
املجلس االستشاري
 لألســـــرة والـــــطفـــــولة

سلسلة املساهمة يف النقاش العمومي - رقم 1

املــــمــــــــلــــكــــــــة املــــــــغــــربــــيــــــــة

www.cndh.ma









امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
الــــــمجـــلـــ�ش اال�ســت�ســــــــــاري للأ�ســــــــرة والــطفــــــــــولة 

5

مرتكز�ت �لر�أي

1. يف اإطار الخت�سا�سات املنوطة باملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ويف �سياق تعبئة خمتلف الفاعلني املعنيني 
مب�سل�سل تنفيذ مقت�سيات د�ستور فاحت يوليوز 2011، نظم املجل�س �سل�سلة من اللقاءات وجل�سات النقا�س 
حول اخت�سا�سات املجل�س ال�ست�ساري للأ�رسة والطفولة ومهامه وهيكلته وتكوينه وطريقة ا�ستغاله على 
�سوء مقت�سيات الف�سل 169 من الد�ستور وحول تكامل مهام املجل�س مع الهيئات واملوؤ�س�سات الأخرى 

املعنية بالدفاع عن حقوق الإن�سان واملواطن والنهو�س بها، لتجنب ا�ستن�ساخ الخت�سا�سات وتداخلها.

2. ويف �سوء التو�سيات ال�سادرة عن هذه اللقاءات، وبعد حتليل التجارب الدولية املرتبطة بعمل املوؤ�س�سات 
املعنية بالأ�رسة والطفولة، قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باإعداد هذا الراأي، من اأجل تزويد الفاعلني 
القرار العمومي املتعلق باإحداث  اإغناء  التي يكون من �ساأنها امل�ساهمة يف  التو�سيحات  املعنيني بجملة من 

املجل�س ال�ست�ساري للأ�رسة والطفولة. 

�لأ�س�س �ملعيارية

مقت�سيات الد�ستور والت�رسيعات الوطنية املرتبطة بالأ�رسة والطفولة
3. يكر�س الد�ستور املغربي حق جميع املواطنني واملواطنات يف امل�ساواة اأمام القانون بني جميع املغاربة، كما 
يكر�س عددا كبريا من احلقوق واحلريات جلميع املواطنني واملواطنات، ويحظر كل �سكل من اأ�سكال التمييز 
الأ�رسة   فاإن  الد�ستور  من   32 الف�سل  ومبوجب  ال�سخ�سي...  والو�سع  وال�سن  اجلن�س  اأ�سا�س  على  خا�سة 
هي اخللية الأ�سا�سية للمجتمع كما اأن الدولة تعمل، ح�سب مقت�سيات هذا الف�سل، "على �سمان احلماية 
واملحافظة  وا�ستقرارها  وحدتها  ي�سمن  مبا  القانون،  مبقت�سى  للأ�رسة،  والقت�سادية  والجتماعية  احلقوقية 
عليها" وت�سعى "لتوفري احلماية القانونية، والعتبار الجتماعي واملعنوي جلميع الأطفال، بكيفية مت�ساوية، 

ب�رسف النظر عن و�سعيتهم العائلية".
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على  و�ساهرين  املوؤ�س�سة  لهذه  لعب دورهما ك�سامنني  اإىل  واملجتمع  الدولة  الد�ستور  مقت�سيات  تدعو   .4
متاأ�سلة يف  التي هي حقوق   ،" الأ�رسية  ال�سخ�س  "حقوق  اإىل  �سمنيا  اإ�سارتها  من خلل  حمايتها.وذلك 
الإن�سان، واإىل "احلقوق القت�سادية والجتماعية للأ�رسة" وهكذا، تتدخل الدولة، مبوجب اأحكام الد�ستور، 
مت�ساوية،  بكيفية  الأطفال،  جلميع  احلماية  وتوفري  العام  ال�سالح  على  احلفاظ  اأجل  من  الأ�رسة  تنظيم  يف 
"ب�رسف النظر عن و�سعيتهم العائلية" )الف�سل 32(. لقد اأ�سحت امل�ساواة يف احلقوق بني جميع الأطفال 
بني  التمييز  وعدم  املعاملة  يف  امل�ساواة  للبلد  الأ�سمى  القانون  مقت�سيات  ت�سمن  بحيث  د�ستورية،  قاعدة 

الأطفال، �سواء الذين يولدون داخل اإطار موؤ�س�سة الزواج اأو خارجها.

اأفراد  بني  الكرامة  يف  امل�ساواة  وهي:  اأ�سا�سية  مبادئ  ثلثة   2004 يف  ال�سادرة  الأ�رسة  مدونة  تكر�س   .5
والن�سب.  باحل�سانة  يت�سل  فيما  الف�سلى  الطفل  م�سلحة  واأخريا  للزوجني،  امل�سرتكة  الأ�رسة،وامل�سوؤولية 
كما اأن الدولة تعترب "م�سوؤولة عن اتخاذ التدابري اللزمة حلماية الأطفال و�سمان حقوقهم ورعايتها طبقا 

للقانون" )املادة 54(.

6. ويف الآونة الأخرية، ان�ساف ن�سان ت�رسيعيان جديدان للرت�سانة القانونية املرتبطة بالأ�رسة والطفولة وهما: 
والذي  وم�سادرها،  العائلي  التكافل  �سندوق  من  ال�ستفادة  �رسوط  بتحديد  املتعلق   41.10 رقم  القانون 
الجتماعية  الرعاية  موؤ�س�سات  فتح  ب�رسوط  املتعلق   14.05 رقم  والقانون   ،2010 دجنرب   13 يف  اعتمد 
وتدبريها لتح�سني نوعية الرعاية املقدمة مبوؤ�س�سات الرعاية الجتماعية، والذي اعتمد يف 22 نونرب 2006.

التزامات املغرب الدولية 
7. تكر�س اتفاقية حقوق الطفل، التي �سادقت عليها اململكة املغربية يف 14 يونيو 1993، وبروتوكولها 
يف  الأطفال  وا�سرتاك  الإباحية،  واملواد  البغاء  يف  الأطفال  وا�ستغلل  الأطفال  ببيع  املتعلقان  الختياريان 
املنازعات امل�سلحة احلقوق التالية: )1( م�سلحة الطفل الف�سلى، )2( وبقاء الطفل على قيد احلياة ومنوه )3( 
وامل�ساركة )4( وعدم التمييز. ويعترب احلق يف احلماية )اأي خلق بيئة توفر احلماية للطفل/تعلمه حماية نف�سه( 

حقا ذا طابع اأفقي تنطوي عليه جميع اأحكام هذه التفاقية.
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وبروتوكولها  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  كاتفاقية  ال�سلة،  ذات  اأخرى  دولية  اتفاقيات  هناك   .8
العمال  2009(، والتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع  الختياري )والتي �سادق عليها املغرب يف عام 
املهاجرين واأفراد اأ�رسهم )والتي �سادق عليها املغرب يف عام 1993(، حتظر التمييز �سد الأ�سخا�س ذوي 

الإعاقة و�سد املهاجرين، وتقر بحقوقهم وحقوق اأ�رسهم يف التمتع بحماية املجتمع والدولة

9. يكر�س منهاج عمل بكني )1995( الأهمية الجتماعية للأمومة ولدور الوالدين داخل الأ�رسة يف تن�سئة 
الأطفال والدور احلا�سم الذي تلعبه املراأة يف رعاية اأفراد اآخرين داخل الأ�رسة. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ي�سدد 
املنهاج على امل�سوؤولية امل�سرتكة للأبوين واملجتمع ككل، ب�سكل ل يجعل من الأمومة وامل�سوؤوليات الأ�رسية 
التي ت�سطلع بها املراأة م�سدرا للتمييز �سدها، ول ي�ساهم يف حرمان املراأة من احلق يف امل�ساواة والعدالة الذي 
تن�س عليه املادة 2 من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، والذي ينطبق على جميع الن�ساء، 

بغ�س النظر عن ال�سكل الذي تتخذه الأ�رسة، وعن النظام القانوين وعن دين البلد وتقاليده.

يف  للأ�رسة  الدولية  ال�سنة  اإعلن  اتخذ  للأ�رسة،  الدولية  لل�سنة  العا�رسة  ال�سنوية  الذكرى  هام�س  على   .10
الدوحة )1994( هدفا له تعزيز الوعي العام حول الق�سايا املتعلقة بالأ�رسة. كما اأكد على التزام احلكومات 
على  اأ�رسة  تاأ�سي�س  واحلق يف  وللطفولة  لها  ال�رسورية  واحلماية  للأمومة  واحليوي  الهام  بالدور  بالعرتاف 
اأ�سا�س ال�رساكة بني زوجني مت�ساويني، واحرتام ذلك. وعليه، ينبغي على جميع موؤ�س�سات املجتمع، حتقيقا 

لهذه الغاية، احرتام م جهود الآباء املبذولة لتن�سئة الأطفال ورعايتهم داخل البيئة الأ�رسية ودعمها.

�لتحولت �لجتماعية و�لأ�سرية يف �ملغرب

النتقال الدميوغرايف والجتماعي
12. النخفا�س امللحوظ ملعدل اخل�سوبة: والذي يكاد يقرتب من العتبة اللزمة لتجديد الأجيال. فح�سب 
املندوبية ال�سامية للتخطيط، انتقل معدل اخل�سوبة على امل�ستوى الوطني ما بني 1962 و2010 من 7،20 
اإىل 2،19، وقد �سمل هذا النخفا�س الو�سطني القروي )من 6،91 اإىل 2،70( واحل�رسي )من 7،77 اإىل 
1،80(. ويعزى هذا التطور خا�سة اإىل التمدن، وانت�سار التمدر�س، وعمل املراأة وتغيري و�سعها، وتاأخر �سن 

الزواج الأول، وظهور قيم اأ�رسية جديدة ؛

13.  تاأخر �سن الزواج الأول وتراجع زواج الأقارب وتنامي العزوبة، وهو ما اأحدث تغريا كبريا يف مفهوم 
الزواج. هكذا ارتفع �سن الزواج الأول �سنة 2010، اإىل 26،6 بالن�سبة للن�ساء و31،4 بالن�سبة للرجال، يف 

حني ت�ساعف معدل العزوبة الدائمة )50 �سنة( بالن�سبة للرجال، وارتفع بن�سبة 7 مرات بالن�سبة للن�ساء.



امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
الــــــمجـــلـــ�ش اال�ســت�ســــــــــاري للأ�ســــــــرة والــطفــــــــــولة 

8

14. ارتفاع اأمل احلياة عند الولدة، ح�سب املندوبية ال�سامية للتخطيط، من 47 �سنة يف 1962 اإىل 74،8 
�سنة يف 2010. ويرجع هذا الرتفاع اإىل انخفا�س معدل وفيات الأمهات ومعدل وفيات الأطفال دون 
�سن اخلام�سة. واإن كانت هذه املعدلت مرتفعة ن�سبيا مقارنة مع دول ذات م�ستوى تنموي مماثل، فاإنها قد 

�سجلت رغم كل �سيء انخفا�سا مبا يقارب ت�سعة يف املائة ما بني 2004 و2009؛

15.  التنوع املتنامي للبنيات والعلقات الأ�رسية ب�سكل يقطع مع منوذج وقيم الأ�رسة التقليدية، وهو الأمر 
الذي يتجلى بالأ�سا�س يف ظهور اأ�رس "غري تقليدية" من خلل تنوع غري م�سبوق يف بنية الأ�رسة، واملرور من 
املو�سعة، والأ�رس ذات  النووية، والأ�رس  الأ�رس   ( الأ�رسية  البنيات والعلقات  تعدد  اإىل  للأ�رسة،  منوذج وحيد 
املعيل الوحيد، والأ�رس املهاجرة، والأ�رس التي تكون فيها املراأة هي املعيل الرئي�سي اأو الوحيد والأزواج بدون 
اأطفال، والوحدات الجتماعية غري الأ�رسية.menages non familiaux... اإلخ(، ويف انخفا�س عدد 

اأفراد الأ�رسة، واأخريا يف املكانة اجلديدة التي بات يحتلها الطفل.

تعود هذه التغريات اأ�سا�سا اإىل التو�سع احل�رسي، وارتفاع كل من ن�سبة تعليم الفتيات، ون�سبة عمل الن�ساء، 
واإىل التغيري الذي حدث يف الو�سع الجتماعي للمراأة، وتراجع �سن الزواج الأول، وبروز قيم عائلية جديدة.

و�سعية الأطفال باملغرب 

16. على الرغم من النخفا�س املتزايد لعدد الأطفال باملقارنة مع الفئات العمرية الأخرى من �سكان املغرب 
كبرية  يواجهون حتديات  هوؤلء  فاإن   ،)2010 10.692,000�سنة  مقابل   2004 �سنة  )11.170,000 يف 

من بينها ظاهرة الفقر.

17. انتقل معدل وفيات الأطفال )الذين ترتاوح اأعمارهم بني 5-0 �سنوات( اإىل 36.3 �سنة 2010، مقابل 
ل�سنة  للتخطيط  ال�سامية  للمندوبية  الدميوغرايف  البحث  )ح�سب   1962 �سنة  و213   1987 �سنة   104.1
2011(. كما اأن تبعات �سوء التغذية لدى الأطفال، اأكرث ق�سوة يف املناطق الريفية منها يف املناطق احل�رسية، 
وعلى الفتيات اأكرث منها على الفتيان، نظرا لتحميلهن يف �سن مبكر م�سوؤولية العمل املنزيل وعدم موازنة 
ح�ستهن الغذائية مع حجم الطاقة التي يبذلنها يف هذا العمل. كما اأن احلرمان من الدرا�سة يف املناطق الريفية 
اأقل  اإىل   7 اأعمارهم بني  )بن�سبة ٪7,2 مقابل ٪1,1 يف املناطق احل�رسية(، وت�سغيل الأطفال الذين ترتاوح 
للتخطيط يف عام  ال�سامية  املندوبية  ت�ستغل ح�سب معطيات  ال�سن  الأطفال يف هذه  �سنة )٪3 من   15 من 

2010، مقابل ٪9,7 �سنة 1999(، تعترب من التحديات الكربى التي ما زال املغرب يواجهها.
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ال�سامية  املندوبية  بانتظام  ت�سدرها  التي  الر�سمية  الإح�سائيات  فتبني  املايل،  الفقر  يخ�س  ما  يف  اأما   .18
�سنة  اإذ يف  القروية و�سبه احل�رسية.  الأو�ساط  البالغني يف  اأكرث من  الأطفال  الفقر مازال يطال  اأن  للتخطيط 
1991 بلغت ن�سبة الأطفال الذي يعانون من الفقر 17 يف املائة مقابل 13 يف املائة بالن�سبة للبالغني. حيث 
و�سامن  مقابل،  دون  للأ�رسة  م�ساعد  دور  به  يناط  اقت�سادية،  كقيمة  القروي  بالو�سط  للطفل  ينظر  مازال 
للأمن الجتماعي والقت�سادي لأبويه عند تقدمهم يف ال�سن. اأما يف الو�سط احل�رسي، فيلحظ تراجع يف 
النظر للطفل كقيمة اقت�سادية، وتنامي التقدير لقيمته ال�سيكولوجية، واعتبار جناح الأطفال نوعا من حتقيق 
الذات للأبوين. كما اأن نق�س املوارد والمكانيات لدى الآباء ومعيلي الأطفال، قد يوؤثر �سلبا على منو هوؤلء 
و�سحتهم وتعليمهم ورفاههم، كما يقل�س من حظوظهم يف البقاء على قيد احلياة خلل اخلم�س ال�سنوات 

الأوىل من العمر، ويجعلهم اأكرث تعر�سا للفقر. 

19. لقد تلزم مع هذه التحولت العميقة، الدميغرافية منها والجتماعية والأ�رسية، ونتج عنها :

 من جهة، حتولت يف القيم التي تنظم العلقات داخل الأ�رسة، اإذ اأ�سحى الت�سامن ملمو�سا ب�سكل اأكرب بني 
الأ�رس النووية املتفرقة اأكرث منه داخل العائلة املمتدة. كما اأنِ وْحَدُة هذا النوع من العائلت املو�سعة اأ�سحت 
اآخذة يف التقل�س لتقت�رس على اجلانب الرمزي بينما يت�ساءل بعدها القت�سادي والجتماعي يوما بعد يوم. 
كما ي�سجل التقل�س والتل�سي املتزايدان ل�سلطة الأفراد الأكرب �سنا داخل العائلة، ويتجلى هذا الأمر ب�سكل 

خا�س يف اعتماد علقات احلوار داخل الأ�رسة، بدل العلقات القائمة على الطاعة .
 ومن جهة اأخرى، تكاثر الفئات اله�سة التي تثقل من الأعباء الأ�رسية من حيث الدعم والتكفل : الأ�رس 

اأ�سخا�س يف  اإعاقة،  اأجراء يف و�سعية  اإعاقة،  اأطفال يف و�سعية  الأ�رس ذات  املعيل،  الأ�رس وحيدة  القروية، 
و�سعية اإعاقة ل يزاولون اأي ن�ساط، املتقاعدون، العاطلون عن العمل، الأمهات الوحيدات، الن�ساء �سحايا 

العنف داخل الأ�رسة، القا�رسون املتخلى عنهم، اإلخ
�سنة  بر�سم  نا�سطات  الن�ساء  من  املائة  )25،3 يف  عنه  موؤدى  لعمل  املراأة  مزاولة  تنامي،  يوؤثر  واأخريا، مل   

2011(، على ا�ستمرار تق�سيم العمل داخل املنزل بناء على اجلن�س، اإذ مازالت الأعمال املنزلية تعترب ن�ساطا 
اأن الوقت املخ�س�س لتلك الأعمال ل يتقل�س ب�سكل كبري جراء مزاولة املراأة لعمل  ن�سائيا بالأ�سا�س، كما 
فاإن  لذلك،  ونتيجة  الإح�ساء(.  -1998/99مديرية   – الن�ساء  ووقت  ميزانية  حول  )بحث  املنزل  خارج 
مزاولة املراأة لأن�سطة موؤدى عنها )خارج املنزل( مازالت تعترب منافية لطبيعة دورها كاأم. اإن تنامي م�ساركة 
املراأة، ب�سكل ل رجعة فيه، يف �سوق ال�سغل، وما يقابله من م�ساركة حمدودة للرجال يف الأعمال املنزلية، 
ليقت�سي اإعادة النظر يف مدى فعالية ال�سيا�سات العمومية يف جمال الت�سامن والتوفيق بني احلياة العائلية واملهنية.



امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
الــــــمجـــلـــ�ش اال�ســت�ســــــــــاري للأ�ســــــــرة والــطفــــــــــولة 

10

20. اإن الهوة بني الطابع املثايل الذي ارت�سم عن الأ�رسة يف الأذهان، وبني الواقع القت�سادي والجتماعي 
اأكرث  تتعمق  باتت  ملعاجلته،  املقدمة  العمومية  الإجابات  الواقع وطبيعة  الأفراد، وبني هذا  الذي مي�س حياة 
فاأكرث. ذلك اأن الأ�رسة املغربية ت�سطلع بالدور الرئي�سي يف التكفل بالأطفال ال�سغار والأ�سخا�س امل�سنني، 
قادرا على حل عدد كبري من  يعد  النموذج مل  اأن هذا  اإلخ. غري  اإعاقة،  والأ�سخا�س يف و�سعية  واملر�سى 

التحديات التي تواجهها الأغلبية ال�ساحقة للأ�رس.

21. هكذا، �سهد املجتمع املغربي والأ�رس حتولت هامة جعلت من مراجعة ال�سيا�سات الأ�رسية باملغرب اأمرا 
اأفراد الأ�رسة وانتظاراتها بعني العتبار.  �رسوريا وم�ستعجل، وذلك لأخذ التحولت امل�سجلة وحاجيات 
ُذ  َذ وكاأنها ُتَنفَّ ومن هذا املنطلق، ل يجب على "�سيا�سة الأ�رسة" باملغرب، والتي ي�سري اإليها الد�ستور، اأن ُتَنفَّ
على اأر�سية متجان�سة تت�سابه فيها املعطيات والو�سعيات وال�سلوكيات. ذلك اأن ال�سيا�سة الأ�رسية التي ميكن 
تكون  اأن  فاإنه ل ميكن  اآخر،  وبتعبري  اآخر.  لنوع  بال�رسورة ملئمة  لي�ست  الأ�رس،  معينا من  نوعا  تلءم  اأن 
الأ�رسة النووية "العادية" )املكونة من اأبوين واأطفال غري متزوجني( م�سمولة وحدها دون غريها بال�سيا�سات 

واخلدمات العمومية.

نحو �سيا�سات عمومية جديدة ل�سالح �لأ�سر و�لطفولة

22. بالنظر اإىل التطور احلايل الذي تعرفه الأ�رسة املغربية، ومن اأجل اأن تواكب ال�سيا�سة الأ�رسية هذا التطور 
هذه  على  يتعني  املجتمع،  وحتديث  الفرد  وا�ستقللية  الجتماعية  والعدالة  امل�ساواة  تعزيز  نحو  وتوجهه 

ال�سيا�سة اأن تكون :

 �سيا�سة مرتكزة على احلقوق الد�ستورية لكل فرد من اأفراد الأ�رسة، كما هي واردة يف الن�س اجلديد للد�ستور. 
ويف هذا ال�سدد يجب اأن ت�ستند هذه ال�سيا�سة على املرجعية واملبادئ الواردة يف الد�ستور ومدونة الأ�رسة 
ويف التفاقيات الدولية ذات ال�سلة : )1( �سمان حقوق وحريات الأفراد املكونني للأ�رسة، )2( امل�سوؤولية 
امل�سرتكة للزوجني، )3( امل�سلحة الف�سلى للطفل وتوفري احلماية القانونية، والعتبار الجتماعي واملعنوي 
جلميع الأطفال، بكيفية مت�ساوية، ب�رسف النظر عن و�سعيتهم العائلية، )4( العرتاف مب�ساهمة كل فرد من 

اأفراد الأ�رسة )�سواء باأجر اأو بدونه( واأخريا، )5( الت�سامن بني الأجيال.
 �سيا�سة تعزز ال�ستقللية وتقوي دينامية حتديث املجتمع املغربي، عرب مواكبة م�سل�سل ولوج الن�ساء ل�سوق 
ال�سغل. ويفرت�س هذا الأمر ا�ستثمارا عموميا قويا يف مدار�س التعليم الأويل، التي يجب اأن ت�سكل املكون 
ذوي  الأ�سخا�س  لأمهات  خا�س  اهتمام  اإيلء  مع  ال�سغرى،  الطفولة  ملرحلة  امل�ستهدفة  لل�سيا�سة  الرئي�س 
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الإعاقة، من خلل اعتماد �سيا�سات اندماجية تاأخذ بعني العتبار حقوقهن وحاجتهن اإىل الدعم وامل�ساندة.
 �سيا�سة اأ�رسية من�سفة ودقيقة ال�ستهداف تاأخذ على عاتقها رهانات العدالة الجتماعية : مكافحة الفقر 

والإق�ساء من خلل تدابري موجهة للأ�رس والأطفال يف و�سعية ه�سا�سة اقت�سادية واجتماعية، واأخرى متعلقة 
الأمد  على  له،  يكون  اأن  ال�سيا�سة  هذه  مثل  نهج  ال�ستمرار يف  �ساأن  ومن  ال�رسيبية.  وبالتدابري  باخلدمات 

الطويل، اآثار على و�سع الن�ساء ومتدر�س الأطفال وعلى م�ستوى عي�س ال�ساكنة ب�سكل عام.
اإذ  العمومية.  والإدارة  الدولة  اأجهزة  ثقافية يف  تفرت�س حدوث حتولت  الأ�رسية  ال�سيا�سة  هذه  مثل  اإن   
يتعني، بتعبري اآخر، اأن يقوم اخلرباء يف العلوم الجتماعية )القت�ساد وعلم الجتماع وعلم ال�سكان، اإلخ.( 
بخلق نوع من التحالفات ال�سرتاتيجية مع نخبة الإدارة العمومية )املوظفون ال�سامون(، من اأجل حتديث 

ال�سيا�سات الأ�رسية وجعلها من�سفة وم�ستجيبة لطموحات املجتمع. 

23. ت�سكل املقرتحات املقدمة يف ما يلي م�ساهمة من املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف اإخراج املجل�س 
ال�ست�ساري للأ�رسة والطفولة اإىل حري الوجود على اأ�س�س ت�سمن قدرة هذه املوؤ�س�سة الد�ستورية على تقدمي 

الأجوبة امللئمة بخ�سو�س العمل املنجز لفائدة الأ�رسة والطفولة.

�ملجل�س �ل�ست�ساري للأ�سرة و�لطفولة 

النظام الأ�سا�سي للمجل�س ال�ست�ساري للأ�رسة والطفولة
24. بناء على ما ن�س عليه الد�ستور فاإن املجل�س ال�ست�ساري للأ�رسة والطفولة موؤ�س�سة ا�ست�سارية، م�ستقلة 
عن الهيئات التنفيذية )احلكومة(. نظرا لكون هذه الهيئات التنفيذية يناط بها الإ�رساف على تنفيذ ال�سيا�سة 
تتبعها  وبني  العمومية  ال�سيا�سات  تنفيذ  مهمة  بني  اجلمع  املنظور،  هذا  من  ميكنها،  فل  وبالتايل  الأ�رسية، 

وتقييمها.

مهام املجل�س ال�ست�ساري للأ�رسة والطفولة
25. ين�س الف�سل 169 من الد�ستور على اأن املجل�س ال�ست�ساري للأ�رسة والطفولة،املحدث يتوىل "مهمة 
امليادين، وتن�سيط  بهذه  املتعلقة  الوطنية  اآراء حول املخططات  واإبداء  الأ�رسة والطفولة،  تتبع و�سعية  تاأمني 
النقا�س العمومي حول ال�سيا�سة العمومية يف جمال الأ�رسة، و�سمان تتبع واإجناز الربامج الوطنية، املقدمة من 

قبل خمتلف القطاعات، والهياكل والأجهزة املخت�سة".
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26. يحدد الد�ستور الإطار العام لتدخل "�سيا�سة للأ�رسة والطفولة" �ساملة ومندجمة، وللمقاربات الواجب 
اعتمادها من لدن املجل�س. وبالتايل، ت�سمل مهام املجل�س توجيه ور�سد وحتليل ال�سرتاجتيات وال�سيا�سات 

امللئمة وتتبعها، واإ�سدار الآراء وتي�سري النقا�س العمومي.

27. يف هذا ال�سدد، ميكن تف�سيل املهام املناطة باملجل�س ال�ست�ساري للأ�رسة والطفولة كما يلي :

الدائم،  الر�سد  خلل  من  املجل�س  باخت�سا�سات  املتعلقة  والت�رسيعات  العمومية  ال�سيا�سات  على  التاأثري   
والقيام بامل�ساورات، واإ�سدار الآراء واملذكرات والدرا�سات والأبحاث والتقارير؛

 اإبداء الراأي يف الإحالت الواردة من احلكومة اأو الربملان؛ 
اإ�رساك كل  ال�سيا�سات العمومية اخلا�سة بالأ�رسة والطفولة وتن�سيطه، مع  النقا�س العمومي حول  ت�سجيع   

الأطراف املعنية؛
 تتبع ال�سيا�سات العمومية املتعلقة بالأ�رسة والطفولة وتقييمها.

الأدوار الرئي�سية وجمالت التدخل 
ميكن اأن تتمثل اأدوار املجل�س ال�ست�ساري للأ�رسة والطفولة يف ما يلي :

28. يف ما يخ�س تنمية املعارف 
يهدف هذا اجلانب اإىل تنمية املعارف ذات الطابع الأفقي املتعلقة بالأ�رسة والطفولة يف كافة امليادين املت�سلة 
بهما، وذلك من اأجل متكني املجل�س ال�ست�ساري للأ�رسة والطفولة وكل املتدخلني من ح�سن ال�سطلع 

باخت�سا�ساتهم، وحت�سني فعالية ال�سيا�سات العمومية :
 النهو�س باملعرفة حول الأ�رسة والطفولة وال�سيا�سات الأ�رسية، مبا ميكن من حتليل التحولت الجتماعية 
والقت�سادية والدميوغرافية، من خلل جمع املعطيات وحتليلها، ومن اأجل ا�ستباق اآثار تلك التحولت على 

الأ�رسة والطفولة ومواكبتها؛
 متابعة التحولت الجتماعية والقت�سادية والدميوغرافية، من خلل جمع املعطيات وحتليلها حتليل كيفيا، 

ويف اأفق ا�ستباق اآثار تلك التحولت على الأ�رسة والطفولة ومواكبتها. ومن �ساأن هذا الهدف اأن يتحقق من 
خلل اإقامة تعاون فعال يف ميدان تنمية املعارف بني خمتلف الفاعلني املعنيني.
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29. يف جمال دعم ال�سلطات العمومية من اأجل تطوير وتنفيذ ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات املتكاملة املتعلقة 
بالأ�رسة واإ�سلح القوانني وال�سيا�سات العمومية

يرتبط هذا اجلانب ارتباطا وثيقا باجلزء الأول من مهمة املجل�س، لأن اأي راأي/مقرتح يجب اأن يكون قائما 
كذلك  ت�سمح  اأن  يجب  الأ�رسة  جمال  متكاملة يف  �سيا�سة  كل  اأن  ذلك  الأ�رسة.  بو�سعية  دقيقة  معرفة  على 

بالتغلب على ال�سعوبات يف ما يتعلق بتن�سيق العمل بني خمتلف الإدارات وامل�سالح الجتماعية. 

وي�ستوجب هذا الأمر اإقامة علقات �رساكة وتعاون مع جميع اجلهات املعنية. ويتمثل الهدف من ذلك يف 
ت�سليط ال�سوء على الأولويات الإ�سرتاتيجية املرتبطة بالتطورات الجتماعية والقت�سادية والدميوغرافية:

 ت�سليط ال�سوء على ال�سيا�سات العمومية من اأجل تطوير �سيا�سات اأ�رسية متكاملة تاأخذ بعني العتبار التعليم 
ال�ستجابة  اإىل  وتهدف  القائمة،  القطاعية  ال�سيا�سات  بذلك  تكمل  والتي  ال�سحية،  واخلدمات  وال�سغل 

حلاجيات الطفل واأفراد الأ�رسة.
اجلهات  جميع  اإ�رساك  خلل  من  خ�سو�سا  والطفولة،  الأ�رسة  �سيا�سة  حول  العمومي  النقا�س  تن�سيط   

والفاعلني املعنيني، لتقدمي الدعم وامل�سورة لل�سلطات العمومية يف جمال توجيه ال�سيا�سات العمومية وحتديد 
الأولويات والأهداف الإ�سرتاتيجية للتدخل ال�سيا�سي يف هذا املجال.

30. يف جمال تتبع/تقييم تنفيذ الربامج الوطنية التي بادرت اإىل اإطلقها خمتلف القطاعات والبنيات واملنظمات 
املخت�سة.

ويهدف هذا اجلانب اإىل تعزيز م�ساءلة ال�سيا�سات العمومية وان�سجامها يف جمال الأ�رسة والطفولة:

الد�ستور  لهم  ي�سمنها  التي  باحلقوق  الأ�رسة  واأفراد  الطفل  متتع  �سمان  اأجل  من  والتتبع،  بالر�سد  القيام   
والتفاقيات الدولية ذات ال�سلة والت�رسيعات الوطنية )خ�سو�سا مدونة الأ�رسة( والربامج الوطنية.

 العمل على �سمان الن�سجام بني ال�سيا�سات والربامج الوطنية اخلا�سة بالأ�رسة واأفرادها؛
 العمل، مببادرة منه اأو بطلب من احلكومة، على تقييم الربامج الوطنية كلما كانت رهاناتها واآثارها على 
)احلكومة،  املعنية  الأطراف  جميع  علم  اإىل  التقييمات  هذه  نتائج  تقدمي  ويجب  جلية.  والطفولة  الأ�رسة 

الربملان، املنظمات ال�سو�سيو-مهنية واملجتمع املدين، الخ.(.
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جمالت التدخل ذات الأولوية
31. وفقا للمجالت ذات الطابع الأفقي

الدخل،  وق�سايا  للأ�رسة  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  بالتنمية  املرتبطة  الق�سايا  مبعاجلة  الأمر  ويتعلق 
وق�سايا اللم�ساواة وتوفري احلماية الجتماعية والقانونية لأفراد الأ�رسة، واأخريا تقدمي الدعم من اأجل التوفيق 

بني احلياة العائلية واملهنية، خا�سة من خلل: 

 اتخاذ التدابري الداعمة للأولياء يف تربيتهم لأطفالهم وت�سجيع  جميع اأ�سكال الت�سامن العائلي؛
 تقدمي ال�سند للأولياء يف و�سعية اإعاقة، خا�سة منهم الن�ساء يف و�سعية اإعاقة، واأمهات الأطفال يف و�سعية 

اإعاقة ومرافقتهم؛
 التدخل لدى الأ�رس لتعزيز الت�سامن بني الأجيال؛

 اقرتاح بدائل ملاأ�س�سة ق�سايا الأطفال، من خلل تطوير حلول ت�سمن حماية امل�سلحة الف�سلى للأطفال، 
ومبا يتلءم مع املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال؛

توفري  خلل  من  خ�سو�سا  للأمهات،  واملهنية  العائلية  احلياة  بني  التوفيق  ل�سمان  املبذولة  اجلهود  دعم   

خدمات الرعاية للأطفال ال�سغار؛
 التن�سيق بني ال�سيا�سات احلكومية وبني خمتلف املتدخلني، من اأجل �سمان فعالية ال�سيا�سات العمومية يف 
الدولية ذات  الد�ستور والتفاقيات  جمال الأ�رسة والطفولة وجناعتها وان�سجامها، وملءمتها مع مقت�سيات 
التمييز �سد املراأة والتفاقية  اأ�سكال  ال�سلة، خا�سة منها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الق�ساء على جميع 

الدولية اخلا�سة بحقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة واتفاقية العمال املهاجرين واأفراد اأ�رسهم .

32. ح�سب الفئات العمرية والفئات الجتماعية:

يتعلق الأمر باإيلء اهتمام خا�س للفئات التالية:

 الأطفال ال�سغار؛
 املراهقون؛ 

 القا�رسون املتخلى عنهم و�سحايا �سوء املعاملة والأطفال �سحايا العنف وال�ستغلل؛
 العمال املنزليون؛

 الأ�سخا�س امل�سنون؛ 
 الأ�سخا�س يف و�سعية اإعاقة؛

 الأ�رس ذات املعيل الوحيد والأ�رس املكونة من �سخ�سني نا�سطني واأطفال �سغار؛
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الت�سكيلة

التعددية  فعليا  تعك�س  متثيلية  اأ�سا�س  على  املجل�س  تتاأ�س�س حكامة  اأن  ويقرتح  بالت�سكيلة،  يتعلق  فيما   .33
وتنوع الفاعلني املعنيني والتخ�س�سات.  

اأن يعني ن�سف الأع�ساء من قبل جللة امللك، ورئي�س احلكومة، وروؤ�ساء غرفتي  ال�سياق  و ميكن يف هذا 
الربملان. اأما بالن�سبة للن�سف اللآخر من الأع�ساء فيمكن اأن يتم تعيينهم من قبل جلنة تن�ساأ لهذا الغر�س، بناء 
على طلب للعرو�س على اأ�سا�س معايري الكفاءة والنخراط يف العمل اجلمعوي، مع مراعاة �سمان املنا�سفة 
الدقيقة  املعرفة  �ساأنها �سمان  التي من  العلمية  املجالت  تنوع  اإىل  وبالنظر  الد�ستور كهدف.  التي حددها 

للتغريات التي يعرفها واقع الأ�رسة والطفولة، فينبغي اأن تت�سمن معايري التعيني تعدد التخ�س�سات.

املنا�سفة، وعدم  املجل�س على:  اأع�ساء  تعيني  املو�سوعية يف  املعايري  تنبني  اأن  ينبغي  احلالت،   ويف جميع 
اجلمع بني املهام، والكفاءة واخلربة امل�سهود بها يف جمال ال�سيا�سات اخلا�سة بالأ�رس والطفولة.

 التنظيم و�سري العمل

34. يعمل جمل�س الأ�رسة والطفولة باعتباره كيانا م�ستقل. وميكن اأن ي�سم:

 جلانا مو�سوعاتية و/اأو جمموعات عمل؛

 بنية اإدارية تتاألف من مدير تنفيذي وفريق من اخلرباء يعمل على تنفيذ برنامج املجل�س.
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خل�سة

ا�ستخل�س  بالأ�رسة والطفولة يف  اإطار موؤ�س�ساتي مرتبط  تتوفر على  التي  الدول  �ساهم حتليل جتارب   .35
بع�س الدرو�س التي حتث على العمل على :

 متتع املجل�س بو�سع م�ستقل وا�ستقللية يف الت�سيري؛

 تف�سيل النموذج املرتكز على دعم ال�سيا�سات العمومية وال�سرتاتيجيات ومواكبتها على النموذج القائم 
على اخلدمات وتقدمي امل�ساعدة؛

 اعتماد مقاربة يف التحليل والعمل تعنى اأ�سا�سا باحلقوق الإن�سانية للأفراد املكونني للأ�رسة؛
 حتليل تطور البنيات الأ�رسية ومتابعتها يف اأفق ا�ست�رساف �سيا�سات وا�سرتاجتيات طويلة املدى ؛ 

�سيا�سات  والطفولة، وذلك عن طريق و�سع  الأ�رسة  ل�سيا�سات  الفعال  التن�سيق  تطوير  كيفية  التفكري يف   
للأ�رسة تكون �ساملة ومندجمة، لرت�سيخ امل�ساواة بني اجلن�سني؛ مع اأخذ التنوع الجتماعي بعني العتبار؛

 التفكري يف �سبل املعاجلة الأفقية لق�سية املعاق يف كافة الق�سايا املرتبطة بالأ�رسة والطفولة وتقدمي مقرتحات 
ب�ساأنها؛ 

 التفكري يف المتداد اجلهوي للمجل�س، من اأجل مواكبة م�سل�سل اجلهوية املتقدمة اجلاري، واإبراز اآفاق 
ورهاناتها،  جهة  كل  خ�سو�سيات  مع  يتوافق  مبا  امل�ستوى  هذا  على  بالأ�رسة  املرتبطة  ال�سيا�سات  تنزيل 

والحتياجات اخلا�سة بكل منطقة )ح�رسية /قروية(؛
ت�سجيع تبني ت�سكيلة ت�سم خمتلف الفاعلني احلكوميني ومكونات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س على   

اأ�سا�س موؤ�س�سي، بالإ�سافة اإىل �سخ�سيات م�ستقلة موؤهلة، ب�سفة خا�سة يف جمال الأ�رسة والطفولة؛
متثيلية  وتاأمني  وت�سيريها  املجل�س  اأن�سطة  اإدارة  جمال  يف  واملراأة  الرجل  بني  امل�ساواة  �سمان  على  العمل   
املدين  املجتمع  لفاعلي  الفعالة  القرار، وامل�ساركة  امل�سنني يف مراكز  الإعاقة والأ�سخا�س  الأ�سخا�س ذوي 

والقطاع اخلا�س يف تطوير ال�سيا�سات املتعلقة بالأ�رسة والطفولة وتنفيذها.
   






