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ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي،
طبْ ًقــا للمــا ّدة  6مــن القانــونِ التنْظيمـ ّـي المتعلــق بالمجلـ ِ
ـس االقتصـ ّ
ـس ،بتاريــخ  8يوليــو  ،2015فــي إطــارِ إحالـ ٍـة ذاتيـ ٍـة ،إعــدا َد تقْريـ ٍـر ورأي حــول « فعليــة
قـ ّرر المجلـ ُ

حقــوق الطفــل ،مســؤولية الجميــع».

وقــد صادقــت الج ْمعيــة العامــة للمجلــس باإلجمــاع خــال دورتهــا العاديــة الحاديــة والســتين،

المنعقــدة فــي  28أبريــل  ،2016علــى رأي المجلــس المنبثــق مــن التقريــر المتعلــق بموضــوع
«فعليــة حقــوق الطفــل ،مســؤولية الجميــع».
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مقدمة
انطالقــا مــن المكاســب التــي حققهــا المغــرب فــي مجــال حقــوق الطفــل ،واعتبــارا لمختلــف التحديــات التــي يتعيــن عليــه
رفعهــا فــي هــذا الصــدد ،ولرهــان الطفولــة الحاضــر بقــوة فــي «أهــداف التنميــة المســتدامة» مــا بعــد ســنة  ،2015ارتــأى
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ضــرورة التســاؤل حــول وضعيــة األطفــال فــي المغــرب والتحقيــق الفعلــي
لحقوقهــم وللسياســات العموميــة المرتبطــة بهــذا المجــال.

وتســتهدف هــذه اإلحالــة الذاتيــة تقديــم توصيــات ملموســة للســلطات العموميــة ،مــن أجــل ضمــان التمتــع الفعلــي
لألطفــال بحقوقهــم ،وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل.

عتمدة
الم َ
منهجية العمل ُ
اعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في إعداد رأيه منهجية العمل اآلتية:
 -مقاربة تشاركية تقوم على اإلنصات لمختلف الفاعلين واألطراف المعن ّية؛ -تحليــل الوثائــق المتو ِّفــرة فــي الموضــوع ،وخاصــة المالحظــات الختاميــة التــي أدلــت بهــا لجنــة حقــوق الطفــل حــولالتقريريْــن الدورييْــن الثالــث والرابــع للمغــرب؛

 -االســتفادة مــن التقريــر األخيــر لمنظمــة الطفولــة اليونيســيف الــذي يســتعرض الوضعيــة الحاليــة للطفولــةواإلشــكاليات الخاصــة باألطفــال األكثــر هشاشــة (األطفــال المتخلّــى عنهــم واألطفــال اليتامــى واألطفــال الذيــن

يعيشــون أو يعملــون فــي الشــوارع واألطفــال فــي وضعيــة إعاقــة واألحــداث المهاجــرون غيــر المرا َفقيــن ببالِغيــن

واألطفــال أبنــاء مهاجريــن فــي وضعيــة غيــر قانونيــة واألطفــال المو َدعــون فــي مؤسســات).

عناصر التحليل والخالصات األساسية
يمثــل األطفــال (مــا بيــن  0إلــى  18ســنة) أكثــر مــن ثلــث الســاكنة ،نصفهــم مــن اإلنــاث ونســبة  10فــي المائــة منهــم يقــل
عمرهــم عــن  5ســنوات.1

وتظــل الفــوارق االجتماعيــة هامــة ،وتهــم النســاء أكثــر مــن الرجــال (مؤشــر التنميــة البشــرية لــدى النســاء أضعــف مــن

نظيــره لــدى الرجــال 0.545 ،و 0.658علــى التوالــي) وال يتجــاوز مؤشــر التنميــة البشــرية معـ َّـدال بالفــوارق  ،0.433أي
بضيــاع تبلــغ نســبته  29.7فــي المائــة بفعــل الفــوارق.

وقــد تضاعفــت نســبة التمــدن فــي الفتــرة مــا بيــن  1960و 29.1( 2014فــي المائــة و 60.3فــي المائــة علــى التوالــي)

2

كمــا ارتفــع عــدد الســاكنة التــي تعيــش فــي تج ُّمعــات عمرانيــة تضــم أكثــر مــن مليــون نســمة بنســبة  345فــي المائــة خــال

هــذه الفتــرة.

 - 1املندوبية السامية للتخطيط ،اإلحصاء العام للسكان والسكنى باملغرب.2014 ،
 - 2املندوبية السامية للتخطيط ،اإلحصاء العام للسكان والسكنى باملغرب.2014 ،
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وتســود اليــوم فــي مجتمعنــا بنيــة األســرة النوويــة ،والحجــم المتوســط لألســر يبلــغ  4.6أفــراد ،و 64.5فــي المائــة مــن
النســاء ربــات أســر أ ِّميــات ( 56.6فــي المائــة فــي الوســط الحضــري و 88.3فــي المائــة فــي الوســط القــروي).

وقــد تراجعــت نســبة البطالــة مــن  9,9فــي المائــة ســنة  2015إلــى  9,7فــي المائــة ســنة  :2014مــن  14,8فــي المائــة إلــى

 14,6فــي المائــة فــي الوســط الحضــري ،ومــن  4,2فــي المائــة إلــى  4,1فــي المائــة فــي الوســط القــروي.

3

ـي بالتزاماتهــا
ولئــن كان صحيحــا أن اإلشــكاليات المرتبطــة بالطفولــة تهــم المجتمــع بأكملــه ،فــإن الدولــة يجــب أن تَفِ ـ َ
الوطنيــة والدوليــة ،وأن تضــع سياســات ت ْك َفــل حمايــة حقــوق الطفــل وتفــرض احتــرام القانــون بمــا يخــدم المصلحــة
الفضلــى للطفــل.

وقــد أدركــت مختلــف بلــدان العالــم أهميــة االســتثمار المناســب فــي الطفولــة ،كعامــل أساســي للحــد من الفقــر والتفاوتات
االجتماعيــة (بمــا فيــه التفاوتــات علــى أســاس النــوع) ولتحقيــق الرخــاء والنمــو االقتصــادي ،وبالتالــي يتعيــن أن تحظــى
الطفولــة باهتمــام خــاص فــي إطــار الســعي إلــى بلــوغ «أهــداف التنميــة المســتدامة» لمــا بعــد  2015التــي انخــرط

المغــرب فيهــا.

وال يخفــى أن المغــرب حقــق بعــض المكاســب خــال العقديــن األخيريــن ،ســواء علــى المســتوى االقتصــادي أو فــي مجــال
حقــوق الطفــل كمــا أنــه التــزم باحتــرام حقــوق الطفــل والعمــل علــى فــرض احترامهــا.

وقــد أصبحــت حصيلــة هــذا المســار ماثلــة اليــوم أمامنــا ،وأيضــا األشــواط التــي مــا زال يتعيــن قطعهــا ،بفضــل الدراســات

التــي أنجزتهــا الدولــة ومنظمــة اليونيســيف والمجتمــع المدنــي ،بنــاء علــى مجموعــة مــن الدراســات والوقائــع والمعطيــات
ـاس أوجــه التقاطــع واالختــاف بينهــا .وتكشــف هــذه الحصيلــة أن عــددا كبيــرا
التــي تــم تحليلهــا والمقارنــة بينهــا والْتِمـ ُ

مــن األطفــال مــا زالــوا ُع ْرضــة لمظاهــر عنــف متعــددة ولألشــكال الفظيعــة منــه بشــكل خــاص ،وأن بعــض المعاييــر

والممارســات الضــارة باألطفــال مــا زالــت منتشــرة فــي مجتمعنــا ،وأن السياســات العموميــة المتعلقــة بالطفولــة تفتقــر
إلــى التنســيق وال تحظــى بالتتبــع والتقييــم الضرورييــن .وبالتالــي ،فــإن التحقيــق الفعلــي لحقــوق الطفــل ،وعلــى وجــه

الحــظ مــا يلــي:
الخصــوص حقــه فــي الحمايــة ،مــا زال مثــار قلــق وانشــغال ،حيــث يُ َ

 -المصلحــة الفضلــى للطفــل حــق ومبــدأ أساســي فــي االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل ولكنــه ال يُراعــى بمــا فيــهالكفايــة؛

 -قصور إلى حدود اليوم في حماية األطفال4؛ -استمرار أشكال التمييز ضد األطفال ،بسبب الجنس واإلعاقة أو بسبب وضعيتهم السوسيو-اقتصادية؛ -عدالة األحداث ما زالت جد بعيدة عن المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال؛ - 3املندوبية السامية للتخطيط ،مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خالل سنة .2015
 - 4تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر التشــريعية واإلداريــة واالجتماعيــة والتعليميــة املالئمــة حلمايــة الطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو اإلســاءة البدنيــة
أو العقليــة واإلهمــال أو املعاملــة املنطويــة علــى إهمــال ،وإســاءة املعاملــة أو االســتغالل ،مبــا يف ذلــك اإلســاءة اجلنســية،وهو يف رعايــة الوالــد (الوالديــن) أو الوصــي القانونــي
(األوصيــاء القانونيــن) عليــه ،أو أي شــخص آخــر يتعهــد الطفــل برعايتــه (املــادة  19مــن االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل).
ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية ،حسب االقتضاء ،إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم،
وكذلك لألشكال األخرى من الوقاية ،ولتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل املذكورة حتى يتأتى اإلبالغ عنها واإلحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك
لتدخل القضاء حسب االقتضاء
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 -صحــة األطفــال ،5عرفــت تطــورات ملحوظــة ،ولكــن يبقــى مــن الضــروري مواجهــة تحديــات جديــدة يفرضهــا ســياقتدهــور مســتوى عــرض العالجــات العموميــة؛

 -تربية األطفال تبقى مثار قلق وانشغال؛ -عدم مراعاة مشاركة األطفال بما فيه الكفاية ،كعنصر أساسي في بناء الديمقراطية والمواطنة.وتجــدر اإلشــارة إلــى غيــاب نظــام معلوماتــي مندمــج و ُم َمر َكــز مــن أجــل التتبــع والتقييــم الوطنــي .والمعطيــات المتوفــرة

ُنجــز
فــي أغلبهــا قطاعيــة وتخــص فئــات معزولــة ،كمــا أن مناهــج العمــل المعت َمــدة تختلــف بيــن هــذه الجهــة وتلــك ،وت َ
فــي بعــض الجهــات وليــس فــي كلهــا ،وفــي فتــرات متباعــدة ،دون أن تتبعهــا غالبــا دراســات أخــرى مك ّملــة الســتثمار

نتائجهــا وإغنائهــا ،ممــا يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان قيــاس حجــم وتطــور مختلــف الظواهــر وتجميــع معطيــات وافيــة
دقيقــة حولهــا.

وتتميــز ك ُّل السياســات التــي يتــم تفعيلهــا إلــى حــدود اليــوم بطابعهــا القطاعــي ،كمــا أنهــا ال تحظــى بالتتبــع والتقييــم

الكافيين وتفتقر إلى التنسيق والرؤية المندمجة ومن محدودية األجرأة على المستوى الترابي.

وفــي هــذا الصــدد ،تمثــل كل مــن «السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة» و«رؤيــة  »2030فــي قطــاع التربيــة
رافعتيــن مــن أجــل التحقيــق الفعلــي لحقــوق الطفــل ،مــع الوعــي بــكل التحديــات التــي تنتصــب فــي طريــق تفعيلهمــا:

على المستوى االجتماعي:
¨ ¨القضاء التدريجي على المعايير االجتماعية الضارة باألطفال.

على المستوى المؤسساتي:
¨ ¨ضعــف القــدرات المؤسســاتية البشــرية والماديــة ممــا يؤثــر ســلبا فــي عمليــة تفعيــل وتتبــع وتقييــم مخططــات العمــل
واالستراتيجيات.

ِّ
المتدخليــن علــى
¨ ¨توضيــح وإعــادة تأطيــر مختلــف المهــام والمســؤوليات ال ُمســندة إلــى مختلــف الــوزارات ومختلــف
المســتوى الوطنــي والجهــوي المعنييــن بالطفولــة.

¨ ¨تحسين أداء المؤسسات.

على مستوى السياسات العمومية:
¨ ¨التنسيق الفعلي بين أعمال مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
¨ ¨مواصلة التفعيل على المدى المتوسط والبعيد.
¨ ¨التفعيل على المستوى الترابي.

 - 5تعترف الدول األطراف بحق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه وبحقه يف مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي .وتبذل الدول األطراف
قصارى جهدها لتضمن أال يحرم أي طفل من حقه يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية هذه .الفقرة األولى من املادة .24
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¨ ¨تتبــع وتقييــم صــارم ودقيــق قائــم علــى مؤشــرات مرتبطــة بحقــوق الطفــل ،وربــط المســؤولية بالمحاســبة انطالقــا
مــن أهــداف محـ َّـددة بوضــوح.

¨ ¨وضع ميزانية متعددة السنوات على أساس مؤشرات مرتبطة بحقوق الطفل.
¨ ¨إشــراك المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ،ســواء كانــت أنشــطته ربحيــة أو غيــر ربحيــة ،بطريقــة َّ
منظمــة ودائمــة
فــي تفعيــل هــذه االســتراتيجيات.

التوصيات
بلــور المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي توصياتــه ،مســتفيدا مــن المكاســب المتحققــة ،ومســتحضرا التزامــات
َ
واألوراش الجاريــة (السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة ،ورؤيــة  2030إلصــاح المدرســة المغربيــة،
الدولــة
وإحــداث مجلــس لألســرة والطفــل ،وتنزيــل الجهويــة المتقدمــة.)...

 - Iفي مجال السياسة المندمجة لحماية الطفولة:
1 .1االرتقــاء بحمايــة األطفــال وحقوقهــم إلــى مســتوى إحــدى أولويــات األجنــدة السياســية الوطنيــة ،ويتعيــن تجســيد
هــذا الهــدف بالملمــوس مــن خــال دمــج حقــوق الطفــل فــي السياســات العموميــة وفــي وضــع ميزانيــات القطاعــات

الوزاريــة.

2 .2جعــل السياســة العموميــة المندمجــة للطفولــة بمثابــة قانــون إطــار مــن أجــل ضمــان اســتمراريتها واالنســجام
بيــن مكوناتهــا ،ومــن بيــن المحــاور التــي يتعيــن أن تقــوم عليهــا هــذه السياســة محاربــة المعاييــر االجتماعيــة

الضــارة بالطفــل وتطويــر الحمايــة االجتماعيــة ومســاعدة األســر فــي إطــار سياســة أســر َّية حقيقيــة ،نظــرا لألهميــة

القصــوى لجانــب الوقايــة.

3 .3إعــادة تحديــد مســؤوليات ومهــام قطاعــي الشــباب والرياضــة فــي مجــال حمايــة الطفولــة بوضــوح ،وذلــك بتوجيــه
العمــل الــذي تقــوم بــه نحــو العمــل فــي الوســط المفتــوح ،والتنشــيط السوســيو-ثقافي والتربــوي والبيداغوجــي

والرياضــي المعتمــد علــى مبــدأ القــرب ،وذلــك بإعطــاء األولويــة للجــودة ولضمــان اســتفادة األطفــال فــي وضعيــة

هشاشــة مــن هــذه األنشــطة.

4 .4إنشاء نظم ترابية مندمجة لحماية الطفولة ،مما سيتطلب:
¨ ¨إدماج حماية الطفل في المخططات الجهوية واإلقليمية للتنمية وفي المخططات الجماعية للتنمية؛
¨ ¨إنجــاز تشــخيص ترابــي لوضعيــة األطفــال ،يتضمــن تحديــد اإلشــكاليات وأبعادهــا علــى المســتوى الجهــوي وحجــم
الحاجيــات مــن المــوارد وجــردا لمختلــف الفاعليــن (القطاعــات الوزاريــة الالمتمركــزة والجمعيــات والجماعــات
المحليــة والقطــاع الخــاص)...؛

¨ ¨إنشــاء لجنــة جهويــة لحمايــة الطفولــة ،مكلفــة بترجمــة السياســة المندمجــة لحمايــة الطفولــة إلــى مخططــات
عمــل وبتنســيق التدخــات علــى المســتوى الجهــوي ذات العالقــة ،ووضــع الميزانيــات متعــددة الســنوات ورصــد
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االعتمــادات وتتبــع وتقييــم المنجــزات ووضعيــة الطفولــة وإحــداث نظــام لإلعــام .ويتعيــن أن تكــون هــذه الهيئــة

متعــددة األطــراف وتُس ـنَد رئاســتها إلــى رئيــس الجهــة وتضــم فــي عضويتهــا الوالــي وممثلــي القطاعــات الوزاريــة

الالمتمركــزة وممثــا عــن الــوزارة المكلفــة بالشــؤون االجتماعيــة وعــن المنظمــات غيــر الحكوميــة؛

¨ ¨إنشــاء لجنــة إقليميــة لحمايــة الطفولــة علــى المســتوى اإلقليمــي تتكفــل بنفــس المهــام وتضــم العامــل ورؤســاء
الجماعــات وممثلــي الــوزارات والمنظمــات غيــر الحكوميــة؛

¨ ¨وضــع آليــات ترابيــة لحمايــة الطفولــة علــى المســتوى الترابــي تحــدد وتضبــط مختلــف الجوانــب المتعلقــة بحمايــة
األطفــال ،مــن رصــد الوقائــع والتبليــغ والتكفُّــل باألطفــال فــي وضعيــة صعبــة أو فــي خطــر .ولهــذا الغــرض،

يبــدو مــن الضــروري تعزيــز وحــدات حمايــة الطفولــة وتعميمهــا ومأسســتها ،نظــرا للــدور الــذي ســتضطلع بــه
فــي مواكبــة األطفــال وتتبعهــم ،كمــا أنهــا ســتتكفل بتنســيق أعمــال مختلــف األطــراف المتدخلــة فــي منظومــة

حمايــة األطفــال الهادفــة إلــى ضمــان حمايــة قانونيــة و/أو اجتماعيــة مناســبة لألطفــال .وســتمكن هــذه المنظومــة
الترابيــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة ،التــي ســتكون تابعــة للجنــة ترابيــة لحمايــة الطفولــة ،ليــس فقــط مــن تعزيــز

الخدمــات التــي تقــوم بهــا الشــرطة والــدرك والقضــاء والقطاعــات االجتماعيــة (التــي تدبرهــا القطاعــات الوزاريــة
والجماعــات المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة) ،ولكــن أيضــا مــن توفيــر المعطيــات المتعلقــة بالخصوصيــات

المحليــة فــي مجــال حمايــة األطفــال وبتطــور وضعيتهــم؛

¨ ¨وضع ميزانيات متعددة السنوات تعتمد أساسا على المؤشرات المرتبطة بحقوق الطفل؛
¨ ¨تنويع مصادر التمويل :ميزانية الدولة واعتمادات من القطاع الخاص وموارد متأتية من التعاون الدولي.
5 .5تفعيــل سياســة فــي مجــال عدالــة األحــداث تضمــن لألطفــال ضحايــا العنــف أو مرتكبيــه أو الشــهود عليــه ،دون
تمييــز أو أفــكار مســبقة:

¨ ¨وضع تدابير بديلة عن الحرمان من الحرية (العمل في وسط مفتوح وأشغال المصلحة العامة والوساطة)؛
¨ ¨وضع إجراءات بديلة عن اإليداع في مؤسسات الرعاية االجتماعية (الكفالة واإليداع لدى أسرة ودعم األسر)؛
¨ ¨االســتفادة مــن الدفــاع القانونــي والحمايــة والمســاعدة الماليــة والمشــورة والخدمــات الصحيــة والخدمــات
االجتماعيــة التــي تســ ِّهل اندماجهــم االجتماعــي؛

الســر ّية والحمايــة ضــد الترهيــب والمواجهــة مــع المعتــدي مــن خــال تطبيــق المقتضيــات الجديــدة المتعلقــة
¨ ¨ ِّ
بحمايــة الشــهود؛

¨ ¨أخذ آراء األطفال بعين االعتبار عند إعمال مختلف اإلجراءات والتدابير القضائية المتعلقة بهم؛
¨ ¨الجبر الفعلي والمناسب لألضرار التي لحقت بالطفل؛
¨ ¨تشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف ضد األطفال وضد المتورطين في استغاللهم؛
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6 .6تضمين مشروع القانون اإلطار المتعلق بتفعيل «رؤية  »2030إلصالح المدرسة المغربية المقتضيات اآلتية:
¨ ¨إلزام المؤسسات بحظر كل أشكال العنف تجاه األطفال؛
¨ ¨إجبارية احترام حقوق الطفل وخاصة حقه في المشاركة؛
¨ ¨تعزيز قدرات الطفل على حماية نفسه :التربية الجنسية والتربية المدنية والتربية الصحية.
7 .7تشــجيع اســتفادة األطفــال ،دون تمييــز (بمــن فيهــم األطفــال المهاجــرون واألطفــال فــي وضعيــة إعاقة) من األنشــطة
الثقافيــة والترفيهيــة وتنمية األنشــطة الموازية.

8 .8المصادقــة علــى اتفاقيــة النــزروت الصــادرة عــن مجلــس أوروبــا المتعلقــة بحمايــة األطفــال مــن االســتغالل الجنســي
واالعتــداء الجنســي ،وعلــى البروتوكــول االختيــاري الثالــث لالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل ،ومواصلــة عمليــة

مالءمــة القوانيــن المغربيــة مــع مقتضيــات االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل ،وبروتوكوالتهــا االختياريــة (وخاصــة

القانــون الجنائــي ومدونــة المســطرة الجنائيــة ومدونــة األســرة) .ويوصــى فــي هــذا الصــدد بمــا يلــي:

¨ ¨إلغــاء المادتيــن  20و 21مــن مدونــة األســرة (توصيــات المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ســنة ،6)2012
المتعلقــة بــزواج الفتــى أو الفتــاة دون ســن األهليــة؛

¨ ¨حماية حقوق أطفال االمهات العازبات وذلك من خالل إلغاء المادة  490من القانون الجنائي؛
¨ ¨تضمين النصوص القانونية مسألة االنتهاكات المتعلقة باستدراج األطفال عبر االنترنيت واستغاللهم جنسيا؛
¨ ¨عدم تجريم األطفال دون سن  18سنة ضحايا االستغالل الجنسي ألغراض تجارية (البغاء ،المواد اإلباحية) ؛
¨ ¨التنصيص على إجبارية التبليغ عن االنتهاكات ذات الصلة بقطاع تكنولوجيات اإلعالم والتواصل وبالسياحة؛
¨ ¨اتخاذ إجراءات تشريعية لضمان حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في اإلنترنيت.
9 .9مراجعة القانون رقم  14.05المتعلق بمؤسسات الحماية االجتماعية بتضمينه ما يلي:
¨ ¨معاييــر ومقاييــس التكفّــل باألطفــال مــع جعلهــا ُملْزمــة قانونيــا لــكل المؤسســات المتك ِّفلــة بهــم ،ســواء أكانــت

تابعــة للدولــة أو للجمعيــات أو للقطــاع الخــاص ،وبمطالبــة كل المؤسســات (المــدارس وريــاض األطفــال والمراكــز
االجتماعيــة والتربويــة والثقافيــة وغيرهــا) المتكفلــة باألطفــال باعتمــاد نظــام داخلــي لحمايــة األطفــال ،ت ُْح ُظــر

بموجبــه َّ
كل أشــكال العنــف تُجــاه األطفــال ،وفيمــا بينهــم ،وينــص علــى آليــات للطعــن لفائدتهــم وعلــى تدابيــر تأديبيــة
ضــد مرتكبــي أعمــال العنــف تجــاه األطفــال وعلــى إجباريــة التبليــغ (الداخلــي أو للشــرطة) عــن هــذه األعمــال.

¨ ¨تحديــد هيئــة جهويــة للمراقبــة تتكفــل بالمراقبــة المنتظمــة لمطابقــة كل المؤسســات المتوفــرة علــى بنيــات
الســتقبال األطفــال (الداخليــات ،ودور اليتامــى ومراكــز الرعايــة االجتماعيــة ودار الطالــب ودار الطالبــة)...
للمعاييــر والمقاييــس المعمــول بهــا ،وتتكفــل أيضــا بمنــح تراخيــص فتــح هــذه المؤسســات ،وإصــدار األمــر بإغالقهــا

 - 6اإلحالة الذاتية  ،2012/8املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي “ :النهوض باملساواة بني النساء والرجال يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية
 /حتقيق املساواة بني النساء والرجال مسؤولية اجلميع :تصورات وتوصيات معيارية ومؤسساتية».
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أو بإلزامهــا باتخــاذ تدابيــر تصحيحيــة .ويوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بــأن تتكــ َّون علــى
األقــل مــن ثالثــة ممثليــن عــن وزارة التضامــن والمــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة ووزارة الداخليــة ووزارة العــدل

والحريــات.

1010وضــع إطــار قانونــي خــاص بمهــن العمــل االجتماعــي (المســاعدات االجتماعيــات والمربــون والمنشــطون
االجتماعيــون.)...

1111تعزيــز المقتضيــات التشــريعية لمختلــف النصــوص القانونيــة المتعلقــة باإلشــهار والتواصــل عــن طريــق حظــر
اســتغالل األطفــال وتوظيــف صورهــم ألغــراض تجاريــة.

1212تعزيــز المقتضيــات التشــريعية مــن أجــل تحســين الوســط العمرانــي الــذي يعيــش فيــه األطفــال وتوفيــر الولوجيــات
لألطفــال فــي وضعيــة إعاقــة مــن خــال:

¨ ¨إصــدار قانــون يُلـ ِـزم مســؤولي قطاعــات الســكنى والتعميــر وإعــداد التــراب بتوفيــر الشــروط التــي تجعــل مــن أماكــن

العيــش فضــاءات توفــر الراحــة ووســائل الترويــح عــن النفــس ،مــن مســاحات خضــراء ومؤسســات ثقافيــة (معاهــد

للموســيقى ومســارح ومكتبــات ومركبــات متعـدِّدة الوســائط و ُدور الشــباب ،وغيــر ذلــك7)..؛

¨ ¨التنصيص على توفير الولوجيات لفائدة األطفال في وضعية إعاقة ضمن القوانين المتعلقة بالتعمير.
مجانــا مــن
1313تعزيــز العــرض المتوفــر مــن العالجــات العموميــة وضمــان اســتفادة األطفــال فــي وضعيــة هشاشــة ّ
العــاج واألدويــة.

ُراعــى فــي برامــج الوقايــة والعــاج ،الصحــ ُة الجنســية والصحــة العقليــة لألطفــال ،وأشــكا ُل
1414العمــل علــى أن ت َ
اإلدمــان ،والتعاطــي للمخــدرات ،وســوء التغذيــة وأنــواع التغذيــة التــي تــؤدي إلــى الســمنة أو النقــص الغذائــي،

والمشــاكل الصحيــة الناتجــة عــن ابتــاع أو استنشــاق المــواد التــي تــؤدي إلــى االضطرابــات الهرمونيــة والموجــودة
فــي المبيــدات الحشــرية واألســمدة والمــواد الغذائيــة.

1515تشجيع مشاركة األطفال من خالل:
¨ ¨تنظيــم وســائل اإلعــام البصريــة برامــج يناقــش فيهــا األطفــال (الصغــار واليافعــون والشــباب) قضايــا تهمهــم ،مــن
قبيــل المدرســة وأشــكال العنــف والتكنولوجيــات الجديــدة لإلعــام والتواصــل والبيئــة وغيرهــا .وعليهــا أيضــا أن

تعمــل علــى النهــوض بحقــوق الطفــل وت ْعـ ِـرض التجــارب الناجحــة والممارســات الجيــدة فــي مجــال حمايــة حقــوق
الطفــل.

موج َهــة
¨ ¨إنشــاء قنــاة تلفزيــة
مخص َ
صــة لألطفــال والتشــجيع علــى إنتــاج أفــام ورســوم متحركــة مــن إبــداع مغربــي َّ
َّ
لألطفــال.

¨ ¨تشــجي ُع األطفــا َل عبــر الصحافــة المكتوبــة (بمــا فيهــا اإللكترونيــة) علــى التعبيــر واإلبــداع ،وبنشــر مقــاالت تحمــل
توقي َعهــم حــول مواضيــع تهمهــم ،وبتخصيــص أعمــدة وصفحــات لكتابــات األطفــال.

 - 7تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،املتعلق بإدماج الشباب عن طريق الثقافة (.)2012
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¨ ¨تشجيع األطفال على المشاركة في الهيئات التقريرية داخل المدارس.
¨ ¨إشراك األطفال في كل المبادرات والبرامج المرتبطة بدعم الوالديْن ومساعدتهما وتوعيتهما بدورهما.

 - IIفي مجال تتبع السياسات العمومية
1616الحــرص علــى اشــتغال اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بتتبــع السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة علــى
المســتوى المركــزي طبقــا لمقتضيــات المرســوم المحــدث لهــا.

1717إخراج المجلس االستشاري لألسرة والطفولة إلى ح ِّيز الوجود ،من أجل االضطالع بالمهام اآلتية:8
¨ ¨تقديــم رأيــه بطلــب مــن الملــك أو رئيــس الحكومــة أو رئيــس مجلــس النــواب أو رئيــس مجلــس المستشــارين ،حــول
مشــاريع القوانيــن واالتفاقيــات الدوليــة أو أي قضيــة تدخــل فــي نطــاق اختصاصاتــه؛

¨ ¨المساهمة في النهوض بالحقوق السوسيو-اقتصادية والثقافية؛
¨ ¨تتبع تطور وضعية األسرة والطفولة على الصعيدين السوسيو-اقتصادي والثقافي؛
¨ ¨المبادرة إلى إنجاز إحالة ذاتية في أي موضوع ذي صلة باألسرة والطفولة؛
¨ ¨عقد شراكات وتوطيد الروابط مع هيئات وطنية ودولية.
1818إحــداث آليــة طعــن مســتقلة مختصــة فــي مراقبــة حقــوق الطفــل داخــل المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،عنــد
مراجعــة القانــون المتعلــق بهــذه المؤسســة ،ومنحهــا صالحيــة تلقــي الشــكايات الصــادرة عــن األطفــال ،والتحــري

حولهــا ومعالجتهــا فــي احتــرام لحساســية الطفــل .ويتعيــن الشــروع فــي عمليــة مراجعــة النظــام األساســي للمجلــس

الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،وخاصــة بعــد توقيــع المغــرب علــى البروتوكــول االختيــاري الثالــث المكمــل لالتفاقيــة

الدوليــة لحقــوق الطفــل.

1919حث المندوبية السامية للتخطيط على ما يلي:
¨ ¨إنتــاج إحصائيــات ســنوية فــي حــدود اإلمــكان ،جهويــة ووطنيــة ،مبن َّيــة علــى معطيــات متأتيــة مــن مصــادر متنوعــة
حــول وضعيــة األطفــال ويُراعــى فيهــا تعريــف الطفــل (الفئــة العمريــة مــا بيــن  0و 18ســنة).

¨ ¨إعــادة تحديــد بعــض المؤشــرات مــع مراعــاة تعريــف الطفــل (الفئــة العمريــة مــا بيــن  0و 18ســنة) عنــد تقديــم
النتائــج اإلحصائيــة :مثــا ،اســتعمال عبــارة «مسـ ِ
ـاعدة عائليــة» بداللــة إيجابيــة فــي مجــال اإلحصائيــات المتعلقــة
بالشــغل ،رغــم أنهــا تخفــي واقــع االســتغالل االقتصــادي للفتيــات وحرمانهــن مــن التمــدرس وتعرضهــن للتمييــز
وأيضــا اســتعمال عبــارة «الحالــة العائليــة (متــزوج -أعــزب) للفئــة العمريــة مــن ســن  15ســنة فمــا فــوق» ،مــع أن الســن

القانونيــة للــزواج محـ َّـددة فــي  18ســنة ،إضافــة إلــى عبــارة «نســاء ربــات بيــوت» التــي تنطــوي علــى تعريــف يكــرس
نوعــا مــن التمييــز علــى أســاس الجنــس ،ويشــمل أيضــا الطفــات.

 - 8رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي املتعلق مبشروع القانون رقم  78.14املتعلق باملجلس االستشاري لألسرة والطفولة (نونبر .)2015
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¨ ¨إيــاء اهتمــام أكبــر لمختلــف الجوانــب المتعلقــة بتشــغيل األطفــال المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن  15و 18ســنة :نــوع
العمــل الممــا َرس ودرجــة صعوبتــه والحمايــة االجتماعيــة ومــدة العمــل وحــوادث الشــغل وغيرهــا .ويتعيــن وضــع

تأطيــر خــاص بتشــغيل هــذه الفئــة العمريــة وجعلــه مطابقــا للمعاييــر المعمــول بهــا فــي مجــال حقــوق الطفــل.

2020وضــع نظــام معلوماتــي مركــزي وجهــوي ،فــي المتنــاول ،مبنــي علــى أســاس مؤشــرات مرتبطــة بحقــوق الطفــل،
وفــي هــذا الصــدد ،فــإن مؤشــرات مرجعيــة الميثــاق االجتماعــي ،التــي أعدهــا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
والبيئــي ،بتعــاون مــع اليونيســيف و«المؤشــر التركيبــي للولــوج إلــى الحقــوق األساســية» الــذي اعتمدتــه وزارة
االقتصــاد والماليــة ،قــد يمثــان أرضيــة مالئمــة لتطويــر هــذا النظــام ،وســتم ِّكن هــذه المقاربــة مــن اعتمــاد نفــس

التعاريــف والمفاهيــم مــن طــرف كل القطاعــات المنتجــة لإلحصائيــات ،علــى المســتوى المركــزي والجهــوي ومــن

ضمــان انتظــام البحــوث (المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية ،والمندوبيــة الســامية للتخطيــط ،والــوزارات )...ومــن
إدمــاج مؤشــرات خاصــة باألطفــال فــي وضعيــة هشاشــة ومــن الرفــع مــن نجاعــة السياســات العموميــة.

 - IIIفي مجال المسؤولية االجتماعية للمقاوالت
2121النهوض بالمسؤولية االجتماعية للمقاوالت وإشراك القطاع الخاص في حماية األطفال من خالل:
¨ ¨تشجيع المقاوالت على تبني مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بالمقاوالت وبحقوق اإلنسان/حقوق الطفل؛
¨ ¨حــث مق ِّدمــي خدمــات اإلنترنيــت والفاعليــن فــي مجــال االتصــاالت علــى االلتــزام بمد َّونــة ســلوك االتحــاد الدولــي
لالتصــاالت لضمــان ولــوج آمــن لإلنترنيــت ،وحجــب المواقــع اإلباحيــة وتبليــغ الســلطات العموميــة عــن أي مــواد

لالســتغالل الجنســي لألطفــال تُبــثُّ علــى اإلنترنيــت ،وتطويــر برامــج للوقايــة بشــراكة مــع الجمعيــات؛

¨ ¨حــث الفاعليــن فــي قطاعــي األســفار والســياحة علــى تب ّنــي المدونــة العالميــة ألخالقيــات الســياحة الصــادرة عــن
المنظمــة العالميــة للســياحة والمتعلقــة بحمايــة األطفــال ضــد االســتغالل الجنســي علمــا أن االســتغالل الجنســي
لألطفــال فــي قطــاع الســياحة واالســفار أصبــح ظاهــرة عالميــة تعــرف انتشــارا متزايــدا.

 - VIتطوير البحث
2222تشــجيع وتوجيــه ودعــم البحــث ،بتعــاون مــع الجامعــات ،والجمعيــات ،والمجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة،
والمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،والمندوبيــة الســامية للتخطيــط والقطاعــات الوزاريــة ،حــول مختلــف جوانــب
الطفولــة.

 - Vفي مجال التعاون الدولي
2323إدمــاج مســألة حمايــة األطفــال وحقوقهــم وخاصــة األطفــال المغاربــة المقيميــن بالخــارج والقاصريــن المغاربــة غيــر
المرا َفقيــن ،فــي االتفاقيــات الثنائيــة والتعــاون الدولــي.
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