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مشروع البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب

تقديم:
تعترب السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة (السياسة العمومية) اليت صادقت عليها اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع وتنفيذ السياسات واملخططات الوطنية يف جمال
النهوض بأوضاع الطفولة ومحايتها ،يف اجتماع  30يونيو  ،5302جوابا وطنيا حملاربة كل أشكال العنف ضد األطفال ومحايتهم ،مما سيليب رغبة وانتظارات كل
الفاعلني لبناء منظومة محائية مندجمة ،تضمن محاية فعلية لكل أطفال اململكة املغربية وتتوافق واملعايري الوطنية والدولية يف هذا اجملال.
ومن أجل أن تندمج هذه السياسة العمومية مع السياق املؤسسايت واالجتماعي واالقتصادي والثقايف للبالد ،فقد ارتكزت على املكتسبات ،واخنرطت يف دينامية
اإلصالحات اجلارية ،املتعلقة باحلماية االجتماعية وبالقضاء وبالتعليم.
إن تفعيل هذه املنظومة احلمائية على أرض الواقع ،مير عرب حتقيق مخسة أهداف اسرتاتيجية متكاملة:
 اهلدف االسرتاتيجي  :0تقوية اإلطار القانوين حلماية األطفال وتعزيز فعاليته
 اهلدف االسرتاتيجي  :5إحداث أجهزة ترابية مندجمة حلماية الطفولة

 اهلدف االسرتاتيجي  :0وضع معايري للمؤسسات واخلدمات واملمارسات حلماية الطفولة
 اهلدف االسرتاتيجي  :4النهوض باملعايري االجتماعية احلمائية للطفل
 اهلدف االسرتاتيجي  :2وضع منظومات للمعلومات ذات مصداقية وموحدة ،وللتتبع والتقييم الفعلي واملنتظم
ويتضمن الربنامج الوطين التنفيذي للسياسة العمومية (الربنامج الوطين التنفيذي) ،موضوع هذه الوثيقة ،أهم التدابري الضرورية لتحقيق األهداف االسرتاتيجية السالفة
الذكر ،كما يوضح بالنسبة لكل تدبري ،اجلهة املسؤولة واآلجال احملددة ومؤشرات التتبع والتقييم والشركاء ،من أجل تفعيله.
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إن دور هذا الربنامج الوطين التنفيذي ال ينحصر يف اجلانب التقين فقط ،بل يرمي إىل محاية الطفولة ،من خالل وضع الطفل وحقوقه ،وباألخص مصلحته الفضلى،
يف صلب العمل احلكومي .كما يرتجم رؤية وطموح احلكومة املغربية املعرب عنهما يف السياسة العمومية ،إلرساء أسس حمليط محائي للطفل ،يتدخل بشكل استباقي
عن طريق الوقاية لتفادي العنف واالعتداء ،ويعطي جوابا مناسبا وذي جودة ،حيرتم احلقوق عندما يتطلب األمر ذلك .ويتضمن هذا الربنامج الوطين التنفيذي
اقرتاحات كل الفاعلني الذين شاركوا يف مسار إعداد السياسة العمومية ،من قطاعات حكومية ومجعيات وأطفال ونتائج املناظرة الوطنية األوىل وتوصيات جلنة حقوق
الطفل.
كما يضمن هذا الربنامج الوطين التنفيذي ،عرب حتديده للمسؤوليات ،أن يكون كل املتدخلني مساءلني عن عملهم أمام السلطات املختصة ،وأمام املواطنات
واملواطنني ،خاصة األطفال املعنيني وأسرهم.
لقد مت إعداد هذا الربنامج الوطين التنفيذي برؤية داجمة تضمن للتدابري ،عند إجنازها ،أن تبلغ األهداف املسطرة ،اليت من شأهنا أن حتقق جمتمعة منظومة مندجمة،
تضمن محاية آنية ومستدامة لألطفال الذين هم يف حاجة للحماية .فقد هنج هذا الربنامج مسارا تشاركيا ،عربت خالله كل األطراف املتدخلة املعنية حبماية الطفولة،
قطاعات حكومية ومجعيات وفاعلني ،مبن فيهم األطفال ،من خالل االستشارات على املستوى الرتايب ،عن انتظاراهتم وانشغاالهتم صخصو

ترمجة السياسة العمومية،

من خمتلف األوجه ،لضمان الفعالية وسهولة االستعمال.
وقد تكلل املسلسل التشاركي لوضع الربنامج الوطين التنفيذي بوضع إطار منطقي للتدخل ،متت هيكلته حول األهداف اإلسرتاتيجية احملددة يف وثيقة السياسة
العمومية ،حيث تتفرع عن كل هدف اسرتاتيجي جمموعة من األهداف الفرعية والتدابري ،كما مت وضع مؤشرات للقياس وللتتبع والتقييم بالنسبة لكل تدبري ،مع حتديد
مدة اإلجناز ( ،)5353-5302واجلهة املسؤولة عن التنفيذ .ويتضمن جمموع الربنامج التنفيذي  52هدفا فرعيا و  005تدبريا.
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إن تفعيل اهلدف االسرتاتيجي األول ،واملتعلق بتقوية اإلطار القانوين حلماية األطفال وتعزيز فعاليته ،سيتطلب حتقيق  4أهداف فرعية و 02تدبريا ،ويتعلق األمر
بتتميم الرتسانة القانونية احلمائية للطفل املعمول هبا ،واعتماد القوانني الالزمة املتعلقة باجلهاز احلمائي ،واستكمال املقتضيات القانونية الالزمة من أجل عدالة مالئمة
لألطفال وضمان تطبيقها الفعلي.
أما اهلدف االسرتاتيجي الثاين ،واملتعلق بإحداث أجهزة ترابية مندجمة حلماية الطفولة ،فسيتم حتقيقه عرب  7أهداف فرعية و  00تدبريا ،من أجل وضع جهاز محائي
يتسم بالقرب على املستوى الرتايب األمثل :اإلقليم أو العمالة .ويأيت هذا اجلهاز الرتايب ،املرتكز على الفاعلني احملليني وعلى اخلدمات املتوفرة ،ليكملها ويؤهلها ويرفع
من جودهتا ،ويضع هلا ضوابط معيارية ،وجيعلها مندجمة ،من أجل بناء منظومة متجانسة تتمركز حول الطفل ،وقادرة على أن تضمن لكل طفل الولوج إىل محاية
مالئمة وحمددة حسب وضعيته الفردية ،مراعاة ملصلحته الفضلى.
أما بالنسبة للهدف االسرتاتيجي الثالث ،املتعلق بوضع معايري للمؤسسات واخلدمات واملمارسات حلماية الطفولة ،فيشكل لبنة أساسية وضرورة مسبقة ،لبناء منظومة
مندجمة حلماية الطفولة .ويتحقق عرب  4أهداف فرعية و 05تدبريا ،لوضع معايري للبنيات واخلدمات من أجل ضمان مستوى موحد جلودة اخلدمات لكل األطفال
أينما وجدوا ،كما سيمكن من إعطاء مضمون واقعي ملسلسل تفعيل السياسة العمومية .ويتمثل هذا العمل املعياري يف توحيد معايري املؤسسات واخلدمات حلماية
الطفولة على املستوى العرضاين والبني قطاعي ،كما يتمثل يف متكني املوارد البشرية العاملة يف اجملال احلمائي من املهارات املهنية الالزمة واالعرتاف هبم ،من خالل
متكينهم من إطار مهين وقانوين.
أما تفعيل اهلدف االسرتاتيجي الرابع ،واملتعلق بالنهوض باملعايري االجتماعية احلمائية للطفل ،فيتضمن  0أهداف فرعية و 52تدبريا ،وينبين على نظرة إجيابية للمعيار
االجتماعي ،الذي يبحث يف أجنع السبل إلرساء حقوق الطفل يف السياق االجتماعي والثقايف املغريب،كما هو الشأن بالنسبة لربملان الطفل الذي يتيح لعدد من
األطفال من مختلف أنحاء المملكة المغربية إمكانية االلتقاء والتشاور والتعبير عن آرائهم ومساءلة أعضاء الحكومة بشأن عدد من القضايا الوطنية ،خاصة تلك التي تهم
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الطفولة .ويتوخى هذا اإلطار أيضا المساهمة في ترسيخ ثقافة المواطنة وقيم الديمقراطية لدى األجيال الصاعدة من خالل تنمية وعيها بحقوقها و واجباتها كما يهدف إلى
إتاحة الفرصة أمام مجموعة من األطفال إلثارة انشغاالت الطفولة المغربية وحاجياتها،

املتمركز حول الطفل وحميطه األقرب ،أال وهو األسرة.
ويف ما يتعلق باهلدف االسرتاتيجي اخلامس اخلا
فرعية و 02تدبريا ،عرب:

وذلك بالرتكيز على القيم احلمائية يف الثقافة املغربية ،وإعطاء األولية للعمل

بوضع منظومات للمعلومات ذات مصداقية وموحدة للتتبع والتقييم الفعلي واملنتظم ،فسيتم تفعيله عرب  4أهداف

 تنظيم ومركزة ومجع وحتليل املعطيات املتعلقة باحلاالت الفردية لألطفال يف اتصال مع اجلهاز احلمائي الرتايب ،وباملعطيات املتعلقة مبجموع اجلهاز الرتايب على
املستوى اإلقليمي واجلهوي والوطين.
 تنظيم عملية منهجية للتتبع والتقييم على أساس هذه األنظمة للمعلومات ،لتفعيل جمموع السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة على كل املسويات الرتابية
املذكورة أعاله.
 ضمان مراقبة هذا اجلهاز من طرف اآلليات املستقلة املخول هلا ذلك.
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الهدف االستراتيجي األول :إطار قانوني وعدالة مالئمة لألطفال
يتكون اهلدف االسرتاتيجي األول من شقني حلماية الطفولة؛ من جهة ،اإلطار القانوين بشكل عام ،ومن جهة أخرى ،العدالة املالئمة لألطفال.
يف ما خيص اإلطار القانوين ،اخنرط املغرب يف إصالح تشريعي كبري ،يستهدف خمتلف ميادين محاية الطفولة ،سواء تعلق األمر بإصالح القانون اجلنائي واملسطرة اجلنائية ،مراجعة
القانون  04.32املتعلق بشروط فتح وتدبري مؤسسات الرعاية االجتماعية ،أو إعداد مشروع القانون  72.00املتعلق بالنظام العام املطبق على مراكز محاية الطفولة وإعادة
اإلدماج ،ومشاريع القوانني املتعلقة بالشغل .هذه التطورات هلا تأثري مباشر على حق األطفال يف احلماية.
وميكن اإلطار القانوين ،من خالل نصو

تشريعية وتنظيمية ،من حتديد اجملاالت اليت تستدعي احلماية ،وكذا اختصاصات وصالحيات خمتلف املتدخلني .كما ينص على

األعمال غري املشروعة واجلرائم ،وحيدد القواعد احلمائية لعيش األطفال يف اجملتمع ،وهو األساس الذي ميكن من خالله تفعيل نظام محاية الطفولة ونشره.
ويأخذ الربنامج الوطين التنفيذي بعني االعتبار ثالثة مستويات خمتلفة لتقدم اإلصالح التشريعي:
 إمتام اعتماد القوانني اليت يف طور اإلعداد أو املراجعة.
 العمل على إعداد واعتماد القوانني املكملة لإلطار القانوين احلايل.
 إبراز اإلصالحات التشريعية الالزمة لوضع اجلهاز الرتايب املندمج حلماية الطفولة ،على النحو املتوخى يف الربنامج الوطين ،يف ظل خمتلف األهداف االسرتاتيجية احملددة
يف السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة.
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بالنسبة لكل مشروع قانون ،ليست الغاية فقط هي االعتماد النهائي للقانون ،لكن أيضا احرتام املعايري الدولية ،طبقا لاللتزامات املغرب الدولية ،ويف إطار مقتضيات الدستور
املغريب ،واعتماد التدابري املطلوبة لضمان تنفيذه.
بالنسبة للعدالة املالئمة لألطفال ،تضم السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة ،وفقا للمعايري الدولية ،كال من األطفال يف نزاع مع القانون واألطفال الضحايا والشهود.
ويتوخى الربنامج الوطين يف هذا اإلطار:
 التطبيق العملي للنصو

املوجودة واملرتقبة؛

 مواكبة تطوير هياكل وممارسات حترتم حقوق الطفل داخل النظام القضائي؛
 تعزيز عدالة محائية للحقوق ،تعطي األولوية املطلقة لبدائل االحتجاز واإليداع ،لضمان تطور الطفل.
من جهة أخرى ،ف إن العالقة بني القضايا املتعلقة بالشأن احلقوقي والرهانات االجتماعية جيب أن تأخذ مكانتها كاملة ،وتربز التعاون الوثيق بني التدخالت ذات الطابع
القضائي والتدخالت ذات الطابع االجتماعي-النفسي .فوجود مساعدات ومساعدين اجتماعيني يف اجلهاز القضائي ،يوطد منحى تطور هذا التوجه ،وبالتايل فإن الربنامج
الوطين التنفيذي يروم تكريسه وتعميمه يف كل املراحل.
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التدابير الرئيسية

الرقم

زمن التنفيذ

مؤشرات التقييم

القطاعات

 20 19 18 17 16المسؤولة

القطاعات الشريكة

الهدف الفرعي  :1القوانين في طور اإلعداد أو المراجعة تم اعتمادها بأحكام مالئمة للمعايير الدولية ،وتدابير التفعيل تم وضعها
1

مراجعة القانون رقم  02.30املتعلق بكفالة األطفال
املهملني

2

اعتماد مشروع القانون رقم  01.05بتحديد شروط
الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليني

 مشروع القانون املصادق عليه من طرف الربملان
 القانون املنشور باجلريدة الريمية

وزارة العدل
واحلريات

 مراسيم التطبيق املعتمدة
 مشروع القانون املصادق عليه من طرف الربملان

وزارة التشغيل
والشؤون
االجتماعية

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

 مشروع القانون النهائي
 مشروع القانون املقدم للربملان

وزارة التشغيل
والشؤون
االجتماعية

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

 القانون املنشور باجلريدة الريمية
 مراسيم التطبيق املعتمدة

اعتماد مشروع القانون رقم  52.00املتعلق بالعمل يف
 0املهن التقليدية الصرفة

 القانون املنشور باجلريدة الريمية
 مراسيم التطبيق املعتمدة

مراجعة القانون  04.32املتعلق بشروط فتح وتدبري
مؤسسات الرعاية االجتماعية ،نطاق تطبيقه يشمل
مجيع اهلياكل ،ويضم املعايري والقواعد احملددة يف اهلدف
االسرتاتيجي الثالث

4
5

اعتماد مشروع القانون رقم  57.04املتعلق باالجتار
بالبشر

 مشروع القانون النهائي
 مشروع القانون املقدم للربملان

 القانون املنشور باجلريدة الريمية
 مراسيم التطبيق املعتمدة

 مشروع القانون املصادق عليه من طرف الربملان
 القانون املنشور باجلريدة الريمية
 مراسيم التطبيق املعتمدة

9

وزارة الشباب والرياضة،
وزارة التضامن
وزارة الداخلية،
واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية وزارة العدل واحلريات
املندوبية الوزارية
املكلفة حبقوق
اإلنسان ،الوزارة
املكلفة باملغاربة

وزارة الشؤون اخلارجية
والتعاون ،وزارة
الداخلية ،وزارة العدل
واحلريات،
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6

اعتماد مشروع القانون رقم  52.04املتعلق حبق اللجوء

7

اعتماد مشروع القانون رقم  12.04املتعلق باهلجرة

8

اعتماد مشروع قانون االتصال السمعي البصري يضم
ثقافة حقوق الطفل

املقيمني باخلارج
وشؤون اهلجرة

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

الوزارة املكلفة
باملغاربة املقيمني
باخلارج وشؤون
اهلجرة

وزارة الشؤون اخلارجية
والتعاون ،وزارة
الداخلية ،وزارة التضامن
واملرأة واألسرة والتنمية
االجتماعية ،وزارة العدل
واحلريات

 القانون املنشور باجلريدة الريمية
 مراسيم التطبيق املعتمدة

الوزارة املكلفة
باملغاربة املقيمني
باخلارج وشؤون
اهلجرة

وزارة الشؤون اخلارجية
والتعاون ،وزارة
الداخلية ،وزارة العدل
واحلريات

 مشروع القانون النهائي

وزارة االتصال،

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

 مشروع القانون النهائي

 مشروع القانون املقدم للربملان
 القانون املنشور باجلريدة الريمية
 مراسيم التطبيق املعتمدة

 مشروع القانون النهائي

 مشروع القانون املقدم للربملان

 مشروع القانون املقدم للربملان

 القانون املنشور باجلريدة الريمية
 مراسيم التطبيق املعتمدة
9

اعتماد مشروع القانون املتعلق بإثبات النسب عن طريق
احلمض النووي ADN

 مشروع القانون النهائي

 مشروع القانون املقدم للربملان
 القانون املنشور باجلريدة الريمية
 مراسيم التطبيق املعتمدة

10

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية ،وزارة العدل
واحلريات
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اعتماد مراجعة القانون اجلنائي لتجرمي استخدام األطفال
 11يف التسول من طرف دائرة الثقة

 مشروع القانون النهائي
 مشروع القانون املقدم للربملان

وزارة العدل
واحلريات

 القانون املنشور باجلريدة الريمية
 مراسيم التطبيق املعتمدة

اعتماد مشروع القانون اإلطار رقم  17.00املتعلق
 11حبماية حقوق األشخا يف وضعية إعاقة والنهوض هبا
اعتماد مشروع القانون املتعلق بالعاملني االجتماعيني

 مشروع القانون إطار املصادق عليه من طرف الربملان

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

 مشروع القانون النهائي

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

 القانون املنشور باجلريدة الريمية
 مراسيم التطبيق املعتمدة

12

 مشروع القانون املقدم للربملان
 القانون املنشور باجلريدة الريمية

اعتماد مشروع القانون  030.00املتعلق مبحاربة
 13العنف ضد النساء

 مشروع القانون النهائي

 مراسيم التطبيق املعتمدة

 مشروع القانون املقدم للربملان
 القانون املنشور باجلريدة الريمية

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

 مراسيم التطبيق املعتمدة
اعتماد مشروع القانون رقم  01.04املتعلق بإحداث
 14اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة

11

 مشروع القانون املصادق عليه بالربملان
 القانون املنشور باجلريدة الريمية
 مراسيم التطبيق املعتمدة

رئاسة الحكومة،
وزارة التضامن
والمرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية
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الهدف الفرعي  :2القوانين المكملة لإلطار القانوني لحماية الطفولة معتمدة ،بمقتضيات مالئمة للمعايير الدولية وتدابير التفعيل تم وضعها
اعتماد مقرتح قانون لتعديل املادة  53من مدونة األسرة

 مقرتح القانون املصادق عليه من طرف الربملان
 القانون املنشور باجلريدة الريمية

2

وضع مشروع القانون املؤطر لنظام أسر االستقبال

 املشاورات املنعقدة ملناقشة مشروع القانون
 مقرتح القانون املقدم يف الربملان

3

اعتماد تشريعات تضم اجلرائم املتعلقة باالستغالل
اجلنسي لألطفال على األنرتنيت ويف صناعة األسفار
والسياحة ،مع إلزامية التبليغ عن هذه اجلرائم من طرف
قطاع االتصاالت والسياحة واألسفار انسجاما مع
اتفاقية النزاروت

4

اعتماد مراجعة القانون اجلنائي بتضمينه تدابري كافية
تضمن عدم جترمي األطفال أقل من  01سنة ضحايا
مجيع أشكال االستغالل اجلنسي

5

املصادقة على املعاهدات غري املصادق عليها من طرف
املغرب وذات الصلة حبماية حقوق الطفل ،خاصة
الربوتوكول  0امللحق باتفاقية حقوق الطفل ،اتفاقية

1

وزارة العدل
والحريات

 مراسيم التطبيق املعتمدة

وزارة التضامن
والمرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية،
وزارة العدل
والحريات
وزارة االتصال،
وزارة التجارة
والصناعة
واالقتصاد الرقمي

 القانون املنشور باجلريدة الريمية
 مراسيم التطبيق املعتمدة

 املشاورات املنعقدة حول التشريعات املقرتحة
 مشاريع القوانني املقدمة يف الربملان
 القانون املنشور باجلريدة الريمية
 مراسيم التطبيق املعتمدة

 مشروع القانون النهائي

وزارة الشباب
والرياضة

وزارة التضامن
والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية،
وزارة التجارة
والصناعة واالستثمار
واالقتصاد الرقمي

وزارة العدل
والحريات

 مشروع القانون املقدم للربملان
 القانون املنشور باجلريدة الريمية
 مراسيم التطبيق املعتمدة

12

 املعاهدات غري املصادق عليها اليت مت حتديدها
 قانون املصادقة املقدم للربملان
 التصديق لدى اهليئات املنشئة للمعاهدات
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منظمة العمل الدولية رقم ( 011العمل املنزيل)،

 املعاهدة املنشورة باجلريدة الريمية

الهدف الفرعي  :3القوانين التي تسمح بوضع جهاز ترابي مندمج لحماية الطفولة معتمدة ،وتدابير التفعيل موضوعة
اعتماد مدونة حلماية الطفولة ،تضم كل القوانني املدنية
واجلنائية املتعلقة باألطفال ،مبجرد مالئمتها وتطويرها

 اإلطار القانوين الكامل املتالئم والشامل

 اإلطار القانوين الكامل واملالئم للمعايري الدولية
 املدونة املعتمدة

1

2

 القوانني ذات الصلة اليت مت جردها

اعتماد إطار قانوين منظم إلحداث جهاز ترايب مندمج
حلماية الطفولة على املستوى الرتايب

 اإلطار القانوين اجلاهز

وزارة العدل
والحريات ،وزارة
التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية
وزارة التضامن
والمرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

 اإلطار القانوين املصادق عليه

وزارة الصحة ،وزارة
التربية الوطنية
والتكوين المهني،
وزارة الداخلية ،وزارة
العدل والحريات

الهدف الفرعي  : 4ضمان تنفيذ عدالة مالئمة لألطفال طبقا للقانون والمعايير الدولية

1

ضمان عدم وضع أي طفل أقل من  01سنة حتت
احلراسة النظرية أو االعتقال االحتياطي وإخبار أبويه أو
أولياء أمره فورا

 عدد األطفال أقل من  01سنة املوضوعون حتت
االعتقال االحتياطي يف السنة
 عدد األطفال أقل من  01سنة املوضوعون حتت
احلراسة النظرية يف السنة

2

وضع تدابري لتشجيع احللول البديلة لالعتقال أو لإليداع
املؤسسايت لألطفال

 عدد القضاة والقاضيات الذين /اللوايت مت
تكوينهم(هن) يف تفعيل احللول البديلة
 عدد املساعدين واملساعدات االجتماعيني
واالجتماعيات الذين /اللوايت مت تكوينهم(هن) يف

وزارة العدل
والحريات

 نسبة األطفال الذين مت إخبار عائالهتم أو أولياء
أمورهم يف الساعتني املواليتني للتوقيف بالنسبة للعدد
اإلمجايل لألطفال املوقوفني

13

وزارة العدل
والحريات

وزارة الشبيبة
والرياضة ،وزارة
التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية
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تفعيل احللول البديلة
 الدورية الوزارية املتعلقة باحللول البديلة مت نشرها

 نسبة األطفال الذين مت إيداعهم باملؤسسات مقارنة
مع جمموع األطفال املعروضني على العدالة خالل
سنة معينة
 تطور هذه النسبة باملقارنة مع السنة اليت قبلها

 نسبة األطفال الذين مت إيداعهم باملراكز املغلقة مقارنة
مع جمموع احلاالت
 نسبة التطور السنوي
3

4

5

الرقم األخضر الوطين املعد للتبليغ واجملاين والسري
متوفر وسهل الولوج 54ساعة 54/ساعة و 7أيام يف
األسبوع ،وجييب بفعالية على احلاالت املبلغ عنها (نظر
اهلدف االسرتاتيجي رقم )5
إجراءات التبليغ قد مت تبسيطها نشرها لدى العموم

 طرق التبليغ
 عدد مستعملي الرقم األخضر

المرصد الوطني
لحقوق الطفل

 االجراءات الىت مت تبسيطها

وزارة التضامن
وزارة العدل
والحريات ،وزارة والمرأة واألسرة
التضامن والمرأة والتنمية االجتماعية
واألسرة والتنمية
االجتماعية
اإلدارة العامة لألمن
وزارة العدل
الوطني ،الدرك
والحريات
الملكي ،وزارة الصحة

 اآلليات/األدوات اليت مت إنتاجها ونشرها
 عدد احلاالت املبلغ عنها

األطفال الضحايا أو الشهود على جرائم يتم االستماع
إليهم يف إطار مسطرة حترتم املعايري الدولية والقوانني
الوطنية اجلاري هبا العمل

 التشخيص املنجز للوضعية احلالية
 إصالحات املسطرة اجلنائية اليت مت تبنيها

وزارة التضامن
والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية،
وزارة العدل
والحريات

 وحدات التكوين اليت مت اجنازها
 عدد املتدخلني/ات الذين مت تكوينهم

 عدد القاضيات والقضاة الذين مت تكوينهم

14
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 عدد احملاكم اليت مت ختصيص فضاءات خاصة هبا
وجتهيزها نسبة للعدد اإلمجايل للمحاكم باململكة

 عدد خمافر الشرطة والدرك اليت مت ختصيص فضاءات
خاصة هبا وجتهيزها نسبة للعدد اإلمجايل للمحاكم
باململكة
 عدد املستشفيات اليت مت ختصيص فضاءات خاصة
هبا وجتهيزها نسبة للعدد اإلمجايل للمحاكم باململكة
6

7

ضمان مساعدة قضائية جمانية تتناسب مع كل األطفال
يف اتصال مع املنظومة القضائية وكذا ساعدة نفسية
واجتماعية

 عدد احملاميات واحملامني الذين استفادوا من تكوين يف
محاية الطفولة

تقييم حاجيات االطفال الضحايا او الشهود داخل
نظام العدالة

 عدد األطفال الضحايا أو الشهود الذين هم يف
اتصال مع العدالة الذين مت تقييم حلاجياهتم

وزارة العدل
والحريات

ضمان متتع الطفل الضحية أو الشاهد صخربات الطب
الشرعي بصفة جمانية

 عدد األطفال الضحايا أو الشهود الذين هم يف
اتصال مع العدالة الذين استفادوا من خربة الطب
الشرعى (مبا فيها اخلربة النفسية)

وزارة العدل
والحريات،
وزارة الصحة

وضع اجراءات لتوفري الدعم النفسي واالجتماعي لكل
األطفال الضحايا أو الشهود الذين هم يف اتصال مع
العدالة

 عدد األطفال الضحايا أو الشهود الذين هم يف
اتصال مع العدالة الذين استفادوا من الدعم النفسي
واالجتماعي

8

9

 عدد األطفال الذين استفادوا من املساعدة القضائية

وزارة العدل
والحريات

 تدابري جملانية اخلدمة

15

وزارة العدل
والحريات
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 عدد املهنيني املكونني يف جمال الدعم النفسي-
االجتماعي
ضمان استفادة كل األطفال الضحايا من تعويض عن
 10الضرر

وضع مؤسسات مالئمة لألطفال الذي يعانون من
حالة ادمان و/أو ذوو اضطرابات نفسية

 نسبة األطفال الضحايا الذين حصلوا على تعويض
عن الضرر نسبة جملموع األطفال الضحايا

وزارة العدل
والحريات

 متوسط قيمة التعويض عن الضرر املمنوح لألطفال
الضحايا

 عدد األطفال املدمنني الذين مت توجيههم إىل
مؤسسات مالئمة نسبة إىل جمموع األطفال املدمنني
يف اتصال مع العدالة

11

 عدد األطفال املستفيدين من خربة نفسية
 عدد األطفال ذوو اضطرابات نفسية الذين مت
توجيههم إىل مؤسسات مالئمة نسبة إىل العدد
اإلمجايل لألطفال ذوو اضطرابات نفسية

وزارة الصحة

الجمعيات

 عدد املؤسسات املالئمة اليت مت إحداثها
 12وضع عقوبات بديلة عن احلرمان من احلرية بالنسبة
لألطفال يف نزاع مع القانون

 عدد األطفال يف خالف مع العدالة الذين استفادوا
من إجراءات بديلة للحرمان من احلرية

وزارة العدل
والحريات

وزارة الشبيبة
والرياضة

ضمان تتبع وضعية كل األطفال احملرومني من احلرية أو
املودعني يف املؤسسات ،وإعادة تقييم وضعيتهم ،وذلك
 13من طرف قاض/قاضية أو من طرف مساعد(ة)
اجتماعي(ة) إن اقتضى األمر

 عدد القضاة الذين مت حتسيسهم أو تكوينهم يف تتبع
وضعية األطفال

وزارة العدل
والحريات

وزارة الشبيبة
والرياضة

 عدد الزيارات اليت يتلقاها الطفل من طرف القاضي
يف السنة
 عدد الزيارات اليت يتلقاها الطفل من املساعد(ة)

16

مشروع البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب

االجتماعي(ة) يف السنة
إحالة األطفال الذين هم يف حاجة للحماية من طرف
القضاة على تدابري احلماية االجتماعية (دعم األسر؛
 14مساعدات اجتماعية؛ دعم نفسي-اجتماعي؛ طيب؛
تربوي) ملواكبتهم أو االستجابة لوضعياهتم
دعم قدرات كل املتدخلني (العدل  -الشرطة؛ الدرك؛
؛ الصحة؛ إخل) يف جمال مقاربة حقوق الطفل املرتكزة
على املصلحة الفضلى له
15

 عدد األطفال الذين متت إحالتهم على تدابري احلماية
االجتماعية
 عدد األطفال املستفيدين من تدابري احلماية
االجتماعية املوازية للحماية القانونية

وزارة العدل
والحريات

 مصوغات التكوين األويل املوحدة اليت مت إعدادها

وزارة العدل
والحريات

 الشراكات اليت مت عقدها مع مؤسسات التكوين

 عدد املتدخلني الذين مت تكوينهم تكوينات أولية
موحدة حسب املوضوع ويف السنة
 عدد التكوينات املستمرة واملتعددة التخصصات
املنظمة يف السنة
 عدد املتدخلني الذين استفادوا من التكوينات
املستمرة حسب الصنف ويف السنة
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وزارة التضامن
والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية،
وزارة الصحة،
اإلدارة العامة لألمن
الوطني،
وزارة الداخلية،
وزارة الدفاع
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الهدف االستراتيجي الثاني :إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة
يعترب اجلهاز الرتايب املندمج حلماية الطفولة آلية جوهرية لتنفيذ وتفعيل السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة باملغرب ،ألهنا تضمن سلسلة من اخلدمات النوعية سهلة
الولوج ،وترسي دعائم منظومة ترابية مندجمة حلماية الطفولة.
فاجلهاز الرتايب املندمج حلماية الطفولة يقوم بوظيفتني ،ومها:
 .0رصد األطفال ضحايا العنف أو االعتداء أو اإلمهال أو االستغالل ،والتبليغ عن حاالهتم والتكفل هبم؛
 .5اختاذ تدابري وقائية هتدف إىل حتديد ومعاجلة هشاشة األطفال واألسر واجملتمعات احمللية.
ويبلور الربنامج الوطين لتنفيذ السياسة العمومية منظومة محائية ،ترتكز على الطفل واألسرة ،ومبنية على تدبري احلاالت الفردية ،اليت ينتظم حوهلا التكفل وعرض اخلدمات
وجودهتا ،متالئمة مع كل حالة ،ومنسقة بني خمتلف املتدخلني.
ويرتكز هذا الربنامج الوطين التنفيذي على الدور األساسي الذي تلعبه خمتلف بنيات االستقبال واالستماع املوجودة ،مع االعرتاف باحلاجة إىل تنسيق وترشيد عملها ،لضمان
جتانس أكرب بني التدخالت حلالة معينة ،وجتنب االزدواجية يف اخلدمات املقدمة ويف احتساب عدد احلاالت املعاجلة ،مما استوجب إحداث جهاز جلمع وحتليل وتقييم وتوجيه
وتتبع احلاالت الفردية لألطفال.
وحسب نتائج اللقاءات التشاورية ،فإن املستوى الرتايب للعمالة أو اإلقليم هو األجنع الحتضان هذه البنية ،حيث تلعب دورا حموريا بالنسبة للمنظومة ،فهي اليت تسند إليها مهمة
جتميع ومركزة ومعاجلة كافة املعلومات الواردة على اجلهاز الرتايب للحماية ،أو تلك اليت جتمعها ،كما تقوم بتقييم احلاالت الفردية ،وتوجيه كل طفل داخل مكونات جهاز
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احلماية ،وتقوم أيضا بتتبع وتقييم تطور حالة الطفل ،ومدى حتقيق األهداف احلمائية ،وهي كذلك نقطة مرور املعلومات بني خمتلف مكونات اجلهاز ،وأيضا أداة إلعادة توجيه
وتتبع التغريات الناجتة عن ذلك.
للقيام بذلك ،يدعم الربنامج الوطين التنفيذي الولوج إىل املنظومة ،عن طريق مضاعفة نقط الربط واالتصال مع األطفال وتطوير الرصد والتبليغ عن حاالت األطفال يف وضعية
خطر ،أو احتمال التعرض للخطر ،أو حالة عنف ،ومن خالل تنظيم أنشطة توعوية وحتسيسية تستهدف دائرة املهنيني يف اتصال مع األطفال (املعلمني واألطر الطبية،
والسلطات احمللية والشرطة والدرك ،واجلمعيات ،وغريها) ،وعرب تطوير الرقم األخضر.
ويقنن مدار احلماية ،وفق تصنيف احلاجيات وحسب الفئات ،عل ى أساس خريطة أو دليل مفصل للبنيات وخدمات احلماية املتوفرة يف العمالة أو اإلقليم ويف اجلماعات احلضرية
والقروية.
تقدم لألطفال ولألسر الذين يلجون اجلهاز ،حسب أوضاعهم واحتياجاهتم ،محاية اجتماعية أو محاية قضائية ،يف فضاء مفتوح كلما أمكن ذلك ،تتمحور حول دعم الطفل
داخل أسرته .وهكذا ،متنح لألسرة القيمة اليت تبوئها مكانة الفاعل األساسي يف محاية الطفل وتنميته ،حيث تكون مدعومة من قبل نظام مساندة ملساعدهتا على تلبية
احتياجاهتا ،منها املادية ،والعاطفية ،والصحية ،والتعليمية ،وغريها.
تقدم خدمات احلماية االجتماعية من طرف م ؤسسة التعاون الوطين ،يف إطار متوقعه اجلديد املرتكز على توفري خدمات املساعدة االجتماعية( ،املساعدة االجتماعية والدعم
النفسي – االجتماعي ،ودعم الوالدية)؛ ومن طرف وزارة الصحة (نظام املساعدة الطبية ،والعالجات ،والتكفل النفسي والدعم ملعاجلة اإلدمان ،والتكفل باألشخا

يف وضعية

إعاقة)؛ ومن طرف وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين (برنامج تيسري ودعم التمدرس أو أنواع أخرى للمساعدة على جتويد التعليم)؛ ومن طرف السلطات احمللية (برامج املبادرة
الوطنية للتنمية البشرية) واجلماعات الرتابية ،من خالل مصاحلها االجتماعية.
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حلما ية األطفال ،ميكن أن يكون لزاما استقباهلم إما داخل مؤسسة ،سواء للحصول على تكفل يف حالة مستعجلة ،أو على تكفل متخصص (األطفال يف وضعية إعاقة،
األطفال املدمنون على املخدرات ،األطفال الذين يعانون من اضطرابات سلوكية شديدة) ،أو على تكفل مؤقت ،أو على تكفل دائم .وستخضع هياكل االستقبال القائمة
للمعايرة من أجل حتسني جودة اخلدمات اليت تقدمها ،كما سيتم إحداث اهلياكل الالزمة للحماية ،واليت هي غري متوفرة حاليا.
ويتوفر جهاز احلماية على متثيليات يف اجلماعات القروية .وتشمل هيكلته ،باإلضافة إىل هياكل إقليمية وطنية للقيادة والتنسيق ،آليتني ترابيتني رئيسيتني لإلدماج على مستوى
العمالة أو اإلقليم :هيكل مجع وحتليل املعلومات ،والتوجيه ،وتتبع وتدبري احلاالت الفردية املذكورة أعاله ،وهيكل القيادة يرتأسه العامل ويضم مجيع الفاعلني يف جمال محاية
الطفولة العاملني يف اجملال الرتايب حتت سلطته.
وسيتم وضع وتشغيل اجلهاز الرتايب حتت إشراف جلنة إقليمية حلماية الطفولة ،حتدث هلذا الغرض ،برئاسة العامل ،تضم يف عضويتها وزارة العدل واحلريات ،ووزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهين ،ووزارة الصحة ،ووزارة الشباب والرياضة ،واملديرية العامة لألمن الوطين ،والدرك امللكي ،واجلماعات الرتابية واجلمعيات ،وستسند مهمة الكتابة إىل التعاون
الوطين.
وسينظم هذا اجلهاز الرتايب وتركيبته وآليات قيادته وإدارته وعمله بنص تنظيمي.
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الطفل ،العائلة

الجماعة

الرصد

فضاء االستقبال
(جمعيات)

العمالة /اإلقليم

تجميع المعلومات،
تحليل،
تقييم/تشخيص،
توجيه ،تتبع الحاالت
الفردية لألطفال،

تبلغ

تخبر

المؤسسة

 المساعدة بوسط مفتوح الوضع :العائلة ،طرفجدير بالثقة ،النيات المخول
لها استقبال األطفال
 -التتبع

الجهوي

الحماية
القانونية
اللجنة اإلقليمية لحماية الطفولة

الحماية االجتماعية
للجنة الجهوية لحماية الطفولة

المركزي

وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
التنسيق(مشاريع القوانين ،مساطر ،دالئل ،تقوية القدرات) ،مركزة وتحليل المعطيات ،تتبع والتقييم
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التكفل

تخبر

التشخيص والتتبع

تحيل

 تحريات،خبرة طبية قانونية
 -األمر بالوضع في

التتبع والتقييم والتخطيط

 في وسط مفتوح:التعاون الوطني:مراكز المساعدة
االجتماعية
استقبال :استعجالي ،مؤقت ،دائم
(البنيات الحكومية أو الجمعوية المخول
لها)
انشطة الدعم نفسي اجتماعي ،ودعم
للوالدية
 الصحة :تكفل نفسي  ،محاربةاالدمان ،إعاقة
التعليم :االدماج المدرسي  ،التكوين
المهني
 برامج المبادرة الوطنية للتنميةالبشرية،
الجماعات المحلية :الخدمات
االجتماعية للجماعات المحلية

فضاء االستقبال
(الدرك الملكي)

وحدة التكفل
(المستشفيات)

فضاء االستقبال
(الشرطة)

خلية االنصات
(المدارس)

وحدة التكفل
(المحاكم)
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اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها

المراقبة المستقلة :المجلس الوطني والمجالس الجهوي ة لحقوق اإلنسان ،المجلس االستشاري لألسرة والطفل ،المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،إلخ.

الرقم األخضر ،مدرسون ،مهنيو الصحة ،الشرطة ،الدرك الملكي ،الساطات المحلية ،جيران،
أقارب ،أئمة ،جمعيات ، ،مواطنون

الرقم

التدابير الرئيسية

زمن التنفيذ

مؤشرات التقييم

91

91

91

القطاعات
91

53

المسؤولة

القطاعات
الشريكة

الهدف الفرعي  :1جميع األطفال الضحايا ،في وضعية خطر أو احتمال التعرض للخطر ،مرصودين بواسطة و/أو مبلغ عنهم للجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة
تكوين العاملني الذين هم يف اتصال مع األطفال
(التعاون الوطين/مراكز املساعدة االجتماعية،
الصحة ،اجلماعات احمللية) حول أمهية الرصد
والتبليغ عن األطفال الضحايا ،يف وضعية خطر أو
احتمال التعرض للخطر ،وتكوينهم حول تقنيات
رصد عالمات العنف واخلطر

1

تنظيم محالت حتسيسية حول أمهية التبليغ عن
حاالت العنف أو اخلطر ،وحول مسؤولية التبليغ
عرب وسائل اإلعالم وكل القنوات اليت متكن من
الوصول إىل أوسع مجهور السيما الفئات املهمشة
أو يف خطر

2

 عدد أدوات التكوين املعدة واملالئمة ملختلف
املهنيني املتدخلني.
 أدوات التحسيس املعدة واملالئمة ملختلف
املهنيني.
 عدد األشخا املستفيدين من التكوين.

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية،
وزارة االتصال

 التطور السنوي لعدد حاالت الرصد والتبليغ

 رسائل احلمالت املعدة

 أدوات االتصال املصاغة صخصو احلمالت.
 أدوات التواصل املعدة واملالئمة حسب كل فئة
 عدد محالت التوعية املنجزة.

 أنواع القنوات املستخدمة وعدد احلمالت حسب
كل قناة.
 عدد األشخا
 عدد األشخا
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وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهين ،وزارة
الصحة ،وزارة الشباب
والرياضة ،وزارة العدل
واحلريات ،األمن
الوطين ،الدرك امللكي،
وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،وزارة
التشغيل والشؤون
االجتماعية،

املستهدفني.
يف وضعية صعبة الذين مت
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استهدافهم
النشر والتعريف بطريقة واسعة باهلياكل والفاعلني
املخول هلم تلقي معلومات عن األطفال ضحايا
االعتداء ،يف وضعية خطر أو احتمال التعرض
للخطر مت نشرها بشكل واسع.

3

 الرسائل املعدة

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

 أدوات التواصل املنجزة.
 أدوات التواصل املعدة واملالئمة حسب كل فئة
 عدد احلمالت التحسيسية املنجزة.

وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية،
وزارة االتصال

 عدد وأنواع احلمالت املوضوعة لفئات حمددة.
 أنواع القنوات املستخدمة
 عدد األشخا املستهدفني.
 عدد األشخا
الرقم األخضر جماين للتبليغ ،وطين ،سري ،وسهل
الولوج  54/54ساعة و 7أيام 7/لإلجابة بفعالية
على احلاالت املبلغ عنها.

4

يف وضعية صعبة املستهدفني.

 الرقم األخضر سهل الولوج بشكل مستمر.
 عدد املكاملات املستقبلة شهريا.

املرصد الوطين
حلقوق الطفل،

 التطور الشهري والسنوي لعدد املكاملات املعاجلة
 عدد املكاملات املعاجلة
 معدل مدة معاجلة املكاملات

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية
وزارة العدل واحلريات
وزارة الصحة

 عدد املكاملات اليت أدت إىل التتبع
الهدف الفرعي  :2جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بكل طفل تم رصده أو التبليغ عنه ،تحليل وضعيته وتوجيهه لمسار الحماية األنسب لحالته
وضع بروتوكول يقنن حتليل حالة كل طفل وتقييم
اختيار شكل محايته حبسب مصلحته الفضلى

1

 االستشارات مع كل الفاعلني يف جمال الطفولة
لوضع الربوتوكول
 االستشارات مع األطفال لوضع الربتوكول
 الربوتوكول املصاغ ،الذي مت اختباره واملفعل
 تقرير تقييم الربتوكول بعد سنتني
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وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

وزارة الشباب
والرياضة ،وزارة العدل
واحلريات ،وزارة
الداخلية ،مجعيات
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إعداد خريطة /دليل حول خدمات احلماية املوجودة
على مستوى كل إقليم وكل مجاعة ونشرها بني
املهنيني.

2

 عدد األقاليم/العماالت اليت يتوفر لديها خريطة
/دليل خا صخدمات احلماية
 عدد اجلماعات اليت تتوفر على خريطة /دليل
خا صخدمات احلماية

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

وزارة الشباب
والرياضة ،وزارة العدل
واحلريات ،وزارة
الصحة ،وزارة الرتبية
الوطنية والتكوين
املهين ،التعاون الوطين،
السلطات احمللية،
اجلماعات ،اجلهات،
مجعيات

وزارة الداخلية
(العامل)

وزارة الشباب
والرياضة ،وزارة العدل
واحلريات ،وزارة
الصحة ،وزارة الرتبية
الوطنية والتكوين
املهين ،التعاون الوطين،
السلطات احمللية،
اجلماعات ،اجلهات،
مجعيات

 نسبة املهنيني يف اتصال مع األطفال الذين هلم
معرفة بالدليل (الفئة املهنية)

تقنني مدار وخدمات احلماية لكل فئات األطفال
احملتاجني للحماية

3

 الستشارة بشأن فئات األطفال يف حاجة
للحماية
 مدار احلماية القضائية وسلة اخلدمات املناسبة
 مدار احلماية االجتماعية وسلة اخلدمات املناسبة

الهدف الفرعي  :3هياكل وخدمات الحماية االجتماعية تم وضعها وتقويتها
1

منح ولوج أسر األطفال يف وضعية خطر أو احتمال
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 جهاز دعم الرتبية الوالدية متوفر مبراكز املساعدة

التعاون الوطين

وزارة التضامن واملرأة
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التعرض للخطر ،الذين هم يف حاجة للمساعدة إىل
الرتبية الوالدية

واألسرة والتنمية
االجتماعية  ،وزارة
الصحة ،وزارة الداخلية

االجتماعية.
 عدد املهنيني العاملني خصيصا يف املساعدة على
الوالدية باألقاليم /العماالت
 نسبة التطور السنوي
 عدد املهنيني املكونني يف جمال الرتبية الوالدية
باألقاليم /العماالت

 عدد األسر املستفيدة.
 نتائج استطالع الرأي حول درجات رضى األسر
املستفيدة.
2

منح ولوج األطفال يف وضعية خطر أو احتمال
التعرض للخطر ،وأسرهم ،حسب حاجتهم،
ملساعدة دراسية

3

منح ولوج أسر األطفال يف وضعية خطر أو احتمال
التعرض للخطر ،الذين هم يف حاجة للمساعدة
لتطوير املوارد ووسائل العيش (دعم مباشر ،صندوق
دعم التماسك االجتماعي ،صندوق التكافل
العائلي ،برنامج تيسري ،األنشطة املدرة للدخل)

 عدد األسر املستفيدة

 أنواع تدابري املساعدة املتاحة.
 نتائج استطالع الرأي حول درجات رضى األسر
املستفيدة.
 عدد األسر املستفيدة من صندوق دعم التماسك
االجتماعي عرب اجلهاز الرتايب
 عدد األسر املستفيدة من صندوق التكافل
العائلي عرب اجلهاز الرتايب

 عدد األسر املستفيدة من برنامج تيسري عرب
اجلهاز الرتايب
 عدد األسر املستفيدة من للخدمات املدرة
للدخل عرب اجلهاز الرتايب

25

وزارة الرتبية
الوطنية والتكوين
املهين ،التعاون
الوطين
التعاون الوطين

مجعيات ،اجلماعات

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية ،وزارة
العدل واحلريات،
املبادرة الوطنية للتنمية
االجتماعية،
اجلماعات ،مجعيات

مشروع البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب

 دراسة صخصو األسر غري املستفيدة من
اخلدمات االجتماعية
 دراسة فعالية تدابري املساعدة املوضوعة.
إحداث أو إصالح هياكل االستقبال مالئمة
الحتياجات األطفال وأسرهم (تضم هياكل
املستعجالت ،االستقبال النهاري...إخل)

4

 عدد اهلياكل اجلديدة احملدثة

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية املبادرة
الوطنية للتنمية
االجتماعية ،السلطات
احمللية ،اجلماعات،
مجعيات

 عدد اهلياكل اليت مت إصالحها
0 شروط الولوج هلذه اهلياكل.
 عدد األطفال املستفيدين من خدمات هذه
اهلياكل.
 عدد األطفال يف قائمة االنتظار للحصول على
خدمات هذه اهلياكل.

الهدف الفرعي  :4جميع األطفال ضحايا العنف ،في وضعية خطر أو احتمال التعرض للخطر ،يلجون لحماية قضائية مناسبة الحتياجاتهم ومالئمة للمعايير الدولية
وضع نظام االعتماد والتقييم املنتظم للمالئمة مع
املعايري املعتمدة
(انظر اهلدف االسرتاتيجي الثالث  ،اهلدف الفرعي
الثاين)

1

2

إصدار قانون نظام أسر االستقبال
(انظر اهلدف االسرتاتيجي األول)

3

تقنني إعادة توجيه األطفال بني احلماية القضائية
واحلماية االجتماعية وفق احتياجاهتم
(انظر أيضا اهلدف الفرعي الثاين)

 مسطرة إعادة التوجيه املمأسسة

 عدد حاالت األطفال الذين متت إعادة توجيههم
من احلماية القضائية إىل احلماية االجتماعية.
 عدد حاالت األطفال الذين متت إعادة توجيههم
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وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

التعاون الوطين ،وزارة
العدل واحلريات،
مجعيات

مشروع البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب

من احلماية االجتماعية إىل احلماية القضائية.
 نسبة التطور السنوي للمؤشرات.
تقنني تبادل املعلومات املتعلقة باحلماية القضائية مع
املؤسسة اليت تتمركز فيها املعلومات داخل نظام
احلماية

4

 مسطرة نشر املعلومات املقننة.
 نسبة احلاالت املعاجلة يف إطار احلماية القضائية
اليت مت تداول املعلومات بشأهنا

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية،
وزارة العدل
واحلريات

اللجنة اإلقليمية حلماية
الطفولة

الهدف الفرعي  :5استعمال المعلومات المحصل عليها حول األطفال في اتصال مع الجهاز الترابي الحمائي من أجل تدبير الحاالت الفردية

1

متركز كل البيانات حول األطفال اليت مت استقاؤها
من طرف خمتلف الفاعلني يف اتصال مع الطفل
باجلهاز الرتايب احلمائي وتسجيلها مبلفات خاصة
بكل طفل

2

التحيني املنتظم مللف كل طفل يف اتصال مع
اجلهاز الرتايب احلمائي
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 الئحة املعطيات املدرجة مبلفات األطفال

 عدد امللفات من القضايا املتعلقة األطفال الذين
حيصلون على النظام الذي أنشئ مع معلومات
كاملة.
 نسبة امللفات املنشئة بالنسبة لعدد األطفال يف
اتصال مع النظام احلمائي .
 الوثرية املتوسطة لتحيني امللفات
 عدد ملفات األطفال اليت مت حتيينها يف الشهر/السنة

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية،
اإلقليم

وزارة العدل واحلريات،
وزارة الرتبية الوطنية،
التكوين املهين ،وزارة
الصحة ،وزارة الشبيبة
والرياضة ،جلمعيات

اإلقليم

وزارة العدل واحلريات،
وزارة الرتبية الوطنية،
التكوين املهين ،وزارة
الصحة ،وزارة الشبيبة
والرياضة ،اجلمعيات
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0

وضع بروتوكول يوضح طرق تبادل املعلومات بني
كل املهنيني املتدخلني حول نفس احلالة

 الربوتوكول املنجز
 الربوتوكول املتداول بني املهنيني

4

حتديد طرق ولوج األطفال وعائالهتم للملفات
اليت تتضمن املعلومات اخلاصة هبم

 طرق الولوج احملددة
 طرق التواصل مع األسر واألطفال صخصو طرق
الولوج.
0 عدد األسر واألطفال الذين يلتمسون الولوج إىل
ملفاهتم

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

وضع بروتكول/دليل يربز سبل اختاذ القرارات
بشأن حالة كل طفل يف اتصال مع اجلهاز
احلمائي حسب بيانات متعددة املصادر متضمنة
يف ملفه اخلا .

 عدد املهنيني املكونني يف جمال مربرات القرارات
 دراسة صخصو مربرات القرارات املتخذة.

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

 عدد األقاليم اليت وظفت الربوتوكول

5

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

وزارة العدل واحلريات،
وزارة الرتبية الوطنية،
التكوين املهين ،وزارة
الصحة ،وزارة الشبيبة
والرياضة ،اجلمعيات
اللجنة الوطنية حلماية
املعطيات الشخصية

وزارة العدل واحلريات،
وزارة الرتبية الوطنية

الهدف الفرعي  :6التتبع والتقييم المستمر لكل حالة من حاالت األطفال الذين تم التكفل بهم من طرف الجهاز الحمائي
وضع نظام للتتبع والتقييم املنتظمني لكل
احلاالت اليت ترد على اجلهاز

0

نظام تتبع منتظم لتقدم حاالت األطفال املعتمد
من طرف اللجنة اإلقليمية حلماية الطفولة
2
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 عدد حاالت األطفال اليت مت تتبعها فعليا

اللجنة اإلقليمية
حلماية الطفولة

 وثرية اجتماعات التتبع للجنة اإلقليمية حلماية
الطفولة

اللجنة اإلقليمية
حلماية الطفولة،
وزارة التضامن
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واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية،
التعاون الوطين
3

وضع بروتوكول-الئحة احلاالت الصعبة اليت
تتطلب تدخال على مستوى العمالة أو اإلقليم

4

وضع آلية داخلية للتظلم واملراقبة سهلة الولوج

 الربوتوكول والالئحة معدة ونظام للتنبيه حمدد
 عدد العماالت واألقاليم اليت مت اختبار الربوتوكول هبا
 عدد حاالت التنبيه سنويا.
 نسبة التطور السنوي حلاالت التنبيه
 طرق التظلم احملددة

وضع مناهج لتقييم اخلدمات اليت يقدمها اجلهاز
احلمائي ،من طرف املرتفقني وخاصة األطفال
وعائالهتم (استطالعات الرضى  ،جمموعات
بؤرية مثال)

5

 وسائل إخبار املعنيني بآلية التظلم واملراقبة املتوفرة
 عدد احلاالت املبلغ عنها آللية التظلم واحلاالت
املتبعة
 طرق التقييم من طرف املرتفقني احملددة
 عدد التقييمات املنجزة بكل إقليم
 عدد تقارير التقييم املنشورة

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية
وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

هياكل التكفل
باألطفال

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

آلية االعتماد تقر مبطابقة البنيات للمعايري
املعمول هبا (انظر اهلدف االسرتاتيجي الثالث)

6
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الهدف الفرعي  :7الجهاز الترابي لحماية الطفولة يرتكز على إطار قانوني ينظم التزامات المسؤولين والتنظيم المؤسساتي وآليات التنسيق والمراقبة والخدمات والوسائل
وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

وزارة العدل واحلريات،
األمانة العامة
للحكومة

 عدد األقاليم املتوفرة على جلنة مفعلة حلماية الطفولة

وزارة الداخلية،
وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

وزارة العدل واحلريات،
وزارة الشبيبة والرياضة،
التعاون الوطين،
املديرية العامة لألمن
الوطين ،الدرك امللكي،
اجلماعات احمللية،
اجلمعيات

 عدد األقاليم اليت تتوفر على اهلياكل احملدثة

وزارة الداخلية

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية ،وزارة
العدل واحلريات ،وزارة
الصحة ،التكوين

إعداد اإلطار القانوين املنظم جلهاز محاية الطفولة
على املستوى الرتايب
(انظر اهلدف االسرتاتيجي األول)

1

إحداث جلنة إقليمية حلماية الطفولة يرتأسها
عامل اإلقليم وتضم يف عضويتها ممثال عن وزارة
التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
(التعاون الوطين) الذي تعهد إليه مهام
السكرتارية ،واملصاحل الرتابية والعدل والرتبية
الوطنية والصحة واألمن الوطين والدرك امللكي
واجلماعات الرتابية واجمللس اإلقليمي واجلمعيات
العاملة يف جمال محاية الطفولة برتاب كل إقليم
هبدف تفعيل السياسة العمومية املندجمة حلماية
الطفولة

2

إحداث هيكل إقليمي على مستوى كل عمالة
أو إقليم ،تعهد هلا مهمة مجع املعطيات
ومعاجلتها ومهمة التقييم والتوجيه وتتبع كل
حاالت األطفال

3
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 عدد االجتماعات السنوية للجنة محاية الطفولة
لكل إقليم
 تقارير االجتماعات.

 الئحة املهنيني املعينني

 عدد املهنيني املكونني
 عدد األقاليم املتوفرة على اهلياكل
احملدثة/املعدة/اجملهزة
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 مبلغ امليزانية املرصودة للهيكل بكل إقليم

حتديد طرق التنسيق بني اهليكل اإلقليمي جلمع
املعطيات وباقي هياكل االستقبال املتواجدة
برتاب اإلقليم (مؤسسات الرعاية االجتماعية،
وحدات محاية الطفولة ،مراكز املساعدة
االجتماعية ،وحدات التكفل املندجمة بالنساء
واألطفال ضحايا العنف باملستشفيات العمومية
واحملاكم؛ خاليا االستماع والتوجيه باملؤسسات
التعليمية والشرطة والدرك امللكي)

4

إحداث نقط ارتكاز حلماية الطفولة داخل
اجلماعات البعيدة عن مراكز العماالت أو
األقاليم

5

6

وضع شروط ومعايري مشاركة اجلمعيات يف
أشغال اللجان على املستوى اإلقليمي
مأسسة املخطط اإلقليمي حلماية الطفولة كوسيلة

31

املهين ،املديرية العامة
لألمن الوطين ،الدرك
امللكي ،اجلماعات
احمللية ،اجلمعيات

 الربتوكول احملدد لكيفية التنسيق املعد واملستعمل

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

وزارة العدل واحلريات،
وزارة الصحة ،وزارة
الرتبية الوطنية ،املديرية
العامة لألمن الوطين،
الدرك امللكي

 عدد نقط االرتكاز املعينني

التعاون الوطين،
وزارة الداخلية
(العامل)

اجلماعات احمللية

 عدد األقاليم اليت تتوفر على برتوكول عملي.
 تقييم مرحلي لوضع الربتوكول

 نسبة التغطية اجلغرافية جلهاز محاية الطفولة
 عدد نقط االرتكاز املكونني.

 عدد اجلمعيات املشاركة يف أشغال كل جلنة
 طرق مشاركة اجلمعيات بأشغال كل جلنة

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية،
العامل

التعاون الوطين
اللجن اجلهوية حلقوق
اإلنسان

 اإلطارات التوجيهية للمخطط اإلقليمي املعدة

وزارة التضامن

وزارة العدل واحلريات،
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للربجمة والتتبع والتقييم
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 عدد األقاليم املتوفرة على خطة إقليمية.
 عدد األقاليم اليت قامت بتقييم اخلطة اإلقليمية.

واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

وزارة الصحة ،الرتبية
الوطنية ،التعاون
الوطين ،وزارة الداخلية،
اجلماعات احمللية،
اجلمعيات
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الهدف االستراتيجي الثالث :وضع معايير للمؤسسات والخدمات والممارسات لحماية الطفولة
يندرج الربنامج الوطين التنفيذي يف سياق يتميز بانطالق املغرب ،منذ سنوات ،يف التفكري والعمل على معايرة املؤسسات واخلدمات واملمارسات حلماية الطفولة .وترمي
اإلجراءات املتخذة يف هذا الربنامج إىل ريملة املكتسبات ،من خالل تنظيمها ومنحها النطاق واالتساق املطلوبني ،للرفع من محاية الطفولة باملغرب إىل مستوى اجلودة ،اليت تليب
طموحات البالد والتزاماهتا حبقوق الطفل.
إن مسلسل وضع معايري للحماية ،يعترب أساسيا يف تنفيذ السياسة العمومية ،وبذلك يضمن تنفيذها على أسس معيارية متينة .وهو يف مرحلة أولية يتضمن وضع معايري للشروط
الدنيا للمؤسسات واخلدمات واملمارسات حلماية الطفولة؛ ويف مرحلة ثانية ،وعلى أساس هذه املعايري ،سيتم تقييم املؤسسات واخلدمات واملمارسات احلالية ،لقياس مطابقة
أدائها مع املعايري املوضوعة.
ومن مث ،سيتم حتديد اإلجراءات للتحسني التدرجيي الالزم لتأهيل مجيع هذه املؤسسات واخلدمات واملمارسات ،لتفوق مستوى الشروط الدنيا للمعايري احملددة.
ويف ما خيص اهلياكل واخلدمات ،يتعلق األمر بإعطاء إصالح القانون  04-32بعدا ميكن من معايرة خدمات محاية الطفولة ،من خالل إدماج املعايري احملددة يف إطار تنفيذ
السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة يف هذا اإلصالح ،وتوسيع نطاقه ،ليشمل كافة مؤسسات االستقبال والتكفل باألطفال يف بالدنا.
وهبدف معايرة ممارسات احلماية ،يتوخى الربنامج التنفيذي حتسنا كبريا وملموسا يف جمال التكوين األساسي واملستمر ،للمهنيني العاملني يف جمال محاية الطفولة ،فيما يتعلق
بالنهوض حبقوق الطفل ومناهج وتقنيات االشتغال والتعامل مع األطفال.
ومتر معايرة املمارسة كذلك ،عرب حتسني اإلطار االجتماعي-املهين للمهنيني يف جمال محاية الطفل بشكل عام وكذا االعرتاف باإلطار االجتماعي -املهين واإلطار القانوين
للعاملني االجتماعيني ،من خالل وضع واعتماد مرجع ملهن العمل االجتماعي وكذا اإلطار القانوين للعاملني االجتماعيني.
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إن معايرة محاية الطفولة اليت يسعى إليها الربنامج الوطين التنفيذي ،ال تنتهي مع حتقيق األهداف املسطرة ،بل هو مسار مستمر وعملية لبناء جودة الوقاية واألجوبة لتلبية
حاجيات محاية الطفولة.
تتطلب اخلطوة األوىل هلذا املسار ضمان بلوغ مجيع املؤسسات واخلدمات واملمارسات ،مستوى مقبوال من املطابقة مع املعايري الدنيا.
وللوصول إىل هذا املبتغى ،يتم اإلشراف والتتبع يف إطار نظام لالعتماد والتقييم الدوري املنتظم؛ وذلك ب:
 التشجيع والنهوض باملعايرة وقياسها؛
 حث كل املتدخلني العتماد املعايري كمرجع؛
 العمل على إشعاع اجملهود املبذول واعتماده.
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التدابير الرئيسية

الرقم

زمن التنفيذ

مؤشرات التقييم

16

20 19 18 17

القطاعات
المسؤولة

القطاعات
الشريكة

الهدف الفرعي  :1وضع وتفعيل معايير وقواعد دنيا تتعلق بمؤسسات االستقبال والتكفل في مجال حماية الطفولة

0

مراجعة القانون  04.32املتعلق بشروط فتح
وتدبري مؤسسات الرعاية االجتماعية ليضم
معايري هياكل االستقبال والتكفل وتوسيع نطاق
تطبيقه وتعميمه
(انظر اهلدف االسرتاتيجي االول)

5

إعداد دالئل تطبيقية تتعلق مبعايري سهلة
االستعمال موجهة إىل خمتلف الفئات املهنية

 الدالئل التطبيقية املعدة
 حبث لدى املهنيني لقياس سهولة استعمال هذه الدالئل

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

وزارة العدل واحلريات،
التعاون الوطين،
اجلمعيات ،األمن
الوطين ،الصحة ،الشبيبة
والرياضة ،الدرك

0

نشر املعايري املعدة على كل الفئات املستخدمة
هلا ( أطفال وأسر) مبساعدة أداة سهلة الولوج
ومالئمة

 صنف أدوات نشر املعايري املعدة
 صنف أدوات نشر املعايري املعدة لفائدة األطفال

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

وزارة العدل واحلريات،
التعاون الوطين
،اجلمعيات ،األمن
الوطين ،الصحة ،الشبيبة
والرياضة ،الدرك

 صنف أدوات نشر املعايري املعدة لفائدة األشخا
االحتياجات اخلاصة
 عدد اهلياكل العاملة على نشر املعايري

ذوي

 تقدير عدد املرتفقني موزعني حسب الفئات

35

مشروع البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب

الهدف الفرعي  : 2وضع نظام االعتماد والتقييم منتظم ومطابق للمعايير

2

تقوية دعم تعميم املعايري والقواعد يف اهلياكل
املوجودة

 أدوات الدعم املعدة
 املوارد البشرية واملالية املتوفرة

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية ،وزارة
العدل واحلريات

وزارة العدل واحلريات
التعاون الوطين،
اجلمعيات  ،األمن
الوطين ،الصحة ،الشبيبة
والرياضة ،الدرك،الرتبية
الوطنية

3

الية التقييم منتظمة من أجل مالئمة اهلياكل
للمعايري املوضوعة

 آلية التقييم احملددة

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

وزارة العدل واحلريات

1

وضع آلية تقييم مستوى مالئمة اهلياكل املوجودة
مع القواعد واملعايري املعتمدة

 آلية التقييم احملددة

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

وزارة العدل واحلريات،
التعاون الوطين
اجلمعيات ،األمن
الوطين ،الصحة ،الشبيبة
والرياضة ،الدرك ،الرتبية
الوطنية

 آلية التقييم الفعالة

 عدد هياكل االستقبال املعتمدة
 عدد هياكل االستقبال اليت مت رفض اعتمادها
 عدد هياكل االستقبال املعتمدة اليت كانت موضوع
رفض
 التطور السنوي للهياكل

 آلية التقييم الفعالة

 عدد هياكل االستقبال غري املعتمدة
 عدد هياكل االستقبال اليت مت رفض اعتمادها

 عدد األطفال املتكفل هبم يف هياكل االستقبال املعتمدة
مقارنة مع العدد الكلي لألطفال املتكفل هبم
 التطور السنوي للهياكل
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الهدف الفرعي  :3وضع مرجعية للعمل االجتماعي
1

وضع مرجعية وطنية ملهن العمل االجتماعي

2

وضع نظام العتماد كفاءات العاملني
االجتماعيني غري احلاصلني على الشواهد يف
امليدان

3

وضع إطار قانوين للعاملني االجتماعيني

 فئات العاملني االجتماعيني احملددة
 مرجعية الكفاءات احملددة

 مرجعية الكفاءات املعتمدة واملنشورة
 وسائل تقييم كفاءات العاملني االجتماعيني املعرتف هبا
 آليات االعتماد احملددة
 عدد املهنيني املعتمدين

أنظر اهلدف االسرتاتيجي رقم 0

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

اجلمعيات ،التعاون
الوطين ،معاهد التكوين

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

العدل واحلريات ،وزارة
التشغيل

الهدف الفرعي  : 4توحيد معايير تكوين العاملين االجتماعيين ،تكملة وتعزيز تدريب المهنيين العاملين في مجال حماية حقوق الطفل وفق مقاربة حقوقية
1

التكوينات االساسية للعاملني االجتماعيني موحدة
على أساس مرجعية مهن العمل االجتماعي

 عدد التكوينات احلالية اليت مت تقييمها
 عدد التكوينات املوحدة
 عدد التكوينات املعتمدة
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معاهد التكوين اجلامعية
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برامج التكوين املستمر للعاملني االجتماعيني
تستند على توحيد تدخالت املهنيني املختصني
يف جمال محاية األطفال

2

3

 وثيقة دراسة احتياجات التكوين املنجزة
 عدد مصوغات التكوين املعمول هبا
 وثيقة دراسة تقييم املمارسات بعد  2سنوات

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

العدل واحلريات،
الشرطة ،الدرك ،الصحة،
الرتبية الوطنية ،النعاون
الوطين ،معاهد التكوين،
اإلقليم

تعزيز برامج التكوين األساسي لباقي املتدخلني
املعنيني باحلماية (رجال التعليم ،الصحة ،القضاة،
رجال الشرطة ورجال الدرك ،وما إىل ذلك) يف
الوحدات املتصلة حبقوق الطفل ،وتقنيات ومناهج
االشتغال والتعامل مع األطفال

 عدد وأنواع التكوينات األساسية تدمج مصوغات ملزمة
يف ما يتعلق حبقوق الطفل وتقنيات االشتغال مع
األطفال.
 عدد املهنيني املكونني حسب الفئة

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

الصحة ،العدل ،الدرك
امللكي ،األمن الوطين،
اجلامعات ،معاهد
التكوين

تقدمي برامج التكوين املستمر يف جمال حقوق
الطفل ومناهج االشتغال والتعامل مع األطفال
وفق املقاربة احلقوقية إىل غريهم من املهنيني
العاملني يف جمال محاية الطفولة

 وثيقة دراسة احتياجات التكوين املنجزة

وزارة التضامن
واملرأة واألسرة
والتنمية
االجتماعية

اإلقليم ،معاهد التكوين

 عدد املهنيني املكونني

 عدد وحدات التكوين املعمول هبا
 عدد املهنيني املكونني
 فئات املهنيني املكونني

 وثيقة دراسة تقييم املمارسات بعد  2سنوات
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الهدف االستراتيجي الرابع :النهوض بالمعايير االجتماعية الحمائية ووقاية األطفال من العنف
النهوض بالمعايير االجتماعية الحمائية

من أجل فعالية واستدامة أية سياسة حلماية الطفولة ،جيب أن تصبح ممتلكة من قبل اجملتمع الذي يتم فيه تنفيذها ،وأن تكون مرسخة باستمرار يف القيم واملعايري االجتماعية
املشرتكة ،اليت متثل مرجعا يستخلص أفراده ،جوهر أحكامهم ،اليت تضفي أو تنزع الشرعية عن سلوكهم جتاه األطفال.
يتمثل الرهان إذن ،يف تطوير الوعي لدى مجيع فئات اجملتمع مبجال حقوق الطفل ،وباآل ثار السلبية جلميع أشكال العنف على األطفال أنفسهم ،وعلى األسر ،واجملتمع
واالقتصاد؛ حبيث يتكون للمجتمع موقف ملموس حول محاية األطفال .ويتعلق األمر ،يف حالة اآلباء واألمهات واملدرسني واملربني وغريهم من العاملني مع األطفال ،أن يكون
لديهم الوعي الكايف بالنتائج السلبية املرتتبة عن العنف ضد األطفال ،ليتبلور يف ممارساهتم اليومية التعليمية موقف ينبذ العنف وحيرتم الطفل وحقوقه.
ويتعلق األمر ،يف حاالت أخرى من أفراد اجملتمع ،مبعرفة وتكوين وعي كايف بأضرار العنف ضد األطفال ورفضه وإدانته بشكل واضح ،وترمجة ذلك مبوقف اجيايب يستنكر العنف
ضد الطفل ،وهنج خطوات ملموسة للوقاية أو القضاء على العنف (التبليغ).
للنهوض هبذا التغيري اجملتمعي ،سريكز الربنامج الوطين التنفيذي ،بالدرجة األوىل  ،على تدخالت هتم األطر العاملة مع األطفال واملدرسني واملربني والفاعلني يف جمال محاية
الطفولة (العاملني االجتماعيني ،والقضاة ،واألمن الوطين ،والدرك امللكي ،وأطر الصحة ،اخل)؛ على أن توجه بعد ذلك إىل اآلباء ،مث إىل باقى أفراد اجملتمع.
يف ما خيص األطر العاملة مع األطفال ،يستند التغيري املنشود على التحسيس مببادئ حقوق الطفل واألضرار اخلطرية للعنف ضده .وميكن بلوغ ذلك بشكل ملموس عرب تطوير
مهارات نوعية ،وتوفري األدوات الالزمة لرتمجة هذا الوعي إىل سلوك محائي فعال ،من خالل أساليب التدريس غري العنيفة ،بالنسبة للمدرسني ،ومتثالت حترتم الطفل وحقوقه
بالنسبة للمهنيني اآلخرين.
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وسيتم بناء أسس الوعي والتكوين والتلقني يف هذا اجملال ،من خالل إدخال مصوغات يف مناهج التكوين األساسي للمهنيني ،بشأن حقوق الطفل ،والعنف ضد الطفل ومحاية
الطفولة .وسيتم تعزيزها وتطويرها من خالل برامج التكوين املستمر ،وبلورهتا وتنفيذها استجابة لالحتياجات الفعلية للمهنيني اليت مت حتديدها خالل رصد وتقييم أنشطتهم.
سيستفيد اآلباء من أنشطة تكوينية يف جماالت الوالدية اإلجيابية وغري العنيفة ،وإدارة النزاعات داخل األسرة ،خاصة مع املراهقني ،مبساعدة برامج للتكوين وأدوات للتعلم الذايت،
واليت سيتم توفريها يف مراكز املساعدة االجتماعية (التعاون الوطين) ،وهبذا املفهوم ،سيتخذ تطوير احلماية االجتماعية ،املرتقب يف إطار اجلهاز الرتايب املندمج حلماية الطفولة،
بعدا إضافيا.
وسيتم تشجيع األطفال أنفسهم ليشكلوا عامال مهما لنشر ثقافة حقوق الطفل ،عرب تشجيع املشاركة املنتظمة ومتلكهم املعايري االجتماعية احلمائية.
ويف هذا السياق ،يعترب برملان الطفل جهازا أساسيا وإطار يتيح لعدد من األطفال من خمتلف أحناء اململكة املغربية إمكانية االلتقاء والتشاور والتعبري عن آرائهم ومساءلة أعضاء
احلكومة بشأن عدد من القضايا الوطنية ،خاصة تلك اليت هتم الطفولة .كما يتوخى هذا اإلطار املسامهة يف ترسيخ ثقافة املواطنة وقيم الدميقراطية لدى األجيال الصاعدة من
خالل تنمية وعيها حبقوقها و واجباهتا.
إن تغيري تصورات اجلمهور الواسع ،سيتم من خالل االلتزام بنشر حمتويات حمرتمة للطفل وحلقوقه يف دفاتر التحمالت لوسائل اإلعالم املختلفة ،مبا يف ذلك اإلنرتنت ،ومن
خالل إثارة نقاش منتظم ودوري يف وسائل اإلعالم ،حول العنف ضد األطفال ومحاية الطفولة.
هذا التغيري املنشود يعتمد على تعزيز رسائل حول حقوق الطفل والعنف ضد األطفال ومحاية الطفولة ،حترتم الطفل وحقوقه ،يف املساجد ويف وسائل اإلعالم التابعة لوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية .كما جيب أن تنهل هذه الرسائل من مرجعية تشجع احرتام الطفل وحقوقه ،وإدانة العنف ضده ،كما هو منصو عليه يف الدين اإلسالمي.
وهناك طريقة ثالثة هلذا التغيري وتعزيز املعايري االجتماعية احلمائية لألطفال ،تتمثل يف تطوير ونشر املعارف العلمية املتعلقة حبقوق الطفل والعنف ضد األطفال ومحاية الطفولة،
وتشجيع البحث العلمي يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية عرب إحداث تكوينات للبحث متخصصة يف هذه اجملاالت يف سلك املاسرت والدكتوراه.
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وقاية األطفال من العنف

تقتضي الوقاي ة من العنف ،تعزيز تدابري احلماية االجتماعية ،وتيسري الولوج إىل اخلدمات األساسية لألسر اليت يتوفر لديها أطفال معرضني ملخاطر العنف .وهذا مير عرب توفري
تغطية أفضل ملختلف التدابري اهلادفة لتحسني فر الولوج إىل الرعاية الصحية (نظام املساعدة الطبية ،نظام التأمني اإلجباري عن املرض) ،تقدمي مساعدات يف التعليم

ومكافحة اهلدر املدرسي (تيسري) ،واملساعدات االجتماعية واالقتصادية املباشرة (صندوق دعم التماسك االجتماعي ،دعم األرامل املعيالت لألطفال اليتامى ،صندوق التكافل
العائلي).
وهتم أيضا ،الوقاية من التخلي عن األطفال عند الوالدة ،وذلك من خالل التثقيف اجلنسي واإلجنايب يف املدارس ويف أماكن التجمعات األخرى ،عرب تقدمي املساعدة إىل
األمهات (الفتيات والنساء) اللوايت لديهن أطفاال ولدوا خارج إطار مؤسسة الزواج ،ومساعدهتن لالحتفا بأبنائهن.
كما تعين ،يف النهاية ،تطوير املسؤولية االجتماعية لدى القطاع اخلا  ،خاصة مزودي خدمة اإلنرتنت والصناعة السياحة والسفر.
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الرقم

مؤشرات التقييم

اإلجراءات األساسية

زمن التنفيذ
16

17

18

19

21

القطاعات المسؤولة

القطاعات الشريكة

النهوض بالمعايير االجتماعية الحمائية
الهدف الفرعي  :1المهنيين الذين يشتغلون مع األطفال لهم تصورات وتمثالت وممارسات مهنية متشبعة بمقاربة حقوق الطفل

1

2

تقوية التكوين األساسي للمهنيني العاملني مع
األطفال يف جمال حقوق الطفل (املدرسني
والقضاة والشرطة والدرك واألطباء والعاملني
االجتماعيني)
(أنظر اهلدف االسرتاتيجي  0حتت اهلدف
الفرعي رقم )4
إعداد أدوات عملية بيداغوجية ضد العنف
لفائدة األطر التعليمية وبالتشاور معهم ووضعها
رهن إشارهتم

 املصوغات املالئمة املعدة

 املصوغات املعتمدة يف مناهج تكوين الشرطة
والدرك والقضاة واملدرسني والعاملني يف اجملال
الطيب واملساعدين االجتماعيني

وزارة التضامن واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

وزارة العدل واحلريات ،وزارة
الرتبية الوطنية والتكوين املهين،
معاهد التكوين

 املصوغات التكوينية املنفذة

 نوعية األدوات البيداغوجية احملددة
 عدد املدارس أو األدوات املنشورة

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهين

وزارة التضامن واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

 عدد املدرسني املكونني على استخدام أساليب
التدريس غري العنيف
 دراسة حول العنف يف املدرسة بعد  2سنوات
معدة.

الهدف الفرعي  :2دعم األبوة واألمومة اإليجابية لفائدة اآلباء
1

أسر األطفال يف خطر أو يف وضعية خطر هلم
حق الولوج إىل املساعدة الوالدية.
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[انظر اهلدف االسرتاتيجي ]5
الهدف الفرعي  :3تعزيز مشاركة األطفال
1

أدوات التواصل حول أساليب االستماع واألخذ
يعني االعتبار آراء األطفال معدة ومعممة

 عدد ونوع األدوات املنجزة

2

إحداث هياكل ملشاركة األطفال ،مبا يف ذلك
األطفال يف وضعية صعبة ،يف تنفيذ السياسة
العمومية املندجمة حلماية الطفولة

 نوعية آليات التشاور مع األطفال

3

ضمان مشاركة األطفال ،مبا يف ذلك األطفال
يف وضعية صعبة يف إعداد ومتابعة تنفيذ مجيع
السياسات اليت هتم األطفال مباشرة

4

تعزيز قدرات اجلماعات يف جمال تنظيم مشاركة
األطفال

 عدد اهلياكل اليت تتوفر على هذه األدوات
حسب اإلقليم
 حبث لدى املرتفقني حول تصورهم املتعلق بضرورة
األخذ بعني االعتبار آراء األطفال.

 عدد األطفال الذين متت استشارهتم
 عدد األطفال يف وضعية صعبة الذين متت
استشارهتم
 نشر التقارير اليت تقدم آراء األطفال

 عدد وطبيعة آراء األطفال تؤخذ بعني االعتبار يف
اختاذ القرارات املتعلقة بتنفيذ السياسة العمومية
 برنامج تدريب لفائدة مسؤويل اجلماعات معد
 عدد اجلماعات حيث مت تدريب املسؤولني
 عدد املسؤولني املدربني حسب كل مجاعة

وزارة التضامن واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

املرصد الوطين حلقوق الطفل،
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهين ،هياكل التكفل
باألطفال

وزارة التضامن واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

املرصد الوطين حلقوق الطفل،
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهين ،وزارة العدل واحلريات،
وزارة الشباب والرياضة

وزارة التضامن واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

املديرية العامة لإلدارات
واجملالس احمللية ،اجلماعات

 عدد اجلماعات حيث مت وضع آليات املشاركة
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5

مضاعفة عدد اجملالس اجلماعية لألطفال

 عدد اجلماعات احملدثة للمجالس اجلماعية
لألطفال

وزارة التضامن واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

املديرية العامة لإلدارات
واجملالس احمللية ،اجلماعات

 نسبة وفئات املشاركني من األطفال احملرومني يف
اجملالس اجلماعية
 تقارير اجملالس اجلماعية
 تقارير حول القرارات املتخذة بناء على اقرتاح
اجملالس اجلماعية لألطفال

الهدف الفرعي  :4الترويج لدى جميع أفراد المجتمع لنظرة إيجابية تحترم الطفل والطفولة ونظرة سلبية اتجاه العنف ضد الطفل انطالقا من مقاربة تحترم الطفل وحقوقه
 0تضمني دفاتر التحمالت ملختلف وسائل
اإلعالم الكالسيكية واألنرتنيت االلتزام بنشر
برامج حترتم الطفل وحقوقه

 الئحة لدفاتر التحمالت اليت تشري إىل االلتزام
بنشر برامج حترتم الطفل وحقوقه

اهليئة العليا لالتصال السمعي
البصري  ،وزارة الصناعة
والتجارة واالستثمار واالقتصاد
الرقمي

 5تنشيط نقاش عمومي ومنتظم يف وسائل
اإلعالم الوطنية حول العنف ضد األطفال
ومحاية الطفولة

 عدد الربامج اإلذاعية والتلفزية حول املوضوع يف
أوقات ذروة املشاهدة أو االستماع

وزارة االتصال
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 الئحة لدفاتر التحمالت الغري متضمنة هلذا
االلتزام

 عدد الربامج اخلاصة حول املوضوع واملوجهة
مباشرة لألطفال
 عدد الشخصيات العلمية والدينية واجلمعوية
رفيعة املستوى الفكري واملعنوي ،املشاركة يف هذه
الربامج

وزارة التضامن واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية ،الرابطة
احملمدية للعلماء ،اجمللس
األعلى للعلماء ،اجلامعات
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3

إجراء حبث إلعادة بناء وترسيخ حقوق الطفل
وعرض ديداكتيكي ملرجعية حقوق الطفل يف
اإلسالم

 وثيقة تسلط الضوء على القيم الدينية متالئمة مع
مبادئ اتفاقية حقوق الطفل منجزة

وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية

الرابطة احملمدية للعلماء،
اجلامعات

 وثيقة معممة

4

إعداد أدوات التوعية والتكوين يف جمال حقوق
الطفل لفائدة املسؤولني الدينيني

 نوعية األدوات املنجزة

وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية

وزارة التضامن واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية ،الرابطة
احملمدية للعلماء ،اجمللس
األعلى للعلماء

5

وضع برنامج للتحسيس والتكوين حول حقوق
الطفل لفائدة املسؤولني يف احلقل الديين

 مصوغات للتكوين املعدة

وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية

وزارة التضامن واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية ،الرابطة
احملمدية للعلماء ،اجمللس
األعلى للعلماء

 األدوات املنشورة

 عدد املسؤولني الدينيني

الهدف الفرعي  :5تطوير البحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية حول العنف ضد األطفال وحماية الطفولة ونشر النتائج
1

ختصيص دعم مايل للمنشورات العلمية املتميزة
واملنجزة حول العنف ضد األطفال ومحاية
الطفولة

2

ختصيص جائزة ألفضل البحوث واملنشورات
املنجزة يف اجملال

 شروط تقدمي الدعم احملددة
 موارد الدعم املعبئة

وزارة االتصال

وزارة التعليم العايل

 عدد الكتب املنشورة حول محاية الطفولة املدعمة
ماليا
 اسم اجلائزة وطرق منح اجلائزة احملددة
 وضع اهليأة التدبريية للجائزة
 عدد املتبارين على اجلائزة
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وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي

وزارة االتصال ،وزارة التضامن
واملرأة واألسرة والتنمية
االجتماعية

والبحث العلمي ،وزارة التضامن
واملرأة واألسرة والتنمية
االجتماعية
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3

تشجيع إحداث تكوينات يف املاسرت حول
موضوع محاية الطفولة

4

تشجيع حبوث الدكتوراه حول موضوع محاية
الطفولة

 عدد شهادات املاسرت املعتمدة
 عدد الطلبة املسجلني

وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي

اجلامعات ،وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية

 عدد الطلبة الناجحني يف االمتحانات النهائية
 التطورات مقارنة بالسنة املاضية.

 عدد الطلبة املسجلني يف الدكتوراه الذين يعملون
على موضوع محاية الطفولة

وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي

اجلامعات ،وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية

 عدد الدكتوراه اليت متت مناقشتها
 التطورات مقارنة بالسنة املاضية.

وقاية األطفال من العنف
الهدف الفرعي  : 6تعزيز الحماية االجتماعية والولوج إلى الخدمات األساسية لألسر حيث األطفال معرضين لخطر العنف بسبب هشاشتها
1

2
3

]أنظر اهلدف االسرتاتيجي الثاين ،اهلدف
الفرعي رقم [0
حتسني وتدعيم الولوج إىل املساعدة االجتماعية
بالنسبة لألسر يف وضعية هشاشة واحملتضنني
ألطفال معرضني ملخاطر العنف

 تطور عدد األسر املستفيدة من نظام املساعدة
الطبية

تعزيز الدعم لتمدرس األطفال يف وضعية
هشاشة

 عدد األطفال:
أ .يف وضعية إعاقة؛
ب .املناطق القروية؛
ت .املهاجرون أو أبناء مهاجرين؛

46

وزارة الصحة

التعاون الوطين ،اجلماعات،
اجلمعيات

 تطور عدد األسر املستفيدة من نظام التأمني
اإلجباري عن املرض

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهين

وزارة التضامن واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية،

اجلماعات ،اجلمعيات
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ث .يعيشون أو يعملون يف الشارع؛
ج .احملرومون؛
د .هلم احلصول على املساعدات الكافية
4

حتسني ولوج مجيع األطفال للرتفيه






عدد البنيات التحتية اجملهزة للرتفيه يف املناطق
القروية
عدد البنيات التحتية اجملهزة للرتفيه واملهيأة
لألطفال يف وضعية إعاقة
عدد األطفال املهاجرين وأبناء املهاجرين الذين
يلجون للمرافق الرتفيهية
عدد البنيات التحتية اجملهزة للرتفيه واملهيأة
لألطفال الذين يعيشون أو يشتغلون يف الشارع
حسب اجلماعة

اجلماعات الرتابية ،وزارة
الشباب والراضة

وزارة الشباب والرياضة ،وزارة
الرتبية الوطنية والتكوين املهين،
اجلمعيات

الهدف الفرعي  : 7الوقاية من اإلهمال
1

إعداد أدوات للرتبية اجلنسية واإلجنابية مكتوبة
ويمعية بصرية لفائدة الشباب منجزة ومنشورة

 نوعية األدوات املتطورة
 اسرتاتيجية النشر

التكفل بالنساء والفتيات احلوامل أو باألطفال
املولودين خارج إطار الزواج بطريقة مبكرة عرب
اإلقامة ،الدعم النفسي االجتماعي ،الرعاية
الصحية وبرامج التوعية

 عدد النساء والفتيات احلوامل أو باألطفال
املولودين خارج إطار الزواج املتكفل هبم
 نوعية أدوات التوعية املتطورة

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهين ،التعاون الوطين

وزارة الصحة ،اجلمعيات

 تقدير عدد الشباب املصابني

2
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التعاون الوطين

السلطات احمللية ،اجلمعيات

 اسرتاتيجية نشر أدوات التوعية
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الهدف الفرعي  : 8تقوية المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص
1

تأمني ولوج األطفال إىل اإلنرتنت

2

اعتماد ميثاق السياحة املستدامة

3

تعزيز ثقافة املسؤولية االجتماعية وحقوق الطفل
لدى شركات القطاع اخلا

 برامج لضمان سالمة األطفال على األنرتنيت
منجزة وموضوعة رهن اإلشارة

الوكالة الوطنية لتقنني

 التزام مزودي خدمات االنرتنيت ريميا إىل إتاحة
هذه الربامج واختاذ التدابري الالزمة لسالمة
األطفال على شبكة االنرتنت
 التزام وكاالت االتصاالت ريميا إىل تعزيز سالمة
األطفال على األنرتنيت

والتجارة واالستثمار واالقتصاد
الرقمي ،اللجنة الوطنية حلماية
املعطيات الشخصية

 وثيقة السياحة املستدامة اجلاهزة

وزارة السياحة

وزارة التضامن واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية ،االحتاد
العام ملقاوالت املغرب ،مجعيات
املهنيني

االحتاد العام ملقاوالت املغرب،
وزارة الصناعة والتجارة
واالستثمار واالقتصاد الرقمي

وزارة التضامن واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

املواصالت ،وزارة الصناعة

 عدد الفاعلني يف جمال الصناعة السياحية
واألسفار ملتزمة بتفعيل املدونة
 تقييم تنفيذ املدونة بعد  2سنوات

 عدد التظاهرات املنظمة لتوعية مقاوالت القطاع
اخلا
 عدد املقاوالت امللتزمة َعلنًا االمتثال للمبادئ اليت
حتكم املقاوالت يف جمال حقوق الطفل
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الهدف االستراتيجي الخامس :وضع منظومة للمعلومات والتتبع والتقييم
يهدف نظام املعلومات إىل حتليل وضعية محاية الطفولة باملغرب ،سواء على املستوى الرتايب ،أو على مستوى فئات خمتلفة من األطفال .ويتعلق األمر جبمع معطيات موثوقة
موحدة وشاملة ما أمكن ،من أجل توجيه التدخالت.
يكتسي مجع املعطيات الطابع اجملايل والقرب ،وتتم العملية عند استقبال الطفل وخالل تتبع مساره داخل نظام محاية الطفولة وما بعده؛ وبالتايل فإن البنية املكلفة جبمع وحتليل
وتقييم وتوجيه وتتبع احلاالت الفردية لألطفال على املستوى الرتايب ،هي اليت تقوم هبذه الوظيفة .ويستند هذا النظام أيضا على أنظمة املعلومات القائمة واملوجودة ،واملوضوعة
من طرف خمتلف القطاعات ،كالصحة والرتبية الوطنية واملديرية العامة لألمن الوطين وغريها ...كما ينبغي وضع خريطة هلذه األنظمة ،واملؤشرات املستعملة ،والقياس الذي يندرج
فيه مجع املعطيات املتعلقة بقضايا محاية الطفولة .إذا اقتضى األمر ،ميكن أن تستكمل هذه األنظمة بالتعاون مع القطاعات الوزارية املعنية ،حىت تشمل وتدمج بعد احلماية.
وينبغي أيضا أن يكون هذا النظام موحدا؛ مما يستوجب حتديد طبيعة املعلومات اليت يتم مجعها وتنظيمها وتصنيفها ،مع األخذ بعني االعتبار الطابع املعقد لوضعيات الطفل،
وتكوين املوظفني ،ال سيما املساعدات واملساعدين االجتماعيني على كيفية مجع املعلومات ،مع ضمان أن تكون موثوقة وقابلة للمقارنة .ويرتكز هذا النظام على برجمة معلوماتية
مناسبة ،كما جيب أن حيرتم مبدأ احلماية والسرية.
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وحيث أن النظام يستخدم لتوجيه السياسات العمومية ،فإن املعطيات املتجمعة ترفع إىل املستوى اجلهوي واملركزي من أجل حتليلها ،ويتم تدبري نظام املعلومات من طرف وزارة
التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ،بالتعاون مع املندوبية السامية للتخطيط ،اليت تتوفر على خربات وموارد تقنية مهمة يف هذا اجملال ،وتنجز التقارير السنوية وحبوث
خاصة كل ثالث سنوات ،ستمكن من إبراز وضعية محاية الطفولة يف املغرب.
وتستخدم املعطيات أيضا لتتبع وتقييم عمل نظام محاية الطفولة ،عن طريق:
 أوال ،تقييم كيفية اشتغال خمتلف الفاعلني املكلفني بالتكفل باألطفال ،حيث يتم وضع نظام مراقبة يف خمتلف اإلدارات ،وهو الشيء الذي ال يتوفر حاليا يف املغرب،يستند على أساس املعايري احملددة يف اهلدف االسرتاتيجي  .0يرتقب أيضا أن يكون هناك نظاما لالعتماد .ويتم تتبع وتقييم خمتلف اهلياكل على مستوى اإلقليمي،
حتت سلطة عامل اإلقليم.
-

ثانيا ،قياس التقدم احملرز يف تنفيذ التدخالت العمومية ،وفق برنامج عمل واعتمادا على الربنامج الوطين التنفيذي الذي حيدد اإلجراءات املتخذة واآلجال احملددة،
والقطاع املسؤول ،وخصوصا املؤشرات .هذه املهمة هي جزء ال يتجزأ من مهام جلان محاية الطفولة احملدثة على املستويني اإلقليمي واملركزي .وتعهد إىل كتابة هذه
اللجان مهمة نشر تقرير سنوي عن التقدم احملرز يف تنفيذ الربنامج ،ويتم رفع هذا التقرير إىل اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع تنفيذ السياسات واملخططات الوطنية يف جمال
الطفولة ومحايتها ،اليت تتخذ التدابري الالزمة للحر على رفع العراقيل احملتملة أو لتغيري مسار بعض التدخالت.
وتعترب القضايا املرتبطة بامليزانية جزء ال يتجزأ من هذا النظام ،لكوهنا توفر له املوارد الالزمة لتفعيله وتسيريه على أحسن وجه .لذا ،يتضمن الربنامج الوطين التنفيذي
موارد حمددة لنظام محاية الطفولة ،من خالل قانون املالية ،وتقديرا إمجاليا للموارد املخصصة يف هذا اجملال من طرف خمتلف القطاعات.
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إن مسلسل التتبع والتقييم ينبغي أن يكون تشاركيا وتشاوريا ويرتكز على ابتكارات دستور 5300يف جمال احلكامة .كما ينبغي تطوير التدخالت اليت متكن من
اآلليات التشاركية للحوار والتشاور وممارسة حق املواطنني يف تقدمي االلتماس يف جمال محاية الطفولة .كما سيتم التشاور مع الفاعلني حول تقييم اخلدمات اليت يتلقوهنا.
كما أن للجمعيات دور حيوي لتلعبه ،مما يستوجب إشراكها .وسيتم وضع آليات لضمان مشاركة مجيع الفاعلني .وميكن لوزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية
االجتماعية أن تساهم يف تطوير األدوات التشاركية لتقييم اخلدمات (بطاقات النتائج ،حبوث درجة الرضى).
ثالثا ،انعقاد املناظرة الوطنية بصفة منتظمة للجمع بني مجيع األطراف املعنية هبدف التفكري بشكل مجاعي يف التطورات والتحديات ،وجتديد التزام اجلميع حلماية
الطفولة يف املغرب.
 وأخريا ،آلية الرصد املستقلة ضرورية ملراقبة النظام ،من أجل الوقوف على أوجه القصور واخللل وتقوية قدرته على محاية األطفال بشكل فعال .وهي تعمل على املستوىالوطين والدويل .فعلى املستوى الوطين ،املؤسسات اليت تقوم بدور املراقبة هي مستقلة وليست هلا أية عالقة هرمية مع احلكومة ،وتضع لنفسها خطة عمل وتقرر يف
املوضوعات اليت ترغب يف تداوهلا .ولذلك فإن الربنامج الوطين ال تنفيذي ،كوثيقة حكومية ،يركز على اعتماد قوانني تسمح هلذه املؤسسات ،مبا يف ذلك اجمللس الوطين
حلقوق اإلنسان واجمللس االستشاري لألسرة والطفولة ،للقيام هبذا الرصد.
أما على املستوى الدويل ،فاهليئة الرئيسية يف هذا اجملال هي جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة .واملغرب مطالب بتتبع مالحظات اللجنة من جهة ومن جهة
أخرى بتقدمي تقرير دوري ،وفقا التفاقية حقوق الطفل .وتقوم احلكومة هبذه العملية ،عن طريق وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ،واملندوبية الوزارية
املكلفة حبقوق اإلنسان ،وبإشراك الفاعلني اآلخرين ،ال سيما اجملتمع املدين.

51

مشروع البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب

رقم

مؤشرات التقييم

التدابير الرئيسية

زمن التنفيذ
20 19 18 17 16

القطاعات
المسؤولة

القطاعات
الشريكة

الهدف الفرعي  :1وضع منظومة عملية للمعلومات لألطفال طبقا لمنظومة حماية الطفولة
تطوير واعتماد بروتوكول موحد جلمع املعطيات
املتعلقة باألطفال الذين هلم عالقة مبنظومة محاية
الطفولة ،يتضمن تصنيف موحد لكل وضعيات
العنف ضد األطفال.

 جمموعة عمل للربوتوكول (تضم خرباء) املؤسسة
 الربوتوكول مت اختباره
 الربوتوكول املعتمد

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية ،املندوبية
السامية للتخطيط

2

وضع قاعدة بيانات على املستوى اإلقليمي
واجلهوي ،مدعمة بنظام معلومايت

 حمتوى قاعدة البيانات احملدد
 نظام الربجميات املنتقى أو املطور

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية ،املندوبية
السامية للتخطيط

1

 الربوتوكول املعد

 قاعدة البيانات املوضوعة

 عدد األقاليم املتوفرة على نظام معلوماتيعملي
3

تلقي املوارد البشرية املسؤولة عن جتميع املعلومات
بشأن احلاالت الفردية ،تدريبا خاصا.

 وحدات التكوين املهيأة
 التكوين السنوي املنجز

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

4

هتييئ خريطة تدبري سيولة املعطيات ومصادرها
ومقايمتها مع كل الفاعلني.

 عدد األقاليم اليت تتوفر على اخلرائط املنجزة

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
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 سجالت االتصال املنجزة

وزارة العدل
واحلريات ،وزارة
الشباب والرياضة،
وزارة الصحة،
اجملتمع املدين

اللجنة الوطنية
حلماية املعطيات
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 عدد األقاليم والقطاعات املتوفرة على سجالت االتصال املوزعة

االجتماعية

الشخصية

 ميثاق السرية املعتمد

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية
/التعاون الوطين،
املندوبية السامية
للتخطيط

اللجنة الوطنية
حلماية املعطيات
الشخصية ،العامل

5

إعداد ميثاق سرية املعلومات املستقاة واآلليات
الالزمة لضمان محاية املعطيات املتوفرة.

 ميثاق السرية املوزع

6

جتميع املعطيات على املستوى اإلقليمي وتوحيدها
عل املستوى اجلهوي

 النظام املفعل لتحليل املعطيات على املستوى اإلقليمي
 النظام املفعل لتحليل املعطيات على املستوى اجلهوي

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

7

بعث املعطيات اليت مت جتميعها إىل املستوى املركزي
بنظام معلومايت موحد

 الربجميات املنتقاة و /أو املطورة

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

 آلية محاية املعطيات املعدة

 عدد األقاليم واجلهات املتوفرة على نظام معلومايت

الهدف الفرعي  :2منظومة للتتبع والتقييم تمكن من تقييم النظام واألهداف المتوصل إليها
تطوير قاعدة مؤشرات حلماية الطفولة على أساس
املؤشرات املوجودة حاليا واستكماهلا مبؤشرات
جديدة

1
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 اإلحصاء املنجز للمؤشرات املتوفرة واليت مت قياسها
 القاعدة املتكاملة للمؤشرات املعتمدة

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية،
املندوبية السامية

املندوبية السامية
للتخطيط ،املرصد
الوطين للتنمية
البشرية
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0للتخطيط
2

حتديد الوضعية سنويا ،إصدارها ونشرها على
املستويني اجلهوي واملركزي

 عدد اجلهات اليت تقوم بنشر وضعية محاية الطفولة سنويا

3

إجناز دراسة معمقة حول العنف ضد األطفال كل
 0سنوات

 الدراسة املنشورة كل  0سنوات

4

وضع منظومة العتماد اهلياكل املسرية من طرف
القطاع العام واجلمعيات

 دفرت التحمالت اخلا

 2اإلشراف واملراقبة الدوريني لكل اهلياكل واملؤسسات
اخلاصة بنظام محاية الطفولة

 النشر السنوي لوضعية احلماية على املستوى الوطين/املركزي

باالعتماد معد

 عدد املؤسسات اليت حصلت على االعتماد

 نظام لإلشراف واملراقبة املوضوع من طرف كل قطاع
 املوارد البشرية املؤهلة
 عدد زيارات املراقبة

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية ،الوالة

املندوبية السامية
للتخطيط

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

املندوبية السامية
للتخطيط ،املرصد
الوطين للتنمية
البشرية

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية /التعاون
الوطين

وزارة الشباب
والرياضة ،وزارة
الصحة ،وزارة
االقتصاد واملالية،
وزارة الداخلية

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

 نسبة مهام املراقبة بالنسبة لعدد اهلياكل واملؤسسات
 6إدماج نظام اإلشراف ومراقبة اهلياكل بكل قطاع،
ملكون محاية الطفولة (هياكل العالجات التابعة
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 نظام لإلشراف واملراقبة املوضوع من طرف كل قطاع
 العاملون املوظفون

وزارة التضامن واملرأة

وزارة العدل
واحلريات ،وزارة
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 العاملون املكونون
 عدد الزيارات املنجزة سنويا

واألسرة والتنمية
االجتماعية

لوزارة الصحة ،املدارس التابعة للرتبية الوطنية،
اخلدمات االجتماعية للتعاون الوطين أو القطب
االجتماعي)...

 نسبة عدد الزيارات /عدد اهلياكل اليت ستتم مراقبته

7

إعداد مؤشرات حول محاية الطفولة يف امليزانية

 ضلع مايل خا

8

احتساب االعتمادات املالية السنوية حلماية الطفولة

 التقرير السنوي املنشور لالعتمادات املالية اإلمجالية اخلاصة حبماية
الطفولة

9

تقييم اللجنة اإلقليمية حلماية الطفولة من خالل
تقارير دورية ملدى التطور احلاصل يف تنفيذ برنامج
العمل على املستوى اإلقليمي

 املخطط االسرتاتيجي الرتايب املعتمد

 مفتشو الشغل مؤهلون قانونيا للولوج جلميع األماكن اليت يعمل
فيها األطفال

 11وضع وتطوير آليات التتبع والتقييم بشكل تشاركي

حبماية الطفولة املسطر يف امليزانية

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية ،وزارة
االقتصاد واملالية
العمال

التعاون الوطين

 خمطط العمل السنوي املعتمد
 تقرير اللجنة السنوي املنشور
 جتميع اآلليات املتوفرة

 نوع األنشطة املوضوعة حسب األقاليم

 عدد األنشطة املوضوعة حسب األقاليم
 عدد املشاركني يف األنشطة
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الشباب والرياضة،
وزارة الصحة ،وزارة
االقتصاد واملالية،
وزارة الداخلية ،وزارة
التشغيل والشؤون
االجتماعية

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

اجلمعيات ،وسائل
اإلعالم ،اجمللس
الوطين حلقوق
اإلنسان ،اجمللس
االستشاري لألسرة
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والطفولة ،اجمللس
االقتصادي
واالجتماعي والبيئي
ميكانيزمات تشاركية للحوار والتشاور واحلق يف
 11تقدمي االلتماس على املستوى الرتايب من اجل تتبع
وتقييم امليزانية اخلاصة بالطفل

 عدد األقاليم واجلهات املتوفرة على هذه امليكانيزمات

تقييم اللجنة التقنية على املستوى املركزي للتطور
 12احلاصل يف تنفيذ الربنامج التنفيذي للسياسة
العمومية املندجمة حلماية الطفولة

 اللجنة التقنية املعينة والعملية

تقييم اللجنة الوزارية على املستوى املركزي للتطور
 13احلاصل يف جمال تنفيذ الربنامج التنفيذي للسياسة
العمومية املندجمة حلماية الطفولة

 خطط العمل السنوي املعتمد

تنظيم مناظرة وطنية حلماية الطفولة كل  0سنوات،
 14جتمع كل الفاعلني على أعلى مستوى للوقوف على
الوضعية الراهنة والتخطيط لإلجراءات الالزمة

 مناظرة وطنية منظمة كل  0سنوات

 نوعية وعدد أنشطة مشاركة األطفال يف هذه امليكانيزمات

 خمطط العمل السنوي املعتمد
 التقرير السنوي للجنة املنشور
 التقرير السنوي للجنة املنشور

الهدف الفرعي  :3اعتماد الرصد المستقل على هيئات قائمة وعمليّة وعلى تقارير المنظمات الدولية
1

املصادقة على مشروع القانون املتعلق باجمللس
االستشاري لألسرة والطفولة ،وتفعيله
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رؤساء اجلهات،
رؤساء اجلماعات،
الوالة ،العمال،
املصاحل اخلارجية
للدولة

 القانون املصادق عليه

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

أعضاء اللجنة
التقنية

احلكومة ،وزارة
التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

احلكومة

 اجمللس املفعل (تعيني أعضائه ،اهليكلة واإلدارة)
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2

3

اعتماد وتفعيل قانون اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان
املتضمن آللية التظلم اخلاصة حبقوق الطفل ،حىت
على مستوى اجملالس اجلهوية حلقوق اإلنسان

 القانون املصادق عليه
 آلية الرقابة املوضوعة ( التسمية ،اهليكلة واإلدارة)

تتبع توصيات ومالحظات جلنة حقوق الطفل
باألمم املتحدة صخصو التقرير الدوري للمغرب يف
جمال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من طرف
القطاعات املعنية
تقدمي التقرير الدوري أمام جلنة حقوق الطفل باألمم
املتحدة حسب التزامات كل األطراف

4
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احلكومة

 حتديد املالحظات اليت هتم كل قطاع وزاري

املندوبية الوزارية
حلقوق اإلنسان

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

 مشاورات مع اجملتمع املدين من اجل إعداد التقارير منعقدة
 التقرير مقدم يف التاريخ احملدد.

املندوبية الوزارية
حلقوق اإلنسان

وزارة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية
االجتماعية

 مؤشرات التتبع املطورة
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