
 

 

 

 
 

 

  نـتدى الزهـراء للمـرأة المغربيـةم
Forum AZZAHRAE pour la Femme Marocaine  

FAFM 

دى المجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم هيئة استشارية معتمدة ل
 المتحدة

 نص الكلمة الشفوية ملنتدى الزهراء في محور العنف ضد األطفال 

 ملجلس حقوق اإلنسان بجنيف 31بالدورة  

 شكرا السيد الرئيس

من مجهودات اململكة املغربية الرامية إلى ترسيخ حقوق اإلنسان ثيإن منتدى الزهراء للمرأة املغربية 

لقة يجابي مع مختلف املواثيق الدولية املتعبصفة عامة، وحقوق الطفل بوجه خاص، في  تفاعل جاد وإ

اآلليات املتعلقة بحقوق الطفل، السيما  من إذ صادق املغرب على مجموعة، بتعزيز وتكريس هذه الحقوق 

، وبروتوكولها االختياري الثالث والبرتوكول املتعلق بمنع مشاركة األطفال في 1993اتفاقية حقوق الطفل سنة 

 .وكول املتعلق بمنع االتجار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفالالنزاعات املسلحة والبرت

الذي ينص عل مسؤولية الدولة في حماية   2011وقد توجت هذه املجهودات باعتماد دستور املغرب 

حقوق الطفولة، وأرس ى البرنامج الحكومي سياسة مندمجة خاصة بالطفولة، كما صادق املجلس الحكومي  

 املتعلق بإحداث مجلس استشاري لألسرة والطفولة. 14-78على مشروع قانون رقم 

غير أننا، ومن خالل تقارير مراكز االستماع التابعة لشبكة منتدى الزهراء وباشتغالنا على ملف 

االستغالل الجنس ي للقاصرات عبر دراسة ميدانية في موضوع "االستغالل الجنس ي للقاصرات" التي أصدرها 

ر أن مسار  تحقيق االنتظارات واملطالب بخصوص التأمين الكامل لحقوق  األطفال ، نعتب2013املنتدى بتاريخ 

 وحمايتهم من كل أشكال العنف املمارس عليهم واملحط بكرامتهم الزال يحتاج ملزيد من تضافر الجهود.

اية وحم ز يمر لزاما عبر تعزي إننا في منتدى الزهراء، نعتبر أن تعزيز حقوق األطفال والنهوض بأوضاعهم

األسرة وضمان استقرارها باعتبار دورها األساس ي في تأمين التنشئة السليمة لألطفال، وكذا من خالل سن 

 تشريعات رادعة وزاجرة  لكل أشكال االستغالل والعنف مع التأكيد على دور املدرسة ووسائل اإلعالم.

 ما يلي: إلىوفي هذا اإلطار ندعو املنتظم الدولي 

التأكيد على مسؤولية الحكومات في إرساء سياسات أسرية مندمجة تسعى لدعم تماسك األسرة واستقرارها  -

تسهم في حماية الطفل وتأمين مروره اآلمن إلى عالم باعتبارها مؤسسة والتفكك،  وحمايتها من الهشاشة

 الراشدين؛

فال السيما املتعلقة باالستغالل واالعتداء تقوية آليات لتفعيل بنود االتفاقيات الدولية املتعلقة باألط -

 الجنس ي واالتجار في األطفال؛

سن تشريعات تحمي األطفال من كافة أشكال االستغالل الجنس ي ومن خطر املواقع اإللكترونية وتمكن من  -

 تجريم استغالل األطفال في النزاعات املسلحة؛
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من مخاطر الوقوع في شبكات تجنيدهم في  األطفالدعم املنظمات الغير حكومية العاملة في مجال توعية  - 

 النزاعات املسلحة؛

 تعزيز التربية على ثقافة حقوق اإلنسان كالكرامة واملساواة واحترام القانون في مجاالت التعليم واإلعالم؛ -

تعزيز قدرة مختلف الفاعلين على الكشف عن االعتداءات الجنسية من خالل إشاعة ثقافة الرفض وجعل  -

 لتبليغ عنها واجبا وطنيا؛ا

 .اإلعالممناهج التعليم ووسائل  مالئمة على مستوى برامج للتربية الجنسية  العمل على بلورة -

 شكرا السيد الرئيس

 


