التعاون الوطني يشارك في إطالق الجهاز الترابي
المندمج
لحماية الطفولة بالرباط

أشرف السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ،والسيدة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية
والمساواة واألسرة يوم الثالثاء  28يناير  ،2020بمؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية
والتكوين بالرباط .على إطالق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة.
وقد عرف اللقاء تنظيم جلسة افتتاحية خصصت لتقديم مداخالت القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والشركاء
الدوليين ،حول السياسات والبرامج العمومية الخاصة بالطفولة بالمغرب ،وكذا تنظيم أربع جلسات عامة للتعريف بالجهاز
الترابي المندمج لحماية الطفولة.
كما شهد مداخالت للمصالح العمومية الالمركزية والمؤسسات الوطنية والجمعيات والباحثين واألطفال والشركاء ،لتقديم
وتدارس العرض المتوفر من حيث البرامج والخدمات الموجهة لفائدة الطفولة على مستوى المجال الترابي لعمالة
الرباط ،والتفكير الجماعي في سبل وآليات تعزيز التنسيق بين المتدخلين.
ويأتي إطالق هذا المشروع ،الذي تشارك فيه القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية والسلطات المحلية
والمنتخبون والباحثون والجمعيات واألطفال البرلمانيون ،في إطار مبادرة الرباط مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع،
التي أعلن عنها المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي األميرة الجليلة اللة مريم.

كما يندرج في إطار تفعيل منشور السيد رئيس الحكومة المتعلق بالتنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية
الطفولة  ،2025-2015الذي يحث على إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة ،والتي تشكل جوابا عمليا لتوفير
خدمات القرب لفائدة األطفال ،وحمايتهم من مختلف أشكال العنف واالعتداء واالستغالل واإلهمال ،سواء من حيث الوقاية
أو من حيث التكفل ،والتتبع والتقييم.
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ولتحقيق األهداف العامة لمشروع حماية الطفولة ،عملت الوزارة على تعزيز هيكلة منظومة الحماية ،وذلك من خالل
وضع الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة ،ووضع مؤسسة للرعاية االجتماعية لإليواء المستعجل لألطفال في
وضعية الشارع ،وتوفير فريق من العاملين االجتماعيين المتخصصين في العمل في الشارع ،وذلك من خالل وضع
اإلسعاف االجتماعي المتنقل لألطفال في وضعية الشارع بمدينة الرباط.
ويجدر بالذكر أن انطالقة ورش األجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة تمت يوم  18دجنبر  2019بطنجة ،تفعيال
لدورية السيد رئيس الحكومة حول التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ،وتلعب مؤسسة التعاون
الوطني دورا محوريا من خالل تجهيز المراكز وتعبئة الموارد البشرية الالزمة لتسييرها.
ولإلشارة ،يهدف هذا اللقاء إلى تبادل التجارب واآلراء حول السبل واآلليات العملية لتعزيز العمل المشترك ،وتحقيق
االلتقائية بين المتدخلين في تنزيل آليات الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بالرباط.
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