي  :4النهوض بالمعايير االجتماعية الحمائية
الهدف االستراتيجي  :5وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم

 .4مستويات تدخل السياسة العمومية والتنزيل المؤسساتي وهياكل
الحكامة
 4-1مستويات تدخل السياسة العمومية
.2-4التنزيل المؤسساتي لحماية الطفولة
.3-4هياكل حكامة السياسة العمومية

7

8

السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب

تقديم
تندرج السياسة العمومية يف إطار تنزيل مقتضيات دستور  ،2011وتوجيهات صاحب الجاللة امللك محمد
السادس ،حفظه الله ،يف مجال النهوض بوضعية الطفولة ،وكذا أهداف الربنامج الحكومي ،2016-2012
يف مجال الطفولة ،وتأخذ بعني االعتبار التوصيات املتعلقة بالحامية واملنبثقة عن التقييم نصف املرحيل
لخطة العمل الوطنية للطفولة.
إن السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة ،التي انطلق مسلسل اإلعداد لها منذ مارس، 2013
تجسيد اللتزام وطني قوي ببناء إطار منسجم ،ينخرط فيه الجميع لضامن التنسيق وإدراج بعد حامية
الطفولة يف مختلف السياسات والربامج العمومية مركزيا ومحليا ،وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحامية
الطفولة ،سهلة الولوج لألطفال ،تضمن لهم حامية فعالة ومستدامة ضد كل أشكال اإلهامل واالعتداء
والعنف واالستغالل.
انطلق مسلسل إعداد السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة باملغرب يف مارس  ،2013ويعترب هذا
املرشوع مثرة ملشاورات موسعة بني جميع الفاعلني املعنيني مبجال حامية الطفولة عىل املستويني املركزي
والالمركزي ،من قطاعات حكومية ،ومؤسسات وطنية ،ومنظامت غري حكومية ،وجامعات ترابية ،وخرباء
يف مجال الطفولة ،وقطاع خاص ،باإلضافة إىل األطفال أنفسهم.
إن ما تقوم عليه هذه السياسة العمومية من رؤية واضحة ،ومبادئ توجيهية ،وأهداف اسرتاتيجية ،هو
نتاج ملسلسل تشاريك وانخراط مكثف لشتى الفاعلني واملتدخلني يف مجال حامية الطفولة ببالدنا.
ومواكبة منها ملحطات إنجاز هذا الورش الوطني الهام ،فقد عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل التي
يرتأسها السيد رئيس الحكومة اجتامعني ،خصصا للتداول يف نتائج املشاورات املوسعة املشار إليها آنفا،
وذلك يف  24يوليوز  2013و  30يناير .2014
وقد تم تتويج هذا املسلسل اإلعدادي بتنظيم املناظرة الوطنية األوىل حول مرشوع السياسة العمومية
املندمجة لحامية الطفولة يومي الثالثاء واألربعاء  14و  15أبريل  2014بالصخريات ،برئاسة السيد رئيس
الحكومة ،وحضور مثانية وزراء من اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل ،ومسؤولني ساميني من مختلف
املؤسسات الوطنية املعنية ،وممثلني عن القطاع الخاص ،والتي عرفت مشاركة مهمة للجمعيات العاملة
يف مجال الطفولة ،واملسؤولني عن املنظامت الدولية للتعاون الثنايئ واملتعدد األطراف وعدد من السفراء
املعتمدين ببالدنا ،باإلضافة إىل مجموعة من الشخصيات البارزة واملهتمني بقضايا حامية الطفولة وثلة
من الخرباء الوطنيني والدوليني.
إن وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،باعتبارها القطاع الذي قاد املسلسل التشاريك
إلعداد السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة ،بدعم من اليونيسيف ،لتعرب عن خالص تشكراتها
لكل الذين ساهموا يف إنجاز هذا املرشوع ،إن عىل املستوى املركزي أو الرتايب ،والسيام األطفال الذين
برهنوا خالل املشاورات الخاصة بهم عن كونهم أفضل املدافعني عن حقوقهم.
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الجزء األول

السياق العام والمنهجية
وسيرورة إعداد السياسة
العمومية

 .1لماذا سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة ؟
 .1.1تقييم خطة العمل الوطنية للطفولة و الدروس المستخلصة

عرب املغرب ،منذ توقيعه عىل االتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة  ،1993عن التزامه املتواصل بالنهوض
بحقوق الطفل .وقد تبلور هذا االلتزام ،سنة  ،2006يف شكل خطة العمل الوطنية للطفولة 2006-
« 2015مغرب جدير بأطفاله» .وهي الخطة التي ترجمت التزامات املغرب التي عرب عنها خالل الدورة
االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة الخاصة بالطفل« ،عامل جدير بأطفاله» ( ،)2002كام أنها
تستجيب ألهداف األلفية من أجل التنمية.
لقد سعت خطة العمل الوطنية للطفولة ،التي صيغت وفق مقاربة تشاركية انخرطت فيها جميع
األطراف املعنية ،إىل النهوض بحقوق الطفل وتطبيقها عىل أرض الواقع من خالل تحقيق عرشة أهداف
كربى ما بني  2006و ،2015تتمثل أساسا يف:
 .1الرقي بحق الطفل يف الصحة ويف حياة سليمة؛
 .2الرقي بحق الطفل يف الرتبية والتعليم والنمو؛
 .3الرقي بحق الطفل يف الحامية؛
 .4دعم وتقوية الحق يف التسجيل يف الحالة املدنية والحق يف املشاركة؛
 .5الرقي مببدإ اإلنصاف بشكل أفضل؛
 .6تقوية قدرات العاملني مع األطفال يف املجال الصحي؛
 .7ترشيد املوارد املالية والبرشية املرصودة للنهوض بحقوق الطفل والرفع منها؛
 .8إحداث آليات للرشاكة مع تحديد املسؤوليات؛
 .9تطوير نظام للمعلومات لتتبع مامرسة حقوق الطفل؛
 .10ضامن رشوط تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفل وفق مقاربة تشاركية وبني -قطاعية ومتعددة
القطاعات.
إال أن التقييم نصف املرحيل لخطة العمل الوطنية ،الذي أنجزته سنة  2011وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والفاعلني املعنيني  ،خلص إىل أنه
بالرغم من املكتسبات الهامة التي حققتها خطة العمل الوطنية ،بقي الهدف الثالث املتعلق بالحامية
بعيد املنال .كام بقي الفرق كبريا بني األهداف املتوخاة والوسائل املرصودة من جهة ،وبني النتائج
املحققة فعليا من جهة أخرى .وقد جعلنا هذا التقييم نقف عىل مجموعة من املكتسبات التي يجب
تعزيزها ،ومجموعة من اإلكراهات التي يجب تجاوزها ،ومجموعة من التحديات التي يجب رفعها.
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• مكتسبات يجب تعزيزها

لضامن حقوق الطفل والنهوض بها وفق املعايري الدولية ،حقق مختلف الفاعلني ،من
قطاعات عمومية وجمعيات وقطاع خاص ،مجموعة من املنجزات ،ميكن إجاملها يف ما
ييل:
 إحداث هياكل جديدة لحامية األطفال ،مثل املصلحة املتنقلة لإلسعاف االجتامعياملستعجل ،ووحدات حامية الطفولة ،وفضاءات استقبال األطفال مبخافر الرشطة،
وخاليا التكفل املندمج باألطفال والنساء باملحاكم ،ووحدات التكفل املندمج بالنساء
واألطفال باملؤسسات االستشفائية ،ونقط ارتكاز ملحاربة تشغيل األطفال باملديريات
الجهوية للشغل ،وخاليا االستامع والوساطة باملؤسسات التعليمية؛
 القيام بإصالحات ترشيعية مهمة ملالءمة القوانني الوطنية مع االتفاقيات الدوليةاملصادق عليها همت القانون الجنايئ وقانون املسطرة الجنائية ومدونة األرسة
ومدونة الشغل وقانون الحالة املدنية والقانون املتعلق بكفالة األطفال املهملني
والقانون املتعلق برشوط فتح وتدبري مؤسسات الرعاية االجتامعية ومرشوع قانون
خاص بتحديد رشوط الشغل والتشغيل املتعلق بالعامل املنزليني؛
 تنظيم حمالت تحسيسية واسعة النطاق بهدف نرش ثقافة حقوق الطفل ورفع«الطابو» عن بعض أنواع االعتداء واالستغالل التي متس األطفال؛
 إنجاز مجموعة من الربامج والخدمات من طرف الجمعيات لحامية بعض فئاتاألطفال ،كاألطفال يف وضعية الشارع ،واألطفال املهملني ،واألطفال يف الشغل،
واألطفال يف وضعية إعاقة ،واألطفال ضحايا االستغالل الجنيس ،واألطفال يف نزاع مع
القانون ،واألطفال املهاجرين؛
 القيام بربامج لتكوين املوارد البرشية املتدخلة يف مجال حامية األطفال ،شملت األمنالوطني ،والدرك املليك ،والقضاء ،واألطر الطبية ،والعاملني االجتامعيني؛
 إعداد دالئل عملية حول املساطر وإجراءات التكفل الطبي والنفيس والقانوينواالجتامعي باألطفال؛
 القيام مببادرات عملية لتعزيز مشاركة األطفال من خالل برملان الطفل واملجالسالجامعية لألطفال ولجان األطفال ونوادي األطفال.
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• إكراهات يجب تجاوزها

رغم هذه املجهودات ،فقد لوحظ أن العديد من األطفال ال يلجون بسهولة ملرافق
وخدمات الحامية ،حيث تظل استفادتهم يف هذا املجال ضعيفة .وميكن ربط هذا
التطبيق الجزيئ واملحدود لخطة العمل الوطنية للطفولة بوجود عدة إكراهات ،نجمل
أهمها فيام ييل:
 ضعف التطبيق الفعيل للقوانني ألسباب مرتبطة بقدرات وكفاءات املوارد البرشيةوحجم املوارد املالية واللوجستيك من جهة ،باإلضافة إىل محدودية اطالع
مجموعة من الفاعلني واألرس عىل املساطر واإلجراءات القانونية ذات الصلة
بحامية الطفولة؛
 هيمنة املقاربة القطاعية ونقص التنسيق واالنسجام بني مختلف الفاعلنيخصوصا عىل املستوى الرتايب؛
 نقص املوارد البرشية املؤهلة واملتخصصة ،وغياب إطار مرجعي وقانوين للعاملنياالجتامعيني؛
 غياب سلسلة متكاملة ومتصلة الحلقات من خدمات الحامية وغياب التجانسبني املامرسات واملساطر وضعف جودة الخدمات وصعوبة الولوج إليها؛
 غياب بدائل للتكفل املؤسسايت والحلول السالبة للحرية؛ عدم تصنيف مؤسسات االستقبال الخاصة باألطفال وعدم احتكام عملها ملنظومةمعيارية مرجعية يف مجال حقوق الطفل؛
 غياب اسرتاتيجية لدعم وتعزيز قدرات اآلباء واألرس؛ نقص آليات التبليغ والتظلم وفق املعايري املعمول بها يف هذا املجال؛ عدم وجود نظام مندمج للمعلومات حول حامية األطفال ،مشرتك بني مختلفاألطراف املعنية؛
 -نقص التتبع والتقييم ،وغياب آلية إلعداد وتقديم التقارير.

تكمن أهم الصعوبات التي واجهت تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة يف اعتامد املقاربة القطاعية
وغياب إطار متفق بشأنه للتنسيق بني القطاعات عىل املستوى املركزي وعىل املستوى الرتايب ،خصوصا
وأن ظواهر العنف واالعتداء واالستغالل واإلهامل هي ظواهر معقدة ومتعددة األبعاد تقتيض تدخالت
منسجمة بني فاعلني من تخصصات متعددة يشتغلون عىل مستويات مختلفة ،مام يستدعي مراجعة
املقاربات ومنطق التدخالت الحالية ،وال سيام املقاربة املبنية عىل ثنائية «مشكل/جواب» ومنطق
التدخالت القطاعية ،لتبني مقاربة مندمجة أفقية ونسقية.
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 .2.1سياق وطني وتوجهات استراتيجية
جديدة

يعترب السياق السوسيو سيايس املغريب الحايل سياقا
مناسبا إلعادة بناء حامية الطفولة عىل أسس
جديدة ،فهناك من جهة دينامية هائلة لإلصالح
قطع فيها املغرب خطوات مهمة حتى اليوم،
وهناك من جهة أخرى االلتزامات الدولية للمغرب
يف مجال حقوق الطفل.
فقد احتفل املغرب سنة  2013بالذكرى العرشين
ملصادقته عىل االتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
كام وقع سنة  2012عىل الربوتوكول االختياري
الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق
بتقديم الشكايات .ووقع يف  12ماي  2014عىل
ثالث اتفاقيات ملجلس أوروبا تتعلق عىل توايل
بالعالقات الشخصية للطفل  ،ومامرسة حقوق
الطفل ،وحامية األطفال من االستغالل واالعتداء
الجنيس.
كام ناقش املغرب خالل شهر شتنرب  ،2014مع
لجنة حقوق الطفل ،التقرير الدوري الجامع
للتقريرين الدوريني الثالث والرابع املتعلقني
باتفاقية حقوق الطفل ،والتقرير الثاين املتعلق
بالربوتوكول االختياري الخاص ببيع األطفال،
واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية،
والتقرير األويل املتعلق بالربوتوكول االختياري
الخاص بإرشاك األطفال يف النزاعات املسلحة.
وهي مناسبات تربز مدى االنخراط املتقدم
للمغرب يف النهوض بوضعية الطفولة وتعزيز
حامية األطفال وحقوقهم.

موازاة مع ذلك ،كرس دستور  2011حقوق الطفل
ضمن باقي الحقوق الدستورية ،حيث نص يف الفصل
 32عىل أن الدولة «تسعى لتوفري الحامية القانونية
واالعتبار االجتامعي واملعنوي لجميع األطفال بكيفية
متساوية برصف النظر عن وضعيتهم العائلية» ،ونص
عىل إحداث مجموعة من الهيئات الجديدة لالرتقاء
بالحكامة والدميقراطية واملساواة (كاملجلس االستشاري
لألرسة والطفولة ،واملجلس االستشاري للشباب والعمل
الجمعوي).
كام أن املغرب مقبل عىل جهوية موسعة يف إطار
إصالح عميق لنظامه اإلداري يكتيس يف إطاره البعد
الرتايب للسياسات االجتامعية والتنموية أهمية كربى،
إضافة إىل عدة إصالحات أخرى مربمجة أو قيد اإلنجاز،
كإصالح العدالة ،وإصالح النظام الصحي ،وإصالح
التعليم ..الخ.
من جهة أخرى ،تفرض تأثريات األزمة االقتصادية
العاملية التوجه نحو عقلنة وترشيد اإلمكانيات ،من
خالل تبني مقاربة تشجع تكامل وتنسيق تدخالت
مختلف الفاعلني وتضافر جهودهم.
وعليه ،ميكننا التأكيد عىل أن السياق الوطني الحايل
يعد مناسبا لوضع حامية األطفال ضمن األولويات
الوطنية وإعطاء دفعة جديدة للعمل الذي تقوم به
الدولة ومختلف الفاعلني اآلخرين لالرتقاء بحقوق
الطفل من خالل سياسة عمومية مندمجة لحامية
الطفولة.

يتميز املغرب أيضا بدينامية متواصلة للنهوض
بالسياسات االجتامعية وعىل رأسها املبادرة
الوطنية للتنمية البرشية التي أطلقها صاحب
الجاللة امللك محمد السادس ،حفظه الله ،سنة
 ،2005وتعرف حاليا انطالق مرحلتها الثانية .
وتشكل برامجها وأنشطتها املستهدفة ملحاربة
الهشاشة واإلقصاء والفقر مناخا مناسبا لبناء بيئة
حامئية لألطفال وفق مقاربات جديدة.
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.2سيرورة إعداد السياسة العمومية
 .1.2المقاربة التشاركية والتشاورية

وعيا منها باملسؤولية املتقاسمة بني مجموعة من الفاعلني يف مجال الحامية ،أخذت وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية عىل عاتقها مسؤولية أن يكون مسلسل إعداد السياسة العمومية املندمجة
لحامية الطفولة مبنيا عىل مقاربة تشاركية وتفاعلية ،جامعة لجهود كل الفاعلني املعنيني ومجسدة
إلرادتهم املشرتكة ،وأن تكون هذه السياسة العمومية مثرة عمل تشاوري يهدف إىل تشخيص الواقع
الحايل لوضعية الحامية ،ويفرز أولويات التدخل للنهوض بها ،ويحدد األدوار واملسؤوليات ،ويسطر آليات
ووسائل التنفيذ والتتبع والتقييم.
 .2.2سيرورة معبئة

شملت سريورة اإلعداد التشاريك والتشاوري للسياسة عدة مراحل امتدت عىل مدار سنة  ،2013وارتكزت
عىل تعبئة مختلف الفاعلني املعنيني لبلورة رؤية مشرتكة لالرتقاء بالحامية ،وفق مقاربة مندمجة تحدد
أولويات هذا االرتقاء وأهدافه االسرتاتيجية.

• تعبئة الفاعلني األساسيني وتكوين هيئات القيادة والتتبع

متثلت الخطوة األوىل لسريورة اإلعداد يف تعبئة القطاعات الحكومية املعنية يف إطار اجتامع ضم
مختلف القطاعات الحكومية املعنية بحامية الطفولة ،تحت رئاسة السيدة وزيرة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية ،وذلك بتاريخ  13مارس  .2013وقد نتج عن هذا االجتامع تعيني نقط
ارتكاز داخل كل قطاع حكومي معني لتتبع سريورة اإلعداد.

• التبني املشرتك إلطار مفاهيمي موحد

اتخذت الخطوة الثانية لسريورة اإلعداد شكل ورشة عمل ضمت مجموع األطراف املعنية (نقط
االرتكاز والجمعيات واليونيسيف) ملناقشة اإلطار املفاهيمي لبناء السياسة العمومية .وقد مكنت
هذه الورشة من بلورة تصور مشرتك للحامية قائم عىل مقاربة نسقية ومندمجة تتمحورة حول حقوق
الطفل.

بتوفريها إلطار يوحد وينظم تدخالت مختلف
الفاعلني ،ستمكن السياسة العمومية من استهداف
أسباب مختلف أشكال العنف واالعتداء واالستغالل
واإلهامل التي يتعرض لها األطفال ،وذلك عرب
إدماج أهداف حامية األطفال يف مختلف السياسات
وبرامج العمل العمومية عىل املستويني املركزي
والرتايب ،ووضع منظومة للحامية مندمجة وفعالة
ويف متناول كل األطفال.
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• استشارة موسعة للفاعلين األساسيين لحماية األطفال

متثلت املرحلة الثالثة من إعداد السياسة العمومية يف تنظيم استشارات واسعة مع الفاعلني
األساسيني يف مجال حامية األطفال ،إذ تم عىل املستوى املركزي تنظيم ورشات واجتامعات
عمل مع الوزارات والجمعيات الوطنية واالئتالفات الجمعوية العاملة يف مجال حامية
الطفولة.
ثم نظمت بعد ذلك ورشات موضوعاتية عىل املستوى الرتايب بكل من الدار البيضاء وفاس
والرباط وطنجة ،شارك فيها ممثلون عن املؤسسات املتدخلة محليا يف مجال حامية األطفال
(العدل والصحة والشباب والرياضة والرتبية الوطنية والتشغيل والتعاون الوطني وأقسام
العمل االجتامعي والجامعات الرتابية والجمعيات ووحدات حامية الطفولة والوحدات
املتنقلة لإلسعاف االجتامعي املستعجل وخاليا التكفل باألطفال يف املحاكم واملستشفيات
العمومية والرشطة والدرك ..إلخ).

أتاحت هذه االستشارات املوسعة استخالص وجهات نظر الفاعلني املعنيني حول مختلف
جوانب حامية األطفال ضد العنف واالعتداء واالستغالل والدروس املستخلصة من
مامرساتهم .كام مكنت من فرز املكتسبات واملامرسات النموذجية التي ينبغي تعزيزها
وتعميمها ،واالختالالت والصعوبات التي تتعني معالجتها ،وكذا األولويات التي يجب أخذها
بعني االعتبار يف إعداد السياسة العمومية.
وانتهت هذه املرحلة من االستشارات املوسعة إىل تشخيص مشرتك للحالة الراهنة لحامية
األطفال مركزيا ومحليا ،وكذا بلورة مجموعة من االقرتاحات لالرتقاء بها .وصيغت نتائج هذا
التشخيص وهذه االقرتاحات يف شكل تقرير مرحيل ،تم تقدميه خالل شهر يونيو  2013لنقط
االرتكاز ومناقشته معها قبل عرضه عىل اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل برئاسة السيد رئيس
الحكومة ،وتوزيعه عىل الفاعلني املعنيني بحامية الطفولة.

• ورشات وطنية لترتيب أولويات التدخالت المقترحة

شكلت املرحلة الرابعة جوهر سريورة اإلعداد ،إذ متت خاللها بلورة رؤية مشرتكة ملا ينبغي
أن تكون عليه حامية األطفال باملغرب ،وحددت أولويات وتوجهات السياسة العمومية من
طرف الفاعلني املنخرطني يف سريورة اإلعداد منذ بدايتها.

وقد تم يف هذا اإلطار ،عقد ورشات عمل موضوعاتية نتج عنها بلورة إطار اسرتاتيجي
مندمج وقائم عىل رؤية مشرتكة للحامية املندمجة لألطفال ،كام تم تدقيق أولويات السياسة
العمومية ،خصوصا يف ما يتعلق بـ:
 فعالية اإلطار القانوين؛ آليات التنسيق والتكامل بني القطاعات ،وتحديد أدوار ومسؤوليات وقدرات املؤسسات،وكذا قدرات وكفاءات املوارد البرشية؛
 الولوجية والجودة وتعدد اختصاصات املصالح والخدمات والربامج؛ التدابري الوقائية ،واملعايري والقيم االجتامعية الحامية؛ املنظومات الرتابية للحامية ،ومعايري مؤسسات استقبال األطفال؛ -نظام املعلومات ،وآليات التتبع والتقييم.
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• االستشارة الوطنية لألطفال

خصصت املرحلة الخامسة من سريورة اإلعداد الستشارة األطفال قصد استطالع آرائهم وانتظاراتهم من
املرشوع ،حيث نظمت أكرث من  50مقابلة بؤرية بـ 22مدينة ،مع  730طفل ترتاوح أعامرهم بني  12و18
سنة ،روعي يف اختيارهم معيار اإلنصاف يف متثيل كل فئات األطفال من جميع جهات اململكة :اإلناث
والذكور ،املتمدرسون وغري املتمدرسني ،القرويون والحرضيون ،ممثلو األطفال يف نوادي املؤسسات التعليمية،
أعضاء املجالس الجامعية لألطفال واألطفال الربملانيون ،ومختلف فئات األطفال ضحايا العنف واالعتداء
واالستغالل ،مبا يف ذلك األطفال ضحايا االستغالل الجنيس ،واألطفال مبؤسسات استقبال األطفال يف نزاع
مع القانون ،واألطفال يف وضعية إعاقة ،واألطفال يف وضعية الشارع ،واألطفال اليتامى واألطفال يف وضعية
إهامل ،واألطفال املهاجرون.
أنجزت هذه االستشارة يف احرتام تام للمعايري واملامرسات املتعلقة مبشاركة األطفال ،مبا يف ذلك طواعية
املشاركة وعدم التمييز واملساواة والرسية والثقة واالحرتام واألمان والحامية ،وإطالع األطفال عىل نتائج
استشارتهم.
أرشف عىل إنجاز هذه االستشارة  70منشطا ينتمون إىل جمعيات أو مؤسسات عمومية ،اختريوا وفق معايري
أخالقية ومهنية ،واستفادوا من تكوين خاص باستشارة األطفال ،ووقعوا عىل ميثاق أخالقي خاص باستشارة
األطفال .كام أرشفت عىل مجموع االستشارة لجنة تقنية مكونة من مسؤولني عن القطاعات األساسية
املشاركة يف إعداد السياسة العمومية.
باملوازاة مع املقابالت البؤرية ،فتح املجال أمام األطفال ،الذين ترتاوح أعامرهم بني  13و  18سنة ،للتعبري عن
آرائهم حول الواقع الحايل للحامية وانتظاراتهم ومقرتحاتهم ،وذلك من خالل ملء استامرة مبسطة وضعت
رهن إشارتهم عىل شبكات التواصل االجتامعي.
بعد انتهاء االستشارة ،تم إنجاز تقرير تركيبي عن نتائج املقابالت البؤرية ونتائج االستشارة عرب شبكات
التواصل االجتامعي ،ثم انتدب األطفال املشاركون يف هذه االستشارة  40طفال وطفلة مثلوهم يف أشغال
املناظرة الوطنية األوىل حول مرشوع السياسة العمومية ،وقدموا كلمة األطفال وشاركوا يف ورشاتها وموائدها
املستديرة.
مكن مسلسل االستشارة من تعبئة أكرث من  900فاعل أسايس من قطاعات عمومية عىل املستويني املركزي
واملحيل ،وجمعيات ،وقطاع خاص ،ورشكاء دوليني .كام متكن حوايل  730طفال وطفلة من املشاركة يف
االستشارة خالل املقابالت البؤرية ،إضافة إىل حوايل  100طفل شاركوا يف االستشارة عرب شبكات التواصل
االجتامعي باألنرتنيت.

• تشاركية موسعة لمضمون وثيقة السياسة العمومية

بعد االنتهاء من اإلعداد املرشوع األويل لوثيقة السياسة العمومية ،تم تقدميه إىل اللجنة الوزارية الخاصة
بالطفل ،برئاسة السيد رئيس الحكومة ،خالل شهر يناير  ،2014ثم طرح للنقاش الواسع عىل املستوى الوطني
يف إطار املناظرة الوطنية األوىل حول مرشوع السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة املنعقدة خالل
شهر أبريل  ،2014برئاسة السيد رئيس الحكومة ومشاركة مثانية وزراء من اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل،
ومبشاركة مختلف الفاعلني املعنيني من القطاعني العام والخاص ،والجمعيات والخرباء الوطنيني والدوليني.
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.3نتائج سيرورة إعداد السياسة العمومية
متثلت أوىل مثار السريورة التشاركية إلعداد السياسة العمومية يف القيام بتشخيص مشرتك للمكتسبات
واإلكراهات والتحديات ،عالوة عىل التوافق حول اقرتاحات محددة لالرتقاء بالحامية ويتبني من خالل
النتائج املحصل عليها أن الخالصات املنبثقة عن استشارات الفاعلني األساسيني تتوافق يف غالبيتها مع نتائج
التقييم نصف املرحيل لخطة العمل الوطنية للطفولة.
 .1.3تشخيص مشترك لواقع الحماية

• تزايد مضطرد لظواهر العنف واالعتداء واإلهامل واالستغالل

عرف مسار حامية الطفولة إنتاج معطيات كمية وكيفية حول ظواهر العنف واالعتداء واالستغالل التي
يتعرض لها األطفال ،كام عرف إنجاز أبحاث وفرت رصيدا من املعطيات والتحليالت الكيفية حول األطفال
يف وضعية الشارع واألطفال يف الشغل واألطفال املهملني واألطفال ضحايا العنف يف املدرسة واألطفال
ضحايا العنف الجنيس .إال أن هذا الرصيد املتوفر من املعطيات الكمية والكيفية ال يسمح بتقدير دقيق
للحجم الحقيقي لهذه الظواهر ،واتجاهات تطورها وخصوصياتها املحلية ،وذلك لألسباب الرئيسية التالية:
 غياب نظام معلومات ممركز وموحد مبني عىل مفاهيم ومنهجية متجانسة لجمع وتحليل البيانات،وتبادلها بشكل مستمر بني الفاعلني؛
 ضعف التبليغ نتيجة الخوف واملعيقات الثقافية وارتباط بعض أنواع العنف واالستغالل الذي يتعرضله األطفال بالرسية والطابع اإلجرامي؛
 ضعف وجود آليات للتظلم سهلة الولوج لألطفال؛ الجهل بالقوانني واملساطر؛ غياب نظام للتتبع والتقييم والرصد.لكن ،وبالرغم من غياب معرفة دقيقة وموثوق بها عن حجم هذه الظواهر ،فإن الفاعلني الذين متت
استشارتهم خالل سريورة اإلعداد ،خصوصا عىل املستوى الرتايب ،يتفقون عىل أن ظواهر العنف واالعتداء
واالستغالل واإلهامل يف تزايد ،وأن حجمها يف اتساع ،سواء تعلق األمر بالعنف الجسدي والنفيس والعنف
الجنيس يف األرس واملدرسة ومؤسسات اإليواء والشارع ،أو تعلق باستغالل األطفال يف الشغل (الخدمة
املنزلية والقطاع غري املنظم) أو استغاللهم يف التسول وبيع وترويج املخدرات واملواد املمنوعة ويف
األنشطة اإلجرامية ،أو تعلق باستغاللهم ألغراض جنسية أو يف الدعارة.

• هشاشة متزايدة تجعل األطفال عرضة ملختلف أنواع العنف واالعتداء واإلهامل واالستغالل

تزيد مجموعة من العوامل املتداخلة يف ما بينها من هشاشة األطفال وتجعلهم أكرث عرضة ملختلف أنواع
العنف واالعتداء واالستغالل .وترتبط هذه العوامل بالوسط الذي يعيش وينمو فيه الطفل.

الفقر
أمام وضعية الفقر وصعوبة الولوج للخدمات االجتامعية األساسية أو عدم توفرها ،تجد األرس نفسها
عاجزة عن تأمني الحامية وتوفري رشوط منو سليم ألطفالها ،فتستعني باسرتاتيجيات للبقاء تعرض األطفال
للخطر ،فبعض اآلباء يهاجرون بحثا عن مستقبل أفضل ،تاركني وراءهم أبناءهم بدون معيل ،كام أن بعض
األطفال يهاجرون ،إما من تلقاء أنفسهم أو بتحريض من أوليائهم ،أو يوضعون مبقابل يف عهدة أشخاص
يزجون بهم يف العمل ويعرضونهم لكل أشكال االعتداء واالستغالل.
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الهشاشة املتفاقمة لبعض األرس
عندما تعجز األرس عن التكفل بأبنائها ،فهي تعجز يف نفس الوقت عن أن متثل بالنسبة إليهم
اإلطار املرجعي وأن توفر لهم املحيط املالئم للحامية .ويف هذه الحالة يبقى األطفال وحدهم يف
مواجهة مصريهم ،وقد يعهد بهم إىل الغري حيث يصبحون مبثابة أداة تستعملها األرسة يف رصاعها
من أجل البقاء (التشغيل يف سن مبكر من أجل الحصول عىل لقمة العيش) ،وميكن أن يهاجروا من
القرية إىل املدينة أو من البلد إىل بلد آخر برضا أرسهم أو بدون رضاها.
الهشاشة املتفاقمة لبعض فئات األطفال
توجد فئات عديدة من األطفال يف وضعية هشة ال تستفيد من خدمات الحامية واملساعدة
االجتامعية والخدمات الصحية والرتبوية ،ومن بني هذه الفئات:
 األطفال غري املسجلني عند الوالدة بالحالة املدنية؛ األطفال املهملون؛ األطفال اليتامى؛ األطفال يف وضعية الشارع؛ األطفال يف الشغل والطفالت يف الخدمة املنزلية؛ األطفال املهاجرون غري املرافقني؛ األطفال يف وضعية إعاقة؛ األطفال املدمنون؛ األطفال املودعون يف سجون أو يف مؤسسات ال يخضع نشاطها للمعايري املعمول بها يف مجالحقوق الطفل.
املعايري والقيم االجتامعية
إن تعريف الطفل باعتباره اإلنسان البالغ من العمر أقل من  18سنة ،كام هو وارد يف اتفاقية
حقوق الطفل ،مل يتم استيعابه بعد من طرف الجميع؛ إذ ال يزال املفهوم الشائع للطفل يف الكثري
من األوساط باملغرب يقترص عىل مرحلة الطفولة املبكرة أو عىل مرحلة ما قبل املراهقة .كام أن
ثقافة اإلنصات للطفل والتفاعل الواعي معه وتشجيعه عىل إبداء الرأي مازالت تحتاج ترسيخا
لدى العديد من األرس املغربية بعيدا عن منوذج شائع لألرسة التي ال يسود فيها سوى رأي اآلباء
والراشدين.
أما العقاب البدين للطفل فال يزال يف كثري من األوساط أسلوبا تربويا مسموحا به .كام ال يزال ينظر
إىل الجنس عىل أنه «طابو» ،مام يدفع باآلباء ،إما عن جهل أو تخوف أو حياء ،إىل االمتناع عن
الخوض يف قضايا الجنس مع أطفالهم ،خوفا من أن يوقظوا فضولهم أو يشجعوهم عىل اإلباحية
الجنسية.
من ناحية أخرى ،فإن املجتمع ال يتعامل مع الطفل ضحية العنف كضحية بل يعتربه أحيانا متهام.
كام ينظر املجتمع أحيانا إىل األبناء بدون آباء عىل أن أصلهم خطيئة ،وإىل األطفال يف وضعية
الشارع عىل أنهم منحرفون يجب حبسهم.
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ولوج األطفال إىل التكنولوجيات الجديدة
إن التطور الكبري للتكنولوجيات ووسائل االتصال
الحديثة ،والتحوالت املستمرة ألمناط الحياة وأمناط
االستهالك ،والتبادل املتواصل لوثائق الفيديو والرسائل
اآلنية ،توفر للمستعملني فرصا هائلة للتواصل .غري أنها
تشكل يف الوقت نفسه خطرا عىل األطفال والشباب.
يشجعوهم عىل اإلباحية الجنسية.
كام تؤثر االلتقائية بني الهواتف النقالة وشبكة األنرتنت
بشكل سلبي عىل أمن التواصل عىل الخط؛ إذ ميكن
أن يلج األطفال مواقع إباحية ،ويتبادلوا الرسائل مع
راشدين خطرين ( )grooming sextingفيجدون
أنفسهم بسهولة عرضة لالستغالل الجنيس.
إضافة إىل ذلك ،هناك البعد العابر للحدود لبعض
أنواع استغالل وبيع األطفال واالتجار فيهم التي يحركها
طلب متزايد وتؤطرها جرمية منظمة .ويتعلق األمر هنا
بتجارة مربحة ترتكز عىل يد عاملة رخيصة ،وخدمات
جنسية ،وأطفال للتبني ،كام ترتكز من جهة أخرى عىل
وجود جرمية دولية منظمة وعابرة للدول ما فتئت
تتوسع رغم تفكيك عدد كبري من شبكاتها.
هكذا يجد األطفال أنفسهم ضحايا تجارة عاملية مدرة
ألموال طائلة ،تؤطرها وتنظم العالقة بني العرض
والطلب فيها شبكات إجرامية ذات تنظيم محكم ،ال
تتواىن يف استغالل هشاشة األطفال وأرسهم واستغالل
سهولة ولوج األطفال لألنرتنت واستعامله دون مراقبة
لإليقاع بهم (سياحة غري مراقبة ،وولوج غري آمن
لألنرتنت).

• أجوبة متعددة وغير كافية لحماية األطفال

عىل مستوى اإلطار القانوين للحامية
إىل جانب قوة الرتسانة القانونية املتعلقة بحامية
األطفال ومالءمتها يف الغالب األعم لالتفاقيات
الدولية التي صادق عليها املغرب ،يؤكد معظم
الفاعلني عىل أهمية إمتام مشاريع القوانني الحالية
ومراجعتها ،مع األخذ بعني االعتبار االتفاقيات
الجديدة التي وقع أو صادق عليها املغرب خالل
السنوات األخرية.

وبالرغم من الجهود املبذولة واإلصالح الجاري
ملنظومة العدالة فإن تطبيق القوانني يف مجال حامية
الطفولة يبقى جزئيا ومحدودا .وهناك جهود أخرى
ينبغي القيام بها لتوفري عدالة مالمئة لألطفال متالمئة
مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل واإلطار املرجعي
لألمم املتحدة.
عىل مستوى اإلطار السيايس واملؤسسايت
تتدخل العديد من الوزارات والقطاعات يف مجال
حامية األطفال ،سواء عىل املستوى املركزي أو عىل
املستوى الرتايب .وهناك وزارات ومؤسسات تقوم،
بحكم املهام املنوطة بها ،بدور أسايس يف مجال
حامية األطفال ،كوزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية ،ووزارة العدل والحريات ،ووزارة
الداخلية ،ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني،
ووزارة الصحة ،ووزارة الشباب والرياضة ،ووزارة
االتصال ،واملندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان،
والتعاون الوطني ،والدرك املليك.
إضافة إىل هذه املؤسسات ،توجد وزارات أخرى تقوم
بدور هام يف حامية األطفال ،مثل وزارة التشغيل
والشؤون االجتامعية ،ووزارة الصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتامعي والتضامني ،ووزارة الفالحة
والصيد البحري ،ووزارة السياحة ،ووزارة املالية
واالقتصاد.
وهناك أيضا مؤسسات دستورية قامئة ،مثل املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان ،وأخرى يف طور اإلنشاء
مثل املجلس االستشاري لألرسة والطفولة واملجلس
االستشاري للشباب والعمل الجمعوي ،تضطلع،
أو مرشحة لالضطالع ،بدور مواكبة وضعية حقوق
اإلنسان مبا فيها حقوق الطفل والسهر عىل ضامن
احرتامها ،ومواكبة وتتبع وتقييم السياسيات العمومية
والعمل الترشيعي يف مجال حقوق اإلنسان.
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عىل املستوى الرتايب
تتدخل الجامعات الرتابية والسلطات املحلية
بدورها يف مجال حامية األطفال ،سواء من خالل
املخططات الجامعية للتنمية أو من خالل املبادرة
الوطنية للتنمية البرشية.
وقد أعدت مختلف هذه املؤسسات اسرتاتيجيات
وبرامج ومخططات عمل يف مجال حامية األطفال،
غري أن تنفيذها بقي يف الغالب األعم محدودا وغري
مكتمل .وذلك لألسباب التالية:
 نقص يف قدرات املؤسسات املكلفة بتنفيذوتتبع هذه الخطط واالسرتاتيجيات والربامج؛
 نقص يف املوارد البرشية عىل املستويني الكميوالكيفي ،وكذا يف املوارد املالية ،السيام تلك
املخصصة لتغطية نفقات التسيري؛
 تعدد خطط العمل القطاعية مع ما يؤدي إليهمن ضعف يف عقلنة وترشيد املوارد؛
 نقص يف التشاور بني املتدخلني وضعفاالنسجام بني مختلف التدخالت؛
 ضعف يف توفري املعلومات وغياب نظامللمعلومات موحد ونظام للتتبع والتقييم قادر
عىل قياس تطور وضعيات األطفال وقياس أثر
الخدمات املقدمة.
املجتمع املدين
يقوم من جهته بدور مهم يف حامية األطفال،
إذ يوجد عدد كبري من الجمعيات التي تساهم
يف حامية األطفال والتكفل بهم ،إما عن طريق
االنخراط يف الربامج العمومية أو من خالل وضع
برامج وإنشاء مؤسسات لالستقبال مستقلة والقيام
بحمالت تحسيسية.
غري أن الجمعيات تواجه صعوبات عديدة تؤثر
سلبيا عىل استمرارية وجودة الخدمات ،من أهمها
نقص األطر املؤهلة ومحدودية املوارد املالية .كام
أن الرشاكات املربمة بينها وبني القطاع العام ال تقوم
دامئا عىل أسس متينة؛ فعدد هام من عقود الرشاكة
قصري األمد ،وال يحدد بوضوح دور كل طرف وال
طبيعة األنشطة واألهداف والوسائل (املادية واملالية
والبرشية) التي عىل كل طرف أن يساهم بها ،كام ال
يحدد أيضا آليات التتبع والتقييم.
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عىل مستوى املوارد البرشية
من أجل الرفع من جودة حامية األطفال وتقوية
التخصصات املرتبطة بها ،تم تكوين مجموعة من
املهنيني املتخصصني وتشكيل فرق عمل متعددة
التخصصات ،نذكر من بينها:
 فرق لألحداث وضباط مكلفون بحاميةاألحداث ووحدات مختصة يف محاربة الجرمية
عرب االنرتنت ( )cybercriminalitéيف املديرية
العامة لألمن الوطني؛
 قضاة مختصون يف عدالة األحداث ،وقضاةمختصون يف شؤون القارصين وكفالة األطفال
املهملني ،ومساعدات اجتامعيات وخاليا
للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف يف
املحاكم؛
 أطباء أطفال وأطباء رشعيون وأخصائيوننفسانيون ومساعدات اجتامعيات يف
املستشفيات؛
 مساعدات اجتامعيات ونقط ارتكاز تابعةللقطاعات الحكومية املعنية ويف وحدات
حامية الطفولة ،؛
 مفتشو شغل متخصصون يف محاربة تشغيلاألطفال يف املصالح الجهوية لوزارة التشغيل
والشؤون االجتامعية؛
 خاليا االستامع والوساطة يف املؤسساتالتعليمية؛
 مربون ومساعدات اجتامعيات وأخصائيوننفسانيون ومحامون وأطباء ومساعدات أمومة
يف مؤسسات استقبال وإيواء األطفال التي
تديرها الجمعيات ومربو الشارع يف الوحدات
املتنقلة لإلسعاف االجتامعي املستعجل.
لقد استفادت أغلب هذه األطر من دورات تكوينية
متعددة لتقوية قدراتها ،كام تم إعداد مجموعة من
الدالئل املنهجية والعملية ودالئل التكوين والتكوين
الذايت لفائدتها.

وقد أتاحت املشاورات التي نظمت يف إطار إعداد
مرشوع السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة،
خصوصا تلك التي متت مع الفاعلني املحليني ،الوقوف
عىل مستوى مهني وأخالقي جيد لألطر الجديدة
والتزامها مبقاربة حقوقية للحامية رغم الظروف غري
املالمئة التي ميارسون فيها يف غالب األحيان.
غري أن عدد األطر املتخصصة واملؤهلة غري كاف ،وال
يزال أغلب األطفال ضحايا العنف واالعتداء واالستغالل
يستقبلون وتعالج حاالتهم من طرف أشخاص ال
يتوفرون عىل الكفاءة املهنية الكافية وغري متشبعني
بقيم ومبادئ حقوق الطفل.
كام أن نسبة التأطري يف املؤسسات التي تستقبل
األطفال تبقى دون مستوى املعايري املحددة يف القانون
ذي الصلة واملعايري الدولية.
ويف مجال التكوين األسايس ،سجل كل الفاعلون الذين
متت استشارتهم وجود نقص يف وحدات التكوين
املتعلق بحامية األطفال وحامية حقوقهم مبسالك
تكوين األطر العاملني مع األطفال.
أما التكوين املستمر فيعاين من غياب تخطيط متوسط
املدى أو بعيد املدى ،وال تتم مالءمته مع حاجيات
الفئات املستهدفة ومستويات التدخل واملهام املطلوبة،
وال يتم تقييم املكتسبات ال عىل مستوى املستفيدين وال
عىل مستوى أثره يف املامرسة املهنية.
يتضح إذن أن تكوين العاملني االجتامعيني يظل من بني
أهم اإلشكاليات املطروحة يف مجال حامية الطفولة؛ إذ
مل يتم لحد اآلن وضع نظام مرجعي للمهن يحدد فئات
العاملني االجتامعيني يف مجال الطفولة وتخصصاتهم
وطبيعة الكفاءات واملعارف والخربات التي ينبغي
أن تتوفر لدى كل فئة .مام يؤثر سلبا عىل توحيد
املامرسة بني العاملني االجتامعيني يف هذا املجال وداخل
املؤسسات املعنية.
عىل مستوى الخدمات :صعوبة الولوج ،ونقص يف
الجودة واالستمرارية
الرصد املبكر لألطفال الضحايا واألطفال يف وضعية خطر
متيزت السنوات األخرية بإحداث العديد من آليات
ووسائل رصد حاالت األطفال ضحايا اإلهامل والعنف
واالعتداء واالستغالل ،من بينها:

 الفرق املتنقلة التي تقوم بدوريات ملالقاة األطفال يفالشارع كفرق الوحدة املتنقلة لإلسعاف االجتامعي
املستعجل ،وفرق الرشطة املتنقلة ،واملربون التابعون
للجمعيات العاملة مع األطفال يف وضعية الشارع؛
 الرقم األخرض للمرصد الوطني لحقوق الطفل؛ فضاءات استقبال األطفال يف مخافر الرشطة؛ مؤسسات االستقبال والتوجيه واملواكبة ،من قبيلوحدات حامية الطفولة ووحدات التكفل بالنساء
واألطفال باملحاكم واملستشفيات وخاليا االستامع
والوساطة باملؤسسات التعليمية وخاليا ومكاتب
االستقبال لدى الجمعيات؛
 عمليات تفتيش مقرات العمل من طرف مفتيشالشغل املختصني يف محاربة تشغيل األطفال؛
 اإلشعار بحاالت العنف واالعتداء واالستغالل؛ البحوث امليدانية التي تقوم بها بعض الجمعياتبحثا بالخصوص عن الفتيات الخادمات يف البيوت.
إال أن رصد األطفال الذين يتعرضون للعنف واالعتداء
واالستغالل يعاين من اختالالت عديدة ،من أهمها:
 الجهل مبسطرة وإجراءات التبليغ وغموضها وبطؤها؛ الرتدد يف التبليغ عن الحاالت إما ألسباب مرتبطةبضعف ثقافة حقوق الطفل أو بسبب الطابو الذي
يحيط ببعض أنواع العنف أو بسبب التخوف من
ردود فعل املشتىك بهم أو التخوف من العوائق
اإلدارية؛
 عدم تفعيل رفع الرس الطبي من طرف كل األطباءويف كل الحاالت؛
 انعدام تكوين العاملني مع األطفال حول تقنياتالتعرف األويل عىل العالمات املبارشة وغري املبارشة
للعنف واالعتداء؛
 نقص يف املوارد البرشية املؤهلة ونقص يف الوسائلاملادية واللوجستية؛
 قلة الفضاءات املخصصة الستقبال األطفال ؛ اقتصار تواجد وحدات حامية الطفولة عىل بعضاألحياء داخل بعض املدن؛
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 عدم وضع وحدات حامية الطفولةوالوحدات املتنقلة لإلسعاف االجتامعي
املستعجل عىل أسس قانونية وأنظمة
مؤسساتية أعاق قيامها باملهام املوكلة إليها
يف مجال استقبال ومواكبة األطفال ضحايا
العنف وتنسيق الخدمات بالنسبة لوحدات
حامية الطفولة ويف مجال استقبال األشخاص
يف وضعية الشارع بالنسبة للوحدة املتنقلة
لإلسعاف االجتامعي املستعجل؛
 اقتصار الخط األخرض للمرصد الوطنيلحقوق الطفل عىل العمل داخل أوقات
محدودة وجهل غالبية الفاعلني واألطفال
بوجوده؛
 غياب آليات للتظلم سهلة الولوج لألطفالوتستجيب للمعايري الدولية وتضمن الحامية
واألمان والرسية؛
 غياب إطار قانوين يوضح وينظم ويقنن مهامالعاملني االجتامعيني؛
 وجود صعوبات تعيق مراقبة مفتيش الشغللتشغيل األطفال يف القطاع غري املنظم؛
 غياب نظام لإلحالة وتتبع (système de )référencementحاالت األطفال ،وكذا
منظومة مندمجة لرصد الحاالت والتكفل
بها؛
 ضعف التنسيق املؤسسايت بني املتدخلني.املساعدة والتكفل وإعادة اإلدماج والتتبع
تتميز حامية الطفولة عىل مستوى املساعدة
االجتامعية والتكفل وإعادة اإلدماج بوجود عدة
مؤسسات ،كام هو شأن وحدات حامية الطفولة
والوحدة املتنقلة لإلسعاف االجتامعي املستعجل
وحضانات األطفال املهملني يف بعض املستشفيات
وخاليا ووحدات التكفل باملستشفيات واملحاكم
ومؤسسات االستقبال لدى التعاون الوطني ومراكز
حامية الطفولة ونوادي العمل ومراكز االستقبال.
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إال أن تقديم املساعدة االجتامعية لألطفال والتكفل
بهم وإعادة إدماجهم وتتبع حاالتهم يبقى جد محدود،
وذلك لألسباب التالية:
 انحصار الخدمات واألنشطة يف حدود جغرافيةضيقة ؛
 عدم وجود استقبال استعجايل يوفر األمانوالحامية الفورية لألطفال يف وضعية خطر؛
 نقص كبري يف عدد مؤسسات استقبال األطفالاملهملني واألطفال يف وضعية إعاقة واألطفال
املدمنني واألطفال الذين يعانون من اضطرابات
سلوكية؛
 محدودية الخربة واملصاحبة النفسية؛ ضعف كمي وكيفي للتأطري الرتبوي والنفيسواالجتامعي لألطفال يف وضعية صعبة؛ وضعف
مواكبة األرس؛ ونقص يف إعادة اإلدماج العائيل
بسبب غياب برامج ملصاحبة وتوجيه األرس؛
وهيمنة اإليداع يف املؤسسات وغياب بدائل
للحلول املؤسساتية؛
 نقص يف اإلدماج املدريس والسوسيو مهنيبسبب صعوبة مساطر التسجيل وإعادة
التسجيل؛
 عدم مأسسة التنسيق بني الفاعلني؛ محدودية تتبع األطفال وانعدامه بالنسبةلألشخاص الذين تجاوز سنهم  18سنة.
الوقاية
عدم وجود وقاية فعالة تأخذ بعني االعتبار كل
األسباب التي تضع األطفال يف دائرة الخطر ،يساهم
يف استفحال ظواهر العنف ضد األطفال واالعتداء
واإلهامل واالستغالل.

يف هذا السياق ،تجدر اإلشارة إىل أن املغرب اعتمد منذ بداية األلفية سياسة اجتامعية نشيطة ،متيزت
خالل السنوات األخرية بإنجاز مجموعة من الربامج العمومية ملحاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء ،ميكن
أن نذكر منها :
 الربامج الوطنية لتوفري الخدمات االجتامعية األساسية بالعامل القروي :توفري املاء الصالح للرشبوالكهرباء وفك العزلة؛
 برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق العمل به منذ سنة 2004؛ املبادرة الوطنية للتنمية البرشية التي انطلقت سنة  2005؛ تعميم التغطية الطبية عرب التأمني اإلجباري عىل املرض ونظام املساعدة الطبية (الراميد).كام تلعب برامج دعم تعميم التعليم ومحاربة الهدر املدريس دورا أساسيا يف الوقاية ،خصوصا ضد
تشغيل األطفال يف سن مبكر ،مثل برنامج تيسري وعملية «مليون محفظة» وبناء مراكز إيواء الفتيات
املتمدرسات يف السلكني اإلعدادي والثانوي (دار الطالب ودار الطالبة) وبرامج تقوية الرتبية غري
النظامية ومحاربة األمية .موازاة مع ذلك ،تنظم حمالت وطنية للتحسيس مبخاطر تشغيل األطفال،
السيام تشغيل الفتيات كخادمات يف البيوت.
لكن ،ويف مقابل ذلك ،يالحظ أن الفئات األكرث فقرا واألكرث هشاشة ،خصوصا النساء واألطفال،
تظل غري مستهدفة بالشكل الصحيح؛ كام ال توجد اسرتاتيجيات لدعم األرس يف وضعية هشة عىل
املستويات االقتصادية والسوسيو نفسية ،اسرتاتيجيات تدمج بعد الحامية االجتامعية واملساعدة عىل
القيام باألدوار األرسية.
أما حمالت التحسيس املتعلقة بحامية األطفال وحامية حقوقهم فتظل ظرفية وغري مندرجة يف
سريورة متواصلة ،مام يحد من أثر هذه الحمالت يف تغيري بعض العقليات وبعض السلوكات الضارة
والتي يحتاج تغيريها إىل عمل مكثف عىل املستويات اإلخبارية والرتبوية والتواصلية مع االستهداف
الجيد لألرس واملجتمعات املحلية والرأي العام.
مشاركة األطفال
عرفت مشاركة األطفال إحداث مجموعة من اآلليات التي تساعد عىل أخذ آراء الطفل بعني
االعتبار ،من بينها برملان الطفل والجامعات املحلية لألطفال ونوادي األطفال ولجان األطفال يف
املؤسسات املدرسية ويف بعض مؤسسات إيواء األطفال ،باإلضافة إىل وجود مبادرات لألطفال
وشباب تلقت دعام تقنيا و/أو ماليا .وبالرغم من ذلك فإن مشاركة األطفال ووصولهم إىل
املعلومات واستشارتهم وأخذ آرائهم بعني االعتبار بقيت محدودة.
املسؤولية االجتامعية للقطاع الخاص
وضعت الكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب عالمة متيز يف مجال املسؤولية االجتامعية تفرض ،عىل
املقاوالت واملتعاهدين معها ،عدم تشغيل األطفال .وهناك أيضا بعض املقاوالت التي تدعم بعض
برامج حامية األطفال.
لكن ،وموازاة مع ذلك ،مل تضع الدولة بعد آليات لضامن قيام القطاع الخاص بدوره يف حامية
األطفال من االستغالل عىل «الخط» أو يف السياحة ،وباستثناء آلية مراقبة الوالدين املتاحة من
طرف بضع مزودي خدمات األنرتنت فال وجود ملدونة للسلوك مثال أو لربامج وقائية يف هذا
امليدان.

25

نظام املعلومات
تتوفر مختلف القطاعات الحكومية والجمعيات املعنية عىل معطيات إحصائية متفرقة حول حامية األطفال؛
كام توجد دراسات حول بعض أنواع العنف واالعتداء واالستغالل واإلهامل التي يتعرض لها األطفال وحول بعض
فئات األطفال الضحايا.
إال أن حصيلة املعرفة املتوفرة اليوم يف هذا املجال تظل عبارة عن معطيات قطاعية جزئية ومشتتة وأحيانا
متضاربة ،تم تجميعها وتحليلها وفق تقنيات منهجية غري موحدة وغري ممركزة.
مل يتم لحد اآلن جمع وتحليل املعطيات عىل املستوى الوطني ،وتوفري معطيات دقيقة وشاملة ومصنفة حسب
املتغريات األكرث أهمية (الجنس ،والسن ،والوسط ..إلخ) ،معطيات تسمح بتتبع تطور عوامل الخطر وأشكال
واتجاهات تطور العنف واالعتداء واالستغالل واإلهامل ،وتتيح أرضية معرفية تسمح بالتخطيط الدقيق لربامج
الحامية.
التتبع والتقييم
تتميز الوضعية الحالية بغياب نظام للمعلومات مشرتك بني الفاعلني ميكن االعتامد عليه الستخراج مؤرشات
تساعد عىل قياس الوضعية األولية لحامية األطفال ضد مختلف أشكال العنف واإلهامل ،وقياس تطور هذه
املؤرشات حسب تأثري األنشطة املنجزة واالجراءات املتخذة وأثرها يف الوقاية ومحاربة ظواهر العنف.
كام أن غياب التتبع املنتظم لألطفال الذين تم رصدهم ،والتكفل بهمُ ،يص ِّع ُب قياس أثر الربامج واألنشطة عىل
تطور وضعية هؤالء األطفال.
إضافة إىل ذلك ،فإن غياب آليات للمحاسبة ال يسمح بضامن تقييم مدى احرتام االلتزامات التي اتخذها الفاعلون
يف مجال حامية األطفال ،خصوصا وأن الحامية عمل مندمج ومتعدد األبعاد يتطلب تدخال متعدد التخصصات
من طرف عدد كبري من الفاعلني.

ترتكز حامية الطفولة حاليا عىل العديد من املبادرات واألنشطة ،لكنها تظل متشتتة بني قطاعات حكومية
مختلفة وبعض املبادرات الجمعوية هنا وهناك .ورغم أن حجم املبادرات الجارية مشجع ،إال أن تداخل
االختصاصات واألدوار واملسؤوليات ونقص التنسيق بني الفاعلني الحكوميني واملجتمع املدين واملمولني يحول
دون االستعامل األمثل للموارد البرشية واملالية املحدودة أصال.
إضافة إىل ذلك ،فإن تدخل الفاعلني عىل املستوى الرتايب يظل غري متجانس ،بينام التغطية الرتابية لخدمات
حامية الطفولة تظل محدودة.
من جهة أخرى ،فإن حامية األطفال واملتمثلة أساسا يف الوقاية من سوء املعاملة واإلهامل واالستغالل
والعنف ،أيا كان سياقه ،والقضاء عليه ،هي مجال متخصص يتطلب بالرضورة توفري مجموعة من الخدمات
االجتامعية والقضائية ،وهي أيضا مجال يقتيض االشتغال يف إطار تعاون وثيق مع قطاعات أخرى كالصحة
والتعليم واألمن والتشغيل ..إلخ.
إن األخذ بعني االعتبار لهذه العوامل مجتمعة يفرض اعتامد سياسة تشاركية مندمجة تعزز مواطن قوة
آليات الحامية املتواجدة ،وتوسيع دائرتها لتشمل كل الجهات ،وتضمن تكامل والتقائية الخدمات املقدمة،
بطريقة تسمح بتقوية املوارد املتوفرة يف امليدان ،وتزيد من تضافر الجهود يف كل القطاعات والسياقات.

26

السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب

 .2.3تشخيص مشترك لواقع الحماية

خلصت املشاورات مع كل الفاعلني املعنيني بحامية األطفال عىل املستويني املركزي والرتايب ،مبا يف ذلك
األطفال ،إىل التوافق عىل مجموعة من السبل لالرتقاء بحامية األطفال ،ميكن تفصيلها عىل الشكل التايل:

• عىل املستوى السيايس:

يتعلق األمر عىل هذا املستوى بالعمل عىل تعبئة إمكانيات كل الفاعلني املعنيني ،وذلك من خالل ترسيخ
السياسة العمومية كإطار موحد يتيح لجميع الفاعلني الحكوميني وغري الحكوميني ،كل حسب اختصاصاته
وقدراته ،املساهمة يف تعزيز حامية الطفولة .كام يستدعي األمر القيام بجهود مكثفة لبلوغ النتائج
التالية:
 إدراج بعد حامية الطفولة يف السياسات االجتامعية واألرسية ويف السياسات القطاعيةوالسياسات الرتابية ،ووضع آليات لتقوية متفصالت السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة
مع هذه السياسات؛
 تقوية دور السلطة الحكومية املسؤولة مركزيا عىل تنسيق وتتبع السياسة العمومية يف مجالالطفولة؛
 وضع آلية لضامن التنسيق عىل املستوى الرتايب؛ -وضع معايري للخدمات واملامرسات.

• عىل املستوى املؤسسايت:

 توضيح مهام القطاعات املعنية بحامية الطفولة وتقوية قدراتها املؤسساتية؛ وضع آليات إجرائية للتنسيق بني القطاعات؛ -رصد املوارد الالزمة لتعزيز أولوية حامية الطفولة يف برامج املؤسسات املعنية.

• عىل املستوى القانوين:

 مواصلة مسلسل مالءمة القوانني املتعلقة بحامية األطفال مع الدستور الجديد للممكلة ومعاآلليات القانونية الدولية املصادق عليها ؛
 -توفري رشوط إعامل القانون ومتكني األطفال من عدالة مالمئة لهم.

• عىل مستوى املوارد البرشية:

 وضع إطار مرجعي ملهن العمل االجتامعي؛ -االرتقاء بالتكوينات األساسية واملستمرة للعاملني مع األطفال.

• عىل مستوى الخدمات:

يقتيض األمر القيام مبجموعة من االجراءات املستعجلة ،أهمها:
 وضع سلسلة من الخدمات املتعلقة بالحامية سهلة الولوج لألطفال؛ إنشاء آليات للتظلم سهلة الولوج لألطفال؛ وضع نظام لإلحالة système de référencement؛ وضع معايري خاصة مبؤسسات استقبال األطفال وآليات للتتبع والتقييم؛ توفري بدائل إليداع األطفال يف املؤسسات؛ -توفري خدمات ملساعدة وتوجيه العائالت الهشة.
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• عىل املستوى السوسيو ثقايف:

إشاعة قيم ومعايري سوسيو ثقافية حامية لألطفال من خالل اإلخبار بحقوق الطفل والرتبية والتكوين عليها
والتحسيس بأهميتها.

• عىل مستوى مشاركة األطفال:

القيام بجهود متواصلة لنرش ثقافة مشاركة األطفال وتكريسها عمليا وتعميمها عىل مختلف الفئات ،مع
الرتكيز عىل:
 تحسني ولوج األطفال إىل املعلومات؛ تعزيز متكن الفاعلني العاملني مع األطفال من املقاربة التشاركية وتقوية كفاءاتهم يف مجال إرشاكاألطفال؛
 متثيل األطفال املنحدرين من أوساط هشة يف الهيئات التمثيلية لألطفال والشباب؛ دعم املبادرات التي يقوم بها األطفال والشباب؛ -تعميم مشاركة األطفال يف مختلف مراحل إعداد وتنفيذ وتتبع اسرتاتيجيات حامية األطفال.

• عىل مستوى القطاع الخاص:

تشجيع اضطالع القطاع الخاص مبسؤوليته االجتامعية من خالل:
 اعتامد مدونات للسلوك والحرص عىل حسن احرتامها من طرف مزودي خدمات اإلنرتنت وقطاعاتاالتصاالت والسياحة واألسفار؛
 -دعم أنشطة وخدمات حامية األطفال.

• عىل مستوى منظومة املعلومات :

 وضع نظام موحد وممركز لجمع وتحليل املعطيات حول العنف واالعتداء واالستغالل الذي يتعرضلها األطفال ،وجعله يف متناول كل املتدخلني يف املجال؛
 توفري معطيات مفصلة ودراسات وأبحاث منتظمة متكن من التخطيط الجيد لربامج الحامية وتتبعوتقييم تنفيذها.

• عىل مستوى منظومة التتبع والتقييم:

 وضع مؤرشات للحامية تتيح تتبع وتقييم مدى تطبيق حقوق الحامية؛ -وضع آليات للقياس املنتظم لهذه املؤرشات.

• عىل مستوى املراقبة :
وضع آلية مستقلة للتظلم واملراقبة تكون سهلة الولوج لألطفال وتستجيب ملبادئ باريس وللمالحظتني العامتني
 2و 5للجنة حقوق الطفل.

لقد شكلت هذه اإلجراءات الخاصة بالرقي مبجال الحامية واملنبثقة عن مسلسل املشاورات مع الفاعلني
املعنيني ومع األطفال ،أسس إعداد وثيقة السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة.
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الجزء الثاني

إطار السياسة العمومية
المندمجة لحماية الطفولة

تقديم
تعترب السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة مرشوعا حكوميا يوضح الرؤية املشرتكة بني مختلف
الفاعلني ،حكوميني وغري حكوميني ،ويضع خارطة طريق لتقوية وتنظيم التدخالت يف مجال حامية
الطفولة ،وذلك يف أفق تحقيق قفزة نوعية للجهود املكثفة التي قامت بها بالدنا يف هذا املجال والتغلب
عىل العوائق التي تحد من فعاليتها وجودتها.
وتجدر اإلشارة إىل أن هذه السياسة العمومية الجديدة ال تهدف بالدرجة األوىل إىل وضع برامج جديدة
بقدر ما تهدف إىل تعزيز الربامج املوجودة واستهدافها وإدراجها يف إطار اسرتاتيجي يزيد من تجانسها
وفعاليتها ونجاعتها واستدامتها.
لذلك ينبغي أن تتكامل سياسة حامية الطفولة مع السياسات الوطنية األخرى ،خصوصا سياسة محاربة
الفقر وسياسة التنمية البرشية ،وأيضا مع سياسات قطاعات العدل والصحة والرتبية والتعليم والشباب
والشغل واألمن واالتصال .كام ينبغي أن ترتجم عىل املستوى الرتايب يف إطار سياسات التنمية املحلية ويف
مبادرات املجتمع املدين.
وتسعى سياسة حامية الطفولة إىل بناء محيط حاميئ مستدام لحامية األطفال ضد كل أنواع اإلهامل
واالعتداء والعنف واالستغالل ،محيط حاميئ ميكن املغرب من إطار لحامية أطفاله وفق مبادئ
ومقتضيات الدستور ،ووفق املبادئ واملقتضيات املتضمنة يف مختلف االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق
الطفل التي صادق عليها.
ويتعلق األمر بإطار جامع ومتجانس تبنى يف إطاره منظومة مندمجة لحامية الطفولة تتضمن العنارص
التالية:
 ترسانة فعالة ومتكاملة تتضمن اإلجراءات واألنشطة التي من شأنها منع كل أشكال العنفواالعتداء واإلهامل واالستغالل والوقاية منها ومعالجتها؛
 تحديد واضح لكيفية تضافر الجهود وآليات التنسيق اإلجرائية؛ تحسني الولوج والتغطية الرتابية ملنظومة الخدمات والتدخالت ،ومعايرتها ،وتحسني أثرها؛ -تعزيز عمل الفاعلني يف إطار شبكة منظمة متكن من عقلنة وترشيد املوارد.
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 .1المبادئ الموجهة للسياسة العمومية
 .1.1المبادئ األساسية

تستند السياسة العمومية املندمجة عىل أسس
مقاربة حقوقية عامدها الدستور الذي يعطي يف
ديباجته األولوية لالتفاقيات الدولية املصادق عليها،
ويويل اهتامما خاصا لحامية األطفال يف املواد 32
و 34و ،169وكذا استنادا عىل مقتضيات االتفاقية
الدولية لحقوق الطفل واآلليات الدولية لحقوق
الطفل
وتحقيقا لذلك ،تعتمد السياسة العمومية عىل
املبادئ الرئيسية التالية:

• مبدأ الحق يف الحامية:

لكل طفل الحق يف الحامية من كافة أشكال
العنف أو الرضر أو االعتداء البدين أو العقيل
أو اإلهامل أو املعاملة املنطوية عىل إهامل ،أو
إساءة املعاملة أو االستغالل ،مبا يف ذلك االعتداء
الجنيس ،وهو يف رعاية والديه أو أحدهام أو
الويص القانوين عليه ،أو أي شخص آخر يتعهد
برعاية الطفل (املادة  19من اتفاقية حقوق
الطفل).

• مبدأ اإلنصاف وعدم التمييز:

لكل طفل الحق يف الحامية واالستفادة من
العناية واملساعدة التي تضمن له أفضل رشوط
الحياة والنمو ،بغض النظر عن وضعية الطفل
أو والديه أو الويص القانوين عليه أو لونهم أو
جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السيايس أو
غريه أو أصلهم القومي أو االثني أو االجتامعي،
أو ثروتهم ،أو عجزهم ،أو مولدهم ،أو أي وضع
آخر( .املادة  2من اتفاقية حقوق الطفل).

• مبدأ املصلحة الفضىل للطفل:

• مبدأ الحق يف الحياة والبقاء والنمو:

لكل طفل حق أصيل يف الحياة ويف التمتع
بأحسن الفرص يف البقاء ويف منو مضطرد( .املادة
 6من اتفاقية حقوق الطفل).

• مبدأ املساواة بني الجنسني:

يتعني أن تأخذ املقاربة املندمجة ملحاربة العنف
واالعتداء واالستغالل ضد األطفال بعني االعتبار
االختالفات بني الجنسني ،وأن تويل األهمية
الكافية الختالف األخطار التي تتهدد كال من
األطفال الذكور واألطفال اإلناث وكذا اختالف أثر
هذه األخطار حسب جنس الطفل.

• مبدأ مشاركة األطفال:

لألطفال الحق يف التعبري الحر عن كل القضايا
التي متس حياتهم ،ويجب إيالء آرائهم املعرب
عنها كامل االعتبار وفق سنهم ومستوى نضجهم،
وتتطلب مشاركة األطفال بالخصوص:
 مساعدتهم عىل التعبري عن آرائهمواحرتامها وأخذ وجهات نظرهم بعني
االعتبار يف كل ما يتعلق بهم؛
 توفري فرصة االستامع إليهم يف كلمسطرة قضائية أو إدارية أو غريها.

كام يجب السعي إىل استشارة األطفال واالستامع
إىل آرائهم ووجهات نظرهم ،وتقوية قدراتهم
حتى تتاح لهم املشاركة الفعلية برضاهم
املتبرص يف صياغة وتنفيذ وتقييم سياسات
وبرامج الوقاية من كل أشكال العنف واالعتداء
واالستغالل ومحاربتها (املادة  12من اتفاقية
حقوق الطفل).

يجب عىل كل القرارات املتعلقة باألطفال أن
تويل االعتبار األول ملصالح الطفل الفضىل،
ضامنا لحاميته وأمنه ورفاهه املادي واملعنوي
واالجتامعي (املادة  2من اتفاقية حقوق الطفل).

31

وباملوازاة مع املبادئ التوجيهية الحقوقية تسرتشد السياسة العمومية
مبجموعة من املبادئ العملية ،وهي كالتايل:
 .2.1المبادئ العملية

• املقاربة املندمجة والنسقية:

تعترب حامية الطفولة مجاال متعدد األبعاد تندرج يف نطاقه الواسع
مجموعة من التخصصات ومجموعة من التدخالت القطاعية املرتابطة
مع بعضها البعض .ويستدعي هذا التداخل بني التخصصات والتدخالت
التوجه أبعد من املقاربة املبنية عىل ثنائية مشكل/جواب نحو مقاربة
شمولية تجعل كل الفاعلني حكوميني وغري حكوميني يشاركون يف بناء
الجواب األنسب ،كل حسب موقعه واختصاصاته وقدراته.

• التعاون والتنسيق بني القطاعات:

تقتيض حامية األطفال تعاونا بني مختلف املصالح الحكومية املركزية
من جهة ،وبينها وبني الجهات والعامالت والجامعات الرتابية من جهة
ثانية ،وبني الحكومة واملجتمع املدين من جهة ثالثة .وبهدف تحقيق
االنسجام والتآزر بني التدخالت والتمويالت ،وضامن مساهمتها يف
تحقيق األهداف املشرتكة ،يجب أن يخضع عمل هذه األطراف ملستوى
عال من التنسيق ،كام يجب أن يدعم هذا التكامل بني الفاعلني
والخدمات مبنظومة مرجعية.

• آليات الحكامة:

ال تقع مسؤولية الحامية عىل عاتق الهياكل واملصالح التابعة للدولة
وحدها ،بل يتحملها أيضا كل الفاعلني داخل املجتمع ،سياسيني
واقتصاديني واجتامعيني ،مبا يف ذلك املؤسسات الدستورية ،والجامعات
الرتابية ،واملنظامت غري الحكومية ،واملهنيني ،واإلعالم ،واألرس واألطفال.
ويجب تحديد مسؤولية كل فاعل بوضوح وأن يتحمل مسؤولية تقديم
الحساب حول تفعيل تدخالته لفائدة األطفال.
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 .2الفئة المستهدفة
 .1.2األطفال

تستهدف هذه السياسة العمومية جميع األطفال أقل من  18سنة الذين يتطلبون الحامية ،مبا يف ذلك:
 األطفال ضحايا االعتداء أو اإلهامل أو العنف أو االستغالل أو البيع أو االتجار؛ األطفال الشهود؛ األطفال يف وضعية خطر بسبب هشاشة أوضاعهم :األطفال املحرومون من الوسط العائيل (اليتامىواملهملون) ،واألطفال من أرس فقرية ،واألطفال يف وسط قروي معزول ،واألطفال يف أرس مفككة ،واألطفال
غري املتمدرسني ،واألطفال يف الشغل ،واألطفال غري املسجلني بالحالة املدنية ،واألطفال يف وضعية الشارع،
واألطفال يف وضعية إعاقة ،واألطفال املدمنون ،واألطفال يف املؤسسات ،واألطفال املهاجرون غري املرفقني.
 األطفال يف نزاع مع القانون. .2.2األسر

تستهدف هذه السياسة العمومية كذلك األرس واملجتمعات املحلية حيث يعيش األطفال وينمون ،مبا يف ذلك:
 األرس البيولوجية ،واألرس املتكفلة ،واألرس املمتدة ،واألرس أحادية الوالدين ،واألرس الفقرية أو يف وضعيةهشة؛
 األرس يف مناطق قروية معزولة ال تتوفر فيها الخدمات االجتامعية األساسية؛ -األرس يف وضعية صعبة التي تعجز عن حامية أطفالها.
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 .3األهداف االستراتيجية
الهدف من هذه السياسة العمومية هو ضامن حامية فعلية مستدامة لكل أطفال املغرب ضد كل أشكال
العنف واالعتداء واالستغالل واإلهامل .وتتمحور هذه السياسة العمومية حول  5أهداف اسرتاتيجية ،كام ييل:
 .1تقوية اإلطار القانوين لحامية األطفال وتعزيز فعاليته؛
 .2وضع منظومة ترابية مندمجة لحامية الطفولة؛
 .3وضع معايري للهياكل والخدمات واملامرسات؛
 .4إشاعة القيم واملعايري االجتامعية الحامية للطفل واالرتقاء بها؛
 .5وضع منظومات معلوماتية موثوق بها وموحدة ومنظومة منتظمة وفعلية للتتبع والتقييم واملراقبة.

السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة
األطفال الضحايا

التنسيق

مالئم و معروف
عدالة مالمئة لألطفال

التبليغ
الرصد
املساعدة
التكفل متعدد التخصصات
إعادة التأهيل
إعادة اإلدماج
التتبع

إجراءات وقائية
لتقليص هشاشة

النهوض بثقافة حقوق

األطفال و األرس

الطفل و الرتبية عليها

و املجموعات املحلية

منظومة مرجعية معايري الخدمات
الرشاكات بني القطاع العام و الجمعيات
املسؤولية االجتامعية للمقاوالت
التتبع و التقييم و تقديم الحساب
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اإلخبار

اإلطار القانوين حامين

مشاركة األطفال

األطفال يف
وضعية هشة

 .1.3الهدف االستراتيجي  : 1تقوية اإلطار القانوني لحماية األطفال وتعزيز فعاليته

• إطار قانوين حاميئ

من أجل التوفر عىل إطار قانوين حاميئ لألطفال ،يجب إمتام مسلسل مالءمة الترشيعات الوطنية مع اآلليات
القانونية الدولية املصادق عليها وكذا مع الدستور ،وذلك من خالل اإلجراءات التالية :
 إمتام وتبني مشاريع القوانني املتعلقة بتشغيل األطفال (القانون املتعلق بالعمل املنزيل والقانون املتعلق بالعمل يفاملهن التقليدية)؛ ونظام أرس االستقبال البديلة؛
 مراجعة القانون  15.01املتعلق بكفالة األطفال املهملني ؛ الحرص عىل عدم تجريم األطفال ،أقل من  18سنة ،ضحايا االستغالل الجنيس (الدعارة ،والسياحة الجنسية ،واملواداإلباحية)؛
 تجريم املخالفات املتعلقة باالستدراج الجنيس عىل الخط ،والسياحة الجنسية التي يورط فيها األطفال وفقالالتفاقية األوروبية حول حامية األطفال من االعتداء واالستغالل الجنيس املعروفة باتفاقية النزاروت؛
 إلزام قطاعات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والسياحة واألسفار بالتبليغ عن هذا النوع من املخالفات؛ ضامن حامية الحياة الخاصة واملعطيات الشخصية عىل االنرتنت (املدونة الرقمية)؛ ضامن تسجيل جميع األطفال كيفام كانت وضعيتهم بالحالة املدنية عند الوالدة مبا يف ذلك األطفال املهاجرين،وضامن ولوجهم للخدمات الصحية والتعليمية؛
 تعزيز حق األطفال يف اللجوء وضامن تسجيلهم؛ نرش االتفاقيات التي صادق عليها املغرب يف الجريدة الرسمية. تنزيل توصيات امليثاق الوطني إلصالح منظومة العدالة بهدف تعزيز الحامية الجنائية للطفل عىل اختالفوضعياته ،ويتعلق األمر:
 مراجعة القانون الجنايئ من خالل تجريم عدد من األفعال الجديدة كاإلتجار بالبرش،ومضاعفة وتشديد العقاب عىل جملة من األفعال الجرمية التي يقع الطفل ضحيتها ،ومنع
إعامل ظروف التخفيف يف كل االعتداءات التي تستهدفه مع إحداث تدابري وقائية جديدة
لتعزيز حاميته وبدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية من أجل تقوميه وإعادة إدماجه.
 مراجعة قانون املسطرة الجنائية مبا يضمن تعزيز الخصوصية يف معالجة قضايا الطفلبشكل عام ومنع سلب حرية الطفل دون  15سنة ،باإلضافة إىل مأسسة خاليا التكفل
بالنساء واألطفال باملحاكم ،وتطوير دور املساعدين واملساعدات االجتامعيني يف حامية
وتتبع ووضعية الطفل.

• عدالة مالمئة لألطفال

بهدف تقوية تفعيل القوانني وتسهيل ولوج األطفال للعدالة يجب القيام باإلجراءات التالية :
 تبسيط وتعميم مسطرة التبليغ؛ ضامن مشاركة األطفال الضحايا واألطفال الشهود يف مسار العدالة وفقا للمقتضيات املنصوص عليها يف اتفاقيةحقوق الطفل واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة املتعلقة بعدالة األحداث ،والقوانني الوطنية الجاري بها العمل،
خصوصا فيام يتعلق بضامن حق الطفل يف اإلخبار ويف االستامع إليه ،وحقه تلقائيا يف املساعدة القضائية ،ويف
توفري األمن والرسية ،وتسجيل ترصيحاته بالفيديو لتفادي تكرار االستامع إليه وبالتايل تجنيبه اآلثار النفسية
السلبية لتقديم ترصيحات أكرث من مرة أمام العديد من األشخاص ،وتوفري فضاء مالئم؛
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 ضامن الحق التلقايئ للطفل يف املساعدة القضائية؛ تعزيز خاليا حامية األطفال ضحايا العنف والعمل عىل تعميمها؛ ترسيع املساطر القضائية املتعلقة بقضايا األطفال؛ الحرص عىل التتبع املنتظم لألطفال املودعني يف املؤسسات أو املحرومني من الحرية من طرف القضاة من أجلإعادة تقييم القرارات القضائية املتعلقة بهم ومراجعتها عند االقتضاء؛
 توفري بدائل لإليداع يف مؤسسات وتوفري وحدات مختصة للتكفل باألطفال الذين يعانون من اإلدمان أو مناضطرابات سلوكية أو من إعاقات؛
 نرش القوانني واملساطر من أجل اإلخبار الواسع والقابل للولوج؛ تكوين قوات األمن والقضاة وممثيل االدعاء حول حقوق الطفل والقوانني واملساطر املتعلقة بحامية األطفال ؛ -ضامن تتبع وتقييم شاملني لتطبيق القوانني املتعلقة بحامية األطفال.

يجب أخذ هذه اإلجراءات بعني االعتبار يف إصالح منظومة القضاء وإدماجها يف خطة عمل وزارة العدل
والحريات.

 .2.3الهدف االستراتيجي  :2إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة

بهدف ضامن سلسلة من الخدمات الجيدة النوعية وسهلة الولوج لألطفال واألرس واملجتمع ،يتعني أساسا إحداث
منظومات ترابية مندمجة لحامية الطفولة .وتتكون هذه األجهزة من مستويني:
 .1رصد األطفال ضحايا العنف أو االعتداء أو اإلهامل أو االستغالل والتبليغ عن حاالتهم والتكفل بهم؛
 .2اتخاذ تدابري وقائية تهدف إىل تحديد ومعالجة هشاشة األطفال واألرس واملجتمعات املحلية.
األجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة :الرصد والتكفل وتتتبع وضعية األطفال الضحايا
يتعلق األمر ،يف هذا املستوى ،بوضع مسار مقنن لحامية الطفل يتكون من مجموعة من املراحل ،أهمها:
 أوال ،الرصد عن طريق التبليغ أو الفرق املتنقلة أو الرقم األخرض أو خاليا االستامع ثانيا ،املساعدة الفورية يف حاالت االستعجال الطبي و/أو االجتامعي ثالثا ،التشخيص األويل (الخربة الطبية والطب  -رشعية والنفسية) ،وتحليل الوضعية االجتامعية؛ رابعا ،املواكبة والتكفل الطبي والنفيس والقضايئ واالجتامعي؛ خامسا ،إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج؛ سادسا ،تتبع وضعية األطفال.يجب ،يف كل مرحلة من هذه املراحل ،تحديد سلة الخدمات الخاصة .كام يتحتم:
 وضع رشوط وآليات إحالة األطفال والكفالة (وضع منظومة لإلحالة وبروتوكوالت التكفل) اعتامدا عىل خارطةالفاعلني واملؤسسات وعىل أدوار ومسؤوليات كل منها.
 وضع روابط عملية بني الفاعلني (لوائح ،بطائق لالتصال ،تبادل للمعلومات ،الدراسة املشرتكة لحاالت األطفال)لتسهيل التنسيق بني املتدخلني.
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ومن جهة أخرى ،يجب إحداث خلية لجمع وتحليل املعلومات عىل املستوى الرتايب ،تساهم يف تغذية نظام
املعلومات الوطني.

الخدمات واإلجراءات
محددة بوضوح

الرصد  /التبليغ
فرق متنقلة ،آليات للتبليغ
وتقديم الشكايات

أدوار ومسؤوليات
الفاعلني محددة
بوضوح

التكفل الطبي/النفيس/االجتامعي/القضايئ
مساطر عملية

منظومة لإلحالة ،جهاز حاميئ للمواكبة

موارد برشية مؤهلة
ومامرسات مبعايري
موحدة

إعادة التأهيل ،مرشوع الحياة
آليات للتتبع
والتقييم

جهاز للتتبع
إعادة اإلدماج  /االستقاللية

منظومة للمعلومات
موحدة وموثوقة

يجب تنظيم الجهاز الرتايب املندمج لحامية الطفولة بنص قانوين لضامن توحيد املامرسات وضامن
تطبيقه من طرف جميع الفاعلني.
األجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة :الوقاية
يتمثل دور الجهاز يف هذا املستوى يف تقليص خطر تعرض األطفال للعنف واالعتداء واالستغالل
واإلهامل من خالل تكثيف التدابري الحامئية وتعزيز البيئة الحامية عىل املستوى الرتايب.
ويهدف الجانب الوقايئ من الجهاز الرتايب املندمج لحامية الطفولة إىل:
 إحداث آليات للتظلم والرصد املبكر لألطفال واألرس يف وضعية هشة داخل املصالحاالجتامعية للجامعات الرتابية والعامالت واألقاليم ؛
 ضامن ولوج األطفال واألرس واملجتمعات يف وضعية هشة للخدمات االجتامعية األساسية ؛ تعزيز دعم األرس يف وضعية هشة ،وتسهيل استفادتها من برامج عمومية مثل برنامج«تيسري» ونظام املساعدة الطبية (راميد) ومن األنشطة املدرة للدخل ؛
 متكني األرامل من منح للمساعدة يف تخفيف العبء األرسي؛ تبسيط مساطر االستفادة من صندوق التكافل العائيل لفائدة األطفال املحضونني؛ تسهيل تسجيل كل األطفال عند الوالدة ،مبا يف ذلك األطفال املهاجرون املولودين فوقالرتاب املغريب؛
 تعزيز تدابري محاربة االنقطاع عن الدراسة وتشجيع التعليم قبل املدريس؛ تعزيز وتطوير برامج التكفل باألطفال يف وضعية هشة؛ دعم املبادرات التي يتخذها األطفال والشباب.37

يتعلق نجاح الجانب الوقايئ بشكل حاسم بإدماج أهداف الحامية يف السياسات القطاعية وانخراط القطاع الخاص،
مع الرتكيز عىل ما ييل:
 الولوج للخدمات الصحية عموما ،وخدمات الصحة النفسية بالنسبة للمراهقني ،والتكفل باألطفال يف وضعيةإعاقة واألطفال املدمنني؛
 محاربة الهدر املدريس وإدماج الرتبية الجنسية يف املقررات الدراسية مبا يالئم سن األطفال ومستواهمالدرايس ،وتوفري تكوينات مؤهلة يف تالؤم مع حاجيات سوق الشغل ،وتسهيل إعادة اإلدماج املهني؛
 ولوج كل األطفال لألنشطة الرتفيهية والثقافية والفنية والرياضية؛ املراقبة الفعلية لعدم تشغيل األطفال يف القطاع غري املنظم؛ برامج دعم األرس؛ انخراط القطاع الخاص يف الوقاية ،وذلك من خالل: عقد رشاكات مع مزودي خدمات االنرتنت ووكاالت االتصال لتعزيز حامية األطفال ضد االستغالل الجنيس؛ وضع برامج وتطبيقات معلوماتية تضمن ولوج األطفال بشكل آمن لالنرتنت؛ تبني قطاع السياحة ملدونة حامية األطفال من مخاطر االستغالل الجنيس؛ انخراط وسائل اإلعالم يف برامج اإلخبار حول حقوق الطفل والتحسيس بها.يجب بلورة وتفعيل هذا الجهاز الرتايب املندمج لحامية الطفولة من طرف الفاعلني املعنيني عىل املستوى
الرتايب (املسؤولون بأجهزة األمن الوطني والدرك املليك ،والقضاة والوكالء ،واملسؤولون بقطاعات الشباب
والصحة والرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعاون الوطني واملصالح االجتامعية للواليات والعامالت وخاليا
الحامية باملستشفيات واملحاكم ووحدات حامية الطفولة والوحدات املتنقلة لإلسعاف االجتامعي املستعجل
والجامعات والجمعيات) وفقا للتوجيهات واملعايري املحددة من طرف وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية برشاكة مع القطاعات األخرى والجمعيات.
يجب أيضا إدماج الجهاز الرتايب املندمج لحامية الطفولة يف خطط العمل القطاعية للوزارات واملؤسسات
املعنية (التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية والعدل والداخلية والصحة والرتبية الوطنية والتشغيل
واالتصال) ويف برامج التنمية املحلية (املخططات الجامعية للتنمية واملبادرة الوطنية للتنمية البرشية).
كام يجب أن تبلور وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية بتعاون مع املجلس االستشاري لألرسة
والطفولة ،بعد تنصيبه ،سياسة أرسية تكون سندا لسياسة حامية الطفولة يف مجال الوقاية.
كام يجب عقد رشاكات مستدامة مع وسائل اإلعالم والقطاع الخاص والجمعيات وفق عقود-برامج تحدد
بوضوح دور كل طرف والتزاماته والوسائل واملوارد الالزمة لتحقيق األهداف املسطرة ومصادرها وكذا آليات
التتبع والتقييم.

 .3.3الهدف االستراتيجي  :3وضع معايير للمؤسسات والممارسات

لتحقيق هدف وضع مصالح ومنظومات ناجعة ومالمئة ،وسهلة الولوج لألطفال واألرس ،ينبغي القيام أساسا مبا ييل:
• تعزيز الورش املتعلق بوضع معايري ملؤسسات االستقبال الذي تشتغل عليه مجموعة من القطاعات،
وتوحيد الرؤية وخلق االنسجام والتوافق بني مختلف الفاعلني املعنيني؛
• توحيد املامرسات من خالل تبني مرجعية مشرتكة.
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• وضع معايير لمؤسسات استقبال األطفال

بهدف تحديد طبيعة الخدمات والرفع من جودتها ينبغي وضع معايري توحد املامرسة بني مختلف املتدخلني،
وذلك من خالل:
 تصنيف مؤسسات استقبال األطفال حسب مهامها والفئة املستهدفة من األطفال: استقبال استعجايل نهاري ،استقبال استعجايل لييل ،استقبال استعجايل نهاري ولييل لفائدة األطفالالضحايا واألطفال يف وضعية خطر؛
 استقبال مؤقت؛ استقبال وإيواء؛ استقبال من نوع أرسي؛ مؤسسات مختصة يف التكفل باألطفال يف وضعية إعاقة؛ مؤسسات مختصة بالتكفل باألطفال املدمنني واألطفال املضطربني عقليا أو سلوكيا؛ وضع معايري وقواعد دنيا ملؤسسات االستقبال تتعلق بـام ييل: رشوط االستقبال؛ رشوط حياة كرمية لألطفال (األمن ،النظافة ،السكن ،التغذية ،الصحة ،الرتفيه)...،؛ معدل املؤطرين حسب عدد األطفال ،والكفاءات املطلوبة للقيام مبهمة التأطري (اختصاصات وحجماملوارد البرشية)؛
 طبيعة ونوعية الربامج البيداغوجية والرتبوية والسوسيو-نفسية؛ توفر آليات التظلم لألطفال؛ بناء مشاريع حياة فردية لألطفال ،مبشاركتهم؛ الحفاظ عىل األوارص األرسية وتقويتها؛ امليزانية الرضورية للتسيري؛ نظام املعلومات :قاعدة البيانات ،امللفات....،؛ نظام التقارير :املواعيد الدورية ومحتوى التقارير؛ طريقة ورشوط التتبع البعدي ومواكبة إعادة اإلدماج؛ -وضع رشوط اإلرشاف ومراقبة الخدمات وتسليم الرتاخيص وشهادات املطابقة.

 يتعني إعداد املعايري املنظمة للخدمات مبشاركة الفاعلني واملصادقة عليها معهم. يجب إدراج تصنيف مؤسسات االستقبال ووضع القواعد واملعايري املؤطرة لها ضمن مقتضيات القانون ،14.05يف إطار إصالح منظومة مؤسسات الرعاية االجتامعية والعمل عىل أنسنة مراكز االستقبال الخاصة
باألطفال يف نزاع مع القانون .
 يجب أن تعمل هذه القواعد واملعايري عىل تنظيم رشوط االستقبال ،وتحسني ظروف التكفل باألطفالداخل املؤسسة ،وتحديد معدل التأطري املطلوب ،مع التنصيص عىل طبيعة وجودة الخدمات املقدمة،
وأشكال ورشوط مشاركة األطفال ،وتوفري آليات التظلم وتقديم الشكايات لفائدتهم.
 مبارشة بعد إعداد القواعد واملعايري واملصادقة عليها ،يتم الرشوع يف إعداد دفاتر التحمالت التي يجبأن تلتزم بها كل الهيئات العمومية والخاصة والجمعيات التي تقدم خدمات أو تدير مؤسسات الستقبال
األطفال.
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• وضع معايير للممارسات

تتطلب حامية الطفولة التوفر عىل مهنيني من مجاالت متعددة التخصصات .وبهدف توفري موارد برشية مؤهلة
يتحتم القيام بجهود مهمة يف مجال تقوية قدرات املوارد املتوفرة ،وخلق موارد برشية جديدة مع االعتامد عىل
التدخالت املوجودة حاليا يف هذا املجال .وتشمل الجهود التي ينبغي القيام بها ،ما ييل:
 تحديد نوع ومحتوى التكوينات (أسايس ،متخصص ،مستمر) ،ورشوط اعتامدها ،وصيغ مراقبة الجودةمع الحرص عىل تفادي التفاوتات يف املستوى الذي يسببه تفاوت التكوينات من مؤسسة إىل أخرى وعدم
االنسجام يف ما بينها؛
 تعزيز قدرات املؤسسات الوطنية العاملة يف مجال تكوين املهنيني وشبه-املهنيني من خالل مساعدتها عىلإحداث وحدات للتكوين وتأهيل املكونني .؛
 تأهيل املوارد البرشية املتوفرة بناء عىل جرد دقيق يحدد الحاجيات حسب مواصفات ومستوى تدخلالفاعلني؛
 وضع مخططات عمل للتكوينات املستمرة والرفع من جودتها بناء عىل تقييم شامل ملكتسبات ومامرساتاملهنيني؛
 توحيد ونرش األدوات والدالئل التي أعدها مختلف الفاعلني يف مجال حامية األطفال؛ وضع إطار مرجعي ملهن العمل االجتامعي يحدد الفئات ،واملواصفات والكفاءات األساسية الخاصة بكلفئة ،والوضعية القانونية – املهنية لكل منها.

رشوط رضورية:
 إدراج مخططات تكوين املهنيني (األسايس واملتخصص واملستمر) ومخططات تقوية قدرات مؤسساتالتكوين يف خطط العمل القطاعية والرتابية ،وتضمني خطط العمل هاته تقييام منتظام ملامرسات املهنيني.
 توحيد ونرش الدالئل واألدوات املتوفرة. -وضع إطار مرجعي ملهن العمل االجتامعي ومناقشته واملصادقة عليه برشاكة مع مختلف الفاعلني.

 .4.3الهدف االستراتيجي  :4النهوض بالمعايير االجتماعية الحمائية

يتطلب توفري حامية أفضل للطفولة تعبئة كل الجهود وفق توافق اجتامعي ويبقى تحقيق التغيري املنشود رهني
مبشاركة جميع األطراف املعنية ،فالكثري من أشكال العنف واالستغالل متارس بسبب التمييز ،أو بسبب بعض التمثالت
والتصورات االجتامعية ،وال يتم التبليغ عنها بفعل الطابوهات واملقاومات الثقافية.
وبهدف النهوض مبعايري اجتامعية حامئية ينبغي القيام مبا ييل:
 إنجاز دراسات برشاكة مع الجامعة املغربية أو املنظامت ذات التخصص متكن من الفهم العميقللسلوكات واملامرسات والتمثالت االجتامعية املتعلقة بحامية األطفال وبحقوق الطفل؛
 القيام بأبحاث ودراسات تساعد عىل توفري املعرفة بأشكال وأسباب واتجاهات تطور ظواهر العنفواالعتداء واالستغالل واإلهامل.
 رصد القيم واملعايري االجتامعية الحامية لألطفال والنهوض بها؛40
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 خلق مناسبات إلثارة نقاش مفتوح يف املدارس واملؤسسات واملركبات الثقافية واملساجد وكل وسائل اإلعالمحول حامية األطفال؛
 تعزيز الدور الحاميئ لألرس من خالل برامج للرتبية املوجهة لآلباء وتعزيز الدور الحاميئ لشبكات التضامناملكونة داخل الجامعات واملجتمعات املحلية؛
 تشجيع وتعميم مشاركة األطفال وإتاحة الفرصة لهم من أجل االنخراط يف حوار متفاعل مع باقي أفراداملجتمع وإبداء االحرتام آلرائهم؛
 تطوير الرشاكات بني القطاعات العمومية والخواص وبلورة برامج للرتبية عىل عدم التمييز ومناهضةالعنف والتحسيس حول االستغالل اإللكرتوين.

يقتيض نرش ثقافة حقوق الطفل العمل عىل تحسيس األرس واملجتمعات املحلية واألطفال والرأي
العام من خالل عملية تشاور اجتامعي وتواصل متمحور حول التحوالت االجتامعية.

 .5.3االهدف االستراتيجي  :5وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم

• منظومة موحدة للمعلومات

يكتيس توفري املعطيات اإلحصائية وتوفري التحليل الجيد لهذه املعطيات عىل املستويني الوطني واملحيل أهمية
قصوى يف مجال تنفيذ السياسة العمومية وتتبع وتقييم هذا التنفيذ .لذلك يجب وضع منظومة موحدة وممركزة
ومشرتكة بني كل الفاعلني يف مجال الحامية من أجل جمع املعلومات حول العنف واالعتداء واالستغالل التي يتعرض
لها األطفال وتحليلها .وذلك من خالل :
 وضع منظومة للمعلومات خاصة باألطفال يف املؤسسات املعنية ويف مصالح الحامية تسمح بتتبعوضعيتهم؛
 وضع منظومة موحدة ومشرتكة بني كل الفاعلني لجمع املعلومات حول العنف واالعتداء واالستغاللواإلهامل وتحليلها؛
 تعيني هيئة أو بنية ،مكلفة بتنسيق وإنتاج ونرش معطيات مفصلة ومنتظمة حول كل فئات األطفال يفحاجة للحامية ،معلومات متكن من التخطيط والتتبع وتقييم تنفيذ برامج الحامية؛
 إرشاك كل الهيئات املعنية بحامية األطفال لتشجيع وضع مقاربة نسقية ومندمجة يف مجال جمع وتحليلونرش املعلومات؛

• التتبع والتقييم

يتضمن تتبع وتقييم أنشطة وخدمات الحامية وأثرها عىل وضعية األطفال ما ييل:
 وضع مخطط لتتبع وتقييم تنفيذ السياسة العمومية؛ وضع مؤرشات متكن من قياس أثر األنشطة املنجزة يف مجال حامية الطفولة؛ -نرش تقارير دورية منتظمة.
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• المراقبة المستقلة لحقوق الطفل

بهدف تحقيق املالءمة مع مقتضيات االتفاقية الدولية لحقوق الطفل املتعلقة بتوفري آليات مستقلة للمراقبة
والتظلم ،وأخذا بعني االعتبار توصيات الدراسة التي أنجزها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان برشاكة مع
اليونيسيف حول املوضوع ،يجب:
 إحداث آلية للتظلم واملراقبة ؛أن تكون هذه اآللية يف متناول األطفال وتضمن حاميتهم واالرتقاءبحقوقهم وفق مبادئ باريس واملالحظتني العامتني  2و 5للجنة حقوق الطفل.
 أن يضطلع املجلس االستشاري لألرسة والطفولة ،بعد تشكيله ،بإبداء الرأي حول سياسات األرسةوالطفولة وبتتبع وتقييم مدى تفعليها.

يجب عىل الهيئات املركزية والرتابية املسؤولة عىل تنسيق السياسة العمومية الرشوع يف تتبع وتقييم تنفيذ
هذه السياسة بشكل منتظم وفق خطة معدة سلفا مبشاركة كل الفاعلني املعنيني ومن خالل نظام معلومايت
وتحديد آليات مشاركة مختلف الفاعلني يف هذا النظام.
يجب تتبع مدى احرتام حقوق الطفل وفق مبادئ باريس واملالحظتني العامتني  2و 5للجنة حقوق الطفل.
يجب أن يضطلع املجلس االستشاري لألرسة والطفولة ،بعد تنصيبه ،باملهام املنوطة به يف الفصل 169
من الدستور واملتعلقة أساسا بتأمني تتبع وضعية األرسة والطفولة ،وإبداء الرأي حول املخططات الوطنية
املرتبطة بهذا املجال ،وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية األرسية ،وضامن تتبع وإنجاز
الربامج الوطنية املقدمة من قبل مختلف القطاعات والهياكل واألجهزة املختصة.

.4مستويات تدخل السياسة العمومية والتنزيل المؤسساتي
وهياكل الحكامة
 .1.4مستويات تدخل السياسة العمومية

تندرج اإلجراءات املتخذة يف إطار هذه السياسة العمومية ضمن أربع مستويات تشمل املستوى املركزي
واملستوى الجهوي واملستوى اإلقليمي واملستوى املحيل .ويستهدف التدخل يف كل مستوى ،الطفل واألرسة
والساكنة املحلية عىل أساس وضع برامج وقائية وحامئية لكل فئة من هذه الفئات.
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أجوبة متعددة القطاعات ومتعددة األبعاد ملشاكل حامية األطفال

املستوى
الوطني

املستوى
الجهوي

مستوى العاملة
أو اإلقليم

مستوى
الجامعة

سلسلة تدخالت وسلسلة فاعلني
الوقاية
الطفل

التكفل
األرسة

املحيط املحيل

وهكذا فإن التدخالت املوجهة يف نفس الوقت للطفل واألرسة والجامعة الرتابية سيقوي بعضها البعض .إذ إن
املحيط الحاميئ للطفل ال يقترص فقط عىل األنشطة التي تستهدفه لوحده ،بل يجب تنزيله يف إطار التدخالت
التي تهم السياق االجتامعي ككل ،حيث يعيش الطفل وينمو يف األرسة والجامعة املحلية.
 .2.4التنزيل المؤسساتي لحماية الطفولة

إن العديد من القطاعات الحكومية مدعوة للتدخل يف نفس الوقت يف مراحل معينة من مسلسل الحامية .فرصد
حالة طفل وقع ضحية عنف والتكفل به ،تتطلب تدخل عدة مهنيني يف ذات الوقت كالرشطي و/أو الدريك،
والقايض و/أو الوكيل ،والعامل االجتامعي و/أو األخصايئ النفيس والطبيب ،كام تتدخل يف الوقاية من هشاشة
األطفال واألرس مصالح وقطاعات متعددة  :الرتبية ،والصحة ،واألمن ،والحالة املدنية ،واملصالح االجتامعية .دون
أن ننىس الدور الذي ميكن لوزارة االتصال أن تلعبه يف إذكاء النقاش املجتمعي حول حامية الطفولة.
وكل هذه التدخالت تعد أساسية لنجاح منظومة الحامية يف القيام مبهامها ،بل إن تفاعل هذه التدخالت وتكاملها
هو رس فعاليتها ،كام أن تناسق وتكامل مساهامت كل الفاعلني فيام بينهم رشط حاسم لحسن سري منظومة
الحامية.
ومن جهة أخرى ،فإن العديد من الوزارات واملؤسسات الحكومية قامت بإصالحات هيكلية ،أو أنها بصدد القيام
بها حاليا .أما عىل املستوى الرتايب ،فهناك عدة برامج جارية منذ سنوات ،كام هو الشأن بالنسبة للمبادرة الوطنية
للتنمية البرشية ،واملخططات الجامعية للتنمية .يف حني أطلقت الجمعيات واألطفال والشباب وبعض فعاليات
القطاع الخاص مبادرات متعددة.
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العدل
الداخلية

التضامن و املرأة
و األرسة و التنمية
االجتامعية
الصحة

الدرك
الشباب
التعاون
الوطني

انسجام جميع التدخالت و القيام بعملها
يف إطار نسقي مندمج تندرج و تتكامل فيه
مساهامت الفاعلني الحكوميني و غري الحكوميني
كل حسب قدراته و حسب مسؤولياته

التشغيل
و الشؤون
االجتامعية

مخططات التنمية
املحلية
(الجامعات املحلية)

املبادرة الوطنية
للتنمية البرشية

الرتبية و
التكوين املهني

برامج و انشطة
الجمعيات

مبادرات
االطفال
و الشباب

وألجل ضامن فعالية هذه الجهود وتشجيعها قصد خلق دينامية مجتمعية ،يبقى من املهم جدا العمل عىل تحقيق
انسجام بني مجموع هذه التدخالت يف إطار نسقي مندمج تندرج وتتكامل فيه مساهامت الفاعلني الحكوميني وغري
الحكوميني كل حسب قدراته وحسب مسؤولياته.
إن كل فاعل ،يف إطار نظام مندمج ،يعترب مسؤوال عن حسن إدارة خدماته ويف نفس الوقت مسؤوال عن متابعة توفري
الخدمات األخرى التي يقدمها الفاعلون اآلخرون .مام يجعل مسؤولية حسن سري املنظومة مسؤولية مشرتكة بني كل
املتدخلني ،باعتبارهم مطالبني بتقديم تقارير مشرتكة حول إنجاز األنشطة وتحقيق األهداف املتفق عليها لفائدة
حامية األطفال.
ولتحقيق ذلك ،يجب عىل الهيئات العمومية املعنية إدماج بعد حامية الطفولة يف مخططات عملها وبرامجها طبقا
لصالحياتها ولألهداف االسرتاتيجية للسياسة العمومية.
ومن املهم أيضا التأكد من أن جميع هؤالء الفاعلني يتدخلون يف انسجام مع السياسة العمومية وداخل دائرتها ،وذلك
من خالل:
 توضيح مهام وأدوار املؤسسات املتدخلة يف حامية الطفولة؛ تشجيع التخصص التدريجي لكل فاعل يف أنشطة محددة بدل انخراطه يف إنجاز كافة الخدمات يف نفسالوقت .وباحرتام هذا املبدأ فإن الربامج ستكون أكرث فعالية سواء عىل مستوى املوارد املالية أو عىل مستوى
املوارد البرشية ،وذلك باعتبار أن كل متدخل يف منظومة الحامية حني يصبح متخصصا يف عدد محدود من
الخدمات التي يقدمها لألطفال ،سيجد الوقت الكايف لتجويد وإتقان خدماته.
 التعاون الفعيل مع هيئة التنسيق وجميع الفاعلني واملؤسسات مبا يف ذلك املجتمع املدين.44
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 .3.4هياكل حكامة السياسة العمومية

من بني أهم تحديات السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة التحدي املرتبط بتحديد شكل ومحتوى املؤسسات
التي ستضطلع بالتنسيق عىل املستويني الوطني والالمركزي.
فإذا كانت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ووزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة الرتبية
الوطنية والتكوين املهني والصحة ووزارة الشباب والرياضة ،بحكم مهامها ،أطرافا أساسية فاعلة يف حامية الطفولة،
فإن وزارات أخرى تلعب أدوارا ال تقل أهمية يف تحقيق األهداف املنوطة باملنظومة املندمجة لحامية الطفولة،
كوزارات االتصال والتشغيل والسياحة واملندوبية الوزارية لحقوق االنسان ..إلخ .لذلك ،ومن تم يبقى التحدي األكرب
هو أن تتوفق للهيئة املسؤولة عن قيادة السياسة العمومية يف تعبئة كل هؤالء الفاعلني وتنسيق عملهم.
اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع تنفيذ السياسات واملخططات الوطنية يف مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحاميتها
تعترب اللجنة املكلفة بتتبع تنفيذ السياسات واملخططات الوطنية يف مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحاميتها  ،التي
تم ترسيمها مبقتىض املرسوم الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ  19نونرب  ،2014هيئة رفيعة املستوى ،يرتأسها السيد
رئيس الحكومة وتتكون من أكرث من  22قطاعا حكوميا وثالث مؤسسات وطنية .وقد سبق لهذه اللجنة أن قامت
بدور مهم يف اإلرشاف عىل إعداد خطة العمل الوطنية للطفولة  -2015 2006وعىل أهم املحطات املتعلقة بتقييمها.
كام لعبت دورا مهام يف إعداد السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة.
وتستطيع هذه اللجنة ،بحكم تركيبتها ومهامها ،تأمني مشاركة فعالة ملختلف القطاعات املعنية ،واتخاذ القرارات
السياسية واملالية لتطبيق السياسة العمومية ،وضامن بقاء حامية األطفال عىل رأس أولويات السياسة الوطنية.
اللجنة التقنية
تقوم هذه اللجنة التي سيتم إحداثها بقرار لرئيس الحكومة ،بدور مهم يف تعزيز التنسيق بني القطاعات الحكومية
لتنفيذ القرارات االسرتاتيجية والسياسية التي تتخذها اللجنة الوزارية.
تلعب هذه اللجنة التي تنسق اشغالها وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية دورا مهام يف انخراط
القطاعات الحكومية يف تنزيل السياسة العمومية
كام تسهر وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،باعتبارها السلطة الحكومية املسؤولة عن الطفولة ،عىل
تفعيل مجموعة من األوراش الهامة ،أهمها:
 تنفيذ وتتبع مخططات العمل السنوية املتعلقة بتفعيل السياسة العمومية؛ وضع قاعدة معلومات مندمجة حول تفعيل حقوق الطفل مبا يف ذلك الحق يف الحامية؛ رفع تقارير دورية وتقريرا سنويا حول تفعيل السياسة العمومية والربامج ومخططات العمل القطاعية املتعلقةبها إىل اللجنة الوزارية.
 التعاون مع منظامت املجتمع املدين واملؤسسات الدستورية ،سواء تلك التي تم إحداثها أو التي ما زالت يفطور اإلحداث (املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،واملجلس االستشاري لألرسة والطفولة ،واملجلس االستشاري
للشباب والعمل الجمعوي ،)،وأيضا مع تنظيامت األطفال والشباب ،والقطاع الخاص والرشكاء الدوليني.
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هياكل الحكامة عىل املستوى الجهوي واإلقليمي والجامعي
يقتيض تنزيل السياسة العمومية عىل املستويات الرتابية تنسيق التدخالت من طرف السلطات الالمركزية (الوالة،
العامل ،املجالس الجهوية ،واإلقليمية والجامعية) ،حسب امليثاق الجامعي والدستور (الفصل  .)137ويجب يف هذا
اإلطار وضع آليات للتشاور مع املصالح الالمركزية للدولة ،ولجن املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ،وبرامج التنمية
املحلية ،والجمعيات قصد ضامن إحداث األجهزة الرتابية املندمجة لحامية الطفولة.
ويتعني العمل عىل التحديد النهايئ ألشكال ورشوط التنسيق عىل املستوى الجهوي مبارشة بعد وضع الهندسة
املؤسساتية املتعلقة بالجهوية املتقدمة ،واملصادقة عىل مرشوع القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات
(الفصل  146من الدستور).
كام يجب وضع مذكرات تفاهم بني املستوى املركزي واملستوى الرتايب تتضمن التنزيالت الرتابية للسياسة العمومية
ومخططات العمل الوطنية ،وتوضح التوجهات واملعايري ،وتأخذ بعني االعتبار الخصوصيات املحلية.
ويجب أيضا تنظيم الرشاكة بني الجمعيات والسلطات العمومية من خالل وضع عقود برامج تحدد بوضوح األهداف
املنتظرة يف مجال حامية الطفولة ،والوسائل ،واملواعيد ،وآليات التتبع والتقييم وطرق تقديم الحساب.

رئيس الحكومة

السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة:
إطار وطني موحد

اللجنة الوزارية
الخاصة بالطفل
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الهيئة التقنية
للتنسيق

اإلدماج يف السياسات القطاعية
خلق التمفصالت مع السياسات الوطنية

الوالة /العامل
املجالس الجهوية
واإلقليمية والجامعية

أجهزة ترابية مندمجة لحامية الطفولة
سهلة الولوج لألطفال واألرس والجامعات املحلية
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الشروط األساسية لتنفيذ السياسة العمومية
يعتمد تفعيل السياسة العمومية بقوة عىل:
 التزام جميع الفاعلني وجميع الرشكاء املتدخلني يف مجال حامية الطفولة؛ تحديد آجال إحداث هيئات أو بنيات القيادة والتنسيق؛ تقوية قدرات املؤسسات والفاعلني واملوارد املخصصة.وباإلحداث الرسمي لهذه الهياكل ،سيتم العمل عىل:
 تهيء برنامج عمل يحدد أنشطة وآجال تفعيل السياسة العمومية؛ تفعيل املخطط التواصيل حول السياسة العمومية؛ تشكيل فرق عمل متعددة القطاعات تتكون من السلطات العمومية ،والقطاع الخاص،والجمعيات ،والرشكاء )...،بهدف تنزيل التوجهات االسرتاتيجية يف إطار خطة عمل
خامسية؛
 الحرص عىل إدماج األهداف االسرتاتيجية يف مخططات العمل القطاعية ومخططاتالعمل الرتابية؛
 ضامن تنسيق التفعيل وتتبع السياسة العمومية بتعاون مع القطاعات واملؤسساتاملعنية؛
 إعداد ورفع تقارير حول التقدم املحرز إىل لجنة القيادة.وأخريا ،يجب تعزيز مكسب املشاركة القوية لألطفال التي عرفها مسلسل إعداد السياسة العمومية،
وذلك من خالل إرشاك ممثيل األطفال يف تنزيل السياسة العمومية ومخططات العمل.
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