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يالحــظ املجلــس يف هــذا التقريــر أنــه رغــم التقــدم الكبيــر الــذي أحــرزه املغــرب خــالل العقــود األخيــرة يف 
ــي تلحــق أضــرارا  ــة الت ــر واملمارســات االجتماعي ــن املعايي ــد م ــاك العدي ــزال هن ــل، ال ت ــوق الطف مجــال حقـ
باألطفــال، كمــا أن العديـــد مـــن األطفـــال القاصريـــن مـــا فتئــوا يتعرضــون ألشــكال شـــديدة مــن العنـــف عـلـــى 
وجـــه اخلصـــوص. كمـــا أن السياســات العموميــة ذات الصلــة بقضايــا الطفولــة مازالــت تعـــرف قصـــورا علــى 

مســتوى التنســيق والتتبــع والتقييــم.

يوصــي املجلــس أوال باعتمــاد سياســة حقيقية مندمجة، 
علــى املســتوى احلكومــي، مـــن أجـــل حمـايـــة الطفولــة، 
السياســات  يف  الطفــل  حقــوق  إدمــاج  طـريـــق  عـــن 
العموميــة ويف إعــداد ميزانيــات القطاعــات الوزاريــة 

املعنيــة.

املجلـــس بـــإدراج السياســة العموميــة املندمجـــة حلمايــة 
ضمـــان  بهــدف  إطـــار،   - قـانـــون  ضمـــن  األطفـــال 
اســتدامتها وجتانســها الالزمني؛ ويتعلق األمـــر بقـانـــون 
ــد مســؤوليات ومهــام  ــه حتدي ــن خالل ــاد مـ ــار يـعـ – إطـ
الفاعلــني، مبـــا فيهـــا مســـؤوليات ومهــام وزارة الشــباب 

والرياضــة يف مجــال حمايــة الطفولــة.

ويوصــي املجلـــس بـــأن يتــم تنزيــل مخططــات العمــل 
اخلاصــة باألطفــال علــى املســتوى اجلهـــوي، مـــن خـــالل 
خلـــق لـجـــان جهويــة وإقليميــة حلمايــة الطفولــة، ووضــع 
آليــات علــى الصعيــد الترابــي مكلفــة بالرصــد والتبليــغ 

ــة أو يف خطــر. ــة صعب ــال يف وضعي ــل باألطف والتكف

ويف هــذا الشــأن، يدعــو املجلــس إلــى مراجعــة القانــون 
رقــم 05.14 املتعلــق مبؤسســات احلمايــة االجتماعيــة 
بتضمينــه معاييــر ومقاييــس التكفــل باألطفــال، وكــذا 

ــة التبليــغ عــن أعمــال العنــف ضــد األطفــال. إجباري

بتنفيــذ سياســة قضائيــة مالئمــة  األمــر  يتعلــق  كمــا 
للقاصريــن تعتمــد تدابيــر بديلــة عــن حرمانهــم مــن 
احلريــة ووضعهــم يف املؤسســات، والوقايــة الفعليـــة مـــن 
التهديــد والنـــص علــى عقوبــات مشــددة ضــد مرتكبــي 

العنــف ضــد األطفــال واســتغاللهم.

عــالوة علــى ذلــك، يقتـــرح املجلــس عــددا مــن التوصيات 
الرامية إلى حمايـــة األطـفـــال مـــن أي شـكل مـن أشـكال 
االســتغالل، وضمــان ولوجهـــم إلــى العالجات، وحتســني 
رفاهـهـــم  وتعزيـــز  الدراســي،  الوســط  يف  اندماجهــم 
مـــن خـــالل تعزيــز مشــاركتهم يف األنشــطة الثقافيــة 

ــة. والرياضي
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كمــا يؤكــد املجلــس يف األخيــر علــى احلاجــة امللحــة إلــى الدعــم املؤسســاتي، عبــر إحــداث املجلــس االستشــاري 
لألســـرة والطفولــة، الــذي ينبغــي أن يســاهم أساســا يف النهــوض باحلقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيـــة، 
وكــذا عبـــر إحـــداث آليــة لالنتصـــاف مســتقلة داخــل املجلــس الوطنــي حلقــوق اإلنســان، تكـــون مختصــة يف مراقبــة 

حقــوق الطفــل، ولـهـــا صـالحيـــة تلقــي الشــكايات الصــادرة عــن األطفــال ومعاجلتهــا.
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