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بسم اهلل الرحمن الرحيم ..والصالة والسالم على رسول اهلل..
صاحبة السمو الملكي األميرة الجليلة لال مريم
حضرات السيدات والسادة
أود يف البداية أن أعرب لسموكم عن جزيل الشكر على دعويت حلضور هذا اللقاء اهلام ،الذي حيظى
برعاية صاحب اجلاللة امللك حممد السادس ،حفظه اهلل ،ويتميز برتأس مسوكم امللكي لفعالياته ،جمددة
التعبري لسموكم عن اعتزازي وافتخاري باخنراطكم الشخصي يف كل القضايا اليت هتم النهوض حبقوق
الطفولة ببالدنا ،والذي يشكل حتفيزا لنا للعمل مجيعا وإعطاء دفعة قوية للجهود الوطنية من أجل محاية
الطفولة.
إن هذا العمل املشرتك بني املرصد الوطين حلقوق الطفل ووزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية
االجتماعية يف خمتلف احملطات ،اليت ميزت تطور برامج حقوق الطفل ببالدنا ،يشكل ممارسة وإبداعا
مغربيا بامتياز يعتز به كل الفاعلني ،وقد أكدت جناعته وفعاليته شهادة خرباء جلنة حقوق الطفل ،يف
اجتماعها األخري يف جنيف ،الفتحاص التقارير الوطنية املتعلقة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الطفل
وبروتوكوالهتا االختيارية اليت صادق عليها املغرب.
صاحبة السمو الملكي
يكتسي هذا اللقاء أمهيته النعقاده مبوازاة مع احتفالنا بالذكرى  25لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،كما
يأيت بعد احتضان بالدنا للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان منذ أقل من شهرين ،والذي أشار فيه جاللة
امللك ،حفظه اهلل ،عرب الرسالة اليت وجهها إىل املشاركني هبذه املناسبة ،إىل دعمه جلهود املرصد والعمل
على مصادقة اململكة املغربية على الربوتوكول االختياري الثالث لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،حيث
ستعطي هذه التوجهات امللكية السامية دفعة جديدة إلشعاع جتربة بالدنا يف جمال حقوق اإلنسان
وحقوق الطفل ،على اعتبار أهنا تقوي املنظومة املعيارية لبالدنا وتدفعنا إىل العمل املشرتك لرفع التحديات
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ووضع آليات لتنمية اليقظة اجملتمعية حملاربة كل أشكال العنف واالستغالل ضد األطفال ،وبلورة جيل
جديد من اخلدمات يف جماالت اإلشعار والتبليغ واالستماع وإعادة اإلدماج لكل األطفال ،خاصة
ضحايا كافة أشكال العنف واالستغالل ،والذين يعيشون أوضاعا هشة.
صاحبة السمو الملكي
لقد متكنت بالدنا بفضل التوجيهات النرية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس ،نصره اهلل ،من قطع
أشواط مهمة يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان عامة ،وحقوق الطفل على وجه اخلصوص ،وفق سياسة
اجتماعية هدفها الرئيسي مكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي وتعزيز كرامة املواطن .وما حققه ورش
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة الطفولة خري دليل يف هذا اجملال.
وإن النهوض حبقوق الطفل ومحايتها هو بالنسبة إلينا اختيار راسخ أكده الدستور اجلديد للمملكة،
ويرتمجه الربنامج احلكومي ،وتعمل على تنزيله خمتلف الربامج اليت يقوم هبا كل الفاعلني من قطاعات
حكومية ومجعيات ومجاعات حملية وقطاع خاص .فمن منطلق تفعيل توصيات التقييم نصف املرحلي
خلطة العمل الوطنية للطفولة "مغرب جدير بأطفاله" ،أطلقت الوزارة ،وبتنسيق مع خمتلف القطاعات
احلكومية املعنية ،ومشاركة اجلمعيات والقطاع اخلاص والفاعلني احملليني واألطفال أنفسهم ،وبتعاون مع
منظمة اليونيسيف ،مشروع السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولة ،الذي يعترب إطارا اسرتاتيجيا مندجما
ومتعدد االختصاصات يضع أسس منظومة مندجمة حلماية الطفولة ببالدنا تضم كل التدابري والربامج
واألنشطة اهلادفة إىل منع كافة أشكال اإلمهال ،واالعتداء ،واالستغالل والعنف ضد األطفال ،والوقاية
منها ،وإعطاء أجوبة من حيث التكفل واإلدماج واملتابعة ،وحتسني الولوج ،والتغطية الرتابية ،واملعايرة،
واالستمرارية ،وآثار اخلدمات ،وتشجع التنسيق والتشبيك لعقلنة وترشيد املوارد.
كما يعترب هذا املشروع نتيجة مسلسل تشاوري ساهم فيه أزيد من  600مشارك من خمتلف الفاعلني
على املستويني املركزي واحمللي ،وأكثر من  700طفل وطفلة عربوا عن آراءهم وانتظاراهتم من خالل
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مشاركتهم يف االستشارة الوطنية لألطفال ،والذي خلص إىل أن مشروع هذه السياسة العمومية جيب
عليه أن يعزز الوقاية واحلماية ،وأن يستهدف األطفال واألسر ،ويضم عدة مستويات للتدخل مركزيا
وحمليا ،وفق مخسة أهداف اسرتاتيجية هي:






تعزيز اإلطار القانوين حلماية الطفل وتقوية فعاليته؛
وضع معايري للخدمات واملمارسات؛
وضع أجهزة ترابية مندجمة حلماية الطفولة؛
النهوض بالقيم االجتماعية احلامية حلقوق الطفل؛
وضع منظومات للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم املنتظم.

وتتوجيا هلذا العمل ،مت تنظيم املناظرة الوطنية األوىل حول مشروع السياسة العمومية املندمج حلماية
الطفولة أبريل .2014
ولتحقيق االلتقائية يف كل الربامج لتنفيذ هذا املشروع وحسن تتبعه ،صادق جملس احلكومة أكتوبر
 2014على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع تنفيذ السياسات واملخططات
الوطنية يف جمال النهوض بأوضاع الطفولة ومحايتها كآلية تنسيق وطنية ستعزز اإلطار املؤسسايت لتتبع
أوضاع الطفولة لبالدنا ،وترأس السيد رئيس احلكومة اجتماعيني هلذه اللجنة الوزارية لتدارس ومناقشة هذا
املشروع.
صاحبة السمو الملكي
إن محاية األطفال من كل أشكال العنف واإلمهال واالستغالل يتطلب وجود مؤسسات تقدم خدمات
ذات جودة عالية .ويف هذا اإلطار ،أجنزت الوزارة تشخيصا ملراكز الرعاية االجتماعية يف أفق إصالح
منظومة املراكز االجتماعية ،مبا فيها تلك اليت تستقبل األطفال يف وضعية إمهال أو هشاشة أو ضحية
العنف واالستغالل ،وذلك هبدف إرساء قواعد احلكامة ورفع مستوى التأطري وضمان إشراك األطفال.
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كما قامت الوزارة ،يف إطار تنزيل الدستور اجلديد للمملكة ،ويف إطار تنفيذ املخطط التشريعي
للحكومة ،على بلورة وإعداد مشروعني قانونني يهمان على التوايل اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة
وهيأة املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز .وستساهم هاتني املؤسستني الدستوريتني اجلديدتني يف
تعزيز النسيج املؤسسايت ببالدنا يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق الطفل واملرأة واحلكامة والدميقراطية
التشاركية.
وقد مت إعداد هذين القانونني وفق مقاربة تشاركية شاركت فيهما كل الفعاليات ،حيث مت إحداث جلن
علمية تضم خربات وطنية عالية ،حرصت على أن يكون هذا املشروع منوذجا مغربيا يربز إرادة كل
الفاعلني يف تنزيل مضامني الدستور.
صاحبة السمو الملكي
ترتكز روافع إرساء منظومة محائية لألطفال على آليات الرصد وتقدمي الشكايات والتبليغ وأجهزة ترابية
حلماية الطفولة ،والشراكة بني القطاع العام واجلمعيات واملسؤولية االجتماعية للمقاوالت يف جمال محاية
الطفولة.
وتعترب اتفاقية الشراكة اإلطار اليت ستوقعها الوزارة اليوم مع املرصد الوطين حلقوق الطفل ،حبكم مهنيته
وخرباته املرتاكمة وفق توجهاتكم ،نقلة نوعية لتعزيز التعاون والعمل املشرتك.
وسنعمل مجيعا على تعبئة كل املوارد واخلربات املمكنة لبلورة وابتكار آليات جديدة وأساليب تكتسي
طابع القرب وتضمن الولوج لكافة األطفال ،وذلك لتقوية اإلشعار وحتسني جودة االستماع وضمان
محاية الطفل من كل أشكال العنف واإلمهال واالستغالل وتسهيل إعادة إدماجهم األسري.
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وبفضل دعم مسوكم ،سنعمل على إرساء أسس تعبئة جمتمعية جلعل محاية حقوق الطفل سلوكا فرديا
ومؤسساتيا لكل الفاعلني ،وسيساهم يف بناء النموذج املغريب الذي نفتخر به بني الدول ،حتت الرعاية
السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس ،حفظه اهلل وأيده.
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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