
 0202 نونبر  02بيان اليوم العالمي لحقوق الطفل 

 لوضع الجمعية المغربية لحقوق االنسان تطالب الدولة

   اغتصاب االطفالبعدم االفالت من العقاب في جرائم  حد  
 

، اليوم العالمي لحقوق قوى التقدم في العالملى جانب إتخلد الجمعية المغربية لحقوق االنسان 
المدافعين عن حقوق اإلنسان، المدافعات وتسجل، مع كل  و ؛نونبر من كل سنة 02الذي يصادف  ،الطفل

خاصة في  فلسطين خاصة في مناطق الصراع وقلقها الشديد إزاء الوضعية المتردية ألحوال الطفولة؛ 
أكثر الفئات وفي اليمن حيث األطفال ، األطفال ى منهنثحيث جرائم الكيان من اعتقال وتقتيل لم تست

المتضررة من المجاعة واألمراض الفتاكة وانتهاك حقهم في الحياة جراء الحرب العدوانية التي يشنها 
  .ة ضد الشعب اليمنيتحالف السعودي

 ،في ظل حالة الطوارئ الصحية اانحدار ، ازدادعلى الصعيد الوطني، فإن أوضاع الطفولة بالمغربو
 عليه  االعتيادي المتعارف التلقيحفي لحاجيات الضرورية لألطفال ا تستحضرنظرا لغياب مقاربة وخطة 

جميع من الحق في التعليم للالستفادة وتوفير الشروط المناسبة  واللعبوالمراقبة الطبية والحق في الترفيه 
 . لألسرةاألطفال دون تمييز بين الجنسين أو التمييز المجالي أو القائم على أساس الوضع االجتماعي 

خطيرا على أكثر من مستوى، باعتراف التقارير الصادرة عن  تراجعاحقوق الطفل عموما  تعرفو
القطاعات الحكومية المختصة نفسها، وهو ما يؤكد تملص الدولة من الوفاء بالتزاماتها القاضية بإعمال 

أوضاع الطفولة على ذات األثر المحدود  حقوق الطفل، واكتفائها بالخطابات الجوفاء حول المخططات
 :ذلك في ببالدنا، يتجلى 

 المخففة التي يتمتع بها  واألحكام ،ومظاهر البيدوفيليا الجنسية على األطفال تواتر االعتداءات
 ؛المغتصبون

 ؛غياب خطة وطنية لحماية األطفال من السياحة الجنسية    

  ،؛في صفوف األطفال وخاصة الطفالتارتفاع نسبة الهدر المدرسي 

  بآالف األطفال في عالم الشغل، واستغاللهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم، في غياب أية الزج
 ؛حماية أو مراقبة قانونية

 بكرامتهم والمس  التزايد المستمر لعدد أطفال الشوارع، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة
 ؛االنسانية

  وغياب اهتمام القطاعات الحكومية بالحاجيات الخاصة بهم؛ في وضعية إعاقةسوء أوضاع األطفال 

  تردي أوضاع األطفال المهاجرين غير النظاميين، وتعرضهم لالعتداء وسوء المعاملة وللحرمان من
 الحق في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية؛

 فاء من باإلعمع تمتيع المغتصب  ،منهن ينوفرض تزويج المغتصب تزايد ظاهرة تزويج القاصرات
  ؛الجزاء

 وفي التراب سبتة ومليلية، ارتفاع عدد المهاجرين األطفال غير المرتفقين في الثغرين المحتلين ،
لى إ، ولجوء الدولة االسبانية جئ المخصصة لهمالالمحيث يعانون ظروف صعبة في االسباني 

  القانون الدولي لحقوق االنسان؛ضد على  يلهمحمحاوالت تر

الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، وانطالقا من األهمية التي توليها لتطبيق مقتضيات لذلك فإن 
 :؛ فإنها تطالب الدولة بما يليللمصلحة الفضلى للطفلواستحضارا  االتفاقية الخاصة بحقوق الطفل

 



 وضع، ومالءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والمصادقة عليها -
 مدونة عصرية شاملة متعلقة بحقوق الطفل تنسجم والمعايير الدولية لحقوق االنسان؛

اتخاذ التدابير الالزمة من أجل بلورة خطة وطنية إلعمال وتنفيذ مقتضيات االتفاقية استنادا لوضعية  -
 إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل؛ معالطفولة ببالدنا، 

جميع التدابير المالئمة لمنع جميع أشكال العنف ضد األطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك اتخاذ  -
العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي واإلهمال، وسوء المعاملة من قبل 
المسؤولين في مراكز االحتجاز أو الرعاية االجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حاالت 

 يب وغيره من أشكال العنف ضد األطفال؛التعذ
االهتمام بالصحة اإلنجابية وبصحة األطفال قبل الوالدة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من  -

 الغذاء لهم؛
ضمان مجانية التعليم والصحة وجعلهما في المتناول، مع األخذ بعين االعتبار الحالة الخاصة  -

ليم ما قبل المدرسي وفي كل األسالك التعليمية، ومواجهة بالطفالت، والحد من التراجع في التع
  ؛ظاهرة االنقطاع عن الدراسة

اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة األطفال المعرضين لالستغالل االقتصادي، ومنع تشغيل األطفال دون  -
 ؛سنة 51 سن

حق كل  علىبالتعويض عن األبناء حرصا غير المصرح بها في الصناديق االجتماعية سرة األتمتيع  -
 ؛الحماية االجتماعية والرعاية الصحيةفي  األطفال

وضع خطط وبرامج لتكوين العاملين باألجهزة القضائية، والسلطات التنفيذية، والمراكز االجتماعية  -
 وكل الفئات التي لها صلة بالطفل؛

 ؛الطفالتله من أثار سلبية على  القاصرات لماتجريم تزويج  -
المساعدة الضرورية لهم وألسرهم، والنهوض  وتقديم، الشوارعظاهرة أطفال إعداد برامج لمواجهة  -

بالمراكز االجتماعية التي تستقبل األطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز 
 إيواء األطفال وإعادة التربية واإلصالحيات وجميع المؤسسات؛

احترام المصلحة الفضلى ، وكافة الحقوق بدون تمييزاالهتمام باألطفال المهاجرين وتمكينهم من  -
، ترحيلهمأثناء  وفرنسا،وإسبانيا  المحتلتين سواء في سبتة ومليليةلألطفال المهاجرين غير المرتفقين 

 في ذلك؛ي استغالل أو استثمار أو ابتزاز سياسي أورفض 
على تمييز ضد القانونية خاصة الواردة في قانون األسرة، التي تنطوي المقتضيات إلغاء جميع  -

 األطفال المولودين خارج إطار الزواج؛
اندماجهم بحياة كاملة وكريمة، مع العمل على تحقيق  األطفال في وضعية إعاقةتمتع  ضمان -

 .الذاتي ونموهم االجتماعي
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