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بسم اللـه الرمحن الرحيم ..والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه
السيد رئيس املرصد الوطين للتنمية البشرية
السيد رئيس مكتب اليونيسيف ابلشرق األوسط ومشال إفريقيا
السيدة ممثلة اليونيسيف ابملغرب
السيدات والسادة ..احلضور الكرمي
يسعدين أن أشارككم افتتاح هذا اللقاء اجلهوي ،الذي اختار "فقر األطفال ابلشرق األوسط ومشال

إفريقيا :من القياس إىل الفعل" موضوعا له ،وأرحب ابلسيدات والسادة ممثالت وممثلي الدول
الشقيقة والصديقة واخلرباء ببلدهم الثاين املغرب ،وأمتىن لكم مقاما سعيدا.
حضرات السيدات والسادة

ال ختفى عليكم أمهية القياس ومجع املعطيات ونوعيتها وراهنيتها يف حتديد وتنزيل أي سياسية عمومية
كيفما كان موضوعها وآاثرها ،وتعد دراسة الفقر املتعدد األبعاد إضافة نوعية جملموع األحباث
واملعطيات اليت يتوفر عليها املغرب ،واليت أصبحت تتسم ابلدقة واستهداف إشكاالت حمددة ،سواء
ذات الطابع االقتصادي أو السوسيو دميوغرايف اليت توفرها املندوبية السامية للتخطيط أو تلك اليت
توفرها القطاعات احلكومية ،ومنها اليت قامت هبا الوزارة يف اجملال ،كالبحث الوطين األول والثاين حول
اإلعاقة ابملغرب ،والبحث امليداين املتعلق بـ" 10سنوات من تنفيذ مدونة األسرة :أي تغريات يف
متثالت ومواقف وممارسات املواطنني واملواطنات" ،وهي األحباث اليت متكن من توفري معطيات حمينة
حول مواضيع دقيقة.
حضرات السيدات والسادة
يتوفر املغرب اليوم على سياسة عمومية مندجمة حلماية الطفولة  2025-2015تعد جوااب وطنيا
للوقاية ومحاية الطفولة من كل أشكال العنف واإلمهال واالستغالل ،وخاصة األطفال األكثر عرضة
للخطر ،وتتمحور حول مخسة أهداف اسرتاتيجية هي:
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تقوية اإلطار القانوين حلماية األطفال وتعزيز فعاليته؛
إحداث أجهزة ترابية مندجمة حلماية الطفولة؛
وضع معايري للمؤسسات واملمارسات؛
النهوض ابملعايري االجتماعية احلمائية؛
وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم واملراقبة.

كما تعد إطارا منسجما ينخرط فيه مجيع الفاعلني لضمان التنسيق مركزاي وحمليا ،حيث يساهم أكثر
من  25قطاعا حكوميا يف تنفيذ هذه السياسة العمومية وفق برانمج وطين تنفيذي 2020-2015
حيدد املسؤوليات ومؤشرات اإلجناز وفق مقاربة تشاركية مع خمتلف الفاعلني يف هذا اجملال ،من
قطاعات حكومية ومجعيات واألطفال أنفسهم ،والذي يتضمن  25هدفا فرعيا و 115تدبريا،
وتشرف على تتبعه جلنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ السياسات واملخططات الوطنية يف جمال النهوض
أبوضاع الطفولة ومحايتها ،برائسة السيد رئيس احلكومة.
حضرات السيدات والسادة
أطلقت الوزارة ،يف إطار اجلهود الرامية إ ى توفري معطيات دقيقة حول جمال الطفولة ابملغرب ،جمموعة
من الدراسات املهيكلة ،بتعاون مع خمتلف الشركاء ،سواء تلك اليت ختص إحداث أجهزة ترابية
مندجمة حلماية الطفولة ،أو وضع مرجع الوظائف والكفاءات للموارد البشرية العاملة يف جمال محاية
الطفولة ،أو معايرة املؤسسات واخلدمات املوجهة للطفولة.
ونظرا ألمهية املعطيات ،يف سن أو توجيه السياسات العمومية وتتبع جناعتها ،فقد أفردت السياسة
العمومية هدفا اسرتاتيجيا خاصا هبذا اجملال يروم إرساء منظومة موحدة وممركزة ومشرتكة بني كل
الفاعلني يف جمال محاية الطفولة والنهوض حبقوقها ،وذلك من أجل مجع وتبادل املعلومات حول
العنف واالعتداء واالستغالل ضد األطفال .وسنعمل على أن تكون هذه املنظومة شاملة لكل
أشكال حقوق األطفال لتمكننا من التدخل الناجع ،وتتبع آاثر السياسات العمومية على األطفال
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وأسرهم ،خاصة األطفال األكثر عرضة للعنف من جهة ،ومن التفاعل مع اآلليات الوطنية والدولية يف
جمال تتبع حقوق الطفل وحتقيق أهداف التنمية املستدامة من جهة أخرى.
حضرات السيدات والسادة
أغتنم هذه املناسبة ألنوه مبستوى الشراكة بني الوزارة وبني املرصد الوطين للتنمية البشرية ،الذي أمثر
هذه الدراسة حول الفقر املتعدد األبعاد ،اعتمادا على قاعدة البياانت اليت يتوفر عليها املرصد
واخلاصة مبعطيات حبثه الدوري حول األسر املغربية ،واليت تشكل قفزة نوعية يف جمال إنتاج املعلومات
الدقيقة اخلاصة بوضعية أطفالنا ،ليس فقط من حيث دقة املعطيات األولية اليت اعتمدهتا كمدخالت،
واليت مكنت من وضع الطفل يف صلب البحث ،بل أيضا من حيث مقاربتها املتعددة املداخل،
وتناوهلا للظاهرة من زاوية مفهومي أبعاد احلرمان وتداخل أبعاد احلرمان لذى األطفال .فلم يعد الطفل
الفقري هو ذلك الطفل احملروم ماداي فقط ،بل يعد فقريا أيضا ذلك الطفل احملروم من حقه يف الولوج
إ ى املاء ،أو خدمات الصحة ،أو التعليم ،أو الصرف الصحي ،أو املعلومة .وكلما تداخلت هذه
العوامل كانت حدة الفقر املسلط على الطفل أشد .وقد حددت الدراسة مثانية أبعاد من احلرمان
لدى األطفال حسب فئات عمرية معينة ،وبينت التداخل احلاصل بينهم ،وخلصت إ ى مؤشرات غاية
يف األمهية ،كعدد أبعاد احلرمان اليت يتعرض هلا أطفالنا أو نسبة احلرمان لدى األطفال أو شدته.
لقد أابنت النتائج األولية للدراسة أن  %73.1من أطفالنا يعانون من احلرمان على األقل يف جمال
واحد ،و %40.3يعانون من احلرمان يف جمالني على األقل من اجملاالت احملددة يف الدراسة .كما
أابنت عن تفاواتت كبرية بني اجملالني احلضري والقروي ،حيث يعاين أطفالنا ابجملال القروي من حرمان
كبري يف أبعاده ونسبته وشدته .فإذا كان  %41.7من أطفالنا ابجملال احلضري ال يعانون من أي
حرمان ،فإن هذه النسبة ال تتعدى  %7.9يف اجملال القروي.
أما يف ما خيص تداخل جماالت احلرمان أو احلرمان املركب ،فقد أابنت نفس النتائج األولية أن حرمان
الطفل يف جمال معني يكون مقرتان ابلضرورة ابحلرمان يف جماالت أخرى مرتبطة ،وستكون هناك فرصة
لالطالع على النتائج األولية هلذا البحث بتفصيل أكثر خالل األايم الثالث هلذا اللقاء اجلهوي.
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وهي النتائج اليت تسائلنا مجيعا ،كقطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمتمع مدين ،وتنتظر منا
أجوبة حبجم التحدايت املطروحة أمامنا من قبيل:
 تعزيز منظومتنا املعلوماتية وتقوية قدراتنا العلمية والتقنية لتوفري معلومات دقيقة على مستوى
أدىن التجمعات السكنية ،كاملدن والقرى واألحياء ،مما ميكن إعداد قواعد بياانت حمينة ورسم
خرائط دقيقة لفقر األطفال؛
 وضع هذه املعطيات رهن إشارة اجلهات واجلماعات الرتابية لدعم التنزيل الرتايب للسياسات
والربامج العمومية اليت تسهف الطفولة واألسرة؛
 تعزيز برامج الوقاية ،اليت يتضمنها اهلدف االسرتاتيجي الرابع للسياسة العمومية املندجمة حلماية
الطفولة ،كربامج مساعدة األسر يف وضعية هشاشة والوساطة االجتماعية واإلرشاد األسري،
والرصد مؤشرات اهلشاشة لدى األطفال.
حضرات السيدات والسادة
لقد أو ى الربانمج احلكومي للوالية التشريعية  2021-2017حيزا مهما للجانب االجتماعي،
وذلك ابلوقوف عند تعقد وتداخل العوامل اليت تؤدي إ ى الفقر أو التهميش أو اإلقصاء ،فالتزمت
احلكومة خالل واليتها التشريعية بـ:
 رفع نسبة التمدرس؛







تقليص نسبة األمية؛
تعميم التغطية الصحية؛
الولوج للخدمات الصحية األساسية؛
تقليص نسبة الوفيات لدى الرضع؛
فك العزلة ابلعامل القروي؛
تقليص العجز السكين.
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وكلها مداخل تتقاطع معها املداخل املعتمدة يف الدراسة وتعزز جناعة اختيارها .كما ستواصل احلكومة
تعزيز الربامج االجتماعية املوجهة للفئات األكثر هشاشة ،ودعم األسرة كأول لبنة للمجتمع ،حيث
تعد املكان الطبيعي لنمو الطفل وتفتحه على العامل ،ومعاانة األسرة هي معاانة مركبة للطفل .ونذكر
من بني هذه الربامج االجتماعية:





برانمج "تيسري" يف إطار احلد من ظاهرة االنقطاع املدرسي؛
تعميم نظام املساعدة الطبية؛
برانمج الدعم املباشر لألرامل يف وضعية هشة احلاضنات ألطفاهلن اليتامى؛
برامج التكفل ابلنساء ضحااي العنف؛







تعزيز منظومة صندوق التكافل االجتماعي اخلاص ابألطفال يف وضعية إعاقة؛
تنفيذ الربامج االستعجالية لفائدة الطفولة يف وضعية صعبة؛
تعزيز برامج حتديث وتوسيع مؤسسات الرعاية االجتماعية اخلاصة ابألطفال؛
إحداث منظومات معلوماتية لليقظة االجتماعية ولرصد الفئات الفقرية أو اهلشة؛
تفعيل اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة.

حضرات السيدات والسادة
لقد كان تعاوننا مع املرصد الوطين للتنمية البشرية تعاوان مثمرا ،التقت فيه الرؤى وتكاملت األهداف
يف دراستني هامتني :األو ى حول فقر األطفال ،والثانية حول األشخاص املسنني .وإذ نعترب هذا
التعاون خطوة أو ى يف أفق توطيد هذه الشراكة وتوسيعها إ ى جماالت أخرى ذات االهتمام املشرتك،
نطمح إ ى مواصلة العمل على تطوير البحث حول الفقر املتعدد األبعاد لألطفال ،ألننا حباجة إ ى
معطيات دقيقة ختص كل جماالت كل حقوق الطفل ليتسىن لنا القيام مبهمتنا كقطاع حكومي مسؤول
على محاية الطفولة والنهوض حبقوقها بتنسيق مع كافة القطاعات.
أمتىن التوفيق والنجاح ألشغال هذا اللقاء اجلهوي ..والسالم عليكم ورمحة هللا تعا ى وبركاته.
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