
 

 

 

 بمناسبةالجمعية المغربية لحقوق االنسان  بيان
 0202نونبر   02اليوم العالمي لحقوق الطفل 

لصدور   13نبر، الذي يصادف هذه السنة الذكرىنو 02تخلد الجمعية المغربية لحقوق االنسان اليوم العالمي لحقوق الطفل 

والحرمان من الحقوق؛  اتفاقية حقوق الطفل، في ظل عالم يعيش فيه األطفال تحت تهديد انعدام االستقرار والتمييز والعنف

شئ الذي ال ،وهو الوضع الذي يزداد استفحاال في ظل الجائحة وانعكاساتها السلبية على صحة ونفسية األطفال وباقي حقوقهم

في مناطق  النزاعات المسلحة  خاصة إلى احتمال تحول الجائحة إلى ازمة لحقوق الطفل الى التنبيهدفع منظمة اليونسيف 

مدير برنامج  فحسب إفادات،  حيث  طال التنكيل والتعذيب واالعتقال والمحاكمات األطفال،  تها  فلسطينوالحروب وفي مقدم

طفل سنويًا،  022إلى  022حاكم ما بين فإن محاكم االحتالل الصهيوني ت  المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال

 .النفسي والجسدي خالل التحقيق معهم للتعذيب ويتعرضون زنازين منفردة في منهم من يقبعون 

وفي المغرب، فرغم مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكوالت الثالثة الملحقة بها، فإنها الزالت بعيدة  

في وضع المغرب  تأخر كما تم تسجيلكل البعد عن مالءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه االتفاقية الدولية، 

تقديمه باإلضافة ل كأجل 0202 يوليوز 02في  األمميةالخاص بحقوق الطفل لدى اللجنة  الخامس والسادس التقرير الحكومي

أما على مستوى السياسات العمومية، .إلى تماطلها في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة األممية لحقوق الطفل

الزالت إال أنها  ،من طرف المغرب 0200الى   0230المندمجة لحماية الطفولة من  اعتماد السياسات عن اإلعالن فرغم

 .مشروع من حيث البرامج و األهداف  عنعبارة 

 جائحة  فيروس كورونا، في مختلف المجاالت خاصة مع انعكاسات ،واقع الطفولة بالمغرب تدهورامن جهة أخرى زاد  

 : حيث تم تسجيل ما يلي ،اية االجتماعية والعنف الجنسيعمالة األطفال، الرعوالصحية والتعليمية 

، وتدهور إجراءات الوقاية، لحماية األطفال بوضع في مخطط  مكافحة الجائحة وضعفضعف خدمات الرعاية الصحية،  •

الوضع الصحي لألطفال، نتيجة سوء التغذية واستشراء بعض األمراض الخطيرة، وتهديد سالمة األطفال الصغار نظرا 

 وقف أو تأخر بعض اللقاحات في فترة الحجر الصحي بسبب الشلل الشبه التام المؤسسات الصحية؛لت

تعامل الدولة االرتجالي وغير المسؤول مع الجائحة بخصوص المنظومة التعليمية حيث طغى عنصر التمييز بين االطفال   •

 ؛ل الحديثةابسط الوسائ إلىالمتوفرين على وسائل التمدرس عن بعد والذين يفتقرون 

حيث يفرض وضع الهجرة الجديد في المغرب العديد من المتطلبات نظرا لتزايد عدد األطفال المهاجرين  تنامي ظاهرة  •

. ، حيث أصبح المغرب دولة هجرة بدالً من بلد عبور(الالجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون بدون وثائق)األطفال المتنقلين 

تنص على تطوير نموذج ديناميكي إلدارة الهجرة مزود بآليات لمنع االتجار بالضحايا  وعلى الرغم من أن سياسة الحكومة

وحمايتهم، إال أن هؤالء األطفال يظلون في الواقع غير مرئيين، ومحرومين من الحقوق األساسية، ويتعرضون لخطر 

  االستغالل والعنف، مع استفادة ضئيلة أو منعدمة من أنظمة حماية الطفولة

نسب التكرار والهدر بين المتمدرسين منهم، خصوصا بالتعليم الثانوي؛ حيث يسجل المغرب أعلى نسبة لألمية بين ارتفاع  •

األطفال في المنطقة العربية والمغاربية، ناهيك  عن غياب مرافق صحية  من ولوجيات  لألطفال وخاصة منهم  ذوي 

، حيث د مباشرة ابناء الطبقات الفقيرة ويعزز الفوارق االجتماعية االعاقة؛ وتمادي الدولة  في تشجيع القطاع الخاص مما يهد

  ؛ل رفض تسجيل اطفال في مدارس عمومية وافدين من القطاع الخاصيسجت تم 

ارتفاع واتساع وثيرة  العنف ضد األطفال الذي  تجلى مظاهره األكثر مأساوية في تواتر حاالت االغتصاب واالغتصاب  •

انتهاك جسيم لحقوق  331سجلت الجمعية اكثر من  ذالمتبوع بالقتل في عدد من الحاالت، ا الجماعي  والعنف الجسدي

 ؛الحجر الصحي فترةاالطفال في 

تهرب الدولة من وضع خطة وطنية لحماية األطفال مما يسمى بالسياحة الجنسية، ورفضها إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف  •

 قيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية لوكالء االسفار؛للعاملين في السياحة والمدونة العالمية ألخال

" برنامج محاربة ظاهرة اطفال الشوارع"تنامي ظاهرة األطفال المشردين ودون مأوى، رغم اعالن الوزارة الوصية عن  •

ى عنهم في الشوارع مما استمرار معاناة آالف األطفال المتخل ،إطالق خطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسولو

 يجعلهم عرضة للوصم والتمييز من طرف المجتمع؛

مؤسسات  ، حيث أن جلطفل 322222بنحووالذين يقدرون األطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية  استمرار معاناة •

 ؛ا من نقص التمويل وغياب الحد األدنى من المعايير الدولية لمراكز الحمايةالرعاية تعاني عموم



 ؛ألطفال المولودين خارج إطار الزواجل ضعف الحماية القانونية  •

 0232في سنة  00.032بلغ  والذي سنة 30استمرار ظاهرة، تزويج األطفال وخاصة  الطفالت اللواتي تقل أعمارهن عن  •

ر القضاء في مع استمرا، وهذا راجع للثغرات القانونية التي تسعمل للسماح بتزويج القاصرات (حسب تصريح وزير العدل)

  ؛ ضررا عن العنف الجنسي والذي يعتبر عنفا ال يقلاعتماد مسطرة تزويج القاصر بمغتصبها؛ 

 ظاهرة تشغيل األطفال، واستغاللهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية؛ تنامي  •

 استمرار التمييز في حق األطفال في وضعية اإلعاقة؛ •

، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، مدونة غياب مدونة خاصة بحقوق الطفل •

 ؛...األسرة

اللجوء المتكرر إلى إيداع األطفال في و الموارد البشرية المتخصصة كميا ونوعيا نقصعدالة األطفال  تعدد أوجه قصور •

 .لطفل الفضلىمؤسسات الرعاية، غالبًا بشكل غير مبرر، وبما يتعارض مع مصالح ا

وبناء على ما سبق، واعتبارا لألهمية الخاصة التي توليها المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان للطفولة، وتأكيدا على وجوب 

تطبيق مقتضيات االتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والبرتوكوالت الملحقة بها، فإن الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، اذ 

 :بالتزاماتها األممية القاضية بإعمال اتفاقية حقوق الطفل، حماية ونهوضا تطالب الدولة بما يليتستنكر عدم وفاء الدولة 

مالءمة التشريع المغربي مع  اتفاقية حقوق الطفل وإلغاء جميع المقتضيات القانونية التي تنتهك حقوق األطفال وتضر  -

اردة في مدونة األسرة والقانون المتعلق بالحالة بمصالحهم، وتكرس التمييز ضدهم خصوصا الفتيات، ال سيما تلك الو

 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين ؛ 31.30المدنية والقانون 

اتخاذ التدابير الالزمة من أجل بلورة خطة وطنية إلعمال وتنفيذ مقتضيات االتفاقية، بناء على قاعدة بيانات وإحصاءات  -

لة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببالدنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على مفص

 إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل؛

 العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل؛ -

 ؛تجريم تزويج القاصرات وتغيير كل القوانين التي تشرعن ذلك -

بجميع التدابير المالئمة لمنع جميع أشكال العنف ضد األطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي  القيام -

والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي واإلهمال، وسوء المعاملة في مراكز االحتجاز أو الرعاية االجتماعية، ووضع آليات 

 ال العنف ضد األطفال؛فعالة للتحقيق في حاالت التعذيب وغيره من أشك

تشديد العقوبات ووضع حد لإلفالت من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وتقوية الضمانات القانونية للحد من  -

 الظاهرة، وتوفير الشروط االجتماعية والنفسية إلعادة ادماج االطفال ضحايا االغتصاب،

 ثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم؛االهتمام بالصحة اإلنجابية وبصحة األطفال قبل الوالدة وأ -

 ضمان رعاية خاصة لألطفال المتخلى عنهم وحمايتهم من تبعات وضع لم يختاروه؛ -

التعويضات العائلية على جميع االسر وبدون استثناء مهما كانت اوضاعهم التغطية الصحية وتعميم الرعاية االجتماعية و -

 الشغلية؛ 

ية التعليم والصحة لجميع األطفال، مع األخذ بعين االعتبار الحالة الخاصة بالطفالت، والحد من التراجع في ضمان مجان -

التعليم ما قبل المدرسي وفي كل األسالك التعليمية، ومواجهة ظاهرة االنقطاع عن الدراسة، وتمكين األطفال من ممارسة 

 حقوقهم الثقافية واللغوية؛

وضعية صعبة وتوفير شروط االستفادة من الحالة المدنية وكافة الحقوق المتضمنة في اتفاقية حقوق االهتمام باألطفال في  -

 الطفل؛

 االهتمام باألطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز؛ -

 حقوقهم؛ لمرتفقين باسبانيا وفرنسا وسبتة ومليلية، لمايشكل من مساس بارفض عمليات الترحيل القسري لألطفال غير  -

ضمان تمتع الطفل في وضعية إعاقة بحياة كاملة وكريمة، له ولوالديه أو لمن يقومون برعايته، مع العمل على تحقيق  -

 اندماجه االجتماعي ونموه الفردي، وتوفير الدعم لألسر التي تتكفل بأطفال ذوي إعاقة؛

ية ذلك، واحترام حق الوالدين في اختيار أسماء اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد والتحسيس بأهم -

 مولودهما بكل حرية؛

 :المكتب المركزي

 0202نونبر  02الرباط، في 


