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 بالغ صحف 

 

اكة  :  واألمهات الوحيدات الشبابحماية األطفال و   المغرب و  بي   جمعية قرى األطفال المسعفي   شر

  مجال الحماية االجتماعية 
 المغرب. باالتحاد األوروب   من أجل التعاون ف 

 

 االنطالقة رسميا المغرب  جمعية قرى األطفال المسعفي   عىل الساعة الثالثة بعد الزوال ، تطلق 2021 أبريل 8  بتاري    خ

وعدية تنفيد ابل   المغرب"   مشر
 . بتعاون مع االتحاد األوروب   "العمل من أجل تحسي   الحماية االجتماعية ف 

 

وع الذي سيمتد عىل مدى  ،وي  هدف هذا المشر ، إىل تمكي   األطفال  سنتي     تمويله االتحاد األوروب  
والذي يشارك ف 

  تحسي   أوضاعهم والمراهقي   الذين يعانون من غياب الدعم األشي وكذا األمهات الوحيدات من 
أفضل  االجتماعية ف 

 عىل الرغم من الصعوبات.  ،الممكنةالظروف 

  حالة األمومة الوحيدة يعرفن 
  يعشن ف 

ا ما يرفضهن المجتمع إن النساء اللواب  ، مما قد المباشر عدم االستقرار وكثي 

 حنونة ومثالية. 
ً
  أن تكون أّما

 يدفعهن إىل التخىل  عن أطفالهن، ومع ذلك تشعر معظمهن بالرغبة العميقة ف 

 

  الوقت نفسه، م
، وف    بالنسبة لألطفال والمراهقي  

  التعويض عن هذا الجرح العاطف 
وع ف  ن وتتمثل أهداف هذا المشر

  يجدن أنفسهن عىل 
وري إعادة إنشاء رابطة اجتماعية وبالتاىل  إعادة بناء الثقة بالنسبة لألمهات الوحيدات اللواب 

الض 

  حالة من الهشاشة االقتصادية 
. وب  هذا المعن  فإن األمر يتعلق بوضع منهجيات القصوىهامش األعراف االجتماعية وف 

   للمواكبة المهنية لضمان االطمئنان وزيادة
القدرة عىل الصمود بالنسبة لهؤالء األطفال واليافعي   والنساء الذين يعيشون ف 

 أوضاع هشة. 

: فهم المسارات الصعبة ومشاري    ع الحياة لدى أولئك األطفال المقاربة المعتمدة عىل ا وتتمحور هذه النشغال التاىل 

  بناء مجتمع يتسع للجميع. ليكونوا مسا أفصلوالمراهقي   والنساء الوحيدات لمرافقتهم نحو مستقبل 
 همي   ف 

 

وع بدعم من االتحاد األوروب   من أجل:  بلورةالمغرب  جمعية قرى األطفال المسعفي   لهذا، قامت 
 مشر

  إطار برامجها البديلة الحتضان 1
  مؤسسات الحماية االجتماعية التابعة لها، وكذلك ف 

( تحسي   خدماتها المقدمة ف 

الذين ترعاهم  طفال  550ل بتعزيز عملية التتبع لالحتياجات النفسية والتعليمية والصحية األطفال بدون دعم أبوّي، وذلك

عرعون ، بحيثمستقبلةأشة  30ب   إدماج األطفال تجربة وتحليل نظامباإلضافة إىل .  الجمعية   بيئة أقرب ما يمكن  يي 
ف 

 عىل أساس الرفاه والتعامل الجيد.  طبيعيةإىل أشة 

  تعتمد ( اعتماد منهجية للجودة 2
وع المؤسسة ". باسم  ما يسىمأساسا عىل الن  وستكون مؤسسات الرعاية "مشر

  وضعية إهمال من طرف  االجتماعية الستة التابعة لجمعية قرى األطفال المسعفي   
  تحتضن األطفال ف 

المغرب والن 

  وضعية الوالدين، وبعضهم 
وجمع الممارسات الجيدة و نشر هذه المنهجية عىل نطاق  إعاقة، فضاء للتدريب عىل التعلمف 

وعىل مؤسسات الرعاية االجتماعية األخرى  التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألشة،أوسع من خالل وزارة 

 بالمملكة. 

ْ أكادير وسال وهذاباألشة  لتقوية إضافيي   عن طريق إنشاء برنامجي    عن األطفال التخىل  ظاهرة ( الوقاية من 3  
أحد   مدينن 

  
وع. والواقع أن هذه المناطق المكتظة بالسكان تتطلب استجابات فعالة وشيعة ألمهات يالتحديات الن  واجهها المشر
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. ويقوم هذا النهج عىل إصالح الروابط األشية الضعيفة    تقع ضحية للعنف واإلقصاء االجتماع 
 الريادة وتعزيزاألش الن 

م حقوق األطفال من حيث النسائية.    تحي 
  تعليم األبوة واألمومة الن 

نامج إىل دعم األمهات الوحيدات ف   وي  هدف الي 

 

  يتكفلن بعائالتهن 
نامج مواكبة هؤالء النساء اللواب    الوقت نفسه، يتضمن الي 

الحصول عىل الرعاية الصحية أو التعليم. وف 

 تخلص من الهشاشة االقتصادية. بال  يسمح لهّن إيجاد عمل من أجل مساعدتهن عىل 

وع إىل مقاربة تعتمد عىل الحقوق وهو يندرج ضمن   للحماية االجتماعية ةالسياسة العمومية المندمجويستند هذا المشر

  انطلقت ب
  تشكل االستجابة الوطنية لمكافحة جميع أشكال العنف واالستغالل لألطفال.  2015 سنةالمغرب، الن 

 ، والن 

 

    maroc.org-http://www.sos                                  :  المغرب المسعفي   عن جمعية قرى األطفال مقتضبة  نبذة 

ف بها ذات منفعة عامة وتحظ  بالرئاسة   فيةجمعية معي  ة لال حسناء. تحتضن  لصاحبة الشر جمعية السمو الملك  األمي 

 برامج للتدخل:  3من خالل طفال  850المغرب  قرى األطفال المسعفي   

 للجمعية. مؤسسات الرعاية االجتماعية التابعة  6ب ، الذين فقدوا أشهم ألطفاللاألمد الحماية الطويلة  -

  الهشاشة ومصاحبة األش عن األطفال  ظاهرة التخىل   الوقاية من -
  تعاب 

 تقوية األش. ضمن برنامج  الن 

  للشبابا -
  . مراكز استقبال الشبابب إلدماج االجتماع  والمهن 

 

    االتحاد األوروب  :                                                  https://eeas.europa.eu/delegations/morocco_fr     

  :وع  maroc.org-hanane.elkhodri@sos                            السيدة الخدري حنان   التواصل بخصوص المشر

  :   maroc.org-salma.jerfaoui@sos                                                           سلىم جرفاوي التواصل اإلعالم 
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