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على املستوى االقتصادي، شهد املغرب منذ بداية القرن 21 منًوا أتاح 
له حتقيًقا شبه تام لألهداف اإلمنائية لأللفية ومنها تقليص أمناط 

الفقر اخملتلفة. حيث انخفض معدال الفقر املطلق والنسبي من 
%7.1 إلى %1.4 ومن 21.4 % إلى %19.7 على التوالي بني سنتي 

2012 و 32017.

هذا بينما ارتفع معدل الفقر الذاتي )احملسوس( من %46.6 إلى 
%50.1 بني سنتي 2012 و2017 ُمبرزًا أن التفاوت االجتماعي 

االقتصادي ال يزال يُشكل عبئا على رفاه السكان. 

وفي سنة2017 كانت شريحة الـ%10 األكثر ثراء في السكان 
قد بلغ نفقاتها على املصروفات املنزلية عشرة أضعاف شريحة 

الـ%10 من السكان األكثر فقرًا. وقد بقى ُمعامل جيني )مؤشر 
لقياس عدالة توزيع الدخل القومي( ثابتا عند 0.395 منذ سنة 

1998. ومن ناحية أخرى ظلت الفوارق بني اجلنسني مرتفعة، مبؤشر 
للتنمية البشرية منخفض لدى النساء عن مثيله لدى الرجال 

)0.598 مقابل 0.713( على التوالي. 

في سنة 2015 كان نحو %4.4 من األطفال يعيشون في أسر حتت 
خط الفقر املدقع )%7.2 في األوساط القروية و%2.1 في األوساط 
احلضرية(، وكان %14.4 من األطفال يعيشون في أسر في وضعية 

هشاشة )%21.2 في األوساط القروية و %14.4 في األوساط 
احلضرية(. وفوق هذا فإن أكثر من %39.7 من أطفال املغرب 

يعيشون في حالة فقر متعدد األبعاد4.

وبشكل عام فإن األطفال في الوسط القروي أكثر عرضة لكافة 
أشكال احلرمان )من املسكن أو املاء أو التغذية أو التغطية الصحية 

أو التعليم...(. وبالفعل فإن %8.1 فقط من األطفال في املناطق 
القروية ال يعانون احلرمان من أي من مستويات الرفاه في مقابل 

42.5 % من أطفال املناطق احلضرية.

3 وفًقا لبحث تتبع األسر الذي أجراه املرصد الوطني للتنمية البشرية سنتي 2012 
و2017.

 Profil de la Pauvreté des Enfants au Maroc »4 وفًقا للدراسة »صور فقر األطفال في املغرب
والتي أجراها املرصد الوطني للتنمية البشرية ووزارة األسرة والتضامن االجتماعي بدعم 

من اليونيسف، يعتبر الطفل في حالة فقر متعدد األبعاد إذا كان محروًما من بعدين على 
األقل من رفاهه من بني الثمانية أبعاد التي اعتمدتها الدراسة )املسكن، واملاء، والصرف 

الصحي، والتغذية، والصحة، والتغطية الصحية، والتعليم، واملعلومات(



كما اتسم السياق االقتصادي الوطني بدعم كبير لتقوية 
الطلب. وقد قُدر االرتفاع السنوي املتوسط للميزانية بني سنتي 

2000 و2018 بـ%5. وتخصص احلكومة نصف ميزانيتها العامة 
للقطاعات االجتماعية.

إن إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية، والذي دخل حيز التنفيذ 
سنة 2016 سيسمح بالتأكيد بتقوية أداء اإلدارة العمومية وبتعزيز 

التزام القائمني عليها وبتطوير أنظمة التمويل العمومي وفًقا 
ملنهجية إدارية ترمي إلى حتقيق التنمية ورفاه السكان )مبن فيهم 

األطفال( عوًضا عن االكتفاء باملعايير القانونية واحملاسبية. ومع 
ذلك، فإن التحليل املعمق لالستثمار في الطفولة في املغرب بحاجة 

إلى جهود إضافية إلعادة هيكلة خطط القطاعات اخملتلفة، مبا 
يسمح بتوجيه هذه االستثمارات بشكل أفضل لفائذة األطفال.

القضايا المستجدة  
هناك قضيتان حديثتا الظهور نسبًيا متارسان تأثيرهما على سياق 

التنمية في مجال الطفولة وهما قضيتا الهجرة والتغيرات 
املناخية.

ففيما يخص القضية األولى، هناك حركات هجرة مختلفة في 
املغرب جتعل منه بلدا يهاجر سكانه إلى اخلارج وبلد عبور وبلد 
مقصد وبلد عودة املهاجرين. ويظل حضور اجلالية املغربية في 

اخلارج مهما، كما أن إقامة األشخاص األجانب في املغرب آخذة في 
التزايد. ففي سنة 2014 كان هناك نحو 84 ألف شخص أجنبي 

)من كل األعمار( يقيمون في املغرب ويشكّل األطفال بينهم نسبة 
%18.32. وتثير حالة عدم احلماية، التي يعاني منها املهاجرون 

األطفال غير املصحوبني بذويهم في املغرب، قلقا متزايدا للسلطات 
العمومية.

وميثل األطفال املهاجرون في املغرب حاالت وأوضاعا خاصة تتباين 
تبًعا ألوضاعهم األسرية وأعمارهم وجنسهم. وكذا فإن وضعهم 

كمهاجرين واعتبارهم للمغرب كدولة عبور يؤثر بشدة على 
إمكانيات التدخل في حاالتهم. وهكذا فإن متتع هؤالء األطفال 

بحقوقهم حتده بشدة القيود التي تواجهها أنظمة التعليم 
و التغطية الصحية واحلماية االجتماعية، وكذلك القيود التي 

تواجهها برامج مشاركة األطفال. وتضاف إلى هذا صعوبات 
متعلقة بالفوارق اللغوية والثقافية لهؤالء األطفال، دون أن ننسى 

وضعهم القانوني وحالتهم كمهاجرين في حالة ترحال وعبور. 



10

الكوارث الطبيعية املترتبة على التغير املناخي )اجلفاف وموجات 
احلرارة الشديدة والفيضانات واالنزالقات األرضية والتصحر واألعاصير 

وتآكل الغابات وحرائقها( عوامل إضافية ال بد من أخذهابعني 
االعتبار.

تهدد تبعات التغير املناخي مباشرةً بعرقلة حقوق األطفال على 
مستوى الولوج إلى التعليم واملاء وحتسني الصحة )خاصة في 

مواجهة أمراض القلب واألوعية الدموية واألمراض التي تنتقل عبر 
مياه الشرب، ....الخ(. ويواجه األطفال وأسرهم، في املناطق األكثر 
عرضة للتضرر ولتبعات التغير املناخي، ندرة في املوارد من شأنها 
أن تؤدي إلى زيادة فقر األسر. وقد تساهم هذه الظروف بدورها في 
سلسلة من األحداث املعاكسة لرفاه األطفال كحاالت التسرب 

املدرسي، وااللتحاق املبكر بسوق العمل وسوء التغذية والنزوح من 
القرى والهجرة.

ولذا وضع املغرب قوانني وسياسات متصلة بحماية حقوق األطفال 
واحلفاظ على بيئة صحية وتخفيف تأثيرات التغير املناخي. وفي 

وإذا كان املغرب قد حقق تطورًا ملحوًظا على املستوى املؤسسي 
فيما يخص حصول املهاجرين على حقوقهم، فإن التدابير اخلاصة 

باألطفال تظّل محدودة وغير قادرة على جتاوز تبعات املقاربة 
األمنية في بعض أوجه سياسات الهجرة. وهكذا يظل لوضعهم 

كمهاجرين األسبقية على وضعهم كأطفال.

أما بخصوص القضية الثانية، فمن اجلدير مالحظة أن التغيرات 
املناخية، بدأت منذ مدة جترّ على املغرب ارتفاًعا في وتيرة وحدة 

الكوارث الطبيعية وتبدل أحوال الطقس ومعدالت األمطار وتفاقم 
نقص املياه. وفي ظّل توقع االضطرابات املتزايدة في درجات احلرارة 

وتناقص األمطار فقد تواجه البالد أيًضا انخفاًضا في احملاصيل 
الزراعية ومخاطر صحية جديدة.

ويتأثر األطفال، على اخلصوص، بتبعات التغير املناخي نظرًا للشروط 
املطلوبة لضمان منّوهم البدني والنفسي. وتظهر تأثيرات التغّير 

املناخي على املغرب في تقلبات الطقس وفي اجلفاف وهي العوامل 
التي تترك تأثيرها على مناطق مختلفة من البالد. وتُعتبر مخاطر 
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نفس الوقت ال تزال هناك ضرورة التخاذ املزيد من اإلجراءات لتعزيز 
مساءلة العاملني املؤسسيني ودعم التنسيق فيما بينهم ولضمان 

إشراك األطفال أنفسهم في اتخاذ القرارات ولعب دور حيوي في 
تطوير سياسات أكثر كفاءة فيما يتعلق بالتغيرات املناخية. كما 

يبقى تعزيز قدرات األطفال وأسرهم على مقاومة تبعات التغيرات 
املناخية أمرًا أساسًيا.

النشطاء العاملون من أجل حقوق األطفال   
يساهم عدد كبير من الناشطني في دعم إجناز حقوق األطفال 

على املستويني الوطني واجلهوي. ويعمل هؤالء النشطاء في 
ظل اإلصالحات الهيكلية السائرة في البالد، نذكر منها خاصة، 

اجلهوية املتقدمة، وإصالح نظام احلماية االجتماعي وإصالح القانون 
التنظيمي للمالية. وفي هذا الصدد يجدر التذكير بآلية التظلم 

وتتبع حقوق األطفال التي استحدثها اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان، 
حيث جاءت هذه اآللية بناًء على توصيات جلنة حقوق الطفل وهي 

ستضمن تفعيال أفضل لتنفيذ الالتفاقية الدولية حلقوق الطفل في 
املغرب.
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املندوبية الوزارية 
املكلفة بحقوق 

االإنسان 

وزارة الصحة

وزارة التربية الوطنية 
والتكوين املهني والتعليم 

العالي والبحث العلمي

وزارة التجهيز والنقل

املكتب الوطني للكهرباء 
ومياه الشرب

وزارة الفالحة

وزارة الشبيبة والرياضة 
والثقافة

وزارة التربية الوطنية 
والتكوين املهني والتعليم 

العالي والبحث العلمي

وزارة التربية الوطنية 
والتكوين املهني والتعليم 

العالي والبحث العلمي

وزارة الصحة

مؤسسة التعاون الوطني

وزارة األوقاف

وزارة األسرة والتضامن واملساواة 
والتنمية االجتماعية

مؤسسة التعاون الوطني 
وكالة التنمية االجتماعية

وزارة العدل
وزارة الداخلية
الدرك امللكي

وزارة التربية والتكوين املهني
وزارة الصحة

وزارة الشبيبة والرياضة والثقافة
وزارة الشغل

وزارة الصناعة التقليدية
املندوبية العامة إلدارة السجون

الصحة التعليم  الحماية  المشاركة 

املرصد الوطني 
للتنمية البشرية

- املرصد الوطني 
حلقوق الطفل

- اجمللس 
االستشاري لألسرة 

والطفولة

- اجمللس 
االستشاري

 للشباب والعمل 
اجلمعوي

- اجمللس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي

- اجمللس األعلى 
للتربية والتكوين 
والبحث العلمي

- الهيئة العليا 
لالتصال السمعي 

والبصري 

اللجنة الوزارية املكلفة بتنفيذ سياسات حماية الطفولة

اجلماعات الترابية

اجملتمع املدني

الفاعلون المنخرطون في دعم إنجاز حقوق الطفل.
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وتعد األسر أيضا فاعال أساسيا في حتقيق حقوق األطفال، فلألسر الدور األكبر في تهيئة بيئة صاحلة لرفاه الطفل. وتشعر األسر الفقيرة، 
أو التي توجد في وضعية هشة، بعجزها عن القيام بدورها كما يجب، وذلك لعدم كفاية الوسائل املادية ولنقص املعرفة املتعلقة بالرعاية 

األبوية. كما ينبغي إشراك األطفال أنفسهم في تفعيل حقوقهم، ولكن القنوات التي تسهل إدماجهم في العملية ليسست دائما متوفرة،  
ال سيما بالنسبة للفتيات أو لألطفال في وضعية إعاقة، أواألطفال في األوساط القروية واألطفال املهاجرين.
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 الشكل 3: التطور المقارن لمستويات وفيات األطفال أقل من خمس سنوات بين المسح الوطني للسكان لعامي
2003-2004 والمسح الوطني حول السكان والصحة األسرية لعام 2018 ) لكل ألف مولود حي(

ويرتبط التقدم امللحوظ في اجلدول الوطني للتلقيح بانخفاض 
معدالت وفيات الرضع واألطفال )أطفال أقل من خمس سنوات(: 
وقد بلغت تغطية التلقيح الكاملة لألطفال من عمر 12 شهرًا 

وحتى 23 شهرًا %90.6 )%95.2 في الوسط احلضري و%86.1 في 
الوسط القروي(، وذلك وفًقا للمسح الوطني حول السكان والصحة 

األسرية لسنة 2018.

وعلى الرغم من حتقيق تقدم كبير في مجال بقاء األطفال إال أنه ال 
يزال غير كاف لضمان متتعهم بالصحة اجليدة على كل املستويات. 
وهكذا، فإن املؤشرات اخلاصة بتغذية األطفال ال تزال مثيرة للقلق. 
فال يزال تأخر النمو )سوء التغذية املزمن( ثابًتا في الوسط القروي 

كما إنه يتدهور في الوسط احلضري. وبينما تتراجع معدالت النقص 
في الوزن )املعتدل أو الشديد( في األوساط احلضرية فهي في ازدياد 

في املناطق القروية حيث يتفاقم أيًضا سوء التغذية احلاد. باإلضافة 
إلى ذلك، ال يزال معدل االكتفاء بالرضاعة الطبيعية احلصرية 
منخفًضا، وال ميثل أكثر من %35 على املستوى الوطني وفًقا 
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املصدر: املسح الوطني حول السكان والصحة األسرية 2003-2004 و2011 و2018.

للمسح املذكور ذاته. وحقيقة أن %22 فقط من األطفال يتمتعون 
باستشارة طبية بعد الوالدة )وهي نسبة ثابتة منذ سنة 2011( ال 

تساعد على التقدم في هذا املضمار. وفي النهاية، فإن بيانات مسح 
سنة 2018 تشير أيضا إلى ركود معدالت الزيادة في الوزن عند 

%10.8 )%11.7 في الوسط احلضري و%9.7 في الوسط القروي( مما 
يؤكد على ضرورة االهتمام بهذه املشكلة في اجملتمع املغربي.

وتتضمن محددات سوء التغذية في املغرب املمارسات اخلاطئة فيما 
يخص األطعمة وسوء العناية وضعف مستويات النظافة الصحية 
وصعوبة الولوج إلى اخلدمات الصحية. وفي هذا الصدد، يتمثل أحد 
التحديات في وضع وتنفيذ أنظمة الصحة األهلية، التي وإن كانت 
تشكل هذفا طموحا لكنها أساسية لتطوير املمارسات األسرية 

ومساعدة اآلباء في العناية بصحة األطفال.
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الشكل 4: تطور المؤشرات الرئيسية لسوء التغذية لدى األطفال من الوالدة إلى عمر خمس سنوات )%(

ومن ناحية أخرى، فإن صحة املراهقني تتأثر 
مبشاكل اإلدمان )التبغ واخملدرات( وكذلك 
اإلشكاليات املتعلقة بالصحة اجلنسية 

واإلجنابية والصحة الذهنية. وتتفاقم تلك 
اإلشكاليات بعوامل الضعف االقتصادي، وبتبني 

أمناط للعيش وسلوكيات خطيرة، تزداد فداحة 
بسبب نقص املعلومات وقلة الوعي باخملاطر 

الصحية. ومن فئات األطفال املعرضة بشكل 
خاص للمشاكل الصحية جند األطفال في 
وضعية إعاقة. وتُظهر التحليالت أن الرصد 

املبكر لإلعاقة لدى الطفل يعد عنصرا أساسيا 
لتحسني وضعيته.

املصدر: املسح الوطني حول السكان والصحة األسرية 2018
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التحديات األساسية للحق في بقاء 
األطفال 

أ – الولوج غير المنصف إلى الخدمات الصحية

إن عدم التوازن في التغطية الصحية والنقص في 
وسائل املواصالت، خاصة عند اإلجالء في حاالت الطوارئ، 

تشكل عوائق مستمرة للولوج املنصف إلى اخلدمات 
الصحية، ال سيما في األوساط القروية. ففي الواقع، 

فإن الولوج إلى اخلدمات األولية للصحة اإلجنابية وصحة 
األطفال )الرعاية السابقة للوالدة ورعاية ما بعد الوالدة 
والوالدة حتت إشراف متخصص( هو أضعف عموما في 

املناطق القروية ويستحق الدعم خلدمة هذه الفئات. 
وكذلك فإن األدوية والتجهيزات الصحية غير متوفرة 

باستمرار إذ أن مجانيتها جزئية فقط. وتظل املعوقات 
املالية قائمة على عدة مستويات، على الرغم من 

التقدم الذي حتقق بفضل إدخل نظام املساعدة الطبية 
RAMED. كما أن النقص في املوارد البشرية وال سيما 

في تخصصات ضرورية لصحة األم والطفل )طب 
النساء والوالدة، طب األطفال، طب األطفال حديثي 

الوالدة، طوارئ األطفال، القابالت، الخ( وكذلك توزيعها 
غير املتوازن يفاقم من صعوبات الولوج إلى اخلدمات 

الصحية.

 ب – القصور في جودة خدمات الصحة اإلنجابية 
وصحة األطفال وغياب استراتيجيات للتعامل مع 

األعراف االجتماعية وتغيير السلوكيات

�فيما يخص تقدمي اخلدمة فإن القصور يظهر في  �•
مستوى جودة االستقبال والتواصل مع املرضى 

والتوفر على املوارد البشرية املؤهلة، وكذلك في 
جودة البنى التحتية. وهذا القصور أدى إلى إضعاف 

ثقة السكان في نظام الصحة العمومي، وهذا ميس 
أيضا اخلدمات املوجهة لألمهات واألطفال دون سّن 

اخلامسة.
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�أما األعراف االجتماعية والسلوكيات، فثمة  �•
أهمية ملرافقة اآلباء واألشخاص املسؤولني عن 
األطفال ودعمهم لتبني سلوكيات تعمل على 
ازدهار وتنمية األطفال. حيث أن سوء التغذية 
املزمن واملتوطن واملعدالت الضعيفة لإلرضاع 
الطبيعي والتردد القليل على الرعاية ما بعد 
الوالدة وتنامي األمراض غير املعدية واألمراض 

املزمنة أظهرت ضرورة جتاوز التدخل الطبي املعتاد 
وتطوير استراتيجيات من أجل تغيير مستدام 

ملمارسات وسلوكيات السكان.

ج – عدم كفاية الخدمات المختصة بصحة 
المراهقين والصحة الذهنية 

تظل اخلدمات الصحية غير مهيأة مبا فيه الكفاية 
لتلبية االحتياجات اخلاصة باملراهقني، وبالذات 

فيما يتعلق بتوفر اخلدمات وجاهزية البنى التحتية 
وتخصص وكفاءة املوارد البشرية. وتبدو قدرات 
النظام الصحي على االستجابة لإلشكاليات 

املتعلقة بهذا العمر، وال سيما مشاكل اإلدمان 
والصحة الذهنية، محدودة للغاية.
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إن املنحى اإليجابي على مستوى التعليم االبتدائي، وهو األمر الشائع 
في الدول النامية وذات الدخول املتوسطة، قد مت تقويته نتيجة 

لتنفيذ برامج هامة للدعم االجتماعي املدرسي كبرنامج »تيسير« 
ومبادرة مليون محفظة واملقاصف املدرسية والداخليات.

وعلى الرغم من التقدم احملقق فإن مؤشرات التمدرس ال تزال تظهر 
فوارق هامة. وعلى وجه اخلصوص، لم تبلغ معدالت التمدرس لدى 

األطفال في وضعية إعاقة سنة 2014 سوى %37.80 للفئة 
العمرية 11-6 سنة، و%50.10 لفئة 14-12 سنة، و 39.90% 

لفئة 17-15 سنة. ولم تتجاوز معدالت التمدرس لدى أطفال األسر 
الرّحل، من عمر 7 إلى 12، %23.5 لإلناث و %39.8 للذكور وذلك في 

سنة 2016.

املصدر: وزارة التربية والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث العلمي

بإمكان األطفال من عمر 8 إلى 15 سنة، ممن لم يلتحقوا باملدارس قط أو الذين انقطعوا عنها قبل إمتام مرحلة التعليم اإللزامي، تعويض ذلك 
عن طريق برنامج التعليم غير الرسمي: مدرسة الفرصة الثانية، واليقظة التربوية، واملصاحبة التربوية. ففي السنة الدراسية 2018-2019 مت 

إحصاء 65953 مستفيدا من هذه املشروعات مع 5964 مؤسسة لليقظة التربوية و 53 جمعية للمصاحبة التربوية.

الشكل 6: معدالت الهدر المدرسي )بالنسبة المئوية( في المراحل المختلفة )السنة الدراسية 2017-2016(

وباإلضافة إلى صعوبات الولوج إلى املدرسة، يفسر املستوى 
املتوسط للتمدرس لدى بعض الشرائح العمرية بالقدرات احملدودة 

لالستمرار في النظام التعليمي وهو ما يظهر في املعدالت 
الضعيفة لالنتقال بني األسالك التربوية )خاصًة في الوسط القروي( 

واملعدالت املرتفعة للهدر املدرسي في املرحلة الثانوية. وفي الواقع 
فإن معدالت االنتقال من املرحلة االبتدائية إلى املرحلة اإلعدادية في 

السنة الدراسية 2016-2017 قد بلغت %80.4، فيما ظّلت معدالت 
االنتقال من اإلعدادي إلى الثانوي التأهيلي محدودة في 53.1%.

الثانوي التأهيلي اإلعدادي اإلبتدائي
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التحديات األساسية للحق في نمو 
األطفال

أ – تكييف المدارس مع احتياجات التالميذ

حتتاج املدارس في املغرب إلى جهود كبيرة لتحسني إدماج األطفال 
والتكيف بشكل أفضل مع بعض احتياجاتهم. وهذا هو احلال 

بالنسبة لألطفال من ذوي اإلعاقة واألطفال املقيمني في مراكز 
الرعاية واألطفال في األوساط القروية )خاصة اإلناث في املرحلة 

الثانوية( واألطفال املهاجرين واألطفال املنتمني لعائالت من الرُحَّل. 
ففي الواقع تظل معدالت التمدرس لدى هذه الفئات أقل بشكل 

واضح من املعدالت املتوسطة على املستوى الوطني.

 ب – اإلنصاف والعدالة التربوية

حتى وإن كان منظور السكان جتاه التعليم إيجابًيا بشكل عام، 
فإن النظر إلى املدارس باعتبارها أماكن تفتقر إلى اإلنصاف التربوي 
واالجتماعي يكرس ابتعاد األطفال وأسرهم عن املنظومة التربوية 

العمومية. هناك إذا حاجة ماسة لدعم املدارس املغربية لتكون قادرة 
على الوفاء بدورها كفضاء يعمل على نشر التضامن والتماسك 

واالجتماعي.

ج - جودة المدرسة وأثرها على عملية اكتساب المعارف 
والهدر المدرسي ومستقبل األطفال

تشير الدراسة الدولية لتقدم مهارات القراءة PRILS لسنة 2016، 
والبرنامج الوطني لتقييم املكتسبات PNEA لسنة 2016، إلى 

أن نتائج التالميذ في املغرب هي أقل من نتائج طالب الدول األخرى 
في املنطقة. فااللتحاق بالتعليم األولي والنقل املدرسي والدعم 

واملواكبة املدرسيني تعتبر املبادئ احلاسمة لنتائج مدرسية أفضل. 
ويلعب مستوى األساتذة أيًضا دورًا حيويًا، حيث تُظهر مؤشرات 

معهد الترقية االجتماعية والتعليمة IPSE، أن معارف األساتذة ال 
تزال ضعيفة، نتيجة تغيير لغة التعلُّم من العربية إلى الفرنسية 

في التعليم العالي وضعف التكوين التربوي لألساتذة ونقص إشراف 
مديري املدارس واملفتشني.

د – مكافحة اإلقصاء المدرسي واألعراف االجتماعية 
الخاطئة ال سيما على مستوى المرحلة الثانوية

إن اإلقصاء املدرسي هو ناجت عن االنقطاع عن املدرسة، وليس عن عدم 
االلتحاق بها، مبا أن هناك تعميم للتمدرس في املدرسة االبتدائية. 

وتتجلى العوامل األكثر تأثيرًا على اإلقصاء املدرسي في بُعد املنشآت 
املدرسية وعدم كفاية وسائل النقل والفقر. وفيما يخص العامل 

األخير، فإن عدد السنوات الدراسية التي يكملها التلميذ ترتفع 
بالتناسب مع مستوى دخل و/أو تعليم الوالدين، حيث تتضاعف 
مبقدار 1.6 مرة بالنسبة لألطفال في شريحة اخلمس األغنى عن 

أولئك اللذين يوجدون في اخلمس األفقر.

وكذلك فإن املمارسات الثقافية والتنميط املرتبط بالنوع هي أيًضا 
محددات هامة لإلقصاء املدرسي. وهكذا فإن رفض األسرة إرسال 

بناتها بعيًدا عن البيت، وهيمنة األدوار االجتماعية داخل وحدة األسرة 
)األعمال املنزلية(، وتزويج األطفال، والعنف داخل املدارس وفقدان 

الثقة في النظم التربوية ال تزال تؤثر بشدة في معدالت متدرس 
األطفال.



23



24



25

تشخيص الوضعية
نظراً لغياب قاعدة بيانات تشمل مجموع املؤسسات العاملة 

في مجال الطفولة، فإنه من الصعب إجراء حصر كمي عام عن 
الوضعية الراهنة لألطفال ممن هم بحاجة إلى حماية في املغرب. 

ولكن مع ذلك فإن املعطيات املتاحة تثير القلق عن وضعية األطفال. 
فانتهاكات حقوق هؤالء األطفال و/أو أوضاعهم الصعبة شديدة 

التنوع وهي قابلة لالزدياد: أطفال في وضعية الشارع، أطفال 
مهملون، أطفال ضحايا العنف البدني أو النفسي أو اجلنسي، أطفال 
مجبرون على العمل، فتيات صغيرات متزوّجات، أو أطفال في نزاع مع 

القانون أو أطفال غير مسجلني في سجالت احلالة املدنية.

في هذا الصدد، سبق وأن تناولت السياسة العمومية املندمجة 
حلماية الطفولة PPIPEM مجموع التحديات املتعلقة بحماية 

الطفولة في املغرب، لكن تباطؤ تفعيلها يعيق تسارع التقدم. 
ويرجع هذا قطًعا إلى نقص التنسيق بني الفاعلني وعدم كفاية 

اخملصصات املالية الالزمة لذلك. وفيما يلي النتائج األساسية حلصر 
احلالة الراهنة حول حماية األطفال في املغرب هي:

�هناك عدد كبير نسبًيا من األطفال محرومون من بيئة أسرية  �•
آمنة ألسباب مختلفة، ومعظم هؤالء األطفال من األيتام أو 

من األطفال املهملني أو املودعني في مؤسسات الرعاية. وتزداد 
مخاطر عدم احلماية في حالة األطفال من أبناء األمهات العازبات 

بسبب أشكال التمييز املرتبط بالنوع والتنميط اجملتمعي التي 
يواجهونها. ويبقى أطفال الشوارع، اللذين جّلهم من الصبيان 
الذكور، األكثر تضررًا ونادرًا ما يحصلون على أي شكل للحماية.

  ووفًقا ملؤسسة التعاون الوطني، هناك 10028 طفال مودعون 
في مؤسسات الرعاية )7064 ولدا و 2964 فتاة( و 103563 
طفال )%48.49 من األوالد و%51.51 من الفتيات( مودعون 
في مراكز احلماية الداعمة للتمدرس التي يبلغ عددها 888 

الحق في الحماية   -4

والتي تدعمها مؤسسة التعاون الوطني. ومن ناحية أخرى 
فهناك 1027 طفال و332 طفلة دون عمر السادسة مودعون 
في بيوت األطفال امللحقة باملستشفيات )%20 منهم في 

وضعية إعاقة(. كما أن هناك 8890 طفال )4346 ولدا و4544 
فتاة( دخلوا في إطار برنامج »الكفالة« بني عامي 2014 و2017 

حسب وزارة العدل.

�في سنة 2017 شهد القضاء 5998 قضية متعلقة بالعنف  �•
ضد األطفال، %39.6 منها من قضايا العنف اجلنسي و27.9% 

من العنف البدني و%32.4 من أشكال العنف األخرى، كاإلهمال 
األُسري أو التهديدات.

�وفًقا للمسح الوطني حول السكان والصحة األسرية 2018  �•
فإن %3.9 من األطفال في املغرب ما زالوا غير مسجلني في 

سجالت احلالة املدنية.







28

التحديات الرئيسية للحق في حماية 
األطفال

أ – غياب سياسة فّعالة للحماية االجتماعية 
للدعم األسري

مثلها مثل الفقر، فإن املشكالت األسرية كاإلهمال 
األبوي، والعنف املرتبط بالنوع داخل األسرة، أو الطالق، 

كلها عوامل تهدد حماية األطفال. وتُعّد األسر الفقيرة 
في الوسط القروي أو على أطراف املدن وكذا األسر ذات 

العائل الوحيد املكونة من امرأة مطلقة أو أم عزباء، 
هي األسر األكثر عرضة خملاطر انعدام حماية األطفال. 
وعليه، فإن تفعيل سياسات للحماية االجتماعية هو 

عنصر حيوي لتعزيز احترام حقوق كافة األطفال.

ب – تغيير األعراف االجتماعية التي تعيق اإلبالغ 
عن الحاالت والتشجيع على ذلك

بعض األوضاع التي تشكل انتهاكًا حلقوق األطفال 
أصبحت أوضاًعا شبه طبيعية في بعض األوساط 

االجتماعية باملغرب،من قبيل العنف اجلسدي. حيث 
يعتبر لدى كثير من البالغني وسيلة ضرورية لتربية 

األطفال. وفي حالة العنف اجلنسي بالذات، يتم املعاقبة 
عليه بشدة عند حتديده، وتظهر املشاكل عندما ال 

يُعترف ببعض املمارسات على أنها ضمن نطاق العنف 
)كالتحرش اجلنسي مثال(. ومن ناحية أخرى، فإن اإلبالغ 

عن االنتهاكات، وخاصة في حالة العنف اجلنسي، 
يظل إشكالًيا بسبب اإلحساس بالعار اجملتمعي الذي 

يستشعره الضحايا وأسرهم. وفي حاالت كثيرة 
مينعهم هذا الشعور من اإلبالغ، فتندر حاالت اللجوء إلى 

العدالة النتشار التسويات الودية.
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ج – عدم وجود عروض على المستوى الترابي لخدمة ذات 
جودة واستدامة في مجال حماية الطفولة ) من اكتشاف 

الحاالت حتى إعادة اإلدماج(

يواجه عرض اخلدمات في مجال حماية الطفولة مشاكل تتعلق 
بصعوبة الولوج إلى خدمة ذات جودة على املستوى الترابي. إن 
التأخر في تنفيذ آليات جهوية حلماية الطفولة تشكل عائًقا 

كبيرًا. كما أن نقص أماكن اإليواء واملوارد البشرية املؤهلة واللجوء 
املنهجي إليداع األطفال في مؤسسات الرعاية، دون البحث عن 
تدابير بديلة كاإليداع لدى أسر ُمضيفة، وضعف تطبيق نظام 

الكفالة تشكل أيًضا عوامل لتفاقم هذا الوضع.
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المشاركة في إطار األسرة والمدرسة  
بشكل عام، يعترف البالغون بقيمة مشاركة أطفالهم في املنزل، 

ولكن مع وجود اختالفات تبًعا ملواقف األسرة ومستوى تعليمها. 
فكلما متتع الوالدان مبستوى تعليمي أكثر ارتفاًعا، كلما صارت 
عالقتهما مع األطفال أكثر سالسة. وفي الواقع، فإن مشاركة 

األطفال في املنزل تظل محدودة بسبب وجود عدد كبير من األمور 
احلساسة أو احملرمة )طابوهات(، خاصًة في سن املراهقة، وتظل 

سلطة الوالدين كائنًة كقيمة مطلقة.

وفي حالة األطفال الذين يعيشون في مراكز الرعاية، فإن مشاركة 
األطفال يشرّعها القانون رقم 15-65 اخلاص مبؤسسات الرعاية 

االجتماعية. ولكن هذه املشاركة ال تبدو وكأنها أمرًا منهجًيا في 
تسيير املركز وال على مستوى بناء مشروع حياة الطفل، ولكن 

ثمة بعض املمارسات اجليدة وتتضمن مثال وجود مجلس متثيلي 
من الشباب كمتحدث رسمي لتنظيم احلوار مع ممثلي احلكومة 

في إطار مراكز الرعاية التابعة لوزارة الشباب والرياضة أو تأسيس 
آليات لالستغاثة داخل مراكز الرعاية حسب توصيات اجمللس الوطني 

.CNDH حلقوق اإلنسان

وتتحقق املشاركة في املدرسة عبر األندية املدرسية التي من 
أهدافها تطبيق مكتسبات املعارف من املدرسة على ديناميات احلياة 

اليومية. ويوجد في املغرب نحو 25511 ناديا مدرسيا موزعة على 
6515 مبنى وهي نشيطة في عدد من اجملاالت كاملواطنة واملساواة 

واحلقوق والثقافة والبيئة والصحة والرياضة، إلخ. وكذلك فإن 
اإلذاعات املدرسية هي آلية أخرى للمشاركة داخل املدرسة، لكنها ال 
تعمل بشكل منهجي وال تتوفر معلومات عن تشغيلها. ومن ناحية 

أخرى، فإن املرسوم رقم 2.02.376 بشأن وضع املؤسسات التربوية 
ينّص على مشاركة ممثلني اثنني عن الطالب في مجالس إدارات 

املدارس الثانوية. إلى أن هذه املشاركة تظّل خاضعة إلرادة مديري 
املؤسسات.

المشاركة عبر األلعاب والهوايات الجماعية  
إن املشاركة )في الرياضة واأللعاب واملبادرات الترفيهية( غير معممة 

وتصطدم بعوائق عدم توفر العروض والتمويالت الالزمة. 

وتُعتبر دور الشباب مؤسسات هامة ملشاركة األطفال والشباب 
في األنشطة الترفيهية وأوقات الفراغ )هناك 603 دور للشباب في 
عموم البالد بينها 338 في املناطق احلضرية(، ولكن مواعيد عملها 

ليست متوافقة. وبشكل عام، فإن عروض دور الشباب غير جذابة 
جًدا لألطفال، وعلى العكس من ذلك، فإن اخمليمات الصيفية يثمنها 

البالغون واألطفال، وهي متثل جتربة املشاركة بامتياز.

ويبدو األطفال في عالقة دائمة مع القنوات التقليدية لالتصال، 
وبشكل خاص : التلفزة. فوفًقا للدراسة املعنونة بـ »األطفال 

والشباب ووسائل اإلعالم في املغرب« والتي أجرتها منظمة 
اليونيسف حول شباب بني عمر 17 و 35 عاًما، فقد أكد %17 فقط 

من الشباب الذين اُستطلعت آراؤهم أنّهم ال يشاهدون التلفزة، 
بخالف اإلذاعة التي أكد %54 منهم أنهم ال يسمعونها قط.

وفي مقابل وسائل اإلعالم التقليدية،  فإن شبكات التواصل 
االجتماعي تُشكل أهم مصادر املعلومات للشباب واألطفال. وتُظهر 

البيانات حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي أن %42 من 
الشباب يتصلون بها ألقل من ساعة في اليوم. بينما يكرس لها 

%28 بني ساعة وأربع ساعات يومًيا. ومن بني الشبكات االجتماعية 
فإن الفايسبوك والواتساب هما الشبكتان املفضلتان لدى الشباب 

واألطفال املغاربة.

وفيما يخص محتوى وسائل اإلعالم، ال يزال هناك املزيد من اجلهود 
التي ينبغي بذلها لتتوافق مع تطلعات األطفال. وال تسهم وسائل 

اإلعالم كثيرًا في بث رسائل التضامن أو في حتقيق املقاربة املؤسسة 
على حقوق الطفولة. وفوق هذا، فهي ال تعكس تنوع األطفال في 

املغرب.

المشاركة المدنية  
إن نقص البيانات يحّد من القدرة على حتليل مستوى مشاركة 
األطفال في احلياة املدنية وأنشطة اجلمعيات. ويبدي السكّان 

قلة اهتمام بهذا الشكل من املشاركة، وهو ما قد يرتبط أكثر 
بنقص العروض املتوافقة معهم. وفي الواقع فقد مت التعرف على 

بعض التجارب وكانت في معظمها ذات طابع متقطع ولم تتسم 
باالنتظام. ومما ال شك فيه أن التجربة األكثر أهمية في مجال 

املشاركة املدنية هي جتربة برملان األطفال، الذي يعتبر مثال ممتازا 
على متثيل األطفال أمام السلطات اجلهوية والوطنية. ومنذ دخوله 
حيز التنفيذ سنة 1999، ميارس برملان الطفل وظائفه عبر جلستني 

جهويتني في السنة وجلسة على املستوى الوطني تعقد في البرملان 
يوم 20 نونبر.
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التحديات الرئيسية للحق في مشاركة 
األطفال

أ – سيادة األحكام االجتماعية المسبقة ضد مشاركة 
األطفال

إن تعبير الطفل عن رأيه مبا يخالف آراء البالغني غالًبا ما يعتبر  
عدم احترام. فسواء كانوا، والدين، أو موظفي الدولة، أو أعضاء 
في اجملتمع املدني، فالبالغون ال يثقون كثيرًا في قدرات األطفال 
وكفاءاتهم. وفي كثير من األحيان تشكل التوقعات واخلطابات 
التي يسقطها البالغون على السلوكيات والصفات التي يجب 

أن يبديها األطفال ليكونوا »أطفاال صاحلني« قيًدا على ازدهارهم 
وتنميتهم.

ب – نقص جاذبية وإنصاف عروض المشاركة

ازداد عرض فضاءات مشاركة األطفال خالل السنوات األخيرة، 
وال سيما على مستوى املالعب الرياضية، اال أن توزيعها على 

التراب الوطني ال يزال يتسم بعدم اإلنصاف. وكذلك فإن توافر 
املنتزهات واملساحات اخلضراء اآلمنة محدود للغاية. ومن ناحية 

أخرى، فإن العائق االقتصادي للمشاركة يفرض نفسه على 
شريحة كاملة من األطفال ممن ينتسبون ألسر فقيرة. وبالنظر 

لعدم تطابق عرض املشاركة مع متطلبات األطفال وتطلعاتهم، 
ينصرف هؤالء إلى العالم االفتراضي. فولوج األطفال إلى 

التكنولوجيا احلديثة يقدم لهم فرًصا واسعة للتفاعل 
االجتماعي، ولكن هذا يطرح أيًضا تعرضهم إلى مخاطر من 

طراز جديد. 
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نظام المعلومات حول حقوق األطفال  -6

يوجد باملغرب عدد من العمليات اإلحصائية املعترف لها بالدقة، سواء على املستوى املفاهيمي أم على مستوى تكرارها بشكل منتظم. 
ونخص بذلك:

اإلحصاء العام للسكان الذي جتريه املندوبية السامية للتخطيط كّل عشر سنوات.  -

املسح الوطني حول السكان والصحة األسرية والذي جتريه وزارة الصحة كّل سبع سنوات.  -

مسح تتبع األسر الذي يجريه املرصد الوطني للتنمية البشرية كّل عامني.  -

.TIMS و PIRLS و PNEA املسح اإلحصائي لقياس مكتسبات التالميذة، وباألخص إحصاءات  -

البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء والذي يُنَشر كّل عشر سنوات.  -

ومن ناحية أخرى، فإن أنظمة املعلومات اإلدارية الروتينية، في املؤسسات العمومية، حتديًدا وزارات التعليم والصحة والعدل، ومؤسسة التعاون 
الوطني، يسمح بتوفير مؤشرات محددة حول وضعية األطفال، كما تتوفر وزارة االقتصاد واملالية على قاعدة بيانات هامة تتعلق بامليزانية وأداء 

ميزانيات البرامج املدرجة في استراتيجية القطاعات املعنية.

وعلى الرغم من هذه املزايا، فإن العمليات اإلحصائية التي جُترى في البالد ال يسهل التوصل إليها دائًما، وحتليل املؤشرات عبر الشريحة 
العمرية، أو حسب النوع، أو معدل الثراء، أو اجلنسية أو اإلعاقة يظل غير كاف. كما أن البيانات دائما أسيرة اإلدارات املركزية، والبيانات على 

املستوى الترابي تبقى غير متوفرة. وفوق هذا، ال تتوفر معلومات موثوقة حول بعض املوضوعات بشكل مباشر، كما هو احلال مع موضوع 
العنف ضد األطفال أو موضوع مشاركة األطفال.
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الخاتمة   -7

يحرز املغرب تقدًما ملموسا في إعمال حقوق الطفل، وهو ما ينعكس في حتسن املؤشرات الرئيسة املتعلقة بظروف املعيشة، والصحة، 
والتربية، وكذلك في مجال حماية األطفال ومشاركتهم على مستوى األسرة واملدرسة واحلياة االجتماعية.

إال أن هذة اإلجنازات تعرف تطورًا يتفاوت وفق احلالة االقتصادية لألسرة واملستوى التعليمي لعائلها. كما يرتبط هذا التفاوت بالوسط الذي 
تعيش فيه األسرة )حضري أم قروي( علًما بأن األطفال الذين يعيشون في األوساط القروية املعزولة أو شبه حضرية ما زالوا في وضعية شديدة 

الهشاشة. إضافة للعوائق املادية هناك عوائق متصلة باألعراف االجتماعية وعدم املساواة بني اجلنسني، ال سيما بالنسبة للفتيات واألمهات.

وكذلك فإن االفتقار إلى إطار موحد للعمل في مجال حقوق الطفل، وتأثيره على ضعف التنسيق بني الفاعلني، يشكل حتديًا كبيرًا على 
مستوى احلكامة. وكذلك االفتقار إلى نظام للمعلومات يسمح باحلصول على بيانات موثوقة وبشكل منتظم، وكذلك نقص املقاربات متعددة 

القطاعات التي تتبع دورة حياة الطفل في السياسات العمومية، كلها عوائق في طريق تسريع اإلجناز الكامل حلقوق األطفال.

و أخيرا، جتدر اإلشارة أنه خالل إجناز حتليل وضعية األطفال )SitAn( لسنة 2019، حتدث األطفال وأسرهم، فضال عن الفاعلني املؤسسيني، 
بشكل دقيق عن التحديات التي يجب جتاوزها خللق سياق مناسب لتنمية ورفاه األطفال، مما يدل على ارتفاع مستوى الوعي لدى السكان، 

الشيء الذي يشكل شرطا ضروريا إلحداث تغيرات هيكلية ومستدامة من أجل حقوق الطفل.
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التوصيات   -8

1 -  وضع وتنفيذ سياسات عمومية متعّددة القطاعات ومندمجة، تخص حقوق األطفال، وتتأسس 
على دورة احلياة والنهج املبني على النوع مع ضمان تنسيق أفضل بني القطاعات اخملتلفة 

العاملة في مجال الطفولة.

2-  إنشاء نظام متكامل للمعلومات حول وضع حقوق الطفل في املغرب يضم بيانات جميع 
القطاعات. وينبغي أن يشمل هذا النظام املستويات الترابية، بداية من اجلماعة احلضرية/

القروية، و أن يكون مصنّفا حسب العمر والوسط ونوع اجلنس واملستوى االقتصادي، ووفًقا 
لألوضاع اخلاصة جملموعات األطفال )في وضعية إعاقة، مهاجرون...(.

3-  ضمان تنفيذ تدابير لدعم األُسر باعتبار األسرة الوحدة األساسية لنماء الطفل، مرتكزة على:

الدعم االقتصادي لألسر األكثر عوزًا في إطار سياسة احلماية االجتماعية. أ-   

ب-  تطوير وتفعيل برامج متعددة القطاعات لدعم األبوة، تهدف إلى مّد الوالدين بالقدرات   
الالزمة ملواكبة منو أطفالهم. 

ج-  تعزيز دور شبكات الوسطاء اجلماعاتيني لتوعية األُسر ومواكبتها من أجل تغيير املمارسات    
اخلاطئة )كاحلث على املتابعة الطبية للحمل والفحص ما بعد الوالدة واملمارسات الغذائية 

اجليدة...(.

تقوية دور اآلباء )وليس فقط األمهات( في تتبع دراسة أبنائهم والتكفل باألطفال. د-   

4- مواكبة ودعم قدرات اجلماعات الترابية لضمان تأديتها ألدوارها في مجال حماية حقوق الطفل.

5-  تعزيز التنسيق بني مختلف الوزارات من أجل دعم دور املدرسة كمجال للوقاية ورصد التحديات 
املتعلقة بالطفولة، كالصحة واحلماية وكذلك تعزيز مفهوم املشاركة. حيث سيمكّن هذا 
التنسيق رؤية أكثر شموال وإدماًجا للطفل مبا في ذلك األطفال في وضعية إعاقة واألطفال 

الرُحل واملهاجرين ونزالء مراكز احلماية.
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