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برنامج إحداث األجهزة الترابية
المندمجة لحماية الطفولة



املحتوى 

2

تقديم •

مكونات ومهام األجهزة الترابية املندمجة لحماية •
الطفولة

مراحل إحداث األجهزة الترابية•



لة امللك محمد صاحب الجالسياق وطني مالئم يتميز بالدينامية الجديدة التي أطلقها يندرج برنامج إحداث األجهزة الترابية في •

؛جتماعيةدينامية تعطي أولوية خاصة للبرامج ال . بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لعيد العرش املجيدالسادس، نصره هللا، 

تسعى »على أن الدولة 32الذي نص في الفصل 2011دستور اململكة املغربية لسنة يتماش ى هذا البرنامج كذلك مع مقتضيات •

؛«عيتهم العائليةلتوفير الحماية القانونية والعتبار الجتماعي واملعنوي لجميع األطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وض

ت وتكامل السياساتقائيةل، في جانبه املتعلق بإرساء اإل2021-2016البرنامج الحكومي في إطار تنفيذ كذلك يندرج هذا البرنامج •

ولة والفئات الجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الجتماعي وتعزيزه، وتقوية أنظمة الرعاية الجتماعية ودعم األسرة والطف

؛الهشة، وتفعيل السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة

دة الخدمات تحسين عرض وجو "لسيما الهدف املتعلق بـ" إصالح وحكامة منظومة الحماية االجتماعية"يتقاطع هذا البرنامج مع ورش •

".الجتماعية للقرب وفق معايير وطنية محددة والعمل على تطويرها، وتدعيم املوارد البشرية املعنية بها
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تقديم



:تحقيق ما يليالذي يسعى، إلىاإلداري لالتمركز امليثاق الوطني ينسجم هذا البرنامج مع مقتضيات •

oد في وسائل التلقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على الصعيدين الجهوي واإلقليمي، وتحقيق التعاض
؛تنفيذها

o على الصعيدين ةالالممركز تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج واملشاريع العمومية التي تتولى مصالح الدولة
الجهوي واإلقليمي، اإلشراف عليها، أو إنجازها وتتبع تنفيذها،

oتقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة للمرتفقين وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها.

ة حقوق الطفل ، بما في ذلك اتفاقيااللتزامات الدولية لبالدنا في مجال الطفولةويندرج هذا البرنامج كذلك في إطار تنفيذ •
والرابع بشأن والبروتوكولين امللحقين بها، ل سيما التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل عقب فحص التقريرين الثالث

.  لةإعمال اتفاقية حقوق الطفل، وخصوصا التوصيات املتعلقة بتنفيذ السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفو 
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تقديم



ترابيستمكن األجهزة الترابية املندمجة لحماية الطفولة من تحقيق أثر مباشر لتدخالت مختلف الفاعلين على املستوى ال•

:خاللتعتبر مدخال أساسيا لتعزيز الوقاية وحماية األطفال ضد مختلف أشكال العنف واإلساءة والستغالل واإلهمال، وذلك من•

oتحسين الولوج للخدمات؛

oوضع مسار للحماية واضح ومشترك بين الفاعلين، يحدد اآلليات واألدوات العملية لتنسيق الخدمات؛

oضمان تسجيل وتتبع وضعية جميع األطفال الذين هم في اتصال بمصالح الحماية؛

oقياس تطور وضعية الطفل وقياس أثر الخدمات املقدمة.

o،النهوض بقدرات العاملين الجتماعيين

oوضع آليات التتبع والتقييم.

يهدف إلى ال يهدف برنامج إحداث األجهزة الترابية إلى القيام بتوظيف موارد بشرية جديدة أو إنشاء بنايات جديدة، بقدر ما

.تعزيز البرامج والخدمات املتوفرة وترشيد املوارد املتوفرة

تقديم



:ستمكن األجهزة الترابية من وضع مسار مقنن لحماية الطفل يتكون من مجموعة من املراحل•

الرصد عن طريق التبليغ، أو الرقم األخضر الوطني، الفرق املتنقلة، خاليا الستماع؛1.

املساعدة الفورية في حالت الستعجال الطبي أو الجتماعي؛2.

شرعي والنفس ي، وتحليل الوضعية الجتماعية؛-التشخيص األولي  الطبي والطب3.

املواكبة والتكفل الطبي والنفس ي والقضائي والجتماعي؛4.

إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج؛5.

.تتبع وضعية الطفل6.

اعلين؛ستمكن أيضا من تحديد سلة الخدمات الخاصة بكل مرحلة من مسار الحماية، وآليات إحالة األطفال اعتمادا على خارطة الف•

وضع روابط عملية بين الفاعلين لتسهيل التنسيق بين املتدخلين؛•

.إحداث خلية لجمع وتحليل املعلومات على املستوى اإلقليمي•
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تقديم



لةمكونات ومهام الجهاز الترابي املندمج لحماية الطفو 

7



:تتكون األجهزة الترابية املندمجة لحماية الطفولة من ثالث مكونات أساسية•

اللجنة اإلقليمية لحماية الطفولة؛1.

.سكرتارية اللجنة اإلقليمية لحماية الطفولة2.

مركز املواكبة لحماية الطفولة؛3.

خصص في متفريق خبرة إقليمي موازاة مع ذلك، تعمل وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية الجتماعية على إحداث •

لعاملة في الطفولة، وذلك من خالل إشراك الجمعيات ااإلقليمية املتعلقة بحماية مجال حماية الطفولة؛ يدعم الدينامية 

…املجال واألطفال، والباحثين واملهتمين

مكونات الجهاز الترابي



مركز املواكبة لحماية الطفولة سكرتارية اللجنة اإلقليمية لجنة إقليمية لحماية الطفولة

:املكونات
ثالث فرق عمل

مية؛خلية الدعم التقني للجنة اإلقلي•
خلية تقديم خدمات املساعدة •

الجتماعية لألطفال واألسر؛
.خلية تدبير األنظمة املعلوماتية•
املهام

ية؛تقديم الدعم التقني للجنة اإلقليم•
تقديم خدمات املساعدة الجتماعية •

وتنسيق وتتبع خدمات الحماية؛
.ميةتجميع املعطيات وإعداد تقارير إقلي•

رتارية تضطلع وزارة األسرة والتضامن بسك•
اللجنة اإلقليمية لحماية الطفولة؛

تأمين تقوم سكرتارية اللجنة اإلقليمية ب•
خالل الكتابة الدائمة للجنة اإلقليمية من

:إعداد 

o مشروع جدول أعمالها ومشاريع
قراراتها ومحاضر اجتماعاتها، 

o تقارير إقليمية حول حماية
.الطفولة

املكونات

يترأسها السيد العامل؛•

تتكون من ممثلي املصالح العمومية•
؛الالممركزة

املهام

وضع خطط عمل إقليمية لحماية •
ة الطفولة بغية تحسين خدمات الوقاي

والحماية، وجعلها قريبة ومتاحة 
لألطفال؛

تي التنسيق مع على هياكل املواكبة ال•
تحدثها السلطة الحكومية املكلفة
تنسيق بالطفولة على املستوى اإلقليمي ل

؛الطفولةخدمات حماية

مكونات الجهاز الترابي



فريق خبرة إقليمي متخصص في مجال حماية الطفولة

:يتكون من

الجمعيات العاملة في مجال الطفولة؛•

ين، باحثين متخصصين في مجال الطفولة، ومهتمين من أطباء، وقضاة، ومحامي•
...وأساتذة جامعيين

ممثلي األطفال•

:الهدف من إحداث هذا الفريق

لك من النهوض بقدرات الفاعلين على مستوى اإلقليم في مجال حماية الطفولة، وذ•
ي برامج خالل إشراك الجمعيات العاملة في املجال، والخبراء والباحثين واملهتمين ف

التكوين؛

.دعم الدينامية اإلقليمية املتعلقة بقضايا حماية الطفولة•

مكون داعم



ولةالقطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية املكونة للجنة اإلقليمية لحماية الطف

الداخلية؛1.

العدل؛2.

النيابة العامة؛3.

األوقاف والشؤون اإلسالمية4.

الصحة؛5.

؛والتعليم العالي والبحث العلمي التربية الوطنية والتكوين املنهي 6.

األسرة والتضامن واملساواة والتنمية الجتماعية7.

الشباب والرياضة؛8.

الشغل واإلدماج املنهي؛9.
التعاون الوطني 10.
.التخطيط11.
األمن الوطني؛12.
.الدرك امللكي13.



خلية تدبير قاعدة املعلومات اإلقليمية خلية تقديم الخدمات لألطفال واألسر
خلية الدعم التقني للجنة 

اإلقليمية

تنسيق مع تتكلف بتدبير قاعدة املعلومات اإلقليمية ب•
؛الالممركزةاملصالح العمومية 

ر تقوم بالتوثيق الرقمي ملسار الطفل داخل مدا•
الحماية؛

بتتبع تقوم بتجميع املعطيات حول املؤشرات الخاصة•
وتقييم الخدمات؛

عمل تقوم بإعداد تقارير شهرية حول حصيلة برنامج•
قليمية؛الجهاز الترابي وترفعها لسكرتارية اللجنة اإل

تتكون الخلية من فريق عمل متخصص منظومة 
املعلومات

عية تقدم خدمات الستقبال، الستماع، تشخيص وض•
الطفل، تسجيل الحالت، التوجيه، املواكبة؛

تقوم بتنسيق خدمات الرعاية الجتماعية؛•

-طب تنسق مع املؤسسات الصحية الخدمات الطبية وال•
شرعية املستعجلة، والستشفائية والنفسية؛

حماية تنسق مع األجهزة القضائية في كل ما يتعلق بال•
القانونية؛

ة إدماج تنسق مع مفتش ي الشغل في كل ما يتعلق بإعاد•
األطفال بعد سحبهم من الشغل؛

يتعلق تنسق مع مؤسسات التربية والتكوين في كل ما•
بإعادة الدماج في منظومة التربية والتكوين؛

تقوم بإعداد تقارير شهرية حول مسار الطفل داخل•
مدار الحماية 

تتكون الخلية من فريق عمل متخصص في مجال 
املساعدة االجتماعية

؛تتبع تفعيل قرارات اللجن اإلقليمية•

تقدم الدعم في مجال  إعداد خطط العمل •
لدورية اإلقليمية لحماية الطفولة والتقارير ا

حول تقدم إنجازها؛

إنجاز البحوث والدراسات حول حماية •
.الطفولة باألقاليم

تتكون من فريق عمل متخصص في مجال
إعداد وقيادة املشاريع االجتماعية

فرق عمل ومهام مركز املواكبة لحماية الطفولة



املقاربات ومراحل إحداث األجهزة اإلقليمية لحماية الطفولة

أجهزة إقليمية نموذجية4مسارات متوازية إلحداث 10إطالق 
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مقاربة حقوقية مقاربة نسقية مقاربة تشاركية

:تعطي األولوية لــ •

حق الطفل في الحماية؛•

املصلحة الفضلى للطفل؛•

مبادئ النصاف وعدم التمييز واملساواة؛•

ترامها مبدأ مشاركة األطفال والتعبير عن آرائهم واح•
.وأخذها بعين العتبار في كل ما يتعلق بهم

عدد تجيب على رهانات الحماية باعتبارها مجاال مت•
األبعاد والتخصصات

صالح تستهدف تحقيق اللتقائية بين تدخالت امل•
؛العمومية الالممركزة والفاعلين غير الحكوميين

ة تسعى إلى تنزيل األهداف الستراتيجية الخمس•
يم؛للسياسة العمومية املندمجة على مستوى اإلقل

اعلين تتجه نحو تعزيز موقع الحماية في أولويات الف•
ماعات املحليين بما في ذلك املصالح الالممركز، الج
.الترابية، القطاع الخاص، الجمعيات، األسر

تنطلق من أن رهان وضع الجهاز الترابي •
:مسؤولية مشتركة بين الفاعلين

oا تسعى إلى جعل الجهاز الترابي تجسيد
يين؛لإلرادة املشتركة بين الفاعلين املحل

oين، بما تعتمد على استشارة الفاعلين املعني
لقاءات، )فيهم األطفال والجمعيات 
؛...(اجتماعات، ورشات عمل

oترتكز على إحداث لجن إقليمية لحماية
؛...الطفولة وتعيين نقط ارتكاز

oبرة كما ترتكز على إحداث قطب إقليمي للخ
إلشراك الجمعيات والقطاع الخاص 
.والخبراء والباحثين واألسر واألطفال

املقاربات املعتمدة
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منشور للسيد رئيس الحكومة اللجنة الوزارية للطفولة

:من تحقيق ما يليسيمكن إصدار املنشور 

مأسسة اللجن اإلقليمية لحماية الطفولة؛•

تحديد مهام وتشكيلة اللجن اإلقليمية؛•

لة؛إلى إعداد مخططات إقليمية لحماية الطفو الدعوة•

على وضع آليات املواكبة والتنسيق عن طريق الحث•
إحداث مراكز املواكبة لحماية الطفولة وتحديد 

.مهامها

وذلك بهدف اعتماد البرنامج على أعلى مستوى وتعزيز
.انخراط القطاعات الوزارية املعنية

:اإلطاروقد تم في هذا

جنة عقد اجتماعات اللجنة التقنية املنبثقة عن الل•
الوزارية؛

قطاعات وزارية 9تشكيل لجنة مصغرة تتكون من •
معنية بشكل مباشر بحماية الطفولة؛

يس انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة السيد رئ•
الحكومة واملصادقة على البرنامج

أوليات إحداث األجهزة الترابية املندمجة لحماية الطفولة-1



إحداث اللجنة

كل من طنجة، إحداث األجهزة الترابية النموذجية، بالرسمي عن انطالق ورش املشروع واإلعالن لتقديم تنظيم أربع لقاءات إقليمية •
سال، مكناس، والدر البيضاء؛

يتم اإلعالن خالل هذه اللقاءات عن انطالق أشغال اللجن اإلقليمية وانطالق إحداث مراكز املواكبة لحماية الطفولة•

إحداث فريق خبرة إقليمي في مجال حماية الطفولة

الطفولة، وذلك ة إقليمي متخصص في مجال حمايوزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية الجتماعية على تكوين فريق خبرة تعمل •
وين والنهوض من خالل إشراك الجمعيات العاملة في املجال، والخبراء والباحثين واملهتمين على املستوى اإلقليمي في برامج التك

.بالقدرات

يينإحداث اللجنة اإلقليمية لحماية الطفولة وإشراك الفاعلين املحل-2
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:لـالدنيااملعاييريحددالطفولة،لحمايةاملواكبةمركز مقر تحمالتدفتر وضع•

oواألسر؛لألطفالالستماعوفضاءواألسرلألطفالاألوليالستقبالفضاء

oالجتماعيين؛املساعدينعملمكاتب

oاملعلومات؛قاعدةتوطينمكتب

oاإلقليمية؛للجنةالتقنيالدعمتقديملجنةعملمكتب

oواملنسق؛اإلداري الفريقمكتب

طفولة على تعتمد وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية الجتماعية في إحداث مراكز املواكبة لحماية ال•
لتي تشرف على مستوى املصالح الخارجية للمؤسسات العمومية ااملتوفرة واملراكز البنايات إعادة توظيف 

.  إصالحها وتجهيزها عند الحاجةوإعادة ،عليها

توفير مقر مركز املواكبة لحماية الطفولة-3
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:ووظائفمهامتوصيفيشملاملواكبةملركزالبشريةاملواردوكفاءاتملهنمرجعوضع•

oلألطفال؛الجتماعيةاملساعدةعملفريق

oاملعلومات؛قاعدةتدبيرعملفريق

oاإلقليمية؛للجنةالتقنيالدعمتقديمعملفريق

oالطفولةلحمايةاملواكبةمركزمنسق.

رة األسرة والتضامن املوارد البشرية املتوفرة باملصالح الخارجية للمؤسسات العمومية التي تشرف عليها وزاانتقاء •
واملساواة والتنمية الجتماعية ووضع برنامج تكويني للنهوض بقدراتها؛

.الترابيةاألجهزةإحداثمراحلفيالبشريةاملواردإشراك•
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ولةتوفير املوارد البشرية ملركز املواكبة لحماية الطف-4



واده إعداد برنامج تكوين املكونين في مجال حماية األطفال ضد العنف، واإلساءة والستغالل واإلهمال، وإعداد م•
البيداغوجية، وإشراك املكونين في إعداده؛

، أساتذة من املعهد يشارك في وضع برنامج تكوين املكونين أساتذة جامعيين بالكليات املتواجدة باألقاليم املستهدفة•
ميات الجهوية الوطني للعمل الجتماعي، أطباء، أطباء شرعيين، أطباء نفسانيين، قضاة األطفال، باحثين من األكادي

؛...للتربية والتكوين

ال باملصالح العمومية يستفيد من البرنامج التكويني املوارد البشرية العاملة بمراكز املواكبة لحماية الطفولة، نقط التص•
؛...الالممركزة املعنية، ممثلي الجمعيات املعنية

اث األجهزة الترابية وضع برنامج عمل مع املعهد الوطني للعمل الجتماعي لتوطين البرنامج التكويني باملعهد ملواكبة إحد•
بباقي األقاليم؛

لمي في األقاليم وضع اتفاقية شراكة مع الجامعات لتوطين البرنامج التكويني في مؤسسات التعليم العالي والبحث الع•
.املستهدفة للمساهمة في ديمومة التكوين داخل اإلقليم في مجال حماية الطفولة

طفالوضع برنامج النهوض بقدرات املوارد البشرية العاملة مع األ -5
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اإلقليم؛مستوى علىالحمايةلخدماتبتشخيصالقيام•

تقييم؛والوالتتبعالحكامةوهياكلوالتقييم،والتتبعاإلنجازمؤشراتتتضمنالطفولةلحمايةإقليميةعملخطةإعداد•

اإلعداد؛مراحلو بإعداده،املعنيينوالفاعلينومؤشراته،التقرير،مكوناتيتضمناإلقليميةالتقاريرإلعدادموحدهيكلبلورة•

oالطفولة؛لحمايةاإلقليميةالعملخطةتفعيلمنجزاتحصيلةالتقريرهذايبين

o؛...عنفالأشكالالجنس،السن،األطفال،عددحسبمصنفةمعطياتويقدماإلقليم،فيالعنفتطور منحىأيضايبين

سنوي؛وتقريرسنوي نصفتقريرإلعدادتدريبيتيندورتينتنظيم•

وطني؛تقريرإعداداإلقليميةالتقاريرهيكلةتتيحأنينبغي•

الجتماعية، وذلك ترفع سكرتارية اللجنة اإلقليمية لحماية الطفولة التقارير السنوية لوزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية•
بعد اعتمادها من طرف اللجنة اإلقليمية لحماية الطفولة؛

.الحكومةسرئيالسيديرأسهاالتيللطفولةالوزاريةللجنةترفعهوطنياتقريرااإلقليميةالتقاريرمنانطالقاالوزارةتعد•

وضع خطة عمل إقليمية لحماية الطفولة وإعداد التقارير-6



الطفولة؛بحمايةاملتعلقةاملعلوماتإنتاجوطرق اإلقليممستوى علىاملتوفرةاملعلوماتلقاعداتترابيبتشخيصالقيام•

توفيرها؛ينبغيالتيواملعلوماتاملتوفرةاملعلوماتالعتباربعينيأخذاملعلوماتقاعدةتحمالتدفترإعداد•

باستعمالها؛يناملكلفاملهنيينمواكبةبرنامجوتنفيذووضعالتكوين،ودليلاستعمالها،دليلتوفيرمعللمعلوماتقاعدةوضع•

:املعلوماتقاعدةتضمنهأنينبغيماأهم•

oوتقييمه؛الحمايةمدارفيمسارهوتتبعهويته،وسريةخصوصيتهعلىوالحفاظالطفلتسجيل

o؛...واألحكامالشواهد،وتحميلوالتقييم،والتتبعالتبليغلبطاقاتالرقميالتوثيق

oالربط؛بطاقاتطريقعنالالممركزةالعموميةاملصالحبينواآلمناآلنيالتواصل

oاملعنية؛العموميةاملصالحطرفمناألنترنيتشبكةعلىاآلمنالستعمالقابلية

oالذكية؛والهواتفاإللكترونيةاللوائحفيوالستعمالالتنقلقابلية

oوالستغاللواإلهمالالعنفظواهرحجمحول إحصائيةمعطياتوتوليدتحليل.

وطنية؛تقاريروإنتاجالترابيةاملعلوماتقاعداتلتتبعاملركزي املستوى علىللمعلوماتمندمجةمنظومةوضع•

.الطفللحقوق الوطنياملرصدطرفمناملحدثةالتبليغمنظومةالعتباربعيناملعلوماتقاعدةتأخذأنينبغي•

وضع قاعدة املعلومات اإلقليمية-7
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، مع تشخيص طرق تحديد خارطة املتدخلين على املستوى اإلقليمي تبين الخدمات املتوفرة واملصالح املسؤولة عن تقديم الخدمات•
وآليات التنسيق املتوفرة بين هذه املصالح على مستوى اإلقليم؛

والستغالل العمل من خالل نتائج هذا التشخيص على وضع بروتوكول موحد لحماية الطفولة ضد مختلف أشكال العنف واإلساءة•
:واإلهمال، يمكن من

oدماج في الحماية القانونية، الطبية، الطب شرعية، الطب نفسية، الرعاية الجتماعية وإعادة اإل : تقنين مدار الحماية
منظومة التربية والتكوين؛

oطبيعة العنف، الستغالل، اإلهمال: تحديد مراحل الحماية وسلة الخدمات الخاصة بكل مرحلة، وذلك حسب  /
وضعية الطفل في مسار التربية والتكوين؛/ الوضعية الجتماعية للطفل داخل األسرة

oتحديد مهام ومسؤوليات املصالح العمومية الالممركزة وأساليب وإجراءات التنسيق بينها؛

oتحديد املعايير الدنيا للخدمات واملمارسات
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:إعداد أدوات التتبع املنتظم للطفل•

o طبي والنفس ي، امللف امللف القضائي، امللف ال: ملفات الطفل/ بطاقة التبليغ، بطاقة الربط، بطاقة التتبع، بطاقة التقييم
البطاقات الرقمية للمعلومات؛/ سجل األطفال / الجتماعي 

، ...(لتصال،السم والصفة، وبيانات ا)وضع دليل املصالح العمومية ودورهم في حماية الطفل، يحدد هذا الدليل أيضا نقاط التصال •
وجعله في متناول األطفال وأسرهم؛

دابير املتخذة، تطبيق قاعدة للمعلومات تمكن من تتبع الطفل وتقييم مساره، وتوثق الت)توحيد أدوات التنسيق بين مختلف املتدخلين •
؛(معلوماتي متنقل يمكن من تسجيل املعلومات وتبادلها  بشكل آني

.إعداد دلئل عملية للمهنيين في مجال التكفل باألطفال ضحايا العنف واألطفال في وضعية خطر•

.إعداد نص تنظيمي لبروتوكول الحماية•
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:وذلك كما يليخطتين تواصليتين، إلى وضع األربعة، ويهدف يمتد هذا املسار على مختلف مراحل إحداث األجهزة الترابية 

:، بهدفالطفولةخطة تواصلية لنشر ثقافة حماية 1.

oرة باألطفال؛املساهمة في تعزيز ثقافة نبذ العنف وتغيير التصورات واألحكام الجاهزة واملواقف والسلوكيات الضا

o واألفرادنشر ثقافة املسؤولية املشتركة على حماية الطفولة بين الفاعلين واألسر.

الترابي املندمج لحماية الطفولةخطة تواصلية للتعريف بخدمات الجهاز 2.

o لألطفالتواصلية مالئمة  الساكنة وتتضمن وسائط تستهدف.

إعداد البرنامج التواصلي-9
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إعداد حقيبة عملية تتضمن األدوات الالزمة لوضع األجهزة الترابية املندمجة لحماية الطفولة؛•

استعمال حقيبة األدوات أثناء إحداث األجهزة الترابية املندمجة لحماية الطفولة بباقي األقاليم في مرحلة لحقة؛•

وضع جدولة زمنية لدعم ومواكبة العمالت واألقاليم األخرى؛•

.العمالت التي تتوفر على جهاز ترابي مندمج لحماية الطفولة/ التفكير في وضع عالمة تميز لألقاليم •

رسملة التجربة النموذجية وتوثيقها-10
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خالصة

ات العمومية ستمكن األجهزة الترابية املندمجة لحماية الطفولة من إعطاء دفعة نوعية للبرامج واملبادر •

:الخاصة بحماية الطفولة، وذلك بهدف 

oتقديم أجوبة مالئمة لـمعالجة قضايا العنف والعتداء واإلهمال واستغالل األطفال؛

oية، واألطفال وقضايا األطفال املعرضين أكثر للخطر، كاألطفال غير املسجلين بالحالة املدن

.إعاقةاملهملين، واألطفال اليتامى، واألطفال في وضعية الشارع، واألطفال في وضعية

.تحقيق الحماية واملواكبة املؤسساتية لألطفال•
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