بالغ
اليوم الوطين للطفل  52ماي 5252
خيدل املغرب يف  25ماي من لك س نة اليوم الوطين للطفل ،ويه مناس بة لتجديد اخنراط مجيع الفاعلني ببالدان ،حكومة ومجعيات
ومنظامت وطنية ،حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس ،نرصه هللا ،اذلي يويل عناية خاصة للهنوض بأوضاع
الطفوةل وحاميهتا ،و الاخنراط الشخيص لصاحبة السمو املليك المرية اجلليةل لالمرمي ،رئيسة املرصد الوطين حلقوق الطفل.
واذ هتئن وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والرسة مجيع الطفال املغاربة ابليوم الوطين للطفل ،فاهنا تغتمن فرصة تزامنه مع
عيد الفطر املبارك ،لتبارك هلم ولرسمه هذه املناس بة الطيبة ،داعية العزيز القدير أن يعيننا مجيعا عىل مواهجة الظروف الصعبة اليت
مير مهنا اجملمتع املغريب جبميع مكوانته ،نساء ورجاال وأطفاال ،يف ظل أزمة جاحئة فريوس كوروان املس تجد ،وأن يرفع هذا الوابء عن
بدلان وعن سائر البدلان.
وهبذه املناس بة أيضا جتدد وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والرسة التأكيد عىل اخنراطها التام ،وانفتاهحا املتواصل مع مجيع
رشاكهئا من مجعيات وطنية ومنظامت دولية وواكالت التعاون الثنايئ والتعاون املتعدد الطراف ،للمسامهة يف اجناح التدابري اليت
اختذهتا بالدان للحد من تداعيات الوابء ،وحامية الطفال من تداعياته ،تفعيال للتوجهيات السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد
السادس نرصه هللا .وتصدر هذا البالغ حول أمه املنجزات اليت حققهتا لصاحل الطفوةل.

خطة العمل اخلاصة بوقاية وحامية الطفال يف وضعية هشة من عدوى فريوس كوروان املس تجد "كوفيد ."91
مبارشة بعد اعالن حاةل الطوارئ الصحية ،قامت وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والرسة ابعداد خطة معل محلاية
الطفال يف وضعية هشة من عدوى "كوفيد  ."19ومنذ انطالق هذه اخلطة هناية شهر مارس  5252اىل غاية  92ماي  ،5252مت
حتقيق مجموعة من املنجزات اليت ميكن اجاملها فامي ييل:

 تعزيز خدمات امحلاية ضد خمتلف أشاكل العنف والاس تغالل واالهامل
عرفت هذه املرحةل تعبئة  47وحدة محلاية الطفوةل ،و 7مراكز للمواكبة محلاية الطفوةل ،مع احداث  47فريقا للمساعدة الاجامتعية
للطفوةل .مما مكن من ارشاك أزيد من  022عامل اجامتعي متخصص يف جمال الطفوةل عرب مجموع الرتايب الوطين ،ابالضافة اىل مجموعة
من املسؤولني والطر ابملصاحل اخلارجية للتعاون الوطين .وقد سامهت هذه التدابري يف تعزيز هجود اليقظة والتتبع واملعاجلة الفورية
للحاالت املس تعجةل حسب احتياجات الطفال يف س ياق الطوارئ الصحية.
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وقد مت يف هذا االطار وضع الحئة الرقام الهاتفية والعناوين االلكرتونية للعاملني ابلوحدات واملراكز وفرق املساعدة الاجامتعية ونرشها
عىل الصفحة الكرتونية  ،/https://covid19.social.gov.ma/enfanceاخلاصة ابخلدمات املقدمة للطفال عن بعد يف وضعية
هشة خالل مرحةل الطوارئ الصحية .كام مت نرش هذه الالحئة ابملؤسسات واملراكز املعنية .لتسهيل التواصل بني خمتلف املتدخلني
أثناء معاجلة احلاالت الطارئة.
ومواصةل للجهود اليت مت القيام هبا خالل الفرتة الوىل والثانية للحجر الصحي ،الس امي يف جمال تقدمي املساعدة الاجامتعية للطفال يف
وضعية الشارع وتتبع أوضاع الطفال مبؤسسات الرعاية الاجامتعية ،تركز اجلهود خالل الفرتة الثالثة للحجر الصحي ،عىل تتبع أوضاع
 747طفل وطفةل حاليا مت انتشاهلم من الشارع خالل فرتة احلجر الصحي .ابالضافة اىل تتبع  0525طفل هممل أو يف وضعية صعبة
يقميون حاليا ب  42مؤسسة للرعاية الاجامتعية.

 املساعدة الاجامتعية للطفال يف وضعية الشارع
منذ بداية احلجر الصحي واىل غاية  92ماي  5252مت حسب ما مجموعه  520طفل من العيش يف الشارع ،مهنم  300ذكور و942
اانث .وقد مت يف هذا االطار اعادة ادماج  951طفل بوسطهم الرسي ،وايواء  747طفل  512طفل مبؤسسات الرعاية الاجامتعية
و 957طفل بفضاءات أو مراكز االيواء املس تعجل للطفال اليت مت احداهثا خالل مرحةل احلجر الصحي ويبل عددها حاليا  25مركزا
وفضاء ،كام مت تقدمي خدمات وتدابري أخرى ل  522طفل حسب احلاةل.
و تركز اجلهود حاليا عىل مواصةل رصد الطفال يف وضعية الشارع ،وحتليل الوضعية الاجامتعية للطفال اذلين س بق التكفل هبم بغية
مواكبهتم بربامج تأهيلية لتجنب عودهتم اىل الشارع بعد رفع احلجر الصحي ،وكذا تتبع وضعية الطفال اذلين متت اعادة ادماهجم يف
أرسمه.

 تقدمي ادلمع النفيس عن بعد للطفال
تس هتدف هذه اخلدمة مجيع الطفال اذلين وجدوا صعوبة يف التكيف مع اجراءات احلجر الصحي ،سواء داخل مؤسسات الرعاية
الاجامتعية أو داخل مراكز االيواء املس تعجل للطفال يف وضعية الشارع؛ حيث متت تعبئة الخصائيني النفس يني املتوفرين دلى
مؤسسة التعاون الوطين ونرش أرقام هواتفهم ،مما مكن من اس تفادة  939طفل من خدمات ادلمع النفيس عن بعد مهنم  994ذكور
 77اانث .ويمت تركزي اجلهود حاليا ،عىل تكثيف أنشطة التعريف هبذه اخلدمة وأمهيهتا يف مجيع املؤسسات واملراكز ،مع مواصةل تتبع
وضعية الطفال اذلين بدأ العمل معهم خالل املرحةل الوىل والثانية من احلجر الصحي.

 املسامهة يف تعزيز الوقاية من انتقال عدوى كوفيد  91للطفال مبؤسسات الرعاية الاجامتعية
ويف اطار ضامن اس مترارية احلذر والوقاية من عدوى" كوفيد  ،"91سيمت خالل الايم القادمة اطالق معلية توزيع علب للنظافة
الشخصية عىل  7092طفل وطفةل مبؤسسات الرعاية الاجامتعية ومراكز الاس تقبال املس تعجل للطفال يف وضعية الشارع ،ابالضافة
اىل مواد للتنظيف ،وذكل بتعاون مع منظمة اليونيس يف والتعاون البلجييك .ابملوازاة مع ذكل ،تتضمن هذه العملية توفري مجموعة من
الالفتات واملطوايت التحسيس ية .كام سيمت اطالق مخسة أرشطة حتسيس ية موهجة للطفال مبؤسسات الرعاية الاجامتعية والعاملني
معهم لنرش ثقافة الال عنف ،والتعريف بطرق وخدمات ادلمع النفيس ،والتشجيع عىل ادلارسة عن بعد خالل احلجر الصحي أو
خالل املرحةل الانتقالية لرفع احلجر الصحي والوقاية من المراض املعدية.
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اطالق خطة معل حامية من الاس تغالل يف التسول
متزيت هناية س نة  5291وبداية س نة  5252ابطالق وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والرسة مع رئاسة النيابة العامة
والقطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية املعنية وامجلعيات ،خطة معل حامية الطفال من الاس تغالل يف التسول .ويه اخلطة اليت
تسعى اىل وضع منظومة متاكمةل محلاية الطفال من الاس تغالل يف التسول تشمل امحلاية القضائية والتكفل الطيب والنفيس والرعاية
الاجامتعية واعادة االدماج يف مؤسسات الرتبية والتكوين .وقد مكنت هذه اخلطة ،يف جتربة منوذجية مشلت مدن الرابط وسال
ومتارة ،من حسب ما يقارب  922طفل من الاس تغالل يف التسول ،وذكل اىل غاية بداية احلجر الصحي.

تتبع تنفيذ الس ياسة العمومية املندجمة محلاية الطفوةل 5252-5292
متزيت س نة  5291ابعداد حصيةل نصف مرحلية للربانمج الوطين التنفيذي للس ياسة العمومية املندجمة محلاية الطفوةل للفرتة -5292
 ،5252مت تقدميها خالل اجامتع اللجنة "الوزارية امللكفة بتتبع الس ياسات واخملططات الوطنية يف جمال الهنوض بأوضاع الطفوةل
وحاميهتا" ،برئاسة الس يد رئيس احلكومة ،بتارخي  02أبريل  ،5291ومشاركة أعضاء اللجنة اليت تتكون من  50قطاعا حكوميا
ومؤسس تني وطنيتني .وقد أابنت هذه احلصيةل عن تسجيل تقدم يف تنفيذ تدابري الربانمج الوطين بل أنذاك .%23

اصدار تقرير حصيةل منجزات اململكة املغربية بعد  02س نة عىل اعامتد اتفاقية حقوق الطفل
مبناس بة ختليد بالدان مع املنتظم ادلويل س نة  5291ذلكرى  02س نة عىل اعامتد اتفاقية حقوق الطفل ،أصدرت وزارة التضامن والتمنية
الاجامتعية واملساواة والرسة تقريرا تناول حصيةل  02س نة يف جمال الهنوض بأوضاع الطفوةل وحاميهتا ابملغرب .وهو التقرير اذلي
عرض يف اجمللس احلكو ي بتارخي  95ش تنرب  ،5291و قدمته رئاسة احلكومة اىل املرصد الوطين حلقوق الطفل اذلي ترتأسه صاحبة
السمو املليك المرية لالمرمي .وميكن الاطالع عىل التقرير يف املوقع االلكرتوين للوزارة http://social.gov.ma/enfance

احداث أهجزة ترابية مندجمة محلاية الطفوةل
تقوم الهجزة الرتابية املندجمة محلاية الطفوةل ضد خمتلف أشاكل العنف والاس تغالل واالهامل بدور همم يف التزنيل الرتايب لتدابري
الس ياسة العمومية املندجمة محلاية الطفوةل .و عرفت س نة  5291اطالق مشاورات مع القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية
املعنية وامجلعيات والرشاكء ادلوليني ،أفضت اىل اعداد تصور للهجزة الرتابية وبرانمج الحداهثا مت تقدميه للجنة الوزارية للطفوةل اليت
يرتأسها الس يد رئيس احلكومة بتارخي  02أبريل  .5252وقد توج هذا املسار بصدور منشور للس يد رئيس احلكومة حتت رمق
 99/5291بتارخي  53يوليوز  5291حول التزنيل الرتايب للس ياسة العمومية املندجمة محلاية الطفوةل.
ويف نومفرب  5291صدر امليثاق الوطين لفائدة الطفوةل املنبثق عن أشغال ادلورة  93للمؤمتر الوطين حلقوق الطفل اذلي نظمه املرصد
الوطين حلقوق الطفل ،حتت الرعاية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ،والرئاسة الفعلية لصحبة السمو املليك
المرية لال مرمي .وقد أعطى هذا امليثاق دفعة نوعية لترسيع اطالق الهجزة الرتابية املندجمة محلاية الطفوةل.
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 االعالن عن اطالق أهجزة ترابية مندجمة محلاية الطفوةل بامثنية أقالمي منوذجية
تفعيال ملنشور الس يد رئيس احلكومة ،أطلقت وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والرسة الهجزة الرتابية املندجمة محلاية
الطفوةل بامثنية أقالمي وعامالت منوذجية ويه :طنجة ،الرابط ،سال ،مكناس ،ادلارالبيضاء ،أاكدير ،مراكش والعيون ،وذكل خالل
لقاء نظمته يف هذا الشأن بتارخي  95دجنرب  5291بطنجة ،بتعاون مع الاحتاد الورويب واليونيس يف.

 اطالق اجلهاز الرتايب املندمج محلاية الطفوةل ابلرابط
مت اطالق اجلهاز الرتايب املندمج محلاية الطفوةل ابلرابط ،خالل لقاء ترأسه الس يد رئيس احلكومة ،وعرف مشاركة القطاعات الوزارية
واملؤسسات الوطنية املعنية والسلطات احمللية واملنتخبون والباحثون وامجلعيات والطفال الربملانيون والرشاكء ادلوليون ،وذكل بتارخي
 55يناير  .5252وقد متزي هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية رشاكة بني الوزارة واملرصد الوطين حلقوق الطفل حول مرشوع "تعزيز خدمات
املركز الوطين لالس امتع والاشعار وادلفاع عن الطفال حضااي العنف والاس تغالل واالهامل ،عرب الرمق الخرض 2522225299
والرمق اخملترص  5299واملنصة االلكرتونية ."ma.52.99

 اعداد خطة معل حامية الطفوةل بطنجة أصيةل
واس تكامال ملسار انطالق اجلهاز الرتايب املندمج محلاية الطفوةل ابقلمي طنجة-أصيةل ،وبعد صدور القرار العاميل رمق  954املتعلق
ابحداث اللجنة االقلميية محلاية الطفوةل بعامةل طنجة-أصيةل ،بتارخي  52فرباير  ،5252نظمت الوزارة ،بتنس يق مع والية هجة طنجة
تطوان احلس مية وعامةل طنجة أصيةل ،الاجامتع الول للجنة االقلميية محلاية الطفوةل ،وذكل بتارخي  22مارس  .،5252حيث خصص
هذا الاجامتع الطالق مسار اعداد خطة العمل االقلميية محلاية الطفوةل لس نة .5252

 خطة معل النشطة اليت ميكن اجنازها عن بعد خالل الطوارئ الصحية بسبب كوفيد  91ملواكبة انطالق اجلهاز
الرتايب ابلقالمي المنوذجية
رمغ احلجر الصحي واصلت الوزارة اجناز ادلراسات املتعلقة مبنظومة معلوماتية مندجمة لتتبع الطفل يف مدار امحلاية ،واالطار املرجعي
العداد خطط معل اقلميية محلاية الطفوةل ،واالطار املرجعي العداد تقارير اقلميية حول حامية الطفوةل ،وألية التشخيص اذلايت ملنظومة
وخدمات حامية الطفوةل .وذكل قصد اس تكاملها بتشاور مع الفاعلني الرتابيني مبارشة بعد انهتاء مرحةل الطوارئ الصحية.

 اعداد برانمج للتكوين عن بعد يف جمال حامية الطفوةل بطنجة-أصيةل
ينطلق برانمج تكوين العاملني يف جمال حامية الطفوةل بعامةل طنجة أصلية ،بتعاون مع الاحتاد الورويب واليونيس يف ،وذكل بتارخي
 25يونيو  .5252ويس تفيد من هذا الربانمج ممثلو املصاحل العمومية لالممركزة العضاء ابللجنة االقلميية محلاية الطفوةل ،العاملون مبركز
املواكبة محلاية الطفوةل ،وامجلعيات العامةل يف جمال الطفوةل .ومتتد ادلورات الامثنية للربانمج التكويين من يونيو اىل دجنرب .5252
واعتبارا للحظر الصحي بسبب كوفيد  ،91ستنطلق ادلورات الوىل اعامتدا عىل منصة للتكوين عن بعد ابملعهد الوطين للعمل
الاجامتعي ،وذكل خالل شهري يونيو ويوليوز .5252
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 انطالق مركز املواكبة محلاية الطفوةل بطنجة أصيةل
انطلق مركز املواكبة محلاية الطفوةل مبدينة طنجة بتارخي  95دجنرب  ،5291بتعاون مع املبادرة الوطنية للتمنية البرشية .ومند انطالقه
اىل غاية بداية احلجر الصحي ،قدم هذا املركز خدماته ل  59طفل ،مهنم  42ذكور و  99اانث .ومع بداية احلجر الصحي ،سامه
مركز املواكبة يف تفعيل خطة العمل اخلاصة بوقاية وحامية الطفال يف وضعية هشة من عدوى كوفيد 91؛ حيث واكب املركز 35
طفال يف وضعية الشارع منذ فاحت أبريل اىل غاية  92مارس  ،5252وسامه يف اعادة ادماج  90طفال داخل أرسمه ،كام اتبع عن
قرب وضعية  590طفال وطفةل خبمسة مؤسسات للرعاية الاجامتعية.

 اطالق مراكز املواكبة محلاية الطفوةل ببايق القالمي المنوذجية
جسل احداث مراكز املواكبة محلاية الطفوةل ابلقالمي المنوذجية الس بعة الخرى تقدما متواصال ،غري أن حاةل الطوارئ الصحية املرتبطة
بكوفيد  91حالت دون انطالقهتا الرمسية .علام أن بعض مراكز املواكبة بلك من ادلار البيضاء أنفا وأاكدير والعيون قد رشعت يف
تقدمي خدماهتا مع بداية حاةل الطوارئ اس تجابة للحاجيات احمللية.

االسعافات الاجامتعية املتنقةل للطفال يف وضعية الشارع
يقوم االسعاف الاجامتعي املتنقل بدور همم يف دمع الهجزة الرتابية املندجمة محلاية الطفوةل ملعاجلة اشاكلية الطفال يف وضعية الشارع.
ومن بني الامثنية أقالمي المنوذجية املعنية ابطالق اجلهاز الرتايب ،تتوفر عامةل ادلارالبيضاء -أنفا عىل اسعاف اجامتعي متنقل مند ،5223
واقلمي مكناس  .5221وتدخل الاسعاف الاجامتعي املتنقل فهيام بتقدمي خدمات برانمج الشارع والاس تقبال الاس تعجايل وخدمات
أخرى .وابحتساب تردد حاالت أطفال يف وضعية الشارع بدأ العمل معهم قبل  ،5291اس تفاد من الاسعاف الاجامتعي اىل حدود
اليوم ما مجموعه  455طفل بعامةل ادلار البيضاء-أنفا يقمي مهنم حاليا  93طفل مبركز االيواء .وخالل نفس الفرتة اس تفاد ما مجموعه 002
طفال ابقلمي مكناس ،ويقمي حاليا ابملركز الاس تعجايل  55طفال.

 اطالق اسعاف اجامتعي متنقل للطفال يف وضعية الشارع بطنجة
منذ انطالق الاسعاف الاجامتعي املتنقل بطنجة يف يناير واىل غاية شهر ماي  ،5252اس تفاد  950طفل وطفةل من االيواء
املؤقت ،مهنم  12ذكور و  55اانث ،مقابل  71طفل ( 77ذكور و  2اانث) مت التكفل حباالهتم قبل بداية احلجر الصحي .وقد عرفت
فرتة احلجز تزايدا يف عدد الطفال املس تفيدين ،حيث بل عددمه  47طفال مهنم  29ذكور و 50اانث.

 اطالق اسعافات اجامتعية متنقةل جديدة ب  2أقالمي أخرى خالل س نة  5252و5259
رصدت الوزارة س نة  5252مزيانية  52مليون درمه الحداث اسعافات اجامتعية متنقةل للطفال يف وضعية الشارع ابلقالمي امخلسة
الخرى ،ومن بيهنا الاسعاف الاجامتعي املتنقل مبدينة الرابط ،اذلي يمت اجنازه مع املبادرة الوطنية للتمنية البرشية ،حيث يوجد
ورش بنائه يف املراحل الهنائية ،قبل أن يتوقف خالل بداية احلجر الصحي.
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التكفل ابلطفال املهملني والطفال يف وضعية صعبة داخل مؤسسات الرعاية الاجامتعية
بل عدد املتكفل هبم يف مؤسسات الرعاية الاجامتعية خالل س نة  5291ما مجموعه  2002طفل وطفةل ،من بيهنم  0739ذكور و
 9547اانث ،وذكل ب  39مؤسسة للرعاية الاجامتعية مرخصة اس تفادت من منحة لدلمع بلغت ما يقارب  91مليون درمه س نة
 .5291وبل عدد الطفال املهملني مهنم ما مجموعه  5522طفل ،من بيهنم  9715ذكور و 430اانث ،يف حني بل عدد الطفال يف
وضعية صعبة ما مجموعه  0252طفل ،مهنم  9131ذكور ،و 9999اانث.

مواكبة خروج الطفال من مؤسسات الرعاية الاجامتعية بعد  95س نة
أطلقت الوزارة مرشوعا ملواكبة  5522طفل من الك اجلنسني ب  52مؤسسة للرعاية الاجامتعية ب  3أقالمي خالل سنيت  5291و
 ،5252وذكل هبدف تعزيز فرص ادماهجم املهين وفرص احلصول عىل سكن مس تقل واحلفاظ عليه.

دمع الطفال اليتام يف وضعية هشة ومتدرس الطفال يف وضعية اعاقة
ويف اطار احلفاظ عىل بقاء الطفال اليتام املنحدرين من أرس معوزة داخل أرسمه ،اس تفاد  941.222يتمي ويتمية و 922.535أرمةل
من ادلمع املبارش للنساء الرامل يف وضعية هشة احلاضنات لطفالهن اليتاىم ،وذكل اىل غاية  59أبريل  .5252علام أن هذا ادلمع
مرشوط مبتابعة ادلراسة أو التكوين املهين ابس تثناء اليتاىم يف وضعية اعاقة .اىل جانب ذكل ،فان  90.599طفل وطفةل يف وضعية
اعاقة يس تفيدون خالل املومس ادلرايس  ،5252-5291من دمع المتدرس ،بقمية مالية تناهز  935مليون درمه.

أولوايت العمل املس تقبيل
واذ تغتمن وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة مناس بة ختليد اليوم الوطين للطفوةل ،فاهنا تؤكد عىل الولوية اليت حتتلها الطفوةل
يف س ياساهتا وبراجمها ،مع حرصها عىل اعطاء الولوية ملشاريع القرب ذات الثر املبارش عىل وضعية الطفال وأرسمه ،سواء عرب
اطالق الهجزة الرتابية املندجمة محلاية الطفوةل ضد خمتلف اشاكل العنف والاس تغالل واالهامل ،أو من خالل احداث اسعافات
اجامتعية متنقةل للطفال يف وضعية الشارع يف القالمي ،وكذكل من خالل مواصةل تفعيل خطة معل حامية الطفال من الاس تغالل
يف التسول ،والعمل عىل حتسني جودة التكفل ابلطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجامتعية مع احلرص عىل بقاء الطفل ما أمكن مع
أرسته ،والعمل عىل مواكبة الطفال املتكفل هبم داخل مؤسسات الرعاية الاجامتعية ملساعدهتم بعد بلوغهم  95س نة عىل الانتقال اىل
احلياة املس تقةل خارج املؤسسة .واعتبارا للظروف احلالية اليت متر مهنا بالدان بسبب وابء فريوس كوروان املس تجد ،فان وزارة
التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة تغتمن هذه الفرصة لتذكري الطفال ،ومن خالهلم الرس املغربية ،برضورة احرتام التوجهيات
والتدابري اليت اعمتدهتا بالدان ،حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ،واحلرص عىل متابعة عن
ادلروس عن بعد.
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