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بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق اإلنسان
السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
السيدة ممثلة منظمة اليونيسيف
السيدات والسادة ممثلي القطاعات الحكومية
السيدات والسادة ممثلي اللجن البرلمانية

السيدات والسادة الخبراء وفعاليات المجتمع المدني
حضرات السيدات والسادة
أود يف البداية أن أعرب عن سعاديت باملشاركة يف افتتاح هذا اللقاء التواصلي اخلاص بنشر توصيات جل ــنة
حق ـ ــوق الطـ ـ ــفل ،اليت متت يف إطار احلوار التفاعلي مع السيدات والسادة أعضاء اللجنة املنعقد جبني يومي
 3و 4شتنرب  2014مبناسبة فحص التقرير اجلامع للتقريرين الثالث والرابع املتعلقني بتنفيذ اتفاقية حقوق
الطفل ،والتقرير الثاين برسم الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد
اإلباحية ،وكذا التقرير األويل املتعلق بالربوتوكول االختياري بشأن إشراك األطفال يف املنازعات املسلحة.
كما أعرب عن اعتزازي ،هبذه املناسبة ،باملنهجية اليت تعتمدها بالدنا يف إعداد التقارير ومناقشتها وتتبع
توصيات اللجن األممية املتخصصة ،وبالتفاعل اإلجيايب واملثمر ملختل الفاعلني يف امليدان ،من مؤسسات
وطنية ومجعيات مدنية وخرباء.
حضرات السيدات والسادة
يشكل هذا اللقاء التواصلي ،الذي يندرج يف إطار التفاعل املتواصل لبلدنا مع كافة آليات األمم املتحدة
حلقوق اإلنسان ،ومنها جلنة حقوق الطفل ،فرصة مهمة للوقوف جمددا على أهم منجزات اململكة املغربية يف
جمال النهوض حبقوق الطفل ،ورصد التحديات الكربى على ضوء الدستور اجلديد واالتفاقيات الدولية
وأهداف األلفية للتنمية املستدامة ملا بعد  ،2015ويأيت هذا اللقاء حمطة احلوار التفاعلي مع جلنة حقوق
الطفل بشأن التقرير اجلامع للملكة املغربية ،واليت سبقها عقد اجتماعات تنسيقية إلعداد جواب وطين حول
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الئحة النقط املدرجة امتدت على مدى شهري ماي ويونيو  ،2014إضافة إىل جتميع وتدارس التقارير
املوازية للمنظمات غري احلكومية ،وتشكيل الوفد املغريب من  12قطاعا حكوميا.
وكان احلوار التفاعلي مع جلنة حقوق الطفل ،الذي ننوه بروح املسؤولية وإجيابية التفاعل فيه ،قد تناول خمتل
القضايا املتعلقة بتنفيذ املبادئ العامة واحلريات واحلقوق املدنية املتعلقة باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالهتا
اإلضافية ،وتلك املتعلقة بالوسط العائلي واحلماية البديلة واحلماية اخلاصة ،والصحة والرتبية والتكوين املهين
والرتفيه واألنشطة الثقافية ،وخلصت توصياته إىل مواصلة جهود املغرب يف عدة جماالت ذات الصلة بالنهوض
حبقوق الطفل ،أمهها:









مالءمة التشريعات مع االتفاقية ،ال سيما مدونة األسرة ،والتسريع بإلغاء مجيع املقتضيات التمييزية
ضد الفتيات والنساء ،مع التفكري يف تطوير قانون للطفولة يغطي مجيع اجملاالت الواردة يف االتفاقية
ويضمن ختصيص املوارد البشرية واملالية والفنية الالزمة بشكل فعلي لتنفيذ التشريعات؛
ضمان تغطية السياسة املندجمة حلماية الطفولة مجيع اجملاالت الواردة يف االتفاقية ومجيع األطفال،
وإيالء اهتمام خاص لألطفال يف وضعية هشة ،مع السعي إىل تطوير اسرتاتيجيات قائمة على هذه
السياسة بشراكة مع منظمات اجملتمع املدين ،وختصيص ما يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملالية
لتحقيق هذه الغاية؛
التنسيق الفعال لتنفيذ السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة على مستوى الوزارات والسلطات
املركزية واجلهوية واحمللية على حد سواء؛
اعتماد مقاربة حقوق الطفل أثناء إعداد ميزانية الدولة ،ووضع نظام لتتبع تطبيق استخدام املوارد
لفائدة األطفال وقياس األثر؛
اختاذ تدابري مستعجلة إلجياد آلية تقوم برصد حقوق الطفل تكون قادرة على تلقي الشكاوى اليت
يقدمها األطفال والتحقيق فيها ومعاجلتها بطريقة تراعي خصوصيات الطفل؛
تعزيز إطار التعاون مع اهلياكل العمومية واملنظمات غري احلكومية عند وضع وتنفيذ وتقييم القرارات
واملشاريع املتعلقة باألطفال ،ووضع إطار رمسي للتعاون مع منظمات اجملتمع املدين وتعزيز قدراته
لالستجابة لالحتياجات املرتبطة حبماية الطفولة.
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حضرات السيدات والسادة
مند صدور توصيات جلنة حقوق الطفل أكتوبر  ،2014عملت وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية
االجتماعية ،يف إطار املهام املنوطة هبا ،على التعري هبذه التوصيات عرب جمموعة من التدابري ،منها:












تقدمي أهم نتائج احلوار التفاعلي مع جلنة حقوق الطفل مبجلس احلكومة املنعقد بتاريخ  7أكتوبر
2014؛
تقدمي توصيات جلنة حقوق الطفل أمام أعضاء جلنة القطاعات االجتماعية مبجلس النواب (17
دجنرب  ،)2014وأمام أعضاء جلنة تتبع برنامج محاية الطفولة لليونيسي  ،الذي تنسقه وزارة
التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ( 12فرباير  ،)2015وأيضا أمام أعضاء اللجنة التقنية
خالل اجتماعيها التحضرييني الجتماع اللجنة الوزارية اخلاصة بتتبع وتنفيذ السياسات واملخططات
يف جمال النهوض بأوضاع الطفولة ومحايتها ( 25فرباير و 15أبريل )2015؛
مراسلة السيد وزير الداخلية بشأن هوية األطفال املهملني يف البطاقة الوطنية اجلديدة ،ابتداء من رفع
الوصم عند التسجيل يف احلالة املدنية؛
مراسلة السيد وزير العدل واحلريات بشأن ظروف احلراسة النظرية واحلراسة املؤقتة للطفل يف وضعية
خمالفة للقانون (نونرب )2014؛
مصادقة جملس احلكومة على مشروع قانون هيأة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛
الشروع يف دعم األرامل احلاضنات ألطفال يتامى (أبريل )2015؛
توقيع اتفاقية شراكة مع املرصد الوطين حلقوق الطفل ،حتت رئاسة صاحب السمو امللكي األمرية
لالمرمي ،هبدف تعزيز اإلشعار والتبليغ ورصد األطفال ضحايا العن ( 25يناير )2015؛
توقيع اتفاقية إطار مع العصبة املغربية حلماية الطفولة تتعلق بالتكفل ورعاية األطفال احملرومني من
األسرة وضمان إيواء األطفال املتخلى عنهم بالرتكيز على األطفال احملتفظ هبم يف املستشفيات (أبريل
)2015؛
توقيع اتفاقية شراكة مع مجعية قرى األطفال املسعفني هبدف توثيق وترسيخ جتربة اإلدماج االجتماعي
لألطفال ما بعد  18سنة (نونرب )2014؛
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 إعداد تصور شامل إلصالح منظومة مراكز الرعاية االجتماعية ،خاصة املراكز اليت تستقبل األطفال،
وتشمل مراجعة قانون  14.05املتعلق بشروط فتح وتدبري مؤسسات الرعاية االجتماعية (مارس
)2015؛
 العمل على تنزيل إصالح مؤسسة التعاون الوطين باعتماد الدراسة اخلاصة هبا واليت انتهت هناية
 2014ومتركزها على خدمات املساعدة االجتماعية عرب إحداث وحدات حلماية الطفولة ومراكز
املساعدة االجتماعية اليت تقوم بدور مهم يف مواكبة األطفال ضحايا العن ؛
 االخنراط يف احلملة الوطنية األوىل لوق العن ضد األطفال ،بشراكة مع اليونيسي واملرصد الوطين
حلقوق الطفل ،واليت متتد فعالياهتا إىل نونرب املقبل؛
 إطالق طلب مشاريع اجلمعيات العاملة يف جمال الطفولة لسنة  2015كما كل سنة ،مع الرتكيز يف
هذه الدورة على توصيات اللجنة ونتائج املناظرة الوطنية األوىل حلماية الطفولة يف جمال الشراكة مع
اجلمعيات كأهم روافع لتنفيذ مشروع السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة.
حضرات السيدات والسادة
إضافة إىل هذه التدابري ،يشكل مشروع السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة ،الذي أعد بتعاون مع
اليونيسي وبتنسيق مع القطاعات احلكومية املعنية واجلمعيات العاملة يف جمال الطفولة ،واألطفال أنفسهم،
جوابا وطنيا للعديد من توصيات جلنة حقوق الطفل ،حيث يستهدف تقدمي أجوبة مالئمة حلماية األطفال
ومعاجلة خمتل املشاكل املرتبطة بالعن واالعتداء واالستغالل واإلمهال ،وفق املقتضيات الدستورية اجلديدة،
واالتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرب ،وأهداف الربنامج احلكومي ،وذلك عرب تنزيل األهداف
االسرتاتيجية التالية:




تقوية اإلطار القانوين حلماية األطفال وتعزيز فعاليته ،من خالل إطار قانوين محائي ومتالئم مع
الدستور واآلليات الدولية املصادق عليها وعدالة فاعلة ومالئمة لألطفال (يضم مشروع القانون
اجلنائي أهم هذه التدابري)؛
إحداث أجهزة ترابية مندجمة حلماية الطفولة تعمل على الرصد والتكفل وتتبع وضعية األطفال
الضحايا ،من خالل مدار أو حلقة مقننة حتدد سلة اخلدمات املتعلقة بالرصد عن طريق التبليغ،
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والفرق املتنقلة ،والرقم األخضر وخاليا االستماع ،وكذا املساعدة املستعجلة يف احلاالت الطبية أو
االجتماعية اخلطرية؛
وضع معايري للمؤسسات واملمارسات ،عرب حتديد طبيعة اخلدمات ووضع املعايري وحتسني جودهتا،
ووضع معايري دنيا ملؤسسات الرعاية االجتماعية اخلاصة باستقبال األطفال؛
النهوض باملعايري االجتماعية احلمائية ،اليت ترسي توافق اجتماعي حول مناهضة التمييز والتصورات
االجتماعية املضرة وتشجيع التبليغ ،وإعداد دراسات متكن من مواكبة التغريات اجملتمعية والفهم اجليد
للممارسات والتصورات االجتماعية يف جمال محاية األطفال ومحاية حقوقهم؛
وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم عرب وضع منظومة للمعلومات تتيح تتبع وضعية لألطفال
داخل املؤسسات ،ووضع منظومة لتجميع ومعاجلة املعطيات حول أشكال العن
واالستغالل موحدة وسهلة الولوج جلميع الفاعلني يف جمال احلماية.

واالعتداء

إن مشروع السياسة العمومية قد مكننا مجيعا من وضع خارطة طريق واضحة ومتفق عليها للنهوض باحلق يف
احلماية .أما تقييم خطة العمل الوطنية للطفولة ،والذي تعد الوزارة حاليا ،بتعاون مع كافة القطاعات املعنية،
تقريرا حول منجزاهتا يف إطار التحضري لتقييم شامل هلا ،فسيساعدنا على توضيح أولويات ما بعد 2015
يف جمال الصحة والرتبية واملشاركة وغريها من احلقوق ..وستشكل توصيات جلنة حقوق الطفل مرجعا مهما
بالنسبة إلينا يف هذه احملطة.
أمتىن ألشغال هذا اللقاء التواصلي التوفيق والنجاح ،والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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