


التنسيق حلماية الطفولة بسالجلنة 
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وتشرف (لمندوب التعاون الوطني بس)يرأسها املنسق العام للجنة تضم هذه اللجنة التي ،
م في عضويتها على سكرتاريتها املنسقية الجهوية لوكالة التنمية االجتماعية بالرباط  و تض

:  و املنتخبينو السلطات االقليمية و األمنيةالخارجية وبعض الهيئات كل من ممثلي املصالح 
ب والرياضة، املندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بسل، املديرية االقليمية لوزارة الشبا

ال، وحدة وحدة طب االطف)املندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة، املستشفــــى الجامعي الرازي 
شرطة االحداث، الشرطة)سرية الدرك امللكـــي سل، األمن الوطني بسل ...( االدمان

ساء واالطفال خلية التكفل بالن/وكيل جللة امللك)، املحكمة االبتدائية بسل (القضائية
مية لوزارة ، املنسقية الجهوية لوكالة التنمية االجتماعية، املديرية اإلقلي(ضحايا العنف

لمية، قسم العمل التربية الوطنية والتكوين املنهي بسل، املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلس
ابية ، الجماعة التر -مركز املصاحبة و إعادة االدماج-االجتماعي لعمالة سل، إدارة السجون 

الوطني لسل، مجلس العمالة، مجالس املقاطعات، مديرية الشغل واالدماج املنهي، املرصد
.لحقوق الطفل

بسالمكوانت جلنة التنسيق حلماية الطفولة



بسالالطفولةحلمايةالتنسيقجلنةمكوانت
الرعاية االجتماعية ساتمؤس:

 التربوي بسل الجديدةاالجتماعي املركب.

املركب االجتماعي التربوي دار األطفال سيدي بلعباس

الشبيبةيةلترباملغربيةالجمعية:الطفولةحمايةمجالفيالفاعلةاملدنياملجتمعمعياتج-

التنميةروادجمعيةاملنير،الكشفةيعجم،البيئةو للتنميةالحينهضةجمعية،سلفرع

املركز )راقرقأبيجمعيةاملنير،الكشفجمعيةالبكم،و للصماليدفياليدجمعيةالبشرية،

تشاوريةالاللجنةاألسري،لإلرشادالوئاممركز سل،أملجمعية،(التوجيهو لإلرشاداملحلي

جمعيةية،املحلللتنميةاملغربيةالجمعيةوالتنمية،للتضامنالشفاعةجمعيةتابريكت،

الجمعيةدامجة،تنميةالرقراقسل جمعية،الطفولةوحمايةاإلصلحمراكز أصدقاء

.املستدامةوالتنميةللتربيةاملغربية



:لغايات واألهداف من إحداث  لجنة التنسيقا

-حماية تعزيز و تقوية التنسيق بين مختلف املتدخلين حول قضايا
.  الطفولة بسل

ول تحسيس  صانعي القرار و الرأي العام و املجتمع املحلي واألسر ح

.ظاهرة العنف اتجاه األطفال

افعة • .من اجل الدفاع عن حقوق األطفال و النهوض بهااملر

ياجاتهم الفاعلين في مجال حماية الطفولة بسل مع تحديد احتتعبئة •
.من العنف و التكفل بضحاياهوقاية األطفال  من اجل 



:التنسيق للجنة ودعامات االشتغال اآلليات التنظيمية 

:يليمافيلتتمثللجنةومتكاملةمرنةتنظيميةآلياتوضععلىالتنسيقلجنةعملت

التنسيقلجنةميثاق_

.التنسيقللجنةالداخليالنظام_

همابسل العنفضحاياباألطفالالتكفلبمسارمتعلقتينعامتيندإنتاج:

العنفضحاياباألطفالالتكفلمسار دليل-

معبسلفالعنضحاياباألطفالاملندمجللتكفلمسار رسم،التكفلمسار ملصق-
مسار انجاز ر طو في)املسارفياملتدخلينمختلفبينللتنسيقناجعةآلياتبلورة

.(...محينالتكفل

سنويةعملبرامجو 2021-2016استراتيجيمخطط





يق اآلليات التنظيمية للجنة التنساختصاصات
:

فرق العمل 
الموضوعاتية 

يمكن للجنة •
ق التنسيق إحداث فر

عمل موضوعاتية 
حسب الحاجة 

لمتابعة الحاالت أو 
ين لتدبير تكليف مع

التنسيقية العامة

تمثلها مندوبية •
التعاون الوطني في

شخص السيد 
المندوب اإلقليمي 

للتعاون الوطني 

مهمتها اإلشراف •
على السير العام 

للجنة التنسيق

دعوة أعضاء لجنة •
التنسيق لحضور 

اجتماعاتها بناء على
برنامج العمل 

المقترح من طرفهم 
او باقتراح من 
-المنسق العام

تقديم تقرير عن 
الحصيلة والمنجزات
والبرنامج العام كل 

ستة أشهر للجنة 
التنسيق

سكرتارية اللجنة

تمثلها المنسقية•
الجهوية لوكالة 

ة التنمية االجتماعي
بالرباط

ر مهمتها كتابة تقاري•
االجتماعات 

وخالصات  العمل في
سجل خاص 

وتعميمها على 
مختلف مكونات 

ام اللجنة بتنسيق ت
امة مع التنسيقية الع

.

اعداد تقرير عن •
الحصيلة والمنجزات
و البرنامج العام كل 

ستة أشهر للجنة  
التنسيق  



ماية مكتسبات لجنة التنسيق لح

الطفولة بسل



لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسلمكتسبات 

:والتحسيس والرصدلتعبئة ا

يالوطناملرصد)اخرى وقطاعاتهيئاتالتحاق،الديناميةاستمرارية•

..).الطفللحقوق 

مجالفيمختصةعموميةمؤسسة)الطفولةحمايةوحدةاحداث•
الوطنيعاون للتاالقليميةللمندوبيةتابعةو للطفولةاالجتماعيةاملساعدة

التنسيقةللجناملواكبةو امليدانيةالستمراريةضمانبمثابةكانت(بسل

نزيلتعمليةفيسيسهلمحليكنموذجسل ديناميكيةاعتبار مكسب•

بسلالطفولةلحمايةاملندمجالترابيالجهاز احداث

الطفولةمجالفيالفاعلينبينالتنسيقوفعاليةاستمرارية•

بالطفولةاملتعلقةامللفاتمواكبةو تتبععلىالقدرة•



:والتحسيس والرصدلتعبئة ا

الخصاصلسدبسلمستقرةغير وضعيةفيلألطفالادماجمركز احداثمشروع•
ةوحد)بسلالطفولةحمايةمجالفيالجتماعيةاللمؤسساتامللحةوالحاجة

-الحداثاشرطة-العنفضحاياواالطفالبالنساءالتكفلخلية–الطفولةحماية
باإليواءالخاصةللمراكز مستقرةغير وضعيةفيلألطفالاملستقبلةو (...الدرك

بهمالتكفلمسار إلتماماملؤقتو االستعجالي

طرفنمصعبةوضعيةفيلألطفالواملواكبةواالستماعاالستقبالمراكز إحداث•
التربويةطةوالوسااالستماعمركز )التنسيقبلجنةالعضوةاملدنياملجتمعجمعيات

احصينمقاطعة:الشارعوضعيةفيباألطفالالتحسيسمركز تابريكتمقاطعة:
...)

لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسلمكتسبات 



:والرصدوالتحسيسالتعبئة➢

منمستنبطالتنسيقلجنةمكوناتمختلفمعمشتركسنوي عملبرنامجاعتماد•

استراتيجيتها

التكفلبمسار امليدانيو الفعلياالشتغال•

تسجيلةلجين)املقترحةوالبرامجواملشاريعالحاجةحسبموضوعاتيةعملفرق تفعيل•

(...القانون معنزاعفياالطفالمواكبةلجينةاملدنية،الحالةسجلتفياالطفال

مسار وملصقالعنفضحاياباألطفالالتكفلمسار دليل)االشتغالالياتتوظيف•

(التكفل

(التنسيقللجنةالداخليالنظامو امليثاق)التنظيميةااللياتتفعيل•

مجاليفالعاملةالهيئاتو الخارجيةاملصالحمختلفتدخلمجالعلىقربعنالتعرف•

(قالتنسيللجنةالدوريةاالجتماعاتفيعروضتقديمعبر )بسلالطفولةحماية

(الصماالشخاصو لألطفال)االشارةبلغةالتكفلمسار ترجمة•

لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسلمكتسبات 



:مجال التكوين➢

الطفولةةحمايمجالفياملحليينالفاعلينتحسيسو تكوينيةدوراتتنظيم•
-االمور ياءاول–املتدربين-الطلبة–التلميذ–االطفال)مكوناتهمباختلف

(ةاملحليالجماعاتاطر -الخارجيةاملصالحاطر –جمعويةاطر -تربويةاطر 

وجمعياتقطاعاتمنالجدداملنضمينلألعضاءخاصةتكوينات•

مختصةبسل الطفولةلحمايةالتنسيقلجنةاعضاءاطرمنمكونينتكوين•
افعوالوالتأطيرالتحسيسعلىالقدرةلهاعامة،الطفولةحمايةمجالفي تر

وطنياو محلياوالتكوين

لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسلمكتسبات 



ة وضعية حماية الطفولة بمدين
سل انطلقا من اشتغال لجنة 

التنسيق بسل



نسيق بسالوضعية محاية الطفولة مبدينة سال انطالقا من اشتغال جلنة الت

:  التكفل بالحاالت االجتماعية➢

 حاالت  رصدتحماية الطفولة بمدينة سال لانطالقا من اشتغال لجنة التنسيق
بهم تمت مواكبتهم والتكفل...اطفال ضحايا العنف ، اطفال في وضعية صعبة

انوني، ، قحسب ما تتطلبه كل حالة اجتماعية، حيث استفادوا من تكفل اجتماعي 
.بتظافر جهود اعضاء هذه اللجنةطبي ونفس ي

 هذا لجنة جانب  املواكبة القانونية دعمت جمعيات املجتمع املدني اعضاء الوفي
تصابها وقد اعلنت اناملحاكم بالترافع  و توفير محامين متطوعين  امللف امام 

ول حبيان قضايا االغتصاب للرأي العام  فعملت على عرض كطرف مدني في 
رباط امام محكمة االستئناف بالسالمدينة باالعتداء الجنس ي على األطفال 

.مناصرة للضحايا ومساندة لألسر
  طانة الجنس ي باالعتداء اطفال ) حالت االعتداءات الجنسية على االطفالوأمام

سن قانون خاص باالعتداءات بالتنسيقطالب أعضاء لجنة ...( ،العيايدة
.ريةزجالجنسية ضد األطفال والقاصرين يتضمن تشديد العقوبات وجعلها 



التنسيق بسالوضعية محاية الطفولة مبدينة سال انطالقا من اشتغال جلنة
ء باختالف وقد عرف مسار التكفل بهؤالء االطفال تنسيق فعال بين االعضا

عقد علىمكوناتهم و في ملف العنف الجنس ي حرصت اعضاء هذه اللجنة 
م عدة لقاءات لتسليط الضوء على االعتداءات الجنسية  وكذا لتقيي

.حصيلة العمل في مجال نصرة االطفال ضحايا االعتداءات

 ن ملسار عملية توجيه حاالت العنف نحو شبكة الفاعلين املشكليتعزيز
التكفل املحدث 

 للجمعيات تمويل مشاريع القطب االجتماعيتوظيف الدعم املالي املمنوح من
تنظيم من خاللاملختصة  لتحقيق بعض اهداف اللجنة في حماية الطفولة 

ن في هذه حمالت ميدانية ألطفال في وضعية الشارع مع تقوية قدرات العاملي
...الحملة و اللقاءات التحسيسية في التربية الوالدية



نسيق بسالوضعية محاية الطفولة مبدينة سال انطالقا من اشتغال جلنة الت

:التحسيس والوقاية➢

 الوقاية ألهمية التحسيس في استراتيجية هذه اللجنة اعدت خطة عمل في مجال التحسيس و
جمعيات ومديرية)من العنف ضد االطفال حيث عملت اعضاءها املستقطبة لألطفال  

:على...(  الشباب والرياضة

وينية تقوية قدرات العاملين في مجال حماية الطفولة باملدينة من خالل تنظيم دورات تك

الحماية الذاتية انطالقا من برنامج تعزيز...(في املخيمات الصيفية والربيعية )تحسيس االطفال
ات ، ورشالعرائس مسرح )للوقاية من العنف الجنس ي، باإلضافة الى توظيف عدة انشطة 

...(األنترنيتاالستغالل الجنس ي لألطفال عن طريق : تحسيسية حول 

 ضرورة التربية الجنسية و التوعية بتحسيس اولياء االمور خصوصا األمهات واالطفال حول
التحرش الجنس يحمايتهم من 



نسيق بسالوضعية محاية الطفولة مبدينة سال انطالقا من اشتغال جلنة الت

 ؤشرات حماية الطفولة حصلت على بعض امللوفي اطار اشتغال لجنة التنسيق
بالحاالت االحصائية توثق اشتغال اعضائها على التحسيس والوقاية  و التكفل

تتبع االن لتسهيللحدغياب نظام معلوماتي موحد االجتماعية اال انه في ظل 
ة الحاالت االجتماعية الواردة يحول دون انتاج معطيات واحصائيات مضبوط

محينة  لوضعها رهن اشارة الفاعلين 



من العنف فطفالاألحلماية التحسيسيحصيلة الربانمج 
2017سال لسنة بالطفولة املنجز من فطرف اجلمعيات االعضاء يف جلنة التنسيق حلماية 

املجموع
العدد

مكان النشاط موضوع النشاط اسم الجمعية

امهات اطفال

495
25

470

املركز السوسيوتربوي النصر -

مدرسة عامر السفلى-

رائس عرض تحسيس ي بالقرص املدمج ملسرح العـ-

.مينة و الديب

:عرض تحسيس ي لفيلم تربوي قصير -

فـــي موضـــوع الطفـــل والعنـــف " مـــن حـــذاء الـــى حـــذاء"

.املدرس ي

.مخيم تربوي شتوي -

:ورشة للقراءة والرسم في موضوع-

"حق الحماية والسلمة الصحية للطفل"

:ورشة تحسيسية لألمهات-

"للطفلالحمائيةالحاجيات التربوية و "

جمعية الكشف املنير

396 295 101
دار الشباب سيدي موس ى-

د عــــرض تحسيســــ ي بمشــــاكل العنــــف الجنســــ ي ضــــ-

األطفال

عرض شريط مينة والديب-

حاالت في وضعية إهمال5متابعة -

متابعة طفل في حالة عنف-

التحسيس بمحاربة العنف الجنس ي-

جمعية نهضة الحي للبيئة 

والتنمية



املجموع
العدد

مكان النشاط موضوع النشاط اسم الجمعية
امهات اطفال

30 15 15

مقر املركز املحلي إلرشاد وتوجيه 

األشخاص املعاقين نادي املعاق 

لجمعية أبي رقراق  

نسـية تحسيس األمهات و أطفالهم حـول التربيـة الج-

و التوعية بضرورة حمايتهم من التحرش

املركز املحلي إلرشاد وتوجيه

األشخاص املعاقين نادي 

املعاق لجمعية

أبي رقراق

1056 90 966

بالعيايدةمهرجان الطفولة -

دار الشباب حي السلم-

تابريكتدار الشباب -

الفروكيدار الشباب -

2العيايدةدار الشباب -

الرباط -سل -

ف التحســــيس بأهميــــة الحمايــــة مــــن التعــــرض للعنــــ-

الجنس ي لدى األطفال

افع ومناصرة األطفال ضحايا العنف الج- نس يالتر

كتلتابرياللجنة التشاورية 

438 438
مقر الجمعية بمدرسة واد الذهب -

تابريكت

مجلة حائطية للتحسيس ضد العنف-

الـــى ترجمـــة مســـار التكفـــل باألطفـــال ضـــحايا العنـــف-

لغة االشارة

ل جمعية اليد في اليد لتأهي

االشخاص املعاقين الصم 

باملغرب

3057 845 مسجد الحسن الثاني سل الجديدة
ل اســــــبوع خــــــاص بالتحســــــيس بــــــالعنف ضــــــد االطفــــــا

مسرحيات، أناشيد، العاب، مسابقات:
لاملجلس العلمي املحلي بس

5472 1270 4202 املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

حلماية األفطفال من العنف التحسيسيحصيلة الربانمج 
2017املنجز من فطرف اجلمعيات االعضاء يف جلنة التنسيق حلماية الطفولة بسال لسنة 



لحماية األطفال من العنف التحسيسيالبرنامج لحصيلة مبيانيرسم 

2017ة المنجز من طرف الجمعيات االعضاء في لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسال لسن

األمهات

جمعية الكشف المنير

ئة جمعية نهضة الحي للبي
والتنمية

المركز المحلي إلرشاد 
وتوجيه األشخاص 

المعاقين نادي المعاق 
لجمعية أبي رقراق

األطفال 

جمعية الكشف المنير

جمعية نهضة الحي للبيئة
والتنمية

المركز المحلي إلرشاد 
وتوجيه األشخاص المعاقين

نادي المعاق لجمعية أبي 
رقراق

تاللجنة التشاورية لتابريك

جمعية اليد في اليد لتأهيل
االشخاص المعاقين الصم 

بالمغرب



ألعضاء من طرف الجمعيات اجزالمناألطفال من العنفلحماية التحسيسيالبرنامج احصائيات خاصة ب

2017لسنة في لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسال حسب التوزيع الجغرافي بمدينة سال

املجموع
عدد المستفيدين

مكان النشاط

امهات اطفال

295 25 270 موس ىاوالدقرية

200 - 200 حي الوحدة القرية

396 295 101 سيدي موس ى

599 15 584 تابريكت

800 90 710 العيايدة

125 - 125 حي السلم

3057
845 2212 سل الجديدة

مستفيد5472 1270 4202 املجموع العام



من طرف الجمعياتجزالمناألطفال من العنفلحماية التحسيسيالبرنامج بخاص مبيانيرسم 
2017نة لساألعضاء في لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسال حسب التوزيع الجغرافي بمدينة سال

0
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قرية اوالد موسى  حي الوحدة القرية سيدي موسى تابريكت العيايدة حي السالم سال الجديدة

اطفال

امهات



مواكبة احلملة الوفطنية لتسجيل األفطفال الغري املسجلني يف سجالت احلالة املدنيةينةجل

فيلينالمسجالغيراألطفاللتسجيلالوطنيةالحملةمواكبةلجينةعملإطارفي

سجالتفيمسجلينغيرألطفالحاالتعدةرصدتمالمدنيةالحالةسجالت

ابريلشهربينالممتدةالفترةخاللملف162علىالعملتمحيثالمدنيةالحالة

وردهانالمدنيةالحالةسجالتفيالتسجيلفحصيلةوعليه،2018نونبروشهر

:اسفلهالجدولفي

المجموع  ذكور  اناث  الفترة الزمنية

64 64 2018يونيوابريل، ماي، 

98 54 44 2018يوليوز، غشت، شتنبر، أكتوبر ونونبر 

ملف162 المجموع 



ذكور 
55%

اناث 
45%

ستوزيع المستفيدين من التسجيل في سجالت الحالة المدنية حسب الجن

:لعراقيل والصعوبات التي واجهت عملية تسجيل األطفالا

ل األجداد رصد حاالت ألجيال بدون أوراق ثبوتية مما صعب علينا تسجيل األطفال حيث يجب العمل مع تسجي-

.  أوال ثم االباء في المستوى الثاني وصوال الى األبناء

.تعقيد وطول المساطر اإلدارية-

.الصفيحيةصعوبة استخراج األوراق اإلدارية لقاطني االحياء الهامشية واالحياء -

بب تعسر صعوبة استخراج شهادة الوالدة لألطفال المولودين بمستشفى الليمون ومستشفى ابن سينا بس-

.تسديد مصاريف الوالدة



ةالتجرباإلكراهات انطالقا من 
 عبة الستقبال االطفال في وضعية صمحدودية الدعامة املؤسساتية

االتيعرقل اتمام مسار التكفل في بعض الح( االيواء االستعجالي)

 موحد بين نقط االرتكاز غياب نظام معلوماتي

  ة يحد من انجاز بعض االنشطة االشعاعيغياب دعم مالي قار للجنة
...الكبرى  وتعزيز املكتسبات من التكوين



 وضعية املواكبة لألطفال فيو االستقبال،  االستماع بنيات  ضعف
رابيالتصعبة في جل مقاطعات مدينة سال و توزيعها على املستوى 

 والصحيةللمواكبة النفسية االستقبال الطبي ضعف بنية

 ي وضعية خاصة باألطفال فغياب الوحدة املتنقلة  لإلسعاف االجتماعي
صعبة 

اإلكراهات انطالقا من التجربة



افاق لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسل
ض معلومات بعإضافة -التدخل نوعية )باألطفال ومأسسة مسار التكفل تحيين •

...(  الطفولةوحدة حماية : الهيئات و املصالح الخارجية  
عبةصوضعيةفيواالطفالالعنفضحاياباألطفالخاصةاالستقبالبنيةاحداث•

لجنةاشتغاللتعزيز الطفولةحمايةوحدةو التنسيقللجنةاملاليةاملواردتدعيم•
الطفولةلحمايةالتنسيق

كفلالتمساردعمبهدفلألطفالالنفس يالتكفلمجالفيجديدةقدراتتطوير•

الطفولةحمايةمجالفياملدنياملجتمعجمعياتقدراتتطوير•

بسلالطفولةلحمايةاملندمجالترابيالجهاز تنزيل•

محليةتقارير اعدادو الطفولةلحمايةاقليميةعملخطةوضع•

الطفولةحمايةمجالفياقليميةمعلوماتقاعدةوضع•

تعميمهاو بسل النموذجيةالتجربةرسملة•







Logo Ass AMAN
Logo Alianza por la solidaridad

Logo UPE

ســــل

الجماعة الحضرية سـل



 UPEالطفولة وحدة محاية تعريف 

ديمتقبمكلفةاالجتماعيةاملساعدةمنظومةمنأساسيةآليةهيالطفولةحمايةوحدة

برامجديمتقوكذا...والقانونيةوالنفسيةالطبيةواملواكبةاللزمةاالجتماعيةاملساعدة

والتكفلالعنفأشكــالمختلـفمنسنة18منأقلاألطفـالوحمايـةوقايـةأجلمن

مختلفبينوتنسيقيةمحوريةكآليةالوحدةهذهوتعتبر صعبة،وضعيةفيباألطفال

تربيةالقطاع-والحرياتالعدلقطاع–الصحةقطاع)املحليينوالفاعليناملتدخلين

-املحليةو يةاإلقليمالسلطات–امللكيوالدركالوطنياألمن–املنهيالتكوينو الوطنية

.الطفولةيةحمامجــالفيالعاملين(...املدنياملجتمعفعالياتو املنتخبين-خارجيةمصالح



اهداف وحدات محاية الطفولة
.األطفالضدالعنفأشكالبمختلفالتعريف

األطفال،ضدالعنفخطورةبواملجتمعواألسراآلباءتوعية

.لحمايتهمالجهودتكثيفوأهمية

.فالعنأشكالمختلفعنلتبليغاتشجيع

يةوالطباالجتماعيةواملواكبةواملساعدةوالتوجيهاالستماع

.صعبةوضعيةفيأو العنفضحايالألطفالوالقانونيةوالنفسية

االطفال،حمايةنظاموتعزيز الفاعلينمختلفجهودتعبئة

يمةالكر الحياةلهميضمنبماسل،بعمالةبأوضاعهموالنهوض

.املدنيةحقوقهموصيانة



الفئة املستهدفة 
االطفال ضحايا االعتداء واإلهمال والعنف واالستغلل.

ين،متمدرسغير اطفالالعائلة،منمحرومون اطفالهشاشة،وضعيةفياالطفال

ع،الشار وضعيةفياطفالالوالدة،عندبهممصرحغير اطفالعاملون،اطفال

افقبدون مهاجروناطفالمدمنون،اطفالاعاقة،وضعيةفياطفال ...مر

 اطفال في نزاع مع القانون



وحدة محاية الطفولة مهام
الحماية املستعجلة-(أ

حاياضلألطفالاالجتماعيةواملواكبةواإلرشادواالستماعاالستقبالديمومةضمان

صعبة،وضعيةفيأوالعنف

باألطفال،الخاصةواالجتماعيةاألسريةالوساطة

األطباءون،النفسانياألطباءاألطباء،القضاة،)املتخصصيناملتدخليننحوالتوجيه

(...الشرعيون 

نفالعضحايالألطفالواالجتماعيةالقانونيةوالنفسيةالطبيةاملواكبةضمان

…واإلهمال

اتاملؤسساحدىإلىإيواءبدون صعبةوضعيةفيأوالعنفضحايااألطفالتوجيه

.األسري ادماجهمأواملحتضنة



(يناير، فرباير، مارس)2019الدورة األوىل من سنة الوقاية املستعجلةحصيلة
(يناير، فبراير، مارس)2019حصيلة الدورة األولى من سنة :محور الوقاية المستعجلة

عدد 

الحاالت 

االجتماع

ية

الجن

س

الفئة العدد

العمرية

المستوى العدد

الدراسي

وسط العدد

االقامة

الخدمات العددتصنيف الحالةالعدد

المقدمة

مجموع عدد العدد

الخدمات 

المقدمة

34

1>24ذكر

لم يبلغ سن 04

التمدرس

10

حضري

غير مسجل في الحالة 34

المدنية

13

تكفل إداري

11129

06تكفل قضائي05في وضعية إعاقة00شبه حضري11يالمستوى االبتدائ607-102انثى

مجموع 

الحاالت 

11-7االجتماعية

08

المستوى اإلعدادي

06

قروي

00

متخلى عنه

01

تدخل اجتماعي

09

02إدماج تربوي01حالة عنف00مخارج اإلقلي01المستوى الثانوي12-1407

05توجيه طبي02حالة إدمان02التكوين المهني15-1808

منقطع عن 

الدراسة

04

تشتت أسري

إدماج في 03

يالتكوين المهن

00

00توجيه قانوني03مهمل00التعليم األولي

01وساطة أسرية03حالة يتم

00في وضعية الشارع

00الهدر المدرسي

00مهاجر

00الجئ

00غير متمدرس

00في وضعية تشغيل

00في وضعية تسول

03آخــــــــــر

مجموع الحاالت 

االجتماعية 

34



والتحسيسالوقاية ( ب

الطفل،بحقوق النهوضفيواملساهمةوالتحسيس،املعلومةتقديم
والدالئلالحمايةومسارالقانونية،النصوصحول مالئمةوثائقونشرإعداد

.املتخصصة
.املختصةالجمعياتمعبشراكةوتوعويةتحسيسيةوأنشطةحمالتتنظيم

املتابعة املحلية ( ت

نويةالسالتقاريروإعداداملعلوماتمعالجةاإلحصائية،املعطياتاستخالص•
.بسالالطفولةحمايةمنظومةحول 

.بسالالطفولةلحمايةالتنسيقلجنةاجتماعاتوعقدتنظيم•
.الطفلبحمايةالخاصةواملعاهداتالقوانينوتطبيقتنفيذمتابعة•



االطفال ضحايا االعتداء واإلهمال والعنف واالستغلل.

ين،متمدرسغير اطفالالعائلة،منمحرومون اطفالهشاشة،وضعيةفياالطفال

ع،الشار وضعيةفياطفالالوالدة،عندبهممصرحغير اطفالعاملون،اطفال

افقبدون مهاجروناطفالمدمنون،اطفالاعاقة،وضعيةفياطفال ...مر

 اطفال في نزاع مع القانون



(يناير، فرباير، مارس)2019األوىل من سنة الدورة والتحسيسحصيلة الوقاية 
(يناير، فبراير، مارس)2019حصيلة الدورة األولى من سنة : محور الوقاية والتحسيس

الفئات المستهدفةالجهة المستهدفةالنشاط

تية برنامج تعزيز سلوكيات الحماية الذا

ال بمدينة سالجنسيلألطفال ضد العنف 

وك متتبعي صفحة فايس بأولياء األمور األطراألطفالمؤسسات الرعاية االجتماعية

UPE

2818دار األطفال سيدي بلعباس

المركب االجتماعي للدعم التربوي سال

الجديدة

1414

لفائدة التكوينيةبرنامج الدورات 

ال في مجال حماية الطفولة بسالعاملين

ليمية خاليا االنصات التابعة للمديرية اإلق

سال للتربية الوطنية والتكوين المهني ب

دعم التربوية للمركب االجتماعي للاألطر 

التربوي سال الجديدة

90

في إطار المقدمة االستماعحصص 

المساعدة االجتماعية والوساطة 

االسرية

االسر التي تم استقبالها في الوحدة

25

يلة التحسيس عبر صفحة الوحدة في وس

)  التواصل االجتماعي الفايس بوك 

ة التعريف بخدمات و أنشطة وحدة حماي

الطفولة سال و نشر مواضيع تهم 

(الطفولة 

468عموم المواطنين منخرطي 

4212225470المجموع حسب الفئات المستهدفة 

659المجموع العام 



(يناير، فرباير، مارس)2019األوىل من سنة الدورة احملليةحصيلة املتابعة 
(يناير، فبراير، مارس)2019حصيلة الدورة األولى من سنة :محور المتابعة المحلية

االجــــــــــراءاالنــشــطــــة

تنفيذ األنشطة الشهرية و الدورية المبرمجة2019التخطيط ووضع برنامج العمل السنوي  لسنة 

تأطير، تتبــع وتقييــم فريق العملالتسيير اإلداري وتدبير الموارد البشرية بوحدة حماية الطفولة       

توثيق الحاالت االجتماعية الواردة على وحدة حماية الطفولةقاعدة بيانات وحدة حماية الطفولة

سجل -سجل الصادرات و الواردات)ملء السجالت الخاصة بالكتابة وتحديثها

(سجل األنشطة الداخلية و الخارجية -الحاالت االجتماعية

ملء قاعدة المعطيات

تجميع اإلحصائيات و تحليل المعطيات

استخراج المعطيات 

لة استخالص المعطيات وإعداد التقارير السنوية حول خدمات وحدة حماية الطفو

سال

ملء ملفات المستفيدين من طرف المساعدات االجتماعيات  الحاالت االجتماعية الواردة على وحدة حماية الطفولة

جاز إجراء مقابالت عبر استقبال، استماع، توجيه و إرشاد األطفال وعائالتهم ان

إحصائيات شهرية، دورية وسنوية للحاالت االجتماعية المستقبلة 

التنسيق مع نقط االرتكازالمتدخلين حول قضايا حماية الطفولة بسالتأمين العالقة بين 

2019تتبع مخطط عمل اللجنة تحت اشراف منسق اللجنة سنة اجتماعات لجنة التنسيق لحماية الطفولة

تحت اشراف المكلفة بملف وحدة 2019تتبع برنامج عمل لجينة التواصل لسنة اجتماعات اللجينات التقنية للجنة التنسيق لحماية الطفولة

حماية الطفولة بالمندوبية

مواكبة أنشطة أعضاء لجنة التنسيق لحماية الطفولةلقاءات موضوعاتية مع مختلف الفاعلين في مجال حماية الطفولة

ع االطالع على عمل الفريق خالل األسبوع  و المهام التي يجب انجازها لألسبواالجتماعات األسبوعية واالستثنائية لفريق وحدة حماية الطفولة

الالمقبل ،االخبار بالمستجدات  الواردة من طرف  مندوبية التعاون الوطني س

.تتبع الحاالت االجتماعية الواردة على الوحدة 

أنشطة وحدة حماية الطفولة

المبرجةجرد األنشطة الداخلية والخارجية 

تمثيل وحدة حماية الطفولة أو المندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بسال

اعداد تقارير خاصة باألنشطة الداخلية والخارجية 

اعداد تقارير خاصة بالحاالت التي يتم استقبالها وخاصة حاالت العنف

منسقة وحدة





:وحدة محاية الطفولةمسار التكفل ابلطفل ب

الرصد

االستقبال 

واالستماع

التشخيص

التوجيه

املواكبة والتتبع



مكونات الوحدة

:تتكون وحدة حماية الطفولة من فريقين للعمل

:فريق املداومة1

واطار لالستقبال والتوجيهويتكون أساسا من منسقة ومساعدتين اجتماعيتين

فريق نقط االرتكاز2

 املعنيةيةالوطنواملؤسساتالوزاريةللقطاعاتالخارجيةاملصالحممثليمنويتكون
األمنغيل،التشوالرياضة،الشبابالوطنية،التربيةالصحة،العدل،)الطفولةبحماية

املجالفيالعاملةاملحليةالجمعياتوكذا،(امللكيالدركالوطني،



هيكلة وحدة حماية الطفولة بسل

الكتابة/ االستقبال 

الجمعيات الشريكة 

املندوبية االقليمية للتعاون الوطني بسال

لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسال

عاملة النظافة عمال الحراسة

UPEمنسقة الوحــدة 

مساعدة اجتماعية  مساعدة اجتماعية



وحدة محاية الطفولةمهام منسقة
أنهماكالتدخلت،مختلفعلىيشرفو العملفريقسير حسنعلىاملنسقسهر ي

:التاليةهاماملعبر الطفولةحمايةمجالفيالفاعلينمختلفبينالتنسيـقيتولى

.السنوي العملبرنامجووضعالتخطيط✓

.الطفولةحمايةبوحدةالبشريةاملواردوتدبير املاليو اإلداري التسيير ✓

.العملفريقوتقييــمتتبــعتأطير،✓

.فالاألطضدبالعنفالخاصةالتقارير إعدادو املعطياتو اإلحصائياتتجميع✓

.القراراتتنفيذعلىالسهر و الشركاءمعاجتماعاتعقد✓

.األطفالضدالعنفملناهضةتحسيسيةحملتتنظيم✓



(ة)اجتماعي( ة)مهام املساعد
عطياتاملبتجميعاالجتماعية،التدخلتسيـر حسنعلىاالجتماعياملساعديسهــر 
زمةالل التدابير تحديدمعبالخطر،املهددينأو خطـر وضعيةفياألطفالحول 

:خللمنذلكو الفاعلينمختلفمعالتنسيقو لحمايتهم

وعائلتهماألطفالإرشادو توجيهاستماع،استقبال،عبر مقابلتإجراء.

لخطـرطفــلتعرضحالةتبيانشأنهامنالتياملعطياتجميعتجميع.

 األطفالضدعنفحالةبأيةاإلنذار.

التكفلمراحلجميعخللالعنفضحيةالطفلمواكبة.

الحاالتتقييمو تتبع.

الصحيو يالنفس الدعمو االستشارةخدماتلجميعوعائلتهماألطفالولوجتنسيق

.واالجتماعي




