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السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة
أي حماية للطفولة في غضون                                                      “

”عشر سنوات



توصيتي من انطالقا:
 حماية نظام لتقييم ..." : 2010 سنة المتحدة باألمم الطفولة لجنة 

 اعاتالقط شتى بين أفضل تنسيق وضمان وترشيده، الطفل
 ."المستويات جميع على بالطفل المعنية

سياسة علوض الطفولة حماية لبرامج اليونيسيف دعم تقييم دراسة 
الطفولة لحماية مندمجة عمومية

األطفال لوقاية إستراتيجية أهداف وتحديد الرؤية توضيح 
 صاديةاالقت للتنمية الخماسي المخطط في إدراجها بهدف وحمايتهم

2020-2016 واالجتماعية
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تحليل الوضعية وتقديم المكونات - I الجزء



العشرين سن دون السكان يمثل :الديموغرافي المعطى 
 1984 سنة  %50 مقابل 2016 سنة %31,5 حوالي
  لتناهز  دامجد النسبة هذه سترتفع السكانية لإلسقاطات ووفقا

 . 2025 سنة حدود في 32,5%

االقتصادية التنمية تحقيق :االجتماعي-االقتصادي المعطى 
المجتمع ألفراد  اإلنصاف مع

ألمنيةا والمتطلبات والحرية الديمقراطية :السياسي المعطى
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الجنوح ومخاطر المدرسي االنقطاع

االتح يعيشون الذين المهددين واألطفال العائلي السند فقدان 
 الجنسي واالستغالل والتسول والتشرد كاإلهمال صعبة

 بما انونللق مخالفة ظروف في والتشغيل االقتصادي واالستغالل
  .القاصرات للفتيات بالمنازل العمل ذلك في

اإلدماج وصعوبات اإلعاقة
 المعاملة وسوء العنف
المتطرف االستقطاب )Embrigadement( واإلرهاب.  
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المنظومة 
الصحيّة

 

المنظومة 
ةالتعليميّ 

 

منظومة 
 الحماية

المجتمع

العائلة

 مخاطرالتهميش

التسّرب
 أو االنقطاع
المدرسي
سنويا

اإلعاقةالجنوح

األوضاع الطبيعية

الطفل 

للخطر 

الطفل 
المعرض 
للخطر 



وطفلة طفل ألف 110و 100 بين :الدراسة عن المنقطعون األطفال 
سنويا

2.6 )سنة 14-5 سن في( األطفال عمل نسبة ناهزت :األطفال تشغيل% 
2012 سنة

 القانون مع نزاع في األطفال
- وبلغ قضية 319 األطفال جنائي مادة في المفصولة القضايا عدد بلغ 

 القضائية السنة خالل قضية 6246 األطفال جناحي مادة في عددها
2014/2015.

- وقد شهر 2.7 حوالي اإلصالح بمراكز األطفال إيداع فترة معدل يبلغ 
 ومثلت  2015 سنة خالل طفال 1170 حوالي إلى الوافدين عدد ارتفع

.ارتفاعا األكثر النسبة السرقة
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طفال 1430  حوالي :السند وفاقدو عنهم والمتخلى المهملون األطفال 
  2014/2015 القضائية السنة خالل

طفل آالف 9 حوالي :العمومية الرعاية بمؤسسات المكفولون األطفال 
 االجتماعية الرعاية بمؤسسات بهم متعهد

يعانون الذين )سنة 14-0(  العمرية الشريحة في :المعوقون األطفال 
 والمعوقين )%0.73 بنسبة أي( طفل ألف 19.5 حوالي صعوبات

.طفال  10250  حوالي
سنوات 14-2( سن في األطفال من %93,2: المعنفون األطفال( 

.األسرة داخل التربية في عنيفة لطريقة يتعرضون
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 لسنة الطفولة حماية مندوبي على الواردة اإلشعارات حسب
2015 :
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نظام معلومات 

ومعرفة 

بهاموثوق 

مكونات منظومة حماية طفولة مكتملة

موارد بشرية 

مؤهلة

  فيالتشريعات 

 الدستورتناغم مع 

سياساتوالمواثيق الدولية

وبرامج 

ومشاريع

مندمجة

مؤسسات 

وهياكل

موارد مالية 

كافية وخدمات 

جيدة

قوة دافعة

غير متوفر

متوفر



38و 30و 21و 15و  12 الفصول  وخاصة الدستور :األسس 
 ةحماي ومجلة الطفل لحقوق الدولية واالتفاقية منه 48و 47و 39و

 )2030-2015( المستدامة للتنمية المتحدة األمم وأهداف الطفل
 7 المادة وخاصة اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق الدولية واالتفاقية
 باألشخاص بالنهوض المتعلق 2005 لسنة التوجيهي والقانون
  .المعوقين

والمشروع الحياة دورة واحترام للطفل العليا المصلحة :المبادئ 
 لةالبدي واألسرة األسرة ودور الحماية في الفاعل والطفل االفرادي
...طفل لكل البناء ومسار  الضحية والطفل
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وجهاتالت يحدد إطار من األطفال حماية مجال في المتدخلين كافة تمكين 
 ذوي من األطفال حقوق حماية مجال في واألولويات اإلستراتيجية
 داخل همعيش وتأمين األطفال لحاجيات استجابة الخصوصية االحتياجات

.التهديد مصادر كل من تحميهم بيئة

لوقاية اتيوالمؤسس التشريعي المستويين على المناسبة االجراءات تحديد 
.الدستور ألحكام وفقا األطفال وحماية

المعرضين األطفال تخص داللة ذات موحدة بيانات  قاعدة إحداث 
التعهد وحسن الرصد بهدف الضحايا واألطفال للتهديد

 العنف نم األطفال لحماية المتدخلين كافة لدى فعالة استجابات تطوير 
.. أنواعه بشتى واالستغالل
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حهاوتنقي والتمييزية المتناسقة غير القانونية النصوص مراجعة

 االقليميةو الدولية واالتفاقيات الدستور مع متناغمة جديدة تشريعات سن 
 مجلة صةوخا المجالت مختلف( الوطنية والتشريعات بالطفولة المرتبطة

 حاليا فالاألط يعيشها التي التهديد لوضعيات لتستجيب )الطفل حماية
.المستقبل وفي

تبطةالمر القانونية النصوص من وتمكينهم والعموم المهنيين تعريف 
.وحمايتهم األطفال بوقاية
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 جتماعيةاال والرعاية الحماية لخدمات بالنفاذ المرتبطة االشكاليات على التعرف 
وحلها

بوضع لاألطفا احتياجات لتلبية الحالية الحماية خدمات ومالءمة األداء تحسين 
.وتيسيرها التدخل وآليات وتبسيطها اإلجراءات

 خالل من والرعاية الحماية لخدمات الموجهة والمادية البشرية الموارد دعم 
.المختصة واإلطارات والكفاءات التجهيزات توفير

االجتماعية والرعاية الحماية لخدمات ومندمجة موحدة معلومات بوابة احداث 
.الاألطف بينهم من والمستعملين المتدخلين بين اليها النفاذ وتسهيل

تعملينوالمس المهنيين بين الحماية بخدمات المتعلقة بالمعلومات التعريف 
.ونشرها
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oحق سوتكري ورعايتهم المهددين األطفال حماية على األسر قدرة تعزيز 
)بديلة أو طبيعية( أسرة داخل العيش في طفل كل

o لمتدخلينا كافة لفائدة الضروريين والتخصص المهنية القدرات تطوير 
الجودة عالية خدمات لتقديم الحماية منظومة في

oالحوكمة وقواعد الجودة لمعايير وفقا الحماية، خدمات إدارة تحسين  

oمن دينالمهد األطفال بحماية المتعلقة والبيانات والمعارف العلوم إنتاج 
.وتبادلها بالحماية المعنية المصالح مختلف قبل
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متدخلينال مختلف بين التنسيق احكام بغاية وتعزيزه الحماية نظام دمج 
driving تنسيق آلية وضع  عبر force   فاعلة حماية لمنظومة )(

للطفل محدد مشروع وضع Un Projet Pour l’Enfant   

 طاعوالق اإلعالم ووسائل المدني المجتمع منظمات مع الشراكات تطوير‣
الخاص

 خلوالتد التعاون بروتوكوالت ووضع جهوية حماية شبكات تطوير ‣
  .منها توفر ما تفعيل واعادة

 أجل من التدخل  لبرامج والمحلي الجهوي التنسيق على االعتماد ‣
.والجهوية المحلية وخصوصياتهم المستفيدين من تقريبها
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هال يتعرض قد التي المخاطر من التوقي على األسر قدرات تعزيز 
األطفال

 المستوى على الحكومية، وغير الحكومية المؤسسات  قدرات دعم 
 لها يتعرض قد التي المخاطر من والحد للوقاية المحلي و الجهوي
.األطفال
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لجنة القيادة 
)مؤقتا(

جودة خدمات 

وزارة (الحماية  
)الصحة

النفاذ لخدمات 
وزارة (الحماية  

الشؤون 
)االجتماعية

القانوني  االطار
)وزارة العدل(

الوقاية  من 
وزارة (المخاطر 

)التربية

ة  التنسيق والشراك
وزارة المرأة (واإلعالم 

)واألسرة والطفولة



الجهويالمستوى 
 سيقالتن تتولى الطفولة لحماية جهوية لجان احداث اقرار -   

 التوجهات حسب والبرامج الخطط لتنفيذ والمتابعة
 لحماية المندمجة العمومية بالسياسة الواردة واألولويات

 المجالس رؤساء بصفتهم الوالة السادة يرأسها  الطفولة
. الجهوية
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 رةم تنظيمه يتم " للطفولة الوطني المنتدى" إحداث -
 ومكونات  الحكومية الهياكل بين سنة كل واحدة

 أو موضوع لتدارس واإلعالميين المدني المجتمع
 هموقايت األطفال تنمية بمناصرة مرتبطة مواضيع
.مركزيةال التنسيق آلية تنظيمه على وتسهر وحمايتهم
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