التوصيات الصادرة عن اللقاء العمومي الرابع عرش اًلنظم يف إطار" الخميس
التشاوري لسال" بتاريخ  02ماي  2019حول موضوع "إشكالية حامية الطفولة بسال:
الواقع واآلفاق"
-1االشتغال عىل الوقاية والتحسيس وإذكاء الوعي لدى األرس واًلجتمع اًلدين بأهمية حامية الطفولة ،والعمل عىل
وضع آليات لحامية الطفل من كل أشكال العنف مبا يف ذلك العنف األرسي ،وتوفري تكوينات للوالدين عىل كيفية
التعامل مع األبناء ومراقبة العناية الطبية باألطفال.
-2انخراط جميع القطاعات والتنسيق فيام بينها إىل جانب جامعة سال ،وتضافر جهود جميع الفاعلني باًلدينة
لحامية األطفال ،وتقديم الدعم الكايف لفائدة الجمعيات العاملة يف ميدان حامية الطفولة ،والعمل عىل تسطري
برنامج شامل للطفولة يهم كل اًلجاالت الثقافية والرياضية واالجتامعية والفنية.
 -3خلق مرافق ترفيهية كافية لفائدة األطفال ،وتنظيم مهرجانات وملتقيات وعروض وأيام احتفالية خاصة باألطفال
والشباب مبدينة سال ،مع توسيع قاعدة استفادة األطفال من اًلخيامت الصيفية من خالل رفع حصيص مدينة سال
مقارنة مع تعداد سكانها ،والعمل عىل تيسري ولوج األطفال لفضاءات التخييم ومراكز اإليواء.
 -4إحداث منتدى للطفل عىل اًلستوى اًلحيل ،وخلق مجلس جهوي للطفولة يندرج يف سياق التنظيم الجهوي
الجديد يهتم باًلواضيع ذات االرتباط بالطفولة ،عىل ان يكون مؤلفا من الجمعيات الفاعلة يف مجال الطفولة وتحت
وصاية اًلصالح غري اًلمركزة لوضع صياغة لسياسة الطفل عىل مستوى الجهة.
 -5إعامل آلية قضائية صارمة لردع ظاهرة العنف واالغتصاب التي يتعرض لها األطفال ،والعمل عىل إحداث
مؤسسات لرعاية األطفال يف وضعية صعبة ،واقرتاح آلية ًلتابعة وإعادة إدماج األطفال الذين لهم متاس مع القانون.
 -6توفري الفضاءات الكافية من دور للشباب ،ومراكز ثقافية ،ومالعب القرب ،وقاعات متعددة الوسائط وخزانات
مجهزة بتجهيزات كافية تتامىش مع متطلبات الطفل ،لتكون مجاال إلبراز مواهب األطفال والشباب وملء أوقات
الفراغ لديهم وحاميتهم من االنحراف والتعرض ًلخاطر الشارع.
 -7االهتامم بالطفولة عرب التكوين الريايض الهادف وفتح مجال اكرب الستغالل مالعب القرب من طرف األطفال
وباًلجان ،وجعل الرياضة الهادفة واًلؤطرة من طرف ذوي االختصاص مجاال للرقي بالطفولة نحو اإلقالع عن
اًلخدرات والعنف.
 -8جعل اًلدرسة محور اهتامم جميع الفاعلني ،من خالل توفري التمدرس ألطفال األرس اًلعوزة ،وخلق أنشطة موازية
للدراسة يف اًلؤسسات التعليمية ًلا لها من دور تحفيزي عىل الدراسة وعىل مترير األخالق الجيدة ،مع العمل عىل
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توفري األمن مبحيط هذه اًلؤسسات ،وإحياء دور جمعيات آباء وأولياء أمور التالميذ ،إىل جانب تعميم اًلساعدين
النفسانيني عىل جميع اًلؤسسات التعليمية لحامية الطفولة من جميع أشكال العنف.
-9مبادرة جمعيات اًلجتمع اًلدين باًلدينة إىل تعزيز قدرات مؤطريها لتكوين متخصصني يف مجال حامية الطفولة.
 -10إحداث منصة الكرتونية من طرف الجامعة من أجل فتح قنوات التواصل بني جمعيات اًلجتمع اًلدين اًلهتمة
بالطفولة ومختلف الفاعلني واألطفال والشباب لتبادل اآلراء حول القضايا التي تهم هذه الفئة.
 -11اًلواكبة الفعلية للفئة اًلستهدفة من مرشدين وضحايا العنف والتحرش الجنيس إىل حني تجاوز مرحلة الطفولة،
مع العمل عىل تكوين لجنة لتشخيص وضعية مراكز حامية الطفولة من أجل الرفع من أدائها.
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