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الأطفال يف مراكز احلماية  :طفولة يف خطر
من �أجل �سيا�سة مندجمة حلماية الطفل

طبقا ملهامه و�إخت�صا�صاته ،قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،مببادرة منه ،بتحليل واقع الأطفال املودعني،
مبقت�ضى مقرر ق�ضائي ،يف مراكز حماية الطفولة ،وحماية حقوقهم بهدف تقييم مدى مالءمة طرق �إيداع
الأطفال والتكفل بهم مع املعايري املحددة يف االتفاقية الدولية اخلا�صة بحقوق الطفل.
ويندرج التقرير الذي �أجنز �إثر هذا العمل� ،أي�ضا ،يف �إطار تتبع �إعمال التو�صيات واملالحظات الدولية
والوطنية ذات ال�صلة من جهة ،و�ضمن �سياق وطني يتميز ب�إ�صالحات متعددة ترمي �إىل النهو�ض بحقوق
الطفل وحمايتها من جهة �أخرى.
وقد �أدجمت املنهجية الت�شاركية املعتمدة جميع الفاعلني العموميني (مركزيا وحمليا) واجلمعويني ،والأطفال
والعائالت ،مع الأخذ بعني االعتبار ُبعد النوع كما �شكل البحث امليداين ،الذي �شمل زيارة  17مركزا
حلماية الطفولة� ،إحدى �أهم مراحل هذه املنهجية.
�إن مراكز حماية الطفولة م�ؤ�س�سات �سو�سيو تربوية تابعة لوزارة ال�شباب والريا�ضة ،ت�ستقبل ،بناء على مقرر
ق�ضائي ،الأطفال يف نزاع مع القانون وكذلك الأطفال يف و�ضعية �صعبة ،وتتمثل مهامها يف �ضمان �إعادة
الرتبية و�إدماج الأحداث املودعني ،وت�شتمل هذه املراكز على ثالثة فروع (فروع املالحظة ،وفروع �إعادة
الرتبية و�أندية العمل االجتماعي).
وتتكون �شبكة مراكز حماية الطفولة حاليا من  20مركزا (مراكز وطنية وجهوية و�أندية العمل االجتماعي)،
ثالثة منها مغلقة حاليا لأجل �إعادة الإ�صالح وبذلك تقدر الطاقة اال�ستيعابية للمراكز الـ 17املفتوحة بـ
 1852نزيال ( 1252للذكور و 600للإناث) غري �أن ن�سبة امتالئها تتغري كثريا وتوزيعها اجلغرايف متفاوت.
وبالإ�ضافة �إىل مراكز حماية الطفولة ،هناك م�ؤ�س�سات الو�سط الطبيعي التي ت�شتمل على نظامني :نظام احلرية
املحرو�سة والرعاية الالحقة.
�أوال :ي�ستعر�ض التقرير الإطار املعياري الدويل املتعلق ب�إيداع الأطفال يف م�ؤ�س�سات ،ومنها اتفاقية حقوق
الطفل التي �صادق عليها املغرب �سنة  ،1993و�صكوك �أخرى ذات ال�صلة بحماية حقوق الأطفال يف
متا�س مع القانون كما يربز م�ضمون (التعليق العام رقم  10/2007حقوق الطفل يف ق�ضاء الأحداث) للجنة
حقوق الطفل التي تن�ص على �أن الدول الأطراف يف االتفاقية ملزمة بو�ضع �سيا�سة �شاملة لق�ضاء الأحداث
وبتنفيذها ،قائمة على تطبيق املبادئ العامة لالتفاقية ومقت�ضياتها .ويجب �أن ت�شمل هذه ال�سيا�سة الوقاية من
جنوح الأحداث ،والعمل بتدابري بديلة تتيح الت�صدي له دون اللجوء �إىل امل�سطرة الق�ضائية.
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ثانيا� :سجل التقرير بعد حتليل الإطار املعياري الوطني� ،أن الت�رشيعات الوطنية املتعلقة بق�ضاء الأحداث
متالئمة مع املعايري والقواعد الدولية ،وذلك بف�ضل التعديالت الت�رشيعية املتعددة ،وخا�صة تعديالت قانون
امل�سطرة اجلنائية والقانون اجلنائي.
ت�شكل هذه التعديالت 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 �إذا كان هو اجلاين.
وحاليا ،ميكن للق�ضاء التدخل الفوري ،مبجرد ما يكون الطفل معر�ضا للخطر ،عن طريق ت�سليمه ،قبل
اللجوء �إىل �أي قرار �آخر� ،إىل �أبويه �أو الو�صي عليه �أو املقدم عليه �أو كافله �أو �إىل حا�ضنه �أو �إىل �شخ�ص جدير
بالثقة� ،أو �إيداعه� ،إذا اقت�ضى الأمر ذلك ،يف م�ؤ�س�سة عمومية �أو تابعة جلمعية ذات منفعة عامة م�ؤهلة لهذه
الغاية.
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ويف جمال الق�ضاء اجلنائي اخلا�ص بالأحداث ،حققت هذه التعديالت مكت�سبات مهمة تهم حماية امل�صلحة
الف�ضلى للطفل ،وذلك يف توافق تام مع التدابري وال�ضمانات الواردة يف الفقرة الثانية من املادة  40من اتفاقية
حقوق الطفل ،وخا�صة عن طريق رفع �سن الر�شد اجلنائي �إىل � 18سنة ،و�إحداث نظام قا�ضي الأحداث
باملحكمة الإبتدائية ،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 .و�إ�ضافة ملا �سبق ،فقد ن�ص
قانون امل�سطرة اجلنائية على مقت�ضيات خا�صة بالأطفال يف نزاع مع القانون هدفها تكييف نظام �سري العدالة
مع خ�صو�صيتهم.
ورغم ذلك ،فالتنفيذ الفعلي للقوانني يعاين من عدة اختالالت ب�سبب نق�ص الو�سائل والقدرات والإ�رشاف،
مما ي�ؤدي �إىل �إيداع الأطفال يف امل�ؤ�س�سات بكرثة .ويف �أحيان متعددة ،يكون هذا الإيداع غري مربر وخمالفا
للم�صلحة الف�ضلى للطفل .كما �أن طرق م�شاركة الطفل يف امل�سطرة الق�ضائية غري متالئمة ب�شكل تام مع
القواعد الدولية املتعلقة بق�ضاء الأحداث ،وخا�صة ما يهم حق الطفل يف اال�ستماع والإن�صات �إليه وم�ؤازرته
من طرف حمام متخ�ص�ص يف هذا املجال.
وعلى امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي ،و بالرغم من �أن وزارة ال�شباب والريا�ضة هي القطاع الو�صي على مراكز حماية
الطفولة ،ف�إن وزارة العدل واحلريات ت�ضطلع بدور بالغ الأهمية يف احلماية القانونية للأطفال يف متا�س مع
القانون والتكفل بهم ،ويف القرارات القا�ضية ب�إيداعهم.
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وجتدر الإ�شارة �أن هيئات �أخرى تابعة للدولة تتدخل من جهتها ،بحكم اخت�صا�صاتها ،يف جمال حماية
الأطفال يف و�ضعية �صعبة ،ومنها على وجه اخل�صو�ص وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية،
وزارة ال�صحة ،وزارة الرتبية الوطنية  ،مكتب التكوين املهني و�إنعا�ش ال�شغل ،وم�ؤ�س�سة التعاون الوطني.
�إن غياب �سيا�سة �شاملة لعدالة الأحداث ،و�ضعف القدرات امل�ؤ�س�ساتية ،وعدم و�ضوح الأدوار وامل�س�ؤوليات
و�سبل التن�سيق بني خمتلف القطاعات ،ونق�ص املوارد الب�رشية واملالية ،ت�شكل عوامل تعوق احلماية والتكفل
املنا�سبني واملتالئمني مع الت�رشيعات ذات ال�صلة ومع حقوق الأطفال.
ويعترب القطاع اجلمعوي �أي�ضا فاعال رئي�سيا يف جمال حماية الأطفال يف متا�س مع القانون والتكفل بهم.
لكن ،بالرغم من �إ�سهامه الوازن يف هذا املجال ،ف�إن القطاع اجلمعوي يواجه عدة �صعوبات ،خا�صة
على م�ستوى املوارد الب�رشية واملادية ال�رضورية والدائمة .وعلى م�ستوى �آخر ،فال�رشاكات بني م�ؤ�س�سات
الدولة واجلمعيات ينق�صها التحديد الوا�ضح لأدوار الأطراف املتعاقدة وللأعمال التي �سينجزها كل طرف
والو�سائل التي يوفرها ،مع غياب تدابري و�إجراءات للتتبع والتقييم ومقت�ضيات جزائية عن الإخالالت.
يتبني من حتليل �أو�ضاع الأطفال املودعني ،املعتمد على نتائج الزيارات امليدانية واملقابالت التي قام بها
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �إىل مراكز حماية الطفولة ،خالل الفرتة من � 15إىل  29نونرب ،2012
جمموعة من املالحظات ميكن �إجمالها فيما يلي:
غالبا ما ي�شكل اللجوء �إىل الإيداع واحلرمان من احلرية �أول �إجراء ق�ضائي يتم اتخاذه؛
يتواجد باملراكز �أطفال تختلف �أعمارهم وكذلك �أو�ضاعهم ،وي�شكل اختالط من هم يف و�ضعية
�صعبة (الأطفال املبعدون عن و�سطهم العائلي غري املالئم ،واملهملون� ،أو الأطفال امل�رشدون
واملت�سولون يف ال�شارع) مع �أطفال يف نزاع مع القانون (املحكومون �أو يف طور املحاكمة) عائقا
�أمام توفري التكفل املالئم لكل فئة ويطرح م�شكل �سالمة الأطفال دون ال�سن  12وكذلك الذين يف
و�ضعية اعاقة؛
هناك تباينات كبرية بني هذه املراكز ،فبع�ضها يتواجد به عدد قليل من الأطفال بينما البع�ض الآخر
ي�شكو من االكتظاظ ،ومن املراكز التي تعرف اكتظاظا تلك التي ت�أوي الفتيات ،والتي ال يتجاوز
عددها خم�سة مراكز؛
يجد بع�ض الأطفال �أنف�سهم مودعني يف مراكز نائية عن �أماكن �سكناهم ،ومن ثمة عن عائالتهم،
البعد
ب�سبب التوزيع اجلغرايف للمراكز .كما �أن بع�ضها جد ناء عن الدوائر الق�ضائية .وبفعل هذا ُ
اجلغرايف ،ف�إنه ي�صعب توفري التتبع الق�ضائي والأبحاث العائلية واحلفاظ على الروابط الأ�رسية؛
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على العموم ،ال ت�ضمن ظروف العي�ش يف املراكز (الإقامة ،النظافة والتغذية) احلقوق الأ�سا�سية
للأطفال املودعني بها؛
�إن حقوق الأطفال املودعني لي�ست م�ضمونة ب�شكل كامل ،وخا�صة احلق يف ال�صحة ،وال�سالمة
البدنية ،واحلماية من كافة �أ�شكال العنف واال�ستغالل ،وكذا احلق يف �إعادة تربية منا�سبة ويف امل�شاركة.
كما تنطبق نف�س املعاينة على حق الأطفال يف الإن�صات �إليهم وحمايتهم وم�ساعدتهم قانونيا طوال
امل�سل�سل الق�ضائي .كما ال ُيحرتم �أي�ضا ب�شكل تام حق الأطفال يف االت�صال بعائالتهم ب�سب غياب
انخراط العائالت و�إ�رشاكها وتقوية الروابط العائلية للطفل مع �أ�رسته؛
عدد كبري من الأطفال املودعني يتعر�ضون للعقوبات البدنية وال�شتم و الإهانة؛
النق�ص الكبري يف املوارد الب�رشية واملادية الالزمة ل�ضمان حقوق الأطفال املودعني ،يف احلماية
و�إعادة الرتبية؛
عدم احرتام حق الأطفال يف اللجوء �إىل �آليات للتظلم طبقا للمعايري الدولية املعمول بها؛
يق�ضي بع�ض الأطفال �أكرث من ثالثة �أ�شهر يف فرع املالحظة دون مثولهم �أمام القا�ضي؛
�إن حماوالت وعمليات الفرار امل�سجلة ناجتة عن معاناة الأطفال وطريقة التكفل غري املالئمة بهم،
وخا�صة الأطفال من ذوي اال�ضطرابات ال�سلوكية واملدمنني الذين يتعني ا�ستفادتهم من تكفل نوعي
خارج املراكز.
عدم تفعيل عملية تتبع الأطفال ،يف الو�سط الطبيعي ،خالل مرحلة ما بعد مغادرتهم للمراكز ،وهو
ما مي�س بحق الطفل يف �إعادة �إدماجه االجتماعي.
يت�ضح من خالل عملية ايداع الأطفال يف هذه املراكز تعدد الأ�سباب الكامنة وراء ذلك ،والذي ي�ستدعي
اتخاذ التدابري الوقائية املالئمة� .إذ غالبا ما ي�شكل احلرمان من املحيط الأ�رسي احلمائي والإدمان على
املخدرات وجنوح الأحداث ،يف غياب بدائل ،الأ�سباب الأ�سا�سية للإيداع :
غياب �سيا�سة للدعم الأ�رسي ،و�صعوبة احل�صول على الكفالة ،وغياب مقت�ضيات مقننة لأ�رس
اال�ستقبال.
ُيعامل الأطفال املتعاطون للمخدرات كما لو �أنهم جانحون ويودعون يف م�ؤ�س�سات غري م�ؤهلة
للتكفل بهم.
يحظى اللجوء �إىل �إجراء احلرمان من احلرية بالأ�سبقية ،حتى بالن�سبة للأطفال الذين ارتكبوا جنحا
ب�سيطة ،وذلك ب�سبب عدم وجود تدابري بديلة لهذا الإجراء ،وبرامج وقائية من االنحراف.
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خال�صات وتو�صيات
وختاما ،ف�إن الزيارات امليدانية ملراكز حماية الطفولة ،التي قام بها املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،مكنت
من مالحظة �أن �إيداع الأطفال يف هذه املراكز غري مالئم لقواعد ومعايري اتفاقية حقوق الطفل واملبادئ
التوجيهية لعدالة الأحداث ،وقد برز هذا الأمر جليا يف جميع مراحل م�سار عملية الإيداع.
وبناء عليه ،وبهدف مالءمة �إيداع الأطفال مع قواعد ومعايري اتفاقية حقوق الطفل ،واملبادئ التوجيهية للأمم
املتحدة اخلا�صة بحماية ورعاية الأطفال يف متا�س مع القانون ،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،
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 البد �أن يتم متكني هذه ال�سيا�سات العمومية من املوارد الب�رشية واملادية الالزمة ،ومن �آليات التتبع والتقييم
ومن االعتمادات.
تعيني وا�ضح ،وب�شكل جلي ،لهيئة يناط بها تن�سيق �إعمال و تتبع 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.
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 .2.1على م�ستوى التكوين وتقوية القدرات
و�ضع �إ�سرتاتيجية للتكوين (الأويل وامل�ستمر) لفائدة العاملني املتدخلني لدى الأطفال يف متا�س مع
القانون� :ضباط ال�رشطة والدرك ،الق�ضاة ،والنيابة العامة وق�ضاة اجلنايات والطاقم الرتبوي ومديرو
املراكز وامل�ساعدات االجتماعيات /الباحثات االجتماعيات و املحامون؛

 .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 املفتوح 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 منهجي لتطبيق القوانني.
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 .3تو�صيات موجهة لوزارة ال�شباب والريا�ضة يف ما يتعلق ببنيات ا�ستقبال الأطفال
مراجعة �شاملة للإطار الق�ضائي والإداري ملراكز حماية الطفولة ب�شكل ي�ضمن امل�صلحة الف�ضلى
للطفل ،ومتكني موظفي هذه املراكز احلماية من القيام بعملهم يف �أح�سن الظروف؛
و�ضع معايري 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 تطابق هذه
امل�ؤ�س�سات مع املعايري املُعتمدة ,خا�صة الكرامة ،امل�شاركة ،احلماية والنمو وكذا كل املعايري التي
ت�ساهم يف امل�صلحة الف�ضلى للطفل ؛
و�ضع نظام مركزي للمعلومات موثوق منه ،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 �آليات للتظلم لفائدة الأطفال تكون م�ستقلة ،ي�سهل الولوج �إليها ،ومي�رسة جلميع
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الأطفال بدون �أي متييز ،وت�ضمن حماية امل�صلحة الف�ضلى للأطفال؛

 .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 لقرارات الق�ضائية 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 مراجعة قرارات �إيداع بع�ض الأطفال ،و�إعادة �إدماجهم يف �أ�رسهم كلما �أمكن
ذلك ،ومبا يراعي امل�صلحة الف�ضلى للطفل.
تنظيم م�ؤمتر وطني حول مراكز حماية الطفولة �شارك فيها جميع الأطراف املنخرطة يف جمال حماية
حقوق الطفل ،من �أجل و�ضع �سيا�سة عامة و�شاملة ومندجمة.

7

الأطفال يف مراكز احلماية  :طفولة يف خطر
من �أجل �سيا�سة مندجمة حلماية الطفل
ملخ�ص تنفيذي  -ماي 2013

