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مقدمة
يف إطار املهام واالختصاصات التي يخولها له الظهري الرشيف رقم  19 . 11 .1الصادر يف فاتح مارس 2011
(الفقرة األوىل من املادة األوىل من الظهري الرشيف واملواد  4و 5و 11من الفصل األول) قام املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان ،مببادرة منه ،بتحليل وضعية وحامية حقوق األطفال املودعني مبقتىض قرار
قضايئ يف مراكز حامية الطفولة.
يتوجه املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالشكر العميق للطاقم اإلداري املرشف عىل مراكز حامية
الطفولة عىل تعاونهم املثمر مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتيسري مهامه.
كام يتوجه أيضا بشكره الفائق للمسؤولني املركزيني لكل من وزاريت العدل والشباب والرياضة واإلدارة
العامة لألمن الوطني عىل إسهاماتهم يف تقديم البيانات واملعطيات املعتمدة يف هذا التقرير.
الشكر موصول أيضا لألطفال نزالء مراكز الحامية عىل ترصيحاتهم الطوعية املستقلة يف بلورة وتركيب
هذا التقرير.

الأطفـــال املودعـــون يف مـــراكز حمـــاية الطفـــولة
�أيــــة حمــــاية و �أي �إحتــــرام حلقــــوقــــهم ؟

 .1ال�سياق وبيان الأ�سباب املوجبة
يهدف هذا التقرير �أ�سا�سا �إىل حتليل مدى مالءمة طرق �إيداع الأطفال يف مراكز حماية الطفولة والتكفل بهم
مع املعايري املحددة يف االتفاقية الدولية اخلا�صة بحقوق الطفل  .1ويندرج التقرير يف �إطار تتبع تطبيق تو�صيات:
جلنة حقوق الطفل  ،عقب نظرها يف التقرير الدوري الثاين للمغرب املقدم يف يونيو 2003
(الفقرات  37و 63و 65و 67و 68املتعلقة على التوايل بتدابري احلماية البديلة ،وحماية الأطفال
امل�ستغلني جن�سيا ،و�أطفال ال�شوارع والأطفال يف نزاع مع القانون)؛
درا�سة الأمم املتحدة حول العنف �ضد الأطفال (غ�شت  )2006املتعلقة بحماية الأطفال املحرومني
من احلرية واملودعني يف م�ؤ�س�سات؛
التقرير الوطني املقدم بر�سم اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل يف جولته الثانية يف �شتنرب ( 2012الفقرات
 65.129و 2.130املتعلقة بحماية الأطفال من العنف)؛
تقرير "�أزمة ال�سجون ،م�س�ؤولية م�شرتكة" املنجز من لدن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف
�أكتوبر ( 2012التو�صيتان  1و 2من الفقرة املتعلقة بو�ضعية الأحداث يف نزاع مع القانون)؛
الدرا�سة املنجزة يف دجنرب  2010من قبل املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان حول "و�ضع �آلية
للتظلم وتتبع حقوق الطفل يف املغرب".
ي�شار �إىل �أن اململكة املغربية قد قدمت م�ؤخرا تقريريها الثالث والرابع حول تنفيذ االتفاقية الدولية اخلا�صة
بحقوق الطفل بر�سم الفرتة املمتدة ما بني  2003و.2010
ويندرج هذا التقرير كذلك يف �سياق وطني يتميز ب�إ�صالحات متعددة ترمي �إىل تعزيز النهو�ض بحقوق
الطفل وحمايتها ،و�إىل مالءمة الت�رشيعات الداخلية مع املعاهدات الدولية امل�صادق عليها من طرف املغرب
(ال�سيما االتفاقية الدولية اخلا�صة بحقوق الطفل والربوتوكوالت الثالثة امللحقة بها ،واتفاقيتا منظمة العمل
الدولية  138و.)182
�إن املوافقة الأخرية على ثالث اتفاقيات ملجل�س �أوروبا (حول حماية الأطفال من اال�ستغالل واالعتداء
اجلن�سي ،والعالقات ال�شخ�صية العائلية التي مت�س الأطفال وممار�سة حقوق الأطفال) دليل على االهتمام
اجللي بالنهو�ض بحقوق الطفل وحمايتها.
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الأطفـــال املودعـــون يف مـــراكز حمـــاية الطفـــولة
�أيــــة حمــــاية و �أي �إحتــــرام حلقــــوقــــهم ؟

و�إذا كانت هذه املبادرات ت�ؤكد التطورات املهمة التي �شهدها جمال حماية الأطفال وحقوقهم ،ف�إن
�إختالالت تقف حاجزا �أمام حماية الأطفال ،وخا�صة حماية الأطفال املودعني يف م�ؤ�س�سات .ويظل �إيداع
�أطفال يف و�ضعية �صعبة و� /أو يف نزاع مع القانون داخل م�ؤ�س�سات ال حتكمها موا�صفات حقوق الطفل،
االختيار املهيمن املتبع على ح�ساب تدابري بديلة ،علما �أنه قرار ال ي�أخذ بعني االعتبار ،يف الكثري من الأحيان،
امل�صلحة الف�ضلى للطفل.
عربت جلنة حقوق الطفل ،يف مالحظاتها النهائية حول تقرير املغرب الدوري ( ،)2006عن قلقها �إزاء
العدد املرتفع للأطفال املودعني يف م�ؤ�س�سات وظروف العي�ش فيها .و�أو�صت بحماية حقوق الأطفال
املودعني يف هذه امل�ؤ�س�سات وبال�سهر على �أن يظلوا يف عالقة متوا�صلة مع �أ�رسهم وبتدعيم برامج �إعادة
الت�أهيل والإدماج ،و�إىل عدم اللجوء �إىل الإيداع يف املراكز �إال ك�آخر مالذ ولأق�رص مدة زمنية ممكنة.

� .2أهــداف التقرير
4

يهدف التقرير �إىل ما يلي :

 .1حتديد مدى املالءمة مع املعايري والتوجيهات الدولية لـ
الإطار الت�رشيعي وامل�ؤ�س�ساتي املنظم لإيداع الأطفال يف مراكز حماية الطفولة؛
عملية �إيداع الأطفال ورعايتهم وتتبعهم؛
طرق م�شاركة الأطفال يف امل�سار الق�ضائي.

� .2صياغة تو�صيات بهدف
تعزيز عدم الإيداع يف امل�ؤ�س�سات عرب تنفيذ �إجراءات للدعم الأ�رسي وللرعاية البديلة (الأطفال يف
و�ضعية �صعبة) وبدائل للحرمان من احلرية (الأطفال يف نزاع مع القانون)؛
حت�سني حماية الأطفال وظروف التكفل بهم وتتبعهم وم�شاركتهم يف امل�سار الق�ضائي داخل
امل�ؤ�س�سات ،وفقا للتوجيهات واملعايري الدولية.

الأطفـــال املودعـــون يف مـــراكز حمـــاية الطفـــولة
�أيــــة حمــــاية و �أي �إحتــــرام حلقــــوقــــهم ؟

 .3املنهجية املعتمدة
�سعت املنهجية املعتمدة �إىل �أن تكون ت�شاركية تدمج جميع الفاعلني العموميني (مركزيا وحمليا) واجلمعويني،
والأطفال والعائالت ،مع الأخذ بعني االعتبار ُبعد النوع.
وقد مت �إجناز التقرير وفق الت�سل�سل التايل :
 .1الفح�ص التوثيقي :فح�ص التقارير والدرا�سات ؛
 .2جتميع املعطيات الكمية املتوفرة لدى امل�صالح املركزية للقطاعات املعنية (وزارة العدل واحلريات،
وزارة ال�شباب والريا�ضة) ؛
 .5و�ضع و اعداد ت�صور و�شبكات التحليل واملقابالت ؛
 .8تكوين باحثني منتمني �إىل اللجن اجلهوية للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ؛
 .26عقد لقاءات مع املمثلني املركزيني لوزارتي العدل واحلريات و ال�شباب والريا�ضة والأمن الوطني،
واملعهد امللكي لتكوين الأطر وكلية علوم الرتبية ،وكذلك مع �أ�شخا�ص ذوي خربة ؛
 .27البحث امليداين املنجز من � 15إىل  29نونرب  2012والذي �شمل:
زيارة  17مركزا حلماية الطفولة ؛
�إجناز لقاءات مع مديري مراكز حماية الطفولة وفرقها امل�ؤطرة ،وق�ضاة الأحداث واجلمعيات
ال�رشيكة ؛
تنظيم جمموعات ب�ؤرية مع الأطفال املودعني يف املراكز ،وذلك وفق �أخالقيات حقوق الطفل �أي:
م�شاركة �أطفال متطوعني� ،إخبار الأطفال م�سبقا مبو�ضوع اللقاء بلغة ي�ستوعبونها ،احرتام ال�رسية
وعدم الك�شف عن هوية الأطفال امل�شاركني واحرتام ُبعد النوع و�ضمان حماية الأطفال من كل �رضر
قد ي�صيبهم ب�سبب م�شاركتهم وحفظ وثائق اال�ست�شارة يف املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،واللجن
اجلهوية التابعة له ؛
عقد لقاءات مع �أ�رس الأطفال املودعني يف املراكز،
 .11حتليل املعطيات املجمعة؛
� .6صياغة م�سودة التقرير؛
 .16تنظيم ور�شة خا�صة لتقدمي النتائج والتو�صيات املوجهة لأهم الفاعلني املعنيني؛
� .28صياغة التقرير النهائي.
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الأطفـــال املودعـــون يف مـــراكز حمـــاية الطفـــولة
�أيــــة حمــــاية و �أي �إحتــــرام حلقــــوقــــهم ؟

مراكز حماية الطفولة
تعد مراكز حماية الطفولة م�ؤ�س�سات �سو�سيو-تربوية تابعة لوزارة ال�شباب والريا�ضة ،و ت�ستقبل ،مبقت�ضى قرار
ق�ضائي ،الأحداث الذين ارتكبوا خمالفات جنائية تطبيقا ملقت�ضيات الف�صلني  471و 481من قانون امل�سطرة
اجلنائية ،وكذلك الأطفال يف و�ضعية �صعبة طبقا للف�صل  512من نف�س القانون  . 2ت�ضطلع هذه املراكز ب�ضمان
�إ�صالح� /إعادة تربية الأحداث املودعني لديها بقرار ق�ضائي و�إعادة �إدماجهم ،وخا�صة عن طريق:
�صياغة تو�صيات وم�شاريع تربوية من �ش�أنها م�ساعدة ال�سلطة الق�ضائية على اتخاذ القراراملنا�سب
املتعلق بالطفل ؛
تقدمي خدمات اجتماعية وتربوية و�صحية ؛
�ضمان التكوين الدرا�سي واملهني للطفل ؛
العمل على تر�سيخ الروابط بني احلدث وو�سطه العائلي.
6

ت�شتمل مراكز حماية الطفولة على ثالثة فروع:
 .1فروع املالحظة التي يحال عليها الأحداث م�ؤقتا ملدة ترتاوح بني ثالثة �أ�سابيع وثالثة �أ�شهر ،وهدفها
درا�سة �شخ�صية الطفل وم�ساره وجمع املعطيات حول و�سطه العائلي واالجتماعي.
 .2فروع �إعادة الرتبية التي ت�ستقبل الأحداث املحتاجني �إىل الرعاية و�إعادة الرتبية بعد تقييم املرحلة التي
ق�ضوها يف فرع املالحظة ،وهدفها جعل اجلانحني يكت�سبون قواعد اجتماعية وتكوينا مدر�سيا ومهنيا،
وتقوية الروابط بني احلدث وحميطه العائلي ،وبينه وبني الو�سط اخلارجي.
� .3أندية العمل االجتماعي وهي خم�ص�صة للأحداث الذين تابعوا درا�ستهم يف مراكز �إعادة الرتبية ق�صد
متكينهم من متابعة الدرا�سة يف م�ؤ�س�سات خارجية تابعة لوزارة الرتبية الوطنية ،هذه الأندية مفتوحة �أي�ضا
يف وجه الأحداث احلا�صلني على �شهادات التكوين املهني الباحثني عن تداريب .وتهدف �إىل ت�سهيل �إعادة
�إدماج احلدث يف الو�سط اخلارجي عن طريق نظام احلرية املحرو�سة.
وبالإ�ضافة �إىل مراكز حماية الطفولة ،توجد م�ؤ�س�سات "الو�سط الطبيعي"الهادفة �إىل التكفل االجتماعي
والرتبوي و�إعادة الإدماج العائلي واالجتماعي للأحداث اخلا�ضعني لنظام احلرية املحرو�سة ،وللأطفال
الذين �سبق �أن ا�ستفادوا من خدمات مراكز حماية الطفولة ومازالوا يف حاجة �إىل تكفل تربوي وم�ساعدة
اجتماعية .وت�شتمل م�ؤ�س�سات الو�سط الطبيعي على نظامني:
 – 2قانون امل�سطرة اجلنائية اجلديد :قانون  22-01مبوجب الظهري رقم  1.02.255ال�صادر ب 3اكتوبر  2002باجلريدة الر�سمية رقم
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الأطفـــال املودعـــون يف مـــراكز حمـــاية الطفـــولة
�أيــــة حمــــاية و �أي �إحتــــرام حلقــــوقــــهم ؟

نظام احلرية املحرو�سة :يخ�ضع الأطفال لهذا النظام طبقا ملقت�ضيات الف�صول من � 496إىل  500من
قانون امل�سطرة اجلنائية .ويقوم بالرعاية الرتبوية له�ؤالء الأطفال مندوبو احلرية املحرو�سة حتت و�صاية
قا�ضي الأحداث .وعلى غرار مراكز حماية الطفولة ،ي�ضم هذا النظام مرحلتني :مرحلة املالحظة التي
تدوم من �شهر �إىل ثالثة �أ�شهر ومرحلة �إعادة الرتبية؛
م�صلحة الرعاية الالحقة املكلفة بتتبع الأطفال الذين غادروا م�ؤ�س�سات حماية الطفولة بعد نهاية
مدة �إيداعهم فيها.
ويتكلف مندوب احلرية املحرو�سة بتتبع الأحداث اخلا�ضعني لنظام احلرية املحرو�سة.
تتكون �شبكة مراكز حماية الطفولة حاليا من  20مركزا (مراكز وطنية وجهوية و�أندية العمل االجتماعي)،
وهي موزعة كما يلي:
خم�سة ع�رشة مركزا للذكور (�أكادير ،مراك�ش ،بن �سليمان ،الفقيه بن �صالح ،بر�شيد ،الناظور،
وجدة ،طنجة ،متارة ،مركزان يف فا�س ،مكنا�س ،تيط مليل ،العرائ�ش والدار البي�ضاء)،
خم�سة مراكز للفتيات (مراك�ش ،مركزان يف الدار البي�ضاء� ،أكادير وفا�س).
واجلدير بالذكر �أن مركزي تيط مليل والعرائ�ش مغلقان حاليا من �أجل �إعادة الت�أهيل ،وكذا نادي العمل
االجتماعي بالدار البي�ضاء.
التوزيع اجلغرايف ح�سب الدوائر الق�ضائية
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من املالحظ وجود تفاوت يف التوزيع اجلغرايف للمراكز بني اجلهات الإدارية ،فبع�ض هذه اجلهات تتوفر
على عدة مراكز بينما تنعدم هذه الأخرية يف جهات �أخرى.
وتبلغ الطاقة اال�ستيعابية احلالية للمراكز الـ 17املفتوحة  1852نزيال ( 1252للذكور و 600للإناث) ،وهي
موزعة كما يلي:
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ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن هذه الطاقة اال�ستيعابية الإجمالية عرفت تقل�صا ب�سبب الإغالق امل�ؤقت لثالث
بنيات ق�صد �إعادة ت�أهيلها ،وهذه البنيات املغلقة ت�ستوعب  210نزيال ،ما ميثل  10,12%من الطاقة
اال�ستيعابية الإجمالية.
ونظرا لعدم ا�ستقرار عدد الأطفال ومدة الإقامة ،ف�إن ن�سبة �إمتالء املراكز تتغري كثريا .وهكذا ا�ستقبلت املراكز
ما جمموعه  4921نزيال �سنة  2010و 4587نزيال � 3سنة  .2011وقد بلغ عدد االطفال املودعني  742طفال
يف املراكز الـ�سبعة ع�رش التي زارها املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان خالل �شهر نونرب .2012

 – 3معطيات وزارة ال�شباب و الريا�ضة
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الإطار املعياري لإيداع الأطفال يف امل�ؤ�س�سات
 .1الإطار املعياري الدويل
تن�ص املادة  9من اتفاقية حقوق الطفل ،التي �صادق املغرب عليها �سنة  ،1993على �أنه ال ميكن ف�صل الطفل
عن والديه� ،إال عندما يكون هذاالف�صل �رضوريا ل�ضمان م�صلحة الطفل الف�ضلى ،و�أن قرار �إيداع طفل يف
م�ؤ�س�سة يجب �أال يتخذ �إال كخيار �أخري.
وت�شدد املادة  25على املراجعة الدورية لو�ضعية الطفل ،وتقييم تطور وجناعة الإيداع .كما تفر�ض املادة 18
على الدول الأطراف يف االتفاقية �أن تقدم امل�ساعدة املالئمة للأ�رس املحتاجة .وت�ؤكد املادة  20على م�س�ؤولية
الدول الأطراف يف توفري حماية خا�صة للأطفال املف�صولني عن �أ�رسهم.
كما تن�ص املادة  23على وجوب متتع الطفل املعاق عقليا �أو ج�سديا بحياة كاملة وكرمية ،يف ظروف تكفل
له كرامته وتعزز اعتماده على النف�س وتي�رس م�شاركته الفعلية يف املجتمع.
وحتدد "املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة للرعاية البديلة للأطفال" 4توجيهات مرغوب فيها على �صعيد
ال�سيا�سات واملمار�سات بق�صد تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ومقت�ضيات ال�صكوك الدولية الأخرى ذات
ال�صلة املتعلقة بحماية ورفاه الأطفال املحرومني من الرعاية الأ�رسية/رعاية الوالدين �أو الأطفال املعر�ضني
لذلك .وترمي هذه املبادئ التوجيهية �إىل دعم عدم اللجوء �إىل �إيداع الأطفال يف م�ؤ�س�سات عن طريق�( :أ)
الإبقاء على الأطفال حتت رعاية �أ�رسهم �أو �إرجاعهم �إليها؛ (ب) التبني �أو الكفالة؛ (ج) حتديد �أن�سب �أ�شكال
الرعاية البديلة وتقدميها يف ظروف تعزز منو الطفل منوا كامال ومتوازنا ،وذلك يف احلاالت التي التتوفر فيها
حلول �إعادة الإدماج يف الو�سط العائلي والتبني /الكفالة �أو التي ال تتحقق فيها م�صلحة الطفل الف�ضلى.
وح�سب املادتني  37و 40من اتفاقية حقوق الطفل ،ف�إنه يحق لكل طفل معرو�ض �أمام الق�ضاء �أن يعامل
بطريقة حترتم كرامته و�سالمته البدنية والنف�سية ،وت�أخذ بعني االعتبار �سنه و�رضورة تي�سري �إعادة �إدماجه يف
املجتمع .ومن جهة �أخرى ،يجب �أال يتم حرمان �أي طفل يف نزاع مع القانون من حريته (الإيداع يف
ال�سجن ،مركز اعتقال ،مركز لإعادة الرتبية �أو كل م�ؤ�س�سة �أخرى �سالبة للحرية) �إال كملج�أ �أخري ولأق�رص
مدة زمنية ممكنة.

 – 4قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة  A/RES/64/142يتاريخ  18دجنرب 2009
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وتذكر املادة  37ب�رضورة بقاء الطفل على �إت�صال مع �أ�رسته �إال يف الظروف اال�ستثنائية .كما حتدد ذات
املادة طرق م�شاركة الطفل يف امل�سار الق�ضائي ،وخا�صة ح�صوله ب�رسعة على م�ساعدة قانونية وغريها من
امل�ساعدات املنا�سبة ،ف�ضال عن احلق يف الطعن يف �رشعية حرمانه من حريته �أمام حمكمة �أو �سلطة خمت�صة
خمتلفة ،م�ستقلة وحمايدة.
وتعترب املادة " 40كل طفل يدعى �أنه انتهك قانون العقوبات �أو يتهم بذلك �أو يثبت عليه ذلك" طفال يف
نزاع مع القانون ،م�ؤكدة على �رضورة :
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احلر�ص على قيام �سلطة �أو هيئة ق�ضائية خمت�صة وم�ستقلة حمايدة بالف�صل يف دعواه دون ت�أخري يف
حماكمة عادلة وفقا للقانون ،بح�ضور م�ست�شار قانوين �أو مب�ساعدة �أخرى منا�سبة ؛
احلر�ص على ت�أمني �إحرتام حياته اخلا�صة ب�شكل تام �أثناء جميع مراحل الدعوى ،وال�سعي �إىل
اعتماد تدابري ملعاملة الأطفال يف حالة نزاع مع القانون دون اللجوء �إىل امل�سطرة الق�ضائية ؛
و�ضع ترتيبات بيداغوجية وتربوية غري الإيداع يف امل�ؤ�س�سات ل�ضمان معاملة الأطفال بطريقة تالئم
رفاههم ،وتتنا�سب مع ظروفهم وجرمهم على ال�سواء.
وما دام �أغلب الأحداث اجلانحني ال يرتكبون �إال خمالفات ب�سيطة ،ف�إن اللجوء �إىل جممل الإجراءات الرامية
�إىل تفادي �إخ�ضاعهم ملقت�ضيات امل�سطرة اجلنائية/مثولهم �أمام ق�ضاء الأحداث عرب توجيههم نحو م�سالك
(امل�صالح االجتماعية) بديلة (نزع ال�صبغة الق�ضائية) �سوف ي�شكل ممار�سة ثابتة ميكن بل وينبغي �أن تُفعل يف
�أغلب احلاالت.
ويف تعليقها العام رقم  5 10حول حقوق الطفل يف ق�ضاء الأحداث� ،أكدت جلنة حقوق الطفل �أن الدول
الأطراف ملزمة بو�ضع �سيا�سة �شاملة لق�ضاء الأحداث وبتنفيذها ،ت�ستند على تنفيذ املقت�ضيات الواردة يف
املبادئ العامة لإتفاقية حقوق الطفل ومقت�ضياتها ،وخا�صة املواد ( 2عدم التمييز) ،و ( 3يف جميع القرارات
املتخذة يف �سياق �إدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث ،ينبغي �أن تراعى م�صالح الطفل الف�ضلى يف املقام الأول)،
و( 4التدابري الت�رشيعية والإدارية) ،و( 6احلق يف احلياة والبقاء والنمو) و( 12احلق يف الإدالء بالر�أي يف كل
مرحلة من مراحل عملية ق�ضاء الأحداث) ،بالإ�ضافة �إىل باقي مواد االتفاقية ذات ال�صلة ،ومنها املواد ،37
( 40 ،39املعاملة الالئقة ،الت�أهيل و�إعادة االندماج االجتماعي).
ويجب �أن ت�شمل هذه ال�سيا�سة الوقاية من جنوح الأحداث ،والعمل بتدابري بديلة تتيح الت�صدي لهذا اجلنوح
دون اللجوء �إىل الإجراءات الق�ضائية ،مع �إدراج خمتلف القواعد الدولية الأخرى ،وخا�صة :
 – 5التعليق العام رقم (10)2007حقوق الطفل يف ق�ضاء الأحداث
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جمموع قواعد الأمم املتحدة النموذجية لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث (قواعد بيجني ،)1985 ،التي
تت�ضمن التوجيهات الأ�سا�سية للدول للأخذ بعني االعتبار حماية حقوق الطفل واحرتام �إحتياجاته
عند و�ضع القواعد اخلا�صة بق�ضاء الأحداث ،وخا�صة خالل املراحل الثالث للتحقيق و�إ�صدار احلكم
والتنفيذ؛
قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املحرومني من حريتهم (قواعد هافانا ،)1990 ،التي
حتدد القواعد الالزم احرتامها يف جمال حماية الأطفال املحرومني من حريتهم ،وخا�صة �أثناء احلرا�سة
النظرية �أو االحتفاظ يف مراكز ال�رشطة؛
املبادئ التوجيهية ملنع جنوح الأحداث (مبادئ الريا�ض التوجيهية )1990 ،التي حتدد جميع
املجاالت املتعلقة بالوقاية ودور خمتلف الفاعلني املعنيني (الهيئات ،امل�صالح االجتماعية ،املدر�سة،
اجلمعيات وو�سائل الإعالم).
وتت�ضمن �صكوك دولية �أخرى مقت�ضيات ذات �صلة وثيقة بحماية الأطفال يف نزاع مع القانون ،وهذه
منا�سبة للتذكري بها :
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ( ،)1966و خا�صة املواد  10 ،9 ،6و14؛
اتفاقية الأمم املتحدة ملناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة للكرامة ()1984؛
�إعالن الأمم املتحدة للق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز العن�رصي (.)1966
كما توجد مبادئ توجيهية ومعايري �أخرى تهم نظام الق�ضاء اخلا�ص بالأحداث:
املبادئ التوجيهية للعمل ب�ش�أن الأطفال يف نظام العدالة اجلنائية  6؛
املبادئ الأ�سا�سية لتوظيف برامج العدالة الت�صاحلية يف الق�ضايا اجلنائية  7؛
املبادئ التوجيهية ب�ش�أن العدالة يف الق�ضايا املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها . 8

 – 6قرار املجل�س الإقت�صادي و الإجتماعي 30/1997
 – 7قرار املجل�س الإقت�صادي و الإجتماعي 14/2000
 – 8قرار20/2005
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 .2الإطار املعياري الوطني
�إن الت�رشيعات الوطنية املتعلقة بق�ضاء الأحداث متالئمة مع املعايري الدولية ،وذلك بف�ضل العديد من
الإ�صالحات:
• �إ�صالح قانون امل�سطرة اجلنائية
ت�شكل امل�صادقة على قانون امل�سطرة اجلنائية اجلديد يف �أكتوبر  ،2002وهو القانون املن�شور يف اجلريدة
الر�سمية عدد  5078بتاريخ  30يناير  ،2003تقدما فعليا يف جمال حماية الأطفال يف و�ضعية �صعبة
والأطفال يف نزاع مع القانون .وترمي املقاربة اجلديدة للقانون �إىل حماية الطفل �سواء كان �ضحية جرمية
تُ�صنف على �أنها جنحة �أو جناية �أو كان هو اجلاين� ،أو كان يف و�ضعية �صعبة.
• حماية و�إيداع الأطفال يف و�ضعية �صعبة
12

خ�ص�ص امل�رشع املغربي الق�سم ال�سابع من الكتاب الثالث من قانون امل�سطرة اجلنائية (من املادة � 512إىل املادة
 )517حلماية الأطفال املوجودين يف و�ضعية �صعبة .وح�سب املادة  513ف�إنه "يعترب احلدث البالغ من العمر
�أقل من ثماين ع�رشة ( � ) 18سنة يف و�ضعية �صعبة �إذا كانت �سالمته البدنية �أو الذهنية �أو النف�سية �أو الأخالقية
�أو تربيته معر�ضة للخطر من جراء اختالطه ب�أ�شخا�ص منحرفني �أو معر�ضني لالنحراف �أو معروفني ب�سوء
�سريتهم �أو من ذوي ال�سوابق� ،أو �إذا مترد على �سلطة �أبويه �أو حا�ضنه �أو الو�صي عليه �أو املقدم عليه �أو كافله �أو
ال�شخ�ص �أو امل�ؤ�س�سة املكلفة برعايته� ،أو لكونه اعتاد الهروب من امل�ؤ�س�سة التي يتابع بها درا�سته �أو تكوينه� ،أو
هجر مقر �إقامته� ،أو لعدم توفره على مكان �صالح ي�ستقر فيه" .يج�سد هذا القانون �إذن تطورا فعليا ،ذلك �أنه
مل يكن ،يف ال�سابق ،ب�إمكان القا�ضي التدخل �إال يف حالة كان الطفل �ضحية جرمية تُ�صنف على �أنها جنحة �أو
جناية �أو كان هو اجلاين .واليوم ،ي�ستطيع الق�ضاء التدخل مبكرا مبجرد ما يكون الطفل معر�ضا للخطر .وميكن
لقا�ضي الأحداث لدى املحاكم االبتدائية ،بطلب من وكيل امللك ،تطبيق �أحد تدابري احلماية املن�صو�ص عليها
يف الفقرات  5 ،4 ،3 ،1و 6من املادة  471من قانون امل�سطرة اجلنائية ،وهي :
ت�سليمه �إىل �أبويه �أو الو�صي عليه �أو املقدم عليه �أو كافله �أو �إىل حا�ضنه �أو �إىل �شخ�ص جدير بالثقة ؛
ت�سليمه �إىل فرع املالحظة ؛
ت�سليمه �إىل ق�سم الإيواء مب�ؤ�س�سة عمومية �أو خ�صو�صية معدة لهذه الغاية ؛
ت�سليمه �إىل م�صلحة عمومية �أو م�ؤ�س�سة عمومية مكلفة برعاية الطفولة �أو �إىل م�ؤ�س�سة �صحية
بالأخ�ص يف حالة �رضورة معاجلة احلدث من الإدمان؛
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ت�سليمه �إىل �إحدى امل�ؤ�س�سات �أو املعاهد املعدة للرتبية �أو الدرا�سة �أو التكوين املهني �أو للمعاجلة
التابعة للدولة �أو لإدارة عمومية م�ؤهلة لهذه الغاية �أو �إىل م�ؤ�س�سة خ�صو�صية مقبولة للقيام بهذه املهمة؛
ت�سليمه �إىل جمعية ذات منفعة عامة م�ؤهلة لهذه الغاية.
و�إذا ر�أى قا�ضي الأحداث �أن حالة احلدث ال�صحية �أو ال�سيكولوجية �أو �سلوكه العام ت�ستوجب فح�صا
عميقا ،ف�إنه ي�أمر ب�إيداعه م�ؤقتا ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر مبركز مقبول م�ؤهل لذلك (املادة .)514
تنفذ هذه التدابري وفق نظام احلرية املحرو�سة مع تتبعها من طرف مندوبي احلرية املحرو�سة ،طبقا للمواد من
� 496إىل  500من قانون امل�سطرة اجلنائية (املادة .)515
وميكن لقا�ضي الأحداث �أن ي�أمر يف كل وقت ب�إلغاء التدابري �أو تغيريها �إذا اقت�ضت م�صلحة احلدث ذلك.
تلقائيا �أو بناء على طلب من وكيل امللك �أو احلدث �أو �أبويه �أو الو�صي عليه �أو املقدم
وي�صدر القا�ضي �أمره �إما
ً
عليه �أو حا�ضنه �أو كافله �أو ال�شخ�ص �أو امل�ؤ�س�سة املكلفة برعايته� ،أو بناء على تقرير يقدمه مندوب احلرية
املحرو�سة .ويتعني �أخذ ر�أي وكيل امللك �إذا مل يكن هو الذي تقدم بالطلب (املادة  .)516ينتهي مفعول
التدابري امل�أمور بها بانتهاء املدة التي حددها �أمر قا�ضي الأحداث ،وينتهي يف كل الأحوال ببلوغ احلدث
�سن �ست ع�رشة �سنة ميالدية كاملة .وميكن للقا�ضي ،يف بع�ض الأحوال اال�ستثنائية� ،إذا اقت�ضت ذلك م�صلحة
احلدث� ،أن يقرر متديد مفعول التدابري امل�أمور بها �إىل حني بلوغه �سن الر�شد اجلنائي مبقت�ضى قرار معلل ،مع
مراعاة مقت�ضيات الفقرتني  2و  3من املادة .516
• حماية الأطفال يف نزاع مع القانون و�إيداعهم
يخ�ص�ص قانون امل�سطرة اجلنائية �أكرث من خم�سني مادة للقواعد اخلا�صة بالأحداث املن�سوب لهم جتاوز
القانون (الكتاب الثالث ،املواد من � 458إىل  .)517ويروم هذا القانون ،يف توجهاته العامة ،حماية
الأحداث اجلانحني و�إ�صالح �سلوكهم بغاية �إعادة �إدماجهم يف املجتمع ،ولي�س عقابهم ،وال يتم اللجوء �إىل
العقاب �إال يف حالة ا�ستحالة اتخاذ تدابري بيداغوجية �أخرى يف م�صلحة احلدث .وتتمثل �أهم م�ستجدات
قانون امل�سطرة اجلنائية يف رفع �سن الر�شد اجلنائي �إىل � 18سنة (املادتان  458و ،)459وذلك تطبيقا للمادة
الأوىل التفاقية حقوق الطفل ،و�إحداث الهيئات الق�ضائية املكلفة بالأحداث (املادة  ،)462و�إحداث
م�ؤ�س�سة قا�ضي الأحداث (املادتان  467و ،)477وتقوية دور امل�ست�شار املكلف بالأحداث لدى حمكمة
اال�ستئناف (املواد  490 ،488 ،485و )494و�إن�شاء �رشطة ق�ضائية مكلفة بالأحداث .ومييز القانون ب�شكل
وا�ضح بني �ضباط ال�رشطة الق�ضائية العاديني و�ضباط ال�رشطة الق�ضائية املكلفني بالأحداث ،وذلك ب�رصف
النظر عن التنظيم الإداري اخلا�ص بالهيئة املكلفة بتنفيذ القانون.
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وف�ضال عن ذلك ،و�أخذا بعني االعتبار ه�شا�شة احلدث ،ف�إن القانون خول لقا�ضي الأحداث وللم�ست�شار
املكلف بالأحداث ،بناء على جمرد ر�أي� ،إمكانية �إيداع احلدث� ،إىل حني �صدور احلكم النهائي حول اجلنحة
�أو اجلناية املن�سوبة له ،لدى �شخ�ص جدير بالثقة �أو م�ؤ�س�سة عمومية �أو خا�صة مكلفة بامل�ساعدة .وقد �أ�صبح
خموال للنيابة العامة مبا�رشة م�سطرة ال�صلح يف ق�ضايا الأحداث .كما ب�إمكانها الأمر ب�إيقاف حتريك الدعوى
العمومية �ضد احلدث ،يف حالة �سحب ال�شكاية �أو تنازل املت�رضر.
وال يعمل ب�إجراء االحتفاظ باحلدث املن�سوب �إليه اجلرم حتت احلرا�سة(املادة � )460إال �إذا تعذر ت�سليمه ملن
يتوىل رعايته �أو كانت �رضورة البحث �أو �سالمة احلدث تقت�ضي ذلك ،وذلك بعد موافقة النيابة العامة .ومن
الالزم على �ضابط ال�رشطة الق�ضائية املكلف بالأحداث �أن يتخذ كل التدابري لتفادي �إيذاء احلدث .ويف هذا
ال�سياق ،فقد �أ�صبحت النيابة العامة ملزمة ب�إجراء فح�ص طبي للحدث ،قبل اال�ستماع �إليه ،يف حالة ظهرت
عليه �أعرا�ض العنف ،ق�صد الت�أكد من عدم تعر�ضه ل�سوء املعاملة �أو للتعذيب.
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ومن اجلدير بالت�سجيل �أنه ب�إمكان النيابة العامة ،ا�ستثنائيا� ،إ�صدار قرار بت�سليم احلدث �أثناء البحث التمهيدي،
يف �إطار احلرا�سة امل�ؤقتة املن�صو�ص عليها يف املادة  471من قانون امل�سطرة اجلنائية (يتعلق الأمر بتدابري
الت�سليم خالل البحث واملحاكمة) ،دون �أن تتجاوز مدة هذا الإجراء خم�سة ع�رش يوما.
وفيما يخ�ص املتابعة (املادتان  463و ،)464ف�إن ممار�ستها رهينة بالنيابة فقط .و�إذا اعتربت النيابة العامة
�أن املتابعة اجلنائية خمالفة مل�صلحة الطفل ،ف�إنه ب�إمكان ال�ضحية املطالبة بالتعوي�ض �أمام املحاكم املدنية،
وبهذه الطريقة يتم تفادي حدوث �صدمة للحدث جراء حماكمته جنائيا .ويظل �إخ�ضاع احلدث للإعتقال
احلدث الذي مل يبلغ � 12سنة
االحتياطي �إ�ستثنائيا (املادة  ،)473علما �أنه ال ميكن �أن يودع مب�ؤ�س�سة �سجنية
ُ
كاملة ،ولو ب�صفة م�ؤقتة ،ومهما كان نوع اجلرمية.
ومن بني م�ستجدات قانون امل�سطرة اجلنائية يف جمال عدالة الأحداث جتدر الإ�شارة �إىل املقت�ضيات املتعلقة
بالتدابري املتخذة يف حق الأحداث والتي تتمثل يف :
تدابري احلماية �أو التهذيب (املادة  )481التي تهم ت�سليم احلدث لأبويه �أو ل�شخ�ص جدير بالثقة،
و�إيداعه ،عند االقت�ضاء ،لدى مراكز �أو جمعيات حتظى ب�صفة النفع العام �أو م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة
تعمل يف جمال الطفولة.
�إلزامية �إ�شعار الأبوين �أو املقدم �أو الو�صي �أو الكافل �أو احلا�ضن �أو ال�شخ�ص �أو امل�ؤ�س�سة املكلفة
برعاية احلدث بالتهم املن�سوبة �إليه ،وذلك يف �أقرب الآجال.
�إلزامية توفري امل�ساعدة الق�ضائية للحدث وطلب ح�ضور ممثله ال�رشعي خالل تقدميه للمحاكمة.
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الطابع ال�رسي للم�سطرة ،حيث مينع ن�رش �أية بيانات عن جل�سات الهيئات الق�ضائية للأحداث ب�أية
أي�ضا �أن ين�رش كل ن�ص �أو ر�سم �أو �صورة تتعلق بهوية و�شخ�صية الأحداث اجلانحني،
و�سيلة ،ومينع � ً
مع معاقبة خمالفات هذه املقت�ضيات بغرامة ترتاوح ما بني � 5آالف و� 50ألف درهم .غري �أنه يجوز
للم�س�ؤولني عن مراكز حماية الطفولة ا�ستعمال و�سائل الإعالم لن�رش بع�ض املعلومات املتعلقة باحلدث
الذي انقطعت �صلته ب�أ�رسته ق�صد ت�سهيل العثور عليها ،وذلك بعد �أخذ �إذن قا�ضي الأحداث.
�إقرار نظام احلرية املحرو�سة (املواد من � 496إىل  )500التي تتمثل يف بقاء احلدث يف حميطه الطبيعي
مع �إخ�ضاعه ملراقبة ال�سلطة الق�ضائية .ويقوم و�ضع الأحداث حتت املراقبة مقام احلرا�سة النظرية
املحظورة يف املغرب تبعا للقانون اجلنائي.
تخفيف الأحكام ال�صادرة �ضد الأحداث (املادتان  482و :)493تن�ص املادة  ، 482حني يتعلق الأمر
بجنحة ،على �أنه ميكن لغرفة الأحداث ب�صفة ا�ستثنائية ،بالن�سبة للأحداث الذين ترتاوح �أعمارهم بني 12
و� 18سنة� ،أن تعو�ض �أو تكمل تدابري احلماية والتهذيب بعقوبة حب�سية �أو مالية ،ب�رشط �أن تعلل مقررها.
ويف هذه احلالة ،يخف�ض احلدان الأق�صى والأدنى املن�صو�ص عليهما يف القانون �إىل الن�صف� .أما عندما
يتعلق الأمر بجناية ،فاملادة  493تن�ص على �أنه �إذا كانت العقوبة الأ�صلية املقررة للجرمية هي الإعدام �أو
ال�سجن امل�ؤبد ،ف�إن الغرفة ت�ستبدلها بعقوبة ترتاوح بني ع�رش �سنوات وخم�س ع�رشة �سنة �سج ًنا.
�إعادة النظر يف تدابري احلماية والتهذيب (املواد من � 501إىل  :)504ميكن لقا�ضي الأحداث �أو
تلقائيا �أو بطلب من النيابة العامة� ،أو بناء
امل�ست�شار املكلف بالأحداث �إعادة النظر يف هذه التدابري �إما
ً
على تقرير يقدمه املندوب املكلف باحلرية املحرو�سة �أو بناء على طلب من احلدث �أو ممثله القانوين �أو
ال�شخ�ص �أو امل�ؤ�س�سة املكلفة برعايته .بالإ�ضافة �إىل ذلكـ� ،إذا مرت على الأقل ثالثة �أ�شهر على تنفيذ
قرار �صادر ب�إيداع احلدث خارج �أ�رسته ،فيمكن للأ�رسة �أن تقدم طلبا بت�سليمه �إليها �أو ب�إرجاعه حتت
ح�ضانتها ،وذلك بعدما تثبت �أهليتها لرتبية الطفل وحت�سن �سريته حت�سنا كافيا .كما يجوز للحدث
تقدمي نف�س الطلب.
وعالوة على ذلك� ،أحدث قانون امل�سطرة اجلنائية هيئات ق�ضائية متخ�ص�صة يف ق�ضاء الأحداث:
على م�ستوى الأمن الوطني والدرك امللكي� :رشطة ق�ضائية متخ�ص�صة وفقا ملقت�ضيات املادة 40
الفقرة  3من اتفاقية حقوق الطفل ،مكونة من �ضباط ال�رشطة الق�ضائية املكلفني بحماية الأحداث ؛
على م�ستوى املحاكم االبتدائية :قا�ضي الأحداث وغرفة الأحداث ؛
على م�ستوى حماكم اال�ستئناف :امل�ست�شار املكلف بالأحداث ،الغرفة اجلنحية للأحداث ،غرفة
اجلنايات اال�ستئنافية للأحداث ،غرفة اجلنايات للأحداث.
�إ�صالحات ت�رشيعية �أخرى �ضامنة حلماية حقوق الطفل
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مكنت التعديالت اجلوهرية ملجموعة القانون اجلنائي ال�صادرة يف نونرب  ،2003واملن�شورة باجلريدة
الر�سمية امل�ؤرخة يف  15يناير  ،2004من �إدراج مقت�ضيات جديدة تعزز حماية الأطفال طبقا ملقت�ضيات
اتفاقية حقوق الطفل .ومتثل هذه التدابري تطورا يف �سياق حماية الطفل من �سوء املعاملة ،خا�صة عرب ت�شديد
العقوبات املقررة للجرائم املرتكبة �ضد الأطفال والن�ص على جرائم جديدة (بيع الأطفال واالجتار فيهم-
الف�صالن  467-1و467-3؛ ا�ستغالل الأطفال وفر�ض العمل الق�رسي عليهم– الف�صل 467-2؛ حتري�ض
�أو ت�شجيع �أو ت�سهيل ا�ستغالل �أطفال يف مواد �إباحية -الف�صل .)503-2
وبالإ�ضافة �إىل هذا ،ين�ص الف�صل  33على حالة �أخرى يعترب الطفل يف �إطارها يف و�ضعية �صعبة ،وهي احلالة
التي تكون فيها "عقوبة احلب�س ال�صادرة �ضد كل من الوالدين تفوق �سنة" مع عدم �إمكانية "رعاية الطفل من
طرف �أفراد عائلته �أو �شخ�ص عام �أو خا�ص يف ظروف مالئمة" ،فحينها "تطبق مقت�ضيات القانون املتعلق
بامل�سطرة اجلنائية اخلا�صة بحماية الأطفال يف و�ضعية �صعبة �أو املقت�ضيات املتعلقة بكفالة الأطفال املهملني،
�إذا ما توفرت �رشوطها".
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وتكر�س �إ�صالحات ت�رشيعية �أخرى ،اعتمدت خالل ال�سنوات الأخرية ،حماية حقوق الطفل :مدونة الأ�رسة
( ،)2004القانون اجلنائي ،قانون امل�سطرة اجلنائية ( ،)2003مدونة ال�شغل ( ،)2004قانون احلالة املدنية
( ،)2002قانون اجلن�سية (،)2007القانون املتعلق بالولوجيات للأ�شخا�ص املعاقني( ،)2003القانون
رقم  15-01املتعلق بكفالة الأطفال املهملني ( )2002والقانون رقم  05-14اخلا�ص مب�ؤ�س�سات الرعاية
االجتماعية (.)2006
وي�ضاف �أخريا �إىل كل ما �سبق د�ستور �سنة  2011الذي يكر�س �سمو االتفاقيات الدولية،التي �صادق
عليها املغرب ،على الت�رشيعات الوطنية ،مثلما يوفر احلماية القانونية واالعتبار االجتماعي واملعنوي جلميع
الأطفال ،بكيفية مت�ساوية ،ب�رصف النظر عن و�ضعيتهم العائلية (الف�صل .)32
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ت�شكل الإ�صالحات الت�رشيعية تطورا فعليا يف جمال حماية الأطفال يف و�ضعية �صعبة .ف�إىل حدود اعتمادها،
مل يكن ب�إمكان القا�ضي التدخل �إال �إذا كان الطفل �ضحية جرمية ت�صنف على �أنها جنحة �أو جناية �أو كان
هو اجلاين� .أما حاليا ،فيمكن للق�ضاء التدخل مبكرا ،مبجرد ما يكون الطفل معر�ضا للخطر.
ويف جمال الق�ضاء اجلنائي اخلا�ص بالأحداث ،فقد حققت هذه الإ�صالحات مكت�سبات مهمة حلماية
امل�صلحة الف�ضلى للطفل ،وذلك يف توافق تام مع التدابري وال�ضمانات الواردة يف املادة  2.40من اتفاقية
حقوق الطفل ،وخا�صة عن طريق رفع �سن الر�شد اجلنائي �إىل � 18سنة ،و�إحداث قا�ضي خا�ص بتطبيق
عقوبات الأحداث ،وا�ستبدال احلرا�سة النظرية ب�إجراء احلرا�سة امل�ؤقتة ،وامل�ساعدة القانونية ،و�إحداث نظام
احلرية املحرو�سة وتقلي�ص مدة العقوبات ال�سالبة للحرية املطبقة على الأحداث .زد على ذلك �أن قانون
امل�سطرة اجلنائية ين�ص على مقت�ضيات خا�صة بالطفل يف نزاع مع القانون تتوخى تكييف �سري العدالة مع
الأطفال.
ومع ذلك ،فالتنفيذ الفعلي للقوانني ي�شكو من عدة اختالالت ب�سبب نق�ص املوارد والكفاءات والإ�رشاف ،مما
ي�ؤدي �إىل الإكثار من �إيداع الأطفال يف امل�ؤ�س�سات .ويف �أحيان كثرية ،يفتقد الإيداع �إىل مربرات ويخالف
م�صلحة الطفل الف�ضلى .عالوة على �أن طرق م�شاركة الطفل يف امل�سطرة الق�ضائية تظل غري متالئمة متاما مع
املعايري الدولية املتعلقة بق�ضاء الأحداث.

الإطار امل�ؤ�س�ساتي
 .1هيئات الدولة
�إذا كانت وزارة ال�شباب والريا�ضة هي القطاع احلكومي الو�صي على مراكز حماية الطفولة ،ف�إن عدة
هيئات �أخرى للدولة تتدخل ،بحكم اخت�صا�صاتها ،يف احلماية والتكفل املوجهني للأطفال يف متا�س مع
القانون(الأطفال يف و�ضعية �صعبة والأطفال يف نزاع مع القانون) :وزارة العدل واحلريات ،وزارة الت�ضامن
واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية ،وم�ؤ�س�سة التعاون الوطني.
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 .1وزارة ال�شباب والريا�ضة
ت�ضطلع وزارة ال�شباب والريا�ضة ،بحكم اخت�صا�صاتها ،9بدور مهم يف حماية الأطفال املودعني يف
م�ؤ�س�سات تابعة لها والتكفل بهم ،وكذلك يف حماية الأطفال اخلا�ضعني لنظام احلرية املحرو�سة والتكفل
بهم ،وذلك عن طريق :
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الإ�رشاف على امل�ؤ�س�سات الواقعة حتت و�صايتها ومراقبتها (مراكز حماية الطفولة و�أندية العمل
االجتماعي) ؛
تطبيق برامج �إعادة الرتبية والإدماج االجتماعي املتوافقة مع حاجيات وم�صالح الأطفال ،وذلك
عرب ر�صد املواردالب�رشية واملالية واللوجي�ستيكية ال�رضورية ؛
بلورة برامج تكوينية هدفها تقوية قدرات الفاعلني العاملني مع الأطفال ؛
التتبع والتقييم امل�ستمر لطرق حماية الأطفال املودعني يف مراكز حماية الطفولة و�أندية العمل
االجتماعي والتكفل بهم ،وكذا الأطفال اخلا�ضعني للتتبع يف الو�سط الطبيعي ؛
الوقاية من الإق�صاء واالنحراف ،عرب برامج اجتماعية-تربوية موجهة للأطفال وال�شباب.
لكن ال تزال هناك حاجة ما�سة لبذل املزيد من املجهودات ،وخا�صة يف جمال رعاية وتتبع الأطفال املودعني
يف مراكز حماية الطفولة و�أندية العمل االجتماعي ،وال�سيما عرب عدة �إجراءات�( :أ) و�ضع م�ساطر ومعايري
موحدة( ،ب) توفري الو�سائل واملوارد الب�رشية امل�ؤهلة والكافية( ،ج) الإ�رشاف امل�ستمر على هياكل اال�ستقبال،
(د) تدعيم الربامج يف الأو�ساط املفتوحة (احلرية املحرو�سة) ( ،ه) برامج الوقاية من الإق�صاء واالنحراف.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �ضعف القدرات امل�ؤ�س�ساتية ،وعدم التو�ضيح الكايف لأدوار ومهام وزارة العدل
واحلريات ووزارة ال�شباب والريا�ضة و�ضعف التن�سيق بينهما ،ال ي�سمحان بو�ضع وتنفيذ �إ�سرتاتيجية مندجمة
حلماية الأطفال يف متا�س مع القانون والتكفل بهم (الأطفال يف و�ضعية �صعبة والأطفال يف نزاع مع القانون).

 .2وزارة العدل واحلريات
ت�ضطلع وزارة العدل واحلريات نظرا لإخت�صا�صاتها  ،10بدور بالغ الأهمية يف احلماية الق�ضائية للأطفال يف
متا�س مع القانون والتكفل بهم ،وذلك عن طريق :
 – 9مر�سوم رقم  2.12.34ال�صادر يف  26يناير  2012باجلريدة الر�سمية رقم 6018؛ مر�سوم رقم  2.02.379ال�صادر يف  12يونيو
 2002باجلريدة الر�سمية رقم  5022بتاريخ  18يوليوز 2002
 – 10مر�سوم رقم  2.12.17ال�صادر  26يف يناير  2012اجلريدة الر�سمية رقم  6018؛ مر�سوم رقم  2.10.310ال�صادر يف 11ابريل
 2011باجلريدة الر�سمية 5940
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مالءمة الت�رشيعات الوطنية مع القواعد واملعايري الدولية يف جمال حقوق الطفل؛
التطبيق الفعلي للقوانني عرب توفري الو�سائل الب�رشية واملالية واللوجي�ستيكية الالزمة؛
و�ضع برامج تكوينية هدفها تدعيم كفاءات الفاعلني العاملني مع الأطفال ؛
تنفيذ بدائل للحرمان من احلرية بالن�سبة للأطفال الذين ارتكبوا جرمية ؛
التتبع والتقييم املنتظم لطرق حماية الأطفال يف متا�س مع القانون املودعني يف م�ؤ�س�سات احلماية
والتكفل بهم.
�إذا كانت جمهودات كبرية قد حتققت يف جمال مالءمة القوانني الوطنية املتعلقة بحماية الأطفال يف متا�س مع
القانون ،ف�إنه يجب بذل املزيد من اجلهود يف جمال التطبيق الفعلي لهذه الت�رشيعات ،وخا�صة يف اجلوانب
التي تهم :ر�صد املوارد املادية والب�رشية امل�ؤهلة الالزمة؛ و�ضع بدائل للحرمان من احلرية؛ حق الطفل يف
اال�ستماع �إليه و�ضمان م�صلحته الف�ضلى خالل امل�سطرة الق�ضائية؛ منهجة التتبع التقييمي املنتظم للأطفال
املودعني ولطرق حمايتهم ورعايتهم.
عالوة على ذلك ،ال توجد حتى الآن �سيا�سة �شاملة لق�ضاء الأحداث ت�ضم بني ثناياها الوقاية والرعاية املنا�سبة
للأطفال يف متا�س مع القانون.

 .3وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية
بحكم اخت�صا�صاتها  ،11متثل وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية املحور املركزي يف جمال
حماية الأطفال والنهو�ض بحقوقهم ،وذلك عن طريق :
تن�سيق �إعمال خطة العمل الوطنية للطفولة " 2015 2006-مغرب جدير ب�أطفاله" التي تت�ضمن،
من بني ما تت�ضمنه ،و�ضع ا�سرتاتيجيات وبرامج حلماية والتكفل بالأطفال املهملني ،الأطفال يف
و�ضعية ال�شارع ،الأطفال �ضحايا �سوء املعاملة والعنف واال�ستغالل ،الأطفال املودعني يف م�ؤ�س�سات
والأطفال يف نزاع مع القانون ؛
تطبيق القواعد االتفاقية واملطابقة للمعايري الدولية اخلا�صة مب�ؤ�س�سات �إ�ستقبال الأطفال ،مع الأخذ
بعني االعتبار امل�صلحة الف�ضلى للطفل ؛
ت�أهيل م�ؤ�س�سات ا�ستقبال الأطفال لكي تتوفر على برامج نف�سية ـــ �إجتماعية وبيداغوجية ـــ تربوية
وثقافية من�سجمة مع حاجيات الأطفال وحقوقهم ؛
مراقبة جودة خدمات خمتلف امل�ؤ�س�سات (العمومية واخلا�صة) التي ت�ستقبل الأحداث يف و�ضعية �صعبة؛
 –11مر�سوم  26 2.12.40يناير  2012اجلريدة الر�سمية رقم 6021؛ مر�سوم رقم  2.05.1044ال�صادر ب 16ماي  2006اجلريدة
الر�سمية  5428بتايخ  8يونيو 2006؛مر�سوم رقم  2.05.1486ال�صادر ب 16ماي  2006اجلريدة الر�سمية  5426بتايخ  1يونيو 2006
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تنفيذ بدائل للإيداع يف امل�ؤ�س�سات ،علما �أن عملية الإيداع هاته ينبغي �أن تكون �آخر مالذ� .أما
و�سائل هذا التنفيذ فت�شمل ت�سليم الطفل ملحيطه العائلي املبا�رش �أو املو�سع ،التكفل به يف و�سط طبيعي،
و�ضع تدابري بديلة متطابقة مع "املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال" املعتمدة من قبل الأمم
املتحدة 12؛
و�ضع برامج تكوينية هدفها تقوية قدرات الفاعلني العاملني مع الأطفال ؛
حت�سني ظروف التكفل بالأطفال يف نزاع مع القانون ،عن طريق و�ضع برامج نف�سيةـــ�إجتماعية
وبيداغوجية-تربوية خا�صة بالأحداث تُي�رس �إعادة اندماجهم العائلي واالجتماعي ،وتنفيذ بدائل
للحرمان من احلرية لفائدة الأحداث يف نزاع مع القانون.
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يالحظ �أن �أغلبية التدابري املربجمة يف �إطار خطة العمل الوطنية للطفولة ،واخلا�صة بحماية الأطفال يف و�ضعية
�صعبة �أو يف نزاع مع القانون والتكفل بهم ،مل تعرف طريقها �إىل التنفيذ ،وذلك لعدة �أ�سباب منها :النق�ص يف
املوارد املر�صودة ،و�ضعف التن�سيق بني خمتلف القطاعات الوزارية املعنية وغياب �آلية �صارمة للتتبع والتقييم.
تقوم وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية حاليا ب�إعداد �سيا�سة وطنية حلماية الطفولة �ستتطلب
الت�سيري والتن�سيق الفعال لو�ضع �أنظمة حماية مندجمة -بتعاون مع الفاعلني العاملني بالقطاع العام واجلمعويني
املعنيني -تكون �سبل الولوج �إليها مي�رسة جلميع الأطفال.

 .4التعاون الوطني
يعترب التعاون الوطني  13م�ؤ�س�سة عمومية م�ستقلة مو�ضوعة حتت و�صاية وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية ،وتتدخل �أي�ضا يف جمال التكفل بالأطفال يف و�ضعية �صعبة ،وذلك عن طريق :
�إن�شاء ودعم م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية والإ�رشاف عليها ،يخت�ص الكثري منها بالأطفال اليتامى
واملعاقني واملهملني املنحدرين من �أ�رس معوزة �أو مفككة ؛
متويل اجلمعيات العاملة يف جمال التكفل بالأطفال يف و�ضعية �صعبة ؛
مراقبة مدى �إحرتام م�ؤ�س�سات اال�ستقبال للقانون رقم  05-14املتعلق ب�رشوط فتح م�ؤ�س�سات
الرعاية االجتماعية وتدبريها ،ويت�ضمن ال�رشوط الدنيا القانونية والتقنية واملادية والت�أطريية الالزم
توفرها يف هذه امل�ؤ�س�سات.

 – 12املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال،قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة A/RES/64/142بتاريخ  18دجنرب 2009
 – 13مر�سوم رقم  2.71.625ال�صادر يف  28فرباير 1972
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ال تنطبق املعايري املعدة من طرف التعاون الوطني على امل�ؤ�س�سات التابعة لوزارة ال�شباب والريا�ضة .و�إذا
كان التعاون الوطني يدير وي�رشف على م�ؤ�س�سات تابعة له لإ�ستقبال الأطفال يف و�ضعية �صعبة ،ف�إن برامج
التكفل به�ؤالء الأطفال يف هذه امل�ؤ�س�سات تبقى ،يف كثري من الأحيان ،غري كافية نوعيا ،وذلك ب�سبب نق�ص
املوارد وخا�صة املوارد الب�رشية امل�ؤهلة.
عالوة على ذلك ف�إن املهام والأدوار ،يف جمال حماية الأطفال يف و�ضعية �صعبة والتكفل بهم ،غري مو�ضحة
بجالء بني وزارة ال�شباب والريا�ضة وم�ؤ�س�سة التعاون الوطني.
ومما يجدر التذكري به �أن هناك هيئات �أخرى تابعة للدولة ،مدعوة بحكم مهامها� ،إىل التدخل خا�صة يف
ميادين ال�صحة ،التعليم والتكوين املهني.

 .2اجلمعيات
تتدخل عدد من اجلمعيات يف جمال حماية الأطفال يف و�ضعية �صعبة والأطفال يف نزاع مع القانون والتكفل
بهم ،وذلك �إما عن طريق تقدمي الدعم لهياكل الدولة املخت�صة القائمة� ،أو عن طريق تدبري هياكلها اخلا�صة
التابعة لها.

 .1اجلمعيات الداعمة ملراكز حماية الطفولة
�ساهمت م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س لإعادة �إدماج ال�سجناء� ،إىل حد كبري� ،ضمن �رشاكات مع الوزارات
املعنية وفاعلني عموميني وجمعويني وخوا�ص ،يف حت�سني ظروف �إ�ستقبال الأطفال املودعني يف مراكز
حماية الطفولة والتكفل بهم ،ويف �إعادة �إدماجهم يف و�سطهم العائلي واملدر�سي واالجتماعي -املهني.
وبنف�س املقاربة الت�شاركية تقدم العديد من اجلمعيات الوطنية والدولية ووكاالت الأمم املتحدة دعما ماديا
لهذه املراكز (هبات ،جتهيزات ،ت�أهيل البنيات التحتية )...وتقنيا (تقوية قدرات العاملني يف مراكز حماية
الطفولة وت�أطري �أن�شطة اجتماعية ـــــ ثقافية وبيداغوجية ــــــ تربوية.)...

 .2اجلمعيات املتوفرة على بنيات ال�ستقبال الأطفال
تتوفر العديد من اجلمعيات على بنيات للإ�ستقبال ترمي �إىل التكفل ب�أطفال يف و�ضعية �صعبة (�أطفال
ال�شوارع� ،أطفال مهملون� ،أطفال �ضحايا العنف و�سوء املعاملة واال�ستغالل� ،أطفال مهاجرون غري
مرافقني )...و�إعادة �إدماجهم ،وهم �أطفال يتم �إيداع بع�ضهم يف هذه البنيات بناء على قرار ق�ضائي وفق
مقت�ضيات الق�سم ال�سابع من الكتاب الثالث من قانون امل�سطرة اجلنائية (املواد من � 512إىل .)517
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ويف �إطار املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية (برنامج حماربة اله�شا�شة) ،ا�ستفادت عدة م�ؤ�س�سات قائمة من
متويالت بهدف �إعادة ت�أهيلها وتغطية جزء من تكاليف ت�سيريها .كما �أن�شئت م�ؤ�س�سات �إ�ستقبال جديدة
للأطفال يف ذات الإطار.
وبالرغم من ذلك ،ف�إن ا�ستمرارية وجودة برامج هذه الهياكل تظل رهينة� ،إىل حد كبري ،بكفاءة املوارد
الب�رشية وباحل�صول على �إعتمادات مالية ،وال�سيما من �أجل ت�أمني ميزانية الت�سيري.
و�إذا كان �إ�سهام القطاع اجلمعوي يف جمال حماية الأطفال يف متا�س مع القانون والتكفل بهم هاما ،ف�إنه من
املالحظ �أن اجلمعيات تواجه عدة �صعوبات ،وخا�صة بالن�سبة لإ�ستمراريتها وجودة �أدائها ،ومن بني �أ�سباب
هذه ال�صعوبات هناك اخل�صا�ص يف املوارد الب�رشية امل�ؤهلة ويف الو�سائل املالية.
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ي�ضاف �إىل ذلك �أن ال�رشاكات املعقودة بني م�ؤ�س�سات الدولة واجلمعيات ال تتم دائما كما ينبغي .وبالفعل
فالعديد من ال�رشاكات ال حتدد بو�ضوح �أدوار كل طرف ،وال الأعمال والو�سائل (املادية واملالية والب�رشية)
التي على كل طرف �إجنازها �أو توفريها ،كما ال تت�ضمن مقت�ضيات للتتبع والتقييم وال �أية بنود جزائية تطبق
يف حالة الإخالل بااللتزامات املتفق عليها.

الأطفـــال املودعـــون يف مـــراكز حمـــاية الطفـــولة
�أيــــة حمــــاية و �أي �إحتــــرام حلقــــوقــــهم ؟

حتليل �أو�ضاع الأطفال املودعني يف املراكز
ي�ستند حتليل ظروف �إيداع وا�ستقبال الأطفال والتكفل بهم ،على مالحظات ونتائج الزيارات امليدانية التي
قام بها املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،إىل  17م�ؤ�س�سة خالل الفرتة املمتدة من � 15إىل  29نونرب .2012

 .1عدد الأطفال املودعني وموا�صفاتهم
• العدد الإجمايل للأطفال
خالل الزيارات امليدانية كان عدد الأطفال املودعني يف املراكز ال�سبعة ع�رش التي متت زيارتها 742 ،طفال
(�أي  ٪40,1من جمموع الطاقة اال�ستيعابية)� .أما التوزيع اجلغرايف لعدد الأطفال فهو جد متباين ،حيث
يرتاوح بني � 8أطفال (مركز حماية الطفولة للذكور -بر�شيد) و� 107أطفال (مركز حماية الطفولة للفتيات-
�أكادير) .وت�ضم مراكز �أكادير ومراك�ش والدار البي�ضاء �أكرب عدد من الأطفال (�أنظر الر�سم البياين �أ�سفله).
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• التوزيع ح�سب ال�سن واجلن�س
ميثل الأطفال البالغون من العمر بني  12و� 18سنة  ٪ 85,2من الأطفال املودعني 216 :طفال يرتاوح
عمرهم بني  12و� 14سنة ( ،)٪ 29,1و 214طفال بني  14و� 16سنة ( )٪ 28،8و 202طفال بني 16
و� 18سنة ( .)٪ 27,2وميثل الأطفال دون � 12سنة) � 110 ( 14,8٪أطفال من املجموع ،و�سن بع�ض ه�ؤالء
الأخريين �أقل من � 6سنوات ،وقد لوحظ وجود ر�ضع يعي�شون مع �أمهاتهم ال�شابات .الذكور ( )468ميثلون
 ٪ 63من املجموع العام والفتيات( )274متثلن  ٪ 37من املجموع العام)�( .أنظر الر�سم البياين �أ�سفله).
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• �أ�سباب الإيداع
ميثل الأطفال يف و�ضعية �صعبة ( 393طفال) ن�سبة  53٪من بني املجموع العام ،والأطفال يف نزاع مع
القانون ( 349طفال)  ،47٪بينما  ٪ 1من الأطفال هم �ضحايا.
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هناك تباين بني حاالت الأطفال يف و�ضعية �صعبة املودعني يف املراكز ،حيث جند احلاالت التالية� :أطفال
مهملون� ،أطفال يف و�ضعية ال�شارع� ،أطفال مت�سولون ،طفالت �أمهات و�أطفال منحدرون من �أ�رس تعاين
من اختالالت (.)Familles dysfonctionnelles
وفيما يخ�ص �إيداع الأطفال يف نزاع مع القانون ،ف�إن �أ�سبابه تتمثل �أ�سا�سا يف االعتداء على الأ�شخا�ص �أو
املمتلكات �أو الأمن �أو النظام العام �أو الآداب (�أنظر الر�سم البياين �أ�سفله).
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وهناك �أطفال يودعون ب�سبب حالة العود �إىل ارتكاب جنح �سبق احلكم عليهم و�إيداعهم ب�سببها يف املراكز،
وينطبق هذا الو�ضع على  43طفال .كما �أن  11طفال يف و�ضعية �صعبة �أعيد �إيداعهم من جديد يف �أحد
املراكز.
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من �ضمن الأطفال املودعني املرتاوحة �أعمارهم بني  12و� 18سنة ،يوجد  173طفال ( )٪ 23ينتظرون
�صدور القرار الق�ضائي النهائي و 459طفال (� )٪ 62صدر حكم ب�إيداعهم يف مركز من �أجل التهذيب� .أما
الأطفال دون � 12سنة ،فهم �إما يف انتظار القرار الق�ضائي النهائي �أو مودعون ب�سبب غياب بدائل (غياب
الأ�رس �أو تفككها� ،أطفال يف و�ضعية اعاقة)...

ومما ينبغي ت�سجيله �أن مرحلة املالحظة تكون ،يف كثري من الأحيان� ،أطول من املدة القانونية (من �شهر �إىل
� 3أ�شهر) ،وذلك بفعل الت�أخر يف �إ�صدار القرارات الق�ضائية.
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• مدة الإيداع
�إن تتبع الأطفال املودعني ،الذي يجب �أن يقوم به القا�ضي ،كما هو من�صو�ص على ذلك يف القانون ،يظل
ع�شوائيا ،مما ينتج عنه ،يف كثري من الأحيان� ،إيداعات ملدة طويلة غالبا ما تكون غري مربرة ،وذلك ب�سبب
غياب مراجعة التدابري الق�ضائية الأولية كما هو من�صو�ص عليها يف القانون.
وحتت�ضن املراكز �أطفاال ذوي احتياجات جد متنوعة ،مما ي�ؤدي �إىل مزيج من الأطفال من �أعمار متفاوتة
وو�ضعيات خمتلفة (�أطفال يف و�ضعية �صعبة� ،أطفال يف نزاع مع القانون� ،أطفال يف مرحلة املالحظة و�أطفال
يف مرحلة �إعادة الرتبية) .و�إذا كان الذكور مف�صولني عن الفتيات ومودعني يف مراكز خا�صة ،ف�إنه لي�س ثمة
ف�صل ر�سمي ح�سب ال�سن (با�ستثناء بع�ض املراكز) وح�سب و�ضعية اله�شا�شة واحلالة.
ويجد الأطفال يف و�ضعية �صعبة (الأطفال املف�صولون عن و�سطهم العائلي غري املالئم واملهملون �أو الأطفال
املت�رشدون واملت�سولون يف ال�شارع) �أنف�سهم داخل م�ؤ�س�سة مغلقة ،حمرومني من حريتهم ومتقا�سمني نف�س
الف�ضاءات مع �أطفال يف نزاع مع القانون ،بع�ضهم ينتظر �صدور حكم يف حقه والبع�ض الآخر حمكوم عليه.
�إن خليطا من هذا القبيل ال ي�سمح بتكفل مالئم ويطرح م�شكلة �أمن وحماية الأطفال الأكرث ه�شا�شة،
وخا�صة الأطفال دون �سن � 12سنة.
وتوجد تباينات كبرية بني املراكز ،فبع�ضها ي�شغله عدد قليل من الأطفال بينما البع�ض الآخر ي�شكو من
االكتظاظ ،وقد �سجل االكتظاظ �أ�سا�سا يف بنيات ا�ستقبال الفتيات التي ال يتجاوز عددها خم�سة مراكز.
وب�سبب التوزيع اجلغرايف للمراكز ،وكذا الإيداع الذي يتم ح�سب �شغور الأماكن ،فكثريا ما يجد بع�ض
الأطفال �أنف�سهم مودعني يف مراكز نائية عن �أماكن �سكناهم ،وبالتايل عن عائالتهم .عالوة على �أن بع�ض
املراكز جد نائية عن الدوائر الق�ضائية .وبفعل هذا البعد ،ف�إنه يكون من ال�صعب توفري التتبع الق�ضائي،
والأبحاث العائلية واحلفاظ على الروابط الأ�رسية .كما �أن بطء �إ�صدار املقررات الق�ضائية وانعدام امل�ساعدة
القانونية املالئمة (تعيني حمامني يف �آخر حلظة �أثناء مثول احلدث �أمام القا�ضي ،وعدم �إملامهم جيدا بالوقائع
وبحالة الطفل) ،ي�ؤديان �إىل ق�ضاء بع�ض الأطفال �أكرث من ثالثة �أ�شهر يف فرع املالحظة دون تقدميهم
للمحكمة.
وغالبا ما ي�شكل الإيداع واحلرمان من احلرية �أول �إجراء ق�ضائي يتم اللجوء �إليه �ضد الأطفال يف و�ضعية
�صعبة ،يليهم الأطفال يف نزاع مع القانون.
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 .2ظروف احلياة يف املراكز
• الإقــامــة
با�ستثناء مركز عبد ال�سالم بناين يف الدار البي�ضاء املتوفر على مراقد ل�ستة �إىل �سبعة �أطفال ،ف�إن مراقد بقية
املراكز ال�ستة ع�رش ت�ستقبل ما بني � 20إىل  40طفال ،مما يرتتب عنه ا�ستحالة الف�صل بني الأطفال ح�سب
ال�سن وو�ضعية اله�شا�شةُ ،ي�ضاف �إىل ذلك عدم تطبيق التوجيهات املتعلقة بتوزيع املراقد ح�سب ال�سن ب�سبب
النق�ص يف عدد العاملني (م�ؤطر واحد كل ليلة) .كما ال تتم �صيانة الأ�رسة والأغطية وتغيريها بالقدر الذي
يحافظ على نظافتها.
ي�ضاف اىل ذلك �أن املراقد غري جمهزة ب�شكل ممنهج بخزانات ذات رفوف و�أدراج ومتوفرة على مفاتيح
ي�ستطيع الأطفال و�ضع �أغرا�ضهم ال�شخ�صية داخلها ب�إطمئنان ،مما ي�ضطر الأطفال املودعني يف بع�ض املراكز
(مركز مراك�ش للذكور ،مركز الفقيه بن �صالح ومركز بر�شيد) �إىل و�ضع �أغرا�ضهم على الأر�ض.
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• النظـافـة
تتوفر جميع املراكز على حمامات (دو�شات) جماعية ،لكن بع�ضها غري �صالح للإ�ستعمال (غياب املاء
ال�ساخن يف مركز الفقيه بن �صالح� ،رضورة القيام ب�إ�صالحات يف مركز الزيات ونادي العمل االجتماعي
بفا�س ،م�شكلة انخفا�ض درجة احلرارة خالل ف�صل ال�شتاء) .وتتباين ظروف الولوج �إىل "الدو�شات" وباقي
املرافق ال�صحية ح�سب املراكز ،ففي مركز مراك�ش (ذكور) مثال ال ُي�سمح للأطفال با�ستعمال "الدو�شات"
�إال مرة واحدة كل خم�سة ع�رش يوما ،بل �أحيانا مرة واحدة كل �شهر.كما �أن حالة املرافق ال�صحية �سيئة ،من
حيث النظافة ،وغالبا ما تكون بعيدة ن�سبيا ،يف كثري من املراكز ،عن املراقد ،مما يجعل الولوج �إليها �صعبا.
كما ي�ضاف اىل ذلك �أن مواد النظافة البدنية غري كافية هي الأخرى �أو ال توزع على الأطفال بانتظام .وهذا
ما يف�رس معاناة العديد من الأطفال من �أمرا�ض ناجتة عن قلة النظافة ،ومن القمل واجلرب.
ورغم �أن وزارة ال�شباب والريا�ضة تخ�ص�ص ميزانية �ضئيلة ملالب�س الأطفال ،ف�إن املراكز التي تتو�صل بهبات
من طرف حم�سنني  ،تتدارك الأمر وتوزع �ألب�سة على الأطفال .وي�شعر الأطفال الذين مت ا�ستف�سارهم حول
هذا املو�ضوع بالنق�ص ،ذلك �أن املالب�س املمنوحة لهم �إما م�ستعملة �أو ال توافق مقا�ساتهم بل لقد �رصح كثري
من امل�ستفيدين من املالب�س �أنهم مل يغريوها منذ حلولهم باملراكز (�أكرث من �شهر بالن�سبة للبع�ض) ،وذلك يف
غياب بذلة ثانية و�إمكانية تنظيف تلك املتوفرة.
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• التغذية
تبلغ ميزانية التغذية املر�صودة يوميا لكل طفل  20درهما ،مما يجعلها غري كافية ،كميا ونوعيا ،لتغطية
احتياجات الأطفال .ورغم �أنه مت و�ضع برنامج للتغذية ،ف�إن املراكز ال ت�ستطيع تطبيقه ب�سبب غياب
الإمكانيات.

"ال نأكل جيدا ،فالتغذية غري كافية ،وأغطية األرسة وسخة ،وال نستفيد من املاء الساخن يف املغاسل إال
نادرا ،ونشعر بالربد ليال" .شهادة طفل
ال يتم دائما احرتام املعايري الغذائية واملعايري ال�صحية للتغذية ،وذلك ب�سبب �سوء حالة بع�ض قاعات الأكل
واملطابخ ،وكذا ب�سبب اخل�صا�ص يف جتهيزات و�أواين املطبخ .عالوة على �أن بع�ض املراكز ال تتوفر دائما
على طباخ يعمل فيها ب�شكل دائم (طباخ متطوع يف مركزي الفقيه بن �صالح والزيات ،وال وجود لطباخ
يف نادي العمل االجتماعي بفا�س طيلة �أربع �سنوات)� ،إ�ضافة �إىل النق�ص يف عدد عمال املطابخ وافتقارهم
لأي ت�أهيل .و�أحيانا يهيئ الأطفال وجباتهم ب�أنف�سهم خالل نهاية الأ�سبوع والأعياد .وقد طالب الأطفال
امل�ستجوبون بتح�سني التغذية التي اعتربوها رديئة وغري كافية.
و�إجماال ،ال توفر ظروف احلياة يف املراكز احلقوق الأ�سا�سية للأطفال املودعني ،مما ي�شكل م�سا بكرامتهم
ويعوق منوهم البدين والنف�ساين.

� .3صحة الأطفال
لوحظ خالل الزيارات امليدانية املنجزة ،معاناة عدد من الأطفال من م�شاكل �صحية :
 59حالة �إ�صابة ب�أمرا�ض جلدية ورئوية ،بع�ضها معدٍ كاجلرب وداء ال�سل ؛
 7حاالت �إ�صابة ب�أمرا�ض مزمنة كداء ال�سكري والتهاب الكبد ؛
 16حالة �إ�صابة ب�أمرا�ض عقلية ونف�سية ؛
 19حالة �إعاقة بدنية وعقلية.
وقد لوحظ �أي�ضا �أن عددا من الأطفال (ذكورا و�إناثا) يعانون من م�شاكل الإدمان على املخدرات ،و�أن
الكثري منهم يحملون ندوبا �أحدثوها لأنف�سهم.
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توجد قاعة للعالج يف  15مركزا ،لكن  6من بني هذه القاعات فقط تتوفر على جتهيزات و�أدوات عالجية.
وال توجد ممر�ضة �إال يف �ستة مراكز،كما �أن الطبيب املتعاقد معه ال يح�رض �إىل املركز لفح�ص الأطفال �إال يف
حاالت اال�ستعجال.
و�إذا كان الأطفال املر�ضى ينقلون �إىل �أقرب م�ستو�صف ،ف�إن غياب و�سيلة نقل يف بع�ض املراكز يجعل
الأطفال الذين قد ي�صابون ليال بوعكة �صحية ال ينقلون �إىل امل�ستو�صف �إال يف الغد.
كما �أنه ال يتم �إعالم وحت�سي�س العاملني يف املراكز بالأ�ساليب الوقائية وبالعالجات الأولية ال�رضورية يف
حاالت اال�ستعجال الطبي.
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وحني حلولهم باملراكز ،ال ي�ستفيد الأطفال ب�شكل تلقائي من الفح�ص الطبي ،ذلك �أن هذا الإجراء رهني
بالإرادة احل�سنة للمديرين والأطباء املتعاقد معهم .و�إذا كان بع�ض املديرين �صارمني يف هذا الأمر ،فهناك
مديرون ال يرون جدوى يف ا�ستدعاء الطبيب ويعتقدون �أن الطفل معافى مبجرد النظر �إليه بالعني املجردة.
ومبا �أن �أغلبية الأطفال ال ُيعر�ضون على الفح�ص الطبي حني حلولهم باملراكز (الطب العام ،طب الأمرا�ض
العقلية والنف�سية) ،ف�إنه ال يتم الك�شف ،يف الوقت املنا�سب ،عن امل�شاكل املرتبطة بال�صحة النف�سية والإدمان
على املخدرات ،الأمر الذي يجعل املربني يواجهون مبفردهم م�شاكل تتجاوز قدراتهم.
با�ستثناء مركز عبد ال�سالم بناين بالدار البي�ضاء الذي يتوفر على طبيب نف�ساين ،ف�إن الأطفال املودعني باملراكز،
الأخرى الي�ستفيدون من خدمات يف هذا املجال.

"كان عيل أن أنقل فتاة تشكو من نوبات رصع خطرية إىل املستشفى .وبدل االحتفاظ بها هناك،
وصف لها الطبيب مسكنات قوية .لقد انعزلت اآلن عن الجميع ،وهي دامئا يف حالة نعاس .ال أعرف
ما الذي عيل فعله ألن حالتها ستتدهور" .شهادة مربية
ال ي�ستفيد الأطفال امل�صابون ب�إعاقة والأطفال امل�ضطربون نف�سيا من امل�ساعدة والتكفل املالئمني ،كما �أنهم
ال ينقلون ،عند االقت�ضاء� ،إىل مراكز خمت�صة .ولي�س متاحا دائما عزل الأطفال امل�صابني ب�أمرا�ض معدية وذلك
ب�سبب �إنعدام غُ رف للعزل .وبا�ستثناء مركز عبد ال�سالم بناين بالدار البي�ضاء ،ف�إنه ال يتم الإلتزام باجلدولة
الزمنية الإجبارية للتلقيح .كما ي�شكل انعدام الدفرت ال�صحي عائقا �أمام الإطالع على املعلومات املتعلقة
بتطور احلالة ال�صحية ،البدنية والنف�سية ،للأطفال ،وخا�صة الذين يق�ضون �سنوات كثرية يف املراكز .وعالوة
على ذلك ف�إن برامج الرتبية ال�صحية املوجهة للأطفال منعدمة متاما.

الأطفـــال املودعـــون يف مـــراكز حمـــاية الطفـــولة
�أيــــة حمــــاية و �أي �إحتــــرام حلقــــوقــــهم ؟

ولتجاوز جوانب النق�ص هذه ،فقد جل�أت بع�ض املراكز �إىل طلب م�ساعدات من حم�سنني ،كما عقدت
�رشاكات ترمي �إىل حت�سني �صحة الأطفال :الك�شف عن الأمرا�ض ،عالج الأ�سنان ،واحل�صول على الأدوية،
والنظارات الطبية ،و�إجراء الفحو�ص الطبية...
�إن حق الأطفال املودعني يف ال�صحة ال يحرتم ب�شكل كامل

 .4احلماية والأمن
يتعر�ض الأطفال لأ�شكال خمتلفة من العنف البدين و�/أو النف�سي� ،سواء من طرف بع�ض املربني (�أنظر فقرة
االن�ضباط والت�أديب) �أو من طرف �أطفال �آخرين .وقد �أكد الأطفال الأقل �سنا تعر�ضهم للعنف والتع�سف
املُمار�سني عليهم من قبل �أطفال �أكرب منهم �سنا �أو �أقوى منهم بنية �أو عنيفني ،كما عربوا �أي�ضا عن �شعورهم
باخلوف والقلق ،خا�صة �أثناء الليل.
ولوحظ كذلك ،خالل الزيارات� ،أنه �أمام عدم وجود مربني متفرغني ملراقبة جمموعة من الأطفال ،يتم
تكليف �أحد ه�ؤالء� ،أحيانا ،مب�س�ؤولية املجموعة ،ويف هذه احلالة ،ميكن "لـلم�س�ؤول" املدعم بهذا التكليف
�أن ميار�س العنف �ضد �أولئك الذين يتوىل "حرا�ستهم".
وي�شكل اختالط الأطفال وانعدام احلميمية يف املراقد والنق�ص يف الت�أطري عوامال قد ت�ؤدي �إىل العدوانية
والعنف وميكن �أن تخلق توترات بني الأطفال.
ولأ�سباب �أخالقية ،كان من ال�صعب التطرق مع الأطفال �إىل مو�ضوع االعتداءات اجلن�سية .لكن بع�ض
امل�ؤطرين �أ�شاروا ،خالل �إجراء املقابالت معهم� ،إىل وجود اعتداءات جن�سية بني الأطفال ،خا�صة و�أن بع�ض
الأحداث املحكوم عليهم بتهم اغت�صاب �أطفال يتقا�سمون نف�س املراقد مع �آخرين �أقل منهم �سنا.

"أشعر ليال بالخوف ،األطفال اآلخرون أرشار وأقوى مني" .شهادة طفل
وبالإ�ضافة �إىل ذلك فال توجد برامج للرتبية اجلن�سية املوجهة للأطفال بهدف التح�سي�س والوقاية من
ال�سلوكات اجلن�سية العدوانية .كما يطرح �أمن الأطفال املودعني م�شكلة يف املراكز ذات البنيات التحتية
املتقادمة (�أخطار وقوع حوادث) ،وكذا يف املراكز التي ال يخ�ضع الدخول �إليها �إىل مراقبة �صارمة كما
هو احلال بالن�سبة ملركزي فا�س ومراك�ش،حيث تعر�ضت لهجومات بال�سالح الأبي�ض من لدن ع�صابات من
خارج امل�ؤ�س�سة.
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الأطفـــال املودعـــون يف مـــراكز حمـــاية الطفـــولة
�أيــــة حمــــاية و �أي �إحتــــرام حلقــــوقــــهم ؟

بعد أن عرض أمامنا سكاكني من مختلف األنواع عرث عليها يف املراقد ،تطرق املريب إىل مشاكل األمن
التي يواجهها هو وزمالؤه" :لدينا الكثري من املشاكل األمنية يف املركز .يف إحدى املرات ،كاد أحدنا أن
ميوت ،إذ طعنه أحد األطفال بسكني يف بطنه ،وأنا شخصيا تعرضت لالعتداء مرارا وتكرارا (كشف لنا
عن جراح يف يده ملتئمة حديثا) ،حاولت منع شبان ترتاوح أعامرهم ما بني  18و 20سنة من ولوج
املركز من أجل اصطحاب صديقهم معهم ،فطعنني أحدهم بسكني .إن األمن غري متوفر لألطفال
وعددنا قليل حيث ال ميكن أن نوفر لهم أمنا فعليا .أعرف أن املركز ليس سجنا ،لكنه من الالزم ضامن
األمن لألطفال ،يجب أن يوجد عنارص حراسة يف املراكز .أحيانا ،أرافق األطفال مبفردي إىل املحكمة،
وحني نصل هناك ،أجد يف بعض األحيان عصابات من األحداث املنحرفني تنتظر األطفال ألخذهم معها
بالقوة ".شهادة أحد املربني
وي�صعب �أي�ضا �ضمان �أمن الأطفال حلظة نقلهم �إىل املحكمة ،كما �أن املربني معر�ضون ،هم كذلك ،للعنف
الذي ميكن �أن ميار�سه �ضدهم بع�ض الأطفال من مدمني املخدرات �أو العنيفني.
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�إن ال�سالمة البدنية للأطفال املودعني ومعها حقهم يف احلماية من كافة �أ�شكال العنف واالنتهاك واال�ستغالل
غري م�ضمونة ب�شكل كاف.

 .5امل�صاحبة البيداغوجية -الرتبوية والنف�سية -االجتماعية
تتمثل وظيفة املراكز يف تقدمي مواكبة بيداغوجية ــ تربوية ونف�سية ـــ اجتماعية من �أجل �ضمان تهذيب
الأطفال املودعني و�إعادة �إدماجهم عائليا وتعليميا واجتماعيا ومهنيا .ولبلوغ هذه الأهداف يتم تنظيم
بع�ض الأن�شطة :تربية ،تكوين مهني� ،أن�شطة ثقافية وريا�ضية...

• الرتبية
�إن التعليم املدر�سي متوفر تقريبا يف جميع مراكز حماية الطفولة ،وذلك بدرجات متفاوتة .بع�ض املراكز
متخ�ص�صة يف التكوين املدر�سي مثل مركز بن �سليمان الذي �أبرم هذا املركز اتفاقية مع وزارة الرتبية الوطنية
ي�سجل مبوجبها الأطفال املودعون فيه يف �أ�سالك التعليم االبتدائي بامل�ؤ�س�سات العمومية.
كما �أحدثت �أق�سام للتعليم غري النظامي بف�ضل دعم بع�ض اجلمعيات� .أما درو�س حمو الأمية ،فال يتم توفريها
يف جميع املراكز وذلك ب�سبب قلة املدر�سني.

الأطفـــال املودعـــون يف مـــراكز حمـــاية الطفـــولة
�أيــــة حمــــاية و �أي �إحتــــرام حلقــــوقــــهم ؟

ويف بع�ض املراكز ،يتابع فتيان وفتيات درا�ستهم يف م�ؤ�س�سات تعليمية خارجية (خا�صة يف مراك�ش ،والدار
البي�ضاء ،وطنجة و�أكادير).
خالل الزيارات امليدانية ،كان هناك  314طفال يتابعون درا�ستهم �إما يف التعليم االبتدائي ( 203من بينهم
 97فتاة)� ،أو يف الثانوي الإعدادي ( 72من بينهم  42فتاة) �أو يف الثانوي الت�أهيلي ( 39من بينهم  31فتاة)،
بينما كان � 203أطفال (منهم  60فتاة) يتابعون درو�س التعليم غري النظامي ،و  53طفال (من بينهم  9فتيات)
ودرو�س حمو الأمية .غري �أن  172طفال (�أي  )23,18%مل يكونوا ال ممدر�سني وال م�ستفيدين من درو�س
حماربة الأمية �أو من التعليم غري النظامي (�أنظر الر�سم البياين �أ�سفله).
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و�أثناء احلوارات مع العاملني يف مراكز حماية الطفولة ،متت الإ�شارة �إىل عدد من امل�شاكل املرتبطة بتدري�س
الأطفال :
�صعوبة القيام بتقييم امل�ستويات الدرا�سية للأطفال ؛
الت�سجيل يف املدار�س املجاورة للمركز م�رشوط ب�شهادة مدر�سية م�سلمة للطفل من امل�ؤ�س�سة التي
كان يدر�س بها �سابقا ،وهي وثيقة لي�س من الي�سري احل�صول عليها (املدار�س ال ت�سلم هذه ال�شهادات
�إال للأبوين اللذين ي�صعب االت�صال ب�أحدهما) ؛
التخوف من فرار الأطفال يدفع بع�ض املديرين �إىل تف�ضيل احت�ضان املركز للأن�شطة املدر�سية؛
مدة انتظار القرار الق�ضائي قد تتجاوز ثالثة �أ�شهر ؛

الأطفـــال املودعـــون يف مـــراكز حمـــاية الطفـــولة
�أيــــة حمــــاية و �أي �إحتــــرام حلقــــوقــــهم ؟

�إن وجود مركز واحد (بن �سليمان) يوفر درو�س التعليم الأ�سا�سي يطرح �إ�شكالية ُبعد الأطفال عن
عائالتهم ؛
ّ
�إن النق�ص يف عدد املدر�سني امل�ؤهلني ال يمُ ِكن من مراعاة اختالف م�ستويات الأطفال ،خا�صة
بالن�سبة للتعليم غري النظامي ؛
يظل تتبع وتقييم املعارف املكت�سبة من طرف الأطفال جد ع�شوائي.

"أريد متابعة دراستي والحصول عىل شهادة الباكالوريا ،لكن املدير يرفض تسجييل يف الثانوية
التأهيلية مخافة إقدامي عىل الفرار ،إذ يجب أن يحصل عىل إذن بذلك من طرف القايض .هنا ال
تتوفر إال الرتبية غري النظامية وأنا أرفض حضور دروس السنة الرابعة من السلك االبتدايئ ،بينام أتوفر
عىل مستوى الجذع املشرتك .طلبت من أرسيت ومن أصدقايئ أن يزودوين باملقررات يف انتظار مغادريت
املركز .سوف أدرس مبفردي إذا ما تركوين وشأين" .شهادة طفل
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تتوفر �أغلبية املراكز على خزانة كتب� ،إال �أن الكتب غري كافية و�أحيانا غري منا�سبة .وبف�ضل بع�ض املح�سنني
�أو اجلمعيات ،مت �إمداد بع�ض اخلزانات بكتب ودعامات بيداغوجية-تربوية ،لكنها ال توظف ب�شكل جيد
من قبل الأطفال ب�سبب غياب الت�أطري.
ناهيك عن �أن القاعات متعددة الو�سائط املتوفرة على حوا�سيب غري م�ستغلة من طرف الأطفال النعدام �أي
ت�أطري.

• التدرج والتكوين املهنيني
تقدم تكوينات خمتلفة يف املراكز ،منها احلدادة ،والنجارة ،ون�سج الزرابي ،والكهرباء ،وامليكانيكا،
والف�صالة واخلياطة ،والطرز ،والتدبري املنزيل واحلالقة ،والطبخ وخدمات الطوابق الفندقية .وبعد انتهاء
التكوين ،يح�صل الأحداث الناجحون يف االمتحان النهائي على �شهادة.
ي�ؤطر هذه الور�شات التكوينية مكونون تابعون لوزارة ال�شباب والريا�ضة �أو ملكتب التكوين املهني و�إنعا�ش
ال�شغل �أو جلمعيات .ويف بع�ض املدن ،تتوفر للأطفال �إمكانية متابعة التكوين املهني خارج املراكز.
ويف مركز متارة يتم ت�سويق القطع احلديدية التي ينجزها الأطفال يف ميدان احلدادة مب�ساعدة املكونني،
ويح�صل الأطفال على ن�سبة 15 %من عائداتها املالية.

الأطفـــال املودعـــون يف مـــراكز حمـــاية الطفـــولة
�أيــــة حمــــاية و �أي �إحتــــرام حلقــــوقــــهم ؟

ومع ذلك فهذا التكوين املهني يواجه جمموعة من ال�صعوبات :
الت�سجيل يف �أحد التكوينات اختياري ،ومن ثمة ،فالأطفال الذين يرف�ضون الت�سجيل فيما هو متاح
يعي�شون الفراغ طوال اليوم �أو يقومون بالأ�شغال املنزلية ؛
مدة التكوينات غري مطابقة ملدد الإيداع ،ولهذا فعدد الأطفال الذين ينهون تكوينهم جد حمدود ؛
التكوينات املنظمة من طرف بع�ض اجلمعيات ال تتوج بال�رضورة بح�صول الطفل على �شهادة
م�سلمة من مكتب التكوين املهني و�إنعا�ش ال�شغل (وهي حالة مركز عبد ال�سالم بناين بالدارالبي�ضاء) ؛
ي�شكل النق�ص يف التجهيزات واملواد اخلام عائقا كبريا ،وذلك رغم ارتفاع امليزانية املر�صودة القتناء
التجهيزات ( حيث انتقلت من � 350ألف درهم �سنة � 2011إىل � 500ألف درهم �سنة  )2012وتلك
املخ�ص�صة ل�رشاء املواد اخلام (انتقلت من � 137ألف درهم �سنة � 2011إىل  369. 400درهم �سنة
.)2012
من جهة �أخرى ،هناك عدد من الور�شات متوقفة عن اال�شتغال بفعل النق�ص يف املكونني (جمموعة من املراكز
فقدت م�ؤطريها ب�سبب املغادرة الطوعية للموظفني املنت�سبني للوظيفة العمومية) وعدم كفاية التجهيزات
ال�رضورية .وا�ستنادا �إىل �إح�صائيات وزارة ال�شباب والريا�ضة ف�إن عدد الأطفال امل�ستفيدين من التكوين
املهني بلغ � 1470سنة  2010و� 1414سنة ؛ 2011و 85يف نونرب � 2012إبان فرتة الزيارات.

"نريد متابعة التكوين املهني والحصول عىل شهادات مصادق عليها قصد العمل ،لكن هذا األمر غري
ممكن اليوم" .شهادة طفل
• امل�صاحبة النف�سية-االجتماعية
يظل كل من اال�ستماع والدعم النف�سيني غري كافيني بدرجة كبرية حيث لي�ست هناك ف�ضاءات خم�ص�صة لذلك
من �ش�أنها �أن ت�سمح با�ستماع جيد ،كما �أن عدد العاملني يف املجال غري كاف ،علما �أن املوجودين منهم غري
متوفرين على تكوين مالئم يف تقنيات اال�ستماع والدعم النف�سي-االجتماعي .وبا�ستثناء مركز عبد ال�سالم
بناين بالدار البي�ضاء (املتوفر على خلية للإ�ستماع وطبيب نف�سي) ومركز الفتيات مبراك�ش (املتوفر على خلية
للإ�ستماع) ،ف�إن امل�صاحبة النف�سية-االجتماعية منعدمة يف باقي املراكز.
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• الأن�شطة الريا�ضية والثقافية واملخيمات
تعاين �أغلبية املراكز من تال�شي بنياتها ،و من نق�ص يف التجهيزات وغياب من�شطني ريا�ضيني مما يعوق ممار�سة
الأطفال لأن�شطة ريا�ضية ،حيث �أن  % 47فقط منهم ي�ستفيدون هذه الأن�شطة (�أنظر الر�سم البياين �أ�سفله).
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وتنطبق نف�س املالحظة على ولوج الأطفال �إىل الأن�شطة الثقافية ،ب�سبب نق�ص التجهيز والت�أطري :فرغم توفر
جميع املراكز على قاعات �صاحلة لإحت�ضان �أن�شطة ثقافية ،ف�إن  % 52فقط من الأطفال املودعني ي�ستفيدون
من �أن�شطة اجتماعية-ثقافية ،ب�سبب النق�ص يف عدد املن�شطني ،ويف التجهيز و�/أو اللوازم.
وخالل عطلة ال�صيف ،ي�ستفيد الأطفال من املخيمات املنظمة من طرف وزارة ال�شباب والريا�ضة.
�إن حق الأطفال املودعني يف �إعادة تربية مالئمة غري م�ضمون ب�شكل تام.
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�أيــــة حمــــاية و �أي �إحتــــرام حلقــــوقــــهم ؟

 .6الت�أطري واملوارد
• الت�أطري الرتبوي للأطفال
ت�شكو املراكز من نق�ص مزمن يف امل�ؤطرين حيث �إن عددهم �ضعيف جدا مقارنة مع �أعداد الأطفال الالزم
التكفل بهم على مدار ال�ساعات والأيام والأ�سابيع .و�إجماال ،فاملراكز ال تتوفر �إال على  19من املربني لـ
 274فتاة ،و  38لـ  468فتى� ،أي مبعدل ن�سبة ت�أطري �إجمايل ال يتجاوز �( % 13أنظر اجلدول �أ�سفله).
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وت�ؤدي قلة عدد املكلفات بالأبحاث العائلية �إىل عدم �إمكانية الإجناز ال�رسيع والناجع للأبحاث االجتماعية
ال�رضورية التخاذ القا�ضي لقراره.
وي�شمل هذا النق�ص العددي �أي�ضا العاملني املعينني باملراكز يف �إطار االتفاقيات املربمة بني وزارة ال�شباب
والريا�ضة والقطاعات الوزارية املعنية :مدر�سون ،ومعاجلون (ممر�ضات و�أطباء و�أطباء نف�سيون) وم�ؤطرون
(التكوين املهني).
كما �أن هناك نق�ص يف �أعداد �أعوان اخلدمة (طباخون ،عامالت النظافة) حيث ي�ضطر الأطفال يف بع�ض
املراكز للقيام بالأ�شغال املنزلية وتويل تهييء الوجبات امل�سائية ووجبات نهاية الأ�سبوع ب�أنف�سهم .وملواجهة
هذا اخل�صا�ص ،تلج�أ بع�ض املراكز �إىل اال�ستعانة بخدمات متطوعني و�/أو جمعيات.
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�أما بالن�سبة مل�ؤهالت املوظفني املكلفني مبهام بيداغوجية-تربوية ( مديرون ،ومربون وم�ساعدون
بيداغوجيون) التابعني لوزارة ال�شباب والريا�ضة ،ف�إن التكوين الذي يتلقونه يف املعهد امللكي لتكوين الأطر
يت�ضمن معارف �أولية يف علم النف�س وعلم االجتماع والرتبية العامة .وي�ستكمل هذا التكوين الأ�سا�سي
بوا�سطة تنظيم وزارة ال�شباب والريا�ضة حللقات درا�سية وور�شات وملتقيات وزيارات لتبادل اخلربات
لفائدة الفرق الرتبوية.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن التكوين الذي تتلقاه املكلفات بالأبحاث العائلية (وهو دون م�ستوى تكوين امل�ساعدات
االجتماعيات) ال ي�سمح لهن باكت�ساب الكفايات الالزمة يف جمال التحليل املعمق للأو�ضاع الأ�رسية
(وخا�صة نوعية العالقات بني الأطفال و�أ�رسهم) ،وبلورة اقرتاحات مالئمة لدعم قرارات القا�ضي (ت�سليم
الطفل لأ�رسته �أو عدم ت�سليمه) وقرارات املربني (امل�رشوع الرتبوي للطفل).
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�إال �أنه تبعا لأقوال الفرق التي مت اللقاء بها ،ف�إن التكوين ،يف �شقيه الأ�سا�سي وامل�ستمر،غري كاف حيث ال
ي�سلح امل�ؤطرين بالتقنيات والأدوات النف�سية-االجتماعية والبيداغوجية-الرتبوية ال�رضورية لأداء مهامهم
على �أح�سن وجه .وقد �سجلت هذه الفرق كذلك �صعوبات التكفل الناجتة �أ�سا�سا عن التنوع الكبري يف
و�ضعيات الأطفال املودعني من طرف القا�ضي� :أطفال ترتاوح �أعمارهم بني  3و� 18سنة ،فتيات حوامل،
فتيات �أمهات عازبات م�صحوبات ب�أطفالهن الر�ضع� ،أطفال يف و�ضعية �صعبة� ،أطفال اقرتفوا جرائم،
�أطفال مدمنون� ،أطفال ي�شكون من ا�ضطرابات نف�سية...
وتطرح طرق �إيداع الأطفال بدورها عدة م�شاكل ،فالأطفال ي�صلون �إىل املركز ومعهم وثيقة قرار القا�ضي
ال تت�ضمن معلومات عن حالة الأطفال وو�ضعهم ال�صحي والنف�سي.
ويف كثري من الأحيان ،تدوم مدة الإيداع طويال (متجاوزة بذلك املدة القانونية ملرحلة املالحظة) ب�سبب
عدم مراجعة القرار الق�ضائي ،وذلك نتيجة بطء امل�ساطر الق�ضائية ،وعدم تعاون بع�ض الق�ضاة ،و�أخريا
لغياب تتبع الأطفال املودعني من طرف الق�ضاة .كما �أف�صح امل�ؤطرون عن ظروف العمل ال�صعبة ،وعن
عجزهم �إزاء بع�ض الأو�ضاع ،و�أخري عن غياب �أي حتفيز لهم على العمل.
ناهيك عن غياب التقييم املنتظم للمكت�سبات واملمار�سات مما ال ي�سمح باتخاذ تدابري ت�صحيحية وخا�صة
عرب تكوينات هادفة.
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"أعمل يف املركز منذ  .1991راكمت تجربة طوال عرشين سنة تعلمت خاللها الكثري .لكنني ،وبكل
صدق ،لست راضيا عن وضعيتي .من الناحية املهنية ليس هناك تحسن .حصلت عىل تكوين كإطار
وليس كمؤطر .ال نستفيد من تكوين كاف لتأطري ومصاحبة األطفال .نقوم بالحراسة .ونبذل ما
نستطيع من جهد باستعامل ما هو متوفر لدينا إلنقاذ األطفال ،ألنهم يف آخر املطاف أبناؤنا ،ذلك أننا
نقيض معهم وقتا أطول من الذي تقضيه معهم أرسهم".
"هذا العمل محفوف باملخاطر ،حاالت األطفال جد متنوعة ،بعضهم هادئ وبعضهم اآلخر من
الصعب توجيهه وتأطريه .للقيام بهذه املهمة ،ال بد أن ميتلك املرء مؤهالت وأن يحب عمله .مواقيت
العمل جد مرهقة ،نعمل طوال الليل والنهار ،نقوم باملداومة .ال يوجد ما يكفي من العاملني .وما
نتلقاه من تعويضات غري كاف وال يتم األخذ بعني االعتبار ال تراكم ساعات العمل وال مخاطره".
"نشعر بالحط من قيمتنا ،وبعدم االعرتاف ،ونعيش حياتنا املهنية يف املراكز كام لو أنها تعيني
تأديبي .نشعر بالوحدة ،وبأن ال أحد يساندنا".
"أريد التعيني يف منصب آخر داخل املندوبية بدل املكوث هنا .أفضل املغادرة عىل االستمرار يف ظل
هذه الرشوط غري العادلة بالنسبة لنا وبالنسبة لألطفال يف نفس الوقت ".شهادة مؤطرين
• املــــــــوارد
عرفت ميزانية اال�ستثمار والت�سيري املر�صودة للمراكز ارتفاعا خالل �سنة �( 2012أنظر اجلدول �أ�سفله).
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وقد مكن �إرتفاع امليزانية هذا ،ومعه الدعم املقدم من لدن القطاع اجلمعوي وم�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س لإعادة
�إدماج ال�سجناء ،من ال�رشوع يف �إجناز م�شاريع من �ش�أنها حت�سني ظروف عي�ش الأطفال والتكفل بهم ،ومنها
على �سبيل املثال :ت�أهيل البنيات الأ�سا�سية ،اقتناء جتهيزات و�أدوات عمل ومواد خام ،توفري مالب�س و�أدوية
وم�ستلزمات النظافة للأطفال...
ورغم هذه املجهودات ،تبقى مظاهر النق�ص جلية :تال�شي بع�ض البنيات التحتية ،وه�شا�شة ظروف عي�ش
الأطفال ،وغياب بع�ض الأن�شطة �أو ال جدوى بع�ضها الآخر ،نق�ص املوارد الب�رشية امل�ؤهلة...

• تدبري املراكز  :املعايري الدولية واملراقبة
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ال يخ�ضع تدبري مراكز حماية الطفولة للمعايري الدولية املعتمدة يف جمال حماية الأطفال والتكفل بهم.
�إذ ال يتم تطبيق مقت�ضيات القانون رقم  05-14على هذه املراكز .ويجب �أن يتم �إعمال هذه املعايري من
لدن ال�سلطة الو�صية ويتعني �أن ال ت�شمل هذه املعاير فقط اجلوانب املت�صلة بالبنايات والتجهيزات اخلا�صة
با�ستقبال الأطفال و�إمنا �أي�ضا اجلوانب اخلم�سة التي تن�ص عليها املادة  3من اتفاقية حقوق الطفل وهي :
معدل ونوعية الت�أطري ،نوعية الربامج و�إمكانية تقدم الطفل ب�شكاية يف حالة تعر�ضه لالعتداء �أو �سوء املعاملة.
�إن تتبع �أو�ضاع الأطفال املودعني يف املراكز ال يتم ي�شكل منتظم كما ين�ص على ذلك قانون امل�سطرة اجلنائية.
من جهة �أخرى ،ال توجد �آليات للإ�رشاف على املراكز ومراقبتها من طرف ال�سلطة الو�صية ،ترمي �إىل
تقييم ظروف عي�ش الأطفال ونوعية الت�أطري والتكفل التي يحظون بها ويكون مبقدورها القيام بالتدابري
الت�صحيحية الالزمة.
لقد �أعدت وزارة ال�شباب والريا�ضة دليال للم�ساطر يتناول  :التدابري وامل�ساطر الت�أديبية املمكن تطبيقها
مبراكز حماية الطفولة ،االدعاءات بتعر�ض القا�رصين لالعتداء �أو العنف من لدن املوظفني ،تدبري احلاالت
اال�ستعجالية وتدابري ال�سالمة ،كيفيات التكلف بالقا�رصين .لقد مت �إ�صدار هذا الدليل م�ؤخرا ولكنه مل يكن
قد وزع بعد على مديري املراكز �إبان الزيارات.
ال يخ�ضع تدبري مراكز حماية الطفولة للمعايري الدولية املعتمدة يف جمال ظروف اال�ستقبال واحلماية وال�سالمة
ونوعية الت�أطري والتكلف بالأطفال املودعني .ومن جهة �أخرى ،ال تخ�ضع هذه املراكز ملراقبة منتظمة من قبل
الإدارة الو�صية.
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 .7االن�ضباط و�آليات التظلم
�أما بخ�صو�ص االن�ضباط ،ف�إن عددا كبريا من الأطفال امل�ستجوبني ي�ؤكدون �أن العنف البدين ي�شكل الو�سيلة
"البيداغوجية" املعتمدة يف ت�أديبهم .وت�أخذ هذه العقوبات البدنية عدة �أ�شكال :اجللد بوا�سطة �أنابيب
مطاطية ،ال�رضب بالع�صي ،ال�صفع...
كما �رصح الأطفال �أي�ضا بوجود و�سائل �أخرى للت�أديب ،من �ضمنها احلرمان من بع�ض الأن�شطة (الرتفيه
واخلرجات والريا�ضة) ،وال�شتم والإهانة .ويتعر�ض الأطفال� ،أحيانا ،لعقاب جماعي حيث تُعاقب
املجموعة ب�أكملها ب�سبب ما ارتكبه �أحد �أفرادها .وال يقدم للأطفال �أي تف�سري ل�سبب هذه العقوبات ،مما
يجعلهم يعتربون الأمر غري عادل .وينظر بع�ض العاملني امل�ؤطرين� ،إىل الأطفال باعتبارهم جمرمني ،عدميي
الرتبية ومثريي ال�شغب لن ينجحوا �أبدا يف حياتهم.
وقد �رصح بع�ض امل�ؤطرين� ،أثناء املقابالت معهم� ،أن العنف هو الو�سيلة الوحيدة لـ "ت�أديب" الأطفال،
و�أن العقوبات التي ال توظف العنف غري �صاحلة لهذا "ال�صنف من الأطفال" .والواقع� ،أنه با�ستثناء بع�ض
امل�ؤطرين من ذوي الكفاءات البيداغوجية ( كفاءات مت الوقوف عليها خالل الزيارات) الذين يعتربهم
الأطفال امل�ستجوبون قدوة ،ف�إن العالقات بني الأطفال واملربني مو�شومة بالعنف البدين واملعنوي ،الذي
يعك�س �إرادة املربني يف �ضبط الأطفال و"ت�أديبهم" (�أنظر ال�شهادة �أ�سفله).

"  ..السيد (س) يشتمنا بكلامت لن تستسيغوا سامعها .وأحيانا يرتكب ضد بعض األطفال معامالت
ال إنسانية و يعنفنا ويصفعنا .وال يكف عن مخاطبتنا بالقول" :أنتم هنا لترتبوا وإذا مل تخضعوا
فسأعرف كيف أفرض عليكم ذلك" .ونعتقد أنه يعاين هو اآلخر من مشاكل خارج املركز ،ولذلك فهو
عنيف معنا وال أحد يحبه .املؤطرون اآلخرون مختلفون عنه متاما .إنهم ودودون ويساعدوننا عىل حل
مشاكلنا ،ونحن نحبهم كثريا" .شهادة طفل
�إن العالقة بني الأطفال وامل�ؤطرين لي�ست منظمة وال خا�ضعة ل�ضوابط بوا�سطة مدونة لل�سلوك ،وهي تختلف
من �شخ�ص �إىل �آخر� .إنها �سلطوية تارة و�أبوية تارة �أخرى ،وهي ،يف احلالتني معا ،ال ت�سمح ب�إقامة عالقة
تفاعلية بناءة.
فيما يخ�ص ولوج الأطفال �ضحايا العنف �أو �سوء املعاملة �أو االنتهاكات �أو اال�ستغالل� ،إىل �آليات التظلم فال
وجدود لأية �إجراءات م�سطرية يعرفها الأطفال جيدا وت�ضمن لهم حماية م�ؤكدة.
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فال�شكايات القليلة التي يقدمها الأطفال تتم ذلك بطريقة غري ر�سمية وال تتم معاجلتها ب�شكل مالئم ،حيث
ك�شف بع�ض قدماء النزالء الذين مت ا�ستجوابهم �أن الطفل الذي يتقدم ب�شكاية �إىل الإدارة يعترب ،كيفما كانت
دواعي �شكايته ،عن�رصا م�شو�شا يحر�ض الآخرين على التمرد و�إثارة الفو�ضى.

" لست مرتاحا هنا ،أفكر صباح مساء يف الفرار .املريب "ك" ال يكف عن شتمنا ورضبنا .ال أستطيع
تحمل األطفال املودعني هنا منذ ُمد ٍد طويلة ،إنهم يعنفوننا ويسبوننا .ال يوجد شخص هنا أتقدم إليه
بالشكوى ويستطيع مساعديت" .شهادة طفل
ونظرا لغياب �آلية م�ؤ�س�ساتية للتظلم ت�ضمن اال�ستماع للأطفال وحمايتهم ،ف�إن املالذ الوحيد �أمامهم هو
�أ�صدقا�ؤهم (�صديقاتهم) مل�شاركتهم معاناتهم.
�إن عددا كبريا من الأطفال املودعني هم �ضحايا للعقوبات البدنية والإهانة وال�شتم.
�إن حق الأطفال يف اللجوء �إىل �آليات للتظلم ت�ضمن حمايتهم غري حمرتم.
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 .8م�شاركة الأطفال
• م�شاركة الأطفال يف املراكز
�إن الأطفال املودعني يف مراكز يجدون �أنف�سهم مكلفني بعدد من املهام مثل :التنظيف والب�ستنة وم�س�ؤولية
املراقد ومراقبة الأطفال الأ�صغر منهم �سنا ،الخ ...وال يعترب الأطفال امل�ستجوبون �أن هذه املهام ت�شكل
�إ�رشاكا فعليا لهم يف حياة املركز وتدبريه ،بل يعتربون ذلك ا�ستغالال غايته االلتفاف على نق�ص املوارد الب�رشية
يف املركز.
�إن �إمكانيات ح�صول الأطفال على معلومات حول �أ�سباب وطرق الإيداع وعن حقوقهم حمدودة جدا .وال
ي�ستوعب بع�ض الأطفال امل�ستجوبون دائما دواعي وجودهم يف املركز وطبيعة ما ارتكبوه.
كما �أن مفهوم م�شاركة الأطفال يف اتخاذ القرارات التي تهمهم �شبه غائب لدى الفرق البيداغوجية .ومن
بني جمموع املراكز التي متت زيارتها ،هناك مركزان فقط قاما ب�إحداث "جمل�س الطفل":
مركز عبدال�سالم بناين �أحدث " املجل�س املواطن للطفل" الذي ي�ساهم يف تدبري املركز وا�ستقبال
فتيات جديدات ؛

الأطفـــال املودعـــون يف مـــراكز حمـــاية الطفـــولة
�أيــــة حمــــاية و �أي �إحتــــرام حلقــــوقــــهم ؟

مركز بن �سليمان الذي عني ممثلني للأطفال يجتمعون مع املديرة مرة كل �أ�سبوع �أو كلما دعت
ال�رضورة �إىل ذلك ،لطرح جممل امل�شاكل التي يواجهها الأطفال ،غري �أن الأطفال امل�ستجوبني
يحتجون على كون ممثليهم قد مت تعيينهم من لدن املديرة بدل اختيارهم وفق معايري معروفة ومقبولة
من طرف جمموع الأطفال.

"ال يتوفر أغلبنا عىل إمكانية اإلطالع عىل ملفاتهم .وليس لنا الحق يف تقديم شكاية .ليس لدينا
مجلس لألطفال .ومن يتقدم بشكوى يصبح منبوذا داخل املركز ،وقد يتعرض لسوء املعاملة .ولذا،
فإننا نتفادى تقديم شكاوى ونكتفي باالنزواء يف انتظار إطالق رساحنا .كام أننا ال نُخرب إال بشكل
متأخر بتقدمينا أمام القايض ،وأحيانا يف نفس اليوم ،وذلك دون أن يتم إشعار أرسنا باألمر .لكن
األوضاع تصبح أكرث صعوبة بالنسبة لألطفال الذين ال أهل لهم" .شهادة طفل
• م�شاركة الأطفال يف امل�سار الق�ضائي
تبني بو�ضوح خالل الزيارات امليدانية واملقابالت� ،أن حق الأطفال يف الإخبار واال�ستماع لهم خالل امل�سار
الق�ضائي ال يتم احرتامه �إال نادرا و�أن حماية الأطفال وم�صلحتهم الف�ضلى نادرا ما ي�ؤخذان بعني االعتبار،
وذلك بالرغم من �أن املقت�ضيات القانونية الوطنية ت�ضمن هذه احلقوق ب�شكل كامل :
�إن الأطفال ُيحتجزون داخل خمافر ال�رشطة يف ظل ظروف كثريا ما تكون غري جيدة يف انتظار
�إحالتهم على الق�ضاء ؛
ال يتم �إعالم الأطفال من طرف القا�ضي مب�سطرة الإيداع وال بحقوقهم ؛
ال يتم ب�شكل ممنهج �إ�شعار والدي الأطفال �أو كافليهم ؛
ال تعطى الأولوية يف التقدمي �أمام قا�ضي الأحداث للطفل الذي ق�ضى ليلة كاملة يف مقرات ال�رشطة
(حيث ي�ضطر بع�ض الأطفال �إىل االنتظار فرتة طويلة من النهار يف ردهات املحكمة قبل املثول �أمام
القا�ضي) ؛
ال يتم ب�شكل ممنهج �إجراء تقييم طبي ونف�سي للأطفال ،خا�صة الذي يعانون منهم من ا�ضطرابات
�سلوكية و�/أو املدمنني ؛
يتم تقدمي امل�ساعدة الق�ضائية يف �آخر حلظة ،و�أحيانا يف ردهة االنتظار قبيل املثول �أمام القا�ضي ؛
كثريا ما ال ي�ؤخذ ر�أي الطفل بعني االعتبار ؛
يظل اللجوء �إىل م�سطرة ال�صلح �ضعيفا ؛
ال ت�ساعد املدة الطويلة التي ي�ستغرقها �إجناز الأبحاث العائلية على اتخاذ مقررات �رسيعة من طرف
القا�ضي بخ�صو�ص طرق التكفل املتنا�سبة مع و�ضعية الطفل ؛
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�إن اللجوء �إىل الإيداع يف املراكز يحظى بالتف�ضيل �إىل حد كبري عو�ض ت�سليم الطفل للأ�رسة �أو
�إىل ف�ضاء مفتوح حتت نظام احلرية املحرو�سة ،وغالبا ما يتم ذلك دون الأخذ بعني االعتبار امل�صلحة
الف�ضلى للطفل ؛
�إن تتبع الأطفال ،الذي هو من اخت�صا�ص القا�ضي ،كما ين�ص على ذلك القانون ،يتميز بالع�شوائية.
وهذا ما ي�ؤدي غالبا �إىل �إيداعات طويلة املدة ب�سبب عدم مراجعة التدابري الق�ضائية الأولية.

"قام دركيون بحملة مباغتة عىل القرية ،قيدوين باألصفاد واقتادوين أمام الجريان وأصدقايئ .يف املخفر،
رشحت لهم الوضع لكن ال أحد أراد اإلنصات إيل .أشبعوين صفعا وشتام وقدموين أمام القايض.
أودعني القايض يف املركز منذ ثالثة أشهر ،وإىل يومنا هذا وأنا أنتظر حكمه .أمتنى ،عىل األقل ،أن يأخذ
وضعيتي بعني االعتبار".
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"أنا مل أرتكب أية مخالفة .كنت أشتغل حيث أتوفر عىل عربة صغرية وأتاجر يف األقراص املدمجة ألساعد
والديت التي ال تقدر عىل العمل .ذات يوم ،وصلت سيارة القوات املساعدة وكرس رجالها جميع األقراص
وصفعوين .احتججت وحاولت أن أرشح لهم وضعيتي ،لكنهم رفضوا االستامع إيل .وها أنا محبوس وأمي
ال تعلم عن األمر شيئا .أحاول يوميا مراجعة املوضوع مع املدير واملؤطرين ليك يطلبوا من القايض
اإلفراج عني ،لكن دون جدوى .أجهل ما عيل فعله ،ليست لدي اإلمكانيات لتنصيب محام وليس هناك
أحد ميكنه الحضور إلنقاذي باستثناء أمي التي تعاين وتنتظرين يف البيت ".شهادات أطفال
�إن هذه االختالالت ناجمة عن عدة عوامل مرتبطة بـ:
عدم �إملام الفاعلني املتدخلني يف جمال الطفولة بالقوانني ،وكذا الأطفال وعائالتهم ؛
نق�ص يف املوارد الب�رشية امل�ؤهلة ،كق�ضاة الأحداث ،والقائمني مقام �ضباط ال�رشطة الق�ضائية املكلفني
بحماية الأحداث والعاملني االجتماعيني ؛
نق�ص يف التكوين يف جمال القوانني وامل�ساطر يف �أو�ساط �ضباط ال�رشطة ،والق�ضاة ،ووكالء امللك
والعاملني االجتماعيني ،بل وحتى املحامني ؛
النق�ص يف املراقبة الفعلية ملراكز ال�رشطة من طرف النيابة العامة ،وفق امل�ساطر املقررة من لدن امل�رشع ؛
نق�ص يف الو�سائل املادية واللوجي�ستيكية.
�إن حق الأطفال املودعني يف امل�شاركة غري حمرتم ب�شكل تام.
�إن حق الأطفال يف اال�ستماع �إليهم وحمايتهم وم�ساعدتهم ق�ضائيا غري حمرتم ب�شكل تام.
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 .9العالقات مع الأ�سر
• العالقات بني الأ�رس والفرق الرتبوية
�إن االت�صاالت بني العاملني يف امل�ؤ�س�سات والأ�رس غري منتظمة وال ممُ�أ�س�سة .كما ُي�سجل �ضعف �إ�رشاك
الوالدين يف اتخاذ القرارات اخلا�صة ب�أطفالهم .حيث من النادر �أن ي�ستدعى الوالدان ر�سميا �إىل التداول
حول ما يحدث من م�شاكل ،وخا�صة حول تتبع �أطفالهم.
عالوة على ذلك ف�إن �أغلبية �أ�رس الأطفال املودعني توجد يف و�ضعية �صعبة (اله�شا�شة االقت�صادية ،عائالت
تعاين من االختالل ،عائالت �أحادية املعيل )...و�/أو مقيمة بعيدا عن املراكز ،مما يجعل �إقامة عالقات مع
الفرق الرتبوية �أمرا �صعب املنال .كما ال ي�سمح النق�ص يف املوارد الب�رشية واللوجي�ستيكية للفرق الرتبوية
بالقيام بزيارات �إىل الأ�رس.
كل ذلك ي�ساهم يف �ضعف الإ�رشاك الفعلي للوالدين يف حياة الأطفال ويف القرارات املتخذة �ضدهم.
ويجهل الآباء والأمهات امل�ستجوبون واقع معي�ش �أطفالهم ،كما يفتقدون �إىل املعرفة اجليدة بالقوانني
وامل�ساطر الق�ضائية .وتعترب بع�ض الأ�رس �أن امل�ؤ�س�سة حتمي الطفل من اجلنوح واالنحراف اللذين يهددانه يف
الأحياء ال�شعبية حيث تقطن.
�إال �أن هناك �أ�رس �أخرى تعترب هذه املراكز مبثابة �سجون ،لأن �أطفالها ُيقتادون من طرف قوات الأمن،التي
تقيدهم �أحيانا بالأ�صفاد ،و ُيقدمون �أمام املحكمة .ي�ضاف �إىل ذلك عدم وجود �أي برنامج للدعم النف�سي
واالجتماعي موجه للأ�رس يف و�ضعية �صعبة ،يهدف �إىل تدعيمها و�إعادة ربط ال�صالت الأ�رسية.

• العالقات بني الأ�رس والأطفال
ت�ؤكد امل�ؤ�س�سات ،عموما� ،أنها ت�شجع االت�صال بني الأطفال و�أ�رسهم ،و�أنه با�ستطاعة الأطفال احل�صول على
رخ�ص ق�صد زيارة �أ�رسهم خالل العطل وق�ضاء �أعياد الأ�ضحى والفطر معها.
�أما الأطفال بدون �أ�رس� ،أو الذين يعجزون عن زيارة �أ�رسهم ،ب�سبب عدم توفر الإمكانيات �أو البعد اجلغرايف،
ف�إنهم ميكثون يف مراكز حماية الطفولة ،ويبادر بع�ض املح�سنني واجلمعيات �إىل ق�ضاء الأعياد مع ه�ؤالء
الأطفال.
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ونادرا ما ُي�رشك الأطفال الوالدين يف م�شاكلهم ،ذلك �أنهم يعتقدون �أن للوالدين ما يكفي من االن�شغاالت،
و�أنه ال فائدة ترجى من �إ�رشاكهما يف موا�ضيع لن ي�ستطيعا فهمها.
وي�شكو الأطفال من �شدة حمدودية توا�صلهم مع �أ�رسهم ،ومن النق�ص يف الف�ضاءات املخ�ص�صة للقاء الأ�رس
حني زياراتها لهم.
�إن �إ�رشاك الأ�رس وتقوية الروابط الأ�رسية يظالن غري كافيني.
�إن حق الأطفال يف االت�صال ب�أ�رسهم لي�س حمرتما ب�شكل تام.

 .10حاالت الفرار من املراكز
�أكد �أغلبية الأطفال امل�ستجوبني �أنهم ال يطيقون احلياة يف املركز و�أنهم �سيحاولون الفرار� ،أو �سبق لهم القيام
بذلك واعتقلوا من طرف ال�رشطة وقدموا �إىل املحكمة و�أعيد �إيداعهم يف املركز.
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وح�سب ت�رصيح م�ساعد تربوي مت �إجراء ا�ستجواب معه ،ف�إن عمليات الفرار تتزايد خالل العطل ويف ف�صل
ال�صيف .وعادة ما يفر الأطفال املدمنون من املركز ق�صد احل�صول على املخدرات �أو الكحول .وقد ارتفع
عدد حماوالت وعمليات الفرار خالل ال�سنتني الأخريتني 187 :حماولة فرار و 266عملية فرار �سنة 2011؛
ويف �سنة  2012بلغ عدد حماوالت الفرار  208حماولة وعدد عمليات الفرار  342عملية (�أنظر اجلدول
�أ�سفله).
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تعك�س حماوالت وعمليات الفرار معاناة الأطفال وعدم مالءمة التكفل ببع�ضهم ،وخا�صة الأطفال من ذوي
اال�ضطرابات ال�سلوكية واملدمنني الذين يحتاجون �إىل عملية تكفل نوعي بحاالتهم.

الأطفـــال املودعـــون يف مـــراكز حمـــاية الطفـــولة
�أيــــة حمــــاية و �أي �إحتــــرام حلقــــوقــــهم ؟

 .11احلياة بعد امل�ؤ�س�سة
من ال�صعب معرفة م�آل الأطفال بعد مغادرتهم للمراكز نظرا لعدم فعالية نظام التتبع.
مبدئيا ،ت�ضم املراكز ،فرع "ما قبل املغادرة" الذي يهدف �إىل تطوير قدرات ا�ستقاللية الطفل لتي�سري �إدماجه
يف الو�سط االجتماعي واالقت�صادي والعائلي ،ومل�ساعدته على �إجناز م�رشوعه ال�شخ�صي� .إال �أن هذا الفرع
ال يقوم ب�أداء مهمته فعليا ب�سبب انعدام الو�سائل الب�رشية واملادية.
كما �أن نظام احلرية املحرو�سة ،املفرت�ض فيه �أن ي�ضمن ،من بني مهام �أخرى ،تتبع الأطفال يف الو�سط
الطبيعي ،تعوزه الفعالية املرجوة ب�سبب النق�ص يف املوارد الب�رشية واملادية .ونظرا لعدم فعالية برناجمي "ما
قبل املغادرة" و"التتبع يف الو�سط الطبيعي" ،ف�إن الأطفال يجدون �أنف�سهم غري مهيئني مبا فيه الكفاية ملواجهة
العامل اخلارجي ،وهو ما من �ش�أنه �أن ي�ساعد على حاالت العود.
ي�شكو تتبع الأطفال ،يف الو�سط الطبيعي ،خالل مرحلة ما بعد مغادرة املراكز ،من عدم الفعالية .وهو ما
مي�س كثريا بحق الطفل يف �إعادة اندماجه اجتماعيا.

التحليل ال�سببي للإيداع
�إذا كان هناك تعدد يف الأ�سباب الكامنة وراء �إيداع الأطفال يف م�ؤ�س�سات ،ف�إنه من الأهمية مبكان الإملام بها
جيدا من �أجل تنفيذ التدابري الوقائية املالئمة.

 .1احلرمان من املحيط الأ�سري الواقي
يعترب وجود حميط �أ�رسي واق �رضوريا ل�ضمان حماية الأطفال وتفتحهم ومنوهم املتنا�سق .واحلال �أن �أغلبية
الأطفال يف و�ضعية �صعبة حمرومة من هذا املحيط ،ويعود ذلك �إىل الأ�سباب التالية:
غياب الأ�رس :وفاة� ،إهمال ،انف�صال ،طالق ،وجود �أحد الوالدين يف ال�سجن؛
اختالل الأ�رس :معاناة الوالدين من ا�ضطرابات نف�سية �أو من �سلوكات �إدمانية؛ الوالدان عنيفان و/
�أو ي�سيئان معاملة �أطفالهم؛
ه�شا�شة الأ�رس :فقر ،بطالة ،مر�ض �أو �إعاقة� ،أ�رس قروية �أو تعي�ش يف مناطق معزولة؛
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ولذا ،يجد الأطفال �أنف�سهم مرتوكني مل�صريهم يتحملون م�س�ؤولية �أنف�سهم مبفردهم� ،أو يتعر�ضون لالعتداء
و�سوء املعاملة واال�ستغالل� ،أو يت�رشدون يف ال�شوارع� ،أو ي�سقطون يف هاوية الإدمان واجلنوح؛
يودع الأطفال املحرومون من حميط �أ�رسي يف املراكز ب�سبب غياب �سيا�سة �أ�رسية (دعم نف�سي-اجتماعي
واقت�صادي ،م�ساعدة على الأبوة) وغياب تدابري بديلة لإيداع الأطفال يف املراكز (�صعوبة احل�صول على
الكفالة ،وغياب مقت�ضيات مقننة لأ�رس اال�ستقبال).

 .2الإدمان على املخدرات
يعرف �سن الأطفال املدمنني على املخدرات انخفا�ضا متواترا ،كما �أن التزود مبختلف �أنواعها �أ�صبح مي�رسا
ن�سبيا .وي�شكل النق�ص يف الربامج اخلا�صة بهذه الفئة عائقا �أمام الوقاية امل�ستدامة والتكفل �سهل الولوج من
لدن ه�ؤالء الأطفال .
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يعامل الأطفال املتعاطون للمخدرات كما لو �أنهم جانحون ويودعون يف م�ؤ�س�سات غري م�ؤهلة للتكفل
بهم.وتبقى برامج الوقاية والتكفل املوجهة للأطفال املدمنني غري كافية.

 . 3جنوح الأحداث
�إن جنوح الأحداث ناجت عن جمموعة من العوامل :اله�شا�شة ،التمدن الفو�ضوي ،عدم الولوج �إىل اخلدمات
االجتماعية الأ�سا�سية ،العنف ،الإق�صاء ،الإدمان ،الف�شل الدرا�سي �أو الهدر املدر�سي ،غياب الأ�رس �أو
اختاللها ،رفقة ال�سوء ،نق�ص يف ف�ضاءات اال�ستماع املوجهة للأطفال وال�شباب وق�صور يف الربامج الرتبوية
املنا�سبة.
يح�ضى اللجوء �إىل �إجراء احلرمان من احلرية بالأ�سبقية حتى بالن�سبة للأطفال الذين ارتكبوا جنحا ب�سيطة،
ب�سبب عدم وجود تدابري بديلة لهذا الإجراء.
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خال�صات وتو�صيات
مكنت الزيارات امليدانية ملراكز حماية الطفولة ،التي قام بها املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،من الو�صول
�إلفى مالحظات مفادها �أن �إيداع الأطفال يف هذه املراكز غري مالئم لقواعد ومعايري اتفاقية حقوق الطفل.
وقد برز هذا الأمر جليا يف جميع مراحل م�سار عملية الإيداع :
غالبا ما ت�شكل عملية الإيداع �أول تدبري يتم اللجوء �إليه ،مما ي�ؤدي �إىل العديد من الإيداعات غري
املنا�سبة؛
ال ت�ضمن طرق م�شاركة الأطفال يف امل�سار الق�ضائي حق الطفل يف اال�ستماع �إليه ويف التوفر على
م�ساعدة قانونية منا�سبة؛
ال يوفر املحيط امل�ؤ�س�ساتي ال�رشوط الالزمة لأمن الأطفال وحمايتهم ومنوهم البدين والنف�سي؛
ي�شكل العنف و�سيلة الت�أديب املعتادة يف امل�ؤ�س�سات؛
ي�ستند التكفل بالأطفال على احلرا�سة واملراقبة بهدف ال�سيطرة على الطفل والتحكم فيه ويتم ذلك
على ح�ساب حمايته ومنوه؛
تتميز املراجعة الدورية لأو�ضاع الأطفال املودعني من طرف الق�ضاة بالع�شوائية ،مما ي�ؤدي �إىل �إيداع
طويل املدة؛
غياب تتبع الطفل بعد مغادرته للم�ؤ�س�سة مما ال ي�سمح ب�إعادة ت�أهيله و�إدماجه اجتماعيا ب�شكل
م�ستدام؛
�إن �آليات التظلم لي�ست متاحة للأطفال �ضحايا العنف �أو التع�سف �أو اال�ستغالل.
وبهدف مالءمة �إيداع الأطفال مع قواعد اتفاقية حقوق الطفل ومقت�ضياتها ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان يقدم التو�صيات التالية:

 .1تو�صيات موجهة للحكومة
 .1.1على م�ستوى ال�سيا�سات العمومية
• و�ضع �سيا�سة وطنية مندجمة حلماية الأطفال ترتكز على تنفيذ املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل
ومقت�ضياتها .والبد �أن ت�شمل هذه ال�سيا�سة :
عدالة مالئمة للأطفال،
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برامج للتكفل ال�شامل وللتتبع �سهلة الولوج من لدن الأطفال يف متا�س مع القانون� ،سواء كانوا
�ضحايا �أو �شهودا �أو مرتكبي فعل جرمي� ،أو يف و�ضعية �صعبة،
برامج للدعم الأ�رسي وللم�ساعدة على الأبوة،
الوقاية،
التدابري البديلة للحرمان من احلرية وللإيداع يف امل�ؤ�س�سات.
كما يتعني �أن يتم متكني هذه ال�سيا�سات العمومية من املوارد الب�رشية واملادية الالزمة ،و�إخ�ضاعها لآليات
التتبع والتقييم وامل�ساءلة.
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التعيني الوا�ضح للهيئة املناط بها تن�سيق �إعمال وتتبع ال�سيا�سة الوطنية املندجمة حلماية الأطفال.
تو�ضيح �أدوار وم�س�ؤوليات �أهم الوزارات والقطاعات املعنية وال�سيما وزارة العدل واحلريات،
وزارة ال�شباب والريا�ضة ،وزارة الت�ضامن والأ�رسة واملر�أة والتنمية االجتماعية وم�ؤ�س�سة التعاون
الوطني.
تنظيم مناظرة وطنية حول مراكز حماية الطفولة ت�شارك فيها جميع الأطراف املنخرطة يف جمال
حماية حقوق الطفل ،من �أجل و�ضع �سيا�سة عمومية �شاملة ومندجمة.

 .2.1على م�ستوى التكوين وتقوية القدرات
و�ضع �إ�سرتاتيجية للتكوين (الأ�سا�سي وامل�ستمر) لفائدة العاملني املتدخلني لدى الأطفال يف متا�س مع
القانون� :ضباط ال�رشطة والدرك ،الق�ضاة ،والنيابة العامة وق�ضاة التحقيق والطاقم الرتبوي ومديرو املراكز
وامل�ساعدات االجتماعيات /الباحثات االجتماعيات واملحامون؛

 .2تو�صيات موجهة لوزارة العدل واحلريات
عدم اللجوء للإيداع يف امل�ؤ�س�سات واحلرمان من احلرية �إال كمالذ �أخري؛
تف�ضيل عملية التكفل بالأطفال يف و�ضعية �صعبة يف الو�سط الطبيعي على الإيداع يف م�ؤ�س�سة؛
�إعمال الو�سائل املادية واملوارد الب�رشية ال�رضورية لت�أمني التطبيق الفعلي للقوانني والإجراءات
الق�ضائية ل�ضمان حق الأطفال يف اال�ستماع �إليهم و�إخبارهم ،واحلق يف امل�ساعدة القانونية املنا�سبة،
واحلق يف احلماية ويف تكفل مالئم ذي جودة؛
�ضمان تتبع وتقييم ممنهج ملدى تطبيق القوانني.
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 .3تو�صيات موجهة لوزارة ال�شباب والريا�ضة يف ما يتعلق ببنيات ا�ستقبال الأطفال
مراجعة �شاملة للإطار القانوين والإداري ملراكز حماية الطفولة ب�شكل ي�ضمن امل�صلحة الف�ضلى
للطفل ،ومتكني موظفي هذه املراكز من القيام بعملهم يف �أح�سن الظروف؛
و�ضع معايري منظمة لبنيات اال�ستقبال مطابقة لتلك املعمول بها فيما يتعلق بحقوق الطفل؛
حتديد وو�ضع �آليات و�صيغ للمراقبة والإ�رشاف على هذه امل�ؤ�س�سات  ،بهدف تقييم تطابقها مع
املعايري املُعتمدة ،خا�صة الكرامة ،امل�شاركة ،احلماية والنمو وكذا كل املعايري التي ت�ساهم يف �ضمان
امل�صلحة الف�ضلى للطفل ؛
و�ضع نظام معلومات مركزي موثوق ،من �أجل تتبع تطور �أو�ضاع و�أعداد الأطفال املودعني يف
املركز.

 .4تو�صية خا�صة ب�آلية للتظلم مالئمة للأطفال
و�أخريا ،وبهدف حماية الأطفال �ضد جميع �أ�شكال العنف و�سوء املعاملة والتع�سف واال�ستغالل ،ف�إنه من
الالزم و�ضع و�إعمال �آلية م�ستقلة للتظلم لفائدة الأطفال� ،سهلة الولوج  ،ومي�رسة جلميع الأطفال بدون �أي
متييز� ،ضامنة حلماية الأطفال وم�صلحتهم الف�ضلى؛

 .5تو�صيات ذات طابع ا�ستعجايل
واعتبارا للو�ضعية املقلقة لعدد كبري من الأطفال املودعني ،ويف انتظار تنفيذ التو�صيات املذكورة �أعاله،
ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�صي اجلهات امل�س�ؤولة التابعة لوزارتي العدل واحلريات وال�شباب
والريا�ضة بالإ�رساع ب�إجراء تقييم للو�ضعية احلالية للأطفال املودعني يف م�ؤ�س�سات من �أجل:
املبادرة مبراجعة التدابري املتخدة بناء على �أمر ق�ضائي كيف ما كان نوعها وذلك من �أجل متكني
الأطفال من اال�ستفادة من ال�ضمانات التي ين�ص عليها القانون ؛
تقييم الو�ضع ال�صحي للأطفال ومتكينهم من العالجات الالزمة ؛
القيام ،يف �أ�رسع وقت ،بالأبحاث العائلية املعلقة ق�صد تقييم الأو�ضاع والروابط العائلية ،بهدف
متكني الق�ضاة من اعادة النظر يف التدابري املتخدة يف حق الأطفال  ،و�إعادة �إدماجهم يف �أ�رسهم كلما
�أمكن ذلك ،ومبا يراعي امل�صلحة الف�ضلى للطفل.
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ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻬﺎﻣﻪ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ،ﻗﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،مبﺒﺎدرة ﻣﻨﻪ ،ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ واﻗﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻮدﻋني،
مبﻘﺘﴣ ﻣﻘﺮر ﻗﻀﺎيئ ،ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،وذﻟﻚ
ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﻛﻴﻔﻴﺎت إﻳﺪاع اﻷﻃﻔﺎل
واﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﻢ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳري اﳌﺤﺪدة ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ.
وﻗﺪ ﻋﻤﻞ اﳌﺠﻠﺲ ﰲ إﻃﺎر إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﲆ زﻳﺎرة 17
ﻣﺮﻛﺰا ﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﺣﺮص ﻋﲆ اﻋﺘامد ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﲆ إﴍاك ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠني اﻟﻌﻤﻮﻣﻴني
)ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ وﻣﺤﻠﻴﺎ( واﻟﺠﻤﻌﻮﻳني واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣﻊ
أﺧﺬ ﺑُ ْﻌ ِﺪ اﻟﻨﻮع ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻣﺮاﻛﺰ ﺣامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮﺳﻴﻮ
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺑﻨﺎء ﻋﲆ
ﻣﻘﺮر ﻗﻀﺎيئ ،اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻧﺰاع ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻃﻔﺎل
ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺿامن إﻋﺎدة اﻟﱰﺑﻴﺔ
وإدﻣﺎج اﻷﺣﺪاث اﳌﻮدﻋني ﺑﻬﺎ.
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