جلنة التنسيق حلماية الطفولة بسال
مسار التأسيس
 في إطار الدينامية التي خلقها مشروع تقوية قدرات املجتمع املدني ،ودعم إحداث نظام
لحماية الطفولة بسل الذي أشرفت على إنجازه جمعية أمان طيلة أربع سنوات (يوليوز
 – 2012مايو  ،)2016بشراكة مع املنظمة االسبانية :االئتلف للتضامن" "
Allianzaوبدعم مالي من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي والتنمية ،وبدعم
وبمبادرة من مندوبية التعاون الوطني بسل بالنظر ملا توليه مؤسسة التعاون الوطني
من اهمية كبرى الستراتيجيتها في مجال املساعدة االجتماعية و رعاية الطفولة تنزيل
ملخطط وزارة االسرة و التضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ،مع باقي مكونات
القطب االجتماعي ،تأسست لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسل يوم  07ابريل 2014
من أجل خلق دينامية مجالية على مستوى املدينة وتعزيز املجهودات وضمان التقائية
الفاعلين املحليين العاملين في مجال حماية الطفولة .

مكوانت جلنة التنسيق حلماية الطفولة بسال
 تضم هذه اللجنة التي يرأسها املنسق العام للجنة (مندوب التعاون الوطني بسل) ،وتشرف
على سكرتاريتها املنسقية الجهوية لوكالة التنمية االجتماعية بالرباط و تضم في عضويتها
كل من ممثلي املصالح الخارجية وبعض الهيئات و السلطات االقليمية و األمنية و املنتخبين:
املندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بسل ،املديرية االقليمية لوزارة الشباب والرياضة،
املندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة ،املستشف ــى الجامعي الرازي (وحدة طب االطفال ،وحدة
االدمان )...سرية الدرك امللك ــي سل ،األمن الوطني بسل (شرطة االحداث ،الشرطة
القضائية) ،املحكمة االبتدائية بسل (وكيل جللة امللك/خلية التكفل بالنساء واالطفال
ضحايا العنف) ،املنسقية الجهوية لوكالة التنمية االجتماعية ،املديرية اإلقليمية لوزارة
التربية الوطنية والتكوين املنهي بسل ،املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسلمية ،قسم العمل
االجتماعي لعمالة سل ،إدارة السجون -مركزاملصاحبة و إعادة االدماج ،-الجماعة التر ابية
لسل ،مجلس العمالة ،مجالس املقاطعات ،مديرية الشغل واالدماج املنهي ،املرصد الوطني
لحقوق الطفل.

مكوانت جلنة التنسيق حلماية الطفولة بسال


مؤسسات الرعاية االجتماعية :



املركب االجتماعي التربوي بسل الجديدة.



املركب االجتماعي التربوي داراألطفال سيدي بلعباس



جمعيات املجتمع املدني الفاعلة في مجال حماية الطفولة :الجمعية املغربية لتربية الشبيبة -

فرع سل ،جمعية نهضة الحي للتنمية و البيئة ،جمعية الكشف املنير ،جمعية رواد التنمية
البشرية ،جمعية اليد في اليد للصم و البكم ،جمعية الكشف املنير ،جمعية أبي رقراق (املركز
املحلي لإلرشاد و التوجيه) ،جمعية أمل سل ،مركز الوئام لإلرشاد األسري ،اللجنة التشاورية
تابريكت ،جمعية الشفاعة للتضامن والتنمية ،الجمعية املغربية للتنمية املحلية ،جمعية
أصدقاء مراكز اإلصلح وحماية الطفولة ،جمعية سل الرقراق تنمية دامجة ،الجمعية
املغربية للتربية والتنمية املستدامة.

الغايات واألهداف من إحداث لجنة التنسيق:

- تعزيزو تقوية التنسيق بين مختلف املتدخلين حول قضايا حماية
الطفولة بسل.
 تحسيس صانعي القرار و الرأي العام و املجتمع املحلي واألسر حول
ظاهرة العنف اتجاه األطفال.
• املر افعة من اجل الدفاع عن حقوق األطفال و النهوض بها.
• تعبئة الفاعلين في مجال حماية الطفولة بسل مع تحديد احتياجاتهم
من اجل وقاية األطفال من العنف و التكفل بضحاياه.

اآلليات التنظيمية ودعامات االشتغال للجنة التنسيق :
عملت لجنة التنسيق على وضع آليات تنظيمية مرنة ومتكاملة للجنة تتمثل في ما يلي:
_ ميثاق لجنة التنسيق
_ النظام الداخلي للجنة التنسيق .
 إنتاج دعامتين متعلقتين بمسار التكفل باألطفال ضحايا العنف بسل هما :
 دليل مسارالتكفل باألطفال ضحايا العنف ملصق مسار التكفل ،رسم مسار للتكفل املندمج باألطفال ضحايا العنف بسل معبلورة آليات ناجعة للتنسيق بين مختلف املتدخلين في املسار (في طور انجاز مسار
التكفل محين.)...
 مخطط استراتيجي  2021 -2016و برامج عمل سنوية

اختصاصات اآلليات التنظيمية للجنة التنسيق
:

سكرتارية اللجنة

• تمثلها المنسقية
الجهوية لوكالة
التنمية االجتماعية
بالرباط
• مهمتها كتابة تقارير
االجتماعات
وخالصات العمل في
سجل خاص
وتعميمها على
مختلف مكونات
اللجنة بتنسيق تام
مع التنسيقية العامة
.
• اعداد تقرير عن
الحصيلة والمنجزات
و البرنامج العام كل
ستة أشهر للجنة
التنسيق

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

فرق العمل
الموضوعاتية
• يمكن للجنة
التنسيق إحداث فرق
عمل موضوعاتية
حسب الحاجة
لمتابعة الحاالت أو
لتدبير تكليف معين

مكتسبات لجنة التنسيق لحماية
الطفولة بسل

مكتسبات لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسل
التعبئة والتحسيس والرصد:
•

•

•
•
•

استمرارية الدينامية ،التحاق هيئات وقطاعات اخرى (املرصد الوطني
لحقوق الطفل(...
احداث وحدة حماية الطفولة (مؤسسة عمومية مختصة في مجال
املساعدة االجتماعية للطفولة و تابعة للمندوبية االقليمية للتعاون الوطني
بسل) كانت بمثابة ضمان الستمرارية امليدانية و املواكبة للجنة التنسيق
مكسب اعتبار ديناميكية سل كنموذج محلي سيسهل في عملية تنزيل
احداث الجهازالترابي املندمج لحماية الطفولة بسل
استمرارية وفعالية التنسيق بين الفاعلين في مجال الطفولة
القدرة على تتبع و مواكبة امللفات املتعلقة بالطفولة

مكتسبات لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسل
التعبئة والتحسيس والرصد:
• مشروع احداث مركز ادماج لألطفال في وضعية غير مستقرة بسل لسد الخصاص
والحاجة امللحة للمؤسسات االجتماعية في مجال حماية الطفولة بسل ( وحدة
حماية الطفولة – خلية التكفل بالنساء واالطفال ضحايا العنف -شرطة االحداث-
الدرك )...و املستقبلة لألطفال في وضعية غير مستقرة للمراكز الخاصة باإليواء
االستعجالي و املؤقت إلتمام مسارالتكفل بهم
• إحداث مراكز االستقبال واالستماع واملواكبة لألطفال في وضعية صعبة من طرف
جمعيات املجتمع املدني العضوة بلجنة التنسيق ( مركز االستماع والوساطة التربوية
 :مقاطعة تابريكت مركز التحسيس باألطفال في وضعية الشارع  :مقاطعة احصين
)...

مكتسبات لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسل
➢ التعبئة والتحسيس والرصد:
• اعتماد برنامج عمل سنوي مشترك مع مختلف مكونات لجنة التنسيق مستنبط من
استراتيجيتها
• االشتغال الفعلي و امليداني بمسارالتكفل
• تفعيل فرق عمل موضوعاتية حسب الحاجة واملشاريع والبرامج املقترحة (لجينة تسجيل
االطفال في سجلت الحالة املدنية ،لجينة مواكبة االطفال في نزاع مع القانون)...
• توظيف اليات االشتغال (دليل مسار التكفل باألطفال ضحايا العنف وملصق مسار
التكفل)
• تفعيل االليات التنظيمية (امليثاق و النظام الداخلي للجنة التنسيق)
• التعرف عن قرب على مجال تدخل مختلف املصالح الخارجية و الهيئات العاملة في مجال
حماية الطفولة بسل(عبرتقديم عروض في االجتماعات الدورية للجنة التنسيق)
• ترجمة مسارالتكفل بلغة االشارة ( لألطفال و االشخاص الصم )

مكتسبات لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسل
➢ مجال التكوين:
• تنظيم دورات تكوينية و تحسيس الفاعلين املحليين في مجال حماية الطفولة
باختلف مكوناتهم ( االطفال –التلميذ – الطلبة  -املتدربين – اولياء االمور-
اطرتربوية  -اطرجمعوية –اطراملصالح الخارجية -اطرالجماعات املحلية)
• تكوينات خاصة لألعضاء املنضمين الجدد من قطاعات وجمعيات
• تكوين مكونين من اطر اعضاء لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسل مختصة
في مجال حماية الطفولة عامة ،لها القدرة على التحسيس والتأطير والتر افع
والتكوين محليا و وطنيا

وضعية حماية الطفولة بمدينة
سل انطلقا من اشتغال لجنة
التنسيق بسل

وضعية محاية الطفولة مبدينة سال انطالقا من اشتغال جلنة التنسيق بسال
➢ التكفل بالحاالت االجتماعية:

 انطالقا من اشتغال لجنة التنسيق لحماية الطفولة بمدينة سال رصدت حاالت
اطفال ضحايا العنف  ،اطفال في وضعية صعبة...تمت مواكبتهم والتكفل بهم
حسب ما تتطلبه كل حالة اجتماعية ،حيث استفادوا من تكفل اجتماعي  ،قانوني،

طبي ونفس ي بتظافر جهود اعضاء هذه اللجنة.
 وفي جانب املواكبة القانونية دعمت جمعيات املجتمع املدني اعضاء اللجنة هذا
امللف امام املحاكم بالترافع و توفير محامين متطوعين وقد اعلنت انتصابها
كطرف مدني في قضايا االغتصاب للرأي العام فعملت على عرض بيان حول
االعتداء الجنس ي على األطفال بمدينة سال امام محكمة االستئناف بالرباط
مناصرة للضحايا ومساندة لألسر.
 وأمام حالت االعتداءات الجنسية على االطفال( اطفال االعتداء الجنس ي بطانة
،العيايدة )...طالب أعضاء لجنة التنسيق بسن قانون خاص باالعتداءات
الجنسية ضد األطفال والقاصرين يتضمن تشديد العقوبات وجعلها زجرية.

وضعية محاية الطفولة مبدينة سال انطالقا من اشتغال جلنة التنسيق بسال
 وقد عرف مسار التكفل بهؤالء االطفال تنسيق فعال بين االعضاء باختالف
مكوناتهم و في ملف العنف الجنس ي حرصت اعضاء هذه اللجنة على عقد
عدة لقاءات لتسليط الضوء على االعتداءات الجنسية وكذا لتقييم
حصيلة العمل في مجال نصرة االطفال ضحايا االعتداءات.
 تعزيز عملية توجيه حاالت العنف نحو شبكة الفاعلين املشكلين ملسار
التكفل املحدث
 توظيف الدعم املالي املمنوح من تمويل مشاريع القطب االجتماعي للجمعيات
املختصة لتحقيق بعض اهداف اللجنة في حماية الطفولة من خالل تنظيم
حمالت ميدانية ألطفال في وضعية الشارع مع تقوية قدرات العاملين في هذه
الحملة و اللقاءات التحسيسية في التربية الوالدية...

وضعية محاية الطفولة مبدينة سال انطالقا من اشتغال جلنة التنسيق بسال
➢ التحسيس والوقاية:
 ألهمية التحسيس في استراتيجية هذه اللجنة اعدت خطة عمل في مجال التحسيس والوقاية
من العنف ضد االطفال حيث عملت اعضاءها املستقطبة لألطفال (جمعيات ومديرية
الشباب والرياضة )...على:
 تقوية قدرات العاملين في مجال حماية الطفولة باملدينة من خالل تنظيم دورات تكوينية
 تحسيس االطفال(في املخيمات الصيفية والربيعية )...انطالقا من برنامج تعزيز الحماية الذاتية
للوقاية من العنف الجنس ي ،باإلضافة الى توظيف عدة انشطة (مسرح العرائس  ،ورشات
تحسيسية حول :االستغالل الجنس ي لألطفال عن طريق األنترنيت)...
 تحسيس اولياء االمور خصوصا األمهات واالطفال حول التربية الجنسية و التوعية بضرورة
حمايتهم من التحرش الجنس ي

وضعية محاية الطفولة مبدينة سال انطالقا من اشتغال جلنة التنسيق بسال
 وفي اطار اشتغال لجنة التنسيق لحماية الطفولة حصلت على بعض املؤشرات
االحصائية توثق اشتغال اعضائها على التحسيس والوقاية و التكفل بالحاالت
االجتماعية اال انه في ظل غياب نظام معلوماتي موحد لحد االن لتسهيل تتبع
الحاالت االجتماعية الواردة يحول دون انتاج معطيات واحصائيات مضبوطة
محينة لوضعها رهن اشارة الفاعلين

حصيلة الربانمج التحسيسي حلماية األفطفال من العنف
املنجز من فطرف اجلمعيات االعضاء يف جلنة التنسيق حلماية الطفولة بسال لسنة 2017
اسم الجمعية

موضوع النشاط

العدد

مكان النشاط
اطفال

جمعية الكشف املنير

جمعية نهضة الحي للبيئة
والتنمية

 عرض تحسيس ي بالقرص املدمج ملسرح العـرائسمينة و الديب.
 عرض تحسيس ي لفيلم تربوي قصير:"مــن حــذاء الــى حــذاء" فــي موضــوع الطفــل والعنــف  -املركزالسوسيوتربوي النصر
املدرس ي.
 مدرسة عامرالسفلىمخيم تربوي شتوي.
 ورشة للقراءة والرسم في موضوع:"حق الحماية والسلمة الصحية للطفل"
ورشة تحسيسية لألمهات:"الحاجيات التربوية و الحمائية للطفل"
 ع ــرض تحسيسـ ـ ي بمش ــاكل العن ــف الجنسـ ـ ي ضـ ـداألطفال
 دارالشباب سيدي موس ى عرض شريط مينة والديب متابعة  5حاالت في وضعية إهمال متابعة طفل في حالة عنف -التحسيس بمحاربة العنف الجنس ي

470

101

املجموع
امهات

25

295

495

396

حصيلة الربانمج التحسيسي حلماية األفطفال من العنف
املنجز من فطرف اجلمعيات االعضاء يف جلنة التنسيق حلماية الطفولة بسال لسنة 2017
اسم الجمعية

موضوع النشاط

العدد

مكان النشاط
اطفال

املركزاملحلي إلرشاد وتوجيه
األشخاص املعاقين نادي
املعاق لجمعية
أبي رقراق

مقراملركزاملحلي إلرشاد وتوجيه
 تحسيس األمهات و أطفالهم حـول التربيـة الجنسـية األشخاص املعاقين نادي املعاقلجمعية أبي رقراق
و التوعية بضرورة حمايتهم من التحرش

15

 مهرجان الطفولة بالعيايدة دارالشباب حي السلم التحس ــيس بأهمي ــة الحماي ــة م ــن التع ــرض للعنـ ـف دارالشباب تابريكتاللجنة التشاورية لتابريكت الجنس ي لدى األطفال
 دارالشباب الفروكي التر افع ومناصرة األطفال ضحايا العنف الجنس ي دارالشباب العيايدة 2 -سل  -الرباط

966

جمعية اليد في اليد لتأهيل  -مجلة حائطية للتحسيس ضد العنف
 مقرالجمعية بمدرسة واد الذهباالشخاص املعاقين الصم  -ترجمــة مســارالتكفــل باألطفــال ضــحايا العنــف الــى
تابريكت
لغة االشارة
باملغرب

438

اسـ ــبوع خـ ــاص بالتحسـ ــيس بـ ــالعنف ضـ ــد االطفـ ــال
املجلس العلمي املحلي بسل
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رسم مبياني لحصيلة البرنامج التحسيسي لحماية األطفال من العنف
المنجز من طرف الجمعيات االعضاء في لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسال لسنة 2017

األطفال

األمهات
جمعية الكشف المنير
جمعية الكشف المنير

جمعية نهضة الحي للبيئة
والتنمية

المركز المحلي إلرشاد
وتوجيه األشخاص
المعاقين نادي المعاق
لجمعية أبي رقراق

جمعية نهضة الحي للبيئة
والتنمية

المركز المحلي إلرشاد
وتوجيه األشخاص المعاقين
نادي المعاق لجمعية أبي
رقراق
اللجنة التشاورية لتابريكت
جمعية اليد في اليد لتأهيل
االشخاص المعاقين الصم
بالمغرب

احصائيات خاصة بالبرنامج التحسيسي لحماية األطفال من العنف المنجز من طرف الجمعيات األعضاء
في لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسال حسب التوزيع الجغرافي بمدينة سال لسنة 2017

مكان النشاط

عدد المستفيدين
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رسم مبياني خاص بالبرنامج التحسيسي لحماية األطفال من العنف المنجز من طرف الجمعيات
األعضاء في لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسال حسب التوزيع الجغرافي بمدينة سال لسنة 2017
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سال الجديدة

حي السالم

العيايدة

تابريكت

سيدي موسى

حي الوحدة القرية

قرية اوالد موسى

جلينة مواكبة احلملة الوفطنية لتسجيل األفطفال الغري املسجلني يف سجالت احلالة املدنية
 في إطار عمل لجينة مواكبة الحملة الوطنية لتسجيل األطفال الغير المسجلين في
سجالت الحالة المدنية تم رصد عدة حاالت ألطفال غير مسجلين في سجالت
الحالة المدنية حيث تم العمل على 162ملف خالل الفترة الممتدة بين شهر ابريل
وشهر نونبر  ،2018وعليه فحصيلة التسجيل في سجالت الحالة المدنية نوردها
في الجدول اسفله:
الفترة الزمنية

اناث

ابريل ،ماي ،يونيو 2018
يوليوز ،غشت ،شتنبر ،أكتوبر ونونبر 2018

المجموع

ذكور
64

44

المجموع
64

54

98

 162ملف

توزيع المستفيدين من التسجيل في سجالت الحالة المدنية حسب الجنس

ذكور
%55

اناث
%45

العراقيل والصعوبات التي واجهت عملية تسجيل األطفال:
-

رصد حاالت ألجيال بدون أوراق ثبوتية مما صعب علينا تسجيل األطفال حيث يجب العمل مع تسجيل األجداد
أوال ثم االباء في المستوى الثاني وصوال الى األبناء.

-

تعقيد وطول المساطر اإلدارية.

-

صعوبة استخراج األوراق اإلدارية لقاطني االحياء الهامشية واالحياء الصفيحية.

-

صعوبة استخراج شهادة الوالدة لألطفال المولودين بمستشفى الليمون ومستشفى ابن سينا بسبب تعسر
تسديد مصاريف الوالدة.

اإلكراهات انطالقا من التجربة
 محدودية الدعامة املؤسساتية الستقبال االطفال في وضعية صعبة
(االيواء االستعجالي) يعرقل اتمام مسار التكفل في بعض الحاالت
 غياب نظام معلوماتي موحد بين نقط االرتكاز
 غياب دعم مالي قار للجنة يحد من انجاز بعض االنشطة االشعاعية
الكبرى وتعزيز املكتسبات من التكوين...

اإلكراهات انطالقا من التجربة
 ضعف بنيات االستقبال ،االستماع و املواكبة لألطفال في وضعية
صعبة في جل مقاطعات مدينة سال و توزيعها على املستوى الترابي
 ضعف بنية االستقبال الطبي للمواكبة النفسية والصحية
 غياب الوحدة املتنقلة لإلسعاف االجتماعي خاصة باألطفال في وضعية
صعبة

افاق لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسل
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تحيين ومأسسة مسارالتكفل باألطفال (نوعية التدخل  -إضافة معلومات بعض
الهيئات و املصالح الخارجية  :وحدة حماية الطفولة)...
احداث بنية االستقبال خاصة باألطفال ضحايا العنف واالطفال في وضعية صعبة
تدعيم املوارد املالية للجنة التنسيق ووحدة حماية الطفولة لتعزيز اشتغال لجنة
التنسيق لحماية الطفولة
تطوير قدرات جديدة في مجال التكفل النفس ي لألطفال بهدف دعم مسار التكفل
تطوير قدرات جمعيات املجتمع املدني في مجال حماية الطفولة
تنزيل الجهازالترابي املندمج لحماية الطفولة بسل
وضع خطة عمل اقليمية لحماية الطفولة و اعداد تقاريرمحلية
وضع قاعدة معلومات اقليمية في مجال حماية الطفولة
رسملة التجربة النموذجية بسل و تعميمها

Logo Ass AMAN
Logo Alianza por la solidaridad
Logo UPE

س ــل

الجماعة الحضرية سـل

تعريف وحدة محاية الطفولة UPE
وحدة حماية الطفولة هي آلية أساسية من منظومة املساعدة االجتماعية مكلفة بتقديم
املساعدة االجتماعية اللزمة واملواكبة الطبية والنفسية والقانونية ...وكذا تقديم برامج

من أجل وقايـة وحمايـة األطفـال أقل من  18سنة من مختلـف أشكــال العنف والتكفل
باألطفال في وضعية صعبة ،وتعتبر هذه الوحدة كآلية محورية وتنسيقية بين مختلف
املتدخلين والفاعلين املحليين ( قطاع الصحة – قطاع العدل والحريات  -قطاع التربية
الوطنية و التكوين املنهي – األمن الوطني والدرك امللكي –السلطات اإلقليمية و املحلية -
مصالح خارجية -املنتخبين و فعاليات املجتمع املدني )...العاملين في مجــال حماية الطفولة.

اهداف وحدات محاية الطفولة
التعريف بمختلف أشكال العنف ضد األطفال.
توعية اآلباء واألسر واملجتمع بخطورة العنف ضد األطفال،
وأهمية تكثيف الجهود لحمايتهم.
تشجيع التبليغ عن مختلف أشكال العنف.
االستماع والتوجيه واملساعدة واملواكبة االجتماعية والطبية
والنفسية والقانونية لألطفال ضحايا العنف أو في وضعية صعبة.
تعبئة جهود مختلف الفاعلين وتعزيز نظام حماية االطفال،
والنهوض بأوضاعهم بعمالة سل ،بما يضمن لهم الحياة الكريمة
وصيانة حقوقهم املدنية.

الفئة املستهدفة
 االطفال ضحايا االعتداء واإلهمال والعنف واالستغلل.
 االطفال في وضعية هشاشة ،اطفال محرومون من العائلة ،اطفال غير متمدرسين،
اطفال عاملون ،اطفال غير مصرح بهم عند الوالدة ،اطفال في وضعية الشارع،
اطفال في وضعية اعاقة ،اطفال مدمنون ،اطفال مهاجرون بدون مر افق...
 اطفال في نزاع مع القانون

مهام وحدة محاية الطفولة
أ)  -الحماية املستعجلة
 ضمان ديمومة االستقبال واالستماع واإلرشاد واملواكبة االجتماعية لألطفال ضحايا
العنف أو في وضعية صعبة،
 الوساطة األسرية واالجتماعية الخاصة باألطفال،
 التوجيه نحو املتدخلين املتخصصين (القضاة ،األطباء ،األطباء النفسانيون ،األطباء
الشرعيون)...
 ضمان املواكبة الطبية والنفسية القانونية واالجتماعية لألطفال ضحايا العنف
واإلهمال…
 توجيه األطفال ضحايا العنف أو في وضعية صعبة بدون إيواء إلى احدى املؤسسات
املحتضنة أو ادماجهم األسري.

حصيلة الوقاية املستعجلة الدورة األوىل من سنة ( 2019يناير ،فرباير ،مارس)
محور الوقاية المستعجلة :حصيلة الدورة األولى من سنة ( 2019يناير ،فبراير ،مارس)
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ب) الوقاية والتحسيس
تقديم املعلومة  ،والتحسيس واملساهمة في النهوض بحقوق الطفل،
إعداد ونشر وثائق مالئمة حول النصوص القانونية ،ومسار الحماية والدالئل
املتخصصة.
تنظيم حمالت وأنشطة تحسيسية وتوعوية بشراكة مع الجمعيات املختصة.

ت) املتابعة املحلية

• استخالص املعطيات اإلحصائية ،معالجة املعلومات وإعداد التقارير السنوية
حول منظومة حماية الطفولة بسال.
• تنظيم وعقد اجتماعات لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسال.
• متابعة تنفيذ وتطبيق القوانين واملعاهدات الخاصة بحماية الطفل.

 االطفال ضحايا االعتداء واإلهمال والعنف واالستغلل.
 االطفال في وضعية هشاشة ،اطفال محرومون من العائلة ،اطفال غير متمدرسين،
اطفال عاملون ،اطفال غير مصرح بهم عند الوالدة ،اطفال في وضعية الشارع،
اطفال في وضعية اعاقة ،اطفال مدمنون ،اطفال مهاجرون بدون مر افق...
 اطفال في نزاع مع القانون

حصيلة الوقاية والتحسيس الدورة األوىل من سنة ( 2019يناير ،فرباير ،مارس)

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

برنامج تعزيز سلوكيات الحماية الذاتية
لألطفال ضد العنف الجنسي بمدينة سال

الجهة المستهدفة

مؤسسات الرعاية االجتماعية

الفئات المستهدفة

األطفال

األطر

دار األطفال سيدي بلعباس

28

18

برنامج الدورات التكوينية لفائدة
العاملين في مجال حماية الطفولة بسال

المركب االجتماعي للدعم التربوي سال
الجديدة
خاليا االنصات التابعة للمديرية اإلقليمية
للتربية الوطنية والتكوين المهني بسال
األطر التربوية للمركب االجتماعي للدعم
التربوي سال الجديدة

14

14

حصص االستماع المقدمة في إطار
المساعدة االجتماعية والوساطة
االسرية

االسر التي تم استقبالها في الوحدة

أولياء األمور

90

25

التحسيس عبر صفحة الوحدة في وسيلة عموم المواطنين منخرطي
التواصل االجتماعي الفايس بوك (
التعريف بخدمات و أنشطة وحدة حماية
الطفولة سال و نشر مواضيع تهم
الطفولة )
المجموع حسب الفئات المستهدفة

المجموع العام

متتبعي صفحة فايس بوك
UPE

468

42

122
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25
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منسقة وحدة

حصيلة املتابعة احمللية الدورة األوىل من سنة ( 2019يناير ،فرباير ،مارس)

محور المتابعة المحلية:حصيلة الدورة األولى من سنة ( 2019يناير ،فبراير ،مارس)
االنــشــطــــة
التخطيط ووضع برنامج العمل السنوي لسنة 2019
التسيير اإلداري وتدبير الموارد البشرية بوحدة حماية الطفولة
قاعدة بيانات وحدة حماية الطفولة

الحاالت االجتماعية الواردة على وحدة حماية الطفولة

تأمين العالقة بين المتدخلين حول قضايا حماية الطفولة بسال
اجتماعات لجنة التنسيق لحماية الطفولة
اجتماعات اللجينات التقنية للجنة التنسيق لحماية الطفولة

لقاءات موضوعاتية مع مختلف الفاعلين في مجال حماية الطفولة
االجتماعات األسبوعية واالستثنائية لفريق وحدة حماية الطفولة

أنشطة وحدة حماية الطفولة

االجــــــــــراء
تنفيذ األنشطة الشهرية و الدورية المبرمجة
تأطير ،تتبــع وتقييــم فريق العمل
توثيق الحاالت االجتماعية الواردة على وحدة حماية الطفولة
ملء السجالت الخاصة بالكتابة وتحديثها(سجل الصادرات و الواردات-سجل
الحاالت االجتماعية-سجل األنشطة الداخلية و الخارجية )
ملء قاعدة المعطيات
تجميع اإلحصائيات و تحليل المعطيات
استخراج المعطيات
استخالص المعطيات وإعداد التقارير السنوية حول خدمات وحدة حماية الطفولة
سال
ملء ملفات المستفيدين من طرف المساعدات االجتماعيات
إجراء مقابالت عبر استقبال ،استماع ،توجيه و إرشاد األطفال وعائالتهم انجاز
إحصائيات شهرية ،دورية وسنوية للحاالت االجتماعية المستقبلة
التنسيق مع نقط االرتكاز
تتبع مخطط عمل اللجنة تحت اشراف منسق اللجنة سنة 2019
تتبع برنامج عمل لجينة التواصل لسنة  2019تحت اشراف المكلفة بملف وحدة
حماية الطفولة بالمندوبية
مواكبة أنشطة أعضاء لجنة التنسيق لحماية الطفولة
االطالع على عمل الفريق خالل األسبوع و المهام التي يجب انجازها لألسبوع
المقبل ،االخبار بالمستجدات الواردة من طرف مندوبية التعاون الوطني سال
تتبع الحاالت االجتماعية الواردة على الوحدة .
جرد األنشطة الداخلية والخارجية المبرجة
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

مسار التكفل ابلطفل بوحدة محاية الطفولة:
الرصد

االستقبال
واالستماع

التشخيص
التوجيه

املواكبة والتتبع

مكونات الوحدة
تتكون وحدة حماية الطفولة من فريقين للعمل:
 1فريق املداومة:
ويتكون أساسا من منسقة ومساعدتين اجتماعيتين واطار لالستقبال والتوجيه
 2فريق نقط االرتكاز
 ويتكون من ممثلي املصالح الخارجية للقطاعات الوزارية واملؤسسات الوطنية املعنية
بحماية الطفولة(العدل ،الصحة ،التربية الوطنية ،الشباب والرياضة ،التشغيل ،األمن
الوطني ،الدرك امللكي) ،وكذا الجمعيات املحلية العاملة في املجال

هيكلة وحدة حماية الطفولة بسل
لجنة التنسيق لحماية الطفولة بسال
املندوبية االقليمية للتعاون الوطني بسال

منسقة الوحــدة UPE

الجمعيات الشريكة

االستقبال  /الكتابة
مساعدة اجتماعية

عمال الحراسة

مساعدة اجتماعية

عاملة النظافة

مهام منسقة وحدة محاية الطفولة
يسهر املنسق على حسن سير فريق العمل و يشرف على مختلف التدخلت ،كما أنه
يتولى التنسيـق بين مختلف الفاعلين في مجال حماية الطفولة عبراملهام التالية:
✓ التخطيط ووضع برنامج العمل السنوي.
✓ التسييراإلداري و املالي وتدبيراملوارد البشرية بوحدة حماية الطفولة.
✓ تأطير ،تتبــع وتقييــم فريق العمل.
✓ تجميع اإلحصائيات و املعطيات و إعداد التقاريرالخاصة بالعنف ضد األطفال.
✓ عقد اجتماعات مع الشركاء و السهرعلى تنفيذ القرارات.
✓ تنظيم حملت تحسيسية ملناهضة العنف ضد األطفال.

مهام املساعد(ة) اجتماعي(ة)
يسهــر املساعد االجتماعي على حسن سيـر التدخلت االجتماعية ،بتجميع املعطيات
حول األطفال في وضعية خطـر أو املهددين بالخطر ،مع تحديد التدابير اللزمة
لحمايتهم و التنسيق مع مختلف الفاعلين و ذلك من خلل:
 إجراء مقابلت عبراستقبال ،استماع ،توجيه و إرشاد األطفال وعائلتهم.
 تجميع جميع املعطيات التي من شأنها تبيان حالة تعرض طفــل لخطـر.
 اإلنذاربأية حالة عنف ضد األطفال.
 مواكبة الطفل ضحية العنف خلل جميع مراحل التكفل.
 تتبع و تقييم الحاالت.
 تنسيق ولوج األطفال وعائلتهم لجميع خدمات االستشارة و الدعم النفس ي و الصحي
واالجتماعي.

