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 تصدير

ها، وحرصا ليا ودع يف جمال تطوير قدرات مناضالهتا ومناضلهيا نظراي وع  الرابطة التونس ية لدلفاع عن حقوق الإنسانتنفيذا خلطة  

الهيئة  عيات، حرصت  ف الوض عىل أ ن يكون نشاطهم امليداين قامئا عىل الفهم احلقويق املُعّمق لضامن النتاجئ املرجوة عند التعامل مع خمتل

جناز برامج متنوعة مع امجلعيات الرشيكة واملؤسسات  الت حقوق تلفة جماملتخصصة حتّول بعضها اإىل مشاريع لمست  خم املديرة عىل اإ

 الإنسان.

لرابطة اُمرية جعلت ت العُ ونظرا ل مهيّة نس بة ال طفال يف اجملمتع التونيس )ثلث اجملمتع( ال مر اذلي جيعلهم عدداي يف مقّدمة الفئا   

حيات امالت الفالل: العهامتم ببايق الفئات املُجمتعية الهشة، مثخالل الس نوات ال خرية من أ ولوايهتا العناية حبقوقهم متاهيا مع الا

 ة.هم بصفة عامة حقوق والنساء املعنفات واملهاجرين وطاليب اللجوء وال قليات ونُزلء أ ماكن الاحتجاز وال شخاص واجملموعات املنهتك

طار مرشوع للرشاكة مع مكتب تونس ملنظمة " ،ومضن الإطار السابق  تعريف بية لل انعقدت عديد ادلورات التدري  ،"فاليونيسويف اإ

ىل اإ تطور العمل يرة. و ابلآليات الوطنية وادلولية محلاية الطفوةل شارك فهيا عدد كبري من عضوات وأ عضاء فروع الّرابطة وهيئهتا املد

ل وتعمل ق الطف( تُعىن حبقو بني فروع الرابطة وأ طراف عديدة أ خرى )مجعيات وهيالك حكومية وجمالس بدليّة تنس يقيات هجويةتركزي 

يواء ا اذلي اكن  لطفوةلعىل تطوير واقعه وحاميته. واكن من أ برز ُمخرجات املرشوع وذكل التنس يق؛ صياغة هذا ادلليل حول أ ماكن اإ

 مثرة لقاءات عديدة مضت زايدة عىل أ عضاء الرابطة ممثلني عن مجعيات ومؤسسات خمتلفة ووزارات عديدة. 

ذ أ توجه ابلشكر   نّ  فمكتب تونس لليونيساجلزيل للك من عل عىل أ ن يرى هذا ادلليل التوجهيي  النور وعىل رأ سهم  واإ نأ مل أ ن  فاإ

داخل  قة ابلطفوةلم عالهلتتجاوز فائدته املنفعة النظرية ليكون أ داة عل تساعد نشطاء اجملمتع املدين واملؤسسات واملسؤولني واكفة من 

 تونس وخارهجا.

 جامل مسمل

 لهيئة املديرة رئيس ا

 الرابطة التّونس يّة لدّلفاع عن حقوق الإنسان
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 شكر وتقدير

سهامات عدد كبري من الّرابطيّات والّرابطيني والوزارات والهيالك وا صدار هذا ادّلليل لول اإ عىل و ات ودعهم. ملؤّسسمل يكن ليتس ىن اإ

ذ تعرب الّرابطة عن شكرها وتقدير رأ سهم مكتب تونس لليونيسف.  ننا خنصتكل املساهامتمجليع  هاواإ  :الّك من متنانابلّشكر والا ، فاإ

 ليل.عىل مراجعهتا اللغوية املتأ نية لهذا ادل )عضو هيئة فرع صفاقس اجلنوبية( جسيعة يعيشل س تاذة الفاضةل ا -

كل خالل ، وذاميهوتقي لإبداء النظر يف النسخة ال ولية لهذا ادلليل  أ عضاء التنس يقيات اجلهوية للطفوةلالس يدات والسادة  -

 يف شادي الطر )فرع صفاقس اجلنوبية(،  جسيعة يعيش(، وهن ومه: 2019دورة خاصة انعقدت للغرض يف شهر نومفرب )

 لسهام ش ندو )فرع مدنني(،  هندة اللطيف )فرع املهدية(،  همدي اولد سعيدو حسن حسن)فرع سوسة(،  هدى موىسو

ع )فر  لبجاويمحمد احلبيب ا)فرع تونس املدينة(،  فاتن املاجري)فرع جندوبة(،  شكري املعلم )عضو الهيئة املديرة(، 

ع قبيل(، )فر  سهمية الهاين)فرع قابس(،  مروى صويلح)فرع قفصة(،  هامش  علياين)فرع تطاوين(،  أ س يا برهويمماطر(، 

 .)فرع أ راينة(حس ين زيتون و ، )فرع القريوان( هند الرباق

طار التّ  يف تصممي اس امتراٍت خاّصة برصد بعض مؤّسسات الّطفوةل،وشاركن اذلين شاركوا  الّرابطيّات والّرابطيني - حضري يف اإ

 لإعداد هذا ادّلليل وجتريبه، وترد أ سامؤهّن وأ سامؤمه يف ادّلليل.

بل نرشه، ليل ق بعض الوزارات والهيالك عىل تلبية ادلعوة لتقدمي مالحظاهتم ومالحظاهتّن حول حمتوى ادل ممثيل وممثاّلت -

الطفوةل و ة املرأ ة ووزار ، ووزارة الّشؤون الاجامتعيّة، ووزارة الش باب، ووزارة ادلاخلية، وزارة العدلوخنّص ابذلكر مهنا: 

بة وبن ونس ومنوّ وب العام محلاية الّطفوةل، ومندويب حامية الّطفوةل بتومكتب املند، الإدارة العامة للسجون، وواملس نني

باب  .عروس ونبل، واملركّب الش بايب ابملرىس ومرصد الش ّ

 عىل عنايته ابجلوانب اللوجستية واملالية. شاكر احلجريلس يد ا -

 سف الّظاهريخمتار بن يو للس يّد و  بتونسمديرة مكتب اليونيسف  لييل بيرتساخلاّصني للس يّدة ويبقى الّشكر اجلزيل والامتنان 

هناء ّمة و ابطة عاتدعمي أ وارص الرّشاكة مع الرّ عىل  اماليوميّة للمرشوع وحرصه امعىل متابعهت كتبابمل مسؤول الإعالم والتّصال  دّلليل ااإ

 . خاّصة حبلتّه احلاليّة

 2019م نذ العا، اذلي واكب مرشوع الّرابطة مع اليونيسف م بّسام مصطفى عيشةول ننىس هجود اخلبري ادّلويل الاستشاري الس يّد 

وق الّطفل ية حلقوأ سهم يف تكوين وتعزيز قدرات عدد كبري من الّرابطيات والّرابطيني يف جمال حقوق الّطفل وتأ سيس تنس يقيات هجو 

عداد هذا ادّلليل.  ىل اإ  وتدريب عدد من اجملالس البدلية، وصوًل اإ

ومنظمة  الرابطة رئيس الرابطة عىل دعه الفعيل خمتلف مراحل مرشوع التعاون بني جامل مسملللس يد  بطبيعة احلال الّشكر اجلزيلو 

عوام طيةل ال  ته فّعاليّال نشطته و للمرشوع واليوميّة  تهتابع م  عىلعضو الهيئة املديرة للّرابطة  لدّلكتور حم  ادّلين لغةو "يونس يف"،

ضافة اإىل عرشات ادّلورات التّدريبية يف جمال حقوق الطّ الثاّلثة املاضية، واذلي أ   جناز هذا ادّلليل اإ يات تأ سيس تنس يق فل، و مثر عن اإ

 .حلقوق الّطفلهجوية 
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 المحتويات

 صديرت -

 شكر وتقدير -

 المحتويات -

 تقديم -

  هذا الدليل -

 

 القسم األّول: اإلطار النّظري والمرجعي -

 ال فيوالتّحليلي إليداع األطفاإلطار المرجعي النّظري  -الجزء األّول -

 المؤسسات:

 إيداع األطفال في المؤّسسات وأنواعها. –القسم األّول  -

 اإلطار المرجعي لرصد وتقييم وضع األطفال في المؤسسات. -القسم الثاني -

 المقاربة الحقوقيّة في رصد وتقييم مؤّسسات الّطفولة -القسم الثالث  -

 وإدارة عدالة األطفالمعايير تطبيق  -القسم الّرابع  -

 منظومة حماية ورعاية وعدالة األطفال بتونس -الجزء الثاني -

 الطفولة التونسيةورعاية آليات حماية  -القسم األّول -

 عدالة الّطفولة بتونسورعاية وحماية مؤسسات  -القسم الثّاني  -

 الّطفل وآليات الحماية فيهاحماية مجلّة  -القسم الثّالث  -

 المقاربة التونسية لعدالة األطفال -القسم الّرابع  -

 

 : اإلطار النّظري والمرجعيالثّانيالقسم  -

 المقاربة الحقوقيّة في الّرصد والتّقييم - ّولالجزء األ -

 القسم األول: المفهوم والمبادئ والمؤّشرات -

 ومنهجيّة زيارات الّرصد والتّقييم القسم الثاني: معايير -
 ئةاألوب والسيطرة على وإجراءات الوقايةالرسائل الرئيسية القسم الثّالث:  -

 يتهموأسئلة رصد وتقييم مؤّسسات رعاية األطفال وحما : معاييرّرابعالقسم ال -

 نماذج الستمارات الّرصد - ثّانيالجزء ال -

 األطفال في وضعيات التّهديد –أّوالً  -
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 ا  قّمرت نموذج  SOSقرية  -الّسند العائلي فاقدات/األطفال فاقدو –ثانياً  -

 رصد انتهاكات حقوق الطفل داخل مؤسسات التربية والتعليم -ثالثاً  -

 استمارة رصد حقوق الطفل داخل مؤسسات التربية والتعليم –رابعاً  -

 رصد انتهاكات حقوق الطفل داخل مؤسسات إصالحية -خامساً  -

 رصد انتهاكات حقوق الطفل داخل مؤسسات إصالحية -سادساً  -

 

 المالحق: -

 وضع األطفال في العدالة في تقرير دائرة المحاسباترصد  الملحق األّول: -

ئة وضع األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة في تقرير الهيرصد  الملحق الثّاني: -

 2018الوطنية للوقاية من التعذيب 

 اسدةرطوبة ومياه وروائح كريهة وأغذية ف، مبيتات القيروان الملحق الثّالث: -

اية مبادئ حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العن الملحق الّرابع: -

 بالصحة العقلية.

 قائمة المصطلحات. الملحق الخامس: -

 

 المراجع. -
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 تقديم

الدّفاع  يلظروف، فتلفت امنذ تأسيسها، ومهما اخ الّرابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق اإلنسانلم تتردّْد    

ا مع ها تماهيبشمولية تلك الحقوق وتالزم الحقوق وذلك إيمانا من مناضليهاوعن كل عن جميع األفراد 

تهاك تلك انخاطر . ووْعي ا بمالقانون اإلنساني الدّوليمع وة ذات الصلة الدّولي المواثيق والمعاهدات

 ا كانتلم يقتصر نشاط الرابطيين/يات على الّرصد والتنبيه عند حصول التجاوزات وإنّمالحقوق 

لم ولذلك  .حمايتهاها هو أحد الضمانات األساسية لحقوق اإلنسان وتعميم نشر ثقافةلديهم/هّن قناعة بأّن 

ة( سواء إلقليمياالوطنية )وحتّى تطوير منظومة حقوق اإلنسان  عن المساهمة في ون/ياتالّرابطيّ  يتخلّف

حقوق  فعيلتباالنخراط في العمل الميداني الرامي إلى وأجديدة،  وتدابير وآليات اقتراح مبادراتب

على تأمين  عدتهماالنتهاكات ومسا لضحايا المساعدةبتقديم  وكذلكالملموس والعملي،  في الواقعاإلنسان 

 حقوقهم.

جب ية، ولحقوقا فاعال على الساحة اة طرفا جديّ ومع أهمية التوّجه السابق الذي جعل من الرابط     

 ى بعضلد اإلقرار بتواصل ِهناَت مختلفة في عمل الرابطيين/يات منها سطحية الثقافة الحقوقية

، وحدود هن/ديهممنظمة وبالتالي عدم ترسخ القناعة بشمولية الحقوق وترابطها لالُمنتِسبِين/ات إلى ال

 تحدّ من التي االهتمام بحقوق بعض الفئات الهشة، والعفوية في العمل الميداني، وغيرها من الصعوبات

قابلة للقياس  واعدقوقائٍم على  أكثر احترافيةتأثير الرابطة في الواقع. لذلك ووعي ا بأهمية إرساء نشاط 

كز المرا على توحيد مناهج فرق رصدبالمعايير التي تعتمدها المنظمات والمراكز الدولية، وحرصا 

ص لمنصواهدات المختلفة سواء  أثناء مرحلة اإلعداد أو الزيارة أو المتابعة، واحتراما لمضمون التع

 غة أدلّةى صياتوّجهت الرابطة منذ سنوات إل .مع األطراف الرسمية.. عليها في مختلف مذكرات التفاهم

ع عاون مبالتّ  "دليل رصد الّسجون في تونس"إنتاجها  فضال عنفتحدّد تقنيات الزيارة وضوابطها. 

رت د قرّ ، فقالمعهد الدانمركي لمناهضة التعذيبالفريق الوطني لرصد أماكن االحتجاز، وبدعم من 

ع عن لدّفاتوسيع نطاق دفاعها عن حقوق اإلنسان لتشمل الدّفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وا

 حقوق األطفال. 

ليات الوطنية أعضاء فروعها حول اآل ( من270مائتْين وسبعين )ما يقرب ل ات تحسيسيةبدأ ذلك بدور   

ّطفولة بدعم من مكتب تونس لمنّظمة األمم المتّحدة لل(، 2018والدولية لحقوق الطفل )برنامج 

  عيشة.مصطفى وقام بتأمينها الخبير الدولي في شؤون الطفولة بسام  )اليونيسف(

 روعتها بعض فاألنشطة التي نفذّ وكان من أهّم مخرجات ذلك البرنامج التّدريبي إلى جانب عدد من    

 ي بعضفالّرابطة في مجال نشر ثقافة حقوق الّطفل ومشاريع لتصميم استمارات رصد حقوق الّطفل 

 توجيهي دليل"إنتاج كذلك تشكيل فرق رصد لحقوق الّطفل في فروع الّرابطة، وبالمؤسسات، توصية  

 "اإليوائيّة مؤسساتالحقوق األطفال في وتقييم لرصد 

علمّي وعملّي  وقد استند الطلب األخير إلى حاجة الرابطيين/يات )وباقي مكونات المجتمع( إلى مرجع 

وزارات إلى السسات الّطفولة الّراجعة بالنّظر حقوق الّطفل في مؤ واقعالفرق التي ستُكلّف برصد  تعتمده
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طارات وعملة تلك المؤسسات في مجال احترام وحماية إلتوجيه وتثقيف يكون أداة من جهة، و المختلفة

تقييم وضع حقوق  ذاتها منسلط اإلشراف  سيمّكنُ  كما أنّه، وتطبيق حقوق الّطفل فيها من جهة ثانية

 .تهاومراجع الّطفل في تلك المؤسسات

كتب ملرابطة وبرز محاور برنامج التعاون بين التلك التوصية كانت صياغة هذا الدليل أوتنفيذا      

ة للدليل خة أولي. تمثّلت المرحلة األولى منه في صياغة نس2019لسنة  تونس " فييونيسفالمنظمة "

وع الذي ء الفر، أُرِسلْت إلى كل أعضاء الهيئة المديرة للرابطة وإلى رؤسابسام عيشةالخبير  أنجزها

 ات/نّسقوم( شارك فيها )الحماماتعمل  ةورش الرأي، ثم انتظمت واكبوا المشروع من بدايته إلبداء

نسيف ب اليوه. وباقتراح من مكتوتطوير ة مشروع الدليللمناقشالتنسيقيات الجهوية للطفولة وُخصصت 

 مع راسيّ دبَهُ يوم ـلطفولة، َعقِ لى الوزارات الُمشرفة على مراكز اتّم إرسال نسخ من المشروع إ

 ،ةالرياضاب والشبشؤون ات وزارة /ك الوزارات )بمقر الرابطة( وآخر مع ممثليعدد من تل ات/ممثلي

ّزيارات ض الوبع ماطر( ،)بنزرت وتجريبه الدليل لدّورات التّدريبيّة حول استخداما كما التأمت بعض

لدليل اية من النسخة األولساهمت كّل تلك األنشطة في تطوير  .الميدانية للتّطبيق العملي لمضامينه

ّي جهد إنّما كأمام، ووهو بالتّأكيد ال يدّعي التّ  الذي يأتي في هذه النسخة.بالشكل  ليكونتعديل مضامينه و

 تنموي سيحتاج إلى مزيد من التّطوير والتّحديث تفاعال  مع الواقع ومستجدّاته. 

لى مكتب إلّشكر با تتقدّم، والّرابطة إذ تقدّم هذا الدّليل ألعضائها ولكّل المهتّمين والمهتّمات باستخدامه   

ول إلى كر موصلدعم الذي يقدّمه للّرابطة عاّمة وإلنتاج هذا الدّليل خاّصة، والشّ لتونس لليونيسف 

نية ت الميداخبرابال ات/هن القيّمة مسترشدينهم/الذين أثروا الدّليل بمالحظات الّرابطيات والّرابطيين

ؤسسات ي رصد وضع حقوق اإلنسان في مختلف المطيلة الّسنوات الّسابقة ف تراكمتالثريّة التي 

 والمواقع.

عي على مالمشرفة  سهام شندولال يفوتني في النهاية التوجه، باسمي الخاص وباسم األستاذة و    

ر لخبيا لىير إ، بكل التقدوالرابطيات " بتونس وباسم كل الرابطيينيونسيفالبرنامج التعاون مع مكتب "

نذ مالّطفل  عن حقوق مرافقة الّرابطيات والّرابطيين في اقتحام ميدان الدّفاعل عيشةبّسام مصطفى الدّولي 

 هذا الدّليل. طوال أطوار إعداد ما بذله من جهودول 2018عام 

 محي الدّين الغةد.   
   

 

ن علت متنزيل حقوق الطفل في الرعاية والحماية في مجرى االختيارات الوطنية الكبرى، التي ج"

على نحو  ألفضل،سامية، توّجه إرادة التونسي وتمّكنه من االرتقاء بواقعه نحو ا ثالً اإلنسان م  حقوق 

  ."ما تقتضيه القيم اإلنسانية

 1995 -الفصل األّول  –الهدف الّرابع من أهداف مجلّة حماية الّطفل 
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 هذا الدّليل

في  ليساهم ،اإليوائية في المؤسساتحقوق الّطفل وتقييم  رصدحول  تّوجيهيالتّم إعداد هذا الدّليل 

زويد من خالل ت وضع حقوق الّطفل في المؤسسات التي يودع فيها األطفال ألّي سبب كان،تحسين 

سوء ول العنف منع كافّة أشكاتساعد على تحسين قدرتها على  بأداة عمليةوالّراصدة الهيئات المشرفة 

حقوقهم  تراماحضمان وحقوق األطفال، ولتعزيز كرامة األطفال و اتانتهاكالمعاملة واإلهمال والخطر و

 ليكون:و األساسية.

ً أّوالً:  - معنية المؤسسات الومختلف الهياكل لالتّقييم والمراجعة والّرصد لفرق  دليالً توجيهيّا

إيداع  تي يتمّ ن المؤسّسات الالهّشة وغيرها ماألطفال ذوي اإلعاقة وفئات  طفالبالّطفولة واأل

ل ن خال، مبما فيها مؤسسات المالحظة واالحتفاظ وحجز الحريّة األطفال فيها ألي سبب كان

 الواجب االلتزام بها.والحقوق المعايير والقيم تحديد 

 .ر حقوقياألداء الفردي والمؤسساتي من منظو تقييممراجعة ورصد ولأداة عمليّة ثانياً:  -

ً دليالً  ثالثاً: -  يمارسها فية التيفي البرامج التّدريبية االستهدا يتّم االستعانة به مرجعيّا

 .تّقييم لحقوق الّطفل في المؤسساتفي مجاالت الّرصد وال ات/المكّونون

لجهوود، ين وتكامل اوالتّشبيك والتّنسيق بين مختلف المتدّخل بمبدأ التشاركواليونيسف إيمانا  من الّرابطة و

 زارات المعنيوةالجهوود التوي تُبوذل سوواء مون الووتلوك  تودعيم إعوداده بموا يخودم هودف قود تومّ هذا الدّليل فإّن 

وتنميوة  ة لتعزيوزوالمنّظمات األمميّة والدّوليوة واإلقليميّوة ومنّظموات المجتموع المودني والجمعيوات المحليّوأ

وتودعيم ة، في مجال المقاربة الحقوقيّ  الهياكل والمؤسسات المعنية بالّطفولة ممارساتومهارات ومعارف 

 من خالل : ،أسسها وممارساتها وآليات حمايتها

 في مجال احترام وصيانة وضمان حقوق الّطفل.  تقوية السياسات الوطنية -

 بحقوق الّطفل من منظور حقوق اإلنسان. تعميق المعارف -

وحمايوووة الحقووووق فوووي  احترامنحوووو االلتوووزام بووو تعزيزززز االتّجاهزززات والممارسزززات اإليجابيزززة -

 الممارسات اليوميّة.

ومهززارات ، معرفززة وممارسززة الحقززوق -

 .انتهاكاتهاوتقييم رصد 

المراجعززة والّرصززد التعريززف بمنهجيززة  -

 والتّقيزززززيم وفزززززق المقاربزززززة الحقوقيّزززززة

 .تطبيقهاو

 :أهداف الدّليل

 يهدف هذا الدّليل على األخص إلى:

الالزمووووة  والمهززززارات تقزززديم المعززززارف -

وتقيززيم  ومراجعززةحززول منهجيززة رصززد 

نشر ثقافة حقوق الطفل والتبصير "

ناسق بخصوصياتها الذاتية بما يضمن ت

شخصيته وتوازنها من ناحية، ورسوخ 

الوعي بالمسؤولية تجاهه من قبل أبويه 

وعائلته والمجتمع بأسره من ناحية 

 . "أخرى

من أهداف مجلّة حماية  لخامسالهدف ا

 1995 -الفصل األّول  –الّطفل 
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 .باعتماد المنهجية الحقوقيّةفي المؤّسسات اإليوائيّة المختلفة حقوق الّطفل وضع 

قوووق حتجوواه احتوورام لوكيات اإليجابيّززة جاهززات والّسززلتعزيززز االتّ سززاا المهززارات الالزمززة كإ -

ي العاّمووة فووانتهاكاتهووا، وعلووى األخووا المبووادئ وتقيوويم وضوومانها وحمايتهووا، ورصوود  ّطفوولال

ّق اركة والحواحترام الحّريّة والكرامة البشريّة والمساواة وعدم التّمييز وتكافؤ الفرص والمشو

 ألطفال.في الحياة والبقاء والحّق في إمكانية الوصول واإلتاحة، وإعالء المصلحة الفضلى ل

ة فووي الممارسووة اليوميّووة عاّموو وحمايززة وضززمان الحقززوق حتززرامالالزمززة ال سززاا المهززاراتكإ -

 والمهنيّة خاصة، باعتماد المقاربة الحقوقيّة.

األطفوووال فوووي وممارسوووتها موووع  بزززالحقوقللتّعريوووف  الالزموووة سزززاا المعزززارف والمهزززاراتكإ -

 .المؤّسسات

 

 :الدّليلأجزاء 

  :التّالية يتكّون من األجزاءفإّن هذا الدّليل  األهداف لتحقيق هذه

 مؤسسات.اإلطار المرجعي النّظري والتّحليلي إليداع األطفال في ال يضعالجزء األّول،  -

 ويشتمل على أربعة أقسام، هي:

 إيداع األطفال في المؤّسسات وأنواعها. –القسم األّول  -

 اإلطار المرجعي لرصد وتقييم وضع األطفال في المؤسسات. -القسم الثاني -

 .مؤّسسات الّطفولة المقاربة الحقوقيّة في رصد وتقييم -القسم الثالث  -

 .معايير تطبيق وإدارة عدالة األطفال -القسم الّرابع  -

 ره علىويشتمل بدو .منظومة حماية ورعاية وعدالة األطفال بتونسليعرض الجزء الثّاني،  -

 أربعة أقسام أيضاً وهي:

 آليات حماية ورعاية الطفولة التونسية -القسم األّول -

 وحماية عدالة الّطفولة بتونسمؤسسات رعاية  -القسم الثّاني  -

 مجلّة حماية الّطفل وآليات الحماية فيها -القسم الثّالث  -

 المقاربة التونسية لعدالة األطفال -القسم الّرابع  -

دوره بيشتمل و، المقاربة الحقوقيّة في الّرصد والتّقييميقدّم معلومات حول الجزء الثّالث،  -

 أقسام، وهي:  أربعةعلى 

 المفهوم والمبادئ والمؤّشراتالقسم األول:  -

 القسم الثاني: معايير ومنهجيّة زيارات الّرصد والتّقييم -

  األوبئة والسيطرة على الرسائل الرئيسية وإجراءات الوقايةالقسم الثّالث:  -

 معايير وأسئلة رصد وتقييم مؤّسسات رعاية األطفال وحمايتهم :ّرابعالقسم ال -

 :مؤسسات مختلفة، وهي صدنماذج الستمارات رمن العدداً نعرض فيه ، الجزء الّرابع-



 

11 

 األطفال في وضعيات التّهديداستمارة رصد  –أّوال   -

 قّمرت نموذجا    SOSقرية  -الّسند العائلي ي/اتاألطفال فاقداستمارة  –ثانيا   -

 رصد انتهاكات حقوق الطفل داخل مؤسسات التربية والتعليماستمارة  –ثالثا   -

 رصد حقوق الطفل داخل مؤسسات التربية والتعليماستمارة  –رابعا   -

 رصد انتهاكات حقوق الطفل داخل مؤسسات إصالحيةاستمارة  –خامسا   -

 رصد انتهاكات حقوق الطفل داخل مؤسسات إصالحيةاستمارة  –سادسا   -

 ثم المالحق، حيث أدرجنا عدداً من الوثائق في خمسة مالحق، وهي:

 .العدالة في تقرير دائرة المحاسباتالملحق األّول: وضع األطفال في  -

اية من للوق الملحق الثّاني: وضع األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة في تقرير الهيئة الوطنية -

 2018التعذيب 

 .الملحق الثّالث: مبيتات القيروان رطوبة ومياه وروائح كريهة وأغذية فاسدة -

لصحة وتحسين العناية با الملحق الّرابع: مبادئ حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي -

 العقلية.

 الملحق الخامس: قائمة المصطلحات. -

 المراجع. ثم أخيراً 

 ؟الدّليل لمن هذا

  هذا الدّليل موّجه الستخدام:

، االنسان اع عن حقوقلتّونسيّة للدّفمن فروع الّرابطة ا التّقييموالمراجعة و الّرصدفرق أّوالً:  -

 الجهات.وأعضاء تنسيقيات حقوق الّطفل في 

لف مخت في ها الحقا  التي يدعو هذا الدّليل إلى تشكيل التّقييم الذّاتيةالمتابعة ولجان  ثانياً: -

ن رها مة وغيالهشّ األطفال ذوي اإلعاقة وفئات  طفالالهياكل والمؤسسات المعنية بالّطفولة واأل

 حتفاظواال المالحظةا فيها مؤسسات بم المؤسّسات التي يتّم إيداع األطفال فيها ألي سبب كان

 ها.اللتزام باالواجب والحقوق المعايير والقيم ب تحقيق االلتزام الذّاتيلضمان ، وحجز الحريّة

صد رليّة أداة عملفي مختلف مؤسسات األطفال كثالثاً: لمختلف الممارسين/ات المهنيين/ات  -

 األداء الفردي من منظور حقوقي.وتطوير  متقييمراجعة وو

لوضع  قييمهم/نحيث يمكنهم/ن االستعانة به في عمليات تلمندوبي/ات حماية الّطفولة،  رابعاً: -

ماية جلّة حهم/ن بموجب ميلإاألطفال في مؤسسات الّطفولة المختلفة في نطاق المهام الموكلة 

 الّطفل.

 ة فيستهدافيفي البرامج التّدريبية اال االستعانة بهحيث يمكنهم/ن خامساً: للمدّربين/ات  -

 .تّقييم لحقوق الّطفل في المؤسساتمجاالت الّرصد وال
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 الجزء األّول

 تاإلطار المرجعي النّظري والتّحليلي إليداع األطفال في المؤسسا

 

 القسم األّول

 أنواعها وع األطفال في المؤّسسات إيدا
، ن/تكون حمايتهم ألسباب عديدة قد رعايته أو مساعدتهأو  أنظمة حماية الطفل األطفال أحيانا  في ودعيُ 

 ، أو مالحظة سلوكهم/ن أو رعايتهم/ن أو عالجهم/ن ن/تعليمهمأو 

 على هؤالء األطفال في األماكن التالية: العثوريمكن و

 التعليمية ومؤسسات إعادة اإلدماج،التّربويّة والمراكز  -

 ،الدّاخليّةالتعليمية التّربويّة والمؤسسة  -

 مؤسسات الطب النفسي/ المستشفيات، -

 مؤسسات األطفال ذوي اإلعاقة، -

 المنشآت التي يوضع فيها األطفال أو يدخلون المستشفى )طوع ا أم ال( لحمايتهم، -

 مؤسسات دعم الشباب، -

 السموم،مراكز إزالة  -

 م/هنيجوز حبسه الخاليا أو غرف العزل )حتى في المؤسسات المفتوحة( حيث األطفال -

 األمن. أو ألغراض تأديبية أو ن/لحمايتهم

 ات/متهمون أو ن/شتبه بهمم ن/ألنهم ن/، يمكن حرمان األطفال من حريتهمفي سياق العدالة الجنائيةو

يمكن و، ائيفي الحجز الوق ن/ووضعهم ن/يقافهميمكن ا بارتكاب جريمة، هؤالء األطفال ات/أو مدانون

 الحرمان من الحرية، ونتيجة لذلك، ب وا/نيحكمأن  يضاأ

 في األماكن التالية:  هؤالء األطفالعلى يمكن العثور 

 ،همأو سيارات الشرطة مراكزمرافق االحتجاز لدى الشرطة، بما في ذلك  -

 في المحاكم أو مباني المحاكم، -

 ، ن/الجبرية لدى أسرهماإلقامة  -

 ،طفالمراكز االحتجاز السابق للمحاكمة أو مراكز احتجاز األ -

 لجريمة. المؤسسات، بما في ذلك السجون، التي تحتجز األطفال المدانين -

ا من حريتهموفي السياق نفسه جرائم ذات صلة  ن/" ارتكابهمزعمي  ألنّه " ن/، يُحرم األطفال أيض 

رتكبت من قبل الكبار )جرائم الحداثة(، جرائم بالمعنى الجنائي إذا كانت قد اُ عتبر ال تُ  وهياجتماعية 

الذين  األطفال الذين يعيشون في الشارع أو التسول أو التغيب عن المدرسة أو األطفال على سبيل المثال

ة المؤسسات المذكور ىحدإمن الحرية في  ن/، هؤالء األطفال يمكن أن يحرمواسلوكيّةمشاكل  ن/لديهم

 مركز إزالة السموم. أعاله أو في



 

16 

 ات/مصحوبيناألطفال غير الالهجرة، و في سياق ن/ال يزال من الممكن حرمان األطفال من حريتهمكما 

 ات/لمهاجرونقد يحرم األطفال او اللجوء، ات/، وأطفال اللجوء وملتمسين/عن ذويهم ات/أو المنفصلين

أو  يدخلون دولة أخرى ن/ألنهم ن/عائلتهم من أعضاء ن/أو مع غيرهم ن/بمفردهم ن/من حريتهم

 يضطرون لمغادرة بلد ما، 

 ويمكن حجز هؤالء األطفال في األماكن التالية:

 مراكز االستقبال أو الطرد، -

 مراكز االحتجاز، -

 رحالت العودة، -

كال أيضا كمصطلح عام لتغطية أش اإلداري االعتقال أماكن االعتقال اإلداري، ويستخدم -

في ذلك  لمجموعة متنوعة من األسباب، بما ن من الحرية التي أمرت بها سلطة إداريةالحرما

 السالمة العامة،

 خرى تشمل االعتقال أو االحتجاز الرتكابهم جرائم إدارية.أأشكال  -

 ن/ن حقهمم حرم األطفال فيهااملة مجموعة واسعة من األماكن التي يُ تغطي هذه القائمة غير الشّ و

ادرة على قهي ف ،كما قد تبدو عليه الّصورةمنفصلة عن بعضها البعض هي ليست األساسي في الحرية، و

 :على سبيل المثالفأن تكون مترابطة بقوة، 

 الطفل ةحماي مؤسسات في همحبس قد يتم الجنائيةاألطفال الذين يندرجون تحت سياق العدالة  -

 . والعكس

 للقانون.  المخالفين لألطفال كذلك يستخدم قد اإلداري االعتقالو -

 أنرين المهاج على سبيل المثال، يمكن لألطفالفيمكن أيًضا نقل األطفال من سياق إلى آخر، كما  -

ة الجنائية إلى نظام أطفال ينتقلون من نظام العدال ينتهي بهم المطاف في نظام العدالة الجنائية، أو

 .الطفولة حماية

ا لألطفالباإلضافة إلى ذلك، تم تصميم بعض  ك، في حين بينما البعض اآلخر ليس كذل األماكن خصيص 

 .الخاص أو الجمعياتيمن قبل القطاع  أن البعض يدار من قبل القطاع العام والبعض اآلخر

بأمر من أي سلطة قضائية "على أن الحرمان من الحرية قد يكون ب(  11القاعد ) 1تنا قواعد هافاناو

 قرار أمر بحرمان طفل من حريته يمكن أن يأمر به: عمليا،"أو إدارية أو عامة

 المحاكم أو القضاة )لألطفال( أو السلطات القضائية األخرى، -

 الشرطة أو سلطات إنفاذ القانون،  -

 العام، نّائبمكتب ال -

ألمن أو القوات المسلحة أو قوات او السلطات اإلدارية مثل خدمات الهجرة، وشرطة الحدود، -

 ء المهام والبعثات العامة،الجهات المتخصصة بأدا

                                                           
 7آب/أغسووطس إلووى  27المعقووود فووي هافانووا موون  باعتمادهووا مووؤتمر األمووم المتحوودة الثووامن لمنووع الجريمووة ومعاملووة المجوورمينأوصووى  –قواعوود األمووم المتحوودة بشووأن حمايووة األحوودام المجووّردين موون حووريّتهم  - 1

 1990كانون األول/ديسمبر  14المؤرخ في 45/113 كما اعتمدت ونشرت علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة1990أيلول/سبتمبر 



 

17 

 فولة،الطّ  ايةحم و/اتمندوبو، والنّفسانيّون األخصائيون االجتماعيونوعلماء النفس، واألطباء،  -

 ات إلى:لمؤسسّ ايمكن تصنيف تلك هناك أسباب عديدة إليداع األطفال في المؤسسات، وتبعا  لذلك  إذاً..

وامر ها بأوهي تلك التي يتّم إيداع األطفال في مؤسسات رعاية وحماية اجتماعية أو قضائية، -

طفال ية لألقضائية )قاضي األسرة أو قاضي الّطفولة، وبالتّالي تسمى تبعا  لذلك مؤسسات حما

أو ة من مجلة حماية الّطفل، أو مؤسسات مالحظ 20في وضعيات التّهديد على معنى الفصل 

  .القانون(في وضعيات تماس أو خالف مع  ألطفالا إصالح

لي مثل ، ومنها مؤسسات رعاية األطفال فاقدي الّسند العائاجتماعيةمؤسسات رعاية وهناك  -

 عاقة،المعهد الوطني لرعاية الّطفولة وقرى أس أو أس، ومؤسسات رعاية األشخاص ذوي اإل

 طفال في وضعيات هشة...ومؤسسات رعاية األ

ل ة، مثذ األحكام القضائية بحجز الحريوهي تلك التي يتّم فيها تنفي مؤسسات حجز حريّة، -

 مؤسسات اإلصالح والتأهيل، والمؤسسات الّسجنية.

مال استك ، وهي تلك التي يتّم إيقاف األطفال فيها لمدة محدودة بغيةمؤسسات إيقاف تحفّظي -

 األبحام والتحقيقات، مثل مراكز األمن المختلفة.

ائي د حّل نهإيجا ّطفل فيها لمدّة محدّدة لغاية، وهي تلك التي يتّم إيداع المؤسسات إيداع مؤقّت -

 لوضعه، مثل مركبات الّطفولة، وعائالت اإليداع العائلي المؤقت.

 .مؤسسات أخرى.. -

ى من وجميع أنواع تلك المؤّسسات موجودة في تونس، إلى جانب مؤسسات أخرى لرعاية أصناف أخر

 وضعيات األطفال، وسنأتي على ذكر بعضها الحقا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراهقون المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة

سووات لوودول أن تلتووزم التزامووا  قويووا  بوودعم المووراهقين المووودعين فووي مؤسعلووى اينبغووي 

لكفالووة االرعايووة البديلووة وزيووادة االسووتثمار فووي ذلووك. وينبغووي أن يُسووتكمل تفضوويل دُور 

وضوووومان إجووووراء ودُور الرعايووووة الصووووغيرة بالتوووودابير الالزمووووة للتصوووودي للتمييووووز، 

بير استعراضات منتظمة لحالة كل مراهق، ودعم تعليمه، وإعطائه فرصة حقيقية للتع

ر. عن آرائه فوي العمليوات التوي تعنيوه، وتجنوب نقلوه مورات متعوددة مون مكوان إلوى آخو

لوة أخيور، وكفا وتُحّث الدول على ضمان عدم اإليداع فوي مؤسسوات الرعايوة إال كحولّ 

 لجميووع األطفووال الووذين يعيشووون فووي مؤسسووات، بطوورق تشووملتوووفير الحمايووة المناسووبة 

لودول علوى ام الشوكاوى وإلوى العدالوة. وينبغوي إمكانية الوصول بسرية إلى آليوات تقودي

 البديلوة أيضا  أن تتخذ تدابير لدعم استقالل المراهقين المودعين في مؤسسوات الرعايوة

م عنودما يبلغوون حياتهم، ومعالجة موواطن ضوعفهم الخاصوة ومخواوفه وتحسين فرص

 المؤسسات. سنا  كافية لمغادرة تلك

 ةإعمال حقوق الطفل أثناء المراهق ( بشأن2016)20التعليق العام رقم 
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 القسم الثاني

 اتمؤسسالرصد وتقييم وضع األطفال في لالمرجعي  اإلطار
اقية من اتّف 25مؤسسة، هو مضمون المادة  أيالمرجعي في رصد وتقييم وضع األطفال في  اإلطار

لطات الذي تودعه الس بحق الطفلتعترف الدول األطراف " :أنّه حقوق الّطفل، والتي تنّص على

 للعالج ةمراجعة دوريصحته البدنية أو العقلية في  عالجأو  الحمايةأو  الرعايةالمختصة ألغراض 

 ."ا/الصلة بإيداعهالظروف األخرى ذات ولجميع  للطفل مالمقد  

" ّسلطاتاللدى " ن/داعهمالمقدّم لألطفال الذين يتّم إي "للعالج" بمراجعة دوريّةالقيام  25تتطلّب المادّة و

 " أوراألسويتضّمن هذا اإليداع لدى " ".ن/عالج صّحتهم" أو "الحماية" أو "الّرعايةألغراض "

واألطفال  األسريّة، ن/من بيئتهم ات/المحرومين" الخاّصة منها أو الحكوميّة، األطفال المؤسسات"

 أو ريضاتالم/ىاإلعاقة، واألطفال المرض ذوات/، واألطفال ذويات/، واألطفال الالجئيناتي/الُمتبنّين

 ات/دينلمجرّ افي مدارس داخليّة، واألطفال  ات/عقليّا ، واألطفال المودعين المضّطربات/المضّطربين

ى ت أخرلدى جها ات/و األطفال المودعينال الذين يخضعون إلعادة التأهيل ، واألطفن/من حريّتهم

 غرض أّي مؤسسة/مكان أليّ في  ات/، وبعبارة مختصرة األطفال المودعيننتيجة سلوكات إجراميّة

ن يأخذ أيجب و .ل مؤقّت أو دائم، على أن تتضّمن تلك اإلقامة قضاء الليل في تلك المؤّسساتكان، بشك

 .الّرعاية وتقدّماإليداع  مالءمةبعين االعتبار كالًّ من قييم التّ الّرصد و

دّ أحد ر الحماية ضعلى درجة كبيرة من األهميّة في اتّفاقيّة حقوق الّطفل ألنّها توفّ  25 وتعتبر المادة

عة من مجمو يعانون فيبصفة عاّمة من قبل الدّولة، واألطفال  ة/أشكال إساءة إلى الّطفل أخطر

ها ودعون فييأنّهم ب، علما  وانتهاكات لحقوقهم/ن التي يقيمون فيها من اإلهمال وسوء المعاملةالمؤّسسات 

 .الفضلى ن/لضمان وتحقيق مصالحهممن الدّولة  بنيّة صادقة

نونيّة ّضمانات القالتطوير الحقوق والأهميّة أيضا  بسبب ما توفّره من إمكانية كبيرة  25وتكتسي المادة 

" يةمرجعلاالمعايير " قادرة على وضع "المراجعة الدّوريةأّن األنظمة التي تحكم "، حيث النّافذة

، تسافي المؤسّ  ات/مع األطفال المودعين ات/" لجميع العاملينالممارسات الفضلىو" األهداف"و"

إتاحة  ي، وفيمع العالم الخارج ن/، وفي تواصلهمن/في االستماع إليهموتستطيع تأمين حقوق األطفال، 

 .مادّةا تلك العنيهت" التي المراجعة، وتلك هي أهداف "إلى نظام فعّال لتقديم الّشكاوى ن/إمكانيّة وصولهم

 ال فيإليداع األطف معايير مرجعيّة" وضع "واجب ومسؤوليةوفي هذا اإلطار يقع على الدّولة "

تلتزم بها  ،ابعة" للمراقبة والمتتدابير" و"لياتآووضع " ا"،فيه ن/بحقوقهم ن/المؤسسات وضمان تمتّعهم

ت ود قاموفي إطار دعم هذه الجه جميع المؤّسسات بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والجمعياتي.

متّع تة لضمان وجيهيالجمعية العاّمة لألمم المتّحدة بإصدار العديد من الوثائق التي تحدّد المبادئ التّ 

يها عتمد عليوها، مايتواحترامها وح ن/المختلفة بحقوقهم في الّرعاية المؤّسساتيّة ات/األطفال المودعين

 من أبرزها:، هذا الدّليل كإطار مرجعي

 .1989االتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الّطفل الصادرة عام  -

 .2006االتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة عام  -

 .2009دليل األمم المتّحدة للّرعاية البديلة لألطفال الصادر عام  -
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 .1994دليل المبادئ التّوجيهية بشأن حماية ورعاية األطفال الالجئين الصادر عام  -

 (.  1985بكين األحدام )قواعد قضاء إلدارة شؤون الدنيا النموذجية المتحدة األمم قواعد -

 .(1990ض الريا جنوح األحدام )مبادئ لمنع التوجيهية المتحدة األمم مبادئ -

 .(1991حريتهم ) من المجّردين بشأن األحدام المتحدة األمم قواعد -

 تعليقات اللجنة الدّوليّة لحقوق الّطفل ذات الّصلة. -

 ، من أبرزها: المصادر الوطنيّةعلى عدد من أيضاً  عتمدكما ي

 .2014الدستور التّونسي جانفي  -

 .1995مجلّة حماية الّطفل الصادرة عام  -

لّطفولة بشأن المراكز المندمجة ل 199جولييه  26المؤرخ في  1999لسنة  72القانون عدد  -

 واألوامر ذات الّصلة بتنقيحاته وتنظيمه وإدارته.

 دليل مؤّسسات الّطفولة التّابعة لوزارة المرأة، بدون تاريخ. -

ة تعلق بتنظيم وزارالم 2019مارس  21مؤرخ في  2019لسنة  340حكومي عدد المر األ -

 .الشؤون االجتماعية

المتعلق بالنهوض  2005أوت  15المؤرخ في  2005لسنة  83القانون التوجيهي عدد  -

 ، وتنقيحاته.باألشخاص المعوقين وحمايتهم

اية إحدام مراكز للّرعبشأن  2001جولييه  11المؤرخ في  2001 لسنة 74القانون عدد  -

 االجتماعيّة، وتنقيحاته، والوثائق التّعريفية بتلك المراكز ومشموالتها.

 نةمدوّ على  بالمصادقة يتعلق 2014 أكتوبر 3 في مؤرخ 2014 لسنة 4030 عدد أمر -

 .العمومي العون وأخالقيات سلوك

 لشراكة 24 عمل ورقة. 2017 تونس في وأسرهم للمهاجرين اإلنسان حقوق راتمؤشّ  -

 .والتنمية الهجرة عن العالمية المعارف

اص الخ ليام الداخظيتعلق بالن 1995ديسمبر  11مؤرخ في    1995لسنة  2423أمر عدد  -

 ."المنحرفين"بمراكز إصالح األحدام 

حه ، وتنقيبنظام السجونالمتعلّق  2001ماي  14مؤرخ في  2001لسنة  52قانون عدد ال -

 .2008أوت  4المؤرخ في  2008لسنة  58القانون عدد بموجب 

 .2018تقرير النّشاط الّسنوي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الصادر عام  -

 . 2018دائرة المحاسباتل التقرير السنوي العام الواحد والثالثون -

ق بيجديد في تونس بين النظري والتطقانون اإليقاف الووتش حول رايتس تقرير هيومن  -

 .2018عام 

 .2018النشرة اإلحصائيّة لنشاط مندوبي حماية الّطفولة  -

  أماكن إيداع األطفال
ا  لهذا عووضموهي ليست  "األسر المتبنيّة" و"األسر البديلةتتنّوع تلك األماكن، وتّضم إضافة إلى "

 :الدّليل

 .المراكز والمرّكبات المندمجة للّطفولة -

 مؤسّسات الّرعاية االجتماعية. -
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 المدارس الدّاخلية والمبيتات.المعاهد و -

 .واإلصالحيّات مراكز االحتجاز والّسجون -

 الصحيّة والمصّحات.المستشفيات والوحدات  -

 مراكز العالج األخرى. -

 مراكز احتجاز األطفال الالجئين والمهاجرين. -

 المرّكبات الّشبابيّة، والمخيّمات والمصائف. -

المعاهد يداع في ، حيث أّن الهدف من اإلسابقة الذّكر 25مذكور في نّا المادّة  غير ورغم أّن التّعليم

" العقااما أّن "ك"، ملتّعليا" لألطفال باإلضافة إلى "الّرعايةالمدارس الدّاخليّة والمبيتات هو، تأمين "و

بب ع بساكن اإليداض المذكورة فيها، ولكّن مراكز االحتجاز وغيرها من أماليس ضمن األغر أيضا  

 " توفّر جميعها "الّرعاية" لألطفال باإلضافة إلى "العقاب"."الّسلوك المسيء

ع في جمي" اييرالمعمن الدّول األطراف تأمين " مراعاة المصالح الفضلى للّطفل( 3ف) 3وتتطلّب المادة 

الفرق بينهما و"، المراقبةعمليّة " 25( و3ف) 3، حيث تتناول المادّتان المؤّسسات والخدمات والمرافق

التقدّم " بمراقبة 25 "، في حين تتعلّق المادّةالمؤّسسات وكوادرها( تتعلّق بمراقبة "3ف) 3هو أّن المادة 

  في المؤّسسة. ة/" لكّل طفلالّشخصي

ّسسات في المؤ طفال" حقوق األمراقبةالدّول على " وغالبا  ما تشّجع اللجنة الدّولية لحقوق الّطفل بجنيف

سيتناول و ".طفالاألو" "األنظمةأماكن الّرعاية البديلة التي يجب أن تعني وفقا  لالتّفاقيّة كالًّ من "وفي 

لّطفل اة لحقوق دّولي، باالستناد إلى تعليقات اللجنة ال"التّقييمالّرصد وهذا الدّليل كال النّوعين من "

 .والمبادئ التّوجيهية الدّولية ذات الصلة

ات راءات والقرارفي كّل اإلج ن/ومشاركتهم االستماع إلى آراء األطفالالتي تتطلّب  12وتعتبر المادّة 

صوات أ ع إلىوجوا االستمامادّة من حيث مادّة وثيقة الّصلة أيضا  بهذه ال ن/واألوضاع التي تخّصهم

ي ألعضاء فول اوأوصت اللجنة الدّوليّة لحقوق الّطفل الدّ  ".والتّقييم المراجعةاألطفال عند إجراء "

عد تنفيذه نفيذه وبتخالل بوجوا االستماع إلى األطفال طوال عمليّة اإليداع قبل اتّخاذ القرار واالتّفاقيّة "

 ً  ".بتأسيس آليّة خاّصة تقدّر قيمة األطفال باعتبارهم شركاءولهذا الغرض أوصت " "،أيضا

 :لى، يقوم عالمؤّسساتفي إليداع عاماً لعمليات ا اً إطاراللجنة أيضاً  حدّدتكما 

  .لها والمشورة المالئمينمع توفير الدّعم  إعادة إدماج األطفال في أسرهمضرورة  -

 .شكال أخرى من الّرعاية غير اإليداع في المؤّسساتإيجاد أضرورة  -

  .ةؤّسساتيّ ية المفي مجال الّرعايتضّمن حقوق الّطفل للكوادر االجتماعيّة والعاملة  تقديم تدريب -

  .في المؤسسات إجراء مراجعة دورية لإليداعضمان  -

  .في المؤّسسات ات/المودعين تأسيس آليّة شكوى لألطفال -

ة لمختصّ امجموعة من الّسلطات فيها من قبل " ن/إيداع األطفال في المؤّسسات ووضعهم تقييم -

  ."متعدّدة االختصاصات

  .اإليداع ألقصر فترة ممكنةأن يكون  -

 .من االتّفاقيّة 25وفقا  للمادة  خاضعاً لمراجعة قضائيّة أو إداريّةاإليداع أن يكون  -
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 ا/وعهنريدة من فالة ح ا/باعتباره ة/، التي تنظر إلى كّل طفلٍ الكونيّة الفرديّةالتّركيز على مبدأ " -

كل  يالئم ، فليس هناك حّل واحدك يجب النّظر في كّل حالة على حدة، ولذل(اإلفراديةمبدأ )

لحاجة احسب  الحاالت، وتعني الحلول المبنيّة على الكونيّة الفرديّة وجود حلول أكثر مصّممة

 ا/ضعهوذلك  ، بما في(دي لكّل طفلٍ افرمشروع الحياة اإل) ة/ومبنيّة على الوضع الفعلي للّطفل

دى الم على ة/الّشخصي واألسري واالجتماعي، وهذا يوفّر فرصا  أفضل لتقييم تطّور الّطفل

 .وتحترم مبدأ مصالح الّطفل الفضلىالّطويل 

 "العالج" مفهوم ونطاق
، فقطض الصّحة " ألغراالّسريريمن االتّفاقيّة ال يشمل العالج " 25في المادة  "العالج" ونطاق مفهوم

مثال، بيل السفي المؤّسسات، بما في ذلك على  ة/جميع النّواحي األخرى لحياة الّطفلبل يشمل أيضا  

لى إ ة/لّطفلاصول ووإمكانيّة  ،ة/التّدابير المستخدمة للسيطرة على الّطفلظروف اإلقامة ونوع المعاملة و

روف ظّ لفإّن جميع ا ، وباإلضافة إلى ذلك،ة/ر هذا اإليداع في تعليم الّطفلوكيفيّة تأثي ،العالم الخارجي

 .بالّضرورة سبب اإليداع ومبّرراتهيجب أن تشمل  ا/األخرى ذات العالقة بإيداعه

 :تقييممراجعة و شمليوبالتّالي فإّن مفهوم "المراجعة" و"التّقييم"، بالّضرورة س

 .ومبّرراته ة/إيداع الطفل قرار -

 .هافي ا/بحقوقه ا/هتمتّعمدى ، وبالتّالي في المؤّسسة حياة الّطفل جميع نواحي -

 الغايات من إيداع األطفال فيها./مدى استجابة المؤسسة للغاية -

 ذات الّصلة. التّشريعات والتدابير والممارسات -

 .آليات المتابعة والّشكاوي -

 والتّقييم المراجعاتأنواع 

 ، ومنها:اتوالتّقييم مختلفة من المراجعاتهناك أنواع 

ت يداعالمراقبة مدى مالءمة اإل من الّسلطات القضائيّة أو اإلداريّة اتوتقييم مراجعات -

 اإلجباريّة.

 ات لوضعبتقييم متعدّد االختصاص ات/المعنيّون ات/يقوم بها المهنيّون اتوتقييممراجعات  -

 ."التّقييم الذّاتيالمراجعة وفيما يمكن أن نطلق عليه " العالج"/"اإليداع

 ات/كضمان ضد اإلساءة لألطفال المودعين أشخاص مستقلّونيقوم بها وتقييمات مراجعات  -

نّوع من ذا الوللتحقّق من طبيعة الّرعاية/الّرفاه العام لألطفال، ومن العناصر األساسيّة له

عن  ضمان إتاحة الفرصة لألطفال للتحدّث مع هؤالء األشخاص على انفرادالمراجعات 

 ".قّللمستاخارجي أو ال ّرصدالمراجعة والليه "، فيما يمكن أن نطلق عن/ومعاملتهم ن/إيداعهم

 تظمةبطريقة منفي المؤّسسات  ات/" لألطفال المودعينالمراجعة النّفسيّةضرورة إجراء " -

 تغيّر"."قد  ة/وليس فقط عندما يتّضح أّن سلوك الّطفل

أخير  استخدامه كمالذ( من االتّفاقيّة "37ب المادة )، تطلفيما يتعلّق بالتّجريد من الحريّة -

 "األحدام"من قواعد األمم المتّحدة بشأن حماية  2"، وتنّا القاعدة وألقصر مدّة مناسبة

المجّردين من حّريتهم )قواعد هافانا( على أنّه: "يجب تحديد طول العقوبة بواسطة الّسلطة 
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سراحهم القضائيّة دون منع إمكانيّة إطالق سراح الّطفل مبّكرا ، وإن كانت ستتاح إمكانيّة إطالق 

مراجعة دوريّة لتقرير ما إن كان إطالق الّسراح هذا قبل انتهاء الحكم المقرر، فسيتطلّب األمر 

 ً  ".ممكنا

 التّقييمالمراجعة وتكرار عملية 
 ولكن ال بدّ  ،اتييمالتّقالمراجعات وعمليات  تواترلتحديد  رغم أن القرار متروك ألجهزة الدّولة المختّصة

يداع اإل"كان  كلّمافي فترات زمنيّة متقاربة تلك العمليات من الّضروري إجراء من التأكيد على أنّه 

 ".إجباريّاً والمعالجة أشدّ خطورة

ّن بس" جيهيالتّو جميع األدوات الدّولية ذات الصلة بحقوق الّطفل الملزم منها أووفي هذا اإلطار أوصت 

فترات الّ لالبديلة أو في المؤّسسات إ قانون يقضي بعدم جواز الحكم بإيداع األطفال في الّرعاية

نتظمة جعة ممراعي رة زمنيّة أخرى محدّدة، وهذا يستد، مع إمكانيّة تمديد مدّة اإليداع لفتمحدودة

 ات.مؤسسّ وذلك بالنّظر للتأثيرات الّسلبية لهذا اإليداع في ال ."لظروف اإليداع والحاجة إليه

 ؟يقيّميرصد وويراجع من 
 المتابعة والتقييم الذاتي.المؤسسة ذاتها،  -

 المتابعة والتقييم اإلشرافي.جهة/جهات اإلشراف،  -

 حكومي المستقل.المتابعة والتقييم الالهيئات المستقلة ذات الصلة،  -

 .خارجيوالتقييم ال ّرصدال، منظمات المجتمع المدني المختصة -

 .ةأصحاب الحقوق والمصلح ورصد متابعة وتقييم، مهاألطفال واألولياء أنفس -

 حقوق الّطفل في المؤسساتوتقييم رصد مرجعيّة 
ق قوحمن اتّفاقية  25حقوق الّطفل في المؤسسات من مضمون المادّة  تقييمرصد وتنطلق عملية 

 ً لرعاية راض االذي تودعه السلطات المختصة ألغ حق الطفل، والتي تنّص على "الّطفل كما أشرنا آنفا

لظروف الجميع وللعالج المقدم للطفل  مراجعة دوريةأو الحماية أو عالج صحته البدنية أو العقلية في 

رية هي عة الدّولمراجا"، أي أّن الدّول األطراف في االتّفاقيّة تعترف بأّن هذه األخرى ذات الصلة بإيداعه

عني أّن ذا ي، وه)حّق الّطفل المودع في مؤّسسة بمراجعة دوريّة لوضعه فيها( "حٌق من حقوق الّطفل"

 ، بـ:1993وفقا  لمعاهدة فيينا عام  الدّول ملزمة

 .إعمال وتطبيق هذا الحق وتحقيق نتائج -

 .احترام هذا الحق -

 .حماية هذا الحق -

 

 

 

آلراء اذه هتكفل هذه المجلة للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ "

، لغرضابما تستحق من االعتبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه. ولهذا 

تتاح للطفل بوجه خاص الفرصة لإلفصاح عن آرائه وتشريكه في 

 ةلخاصاإلجراءات القضائية وفي التدابير االجتماعية والتعليمية ا

 1995 -من مجلة حماية الّطفل  10الفصل  ".بوضعه
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 القسم الثالث

 تقييم مؤّسسات الّطفولةرصد والمقاربة الحقوقيّة في 
ها بصف تّ تصف عملية إعمال حقوق الطفل بذات األهمية التي في النهج القائم على حقوق الطفل، تتّ 

 ا/هءوبقا ا/وحياته ة/النتيجة النهائية. ويضمن النهج القائم على حقوق الطفل احترام كرامة الطفل

 وق. حق ة/صاحب ا/بوصفه ا/وعدم ممارسة التمييز ضده ا/ومشاركته ا/ونماءه ا/وصحته ا/ورفاهه

 هو النهج الذي: ة/فإن النهج القائم على حقوق الطفل (2)ووفقا  لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(

 متعلقةالدولية الالمحددة في االتفاقية وغيرها من الصكوك  )أ( يعزز إعمال حقوق الطفل -

 ،بحقوق اإلنسان

 لدوليةاالمستمدة من االتفاقية وغيرها من الصكوك  )ا( يستخدم معايير ومبادئ حقوق الطفل -

مييز ضد الت سيما: عدم لحقوق اإلنسان من أجل توجيه السلوك واألعمال والسياسات والبرامج، وال

 ا/اع إليهالستمفي ا ا/، وحقهاءفي الحياة والبقاء والنم ا/وحقه، الفضلى ا/، وصون مصالحهة/الطفل

عاية الر ات/من قِبل مقدمي ا/ه في ممارسة حقوقهيوجّ  )ت(في أن  ا/وأخذه على محمل الجد، وحقه

 ،المتطورة ا/والوالدين وأفراد المجتمع على نحو يتماشى مع قدراته

 صحابوقدرة أ نه/، على المطالبة بحقوقهمأصحاا حقوق نه/)ج( يبني قدرة األطفال، بوصفهم -

 تجاه األطفال. ن/المسؤولية على الوفاء بالتزاماتهم

 المعاييرفي بت ة/ترى اللجنة أن االستراتيجيات والمبادرات التي تعتمد نهجا  يقوم على حقوق الطفلو

رام د االحتج يؤكّ ياق. وهذا النهظر عن المستوى أو السّ دة، بصرف النّ الرئيسية الخاصة بالممارسة الجيّ 

تعزيز ونّفس الإليجاد بدائل لالعتماد على  ن/ستقالل الذاتي لألطفال، بما في ذلك دعمهمالالكامل ل

 لى اتخاذع نه/، ويزيد قدرتهمنه/للتكيف وإمكانياتهم نه/، ويعزز قابليتهماالستقالليّة والمسؤوليّة

قتصادي فاعلة على الصعيد االجتماعي واال عناصر نه/سلطة بوصفهم نه/القرارات ويمنحهم

من  ايقدمنه /مونهاالقائمة وعلى المساهمات اإليجابية التي يقد نه/والسياسي والثقافي، ويبني على قواهم

لنهج ذا اه. وتطبيق نه/ومجتمعاتهم نه/وأسرهم نه/أقرانهم وبقاء ونموّ  نه/همائونم نه/أجل بقائهم

ة األجل ل طويلاستدامة لتحديد حلوليس ضرورة أخالقية وقانونية فحسب، وإنما ألنه أيضا  أكثر النهج 

فال ة، واألطلبديلالألطفال وتنفيذها عاّمة، وخاّصة األطفال في وضعيات مأزميّة، كاألطفال في الّرعاية 

واألطفال  اللجوء، ات/وملتمسي ات/في وضعيات التّهديد، واألطفال في العدالة، واألطفال الالجئين

 اإلعاقة.... ذوات/ذوي

 

                                                           

 ,Rooting Child Rights in Early Childhood Education, Primary and Rights Education ToolkitChild UNICEF :انظور  (2)

Secondary Schools (Geneva, 2014), p. 21 :المتاح على الرابط .  

ww.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdfhttps://w 13. وانظر أيضا  التعليق العام رقوم ،

http://hrbaportal.org/the-المتاح على:  ،“Human Rights Based Approach to Development Cooperation”. وانظر كذلك 59الفقرة 

agencies-un-among-understanding-common-a-towards-cooperation-development-to-approach-based-rights-human.  

https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
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 في اتّفاقيّة حقوق الطفلوفلسفتها  البديلةمفهوم الّرعاية 
ا ترعرع ا/خصيته"كي تترعرع شتقّر االتّفاقيّة في ديباجتها بأّن الّطفل وهو موضوع هذه االتّفاقيّة: 

 تاليا  م"، وتقرّ فاهتّ ة والمن السعادة والمحبّ  في جوّ  في بيئة أسريّة تنشأ/ينبغي أن ينشأكامال ومتناسقا، 

بخاصة ادها وجميع أفر ورفاهية والبيئة الطبيعية لنموّ  الوحدة األساسية للمجتمعهي: " األسرةبأّن 

مكن من متين لتتالحماية والمساعدة الالز - األسرةُ  -ى ولَ ولذلك تؤّكد على ضرورة: "أن تُ "، األطفال

 االضطالع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع".

 ا/يئتهببصفة مؤقتة أو دائمة من  -ألي سبب كان – ة/بحّق الّطفل المحروم، تقّر جهة أخرىومن 

اية في حم حقّ الة، الفضلى، بالبقاء في تلك البيئ ا/، حفاظا على مصالحها/سمح لهأو الذي ال يُ  األسريّة

لة لمثل مسؤولية ضمان رعاية بديوالتي تقع عليها ( 20م 1. )فهما الدولةومساعدة خاصتين توفرّ 

في  واردةالكفالة ال، أو الحضانة :أن تشمل هذه الرعاية جملة أمور (، ويمكن20 م2. )فالطفل هذا

عند و .ألطفالاإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية ا، عند الضرورة، أو، التبنيالقانون اإلسالمي، أو 

ب ما يتناسب ة/لالنظر في الحلول، ينبغي إيالء االعتبار الواجب الستصواب االستمرارية في تربية الطف

ء مصالح إيالو(. 30 ،8 ،21الثقافية واللغوية )ماإلثنية والدّينية و ا/(، وخلفيته6و 5النّامية )م ا/مع قدراته

ء االعتبار وإيال نه/التعبير عن آرائهموتمكين األطفال من ، (3)م ولالفضلى االعتبار األ ة/الطفل

 (. 12، وبأنظمة الرعاية )منه/الواجب لتلك اآلراء في المسائل التي تتعلق بإيداعهم

 وعليها القيام بما يلي: 

عوذرت إقاموة ، إذا تمؤقتّوةوكوسويلة بديلوة اللّجوء إلى إيداع الّطفل في المؤّسسزة كمزالذ أخيزر، أ(  -

الئموة فوي مبوأي طريقوة  ا/متبنية، أو إذا تعذرت العناية بوهكافلة أو لدى أسرة حاضنة أو  ة/الطفل

 ذلك. الفضلى ا/وسط عائلي، أو اقتضت مصلحته

ي فو علوى أسوس مهنيوة تصوبّ  -دالتي تحودّ  تصرح بهذه اإلجراءات إال السلطات المختصة أالّ ب(  -

وموات لمعلا الفضلى، وفقا للقوانين واإلجوراءات المعموول بهوا وعلوى أسواس كولّ  ة/مصلحة الّطفل

 ،ة/فلّرعاية المؤّسساتيّة البديلة ضروريّة نظرا لحالة الطأن ال -ذات الصلة الموثوق بها

وق  بكافزززة الحقززز تتمتزززع/أن يتمتّعفوووي أّي مؤّسسوووة،  ة/الموووودع ة/ج( أن تضووومن، بالنسوووبة للّطفووول -

 العائلي،  نه/تعادل تلك التي يتمتع بها األطفال في وسطهمالتي  معاييرالوالضمانات و

تطبيزق بزاحترام وحمايزة ومؤسسزات تلزك الالتززام د( أن تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن  -

 (21و 20م . )فيها ة/حقوق الّطفل

ي ، والعويش فو، والّرعاية الفرديّوةتقوية نظام الّرعاية البديلة ودعمه وتطوير معايير الجودة( هـ -

 (39م . )والتّركيز على الدّمج المجتمعيمجموعات صغيرة، 

 (25م . )دورية بصورة منهجيةوتقييمات مراجعات أن يخضع هذا اإليداع إلى  -

 ا/(، وحرمانه9و 5" )ما/كنف والديهمن العيش في " ة/حرمان الّطفلاالتّفاقيّة بين  تميّز، ومن جهة ثالثة

الفضلى أن يُنقل  ة/(، وهذا التّمييز بينهما مهّم، إذ قد يكون من مصلحة الّطفل20" )ماألسريّة ا/بيئتهمن "

في "بيئة أسريّة"  ة/إيداع الّطفل ألمثل" في مثل هذه الوضعيات هو(، والبديل "ا9" )ما/من "كنف والديه

" ا/من "كنف والديه ت/(، وإذا ما ُحرم5مثل أحد أفراد األسرة النّوويّة أو األسرة الموّسعة أو الممتدّة )م
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بأحد  أّوالً الوضعية هو سلسلة من الخيارات التي تبدأ ، فإّن البديل األمثل في مثل هذه بصفة دائمة

بأحد أفراد األسرة  ثمّ بأحد أفراد األسرة النّوويّة )أخ أكبر أو أخت(،  ثمالوالدين )األّم العزباء مثال (، 

 من األسرة الموّسعة )ابن العم/ة أو ابن ة/أحد أقرباء الّطفل ثمّ الموّسعة )الجدّ/ة أو العم/ة أو الخال/ة(، 

أسرة التّبني أو الكفالة، وآخر  ثمّ ، ا/أو عرشه ا/أو قبيلته ا/أو عشيرته ة/أحد جيران الّطفل ثمّ الخال/ة...(، 

اإليداع المؤّسسي، والذي يجب أن يكون أيضا  مؤقّتا  ريثما يتّم إيجاد "بيئة أسريّة" أي الدّواء الكّي 

 (.20. )مة/للّطفل

 تا/يمقدّماء" و"و"األولياء" و"األوصي، فإّن االتّفاقيّة رغم تمييزها بين "الوالدين" ومن جهة رابعة

ندما ع، يات"جميعا في تحمل "نفس المسؤول نه/تساوي بينهم"، إالّ أنّها ات/نيالّرعايّة" و"المربّ 

سواء  ن/همياتومسؤول ن/الواقع في نطاق رعايتهم ة/باحترام وحماية وإعمال حقوق الّطفليتعلّق األمر 

لألطفال  البديلة عايةالرّ  ات/يط أو مكان، وبالتّالي فإّن مقدّمأكان ذلك بصفة مؤقّتة أو دائمة وفي أّي وس

 يف ة/ّطفلى ال" علات/نياألوصياء القانونيّ " نيعتبر/بموجب االتّفاقيّة والتّشريعات يُعتبرون ن/وهم

 نفس نحمليت/لونيتحمّ فيها، وبالتّالي  ة/الّطفل" مهما كان نوعها أو صنفها أو مدّة إقامة المؤّسسات"

بيّن ذلك ة". وسنؤوليّ "المس . وبالتّالي فإّن جميع مواد االتّفاقيّة تدخل في نطاق هذه"مسؤوليات الوالدين"

 .الحقة، بعد أن نشير إلى مفهوم وفلسفة عدالة األطفال في االتّفاقيّةفي فقرة 

  اتّفاقيّة حقوق الطفلفي مفهوم عدالة األطفال وفلسفتها 
 نطاقا  واسعا   يطّ تغالتي و األطفال، عدالة إدارة حول المفّصلة الدولية المعايير من العديدرغم وجود 

 حقوق تفاقيةاتبقى  دمج، احتجاز وإعادة وظروف ةقضائيّ  وإجراءات رمبكّ  لوتدخّ  وقاية من القضايا من

 ألي األساسي العملر إطا تُعتبر األطفال، كما عدالة تطويرو توجيه في أداة دوليّة ( أهم (1989الطفل

 معايير على للمحافظةر التّدابي من مفّصلة على مجموعة تحتويحيث  ،ة/الطفل حقوق على مبني نهج

 . تهاإدارو عدالة األطفال أنظمة في اإلنسان حقوق

 نلس/سواولي ضحاياعلى اعتبار األطفال  طفاللة األعدافلسفة االتّفاقيّة فيما يتّصل بتقوم و

ن هلهم/ "، ولذلك فقد شّرعتالعقااوليس " الحمايةإلى  يحتجن/"، وبالتّالي يحتاجونات/مجرمين"

 نه/ايتهمحمى "بالحماية والّرعاية الخاّصة والتي يجب أن تهدف إل نه/حقوقا  إضافيّة لضمان تمتّعهم

 بعاتالت بتجنّ و ن/همحقوقضمان و" المحليّة نه/ومجتمعاتهم نه/سرهمأ  في  نه/وإعادة إدماجهم

 العامة لسالمةا لتأمين بديلة تدابيرواستخدام  من الحرية، للتجريد المدروسر غيم لالستخدا الهدّامة

 .ىومصالحهم/ن الفضل تحترم حقوقهم/ن بطريقةت للقانون ا/خالفينالمل األطفاع والتعامل م
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 إيداعوتنطلق االتّفاقيّة في فلسفتها تلك من اإلدراك بأّن 

 حيث أنه ،للغاية مؤلمر أم الرعاية مؤسسات في األطفال

من  التجريد ن، وبأاالجتماعية نهوتهيئتهم/ نهبنموهم/ يضرّ 

 التأهيل بإعادة يتعلق فيما فعاال   إجراء   يكونا م نادرا   الحرية

 ديُجر  ا م وكثيرا   الجريمة، تكرار ارتكاب من والحدّ  والدمج

 أو غير عنيفة أو بسيطة جرائم بسبب حريتهم/ن من األطفال

  .جرائم أي ارتكاب دون حتى

 األطفال بعدالة المرتبطة الدولية المعايير نطاق يعكسو

 مباشر بشكل مرتبط هاموادم فمعظ ،فلسفةال ههذ تفاقيةاال في

 أي مع عند التعامللذلك فهي تشدّد و األطفال، عدالة بنظام

 حقوق احترامة ضرورعلى  القانون، مع نزاعي ف طفل/ة

 الصحيةة والرعاي التعليم على الحصولفي  الحق معيّنة مثل

 والتوجيه المناسب والمستوى المعيشي المالئمة والمعلومات

 ألن ذلك واالستغالل، اإلساءة منة والحماي المالئم األخالقي

 .الجريمة في األطفال توّرط من الحدّ  على يساعد كله

، األطفال بعدالة صلة ذات تفاقيةاال بنود كلّ ولذلك نجد أّن 

ن م والحماية التعليم في كالحقّ –  األطفال حقوق احترام ألنّ 

ق كافية والح معلومات على والحصولل واالستغال اإلساءة

ي أخالق إرشاد على والحصول الئق مستوى معيشي في

الجرائم )الجانب الوقائي(،  فين هم/عدم توّرطه في يساعد

ذلك أّن قراءة االتّفاقيّة في إطارها الّشامل، وخاّصة اعتبارها 

ويحتاجون إلى الحماية" تدعو إلى األطفال "ضعفاء 

ل األطفا حقوق تعزيز على تعمل يجب أن األطفال من جرائم للحدّ  هادفةة محاول أي أن االستنتاج

ها، وأن أهداف لتحقيق المصممة والسياسات والممارسات القوانين خالل منا بنوده تفعيل، ووحمايتها

، الفضلى ة/مصلحة الطفليراعي أّي قرار يخّا األطفال في العدالة، المبادئ العّامة لالتّفاقيّة، وهي: 

 ة/الّطفلإصالح  ، وأن يهدف إلىاحترام الحق بالمشاركةو الحق في الحياة والنّماءو، عدم التمييزو

 وذلك من خالل:، إلرشاد االجتماعيبرامج لية وئبرامج تربوية ورعا، من خالل تنفيذ ا/هوإعادة تأهيل

دالة ل العحو مراجعة وتعديل القوانين المحليةودعم تنفيذ المعايير الدولية لحقوق اإلنسان  -

 .الّطفلو سانالجزائية وعدالة األطفال وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق اإلن

 .انيةالمساعدة القانونية المجفي  ة/، من خالل ضمان حق الّطفلتسهيل إجراءات العدالة -

حويل مج لتكبرنا ،العمل للمنفعة العامة، كالتشجيع على اللجوء إلى البدائل غير االحتجازية -

 .الطفل/ة من النظام القضائي وليس كعقوبة بديلة

ل أن يتّم ويفضّ  . كحل أخير وألقصر مدة ممكنة نهمن حريتهم/ ات/األطفال المحرومينجز ح -

هذا أن يكون ل، على األدنى من اإلجراءات األمنية مفتوحة يتوفر بها الحدّ مؤسسات ذلك في 

األدوات الدّوليّة لحماية حقوق 

 األطفال في العدالة

 االتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الّطفل -

 .1989الصادرة عام 

االتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق  -

األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة 

 .2006عام 

دليل األمم المتّحدة للّرعاية  -

البديلة لألطفال الصادر عام 

2009. 

 النموذجية المتحدة األمم قواعد -

 قضاء إلدارة شؤون الدنيا

 (.  1985بكين األحداث )قواعد

 التوجيهية المتحدة األمم مبادئ -

 جنوح األحداث )مبادئ لمنع

 .(1990ض الريا

بشأن  المتحدة األمم قواعد -

حريتهم  من المجّردين األحداث

(1991). 



 

27 

يجب استخدام طرق مالئمة للضبط والربط تعتمد على . كما فقط اوليس عقابي تأهيلي   يداع بعد  اإل

 .الحد األدنى الستخدام العنف

فال ل األطتأهي إعادةمن التركيز على العقوبة، ترمي إلى  بدال، التحويل عن النظام القضائي -

شكل عتذار باالو، التحذير الرسميو، : أنشطة لتمكين األطفالتهأمثل. ومن ومنع تكرار الجرائم

 ماعية.المشورة الجو، أعمال من أجل المصلحة العامةو، التعويضو، الكفالةو، شخصي للضحية

 ن أجلم التعاون والتنسيق بين جميع األطراف التي تعمل مع األطفال في نزاع مع القانون -

 .وكفاءة وجعله يعمل بشكل أكثر إنسانية وعدالتحسين هذا النظام 

  الّرعاية ات/مسؤوليّة مقدّمي
بما يتوافق  ا/حّرياتهو ا/قهبحقو ا/ال يمكن إدراكها بدون تمتّعه ة/للمقاربة الحقوقيّة، فإّن كرامة الّطفلوفقا  

 أداتها ة/الّطفل عتبارمع المعايير الدّوليّة، وعلى رأسها اتّفاقيّة حقوق الّطفل، التي تحصر المسألة في ا

ية لمسؤولكّل أطراف مكّونات المجتمع ا لُ حمِّ "، وتُ حقوق ة/صاحب" ا/، باعتبارهوهدفها ومحورها

الجميع ق" وبالحقو ة/دائنٌ " ة/الّطفل "، أي أنّ أصحاا الواجب والمسؤوليّة" ن/باعتبارهم ا/جاههتُ 

 ضع "الدّولة" على رأس هؤالء."، وتَ ا/جاه "حقوقهبالمسؤوليّة" تُ  دينونم  "

 ةترجم ، وعلى جميع تلك "األطراف"االلتزاماتمجموعات من  " في ثالمالمسؤوليّةوتتمثّل تلك "

 ألطفالل" عالجوالحماية وال الّرعايّةمؤّسسات "، ومن ضمنها "تدابير تنفيذيّةالوفاء بها من خالل "

 ، وهي:بما فيها مّؤسسات العدالة بغّض النّظر عن "نوعها"

إجراء  خاذ أيّ ن اتّ ها عالّرعايّة" في ات/أي امتناع "المؤّسسة" وجميع "مقدّمي االلتزام باالحترام، -

و فيها أ ات/ع األطفال المودعينأو ممارسة أو تدبير "يمكن أن يعرقل تمتّ  أو تصّرف

ي فها ليبالحقوق والحريّات المنصوص ع نه/همليع ات/برعايتها أو المسؤولين ات/المشمولين

 ".نه/اتّفاقيّة حقوق الّطفل وبقية األدوات الدّوليّة ذات الّصلة بهم

كّل  خاذاتّ بالّرعايّة" فيها  ات/أي أن تقوم "المؤّسسة" وجميع "مقدّميااللتزام بالحماية،  -

 ات/نلمودعيأو الممارسات أو التدابير التي تكفل حماية "األطفال ا التصّرفاتاإلجراءات أو 

 نه/قوقهممن أّي اعتداء على ح نه/همليع ات/برعايتها أو المسؤولين ات/فيها أو المشمولين

الّصلة  ة ذاتها في اتّفاقيّة حقوق الّطفل وبقية األدوات الدّوليّ ليالمنصوص ع نه/وحريّاتهم

 سة".بها من قبل أّي طرف أو أطراٍف أخرى من خارج المؤسّ  نه/عرقلة تمتّعهم، أو ن/بهم

اذ كّل خباتّ  الّرعايّة" فيها ات/أي أن تقوم "المؤّسسة" وجميع "مقدّميااللتزام بالتّطبيق،  -

 ات/دعينل الموأو الممارسات أو التدابير لضمان وكفالة "تمتّع األطفااإلجراءات أو التصّرفات 

فقا  و نه/وحريّاتهم نه/بحقوقهم نه/همليع ات/برعايتها أو المسؤولين ات/شمولينفيها أو الم

لّصلة ة ذات ادّوليّ للمعايير والّضمانات المنصوص عنها في اتّفاقيّة حقوق الّطفل وبقية األدوات ال

 ".نه/بهم

 

 نه/باعتبارهم" الّرعاية ات/مقدّميوفي هذا اإلطار حدّدت اتّفاقيّة حقوق الّطفل بعض مسؤوليّات "

وال بدّ من االستناد إليها "، نه/في "مؤسّساتهم ات/األطفال المودعين لى" عات/"األوصياء القانونيين

 وهي: المراجعة والتّقييم لتك المؤّسسات.والّرصد واعتبارها "مؤّشرات" عند إجراء عمليات 
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 علوىة مسوؤوليات مشوترك، ات/نواألوصزياء القزانونييتحّمزل : ا/ونمّوه ة/مسؤولية تربية الّطفل -

. ا/مووهون ة/تربيوة الطفول لوىالمسوؤولية األولوى ع، ن/. وتقوع علوى عواتقهما/ونمووه ة/تربية الطفل

 (. 18م1األساسي.)ف نه/الفضلى موضع اهتمامهم ة/وتكون مصالح الطفل

ل "يتحمووو :ة/مسزززؤوليّة تزززأمين الظزززروف المعيشزززيّة الالزمزززة للنمزززو الّشزززامل والمتزززوازن للّطفزززل -

القيوووام، فوووي حووودود  علوووى، المسوووؤولية األساسوووية ة/الطفزززل لزززىع ات/نوالمسزززؤول األشزززخاص

امل الّشوو ة/، بتووأمين ظووروف المعيشووة الالزمووة لنمووو الطفوولنه/الماليووة وقوودراتهم نه/إمكانيوواتهم

 (.27م 3و2 والسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان. )ف ،والمتوازن

"أن ، ة/الطفزل لزىع ات/نيالمسؤولاألشخاص  على :ة/للّطفلمسؤوليّة تقديم التّوجيه واإلرشاد  -

ين عنود المتطوورة، التوجيوه واإلرشواد المالئمو ة/بطريقوة تتفوق موع قودرات الطفول يوفّوـرن/يوفروا

 (.5)م الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية. ة/ممارسة الطفل

 "إعووداد ،ة/الطفززل لززىع ات/نيالمسززؤولاألشززخاص علووى  :ا/وإعززداده ة/مسززؤوليّة تربيززة الّطفززل -

يثاق ملمعلنة في ابروح المثل العليا  ا/ة في المجتمع وتربيتهال ليحيا حياة فرديّ شامإعدادا  ة/الطفل

األموووم المتحووودة، وخصوصوووا بوووروح السووولم والكراموووة والتسوووامح والحريوووة والمسووواواة واإلخووواء، 

 )الديباجة(.

 طفوال بعوداألمونح " ،ة/الطفزل لزىع ات/نيالمسزؤول األشزخاص علوىمسؤوليّة تسجيل المواليزد:  -

 (7)م ."والدتهم/هن فورا اسما  الئقا  واكتسابهم/هن الجنسية

 ،ة/الطفززل لززىع ات/نيالمسززؤولن ياآلخززراألشززخاص علووى  :ة/مسززؤوليّة إلزاميّززة تعلززيم الّطفززل -

 (.28م1)ف "بنات بمؤّسسات التعليمالو ءبنااألإلحاق "

 لزززىع ات/نيالمسزززؤولاألشزززخاص علوووى  :ة/للّطفزززلمسززؤوليّة تقزززديم اإلرشزززاد الفكزززري والزززدّيني  -

نسجم مع توجيه الطفل/ة في ممارسة حقه/ا في حرية الفكر والوجدان والدين بطريقة ت" ،ة/الطفل

 و النظوام أوأقتضيه حماية السالمة العاموة تعليه القانون وبما  ووفق ما يناّ  قدراته/ا المتطورة.

 (.14م 2و 1. )ف "والحريات األساسية لآلخرينالصحة أو اآلداب العامة أو الحقوق 

إدارة " ،ة/الطفزززل لزززىع ات/نيالمسزززؤول األشزززخاص علوووى :ة/مسزززؤوليّة احتزززرام كرامزززة الّطفزززل -

 ."فاقيوةاإلنسوانية ويتوافوق موع االت ة/شوى موع كراموة الطفولاعلوى نحوو يتم المؤّسسةالعالقات في 

 (.28م 2)ف

 : طفال مناألحماية  ،ة/الطفل لىع ات/نيالمسؤول األشخاصعلى : ة/مسؤوليّة حماية الّطفل -

o ملوووة أو الضووورر أو اإلسووواءة البدنيوووة أو العقليوووة واإلهموووال أو المعا كافزززة أشزززكال العنزززف

، سوويةالمنطويووة علووى إهمووال، وإسوواءة المعاملووة أو االسووتغالل، بمووا فووي ذلووك اإلسوواءة الجن

  (19)م .أو خارجها المؤّسسةسواء داخل 

o  أو لغيووره موون ضووروب المعاملووة أو العقوبووة القاسووية أو الووال للتعززذيبطفووال األتعوورض 

 (. 37)ف أ م إنسانية أو المهينة.

o  ون ضوارا ل إعاقة لتعليمهم/هن، أو أن يكأن يكون خطيرا أو أن يُمثّ  حأي عمل يرج  أداء

بصوووووحتهم/هن أو بنمووووووهم/هن البووووودني، أو العقلوووووي، أو الروحوووووي، أو المعنووووووي، أو 

 (. 32م 1االجتماعي.)ف

o (.33)م .والمواد المؤثرة على العقل االستخدام غير المشروع للمواد المخدرة  

o (.36)م .الضارة بأي جانب من جوانب رفاههم/هن سائر أشكال االستغالل 
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o معطيوات. وحماية ا/أو سمعته ا/أو غير قانوني، أو أي مساس بشرفه أي تعرض تعسفي 

 (.16م1)ف أّي اعتداء أو تدخّل. من ا/ومراسالتهالّشخصيّة  ة/الّطفل

o مايوة مون التمتّوع بالح ة/اللجوء أو غير المصوحوب ة/أو ملتمس ة/الالجئ ة/الطفل حرمان

 (.22. )ما/وبحقوقه

o رين. علوى قودم المسواواة موع اآلخو ا/مون التمتّوع بحقوقوه اإلعاقة ذات/ذي ة/الطفل حرمان

 (.23)م

o (24م2)ف التي تضر بصحة األطفال. الممارسات التقليدية 

o أو  ،ا/التمتووع بثقافتووه موونأو السووكان األصووليين  أقليززاتإلززى  ة/المنتمززي ة/الطفززل حرمززان

 (.30. )ما/وممارسة شعائره، أو استعمال لغته ا/اإلجهار بدينه

" التّمكززينإلووى " ن/"، يحتوواجون بوودورهمأصززحاا المسززؤوليّةووفقووا  للمقاربووة الحقوقيّووة فووإّن " وبالمقابوول،

 ةواالتّفاقيّو ذلوك،، لوىع هي المسؤولة" الدّولةعلى الوفاء بتلك المسؤوليات، و" ات/قادرين يكنّ  /ونواليك

 الدّوليّة لحقوق الّطفل تؤّكد على ذلك.

" فيهوا الّرعايزة ات/ومقزدّمو"بموا فيهوا مؤسسوات العدالوة، " مؤسّسزات الّرعايزةع هو "وحيث أّن الموضو

وإذا  "،الواجزبدينة بالم  " تجاه الدّولة "بالحقّ  ات/دينونم  " ن/"، فإنّهمأصحاا المسؤولية" ن/باعتبارهم

ى تمتّوع علوسولبا   الّرعايوة" فيهوا، فسوينعكس ذلوك ات/لم تِف الدّولة بالتزاماتها تجاه "المّؤسّسوة" و"مقودّمي

  ي ذلووكفووي تلووك المؤّسسووات، وفووي هووذه الحالووة ال يمكوون تحميوول "المسووؤولية" فوو نه/األطفووال بحقوووقهم

لّرصززد اوال بززدّ مززن أخززذ هززذا األمززر بعززين االعتبززار عنززد إجززراء عمليززات ، فقووط الّرعايووة" ات/مقوودّميل"

مختّصززة" مثّلززة بسززلطة اإلشززراف "الززوزارة الالمراجعززة والتّقيززيم لتززك المؤّسسززات، وتحميززل الدّولززة م  و

 لة بهزذالّصز، وتقزديم "التّوصزيات" المناسزبة وذات االمراجعزة والتّقيزيمالّرصد ومسؤولياتها في تقارير 

 .نه/وسنبيّن تالياً، مسؤوليات الدّولة تجاههم التّمكين.

 الّرعاية ات/مسؤولية الدّولة تجاه مقدّمي

 مسؤوليات عاّمة
ير تداب إلى نه/للمقاربة الحقوقيّة، فإّن "أصحاب الواجب والمسؤوليّة"، يحتاجون بدورهموفقا  

 ك إلى، حيث يتحّولون وفقا  لذلة/تجاه حقوق الّطفل نه/من الوفاء بالتزاماتهم نه/لتمكينهم

"، نه/قوقهمبالحقوق" والدّولة "مدينة بالمسؤوليّة" تجاه "ح ات/حقوق" أي "دائنين صاحبات/"أصحاب

لدّولة اعلى وق"، حقو صاحبات/الّرعاية" وفقا  لهذه المقاربة هم "أصحاب ات/وبالتّالي فإّن "مقدّمي

دابير من التّ  ذ جملةتلك الحقوق، باالحترام والحماية والتّطبيق. من خالل اتّخاها تجاه اتالوفاء بالتزام

ة لتطبيق التّحتيّ  لبنيةاالعاّمة التي حدّدتها المادة الّرابعة من اتّفاقيّة حقوق الّطفل والتي تخّا تهيئة 

يّة التّعليملة وديالحقوق وحمايتها واحترامها، في المؤسسات المختلفة بما في ذلك مؤسسات الّرعاية الب

ة والماليّة لتّنفيذيّ ة واواالستشفائية واإلصالحية وغيرها، مثل، التّدابير التّشريعية والتّنظيميّة واإلداريّ 

تّفاقية ع مواد اسجم موالّرقابيّة والتّوعويّة التي تنّظم وتيّسر عمل مثل تلك المؤسسات، والتي يجب أن تن

ا في ة حولهفيات ضاّطفل بجنيف شروحا  وتفسيرجنة الدّوليّة لحقوق الحقوق الّطفل وتكّرسها،  وقدّمت الل

 ، وتعليقاتها األخرى ذات الّصلة. 2003( سنة 5تعليقها العام رقم )
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نطلق أن تيجب ، بل وأن تكون تلك التّدابير مشمولة فيها المراجعة والتّقييم ال بدّ الّرصد ووعند عمليات 

 علي سبيلف تها.وحماي لتأثيرها المباشر على تكريس الحقوق في المؤسسات، العملية بّرمتها منها أّوالً 

ن تبيّن م ، حيثالّسند العائلي في المؤسسات" ي/اتاإلعاقة فاقد ذوات/ل بقاء األطفال ذويالمثال، "طو

 و "عزوف"هجال، التّحليل الذي أجرته دراسة الّرابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق اإلنسان في هذا الم

ت من عائال دة ولكنهؤالء، وفي ذات الوقت وجود طلبات تبّني عديأو كفالة عائالت التّونسيّة عن تبنّي ال

ن حقوق "ضما أجنبيّة خارج الجمهوريّة، والتّشريع يعاني من فراغ في هذا المجال وخاّصة على مستوى

ن في لحّل يكم"، واالئقي دوليالتحدّي "تشريعي، وع نفي التّبني في دولة أجنبية". إذ ة/التّونسي ة/الطفل

 .1993النضمام إلى اتّفاقيّة الهاي لتنظيم عمليات التّبني الدّولي إلى دعوة الدّولة 

ار إلى يث أشحوفي مثال آخر، نورد ما تضّمنه تقرير دائرة المحاسبات حول وضع األطفال في العدالة، 

 أّن:

بطريقة  ن وردتباألطفال في نزاع مع القانوجّل األلفاظ المعتمدة بالنصوص القانونية المتعلقة  -

 . بالجنوح واالنحرافصدر أحكاما مسبقة باإلدانة وتصفهم تُ 

 هدف إيقافبئيّا تفعيل آليّة الوساطة تلقاحماية الطفولة  ة/مجلّة حماية الطفل ال تخّول لمندوب -

مطلبا من  467اطة التّتبّعات أو المحاكمة. وإزاء ذلك، لم يتعدّ المعدّل الّسنوي لمطالب الوس

 .2015إلى  2012قضيّة مفصولة سنويّا من  9340جملة ما معدّله 

ت لعقوباابهدف تجنّب آليّة التّحويل خارج النّظام القضائي التشريع التونسي لم ينّا على  -

ت اإلنابا وء إلىفي حالة ارتكاب خطأ جزائي وعلى استثنائيّة اللّج مدّة االحتفاظالجزائية وعلى 

% 85وفين نسبة األطفال الموق   2016- 2012القضائية. وفي هذا اإلطار، بلغت خالل الفترة 

ألحكام طفال مدّة ا 113من عدد األطفال المودعين بمراكز اإلصالح. وتجاوزت فترات إيقاف 

الذين تّم  يوما. وبلغت نسبة األطفال 377أيّام و 3اوحت بين الصادرة بشأنهم وذلك لمدّة تر

سبة ن% في حين كانت 74% و42إيداعهم لمدّة لم تتجاوز على التوالي شهرا وثالثة أشهر 

اتضح أنّه طفال. و 6542% من جملة 4أشهر في حدود  9األطفال الذين تّم إيداعهم لمدّة فاقت 

 15حفّظي عن تقّل أعمارهم عند اإليقاف التّ  يداع أطفالإ تمّ  2017أفريل  - 2012خالل الفترة 

 .سنة تعلّقت بهم تهم من مادّة الجنح

 التّنسيقلّق بمخّطط عملي لمراجعة قضاء األطفال وإعداد دراسة تتع لم يتّم االنطالق في إنجاز -

 بخصوص قضاء األطفال.  بين الوزارات

 . عدم تفعيل آليّة الحريّة المحروسة -

 سفرمما أ يسمح باستخراج المعطيات اإلحصائية بصورة حينية نظام معلوماتي مندمجال يتوفّر  -

فال غياب بعض اإلحصائيات الضرورية على غرار عدد قضاة تحقيق األطفال وعدد األط على

 .المودعين في الّسجون وعدد هذه الّسجون

ضلى الف قصد تكريس المصلح بتطوير المنظومة القانونيةدائرة المحاسبات  ى تقريروصأولذلك  

 .للطفل

 ةخاصّ مسؤوليات 
مجموعة من "المسؤوليات" األخرى حدّدتها وإضافة إلى تلك المسؤوليات العاّمة، هناك أيضا  

 االتّفاقيّة، حسب اآلتي:
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راد األفوو حقوووق وواجبووات علووى الدّولووة "مراعوواة الّرعايّززة: ات/مسززؤوليّة مراعززاة حقززوق مقززدّمي -

، التي ة المالئمةعند اتّخاذها جميع التدابير التشريعية واإلداري الّطفل/ة لىقانونا ع ات/المسؤولين

ه/ا (، ضوومانا  لمصوولحت3موون م 2تضوومن للطفوول/ة الحمايووة والرعايووة الالزمتووين لرفاهووه/ا. )فقوورة

 (.3م1)ف .الفضلى

واجبات "احترام مسؤوليات وحقوق وعلى الدّولة  الّرعايّة: ات/مسؤوليّة احترام حقوق مقدّمي -

فول/ة الطفل/ة، في أن يوفروا بطريقوة تتفوق موع قودرات الط لىقانونا ع ات/األشخاص المسؤولين

. التفاقيوة"االمتطّورة، التوجيه واإلرشاد المالئمين عند ممارسته/ا الحقوق المعترف بها فوي هوذه 

 (5)م

د "أن تتخززذ وفقززا لظروفهززا وفززي حززدو ةى الدّولززعلزز الّرعايّززة: ات/مسززؤوليّة مسززاعدة مقززدّمي -

لزى الطفزل/ة، ع لزىع ات/إمكانياتها، التدابير المالئمة مزن أجزل مسزاعدة األشزخاص المسزؤولين

دعم، إعمال الحق في المعيشزة الالئقزة، وأن تقزدم عنزد الضزرورة المسزاعدة الماديزة وبزرامج الز

 (.26م2)فتمزنح اإلعانزات. أنو (.27م3)ف والسيما فيما يتعلق بالتغذيزة والكسزاء واإلسزكان.

 ثال  عليوامُ  يكنّ /على أن يكونوا ات/القادرين ات/رواتب وحوافز جيدة الستقطاب العاملينكتوفير 

 لألطفال. 

ها فوي مون االضوطالع بمسوؤوليات المؤّسسوةومن أجل تمكين  الّرعايّة: ات/مسؤوليّة دعم مقدّمي -

 مالئمةة ووقائية واجتماعي برامج تعليميةعلى الدّولة وضع ، فيها ات/المودعين طفالاألتربية 

ريب فززي كززالتثقيف والتعلززيم والتززد م/هن،ألولئززك الززذين يتعهززدون برعززايتهير الززدّعم الززالزم لتززوف

 :، مثلة/حقوق الّطفل مجاالت

o ا/بحقوقزه ا/وتمتعزه ة/إدارة الحياة المؤّسساتيّة والعالقات فيها بما يعّزز احتزرام الّطفزل 

 (.28م 3فيها )ف ا/وحريّاته

o نه/مهوحقووق نه/همرفواهالمعوّززة لفوال وعلم نفوس األط، القائمة على التّربية الوالدية. 

  .(18م2)ف

o  اإلهموال وأو الضرر أو اإلساءة البدنيوة أو العقليوة  األطفال من كافة أشكال العنفحماية

إلسواءة اأو المعاملة المنطوية على إهمال، وإسواءة المعاملوة أو االسوتغالل، بموا فوي ذلوك 

 (.19الجنسية. )م

o ومبووادئ حفوووح الصووحة واإلصووحاح البيئوووي، والوقايووة مووون ا/وتغذيتزززه ة/صززحة الطفززل ،

 (24م2)فالحوادم، وتطوير الرعاية الصحية الوقائية. 

o نه/(، وضومان حصوولهم23م1)ف اإلعاقزة، ذوات/إعمال وحماية حقوق األطفال ذوي 

فعووال علووى التعلوويم والتوودريب، وخوودمات الرعايووة الصووحية، وخوودمات إعووادة التأهيوول، 

ليّة االسوتقالواإلعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتحقيوق االنودماج االجتمواعي و

 (.23م2نمو الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن. )فالنمو الفردي، بما في ذلك وال

o مون أي تعورض تعسوفي  ا/ومراسوالتهالّشخصزيّة  ا/ومعطياته ة/الّطفلة خصوصيّة حماي

 (.16م1ف.)ا/أو سمعته ا/أو غير قانوني، أو أي مساس بشرفه

o  لتمتع، اللجوء في ا ة/أو ملتمس ة/أقليات أو الالجئإلى  ة/المنتمي ة/حقوق الطفلحماية

. ا/وممارسووووة شووووعائره، أو اسووووتعمال لغتووووه ا/، واإلجهووووار بدينووووها/، وثقافتووووها/بحقوقووووه

 (.30و22)م
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علووى الدّولووة كفالووة تطوووير مؤسسووات ومرافووق  :طفززالة تطززوير مؤّسسززات رعايززة األمسززؤوليّ  -

فوي  طفوالاألمع اتّخواذ كوّل التودابير المالئموة لتضومن حوق (، 18م2)ف .وخدمات رعاية األطفال

ي فو نهو/الفضولى وحقّهم نه/(. بما يضمن مصلحتهم18م3)ف االنتفاع بتلك الخدمات والمرافق.

 وعلزىفورص، الحياة والبقاء والنّماء دون أّي شكٍل من أشكال التّمييز وعلوى أسواس مبودأ تكوافؤ ال

 :أن تعمل علىالدّولة 

o في المؤّسسات، تضومن احتورام وحمايوة وتطبيوق حقووق  وضع مبادئ توجيهية للّرعاية

 .فيها ة/الّطفل

o من خالل تعميم التاّلقيح ضد األمراض القاتلةخفض وفيات الرضع واألطفال ،. 

o نه/الالزمتووين لجميووع األطفووال بموون فوويهم تززوفير المسززاعدة الطبيززة والرعايززة الصززحية 

الصوحية  مع التشديد على تطوير الرعايوةمؤّسساتيّة في الّرعاية ال ات/ل المودعيناألطفا

ق إطارهوا، عون طريوق أموور منهوا تطبيواألولية، ومكافحة األمراض وسووء التغذيوة فوي 

لشورب التكنولوجيا المتاحوة بسوهولة وعون طريوق تووفير األغذيوة المغذيوة الكافيوة وميواه ا

 (24م2)ف .بارها أخطار تلوم البيئة ومخاطرهالنقية، آخذة في اعت

o عودها،ّن العازبوات قبول الووالدة وبلألمهوات بمون فويهلرعاية الصحية المناسزبة أن تكفل ا 

 .طفلتها/عن طفلها األم وعدم فصل

o  (7م1)ف وتلقي رعايتهما. ا/في معرفة والديه ة/حق الّطفلضمان 

o ا/ته، وصالا/، واسمها/بما في ذلك جنسيته ا/في الحفاظ على هويته ة/احترام حق الطفل 

 .(8م1)ف العائلية.

 في المؤّسساتوالّرعاية  أهداف التّربيّة
ألطفالها ورعايتها يتها ترب توّجهأن  مؤّسسةعلى المنها،  29وفقا  التّفاقيّة حقوق الّطفل، وتحديدا  المادة 

 نحو تحقيق األهداف التّالية:

  .اومواهبهم/هن وقدراتهم/هن العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناته طفالاألتنمية شخصية  -

قيوة حقووق والحريات األساسية والمبادئ المكرسوة فوي اتّفا طفال لحقوق اإلنساناألتنمية احترام  -

 الّطفل والدّستور.

هم/هن ن وهوويتهم/هن الثقافيوة ولغوتهم/هن وقويمهوأوصويائهم/ طفال لزذويهم/هناألتنمية احترام  -

  .هن/الخاصة، والقيم الوطنية للبلد وحضارته، والحضارات المختلفة عن حضارتهم

سوامح ، بوروح مون التفواهم والسولم والتفوي مجتموع حورّ  طفال لحيزاة تستشزعر المسزؤوليةاألإعداد  -

ينيووة والمسوواواة بووين الجنسووين والصووداقة بووين جميووع الشووعوب والجماعووات اإلثنيووة والوطنيووة والد

  .واألشخاص الذين ينتمون إلى السكان األصليين

 (29 )م .طفال للبيئة الطبيعيةاألتنمية احترام  -

والوفواء بتلوك المسوؤوليات بموا يحقّوق شومولية تطبيوق الحقووق واألهداف لترجمة تلك االلتزامات ضمانا  و

وتكاملها وتالزمها وعدم قابليتهوا للتّجزئوة ونجاعتهوا، حودّدت اللّجنوة الدّوليّوة لحقووق الّطفول أربعوة مبوادئ 

 اتّخواذ أّي تودابير إلعموال حقووق الّطفول، بول" عنود ضزروريّة" توجيهيوة "معزايير عاّمزةاعتبرتها بمثابوة "
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"، وإّن تجاهلهووا "يفوورغ" االتّفاقيّووة والحقوووق موون فلسززفتها" و"روح االتّفاقيّززةوشوودّدت علووى أنّهووا تمثّوول "

 ".جسداً جامداً بال روح"مضامينها"، وتغدو "

" لكووّل أشووكال رعايووة أو تربيووة أو حمايووة أو مبززادئ توجيهيززة عاّمززةوبالتّوالي فووإّن تلووك "المبووادئ" تعتبوور "

 وفي أّي مكان.... أو سواها أو عدالة األطفال عالج أو تعليم أو ترفيه أو إصالح األطفال

 

قيق لى تحإفي إطار الهوية الوطنية التونسية والشعور باالنتماء الحضاري  تهدف هذه المجلة

 الغايات التالية:

نية ا الوجداوالتهبما لها من خصوصيات ذاتية تميّز إمكانياتها الجسمية ومي ( االرتقاء بالطفولة1

قبل تالمس وقدراتها الفكرية ومهاراتها العملية إلى مستوى ما توجبه من رعاية تهيئ أجيال

 بتأكيد العناية بأطفال الحاضر.

 اأرضا وتاريخ على االعتزاز بهويته الوطنية، وعلى الوفاء لتونس والوالء لها، ( تنشئة الطفل2

ثقافة بشبّع ومكاسب، والشعور باالنتماء الحضاري، وطنيا ومغاربيا وعربيا وإسالميا، مع الت

 لمية.ه التوّجهات التربوية العالتآخي البشري واالنفتاح على اآلخر، وفقا لما تقتضي

عي ن الولحياة حّرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن، قائم على التالزم بي ( إعداد الطفل3

 بالحقوق وااللتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة والتسامح واالعتدال.

التي جعلت  في الرعاية والحماية في مجرى االختيارات الوطنية الكبرى، ( تنزيل حقوق الطفل4

 األفضل، ه نحومن حقوق اإلنسان مثال سامية، توّجه إرادة التونسي وتمّكنه من االرتقاء بواقع

 على نحو ما تقتضيه القيم اإلنسانية.

والتبصير بخصوصياتها الذاتية بما يضمن تناسق شخصيته  ( نشر ثقافة حقوق الطفل5

أسره بجتمع وتوازنها من ناحية، ورسوخ الوعي بالمسؤولية تجاهه من قبل أبويه وعائلته والم

 من ناحية أخرى.

صلحته بار مبالطرق المالئمة في كل ما يعنيه واحترام حقوقه وتعزيزها، باعت ( تشريك الطفل6

عويل خصال العمل والمبادرة وأخالقيات الكسب الشخصي وروح التالفضلى، حتى ينشأ على 

 على الذات.

يه ام أبوالفاضلة مع ضرورة تنمية الوعي لديه باحتر( تنشئة الطفل على التحلي باألخالق 7

 ومحيطه العائلي واإلجتماعي.

 

 1995 -مجلّة حماية الّطفل  –الفصل األّول 
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 لمبادئ التّوجيهيّة العاّمة للّرعاية في المؤسساتا
يها ، فهناك مبادئ توجيهية ومرجعية تنطبق علأو تخّصصها تلك المؤسسات بغض النّظر عن نوع

، أي ألطفالاأو عدالة  األطفالأو مالحظة أو إصالح جميعها، ترتبط بكونها مختّصة بحماية أو رعاية 

يضا  ناك أ، وهألي سبب كان وتحت أّي ظرف مبادئ مرجعية للتّعامل مع األطفالأّن تلك المبادئ هي 

وجيهية ئ التّ مكّملة لتلك المباد ع وضعيات وفئات وحاالت محدّدةللتّعامل م" نوعيةمبادئ توجيهية "

 .ترتبط بنوع المؤسّسة والمرجعية

" يةالنّوع" وجيهيّة، وسنشير إلى المبادئ التّ العاّمة المبادئ التّوجيهية والمرجعيةوفيما يلي، نستعرض 

 عند تناول خصوصيّة بعض الوضعيات والحاالت:

علوى نحوو  المؤّسسة في الّطفل/ة واستقالليتّه/ا الذّاتيّة، وإدارة الحياة في احترام الكرامة المتأصلة -

 (.28م2)ف شى مع احترام كرامة كّل أفرادها ويتوافق مع حقوقهم/هن.ايتم

  ها.ابيروتود هواوقراراتالمؤسسوة فوي كوّل إجوراءات  إيالء االعتبار األّول لمصلحة الّطفل الفضزلى -

 :جملة من المعطيات أهمها من مراعاةال بدّ  اعند تحديده، و(3م1)ف

o البدني والعقلي ا/ونضجه ة/سّن الّطفل. 

o البدني والّصحي. ا/وضعه 

o األدبية والعاطفية واالجتماعية. ا/احتياجاته 

o العائلي ا/وسطه. 

o الدراسي ا/وضعه. 

 (.2)م في الحقوق والحريّات والمسؤوليات. بين األطفال المساواة وعدم التّمييز -

 (.6)مطفال في الحياة والبقاء والنّماء األاحترام حّق  -

دود فزي حزالمؤّسسة وتخّص  نه/احترام حّق األطفال في المشاركة في كّل األمور التي تخّصهم -

 (.12)م م/هن.ونضجهم/هن سنّه

ل ألي توودخّ  ا/هبمووا يمنووع تعريضووالخاّصززة،  ا/حياتززهوحمايززة فززي احتززرام  ة/حززّق الّطفززلإحتززرام  -

مسووواس  ، وأي  ا/، أو مراسوووالتها/، أو منزلوووها/، أو أسووورتها/تعّسوووفي، أو غيووور قوووانونّي فوووي حياتوووه

 (.16 م. )االتّفاقيّة ضيات، انسجاما  مع مقتا/، أو سمعتها/بشرفه

 إالّ إذا، ا/عن والديه ا/العائلي وعدم فصله ا/محيطهالبقاء في في  ة/الّطفل احترام ومراعاة حق -

أن  علوى الفُضولى، ة/لمصولحة الّطفول أّن هذا الفصَل ضوروريّ  المختّصة القضائية اتللّسلطتبيّن 

الئمووة الحووق  فووي مواصوولة التّمتّووع بمختلووف ظووروف الحيوواة والخوودمات الم ة/يكفوول القوورار للّطفوول

 اسويةولية األس، والمتناسبة مع المحيط العائلي العادي، وهوذا اإلقورار بالمسوؤا/، ولسنّها/لحاجياته

ُب مجتموع واجومطلقوة ، إذ يبقوى لل ال يعنوي منحُهموا حصوانة   ا/ورعايتوه ة/للوالدين في تربية الّطفل

 .من االتفاقية الدّولية لحقوق الّطفل 9أحكام الّمادة ب عمالالتّدخل عند االقتضاء، 

 إزاءهما واجباتعلى أداء مسؤولياتِهما والقيام ب ة/الّطفل والدي مبدأ الحّق في مساعدةإحترام  -

ي فا ورد موذلك استنادا  إلى  الفُضلى، ة/وتوجيِههما نحو ما يخدم مصلحة الّطفل ة/الّطفل

هذا اإلطار،  ، حيث تُحّمل الدُّول األطراف فيها، في(18)م االتفاقية الدّولية لحقوق الّطفل

 مسؤوليات:
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o  ة/لللّطفاتّخاذ إجراءات فعّالة لوضع برامَج اجتماعية لتوفير الدّعم الالّزم ، 

o بالّرعاية،  ا/وألولئك الذين يتعّهدونه 

o من البيئة العائلية،  ة/المحروم ة/وتوفير الّرعاية البديلة للّطفل 

o في االنتفاع بالّضمان االجتماعي،  ة/بحّق الّطفل واإلعتراف 

o التّدابير المالئمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من األشخاص  واتّخاذ

 ا/مّوهفي مستوى معيشي مالئم لن ة/، بتأمين حّق كل طفلة/لّطفلعن ا ات/المسؤولين

  ي،الّروحي والمعنوي واالجتماعالبدني والعقلي و

o لدّعم، برامج اوالمساعدة المادّية  الدّول األطراف في االتفاقية – وتُقدّم عند الّضرورة

 -ة/لالّطف لىين عؤولسكان، لتلك األُسر والمسوال سيّما فيما يتعلّق بالتّغذية والكساء واإل

o  ّماعي اج االجتندمالأهيل البدني والنّفسي وإعادة اكما تتّخذ التّدابير المناسبة لتشجيع الت

ة ز صحّ الّضحية... وأن يجري هذا التّأهيل وإعادة االندماج في بيئة تعزّ  ة/للّطفل

 .ا/وكرامته ا/لذاته ا/واحترامه ة/الّطفل

ا المبدأ مع ويلتقي هذ .(من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 3)م احترام مبدأ تكافؤ الفرص -

عني تالتي  دةالم ساع عالقةكأحد مبادئ أيضا  ويُذكر هذا المبدأُ مبدأ التّفريد في التّعهد/التّدخل، 

لتي وضعيّة الك التخصيا تدّخٍل مالئم لكّلِ وضعيّة بشكل فردّيٍ، تأخذ بعين االعتبار ُمميّزات ت

 تختلف عن جميع الوضعيات األخرى وإن تشابهت مع بعضها في بعض األحيان والّظروف.

ّخل للتّد يحتل هذا المبدأ مكانة  متميزة ضمن منظومة المبادئ األساسيةومبدأ الموضوعية،  -

 والعالجي والحمائي واإلصالحي. الوقائيّ 

 .(إ .ذ أ. .ح .من ا 3)م احترام مبدأ التنّوع -

 .(إ .ذ أ. .ح .من ا 9و 3)م احترام مبدأ اإلتاحة وإمكانية الوصول -

 المبادئ التّوجيهية النّوعية
رتبط ة التي تلنّوعيالتّوجيهية اإضافة إلى تلك المبادئ التّوجيهية والمرجعية، هناك مجموعة من المبادئ 

 :، وهيوتنطبق على المؤسسات ذات الّصلة بها بوضعيات وحاالت محدّدة

  األطفال في الّرعاية البديلة: -1

رج منزل خا ة/لمن خاللها العناية بالطف تدابير رسمية أو غير رسمية يتمّ  أيّ  تعني الرعاية البديلة

و عتمدة، أمجهة  األسرة على األقل في فترة الليل، سواء جاء ذلك نتيجة قرار جهة قضائية أو إدارية أو

اية، ديم الرعم بتق، أو من الشخا األساسي الذي يقوا/، أو من أهلها/نفسه ة/كان نتيجة لمبادرة من الطفل

 الوالدين.  للرعاية في حالة غياب  ة/مأو بطريقة تلقائية من أي مقدّ 

ذهنيّة ال عاقاتاإل ذوات/ذوي األطفال والمستشفيات ومراكز الداخلية المدارس على ينطبق الحالي الدليل

 ومكانبيّة والمصائف والمراكز والمرّكبات الّشبا المخيمات وكذلك أخرى أي احتياجات أو والجسدية

ت لألطفال في ، كما ينطبق على اإليداع المؤقّ األطفال رعاية لىع مسؤولة تكون أخرى قد وأماكنل العم

 .حماية الّطفل من مجلّة 20وضعيات التّهديد على معنى الفصل 

 النّووية أو الموّسعة. ا/في عائلته ة/إبقاء الّطفل المبدأ األّول: -

 الّسند العائلي. ة/فاقد ة/إيجاد بيئة أسريّة دائمة للّطفل المبدأ الثّاني: -

ادة دّ من إعب، وال مؤقّتا  و آخر إجراءيجب أن يكون و-في المؤسّسة  ة/الّطفل إيداع المبدأ الثّالث: -

  كفالة.عن طريق التّبني أو ال ا/سريّة دائمة لهأأو إيجاد بيئة  ا/إلى أسرته ة/الّطفل
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 لمدى المتعمقةالحق في المراجعة الدورية وفي أّي مؤّسسة  ة/المودع ة/للّطفلالمبدأ الثّالث:  -

الثة كل ث مرةمالءمة الرعاية التي يحصل عليها، ومن األفضل أن تتم هذه العملية على األقل 

 التغيراتورة، المتغي ا/، واحتياجاتهة/فلخصي للطّ ر الشّ وأن تأخذ بعين االعتبار التطوّ  ،أشهرٍ 

 يقوم ويجب أن ورة اإليداع في ظل هذه األوضاع.التي تطرأ على األسرة، ومدى مالءمة وضر

 وأي ة/رسميا بذلك، مع إشراك الطفل ن/ح لهمومصرّ  ات/أشخاص مؤهلونبهذه المراجعة 

ريعة، سريقة يم بطأن يتم التقي على في هذه العملية بطريقة كاملة. ا/بحياته ات/أفراد معنيين

 عاية التيالر ، وكذلكا/المباشرة، وأمنه ة/وأن يأخذ في االعتبار سالمة الطفل ،وعميقة، ودقيقة

الشخصية  ة/، بما يتالءم مع خصائا الطفلا/يحصل عليها على المدى األطول، ونموه

 جتماعي،واال األسري ا/العرقية، والثقافية، واللغوية، والدينية، ووسطه ا/والتنموية، وخلفيته

 .ا/الطبي، وأي احتياجات خاصة لديه ا/وتاريخه

ي ف ا/مجهدب إلعادة سبِّ دون تأجيل غير م   ة/للطفلعاية ضمان استدامة الرّ  المبدأ الّرابع: -

 في ا/اعهى إيدوفي حالة استحالة ذلك يجب العمل عل ،أو الموّسعة ةالنووية أو الممتدّ  ا/أسرته

ة سرألدى  ة/فلإيداع الطّ أو  محيط أسري بديل ومستقر، بما في ذلك نظام التبني أو نظام الكفالة.

 في مؤسسة. ا/أفضل من إيداعهباعتبار أن هذا  (عائالت اإليداع المّؤقت)مؤقّتا  

علق لتي تتخاصة تلك ابنوعية الرعاية البديلة المقدمة،  توجيه اهتمام خاصّ المبدأ الخامس:  -

كما ن. ه/ئهم، واإلشراف على أدانه/الرعاية، وتدريبهم ات/بالمهارات المهنية، واختيار مقدمي

 أو أولياء األمر. ة/لدور ووظائف والدي الطفل دينبغي وضع تعريف واضح ومحد  

كون يوأن  ،في الرعاية البديلة ة/المودع ة/ميثاق يتضمن حقوق الطفل ةبلور أ الّسادس:دالمب -

الدليل  فيمنة المتضئ سقا  مع التدابير الخاصة باتفاقية حقوق الطفل وبالمبادهذا الميثاق متّ 

مبر ديس 18ي ف حدةللّرعاية البديلة الّسليمة الذي أصدرته الجمعية العاّمة لألمم المتّ  التوجيهي

ان تحت عنو 2018في العام  بتونس وزارة المرأة واليونيسف جزء منه والذي طبعت ،2008

كن األطفال كما يجب أن يتم  ."لألطفال البديلة للرعاية التوجيهية المبادئي ف مرجعيل دلي"

 امبما في ذلك  في الرعاية البديلة من الفهم الكامل لقواعد ونظم وأهداف مواقع توفير الرعاية،

 في تلك المواقع. مسؤولياتمن  نه/من حقوق وما عليهم نه/لهم

، هدافد أيحدّ  بيإلى إعالن كتا ة/أن تستند جميع التدابير الخاصة برعاية الطفلالمبدأ الّسابع:  -

ين لقوانالرعاية، وأن تكون متسقة مع اتفاقية حقوق الطفل، وا ة/مووظائف، ومواصفات مقدّ 

 .كأن يساعد في ذل تّوجيهيهذا الدليل اليمكن لو، والتشريعات الوطنية المعمول بها

إلى  ة/لالطف يضمن وجود معايير لتنظيم عملية إحالة تأسيس إطار قانوني منظم المبدأ الثّامن: -

 .في جميع المسارات ا/واحترامه فيها ا/الرعاية البديلة أو قبوله

لك في ذلك ت بما، لةعند تقديم الرعاية البدياحترام الممارسات الثقافية والدينية  المبدأ التّاسع: -

اقا ر اتسالمتعلقة بالنوع االجتماعي لحساسيتها، والعمل على تعزيز ودعم الممارسات األكث

 القضاء على الممارسات التي تضر بحقوقو ى،الفضل ا/ومصلحته ة/الطفل وحفظا لحقوق

يادات شمل قواسعة ت، وذلك من خالل عملية تقييم وتحديد لتلك الممارسات تتم بمشاركة ة/الطفل

من المجتمع المدني ممن  ناشطات/ونشطاء اتمهني/ومهنيين خبيرات/خبراءثقافية و

 .نه/سهمية، باإلضافة إلى األطفال أنفلرعاية األسرا ات/مع األطفال فاقدي نيعمل/يعملون
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 :العدالة األطفال في -2

التّعامل  ّل أشكالام لكإضافة إلى المبادئ العاّمة سالفة الذّكر، والتي يتوّجب االلتزام بها كإطار مرجعي ع

 لتي تخاّ ا عيّةمع األطفال في جميع أطوار العدالة، هناك مجموعة أخرى من المبادئ التّوجيهيّة النّو

 (، وهذه المبادئ هي:40و 39و 37هذه الفئة من األطفال، وتبيّنها مواد االتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الّطفل )م

لقاسية أو العقوبة اوضروب المعاملة و لتعذيبا ة من كّل اشكال/طفلال حماية :األّول المبدأ -

  .(37م) إنسانية أو المهينة.الال

ا أشخاص بسبب جرائم يرتكبه عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياةفرض عدم  :الثاني المبدأ -

 .(37م) ن.ه/عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم نه/تقل أعمارهم

 .(37م) بصورة غير قانونية أو تعسفية. ا/من حريته ة/أي طفل انحرمعدم  المبدأ الثّالث: -
 .(37م) ممكنة مدة وألقصر أخير كملجأ إالّ  واالحتجاز التوقيف إلى اللجوءعدم  المبدأ الّرابع: -

ل األطفة ابكرام المساس وعدم إنسانية معاملة تلقّياالحترام و ضمان :خامسال المبدأ -

 نه/ونضجهمن هسنهم/ بعين االعتبار تأخذ بطريقةون هحريتهم/ منت المجّردين/ا

 .(40وم 37م)هن النّامية. وقدراتهم/

  .(37م)الراشدين/ات عن نهحريتهم/ منت المجّردين/ا ألطفالا فصل :الّسادسالمبدأ  -

. نه/هماتصال بأسرعلى ن هن/ات من حّريتهم/المجّردي ضمان بقاء األطفال :ّسابعال المبدأ -

 .(37م)

ألطفال ه من أشكال الدّعم لوغير عالسري القانوني الدعمتأمين وإتاحة  :ثّامنالمبدأ ال -

   .(37م). شرعية احتجازهم/ن عدم إثبات ة حاومو نهالمجّردين/ات من حّريتهم/

ي أي ف لفصلا والبتّ  سرعةفي شرعيّة الحرمان من الحريّة و الحّق في الّطعن: تّاسعالمبدأ ال -

  .(37م). ممكن وقت بأسرع نهضدهم/ت خطوا أيّ  اتخاذ ناضمو إجراء

ك انتهاة أهليّ  هن/مبلوغه عند لألطفال يكون ةمعيّن بسن   الجزائيّة المسؤوليّة ربط: عاشرالالمبدأ  -

ض، االنخفافي  ةمفرطأالّ تكون  السنّ  هذه تحديد عند االعتبار عينمع األخذ ب ،الجزائي القانون

الّطفل في  (، وقد أوصت اللجنة الدّولية لحقوق40ي )موالفكر العاطفي النضج واقع تراعي أنو

 سنة. اثنتي عشرة، بأالّ تقّل هذه السن  عن 2007لسنة  10تعليقها العام رقم 

ي ف شتبهي أو الجزائي للقانون نهالذين يثبت انتهاكهم/ تجنيب األطفال: حادي عشرال المبدأ -

ي ف ةخاصّ  تدابير تخاذال األولويّةومنح  قضائيّة إجراءات إلى اللّجوءله  نه/انتهاكهم

أوامر ، مثل: مالكا احتراما القانونيّة والّضمانات اإلنسان حقوق ماحترم اتي أن علىن هلتهم/معام

يب التدرالرعاية واإلرشاد واإلشراف، والمشورة، واالختبار، والحضانة، وبرامج التعليم و

 (.40)م .المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية

إالّ  ةإصالحيّ  مؤّسسة في الّطفل/ة إيداع إلى اللّجوء يمكن ما أكثر تفادي: ثّاني عشرالمبدأ ال -

ن م عةوواس متنّوعة مجموعة المختّصة للّسلطة تتاح وأن ،ممكنة فترة وألقصر أخير مالذك

ي ف لقانونا مع نزاع فيل/ة الطف حَرية سلب إلي اللّجوء تفادي من نهاتمك   التصَرف تدابير

ى عل ة/الطفل عدتسا التي البديلة التدابير اتخاذ إلى باللّجوء لها تسمح و اإلصالحيّة المؤّسسة

 (.40)م المجتمع في ا/إدماجه إعادة وحسن ا/سلوكهم تقوي
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 .فيه اءور بنّ دبقيام على ال ا/تشجيعهو ا/هفي مجتمع ة/دماج الطفلإإعادة ر: ثّالث عشال المبدأ -

 .(39و 40)م

لك إثبات ذ لك أوبذ ا/لقانون العقوبات أو اتهامه ة/عدم ادعاء انتهاك الطفلالمبدأ الّرابع عشر:  -

ي عند الوطني أو الدول لم تكن محظورة بموجب القانونبسبب أفعال أو أوجه قصور  ا/عليه

 .(40)م. "جرائم الحداثة أو الّطفولةأو ما تسّمى " ارتكابها،

 :، مثلةالّضمانات القانونيّ  تمتّع الّطفل/ة في العدالة بكلّ  كفالة المبدأ الخامس عشر: -

o وفقا للقانون،  ا/إلى أن تثبت إدانته ا/افتراض براءته 

o يين القانون أو األولياء ا/، عن طريقة والديها/ومباشرة بالتهم الموجهة إليه فورا ا/إخطاره

ئموة عند االقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها مون المسواعدة المال ا/عليه

 ، ا/إلعداد وتقديم دفاعه

o دون تزأخير ا/بالفصزل فزي دعزواهومستقلة ونزيهوة  قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة 

فوي محاكموة عادلوة وفقوا للقوانون، بحضوور مستشوار قوانوني أو بمسواعدة مناسوبة أخورى 

صولحة ، ما لم تعتبور أن ذلوك فوي غيور ما/أو األوصياء القانونيين عليه ا/وحضور والديه

 ، ا/أو حالته ا/الفضلى، والسيما إذا أخذ في الحسبان سنه ة/الطفل

o جواب ، واستجواب أو تأمين اسوتعلى اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب ا/عدم إكراهه

فوي ظول ظوروف  ا/وكفالوة اشوتراك واسوتجواب الشوهود لصوالحه ات/الشهود المناهضين

 من المساواة، 

o ئية قووانون العقوبووات، تووأمين قيووام سوولطة مختصووة أو هيئووة قضووا ت/انتهووك ا/إذا اعتبوور أنووه

مفروضوة  وفي أية تودابير بإعادة النظر في هذا القرارلى وفقا للقانون مستقلة ونزيهة أع

 تبعا لذلك، 

o لة فهوم اللغوة المسوتعم ة/مجانا إذا تعذر على الطفل الحصول على مساعدة مترجم شفوي

 أو النطق بها، 

o (.40)م، تماما أثناء جميع مراحل الدعوى الخاصة ا/تأمين احترام حياته 

أو  اإلعاقة الذّهنية ذوات/طفال ذوياأل ىعل أالمبد انطبق هذي عشر: الّسادسالمبدأ  -

تجزون جرائم، أو الذين يح نه/بسبب ارتكابهم يحتجزونالذين  بأمراض نفسية ات/المصابين

م لإن  حةأن يتلقى جميع هؤالء أفضل رعاية متا ،نه/أثناء إجراءات أو تحقيقات موجهة ضدهم

 ىعلو نه/لهم أو الّسماح الصحيّة. نه/أو حالتهم نه/بسبب وضعهم نه/طالق سراحهميتّم إ

ة أو مؤسسة مختصّ في مصحة  نه/يتّم إيداعهمأن في  أساس مشورة طبية مختصة ومستقلة،

 .نه/بهم

غير  ن/الذين يتبي ن أن هم طفال يجوز أن يوضع في السجون األال عشر: الّسابعالمبدأ  -

 صحية  مشاكلَ  إعاقاٍت ذهنية  و/أو نه/أن  لديهما أو يكشف التشخيا الحقا  جنائي ات/مسؤولين

ن يؤِدّي بقاؤهم  نه/لهميبات لنقترت ، وتُت خذنه/في السجن إلى تفاقم حالتهم نه/عقلية  شديدة  مم 

 .إلى مرافق للصحة العقلية في أقرب وقت ممكن

ة، إذا ية عقليبإعاقات ذهنية و/أو مشاكل صح ات/المصابون طفاليُوَضع األ :الثّامن عشرالمبدأ  -

 رافق متخِصّصة تحت إشراف اختصاصياقتضت الضرورة، تحت المراقبة والعالج في م

 .ات/نه ليالرعاية الصحية المؤ
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إلى جون حتاي الذين طفالاية الصحية العالَج لجميع األتوفِّر دوائر الرع المبدأ التّاسع عشر: -

 ة.العالج من أمراض عقلي

ة، ت المبدأ العشرون: - مواصلة لدابير من المستحسن أن تُت خذ، باالتِّفاق مع األجهزة المختص 

عند  ا/راحهبعد إطالق س ها/ولتقديم مساعدة اجتماعية نفسانية له ة/ّطفلالعالج النفساني لل

 .الضرورة

عاقة اإل ذوات/ذوي طفالعلى األي حظ ر فرض الحبس االنفرادي  والعشرون: الواحدالمبدأ  -

 .نه/العقلية أو البدنية إذا كان من شأن هذه التدابير أن تؤدي إلى تفاقم حالتهم

لمعقولة يالت اإدارات السجون جميع الترتيبات التيسيرية والتعد يئته المبدأ الثاني والعشرون: -

قات ن اإلعاماإلعاقات البدنية أو العقلية أو غيرها  ذوات/السجناء ذوياألطفال لضمان معيشة 

 .في السجن بشكل كامل وفع ال على أساس من المساواة

 ذوات/ويذالسجناء األطفال اتِّخاذ تدابير لحماية وتعزيز حقوق  المبدأ الثّالث والعشرون: -

 ى تلكإلاالحتياجات الخاصة، ويجب أال  يُنظر الوضعيات والحاالت و ذوات/اإلعاقة وذوي

 .التدابير على أنها تدابير تنطوي على تمييز

  :اإلعاقة ذوات/ذوواألطفال  -3

التّعامل  ّل أشكالام لكإضافة إلى المبادئ العاّمة سالفة الذّكر، والتي يتوّجب االلتزام بها كإطار مرجعي ع

ّا هذه لتي تخالنّوعيّة ا، هناك مجموعة أخرى من المبادئ التّوجيهيّة اإلعاقة ذوات/ذويمع األطفال 

لدّوليّة لحقوق األشخاص اواالتفاقية (، 23الدّوليّة لحقوق الّطفل )م الفئة من األطفال، وتبيّنها االتّفاقيّة

 وهذه المبادئ هي:ذوي اإلعاقة، 

  .(23م) .بحياة كاملة وكريمة اإلعاقة اتذ/ذيتمتع الطفل  :األّول المبدأ -

 ا/زز اعتمادهوتع ا/كرامتهات اإلعاقة ذالتي تحفح للّطفل/ة ذي/تأمين الّظروف  :الثاني المبدأ -

 .(23م). الفعلية في المجتمع ا/على النفس وتيسر مشاركته

والتي  اإلعاقة اتذة ذي//لطفلل مجانا كلما أمكن ذلك المساعدةكّل أشكال تقديم  المبدأ الثّالث: -

 .(23م) .قه/ابحقو ا/لضمان تمتّعها /أو غيرهما ممن يرعونه ا/وظروف والديه ته/اتتالءم مع حال

، بموا فوي الفوردي ا/ونمووهات اإلعاقوة ذة ذي//تحقيوق االنودماج االجتمواعي للطفول المبدأ الّرابع: -

 .(23م) الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن. ا/ذلك نموه

 يووةاإللزاموتنظويم المعالجووة ، رموان موون الحريووة علوى أسوواس اإلعاقووةحظوور الح المبزدأ الخززامس: -

 لمرء األذىعلى حجج كالحاجة إلى العناية والمعالجة، أو احتمال إلحاق اْين واالحتجاز المرتكز

 إ.ح.أ.ذ.إ(. 10. )مبنفسه أو بغيره نتيجة اإلصابة بمرض عقلي ظاهر أو تم تشخيصه

ألطفووال ن اتووأمين ترتيبووات تيسوويرية إجرائيووة ومناسووبة للمراحوول العمريووة، تمّكوو المبززدأ الّسززادس: -

 (.إ.ح.أ.ذ.إ 13)م .ات اإلعاقة من المشاركة الكاملة والمتكافئةذوذوي/

إلعاقوة، تأمين كل أشوكال التّواصول التوي تتناسوب موع قودرات األطفوال ذوي/ات ا المبدأ الّسابع: -

 إ.ح.أ.ذ.إ(. 9)ماإلشارة، وطريقة بريل، وغيرها... كلغة

 :الذّهنيّة واألمراض النّفسيّة اإلعاقة ذوواألطفال  -4
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، والتي ةاإلعاق تذوا/ويوالمبادئ النّوعيّة ذات الّصلة باألطفال ذ إلى المبادئ العاّمة سالفة الذّكرإضافة 

لذّهنية اقة ااإلع ذوات/ذوييتوّجب االلتزام بها كإطار مرجعي عام لكّل أشكال التّعامل مع األطفال 

لفئة من ذه اهلتي تخّا ة ا، هناك مجموعة أخرى من المبادئ التّوجيهيّة النّوعيّ واألمراض النّفسيّة

تحسين ومبادئ حماية االشخاص المصابين بمرض عقلي وثيقة دولية تحت عنوان "تبيّنها األطفال، 

المؤرخ  46/119 بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدةاعتمدت ونشرت " العناية بالصّحة العقلية

 وهذه المبادئ واالتفاقية الدّوليّة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،، 1991ديسمبر  كانون األول/ 17في 

 هي:

 ونلتي تكنون واإخضاع ممارسة الحقوق إال للقيود التي يقضي بها القاالمبدأ األّول: عدم جواز  -

ة لسالمأو األشخاص اآلخرين، أو لحماية ا ة/المعني ة/ّطفلالزمة لحماية صحة وسالمة ال

 نه/همحرياتوالعامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة، أو حقوق اآلخرين 

 .األساسية

رعاية  أفضل ما هو متاح من ىبحق الحصول علضمان تمتّع جميع األطفال  الثّاني: المبدأ -

 .الرعاية الصحية واالجتماعيةل جزءا من نظام الصحة العقلية التي تشكّ 

 ات/ابينالمص اإلعاقة الذّهنية، أو ذوات/طفال ذويجميع األضمان معاملة  المبدأ الثّالث: -

 ة.لمتأّصلا نه/تهمكرامأو الذين يعالجون بهذه الصفة معاملة إنسانية مع احترام  نفسيبمرض 

 ات/مصابينال اإلعاقة الذّهنية، أو ذوات/طفال ذويجميع األ حمايةالحق في  المبدأ الّرابع: -

ما من من االستغالل االقتصادي والجنسي وغيرهأو الذين يعالجون بهذه الصفة  نفسيبمرض 

 .أشكال االستغالل، ومن اإليذاء الجسدي أو غير الجسدي أو المعاملة المهينة

حقوق  الوصاية أوالمرتبطة بممارسة األهلية القانونية  أن تحترم التدابيرضمان  :الخامسالمبدأ  -

ر تأثيــــمن ال، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح وا/وأفضلياته ا/وإرادته ي/ةالمعن ة/الّطفل

أن و تسري في أقصر مدة ممكنة،أن ، وا/هالذي ال مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف

، ئيةصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضاتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مخت

 ة/الّطفلتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق أن و

 .ا/ومصالحه

س أسا ىعل اإلعاقة الذّهنية أو اإلصابة بمرض نفسيتقرير الّسادس: ضمان أالّ يتّم المبدأ  -

ة عة ثقافيي جما، أو العضوية فا/أو وليّه ة/للّطفل المركز السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي

أن يكون أو  ،ةيّ الصح ة/الّطفلأو عرقية أو دينية أو ألي سبب آخر ال يمت بصلة مباشرة لحالة 

 ياسية أوو الس، أو عدم االمتثال للقيم األخالقية أو االجتماعية أو الثقافية أالنزاع األسري

و ذّهنية أاقة الحالة اإلع، عامال مقررا في تشخيا المجتمع المحليدينية السائدة في المعتقدات ال

 النّفسيّة للّطفل/ة. 

ذا كان إعلي إجراء فحا طبي يستهدف تقرير ما  طفٍل/ةال يجوز إجبار أي الّسابع: المبدأ  -

 ن.مصابا أو غير مصاب بمرض عقلي إال وفقا إلجراء مصرح به في القانو

تنطبق  الذين األطفالالحق في سرية المعلومات فيما يتعلق بجميع  الثّامن: ضمان احترامالمبدأ  -

 .عليهم هذه المبادئ

يكون من حق أو النّفسيّة حينما يجري العالج في مصحة لألمراض العقلية المبدأ التّاسع:  -

أمكن ذلك،  ىمت ا/أو أصدقائه ا/أو منزل أقربائه ا/هأن يعالج بالقرب من منزل ة/المريضالّطفل/
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الحق في عالج يناسب ن، وفي المحلي في أقرب وقت ممك ا/مجتمعه ىإل تعود /يعود وأن

 .الثقافية ا/خلفيته

حصل يالحق في أن  بمرض نفسي ة/إعاقة ذهنية أو مصاب ذات/طفٍل ذيلكل  العاشر:المبدأ  -

صول الح ا/له الصحية، كما يحقّ  ا/تهالرعاية الصحية واالجتماعية التي تناسب احتياجا ىعل

حماية ر اليوفتن، وفي اآلخري ا/ى أقرانهوفقا لنفس المعايير المنطبقة علالرعاية والعالج  ىعل

أيدي  اء عليلها، ومن اإليذمن األذى، بما في ذلك العالج باألدوية التي ال يكون هناك مبرر 

ا ا عقليب ألم، ومن األعمال األخرى التي تسبن/أو غيرهم ات/أو الموظفين ات/اآلخرين النّزالء

 .أو ضيقا بدنيا

ن أالحق في  بمرض نفسي ة/إعاقة ذهنية أو مصاب ذات/طفٍل ذيلكل  الحادي عشر:المبدأ  -

 و التدخلييد أيعالج بأقل قدر من القيود البيئية، وبالعالج الذي يتطلب أقل قدر ممكن من التق

كون يأن  ة، وفيالصحية وللحاجة إلي حماية سالمة اآلخرين البدني همالئما الحتياجاتويكون 

لنظر يعاد ا، و)اإلفراديّة( حدة ىعل ة/طفلٍ أساس خطة توضع لكل  ىعل ينقائمة رعايالعالج وال

 معايير هيتقتض وفقا لما ات/نلوـمؤه   ات/مها مهنيوناالقتضاء، ويقدّ  ل حسبفيها بانتظام، وتعدّ 

ة المقبول عاييرفي ميدان الصحة العقلية، بما في ذلك الم ات/قة بالممارسينآداب المهنة المتعلّ 

ألطباء، ايما ، وال سات/الصحيين ات/المتعلقة بدور الموظفين دوليا مثل مبادئ آداب مهنة الطبّ 

ة لعقوبمن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا ات/والمحتجزين ات/في حماية المسجونين

بدا أال يجوز وحدة. ، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتالقاسية أو الالإنسانية أو المهينة

ج عاللاأن يستهدف ة، ورات الطبية في مجال الصحة العقليإساءة استخدام المعلومات والمها

 ه/ا.وتعزيز ة/الشخصي ة/الّطفل استقالل ىالحفاظ عل

وال  ل وجه،أفض ىة علالصحيّ  ة/ّطفلأن تفي األدوية باحتياجات ال عينيتالثّاني عشر: المبدأ  -

غراض إال أل ا/ى لهعطال تُ أن وة، ات الفعالية المعروفة أو المثبوتإال األدوية ذ ا/ى لهتعطَ 

  يجوز أنالما ن، كسبيل العقوبة أو لراحة اآلخري ىأبدا عل ا/عطي لهة، وال تُ أو تشخصيّ  عالجية

ي واء فل الدالقانون بذلك، ويسجّ  ا/ح لهيصرّ  ة/ممارسو ة/مختاّ  ة/طبيب ىيصف األدوية سو

 .ة/ضسجالت المري

عاقة اإل تاذ/ذي ة/للّطفل دي أو العزلالتقييد الجس استخدامضمان عدم  المبدأ الثّالث عشر: -

دما ط عن، وفقمصحةلإال حسب اإلجراءات المعتمدة رسميا ل بمرض نفسي ة/الذّهنية أو المصاب

و أ ة/فلطّ دون وقوع ضرر فوري أو وشيك لليكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للحيلولة 

رض. ا الغما بعد الفترة الضرورية تماما لتحقيق هذ ىيمتد هذا اإلجراء إل الّ وأ لآلخرين.

لطبي سجل االها، ومداها في ، وأسبابها، وطبيعتع حاالت التقييد الجسدي أو العزلل جمييوتسج

لمراقبة ية واالمقيد أو المعزول في ظروف إنسانية وتحت الرعا ة/ّطفل. ويجب إبقاء الة/ّطفللل

ر . ويجب إشعاات/المؤهلينأو المؤسسة المصحة  ات/الدقيقة والمنتظمة من جانب موظفي

و سدي أجالفور بأي تقييد  ىوإذا كان لذلك صلة بالموضوع، عل ، إن وجدة/الشخصي ة/الممثل

 .ة/ّطفلللعزل 

وات اإلعاقة ذذوي ولفتيات للألطفال أو  إجراء التعقيمال يجوز مطلقا المبدأ الّرابع عشر:  -

ال يجوز إجراء معالجة طبية أو جراحية بأمراض نفسية مزمنة، كما  الذّهنية أو المصابين/ات

بمرض عقلي إال إذا كان القانون يسمح بذلك،  ة/مصاب لطفٍل/ة ذي/ذات إعاقة ذهنية أوكبيرة 
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الصحية، وبشرط موافقة  ا/هأفضل وجه باحتياجات ىقط في حالة اعتبار أن ذلك يفي علوف

، وال يجوز اإلذن بالمعالجة إال بعد استعراض مستقل األولياء أو األوصياء القانونيين عليه/ا

 .للحالة

 ة/طفلٍ ي أ ىعالج تجريبي عل وأ تجارا إكلينيكيةال يجوز مطلقا إجراء المبدأ الخامس عشر:  -

، ا/هني عليأو الوصي القانو ا/ة وليّهدون موافقبمرض نفسي  ة/إعاقة ذهنيّة أو مصاب ذات/ذي

 .رضويتم تشكيلها خصيصا لهذا الغ ا/بموافقة هيئة فحا مختصة ومستقلة تستعرض حالتهو

في  -ماحة لألمراض العقلية علالمودع في مص ة/ّطفليحاط الالّسادس عشر: يجب أن المبدأ  -

، ا/بجميع حقوقه -ن يفهمهاأفي المصحة، بشكل ولغة يمكن  ا/أقرب وقت ممكن بعد إدخاله

ن ع ة/لّطفإذا عجز الا. ويجب أن تتضمن المعلومات توضيحا لهذه الحقوق ولكيفية ممارستهو

و أ ا/ليّهو ىإل ا/هوجب عندئذ إبالغ حقوقئما، فهم هذه المعلومات، وما دام عجزه عن هذا الفهم قا

 .القانوني ا/وصيّه

ية اض العقلمودع في مصحة لألمر ة/طفلٍ كل  يكفل االحترام الكامل لحقّ الّسابع عشر: المبدأ  -

باحترام  في أن يتمتع، بصفة خاصة،اإلعاقة الذّهنيّة  ذوات/أو مؤسسة لرعاية األشخاص ذوي

ياة حوال الحأقرب ما يمكن ألفيها  البيئة واألحوال المعيشيةكون ت، وفي أن ا/خصوصيتهوحماية 

طة لألنش مرافق، السن المماثلة، وتشمل بصفة خاصة ذوات/ذوو األقرانالطبيعية التي يحياها 

 تأهيل مندة الإلعاوالتّدريب المهني، وأنشطة  مرافق للتعليمو الترويحية وأنشطة أوقات الفراغ،

أو ة مصحالفي  ة/الّطفلال يجوز استغالل عمل . وفي المجتمعأجل تعزيز إعادة االندماج 

ي األجر الذفس ن ىأي عمل يؤديه عل لىق في أن يحصل عالح ة/طفلٍ ويكون لكل المؤسسة 

جميع  في ة/طفلٍ ويجب أن يكون لكل  آخر،شخا  ىمثل هذا العمل إل فييدفع، حسب القانون، 

أو المؤسسة مصحة ال ىأجر يدفع إلنصيب منصف من أي  ىاألحوال الحق في الحصول عل

 .ا/عمله مقابل

 :اللجوء ات/وملتمسو ات/الالجئوناألطفال  -5

التّعامل  ّل أشكالام لكإضافة إلى المبادئ العاّمة سالفة الذّكر، والتي يتوّجب االلتزام بها كإطار مرجعي ع

ئ المباد مجموعة أخرى من، هناك الالجئين/ات وملتمسي/ات اللجوء وغير المصحوبين/اتمع األطفال 

ه (، وهذ22لّطفل )ملحقوق ا ليّةالدّو التّوجيهيّة النّوعيّة التي تخّا هذه الفئة من األطفال، وتبيّنها االتّفاقيّة

 المبادئ هي:

ة وبكّل بالحماي الالجئ/ة وملتمس/ة اللجوء وغير المصحوب/ة ة/تمتع الطفل :األّول المبدأ -

نسان حقوق اإلبتعلقة الواردة في االتّفاقية وغيرها من الّصكوك الدّوليّة اإلنسانيّة أو المالحقوق 

أي أّن هؤالء  .(2وم 22م) .المقّررة لألطفال اآلخرين في الدّولة دون اّي شكٍل من أشكال التّمييز

ات ذفاقيّات االتّ ي التّمتع بكل الحقوق حتّى ولو لم تكن الدّولة طرفا  فهن الحّق في األطفال لهم/

 الّصلة بالهجرة واللّجوء.

ي لّم شمل فبالحّق  الالجئ/ة وملتمس/ة اللجوء وغير المصحوب/ة ة/تمتع الطفل :الثاني المبدأ -

 .(11وم 22)م ،ا/أسرته

ذات الحماية ب الالجئ/ة وملتمس/ة اللجوء وغير المصحوب/ة ة/تمتع الطفل :لثالثا المبدأ -

ألي سبب، العائلية  ا/بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته ة/محروم ىأخر/آخر ة/الممنوحة ألي طفل



 

43 

في الحاالت التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو  حقوق الّطفل موضح في اتفاقيةكما هو 

 .(20وم 22)م ا/األفراد اآلخرين ألسرته

ت تسهيالال ات/اللجوء المحتجزون ات/وملتمسو اتاألطفال الالجئون/يُمنح  المبدأ الّرابع: -

 .هالالتصال بالممثِّلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمون إليالالزمة 

 نه/ين همالذ ات/اللجوء المحتجزون ات/وملتمسو اتاألطفال الالجئون/يُمنح  المبدأ الخامس: -

 تا/وعديمو ات/قنصليون في البلد، والالجئون من رعايا دول ليس لها ممثِّلون دبلوماسيون أو

أو  نه/الحهمية مصالجنسية، تسهيالت مماثلة لالتصال بالممثِّل الدبلوماسي للدولة المكل فة برعا

 .بأي ة سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤالء األشخاص

 :3األطفال في وضعيات التّهديد -6

لتّعامل ا أشكال ام لكلّ كإطار مرجعي عإضافة إلى المبادئ العاّمة سالفة الذّكر، والتي يتوّجب االلتزام بها 

ذه ي تخّا هة التمع األطفال في وضعيات التّهديد، هناك مجموعة أخرى من المبادئ التّوجيهيّة النّوعيّ 

ف األطفال في هي تستهدوفل، الفئة من األطفال، وتبيّنها االتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الّطفل، ومجلّة حماية الطّ 

ة ية وحمايلوقاومن جهة،  نه/حاالت الّصعبة عاّمة، باعتبار ذلك حقّا  أصيال  لهموضعيات التّهديد وال

زاع مع نل في من الدّخول في حالة نزاع مع القانون من جهة ثانية، ولوقاية وحماية األطفا نه/بعضهم

 يالدّخول فمن  ،نه/ممن جهة ثالثة، ولوقاية وحماية بعضه نه/القانون أيضا  باعتبار ذلك حقّا  أصيال  لهم

ة في وقاي لمطافحالة نزاع دائم مع القانون )اإلجرام( من جهة رابعة، وبالتّالي المساهمة في نهاية ا

ها عامل معب التّ المجتمع، والمحافظة على سالمته وأمنه وقدراته وطاقاته، وموارده البشرية". والتي يج

والتّنفيذ  التّخطيطليل وشامال  للتّفكير والتّح باعتبارها ُمجتمعة  تشّكل ُكالّ ال يقبل التّجزئة، ومنهجا  

 وهذه المبادئ هي:والمتابعة والتّقييم، 

طلق  في التّمتّع بالحماية، وبمختلف التّدابير الوقائية،  ة/حّق الّطفلالمبدأ األّول:  - ذات الم 

الّرامية إلى الّصبغة االجتماعية، والتّعليميّة، والّصحيّة، وبغيرها من األحكام واإلجراءات 

من كافّة أشكال العنف، أو الّضرر، أو اإلساءة البدنية، أو المعنوية، أو الجنسيّة، أو  ا/حمايته

في الحماية،  االستغالل، وهذا المبدأُ العامّ  اإلهمال، أو التّقصير، التي تَؤول إلى إساءة الُمعاملة أو

ها األساسيّة، وتقدير خطورتها، وتكييف ة/، تحليل الوضعيات، وانتهاكات حقوق الّطفليقتضي

من  2الفصل على المعنى العاّمِ والّشامل للحماية والوقاية الُمتضّمِن في هذا المبدأ الوارد في 

البدني والفكري واالجتماعي، قد  ة/، ذلك أّن المجلّة، بسبب عدم نُضج الّطفلحماية الّطفل مجلّة

حّق بالمساعدة(، وَحّملت المجتمَع ُكلّه مسؤولية ذلك، حقّا  مطلقا  في الحماية )ال ا/َضمنت له

في سبيل ذلك اتخاذَ ُجملة من التّدابير الوقائية ذاَت  حماية الّطفولة ة/ى مندوببت علوأوجَ 

لتعالج وضعيّات ا جاءت المجلّة في ذات الّسياق "كمالّصبغة االجتماعية والتّعليمية والّصحية. 

، أو نه/الّذين يعيشون وضعياٍت وحاالٍت صعبة ، تُهدّد صّحتهمبعَض األصناف من األطفال 

حماية الّطفولة بهذه المسؤوليّة، إلى جانب  ة/البدنيّة أو المعنويّة، وفّوضت مندوب ن/سالمتهم

الهياكل االجتماعية والقضائيّة األخرى من ناحية، ولتعالج وضعيات األطفال في نزاعٍ مع 

                                                           
اليونيسوف ووزارة  -بّسام عيشة وفتحي جراي –اعتمدنا في هذه الفقرة على تقرير "مرجعية الكفايات والممارسة لخطة مندوب حماية الّطفولة"  - 3

 .2008-شؤون المرأة واألسرة والّطفولة وكبار الّسن 
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 نه/، وكرامتهمنه/في ُمعاملة تحمي شرفهم نه/نا  لحقّهمالقانون من ناحية أخرى، تأمي

وهذا المبدأ الوارد . 4بدوٍر بنّاٍء في المجتمع " نه/، وقيامهمنه/اإلنسانيّة، وتُيّسُر إعادة إدماجهم

وعلى مهنة حماية الّطفولة مثل غيرها من  "للحّق بالمساعدة"في المجلّة هو تجسيم قانوني  

بعض ِمهن الُمساعدة األخرى واجُب تقديِم المساعدة وتوفيُر الخدمات المناسبة لكّلِ األطفال 

، ِعبر مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية الُموكل إليها َمهّمةَ تنفيذ البرامج ات/الُمهدّدين

 .الّرعائية والتّكافلية والتّنموية

دة، يخ الوالوتشمل االسم، واللّقب العائلي، وتارفي الهويّة،  ة/حّق الطفلالمبدأ الثّاني:  -

 لّشخصية،اكتمل ككائن قائم بذاته، وم ا/تبدأ من االعتراف به ة/والجنسيّة، إذ أّن حقوق الّطفل

 الّسند تا/ديوفاق ات/، ومجهوليات/وهذا الحّق يعدّ ركيزةَ التّدخل لفائدة األطفال الُمهملين

 (. من مجلة حماية الّطفل  5ف) .العائلي

ي، ل تعّسفي تدخّ أل ا/هبما يمنع تعريضالخاّصة،  ا/في احترام حياته ة/حّق الّطفلالمبدأ الثّالث:  -

و ، أا/رفهس بش، وأي  مساا/، أو مراسالتها/، أو منزلها/، أو أسرتها/أو غير قانونّي في حياته

قوق مع مراعاة ح من االتفاقية الدّولية لحقوق الّطفل، 16، انسجاما  مع مقتضيات المادة ا/سمعته

 ا/ة حقوقهمارسلم ة/حسب القانون، في توجيه الّطفل ا/، أو من له النّظر عليها/ومسؤوليات أبويه

 (. من مجلة حماية الّطفل 6 فالمتطّورة ) ا/بطريقة تنسجم مع قدراته

، إالّ إذا تبيّن ا/عن والديه ا/العائلي وعدم فصله ا/في محيطه ة/إبقاء  الّطفلالمبدأ الّرابع:  -

الفُضلى، ويجب أن يكفل القرار  ة/للّسلطة القضائية أّن هذا الفصَل ضروريُّ لمصلحة الّطفل

، ا/الحق  في مواصلة التّمتّع بمختلف ظروف الحياة والخدمات المالئمة لحاجياته ة/للّطفل

والمتناسبة مع المحيط العائلي العادي، وهذا اإلقرار بالمسؤولية األساسية للوالدين في ، ا/ولسنّه

ُهما حصانة  مطلقة ، إذ يبقى للمجتمع واجُب التّدخل عند ال يعني منحَ  ا/ورعايته ة/تربية الّطفل

حماية  مجلّة من االتفاقية الدّولية لحقوق الّطفل. لذلك تؤكدّ  9االقتضاء، تمّشيا  مع أحكام الّمادة 

منها على ضرورة إعطاء االعتبار للعمل الوقائّيِ داخل العائلة حفاظاّ على  7الفصل في  الّطفل

 ا/وتعليمه ا/دورها األساسّي وتأكيدا  للمسؤوليّة التي تحّملها أبواه أو من يَحّل محلّهما في تربيته

من المبادئ  ويعدّ هذا المبدأ الّطبيعي. ا/بالّرعاية الالّزمة من أجل ضمان نمّوه ا/وإحاطته

إلى المحافظة عليها ودعمها وااللتزام  حماية الّطفولة ة/األساسية والتّوجيهية التي يسعى مندوب

بها. وقد حرص الُمشّرع على تأكيد ذلك في أكثر من مناسبة إيمانا  منه بأن العائلة هي المحيط 

 ة/وتبعا  لذلك فإن مندوب سليما  ومتوازنا .وينمو نموا   ة/الّطبيعي الذي يتأهل في إطاره الّطفل

للتّعاون والتّفاعل مع العائلة عند معالجة الحاالت التي يتعّهد بها وذلك  ة/مدعوالطفولة حماية 

أن يأخذ بعين  ا/يهوعل .ا/ورعايته ة/في تربية الّطفل اتهمومسؤوليوين واألبتأكيدا  على دور 

إلى أفرادها،  االستماععتبار الوضعية والحالة والّظروف التي تكون عليها العائلة من خالل اال

أو التّدابير  االتفاقيةالتّدابير  اقتراحوعلى ضوء نتائج األبحام االجتماعية التي تستوجبها عند 

ال يسعى إلى  حماية الذيال ة/العائلّي دور مندوب ا/في محيطه ة/إبقاء الّطفل ويحدد مبدأُ  األخرى.

كما أنّه ال يقّوض  ة؛/الحلول محّل األبوين وال إلى إعفائِهما من المسؤولية في تربية الّطفل

حقوق ومسؤولية األبوين ومساعدتهما على معالجة  احترامعلى أساس  ا/هويكون تعامل سلطتهما.

 المبدأ التّالي.ته، إّن من مشموالت هذا المبدأ ومكّمالولذلك ف .ة/الّصعوبات التي يعيشها الّطفل
                                                           

 .9ص –والّطفولة واليونيسف وزارة شؤون المرأة واألسرة  -مجلّة حماية الّطفل - 4
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اتهما بواجب الوالدين على أداء مسؤولياتِهما والقيام مبدأ الحّق في مساعدةالمبدأ الخامس:  -

 ا ورد فيإلى م وذلك استنادا   الفُضلى، ة/وتوجيِههما نحو ما يخدم مصلحة الّطفل ة/إزاء الّطفل

 سؤوليات:م إلطار،فيها، في هذا احيث ت حّمل الدُّول األطراف ، االتفاقية الدّولية لحقوق الّطفل

o  ّة/فلاتّخاذ إجراءات فعّالة لوضع برامَج اجتماعية لتوفير الدّعم الالّزم للط،  

o بالّرعاية،  ا/وألولئك الذين يتعّهدونه 

o من البيئة العائلية،  ة/المحروم ة/وتوفير الّرعاية البديلة للّطفل 

o في االنتفاع بالّضمان االجتماعي،  ة/بحّق الّطفل عترافالوا 

o التّدابير المالئمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من األشخاص  واتّخاذ

 ا/نمّوهفي مستوى معيشي مالئم ل ة/، بتأمين حّق كل طفلة/الّطفل لىع ات/المسؤولين

  ي،الّروحي والمعنوي واالجتماعالبدني والعقلي و

o ال لدّعم، وابرامج المساعدة المادّية وألطراف في االتفاقية الدّول ا ،وتُقدّم عند الّضرورة

 ،ة/الّطفل ىلع تا/ك األُسر والمسؤولينلتل ،علّق بالتّغذية والكساء واإلسكانسيّما فيما يت

o  ّماعي اج االجتندمالأهيل البدني والنّفسي وإعادة اكما تتّخذ التّدابير المناسبة لتشجيع الت

ة ز صحّ الّضحية... وأن يجري هذا التّأهيل وإعادة االندماج في بيئة تعزّ  ة/للّطفل

 .ا/وكرامته ا/لذاته ا/واحترامه ة/الّطفل

o راف واألط لجميع الّشركاء توضيح هذا الجانب، ةلوحماية الّطف ة/وبالتّالي على مندوب

لك ذب وأّن الوفاء ،ة/ذات الّصلة في التّعهد المشترك، باعتباره حقّا  أصيال  لألسرة وللّطفل

تتمكن وقها لومسؤولية جماعية تجاه األسرة لتعزيز قدرتها على المطالبة بحق التزام  هو 

 معنى التمد، إذ ل المعوضمانا  لنجاعة التّدابير/ التّدخّ من الوفاء بالتزاماتها تجاه أطفالها، 

تها قدرا تعزيزلمطالبة األسرة بالوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تُجاه أطفالها دون 

وهذا ما  معيشيّة،ة والوتمكينها من القيام بذلك بتوفير المقومات الماديّة والمعنويّة والنّفسيّ 

العائلي  ا/في محيطه ة/ترمي إليه المجلّة بتأكيدها على مبدأ الحرص على إبقاء الّطفل

 .ته،االمسؤولية في رعاي ا/وتحميل عائلته

، بالطرق المالئمة في كل ما ا/أو من له النّظر عليه ا/وأبويه ة/لّطفلامشاركة المبدأ الّسادس:  -

لة بمضمون اإلجراء الواقع بصفة مفصّ  ا/أو من له النّظر عليه ا/وأبويه ا/وذلك بإعالمه ا/يعنيه

بما  ا/وبمختلف مراحله وبكامل الحقوق والّضمانات التي يُقّرها القانون لفائدته ا/إقراره تُجاهه

، ألّن مجلة ا/نقض القرارات الُمتّخذة بشأنه طلب مراجعة أو بمحاٍم أو انةاالستعفي ذلك حّق 

ّ بذاته، وقادرا   ا/باعتباره ة/تنظر إلى الّطفلحماية الّطفل  ّ قائما على استيعاب مختلف  ة/كائنا

 (.9 ففي إبداء الّرأي بشأنها ) ا/، والمشاركة مع والديها/الُمتّخذة في شأنه واإلجراءاتالتّدابير 

تتمتّع بحّق المشاركة وبحريّة في أخذ هذا المبدأ يعني أن األطفال/ األسر الُمستهدفة بالتّدخل و

بالوضعيات التي تُجابهها أو بمآل التّعهد بتلك الوضعيات.  القرارات والتّدابير االتّفاقيّة المتعلّقة

عبير الواضح والتّدبير على التّفكير الّسليم والتّ  ة/إال أن هذا التّوجه يبقى رهين قُدرة الّطفل

، حسب ما تقتضيه ة/الواقعي واإليجابي، وقدرة األسرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الّطفل

الّطرف  يه/هو ة/الفُضلى. هذا وانطالقاّ من التّوجه األساسي القاضي باعتبار الّطفل ا/مصلحته

ميع مراحل سيرورة  في ج ا/الرئيسي في عملية حّل الُمشكل المعروض، وجب حتما  تشريكه

التّعهد/التّدخل، وخاصة منها ما يتعلق بتشخيا الوضعية الُمشكلة، وتحديد األهداف الّرامية إلى 
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حلّها، واختيار وسائل بلوغ تلك األهداف، وكيفيّة تقييم النتائج التي تم تحقيقها، شريطة أن يكون 

الثقة  ا/حماية الّطفولة إيالؤه ة/....(، وعلى مندوبا/، نضجها/قادرا  على ذلك )سنّه ة/الّطفل

أ ّن وجوَب احترام مبدمع مالحظة أ الّظاهرة والخفيّة على الفعل النّاجع. ا/وقدراته ا/بإمكانياته

أو من له  ا/أو أسرته ة/على الّطفل والتّدابير المشاركة، ال ينفي إمكانية فرض الحلول أو الوسائل

وإرغامه/هم على قبول التّعهد غصبا  عن مشيئته/هم، في حاالت الخطر الُملّم  ا/النّظُر عليه

 ة/والخطر الدّاهم، وحتّى في حاالت التّهديد العاديّة إذا اقتضى األمر فصَل أو إخراَج الّطفل

 ة/حماية الّطفولة توفيُر الفرصةَ للّطفل ة/لذلك على مندوب الّطبيعي. ه/امؤقّتا  عن محيط

راء وأخذها ، لإلفصاح عن أرائه/هم بكّل حّرية وتدويُن هذه اآلا/و من له النّظر عليهأ ا/وأسرته

 تُلزم مجلّةو ، ووضع وظروف التّهديد.ا/ونُضجه ة/وفقا  لسّن الّطفل االعتباربما تستحق من 

، بمضمون ا/النّظر عليه ا/أو من له ا/وأبويه ا/بإعالمه ة/حماية الّطفل ة/مندوب حماية الّطفل

اإلجراءات والتّدابير، ومختلف مراحلها، وهذا اإلجراء يتعدّى فكرة اإلخبار إلى مبدأ المشاركة 

ا الفعلية خالل كل مراحل التّعّهد/التّدخل، من تحليل الواقع إلى الحلول المقترحة ووسائل تنفيذه

التّعهد/التّدخل، يجب ألن هذه السيرورة/التّمشي المنهجي في  ،وآليات وطرق متابعتها وتقييمها

بالتّوجيه والتّوعية  ة/أن تَحترم مبادئ حقوق اإلنسان، وبالتالي تتضّمن فيما تتضّمنه قيام المندوب

حماية الّطفولة هو مسار  ة/والتّثقيف، أي أن هذا المسار/التّمشي الذي يجب أن يلتزم به مندوب

، حيث سيُمّكن ال ، وتعبوي  وتوعوي  وتثقيفي  من التّعرف على قدراته/ا،  ا/وأسرته ة/ّطفلتمكيني 

ا، وبالتّالي مواردها الذّاتية المادّية والمعنويّة والبشريّة، وُسبل تعزيز ومكامن قوته/ا، وضعفه/

تلك الموارد وتنميتها وتطويرها، بما يعزز احترامها للحقوق اإلنسانية عامة وقيم التّضامن 

هو المسعى األساسّي للمجلّة في إصرارها وتأكيدها  خاصة، وهذا ة/االجتماعي، وحقوق الّطفل

، إذ أنّها ترمي إلى تنمية األسرة ا/الّطبيعي وإشراك أسرته ه/افي محيط ة/على إبقاء الّطفل

وتمكينها وتعزيز قدراتها، والوصول إلى تلك األسر الّتي لم تتمكن مختلف البرامج والخطط 

حماية الّطفولة يقوم هنا  ة/وبهذا المعنى فإن مندوب التّنموية من الوصول إليها، ألي سبب كان،

" لألسر والمناطق الّتي لم تطلها يدُ الّراصد/بدور "الكّشاف ا/، إضافة إلى قيامهتنموّيٍ  بدور

 التّنمية .

 لذّكر،اة سابقة العّام ويجد هذا المبدأ سنده في المبادئمبدأ القبول وعدم التّمييز، المبدأ الّسابع:  -

لتّعهد، خل/ االتّد /ماية الّطفولة لطلبات/ اإلشعاراتح ة/المبدأ وجوب تقبّل مندوب يعني هذاو

لجهوي نتماء اكاللّون والجنس واال وبدون أّي نوع من أنواع التّمييزبدون شروٍط، أو انتقاء، 

 تيشكلة اللة المُ أو نوع الوضعية/الحا، وغيرها والقومي والدّيني والثّقافي والعائلي واالجتماعي

خارج  الدة، كالوة/بوالتي قد تتنافى مع بعض المواقف الّشخصية للمندو ة/يتعّرض لها الّطفل

لهندام ااقات أو اإلع لقية أوكالتّشوهات الخ ا/أو وليّه ة/أو المظاهر الخارجية للّطفل، إطار الّزواج

 رةضروأ كما يقتضي هذا المبد .ا/أو المستوى المادّي أو الموقع الجغرافي الذي يعيش فيه

تي )ت( الاالت وعلى الوضعيات/الح، األطفال/األسرةاالمتناعِ عن إصدار األحكام الُمسبّقة على 

 ة/لمندوب ز يمكنوباحترامه لمبدأي القبول وعدم التّميي ا تُجاه األمور.يشكو منها وعلى مواقفه/

 يّة،موضوعبكل أريحيّة و ا/وضة عليهحماية الّطفولة، اإللماُم بجميع جوانب المسائل المعر

 شكالته/اّطي مالُمستهدف/ة إلى تخ استبصار مناهج الحلول الُممكنة للوصول بالّطفل/األسرة...و

 ا.اعلة في حّل تلك المشكالت بنفسه/ا الذّاتية في المساهمة الفوتوظيف قدراته/
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ساعدة قة المُ بادئ عالمالمبدأُ كأحد  ويُذكر هذامبدأ التّفريد في التّعهد/التّدخل، المبدأ الثّامن:  -

ات تلك ميّزمُ التي تعني تخصيا تدّخٍل مالئم لكّلِ وضعيّة بشكل فردّيٍ، تأخذ بعين االعتبار 

حيان الوضعيّة التي تختلف عن جميع الوضعيات األخرى وإن تشابهت مع بعضها في بعض األ

ا  عن لف حتمتخت ،عا  جماعة أو تجمّ أو أسرة أو  ت/كان ة/دة طفال  فالوحدة الُمساعَ  والّظروف.

شكالية ية اإلالوضع، والتّاريخية الخصوصيات، والذّاتية الّسمات: غيرها في مدلوالتها التالية

، وسائلهرقه والفعل نحو الوضعية اإلشكالية ونحو مسالك حلّها وط دودر، ونعكساتهااوأسبابها و

انطالقا و كل.العالقة بحّل المش ذوات/من ذوي ا/حماية الّطفولة وغيره ة/تُجاه مندوب الموقفو

بّقة حماية الّطفولة، التّخلي عن األحكام الُمس ة/من هذه االعتبارات وجب على مندوب

ّ  تدخلبال ات/والمقاربات النّمطية التي من شأنها أن تجعل من األطفال/ األسر المعنيين  أشباحا

ة تشابهمالوضعيات اإلشكالية موضوعات  غير واضحة المالمح أو مجّرد ملفات "ورقيّة"، ومن

ات ل مميزمن معارَف حو ة/المندوب ته/بيد أن هذا ال يعني أن ما اكتسبه تتكّرر باستمرار.

 ل تُعتبرشي، بالوحدات اإلنسانية والوضعيات اإلشكالية التي يتعامل معها يندرج ضمن نفس التّم

ب ات الواجمعطيلافيد تارة في عملية اختيار تلك المعارُف خلفياٍت نظرية تمثل مرجعيّة عملية  تُ 

 لة.ة أخرى في اختيار مسالك حّل المشكجمعها، وتارة في عملية تحليل الوضعيات، وتار

ألساسية المبادئ يحتل هذا المبدأ مكانة  متميزة ضمن منظومة امبدأ الموضوعية، المبدأ التّاسع:  -

، ة/اجتماعي ة/دّخلحماية الّطفولة/مت ة/يعتبر مندوبو األّول للتّدّخل الوقائّي العتبارين اثنين:

لوقائي  لتّدخل اا رستما/يُمارس هي/أحدَ العناصر الّرئيسة الفاعلة في عملية الحماية الوقائيّة. فهو

إذا ما ونية. المهنيّة مع مقتضيات واقع الممارسة الميدا ا/تلك، حيث تتفاعل شخصيّته ا/بصفته

 متدّخلية للخصية الذّاتة هي باألساس مزيج  ُمتناسق من سمات الشّ علمنا أن الّشخصية المهني

 ات منولة، بكفرد والمستلزمات المهارتية والّسلوكية لممارسة المهنة/حماية الّطف ة/المندوب

سار ية على مذّاتال ة/الكامل والدّائم بتأثيرات مواقف الُمتدّخل الّضروري بل من الحتمّيِ الوعي

 ة/متدّخال   ا/صفتهب ة/د المندوبيزوّ  والثّاني م به مع األطفال/األسر/األولياء.التّدّخل الذي يقو

ٍ وسلوكّيٍ ضمن منظومات متناسقة من المنهج ة/اجتماعيّا    ا/ساعدهتُ يات، برصيٍد معرفّيٍ وفنّّي

عيٍ ة بكّل وشكاليعلى التّعامل مع الوحدات اإلنسانية )الّطفل/األسرة/األولياء...(، في وضعيات إ

الفي تولة، حماية الّطف ة/، فعلى مندوبأنماط وقوالبوذكاء. وإن بدت تلك المنهجيات وكأنّها 

 موضوعيّةال وّخيي كّرس مبدأ توانطالقا من هذين االعتبارين  التّعميم والّسطحية في استعمالها.

ماية ح ة/ندوبموعي ، األّول عبر التّوجهين التّاليين:في الممارسة الميدانية للتّدخل الوقائي 

مع  تضاربتالذّاتية والحرُص الدّؤوب على أالّ  ا/الّطفولة التّام بخصوصيات مالمح شخصيته

 ارقية فيفقاربة متوخي ، والثّاني ،عنية )الطفل/األسرة/األولياء...(مصالح الوحدات اإلنسانية الم

وفي  التّعامل مع الوضعيات قصد إبراز خصوصيات كّل منها على جميع المستويات الدّالة

 . مختلف مراحل التّدخل/التّعّهد

 ة:المجموعة التالية من الّسلوكيات المهني وعموما  يتجلى احترام هذا المبدأ ِعبر

o ة الُمشكل/لحالةعية الدّالة للمسألة /االعمُل على اإللمام بجميع الجوانب الّكمية والنّو

 المعروضة وعدُم التّمييز بينها بسبب اعتقادات أو قناعات شخصية.
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o ة، لوضعيمتعلقة بالحالة/اتوخي الدّقة والوضوح في سرد وتحليل األحدام والوقائع ال

ورة فس الصّ التّدخل/التّعهد، بحيُث يتمّكن كلُّ مّطلع خارجي من الحصول على نيم وتقد

 لمجّردة لتلك األحدام والوقائع.ا

o ح ف مالمعلى كّلِ المعطيات المتعلّقة بوص، الّطفل/األسرة/األولياء تأميُن مصادقة

 .الوضعية وخصوصيّاتها من ناحية، وبوصف تقدّم عملية التّعهد من ناحية أخرى

o ة معني/ال ،االمتناُع الواعي عن فرض اآلراء الّشخصية على الّطفل/األسرة/األولياء

 ة/بلمندوا، مع األخذ بعين االعتبار مسؤوليات ن/والتّناغم مع اآلخرين على اختالفهم

نجاعة رعة والّشخصيّة وس ا/في حاالت الخطر الملّم والخطر الدّاهم، وأهميّة مبادراته

 .ا/تدّخله

o ة الفكريّ  ليةستقالتوخي الواقعية وبُعد النّظر والنّزاهة واألمانة والّشرف والّصدق واال

 سن التّصّرف، والّصبر وطول النّفس.عاطفيّة وحوال

ة، المهني لئن كانت الّسرية واجبة  على عديد األصناف حفظ  السّر المهني،المبدأ العاشر:  -

 نه/اقعهممعطياٍت تَمّس و ن/وخاصة منها تلك األصناُف التي تتعامل مع الناس وتَجمع عنهم

 نها:سباا ملعدة أحماية الّطفولة  يسلك مندوب، فإنها تكتسي أهمية بالغة في مجال نه/وعيشهم

o  أمام  ا/اّمهلمه ا/حماية الّطفولة قبل مباشرته ة/يؤدّيه مندوب)ت(الوفاُء للقّسم الذي

 .بدائرتها التّرابية ة/المحكمة االبتدائية الُمنتِصب

o حدة الوولة بلّطفاحماية  ة/احترام الّسرية من شأنه أن يُدّعم عالقة الثّقة التي تربط مندوب

و أ ا/هؤأو أوليا ا/أو أسرته ة/يتعامل معها، سواء أكان الّطفل)ت(اإلنسانية التي 

 .ن/غيرهم

o ه أن ن شأنمالمهنّي  باحترام الّسر ة/بالتزام المندوب ،إعالم الّطفل/األسرة/األولياء

عه/ مات والمعلو ناتياا/هم على توّخي كامل الّصراحة في اإلدالء بالبيَُطمئِنَه/ا/هم ويشّجِ

 س.ا/هم على التّعبير عن المشاعر واألحاسيالخاّصة بوضعيته/ا/هم وأن يساعده/

o ن/عونيتمت القالئل الذين ات/االجتماعيين ات/حماية الّطفولة من الُمتدّخلين ة/مندوب 

صبح دد يالخاّصة. وفي هذا الصّ  نه/طالع على حياتهمبإمكانية دخول بيوت النّاس واال

 ات/اطنينالمو وبين ا/من أهم مقومات استمرارية هذه العالقة الُمثلى بينهاحترام الّسرية 

 عامة. ات/خاصة، وبين أعوان الخدمة االجتماعية والمواطنين

 : الفتيات -7

التّعامل  ّل أشكالام لكإضافة إلى المبادئ العاّمة سالفة الذّكر، والتي يتوّجب االلتزام بها كإطار مرجعي ع

ألطفال، ئة من امجموعة أخرى من المبادئ التّوجيهيّة النّوعيّة التي تخّا هذه الف، هناك الفتياتمع 

 ، وهذه المبادئ هي:الدّوليّة لحقوق الّطفل وتبيّنها االتّفاقيّة

 حيةالص الرعايةك الّرعاية الصحيّة التي تلبي االحتياجات الخاّصة للفتيات:ضمان  -المبدأ األّول -

 أنو. رىاألخ األمراض من والرعاية والعالج المخدرات وتعاطي النفسية، الصحةو اإلنجابية،

، لثديا سرطان عن الكشف مثل الوقائية، الصحية الرعاية إلى الوصول إمكانية بنفس نعتمتي

 ع.المجتم في لنّساءل تقدم كما
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م استخدا ظريح: خاصة في أماكن حجز الحريّة، حيث وكرامة بإنسانية معاملةال -المبدأ الثّاني -

 جوءاللا يحظر كم .مباشرةة الوالد وبعد الوالدة وأثناء المخاض، أثناء فتياتال على التقييد أدوات

ل األطفا تذوافتيات وال الحوامل، فتياتال حالة في التأديبي العزل أو االنفرادي الحبس إلى

 ة.طبيعي رضاعة المرضعات واألمهات الرضع

ن أ يجبة إذ الحريّ  في أماكن حجز :التفتيش عملية أثناء الكرامة على الحفاظ -المبدأ الثالث  -

ش التفتي عمليات أثناء المعاملة إساءة لخطر نظرا  فتيات. ال كرامة التفتيش إجراءات تحترم

س المالب من بالتعرية الجسم تفتيش عملياتل خال ذلك من أكثر وحتى، المالبس فوق من باللمس

ي وينبغ ءالنسا من موظفات قبل من تتمن أ يجب التفتيش فعمليات المهين، الجسدي التفتيش أو

 ة.بديل تفتيش أساليب تطوير

عرضة ألنواع  ات اإليواء المختلفةّن الفتيات في مؤّسسإ :العنف من الحماية -الّرابع المبدأ  -

ر طلخ عرضةمختلفة من العنف، وخاصة العنف الجنسي، والفتيات في مؤسسات حجز الحريّة 

ع جميل عرضة أنهن كما. السجن في واإلذاللي الجنس واالعتداء االغتصاب، في يتمثل كبير

ر غي مسالل ذلك في بما اآلخرين، والسجناءن السج موظفي قبل من الجنسي السلوك سوء أشكال

م استخدا أو االستحمام أو المالبس،ن تبديله عند ومراقبتهن التفتيش، عمليات أثناء الالئق

 ض.المرحا

ت دماخ توفر أن يجبإذ  :فتيات وخاصة الّسجينات منهنّ ال أطفال إعالة -المبدأ الخامس  -

 . سيةالنف أو الجسدية أو الطبية سواء ،م/نأمهاتهع م األطفال احتياجات جميعالمؤّسسة 

ل بق بهنّ  خاصة أحكام وضععدم إيداع الفتيات األمهات في الّسجن، و –المبدأ الّسادس  -

 .ارجالخ في يُتركون الذين لألطفال بديلة رعاية ترتيبن م يتمكنّ  حتى :السجنن إدخاله

ية ير الرعابالمرافق الخاصة الضرورية لتوف مؤّسسات إيواء الفتيات تزويد -المبدأ الّسابع  -

فى خارج ي مستشوتُت خذ، حيثما أمكن، ترتيبات لوالدة األطفال فوالعالج قبل الوالدة وبعدها. 

ل ذلك في شهادة الميال ال ،هاداخل ة/. وفي حالة والدة طفلٍ المؤسسة  د.يُسج 

 

 الحقوق الواجب احترامها وتطبيقها في المؤسسات
 فيذ هوا. والتنتنفذهعند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، تتخذ الدولة التزامات بموجب القانون الدولي ل

صالح تفاقية لي االف إجراءات إلعمال جميع الحقوق المنصوص عليهاتدابير و العملية التي يتّم فيها اتّخاذ

 التدابير كلبأن تتخذ الدول األطراف " 4لواليتها القضائية. وتقضي المادة  ات/األطفال الخاضعين

 ة/لكل طفلتضمنها أن "و، " إلعمال الحقوق الواردة فيهاالتشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير

لحماية ا ة/تضمن للطفل(، وأن "2 المادة) ..."يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز)ت(

ل األطراف بتنفيذ التزام الدو 4وتعكس المادة  (.3من المادة  2الفقرة " )ا/والرعاية الالزمتين لرفاهه

قتصادية حقوق االتع بالوعدم قابليتها لالنقسام. فالتم الّطفلترابط جميع حقوق ، واالتفاقية تنفيذا  شامال  

وق حق ى لجنةترو، واالجتماعية والثقافية يرتبط ارتباطا  ال ينفصم بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية

وقا  ياسية حقوالس أنه ينبغي اعتبار الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحقوق المدنية الّطفل

مكنة ابير المع التدفالمطلوب من الدول، أيا  كانت ظروفها االقتصادية، اتخاذ جمي اة بشأنها.يمكن المقاض

نبغي أنه ي وتشدد اللجنة على إلعمال حقوق الطفل، مع إيالء اهتمام خاص ألكثر المجموعات تضررا .

 ت/يا  كانأ ة/للدول أن تعتبر، أن دورها يتمثل في الوفاء بالتزامات قانونية واضحة تجاه كل طفعلى ا

 حقوق عملية خيرية ومنّة تقدم لألطفال.العتبر إعمال ت. وأال ت/وفي أّي سياق كان
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أي  -نفيذها تهمة م، فإن كما بيّنا سابقا   تزامات بموجب االتفاقيةلوإذا كانت الدولة هي التي تتحمل اال

 لىع ةليالمسؤوف المجتمع،تتطلب مشاركة جميع قطاعات  -جعل حقوق اإلنسان لألطفال حقيقة واقعة 

سسات الهياكل والمؤ لتها تتجاوز في الممارسةوكفا هااحترامو حقوق الطفل وحمايتها تطبيق

غير  منظماتال، ومقدمي الّرعاية والخدماتولتشمل األطفال واآلباء واألسر المعيشية، العموميّة 

 .ات/واإلعالم والقطاع الخاص والقادة الدّينيين واالجتماعيين حكوميةال

 ي إطارف ة/على أساس النهج القائم على حقوق الطفل ة/لحماية الطفلاملة وضع وتعزيز نظم شيشكل 

. الستجابةاية واالوقوإعمال الحقوق تشريعي وسياساتي أساسا  للتدابير العملية المطلوبة الستراتيجيات 

املة صورة كبوأن تتضمن فيها،  ات/المشمولينطفال األالوطنية ب ة/عنى نظم حماية الطفلويتعين أن تُ 

ية في ن الرعامسلسلة متواصلة النّظم الخدمات المحددة التي يحتاجون إليها. كما يتعين أن توفر هذه 

لنجدة، ااتف جميع السياقات ذات الصلة، وتشمل الوقاية، والتدخل المبكر، والتواصل في الشارع، وهو

لرعاية ، واشمل األسرة ومراكز المساعدة، ومراكز الرعاية اليومية، ورعاية اإلقامة المؤقتة، ولمّ 

 أو خيارات رعاية أخرى قصيرة أو طويلة األجل. البديلة، والعيش المستقلّ 

من  ياقسلى أي ينبغي أن توضح االستراتيجيات أن النهج القائم على حقوق الطفل يتعين أن ينطبق عكما 

ا لطفل. كماماية السياقات. وينبغي الحد من األعباء اإلدارية وحاالت التأخير في االستفادة من نُظم ح

تيعاب ية واسحماالعلى فهم نظم  ا/تهومساعد ة/كال متيسرة ومالئمة للطفلينبغي إتاحة المعلومات بأش

 إجراءاتها.

ن ه/ حقوقهما بكلّ هو ضمان تمتّع األطفال فيه ومن أهم مكّونات نظم الحماية والّرعاية بمختلف سياقاتها

 ت الّصلة.ألخرى ذاة اات الدّوليّ ن اتّفاقيّة حقوق الّطفل واألدوهن األساسيّة التي كفلتها لهم/هوحّرياتهم/

 :األساسيّة في المؤّسسات الحقوق

ّطفل قوق الالتّمتّع بكل الحقوق المنصوص عليها في اتّفاقيّة حلألطفال في المؤّسسات الحقُّ في 

الواجب  لحقوقواألدوات الّدوليّة األخرى ذات الّصلة، وفيما يلي قائمة ليست حصريّة، ولكن بأبرز ا

لى تلك في تلك المؤسّسات باعتبارها تشّكل الحّد األدنى الواجب عوتقييمها مالحظتها ورصدها 

 .لمنظوريها من األطفال فيرهتووالمؤسّسات ضمانه 

ن مووالرعايووة كميووات مناسووبة  ات/ينبغووي أن يضوومن مقوودمو الحززّق فززي الغززذاء الكززافي والمتززوازن: .1

 لعاموة، إلوىاالصحية لألطفال، تتناسب مع العادات الغذائيوة المحليوة وموع معوايير التغذيوة  التغذية

 حاجة.سبة عند الالتغذية التكميلية المنا. كما ينبغي توفير ة/جانب مراعاة المعتقدات الدينية للطفل

ال بصحة األطفلنهوض االرعاية  ات/على مقدمي الحّق في أعلى مستوى من الّرعاية الصحيّة: .2

لوودعم ، واتخوواذ اإلجووراءات الالزمووة لتوووفير الرعايووة الطبيووة وان/وليتهمؤالووذين يقعووون تحووت مسوو

 النفسي عند الحاجة.

ريب تودأو /ويجوب أن يتواح لألطفوال الحصوول علوى تعلويم  :الحق فزي التّعلزيم والتّزدريب المهنزي .3

، وأن يووتم ذلووك بقوودر اإلمكووان فووي نه/مهنووي رسوومي أو غيوور رسوومي بمووا يتوافووق مووع حقوووقهم

 التابعة للمجتمع المحلي.والمهنية المؤسسات التربوية 
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 كبموا فوي ذلو –األطفوال الرعايوة ضومان حوق جميوع  ات/علوى مقودمي الحّق في اللعب والتّرفيزه: .4

لنمو افي  –بمرض نقا المناعة المكتسبة/اإليدز  ات/نو، أو المصاباإلعاقة ذوات/واألطفال ذو

اء داخول من خالل اللعب واألنشطة الترفيهية، وضمان وجود فرص لممارسوة تلوك األنشوطة سوو

لمجتموع كما ينبغي تشجيع وتيسير االتصال باألطفال واآلخرين داخول ا موقع الرعاية أو خارجه.

 .المحلي

، الخاصووة بالسووالمة واألمووان االحتياجززات األساسززية للرضززع وصززغار األطفززال الحززّق فززي تلبيززة .5

 .ة/رعاية معين ة/بمقدم نه/والصحة، والتغذية، والنمو، وكذلك ضمان ارتباطهم

ة يجوووب السوووماح لألطفوووال بتلبيووو الحزززّق فزززي حريّزززة المعتقزززد وفزززي ممارسزززة الّشزززعائر الدّينيّزززة: .6

 الحق فوويوينبغووي أن يتمتعوووا بوو ،حيووةالمتعلقووة بالمعتقوودات الدينيووة والحيوواة الرو نه/احتياجوواتهم

 لحور للمشواركة فوي الطقووس الدينيوة،، واالختيوار احصول على زيوارات مون رجول ديون مؤهولال

نبغووي يوالحصوول علووى التربيووة واالستشووارات الدينيووة، أو اختيوار االمتنوواع عوون ممارسووتها.  كمووا 

ل لديني خالا ا/ههعلى تغيير توجّ  ة/أي طفل ، وعدم تشجيع أو حثّ ة/الدينية للطفلاحترام الخلفية 

 فترة اإليداع.

األطفوال النهووض  لوىع ات/ولينؤالمسو ات/علوى جميوع البوالغين الحزق فزي حمايزة الخصوصزيّة: .7

ت االختالفووا حية المناسووبة مووع احتوورامبووالحق فووي الخصوصووية، بمووا فووي ذلووك توووفير المنووافع الصوو

ات وتوووأمين مسووواحات مناسوووبة، وآمنوووة، وفوووي متنووواول اليووود ألمووواكن االحتفووواظ بالمتعلقووو النوعيوووة،

 الشخصية.

ات تطززوير عالقززفووي  ن/الرعايووة البديلووة أهميووة الوودور الووذي يقووع علوويهم ات/يجووب أن يفهووم مقوودمو .8

 على القيام بذلك. ات/قادرين يكّن/ /مع األطفال، وأن يكونوا إيجابية، وآمنة، وغنية

حية يجووب أن تلبووي جميووع مواقووع الرعايووة البديلووة المتطلبووات الصوو الصززّحة والّسززالمة:الحززق فززي  .9

 وشروط السالمة واألمن لألطفال.

فرة تووكود الحكوموات مون أن اإلقاموة الميجوب أن تتأ :الّسزالمة الجسزديةحمايزة الحق في األمن و .10

سواءة أو التعورض أليوة إتضمن الحماية والسالمة لهؤالء األطفال من ألطفال في أماكن الرعاية ل

، ة/انتهاكووات، وأن تقوووم باإلشووراف علووى ذلووك.  كمووا ينبغووي توجيووه اهتمووام خوواص لسوون الطفوول

.  عند وضع اإلجراءات الخاصوة بالمعيشوة وترتيبوات النووم ا/، ودرجة هشاشتها/ومستوى نضجه

نطقية مير وال يجب أن تتضمن اإلجراءات الخاصة بحماية األطفال في الرعاية البديلة عراقيل غ

   مقارنة باألطفال من نفس السن داخل مجتمعهم المحلي.  نه/وسلوكهم نه/من حريتهم تحدّ 

لتوي ايجوب أن تووفر جميوع المواقوع  الحق في الحماية من تعاطي المخدرات والعقاقير والكحول: .11

، أو موواناإلدتعوواطي المخوودّرات أو العقوواقير الخطيوورة وتقوودم الرعايووة البديلووة حمايووة لألطفووال موون 

ل أي شووكل موون أشووكاممارسووة الجوونس خووارج الّصووين القانونيّووة، و وأ، اطي المووواد الكحوليووةتعوو

 نه/موال ينبغي أن يترتب على ذلوك أي عراقيول تحود مون حوريته، بالمخاطر الّسلوكات المحفوفة

 ألمور.من التعرض لتلك ا نه/، إال ما هو ضروري فقط لتأمين الحماية الفعالة لهمنه/وسلوكهم

يجوب أن تووفر  :نه/أو اسزتغاللهم نه/أو بزيعهم نهز/الحق فزي حمايزة األطفزال مزن االتّجزار بهم .12

جميع المواقع التي تقدم الرعاية حماية لألطفوال مون التعورض لالتجوار، أو للبيوع، وأي شوكل مون 

أشكال االستغالل من قبل أطراف خارجية؛ وال ينبغي أن يترتب علوى ذلوك أي عراقيول تحود مون 
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مون التعورض  نهو/، إال ما هو ضروري فقط لتأمين الحماية الفعالوة لهمن/وسلوكهم نهه/حريتهم

 لتلك األمور.

الرعايووة تشووجيع األطفووال  ات/علووى جميووع مقوودمي الحززق فززي حريززة تقريززر المصززير واالختيززار: .13

ر، بعووين االعتبووا ة/والشووباب علووى القيووام باختيووارات مبنيووة علووى المعرفووة، مووع أخووذ سوون الطفوول

 المتنامية، واحتماالت المخاطر المقبولة. ا/وقدراته

س، على الحكومات، والهيئات، والمؤسسوات، والمودار الحق في الحماية من الوصم االجتماعي: .14

ل فووي والخوودمات االجتماعيووة األخوورى اتخوواذ التوودابير المناسووبة لضوومان أنووه ال يووتم وصووم األطفووا

مية جهود الراذلك.  ويستدعي هذا بذل ال بها، أو بعد نه/الرعاية البديلة سواء خالل فترة إيداعهم

 ديلة.من نزالء أحد مواقع الرعاية الب ت/كان ا/باعتباره ة/من اإلشارة إلى طفل إلى الحدّ 

، أو تتضوومن التعووذيب، أو المعاملووة غيوور اإلنسووانية أي إجززراءات عقابيززة مززن الحززّق فززي الحمايززة .15

إلضرار االمهينة، بما في ذلك العقاب الجسدي، أو الحبس االنفرادي، أو أي عقاب آخر من شأنه 

موا يحظور كالجسدية أو النفسية؛ وذلك تمشيا مع القانون الدولي لحقوق اإلنسوان.   ة/بصحة الطفل

 ا/إليوه أهميوة بالنسوبة نهو/، أو بأشوخاص آخورين لهما/هبأفراد أسرت ة/استعمال منع اتصال الطفل

 كنوع من أنواع العقاب.

وى أو أي شووكل موون أشووكال الكووبح إال عنوود الحاجووة القصوو اسززتعمال القززوة الحززّق فززي الحمايززة مززن .16

 فوي الحودودالجسدية أو النفسية، أو سالمة اآلخرين، تمشويا موع القوانون، و ة/لحماية سالمة الطفل

ا آليوات الفضولى.  أمو ا/ومصلحته ة/المعقولة والمتناسبة مع حجم الخطر، واحتراما لحقوق الطفل

تعمل ة، وال تسوبناء على االحتياجات العالجيو الكبح المستندة إلى العقاقير واألدوية، فيجب أن تتمّ 

 بها. ا/وتوصيته ات/المتخصصين الخبيرات/أبدا دون الرجوع إلى تقييم أحد الخبراء

 ،ا/لوصززول إلززى شززخص يثقززون فيززهعلززى اطفززال فززي الرعايززة البديلززة القززدرة ينبغززي أن تتززاح لأل .17

ت لتامووة.  وتقوووم الجهووامووع مراعوواة الخصوصووية ا نه/عمووا بووداخلهم ا/اإلفصوواح معووه نه/يمكوونهم

أن  ة/.  كمووا يجووب إبووالغ الطفوولة/المعنوويّ  ة/فوواق مووع الطفوولة بتسوومية هووذا الشووخا باالتّ المختّصوو

روف المعايير القانونية واألخالقية قد تستدعي في بعض الظروف كسور مبودأ السورية، وهوي الظو

 ة التي يمكن أن تشير إليها التشريعات الوطنية.الخاصّ 

 نه/مزن تقزديم شزكاواهم نه/نهمالزة، ومحايزدة، تمّكزإلزى آليزة معروفزة، وفعّ لوصزول ا فزي الحقّ  .18

 لهووا، أو بشووروط يتعرضوون/فيمووا يتعلووق بالمعاملووة التووي يتعرضون نه/والتعبيوور عوون تخوفوواتهم

التطبيوق، وينبغي أن تتضمن تلوك اآلليوات االستشوارات األوليوة، والنقود المتبوادل، و.  نه/إيداعهم

فووي هووذه  خبوورة سووابقة مووع الرعايووة البديلووة نه/إدراج األطفووال الووذين لووديهموالمتابعووة.  كمووا يجووب 

اء، . ويجوب أن يقوود هوذه العمليوة أشوخاص أكفوونهوو/العمليوة، موع إعطواء الووزن المناسوب آلرائهم

 على العمل مع األطفال والشباب. ات/بونمدر  

حياة  يتضمن تاريخ ينبغي االحتفاظ بسجلو، الخاصة ا/بهويته ة/إحساس الطفل الحّق في تعزيز .19

بكول  قرات التوي تتعلّو، توودع فيوه المعلوموات، والصوور، والمقتنيوات الشخصوية، والموذكّ ة/الطفل

تاحوة إموع  جلّ فوي إعوداد هوذا الّسو ا/نفسوه ة/، ويوتم إشوراك الطفولة/مرحلة من مراحل حياة الطفل

 فضلى. ال ا/صلحتهق مـوبما يحقّ  ا/هبما يتناسب مع سنّ  ا/الع عليه خالل كل حياتهفرصة اإلطّ 
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 ض الطفل لإلساءة ة على تعرّ أهم األعراض الدالّ 

 ( الذين تعرضوا لإلساءة10أهم األعراض التي تظهر على األطفال )حتى سن 
 ضطرابات النوما -

 لى الفراشإالخوف من الذهاب  -

 البكاء والصراخ المبالن فيه )غير العادي( -

 الخوف المرضي )الفوبيا( -

 ريايالهست -

 دـالالإرادي أو المتعمّ التبول  -

 القلق غير المعتاد وغير المنتظم -

م لتحودّ ل أثنواء النووم، ااإلبهوام، التبووّ  رتداد إلوى سولوك الطفول الصوغير، مثول مواّ اال -

 كاألطفال الصغار....إلخ

 اضطراب سلوك تناول الطعام -

 التعلق )التشبث( بشيء أو شخا -

 الحاجة غير الطبيعية لألمن -

 يةاالنسحاب الى عوالم وهم -

 تجنب التالمس، وتجنب اتخاذ أصدقاء -

 الريبة من الكبار -

 لجنسيةهتمام المبالن فيه بأجسام البشر، وباألمور الجنسية، ومحاكاة النشاطات ااال -

 النظرة السلبية تجاه الذات وفقدان الثقة في النفس -

 اضطراب الكالم -
 

 ءةسنوات فأكثر( الذين تعرضوا لإلسا 10أهم األعراض التي تظهر على األطفال )من عمر 

 قطع الصلة باألصدقاء -

 تزايد المشاكل المدرسية، وفقدان التركيز، وتدهور األداء المدرسي -

 التفكير في االنتحار االكتئاب الى حدّ  -

 رات أوالكحولإدمان التدخين أوالمخدّ  -

 تكرار ارتكاب الجرائم، والسيما السرقة -

 إظهار سلوك جنسي اليناسب العمر -

 ل الالإراديالعودة الى التبوّ  -
 

 على حدوث إساءة: عالمات مادية تدلّ 

 آالم في المعدة -

 اضطرابات في الجهاز الهضمي -

 صعوبة الجلوس أو المشى -

 ة فيهاآالم في المنطقة التناسلية أو شعور بالحكّ  -

 مثة بالدّ سخة أو ملوّ قة، متّ مالبس داخلية ممزّ  -

 الجسمرة على كدمات أو رضوض أو جروح غير مبرّ  -

 اضطرابات في األكل -

 نزول دم مع البول أو البراز، وألم عند التبول أو التبرز -

 اإلصابة بأمراض جنسية -

 رالحمل المبكّ  -
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 القسم الّرابع

  معايير تطبيق وإدارة عدالة األطفال

ع المجتم هتماماتعكس  فهي العالمية، القانونية األنظمة مختلف في ةعمليّ  أهمية األطفال عدالة إلدارة

  .ا/تمعهمج في بانتهاك القانونهم/ة المت ة/الطفل إدماج إعادة إلى وتهدف القانون، حكم بتعزيز

ق وتطبي نحرافاال الوقاية من على تشتمل بل فحسب، القانون مع النزاع مواقع األطفال عدالة تغطي وال

ع م تعاملها حيث نم االجتماعية في السياسات رئيسيا   عنصرا   وتُعتبر والتقاضي، التأهيل وإعادة القانون

ة الجتماعيا التغيرات بسبب والتشّرد للتهميش الذين تعرضوا واألطفال األطفال، من متزايدة أعداد

ي ف نه/دمجهم إعادة كيفية تحديد في حاسم عامل العدالة نظام في معاملة األطفال االقتصادية، فطريقة

  .نه/ومجتمعاتهم نه/ومدارسهم نه/أسرهم

م فمعظ الواقع، ذاالطفل ه حقوق اتفاقية ظل في – األطفال بعدالة المرتبطة الدولية المعايير نطاق ويعكس

ع م نزاع في ة/طفل أي مع وعند التعامل األطفال، عدالة بنظام مباشر بشكل مرتبط االتفاقية مواد

ة الصحي ايةوالرع التعليم على الحصولفي  الحق معيّنة مثل حقوق احترام جدا   الضروري من القانون،

ة اإلساء نم والحماية المالئم األخالقي والتوجيه المناسب والمستوى المعيشي المالئمة والمعلومات

  .الجريمة في األطفال توّرط من الحدّ  على يساعد كله ألن ذلك واالستغالل،

ن ه/بنموهم رّ يض حيث أنه للغاية، مؤلم أمر الرعاية مؤسسات في األطفال إيداع أن إلى البحوم وتشير

 إجراء   يكون ما ا  نادر من الحرية التجريد أن على واسعا   اتفاقا   هناك أن كما االجتماعية، نه/وتهيئتهم

ن م األطفال يُجّرد ام وكثيرا   الجريمة، تكرار ارتكاب من والحدّ  والدمج التأهيل بإعادة يتعلق فيما فعاال  

  .جرائم أي ارتكاب دون حتى أو غير عنيفة أو بسيطة جرائم بسبب نه/حريتهم

ات /لمسؤولينأمام ا البديلة التدابير غياب من الدول من الكثير في ةالرسميّ  العدالة أنظمة وتعاني

ب تجن اعيا التياجتم الهادفة البدائل مثل القانون، مع نزاع في األطفال مع ن/يتعاملون اللواتي/الذين

ك هنا أن إالّ  بها، باالحتجاز مرحّ  ظروف تحسين محاوالت أن ، ومعا/لسلوكه اتجريميا وصم ة/الطفل

ت تبعاال تتجنب الحقوق على ةاألطفال ومبني حول متمحورة أطفال عدالة لتطوير وأهم أكبر حاجة

ة بديل يرتداب عن – ذلك عن عوضا   – وتبحث من الحرية، للتجريد المدروس غير لالستخدام الهدّامة

ن هم/الحهومص نه/حقوقهم تحترم بطريقة ات/المعتدين األطفال والتعامل مع العامة السالمة لتأمين

 .الفضلى

 

 :الطفل حقوق اتفاقية
ن م ومعقدا   اسعا  ونطاقا   يوتغطّ  األطفال، عدالة إدارة حول المفّصلة الدولية المعايير من العديد هناك

ة مشاركب ذلك وكل دمج، احتجاز وإعادة وظروف قضائية وإجراءات مبكر لوتدخّ  وقاية منيا، القضا

 .المعنية الجهات من واسعة مجموعة

ر إطا تُعتبر مااألطفال، ك عدالة تطوير توجيه في أداة دوليّة أهم (1989) الطفل حقوق اتفاقية وتُعتبر

ة للمحافظ رالتّدابي من مفّصلة على مجموعة وتحتوي الطفل، حقوق على يّ مبن نهج ألي األساسي العمل

 عدالة األطفال. وإدارة أنظمة في اإلنسان حقوق معايير على

ت الممارساوالسياسات و القوانين خالل من بنودها تفعيل االتفاقية في األطراف الدول على بويتوجّ 

ن م مؤلفة هيئة وهي الطفل، لجنة حقوق االتفاقية تطبيق على االتفاقية، وتشرف أهداف لتحقيق مةالمصم  

 .مختلفة ودينية جغرافية ولغوية أطر منم اختياره تم دوليا   خبيرا   ثمانية عشر
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 : العامة المبادئ
ق حقو جنةل الطفل، حدّدت حقوق اتفاقية تتناولها التي المختلفة للنواحي مشترك نهج ضمان أجل من

 :، وهياالتفاقية لتنفيذ توجيهية مرجعيات ت عتبر عامة مبادئ أربعة الطفل

 

 الفضلى الطفل مصلحة -أ

ر موجميع األ في أولي الفضلى( كاعتبار الطفل مبدأ )مصلحة على مبنية الطفل حقوق اتفاقية

ك تل فيها بما تفاقية،اال األخرى في المبادئ كافة تطبيق في المبدأ بهذا االسترشاد ويتم ،ة/بالطفل المتعلقة

ب يج بل حاكم،الم تتخذها التي على القرارات المبدأ تطبيق هذا يقتصر وال األطفال، بعدالة المتعلقة

 التحويل. وتدابير السياسات اإلدارية ووضع القرارات في واسع بشكل تطبيقه

 :قائمة التّحقق

هل تعطى المصالح الفضلى للطفل المقام األول في جميع األعمال والممارسات  -

 ؟.ستويات ذات الصلة بعدالة األطفالوالم

 ؟.ية عند تعارضها مع القانون المحلهل تعطى األفضلي -

 ؟لقانون الوطنيهل تّم إدماج االتفاقية في ا -

 

 التمييز عدم -ا

ل واألص جتماعيالنوع اال مثل مختلفة، أسس على بناء   األطفال بين التمييز يجب ال المبدأ، هذا وفق

 األهل. وضع بما فيها أخرى، أوضاع وأي أ والعجز والعنصر والعرقي االجتماعي

 قائمة التّحقّق :

 ؟.الدّستور والتشريعات هذا المبدأ هل يتضمن -

 هل يعترف بالحقوق لجميع األطفال دون أي شكل من أشكال التّمييز )غير -

 ؟.(ات.../، المهاجرونات/، الالجئونات/المواطنين

 لتّمييزمن ا يز اإليجابي للتقليلهل طّورت الدولة أولويات وأهداف وبرامج مالئمة للتمي -

 لخطر؟ ات/والمعّرضين ات/ضد مجموعات األطفال المحرومين

 ؟.في االتفاقية مراعاة هذا المبدأ هل تتضمن مراقبة تطبيق كل حق مضمون -

 كالبالحماية ضد كل أش ة/التشريعات والسياسات والممارسات تمتع الطفلهل تضمن  -

 قاب المبني على أساس التّمييز؟التمييز أو الع

 

 األطفال مشاركة -ت

ن بأ عتراففي اال مبدعة طريقة مصالحهم في تؤثر التي األمور في المشاركةفي  األطفال حق يُعتبر

ة الخاص بين المادة صالت واضحة وهناك سلبيين، متلقّين مجرد وليسوا حقوق أصحاب األطفال

ح من يجب – بالتدابير القضائية يتعلق فيما – أنه حيث من األطفال، وعدالة 12) المادة(بالمشاركة 

ا يتمتعو أن ضلاألف من أمام المحكمة، يمثلون وعندما جميع القرارات، في المشاركة في الفرصة األطفال

 .ءكف قضائي بتمثيل

 :التّحقّققائمة 

 : مبدأ في التشريعات التي تسري علىهل يتّم االلتزام بهذا ال -

o اع األطفال في الرعاية البديلة؟وضع / إيد 

o ؟مؤسسات حماية الّطفل 

o األطفال في نظام العدالة؟ 

o اإلعاقة؟ ذوات/األطفال ذوو 

o لّضحايا والّشهود؟األطفال ا 
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 المدنية والجزائية؟ ي اإلجراءاتهل هناك تدابير خاّصة لألطفال الّشهود ف -

 لتّعبيرامن  ا/في كّل حالة بالوصول إلى المعلومات الكافية لتمكينه ة/هل يتمتّع الّطفل -

 في عملية صنع القرارات؟ ا/عن رأيه

رية اإلدافي جميع اإلجراءات القضائية و نه/هل يتمتّع األطفال بحّق االستماع إليهم -

 .(.ة.)اإلجراءات الجنائية والمدنية، الحمائية، الّرعاية البديل ن/تمّسهم التي

 نظام هل يتمتّع األطفال بفرص الوصول المالئم إلجراءات شكاوى فعالة )جميع أوجه -

إلى  وهل يحظى هؤالء بالوصول ميع أشكال التّوقيف، المؤسسات(؟عدالة األطفال، ج

 لمشورة والمناصرة المالئمتين؟ا

ل ألطفاريب لتشجيع هذا الحق لـ )القضاة بمن فيهم قضاة األسرة واهل يتم توفير تد -

ر لكوادومحاكم األطفال، ضبّاط مراقبة الّسلوك، ضبّاط الّشرطة، ضبّاط الّسجون، ا

 االجتماعية....(.

 

 والنماء البقاءفي  الحق -ث

 صحيةال الخدمات على الحصولفي  نه/حقهم ذلك في بما األطفال، برفاهية المبدأ هذا يتعلّق

ة تطبيقات واسع أولهذا المبد واألذى، العنف من والحماية الفراغ ووقت والترويح والرفاهية واالجتماعية

 عرضةن ه/مألنه ،نه/حريتهم من ات/المجّردين باألطفال يتعلق فيما خاصة األطفال، عدالة مجال في

 .والنفسية البدنيةن هم/لسالمته التهديد إلى كبير بشكل

 :التّحقّققائمة 

 هذا المبدأ مضّمن في التّشريع؟ هل -

 فال؟قوبة اإلعدام فيها على األطهل تّم التأكد من عدم وجود ظروف يمكن تطبيق ع -

 ؟ة األطفال الذين يتعرضون للقتل؟، ونسبيتّم تحليل معداّلت جرائم القتل هل -

 تحليل أسبابها وظروفها حسب السن؟؟ وطفالهل يتّم تسجيل حاالت انتحار األ -

 منعه؟الت االنتحار بين األطفال وهل يتّم اتّخاذ اإلجراءات المالئمة لخفض معدّ  -

دم ك حوانعها، بما في ذلهل تّم اتّخاذ اإلجراءات المالئمة لخفض حوادم األطفال وم -

 المرور؟

 

 :األطفال عدالة إدارة على تنطبق التي البنود/الموادّ 

م التعلي في حقّ كال -األطفال حقوق احترام ألن األطفال، بعدالة صلة ذات الطفل حقوق اتفاقية بنود كلّ 

ق، الئ مستوى معيشي في والحقّ  ،كافية معلومات على والحصول ،واالستغالل اإلساءة من والحماية

ئي(، الجرائم )الجانب الوقا في نه/عدم توّرطهم في يساعدد وتوجيه تربوي إرشا على والحصول

 على تعمل نيجب أ األطفال من جرائم للحد هادفة محاولة أي أن مفاده استنتاج إلى االتفاقيةي وتؤد

 األطفال عدالة دارةذات عالقة بإ الطفل حقوق بنود اتفاقية أكثر فإن لذا، وحمايتها، األطفالق حقو تعزيز

  40 .و 39 و 37 الموادي ف ترد

 

 :ّل أشكال التّعذيب وسوء المعاملةحّق الّطفل في الحماية من ك 37 فالمادة
ن دو مدى الحياة اإلعدام والسجن وعقوبة ةينالمه أو الال إنسانية العقوبة أو المعاملة أو التعذيب تحظر

ى إل ، توصي بأالّ يتّم اللجوءنه/من حريتهم ات/المجّردين األطفال تحمي وكذلك السبيل، إلخالء فرصة

 من ات/لألطفال المجّردين ممكنة، وتؤّكد على أنّ  مدة وألقصر أخير كملجأ إالّ  واالحتجاز التوقيف

ن هم/سنه وبطريقة تأخذ نه/بكرامتهم المساس وعدم واالحترام إنسانية معاملة الحّق في تلقّي ن/حريتهم

م الدع نه/لهم وتتيح ،نه/همبأسر نه/اتصالهم وتضمن ،ات/الراشدين عنن هم/وتفصله االعتبار، عينب

 أي خطوات اتخاذ وتضمن ،نه/شرعية احتجازهم عدم إثبات وتحاول السريع، – وغيره – القانوني
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 على األطفال 37 المادة تقتصر ال ، 40من المادة النقيض ممكن، وعلى وقت بأسرع نه/ضدهم

 ما فقط. جرم بارتكاب ات/المدانين أو ات/المتهمين

 

 :حقّق()وهي ذاتها قائمة التّ  37ها المادّة يالموضوعات التي تغطّ  -

o االعتقال واالحتجاز : 

  ؟ركمالذ أخيهل يتّم اللجوء إليه 

 ؟ألقصر مدّة ممكنةو 

 ؟سّن دنيا ال يجوز دونها االعتقال أو االحتجازوهل هناك تحديد ل 

 

o لحرمان من الحّريّة بعد االعتقالا : 

  ؟ركمالذ أخيهل يتّم اللجوء إليه 

 ؟ألقصر مدّة ممكنةو 

 ؟سّن دنيا ال يجوز دونها االحتجازتحديد ل وهل هناك 

  ؟حدّ أعلى لفترة االحتجاز من دون محاكمةوهل هناك 

 

o لحرمان من الحّريّة قبل المحاكمةا : 

  ؟ركمالذ أخيهل يتّم اللجوء إليه 

 ؟مدّة ممكنةألقصر و 

 ؟مةسّن دنيا ال يجوز دونها االحتجاز في انتظار المحاكتحديد ل وهل هناك 

 عن األطفال المدانين في انتظار  ات/فصل األطفال المحتجزينهل يتّم و

 ؟المحاكمة

 

o  ّالحرمان من الحّريّة كحكم قضائي : 

  قطف ّطفلإجراءات وقائية تضمن استخدام األحكام التي تقيّد حّريّة الهل هناك :

 ؟كمالذ أخير، وألقصر مدّة ممكنة

 ؟بالّسجن ة/سّن دنيا ال يجوز دونها الحكم على الّطفلتحديد ل هل هناكو 

 

o الحّريّة بغير حكم من المحكمةيد تقي : 

  ّع م، ثامنة عشرةدون الـ هن/ق التّشريعات التي تقيّد حّرية من همسهل تت

 :مقتضيات هذه المادّة، بما في ذلك

 ؟في القضاء الجنائي / قضاء األطفال 

 ؟في نظام الّرفاه االجتماعيو 

 بما في ذلك الجرائم المرتبطة  في ظروف أخرى مهما كانت،و

 ؟جاني"بوضع" ال

 ؟سّن دنيا ال يجوز دونها تقييد حريّة الّطفلهل هناك تحديد ل 

  تشريعات تضمن أن أّي احتجاز للّطفل خارج النّظام يجب أن  هل هناك

 ؟يستخدم كمالذ أخير، وألقصر مدّة ممكنة

  في ظروف ا/تشريعات تضمن عدم احتجاز الّطفل أو تقييد حّريّتههل هناك 

 ؟غير مبيّنة في التّشريعات

 لخدمات ات وافي المؤّسس تشريعات تمنع التّقييد التّعّسفي لحّريّة الّطفل هل هناك

  ؟التي توفّرها الدّولة أو غيرها
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o ظروف االحتجاز : 

  تهم ن حّريإدخال قواعد األمم المتّحدة بشأن حماية األحدام المجّردين مهل تّم

 ؟في التّشريعات الوطنية على كّل أحوال الحرمان من الحريّة

 ها تفتيش ومراقبة ورصد فعّال لجميع المؤّسسات التي قد يحرم في هل هناك

 ن؟ه/األطفال من حّريتهم

 ة لدّوريّ افي المراجعة  ا/من حّريته ة/المحروم تضمن التّشريعات حّق الّطفل هل

 ا؟/وطريقة معاملته ا/لوضعه

 حّريّة ييد لالتّسجيل والتّوثيق والتّبلين كما يجب لتفاصيل أّي تق هل يتّم ضمان

 ؟الّطفل

 ؟من الحريّة ات/جميع األطفال المحرومين حولتوافر بيانات مصنّفة ت هل 

  فيمن الحريّة بالحقّ  ات/تمتّع جميع األطفال المحرومينل اتضمانهل هناك  

 وبكافة نه/معاملتهمالوصول إلى إجراءات شكاوى فعّالة بشأن جميع أوجه 

 ؟الّطرق الميّسرة، مع ضمان المشورة والمناصرة المالئمتين

 

o ات/الفصل عن الكبار الّراشدين : 

  ّفي حاالت  ات/ضمان فصل األطفال دائما  عن الكبار الّراشدين هل يتم

 :الفضلى، وذلك نه/االحتجاز إالّ إذا اعتبر عدم الفصل في مصلحتهم

 ؟قبل وبعد االعتقال 

 ؟المحاكمةقبل و 

 ؟بعد إصدار حكم المحاكمةو 

 ؟في نظام الّرفاه االجتماعيو 

 ؟في أّي موقف آخرو 

  

o االتّصال مع األسرة : 

  ل لى اتّصافي البقاء ع ا/من حّريّته ة/حّق الّطفل المحرومالتّشريعات تضمن هل

، من خالل المراسالت والّزيارات وأشكال التّواصل ا/وتواصل مع أسرته

 ؟األخرىواالتّصال 

  ن م ا/نهضمان حّق الّطفل في االستئناف أمام هيئات مستقلّة عند حرماهل يتّم

 ؟هذا الحقّ 

 

o نة / المساعدة القانونيّة وغيرهاالوصول إلى المعو : 

 ة لقانونيّ في المعونة ا ا/من حّريّته ة/حّق الّطفل المحرومالتشريعات تضمن  هل

 :دغيرها من المساعدات المالئمة عنالّسريعة و

 ؟االحتجاز قبل االعتقال 

  ؟االعتقالوعند 

  ؟االحتجاز قبل المحاكمةوعند 

  ؟االحتجاز بعد المحاكمةوعند 

  ؟الحرمان من الحريّة في أّي ظروف أخرىوعند 

 

o تدابير الّطعن في تقييد الحريّة : 
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 ذا في الّطعن به ا/من حّريّته ة/المحروم حّق الّطفلالتشريعات تضمن  هل

 الحرمان أمام محكمة أو سلطة أخرى مختّصة، عند:

 ؟االحتجاز قبل االعتقال 

  ؟االحتجاز بعد االعتقالوعند 

  ؟باالحتجاز ا/الحكم عليهوعند 

  ؟االحتجاز بعد المحاكمةوعند 

  ؟في أّي ظروف أخرى ا/تقييد حريّتهوعند 

  وفي  قرارات فوريّة، إصدارفي في حالة الّطعن  ة/ضمان حّق الّطفلهل يتّم

 ؟فترة زمنيّة محدودة

 

 :لحماية والّضمانات القانونيّةافي حّق الّطفل في نزاع مع القانون  40 المادة

ي تغط فهي ذال القانون الجنائي، بانتهاك ات/المتهمين األطفال جميع حقوق تحديدا   أكثر بشكل يتغطّ 

 واالعتقال قالتحقي جرما ، وحتى ارتكبن/ارتكبوا نه/بأنهم االدّعاء لحظة من األطفال معاملة جوانب

 نظام بتطوير افاألطر الدول المادة الحكم، وتُلزم وإصدار والمحاكمة المحاكمة قبل ما وفترةم واالتها

 الدّنيا بالضمانات ائمةق بالتفصيل المادة وتذكر ،عقابية ال تأديبية إيجابية أهداف له األطفال لعدالةل منفص

 الجنائية ووضع يةالمسؤول نّ لسِ  أدنى حد بتحديد األطراف الدول وتُلزم (،العادلة المحاكمةحقوق ) لللطف

 تدابير إلى إلضافةإلى القضاء، با اللجوء دون الجنائي القانون خرقوا الذين األطفال مع للتعاملر تدابي

 .الرعاية مؤسسات في األطفال إليداعة بديل

 

 :)وهي ذاتها قائمة التّحقّق( 40الموضوعات التي تغّطها المادّة  -

o تّوجيهيّة حول نظام قضاء األطفالقواعد األمم المتّحدة ومبادئها ال : 

 ( 2،3،6،12المبادئ العامة.) 

 .الوقاية 

 .التّدّخالت دون اللّجوء إلى اإلجراءات القضائيّة 

 .التّدّخل المشتمل على دعاوى قضائيّة 

 .حدود السّن 

 .الحّق في محاكمة عادلة 

 يد من الحريّة.التّجر 

 .رفع وتيرة الوعي 

 .جمع البيانات والبحوم 

 

o ثير الرأي العام في قضاء األطفالتأ : 

 .اإلعالم والّصورة النّمطيّة 

  الخلفيات.والتّحقق من الّظروف 

 جناة.ك الكضحايا  ى األطفالالنّظر إل 

 

o التّدريب : 

 .لجميع المتدخلين/ات 

 

o الحدّ من ارتكاا الجرائم : 

  من التدابير الوقائية.باتخاذ جملة 
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o الحّق في معاملة الئقة : 

  هاواحترام تهاوصيانالكرامة تعزيز. 

 .احترام حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة 

 .مراعاة سّن الّطفل 

 .إعادة اإلدماج في المجتمع 

 

o ألفعال ال ي عاقب عليها القانون كفالة عدم اإلدانة : 

  الّسلوك".جرائم "المكانة" أو "الحداثة" أو" 

 

o كفالة ضمانات قانونيّة : 

 .قرينة البراءة 

  ياء أو األوص ا/أو عن طريق والديه ا/إليهالموّجهة إعالم الّطفل بالتّهم

 القانونيين.

 .الحصول على المساعدة القانونيّة وغيرها 

 الفصل بالدعوى من قبل سلطة أو هيئة قضائية مختّصة ونزيهة بشكل عادل 

ى، أو بتوفّر مساعدة مناسبة أخر ة/قانوني ة/مستشارودون تأخير، وبحضور 

ى ، مع ضرورة إيالء المصلحة الفضلا/أو األوصياء عليه ا/وبحضور والديه

 .ا/وحالته ا/ونضجه ا/سنهمراعاة و ة/للطفل

 ب أوستجواو االعتراف بالذّنب، واأ ا/على اإلدالء بشهادته ة/عدم إكراه الّطفل 

المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الّشهود تأمين استجواب الّشهود 

 في ظروف من المساواة. ا/لصالحه

 ة أو لقانون العقوبات، ضمان تأمين قيام سلطة مختصّ  في حالة انتهاك الّطفل

  تدابيرفي أيّ في قرار اإلدانة و هيئة قضائيّة مستقلّة ونزيهة عليا بإعادة النّظر

 تبعا  لذلك. ا/مفروضة عليه

  ذلك  كّل أشكال االتّصال المناسبة لحالة ووضع الّطفل، بما فيالحصول على

 .التّرجمة الفوريّة أو لغة اإلشارة أو أّي وسيلة اتّصال أخرى معّززة

 في جميع المراحل. ا/ضمان احترام حياة الّطفل وخصوصياته 

 

o وضع نظام شامل لقضاء األطفال : 

 إنشاء أقسام متخّصصة لألطفال في: 

 ألمن.مراكز الّشرطة وا 

 .الّسلطة القضائيّة 

 .نظام المحاكم 

 مكتب المدّعي العام. 

  دفاع. ة/محامي 

 ات/مختّصون ات/قانونيون ات/ممثّلون. 

 سات.ضمان تلبية الحاجات المتنّوعة لألطفال الجناة في كل المراحل والمؤس 

 .تلبية حاجات المجتمع 

 .تحديد سّن دنيا للمسؤوليّة الجنائية 
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  سان إصالحيّة غير قضائيّة )التّحويل( تحترم حقوق اإلنضمان وجود تدابير

 والّضمانات القانونيّة.

 نه/وتتناسب مع ظروفهم نه/ضمان معاملة األطفال بطريقة تالئم رفاههم 

 اد واإلشراف، المشورة، االختبار،)أوامر الّرعاية، اإلرش نه/وجرمهم

 ة...(.بديلالرعاية ال الحضانة، التّعليم، التّدريب المهني، الرعاية المؤسسيّة،

 

 :اعيالتأهيل وإعادة التأهيل والدّمج االجتمفي حّق األطفال الّضحايا   39 المادة

 لتأهيلا في إعادة واالستغالل واإلساءة العنف والتعذيب واإلهمال ضحايا األطفال تعترف بحق

 .اجتماعيا   ،هندمجه وإعادة

 

 :)وهي ذاتها قائمة التّحقّق( 39ها المادّة يالموضوعات التي تغطّ  -

o تأهيل األطفال الّضحايا : 

 ( 2،3،6،12المبادئ العامة.) 

 أو  األطفال ضحايا التّعاطي أو الجنس أو أسوأ أشكال العمل أو النّزاعات

 التّمييز أو اإلهمال أو سوء المعاملة.

 .خدمات المشورة للّضحايا واألهل وأشكال المساندة والدعم 

  ذات الّصلة.تدريب الكوادر 

 .منع الوصم والعار والتّخلّا منها 

 .التأهيل المرتكز على المجتمع المحلّي 

 .تعزيز وسائل العيش الكريم للّضحايا واألسر 

 .المساعدة الّطبيّة والنّفسيّة واالجتماعيّة والماديّة 

 

o تأهيل األطفال في نظام العدالة : 

 ( 2،3،6،12المبادئ العامة.) 

  ا  أخيرا  ة مالذالتأهيل والدّمج االجتماعي واعتبار العقوبات الّسلبيّ التّركيز على. 

 .خدمات المشورة للّضحايا واألهل وأشكال المساندة والدعم 

 .تدريب الكوادر ذات الّصلة 

 .توفير أماكن ومرافق خاّصة وخدمات مالئمة 

 ا.ممنع الوصم والعار والتّخلّا منه 

  ت الهيئاوالمحلّي وخاّصة المؤّسسات التّعليمية التأهيل المرتكز على المجتمع

 المدنية.

 

 عدالة األطفال نظام في األساسية المتطلبات

ً  النظام يكون أن يجب -1 ً  منطقيا   وإنسانيا
، شخا كل كرامة احترام تعزيز في اإلنسان حقوق حول المتحدة األمم اتفاقيات وراء الرؤية تكمن

، التعذيب لّل أشكاك، والحّق في الحماية من التعبير حريةوالحّق في  الحياة، في الحقّ  ل:المثا سبيل على

 هو نياإلنسا النظام فإن وبالتالي،  ب.مناس معيشي مستوى على الحصول حقو التعليم،في  الحقو
  :الذيم النظا
  اإلنسانية، الكرامة يحترم  )أ -
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ق قوح حول العديدة واإلعالنات اإلنسان، حقوق حول المتحدة األمم باتفاقيات يسترشد) ب -

  .النمائية األطفال واحتياجات اإلنسان،
 . مجدية وبتكلفة األهداف تحقيق في الفعّال النظام فهو المنطقي النظام أما

 

 بإنسانية  األطفال معاملة يجب -2

ة لحياا مدى والسجن اإلعدام تيوعقوب التعذيب الطفل حقوق اتفاقية تمنع المبدأ، هذا ظل في

 ال عندما – خيرأ كمالذ إالّ  الحّرية مند التجري ألسلوب اللجوء وتقيّدسن الثامنة عشرة،  دون لألشخاص

 من رفظ أي تحت يجب وال. ممكنة فترة وألقصر – مالئما   أو ممكنا   البديلة الحلول من أين يكو

 ويتبع انونالق مع يتفق أن يجب ولذا قانوني، غير أو تعسفيا   الحّرية من التجريد يكون أنف الظرو

 التجريد ةحال وفي. حولها قضائي قرار إلى للتوصل القضية عرض ذلك في بما محددة،ة قانوني شروطا  

 قالح فيها بما الخاصة، ا/احتياجاته الحسبان في تأخذ وبطريقة بإنسانية الطفل معاملة يجب، الحرية من

 المالئم. بالدعم التمتعفي 

 

ً  النظام يجب أن يكون -3  نه/حولهم ومتمحوراً  لألطفال موّجها

ع جمي أن تصبّ  ويضمن أساسية، وحريات حقوقا   لألطفال أنل بالطف حول المتمحور النظام يعترف

ز يرك ال األطفال، عدالة مجال وفي .الفضلى نه/مصلحتهم تحقيق في باألطفال العالقة ذات الخطوات

ة إعاد على بل أيضا فحسب، المحددة األطفال محددة لعدالة إرشادات على الطفل حول المتمحور النظام

 وعدم، الفضلى لطفلا مصلحةة: األساسي األربعة المبادئ إلى للبرامج باالستناد المتواصل والكلّي التقييم

 للطفلر ينظ هجا  ن تشّكل مجتمعة المبادئ والنماء، وهذه والبقاء الحياةفي  والحق التمييز، والمشاركة،

 داعمةة بيئ ق فيالحقو تلك تفعيل في المشاركة على/ة وقادرا   حقوق ة/صاحب منفردا   إنسانا  ه/ا باعتبار

 .الكافية الموارد فيها تتوفر

 

 المجاالت المتعدد والنهج التخصص -4
م ظان الطفل وتطوير عدالة ممارسة في التخصا تشجيع إلى األطفال عدالة نظام يهدف أن يجب

ئ ينشو نه/نضجهم ومستوى نه/سنّهم تناسب بطريقة األطفال يعامل الجنائية للعدالة وخاص محدد

  . فالهد ذلك لتحقيق مصممة ونظم مؤسسات

. البعض عضهابب ومتصلة عديدة أنظمة هو بل ،كياناً مستقاًل بذاته األطفال عدالة نظام يعتبرال و

ات، /تماعيوناالج ات/واألخصائيون ،المحاميات/والمحامون والمحاكم، ،المدّعيات/والمدّعون فالشرطة،

ل التأهي عادةإ وبرامج األطفال، على ات/والمسؤولون والتوقيف، االحتجاز وأماكن السلوك، ات/ومراقبو

 داخل ستقلة نسبيا  م إدارية وحدة منها واحد ذاتها. فكلّ  بحدّ  قائمة أنظمة كلهال..... والوقاية والتحوي

ى األخرى عل ةمع األنظم يتنافس نظام وكلّ  معيّنة، تحّكم وهيكلية أداء ومعايير أهداف لها الحكومة،

، البداية من الجهات المعنية جميعالحقوقي  النهج يُشرك أن يجب الوطنية. لذا، الموازنة من حصته

 .المعنية الوكاالت بين والتنسيق التعاون على خاص بشكل ويرّكز

 

 األدوات الدّولية:
ي وتغط، األطفال عدالة إدارة حول المفّصلة تحتوي على المعاييراألدوات الدّولية التي  من العديد هناك

ة ز وإعاداحتجاف قضائية وظرو وإجراءات مبكر وتدخل وقاية من القضايا من ومعقدا   نطاقا  واسعا  

 فاقياتاالتّ  المعنية، وترد هذه المعايير في الجهات من واسعة مجموعة بمشاركة ذلكّل وك دمج،

ً قانوني ملزمغير  أّن بعضها النموذجية، ومع واألنظمة واإلرشاداتوالمبادئ  واإلعالنات ي الت للدول ا

 الدولي، لمجتمعا جانبن م واسعا   وتعكس إجماعا   وليالدّ  القانون من مستقاةأنها  اتّفقت حولها، إالّ 

  .يضا  أ قيمة توجيهية على وتنطوي
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 ومن أهّمها:

لزمة وتعتبرأهم :1989اتّفاقيّة حقوق الّطفل الصادرة عام  - ة تطوير عدال هتوجي في أداة دوليّة م 

ي وتحتو طفل،ال حقوق على مبني نهج ألي األساسي العمل إطارتعدّ ، وكما بيّنّا آنفا   األطفال

 دارة عدالةوإ أنظمة في اإلنسان حقوق معايير على للمحافظة التّدابير من مفّصلة على مجموعة

 اساتالقوانين والسي خالل من بنودها تفعيل فيها األطراف الدول على األطفال، ويتوجب

ق قوحاالتفاقية لجنة  تطبيق على االتفاقية، وتشرف أهداف لتحقيق المصممة والممارسات

 ة ولغويةجغرافي أطر من اختيارهم تم دوليا   خبيرا   من ثمانية عشر مؤلفة هيئة وهي الطفل،

 مختلفة.ة وديني

ز لتمييالقضاء على ا وتشمل: (1979المرأة ) ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية -

 سرية، وتعززواألة والثقافي واالقتصادية والسياسية واالجتماعية المدنية الحياة في ضد المرأة

، البعض ضد المرأة بعضهما التمييز أشكال جميع على القضاء واتفاقية الطفل حقوق اتفاقية

ز التميي من لحدفي إطار ا وتعزيزهاء والنسا للفتيات اإلنسانية الحقوق بحماية يتعلق فيما وخاصة

 فعلى ،توالطفال إلى األطفال بالخصوصة االتفاقي هذه مواد من الكثير الجنسين، وتشير بين

 اتفاقية بنود مع للألطفا العدالة الجنائية نظام التزامى مد معرفة محاولتها خالل من المثال، سبيل

 بعض على تحديدا   الضوء االتفاقية سلّطت لجنة المرأة،د ض التمييز أشكال جميع على القضاء

 .للراشدات في سجون الّطفالتز كاحتجا السلبية الممارسات

ا بم (ساسيةويشدد على المبادئ األ (:1966) والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد -

ب كابارت لألشخاص المدانين اإلعدام عقوبة ومنع )عادلة محاكمة على الحصول حقوق فيها

ين/ات األطفال عن الراشد بفصل (10/3) المادة وتطالب ،ن الثامنة عشرةس دون وهم جريمة

 ، 14ةالماد ن القانوني، أماهن ووضعهم/هسنهم/ تناسب بطريقة نهومعاملتهم/ التوقيفد عن

 العلنية محاكمةمبدأ ال على صريحا  استثناء  تدخل منها 1 الفقرة أن حيث العدالة، مسألةل فتتناو

 ىعل تتعلق بالوصاية الدعوى كانت ذلك أو مصلحته/ا تقتضي بطفل يتصل األمرن كا إذا

 مناسبة ءاتجعل اإلجرا يراعى األطفال، "في حالة أنه على فتناّ  (4/14) المادةا األطفال، أم

 ن".هتأهيلهم/ على إعادة العمل لضرورة ومواتيهن هلسنهم/

 أو عاملةالتعذيب والم ومنع مناهضة على وتناّ (: 1979) التعذيبة كّل أشكال مناهض اتفاقية -

 ال ، ومع أنهاهمحقوق واستردادالضحايا و إلنصاف أساليب وتقدّم المهينة، أو الالإنسانية العقوبة

ا كم ق باألطفالمتعل فيها الواردة الحقوق من عددا   أن إالّ  األطفال، حقوق إلى محدّد بشكل تشير

  ومن أمثلة تلك الحقوق: بالراشدين/ات، متعلق هو
 تأي حاال لمنع وحبسهم/ن ومعاملتهم/ن المحتَجزين/ات استجواب حول 11 المادة 

 تعذيب،

 وحيادي، فوري لتحقيق الحاجة حول 12 والمادة  

 المدّعي، حول 13 والمادة 

  اإلمكان، قدر كاملة تأهيل إعادة ذلك في بما التعويضات، حول14 والمادة 

 أو إنسانيةالال أو القاسية العقوبة أو المعاملة من أخرى أشكال أي منع حول 16 والمادة 

 .المهينة
ي وه (:1985بكين  )قواعد األحداث قضاء شؤون إلدارة الدنيا النموذجية المتحدة قواعد األمم -

ق حقو ةحماي بالتوجيهات حول الدول الطفل، وتزّود حقوق اتفاقية من 40 المادة في مضّمنة

ة يّة لعدالومتخصصة وعادلة وإنسان مستقلة أنظمة تطوير ن عندهاحتياجاتهم/ واحترام األطفال

 باإلسناد طفلال بتزويد التأهيل، وتقضي إعادة أهمية وعلى ،رفاهية الطفل على األطفال، وتشدّد

 سساتوالمؤ الطوعية والجمعيات وتدعو المتطوعين/ات إقامة، أو عمل أو من تعليم الالزم

 وتشّجع على:العملية،  هذه في المساعدة المجتمع إلى موارد وغيرها من المحلية
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o مالئمة مجتمعية برامج إلى الرسمية المحاكم عن األطفال تحويل إلى اللجوء. 

o السلطات. أمام إجراءات في أيّ  الفضلى لالطف االلتزام بتحقيق مصلحة  

o األطفال. قضايا مع العاملين/ات للموظفين/ات متخصا تدريب توفير 

o ممكنة فترة وألقصر أخير كمالذ الحرية من التجريد إلى اللجوء. 

o للتخطيط ووضع فعالة لعمليات أساسا   لتكون وتطويرها البحوم إجراء على الحث 

  .السياسات

ل شكّ ت وهي (:1990 – )مبادئ الرياض األحداث جنوح لمنع التّوجيهية المتحدة مبادئ األمم -

 لألوضاع الجةمجرد مع ليست باعتبارها االجتماعي، الدمج وإعادة للوقاية وفاعال   شامال   نهجا  

 جتمعيةالم بين البرامج الشراكة خالل من رفاهية األطفال لتعزيز وسيلة بل السلبية فقط،

ُ  وانبالج بجميع واالقتصادية المتعلقة المختلفة، حيث تفّصل اإلستراتيجيات االجتماعية ، تقريبا

ون، وعدم للقان من انتهاك األطفال في الحدّ  للمساعدة مجتمعية تدخالت بتطوير الدول موصية

  .أخير إالّ كمالذ للضبط االجتماعي" الرسمية إلى"المؤّسسات اللجوء

ه علي يُعاقب وال يعتبر ُجرما التصرف الذي ال على األطفال معاقبة أو تجريم كما تدعو إلى عدم

ة الوقاي برامج حَ تَمن بأن وتوصي أو الحداثة أو الّسلوك( إذا ما ارتكبه الكبار،)جرائم الّطفولة 

  .لاالستغال أو اإلساءة أو اإلهمال الهجران أو لخطر لألطفال المعرضين/ات األولوية

د هي تحدو(: 1991-)قواعد هافانا  حريتهم من المجّردين األحداث بشأن المتحدة األمم قواعد -

ّي أ في) سنة 18سن  دون شخا أي( طفل يُحتجز عندما تطبيقها يجب التي والمعايير القواعد

ز االحتجا وسواء جاء أو حمائية، تربوية أو إصالحية أم جنائية منشأة، سواء أكانت أو مؤسسة

 منر لخطر" بأمليُعتبر"معّرضا /ة  لألن الطف ببساطة أو جرم بارتكاب ُشبهة أو إدانة خلفية على

ى لع تشتمل ذلك، إلى العامة، وباإلضافة السلطات من غيرها أو إدارية أو قضائية سلطة

ى عل مشددة ن،هحريتهم/ من فيها األطفال يمكن تجريد المحددة التي الظروف تحدد التي المبادئ

 حاالت على ومقتصرا   ممكنة فترة أخيرا  وألقصر ملجأ يكون يجب أن الحرية من التجريد أن

 فل،لمعايير ضمان احترام حقوق الطوعلى أن تستجيب شروط وظروف االحتجاز  .استثنائية

لخاصة. ا ه/ااتومتطلب ا/وأوضاعه ا/وفقا الحتياجاته ةعلى حد تقييم والعناية بكل طفلالوأن يتم 

التصال ة، واكما تطرقت أيضا إلى حق األطفال في التعليم، والترفيه، والدين، والرعاية الصحي

وق ّي حقبت من الدول توفير سبل انتصاف فعالة في حال خرق هذه الحقوق أو أبالمجتمع، وطل

 أخرى.

 باألطفال ضحايا الجريمة والشهود المبادىء التوجيهية بشأن العدالة في القضايا المتعلقة -

 التشريعات والسياسات والممارسات وتهدف إلى مساعدة الدول في وضع وتنفيذ :عليها

 إدراكا لحاجة األطفال إلى حماية والبرامج مع ضمان االحترام الكامل لألطفال الضحايا والشهود

ادئ العامة التفاقية حقوق مع نظام العدالة، وتعيد التأكيد على المب نه/خاصة في تفاعالتهم

بكرامة وتعاطف،  يعاملن/وعلى حقوق األطفال الضحايا والشهود، كالحق في أن يعاملوا الطفل،

المساعدة الفعالة  ، وتلقينه/على المعلومات، وأن يتم االستماع اليهم نه/وأن يتم إطالعهم

في حماية الخصوصية والسالمة واألمان،  نه/التدابير الوقائية الخاصة، وحقهم واالستفادة من

 التعويض، كما تشجع على اتباع نهج حقوقي شامل في التدخل مع األطفال. يف نه/وحقهم

 موجهة للدولوهي ليست  :مبادىء توجيهية للعمل المتعلق باألطفال في نظام العدالة الجنائية -

فحسب، بل وأيضا لوكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والمجموعات المهنية، 

ووسائل اإلعالم واألطفال. وتتناول األطفال الذين على تماس بنظام العدالة الجنائية سواء أكانوا 

 مجال إقامةلكامل لحقوق الطفل في أو شهود، حيث تشجع على التنفيذ ا ات/ضحايا أم مخالفين

 تطوير نظام منفصل لقضاء األطفال العدل، وعلى الصعيد الوطني، فهي تحث الحكومات على

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/458/00/PDF/N0545800.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/458/00/PDF/N0545800.pdf?OpenElement
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Arabic.pdf
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يأخذ في االعتبار االحتياجات المحددة والفردية لألطفال. واألهم من ذلك، أن تضمن هذه النظم 

 على حد سواء. هذه الحقوق ومنع انتهاكحقوق الطفل احترام 

قرار مجلس حقوق االنسان، حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء  -

 ئية واجتماعية وتربوية وغيرها منالدول إلى اتخاذ تدابير تشريعية وقضا ويدعو: "األحداث"

العدالة، وشدد القرار على إعادة التأهيل معايير األمم المتحدة لتنفيذ حقوق اإلنسان في نظام 

 نه/وإعادة اإلدماج والرصد، ومعاملة األطفال في نزاع مع القانون بطريقة تتفق مع كرامتهم

 للمساعدة القانونية بطريقة تعزز . وينصح الدول بتخصيا مواردنه/واحتياجاتهم نه/وحقوقهم

طوات الالزمة، بما في ذلك هذه الحقوق، ويحث على وجه الخصوص على اتخاذ جميع الخ

 .اإلصالحات القانونية، لمنع ومواجهة العنف ضد األطفال داخل نظم العدالة

: 1990) ووكيط قواعد (االحتجازية غير التدابير بشأن المتحدة لألمم الدنيا النموذجية القواعد -

ل شكب المجتمع تعزيز"مشاركة إلى – األطفال حول متمحورة غير وهي – القواعد هذه تهدف

ر يز الشعوتعز"و المعتدين/ات"، بمعاملة يتعلق فيما خاصة الجنائية، العدالة إدارة في أكبر

ى عل تشّجع، واإلصالحية العدالة مفاهيم المعتدين/ات"، وتجّسد لدى المجتمع نحو بالمسؤولية

 وتغطي الحكم، وإصدار والمحاكمة المحاكمة قبل ما مراحل احتجازية في غير إجراءات تطوير
 مثل:المحاكمة،  بعد ما مسائل

 واإلنذار والتوبيخ كالتحذير الشفوية العقوبات، 
 المشروط السبيل إخالء، 
 القانونية (الّطفل(الفرد  حالة تمس التي العقوبات، 
 اليومية والغرامات كالغرامات النقدية والجزاءات االقتصادية العقوبات، 
  ةالملكي نزع أو األموال بمصادرة األمر، 
 ا،تعويضه/ أو عليه/ا المجني إلى الحق برد األمر  
 تأجيله أو الحكم تعليق، 
 القضائي واإلشراف االختبار تحت الوضع، 
 المحلي للمجتمع خدمات بتأدية األمر، 
 المثول مراكز إلى اإلحالة، 
 الجبرية اإلقامة، 
 ة،احتجازي مؤسسة في اإليداع غير المعاملة أشكال من آخر شكل أي  
 أعاله المدرجة التدابير من مجموعة أي.  

ل صلف مبادئ وتضع :(1955)السجناء  لمعاملة المتحدة لألمم الدنيا النموذجية القواعد -

ت نين/االمسجون ع احتياطيا الموقوفين/ات الحجز، وفصل مراكز في البالغين/ات عن األطفال

 . المؤسساتة وإدار السجناء معاملة حول توجيها   ن، كما تقدّمهعليهم/ المحكوم

 

 اإلقليمية: األدوات
 أهمها: يلي وفيما صلة بحقوق الّطفل،القليمية ذات اال العديد من األدوات توجد

ة عن اتفاقي ويختلف هذا الميثاق:  1990الطفل الصادر عام ورفاهية لحقوق اإلفريقي الميثاق -

، مثله على تحتوي االتفاقية ال حين في ،الطفل واجبات حول جزء على باحتوائه الطفل حقوق

" الواجبات" والفردية. ويحيل إلى سياق"المسؤوليات" الجماعية في "الحقوق" الميثاق ويضع

ي فن هم/ومساعدته ... تماسك األسرة، على "العمل واجب مثل ،طفل بكلّ  المنوطة الصريحة

، أخرى أمور عن بمعزل حقوق الطفل إلى النظر يمكن ال أنه يرى من الحاجة"، وهناك حالة

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AR-HRC/AHRC10-42.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/AR-HRC/AHRC10-42.pdf
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 وباإلضافة وسع.األ والمجتمع األهل عن حقوق بمعزل ل الطف حقوق على التركيز يجب ال وأنه
ن هونمائهم/ل األطفا رفاهية لىع األهل والمجتمعات مسؤوليات على الميثاق يشدّد ذلك، إلى

  .نهونموهم/
ي الت )الاألطف عدالة إدارة (17 المادة في األطفال بعدالة خاصة بنود على الميثاق ويحتوي

 على:  تناّ 

 تتفق خاصة معاملةفي  الجنائي القانون مخالفة بسبب مذنب/ة متّهم/ة أو لطف كل حق 

 الحرياتون لحقوق اإلنسا الطفل احترام تقّويو وقيمته/ا، بكرامته/ا الطفل إحساسع م

 .لآلخري األساسية
 للتعذيب، أو حريته/ا أو محروم/ة من محبوس/ة أو محتجز/ة لطف أي يخضع وأال 

  .المهينة أو اإلنسانية غير العقوبة أو المعاملة
 ن.هسجنهم/ ن أوهاعتقالهم/ مكان في البالغين/ات عن األطفال وواجب فصل 
 مذنب/ة أنه/ا يثبت حتى الجنائي القانون مخالفة في متهم/ة ل طف كلّ  افتراض براءةو. 
 دفاعه/ا. وتقديم إلعداد وغيرها المناسبة القانونية المساعدة ومنح 
 ذنبا  كان م إن وكذلك المحاكمة، أثناء طفل كل معاملة من األساسي الهدف وأن يكون 

ة عادأسرته/ا وإ في اندماجه/ا إصالحه/ا وإعادة هو الجنائي القانون بسبب مخالفة

  .اجتماعيا   تأهيله/ا
ة كمالمحمام فال أيسية كافية لألطوقد تعرضت هذه المادّة للنقد نتيجة افتقارها لضمانات حماية رئ

 أو أمام أي أدوات حقوق إنسان أخرى مثل: 

o متبادلوالحق في االستجواب الة دالة الجنائية الرسميتشجيع االنتقال من نظام الع 

 للشهود. 

o بموجب القانون ا/كما لم تذكر ضرورة أن يتّم تجريد الطفل من حريته. 

o كافة  نفاذ كما لم تشر إلى أن االحتجاز أو الحبس يجب أن يتم اتخاذه كإجراء أخير بعد

 وسائل العقاب األخرى. 

o  بأمر  الطعن ن الميثاق بند يمنع الحبس مدى الحياة دون إمكانيّة اإلفراج أوعكما يغيب

 الحجز. 

العدالة قة بطفل المتعلومع ذلك، يجدر التذكير أن الميثاق يعتبرمكمال لبنود اتفاقية حقوق ال

 الجنائية.

ل واألطفا الرّضع األطفال حماية إلى يهدف خاّصٍ  بندٍ  على الميثاق من 30 المادة تحتوي كما

ة يلبد وإجراءات احتجازي غير حكم إلى اللّجوء تشجيع خالل من مسجونات ألمهات الصغار

  .هذا األمر حول بندٍ  على تحتوي ال الطفل حقوق اتفاقية للسجن، في حين أنّ 

م استالبة مخّول ستكون الطفل ورفاهية حقوق حول الخبراء من إفريقية لجنة تشكيلى جر وقد

ة الحكومي والمنظمات غير والجماعات األفراد مراسالت إلى باإلضافة األطراف، الدول تقارير

 ة.واألمم المتحد األطراف الدول من والمراسالت اإلفريقي االتحاد بها يَعترف التي

 هاتورعايالطفولة ن ضرورة سن تشريعات خاصة بحماية وتضمّ ميثاق حقوق الطفل العربى:  -

ة لمعامماعية والفى الرعاية االجت نه/وذكر منها قانون رعاية "األحدام" إلقـرار حقوقهم

 ج.5 ) ـ39 ( الخاصة 
جلس من م من الدليل التشريعي النوذجى لحقوق الطفل العربي ـ المعتمد وجاء بالباا العاشر

يير الدولية عدّة أحكام تتوافق مع ما قدمناه من المعا 2000نوفمبر  6 وزراء العدل العرب فى

 194) حتى 163المواد )



 

67 

 (لعدالةا (ونصت مادته التاسـعة عشرة تحـت عنـوان(: 2005)عهـد حقوق الطفل فى اإلسـالم  -

 :على

 . يحرم الطفل من حريته إال وفقا  للقانون ولفترة زمنية مناسبة ومحددة الّ أ -

ان، إلنسـاوأن يعامل الطفل المحروم من حريته معاملة تتفق ومعنى الكرامة واحترام حقوق  -

 . وحرياتـه األساسية، ومراعاة احتياجات األشخاص الذين هم في سنه

 وطالبت الدول األطراف بمراعاة: -

  الطفل المحروم من حريته عن البالغين في أماكن خاصة باألطفال فصل

 "الجانحين".

 ليه، علقبض وإخطار الطفل فورا  ومباشرة بالتهم المنسوبة إليه، حين استدعائه أو ا

 . مع دعوة والديه أو المسؤول عنه أو محاميه للحضور معه

 ،ة السـتعانـك ابما فـي ذل وتقديم المساعدة القانونية واإلنسانية التى يحتاجها الطفل

 . بمحـام وبمترجم فوري إذا لزم األمر

 كم وسرعة البت فى القضية من محكمة خاصة باألطفال، وإمكانية الطعن في الح

 . أمـام محكمـة أعلى، حال إدانته

 وعدم إجبار الطفل على اإلقرار بما نُسب إليه أو اإلدالء بالشهادة . 

 تمعالمج رعاية، لتأهيل الطفل وإعادة اندماجه فيواعتبار العقوبة وسيلة إصالح و . 

  ا.، ال يحاكم الطفل دونهدنياوتحديد سن 

 .وتأمين احترام الحياة الخاصة للطفل أثناء جميع مراحل الدعوى 

 تعليقات اللجنة الدّولية لحقوق الّطفل:
 ّ  يقها،قوق وتطبض الحتفسير بع في تعدّ تعليقات وتقارير اللجنة الدّولية لحقوق الّطفل بجنيف مصدرا  هاما

 تلك التّعليقات ذات الصلة:أهم ومن 

لطفل فـي من لجنة حقوق الطفل باألمم المتحدة ـ حول حقوق ا 10 / 2007التعليق العام رقم  -

قضـاء بندا  تشير إلى وجوب التزام المبـادئ األساسـية ل 99: ويتألف من قضاء األحداث

إليهما آنفا (  من اتفاقية حقوق الطفل )وقد أشرنا 37،  40األحـدام المنصوص عليها فى المادتين

 وكمع السل تعاملإلى أنه ينبغى الللقانون و ات/وإلـى عـدم التمييز بين جميع األطفال المخالفين

 فال بماة لألطتنفيذ تدابير حماي فى الشوارع أو الهروب من البيت عبرمن قبيل التشرد والتسكع 

ومصالح 5 – 9) بـاء ومعالجة األسباب الجذرية لهذا السلوك )بنود فى ذلـك الـدعم الفعـال لآل

زاء مع وجقالطفل الفضلى بما تتضمنه مثال من أن يستعاض عن األهداف التقليدية للعدالة من 

 ن" ويمكنجانحيالتأهيل والعدالة االصالحية عند التعامل مع األطفال "ال بأهداف من قبيل إعادة

بقاء ة والالقيام بذلك بتخطيط مشترك مع مراعاة السالمة العامة، وكذلك حق الطفل فى الحيا

 .والنمو الذى يقتضى حظر عقوبة االعدام أو السـجن المؤبـد واالحتجاز طويل األمد

 ويتضمن التعليق كذلك: 

 ته معاملود على حق الّطفل فى اإلدالء برأيه فى كل مراحل قضاء األطفال التأكي

 بكرامة لتشجيع اندماجه فى المجتمع.

 .العناصر األساسية لسياسة شاملة لقضاء األطفال فـى منـع جنـوحهم 
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 .والتدخالت دون اللجوء إلى االجراءات القضائية 

 الّ لى أع، ى لقضاء األحداموالسن الـدنيا للمسـؤولية الجنائيـة والســن القصو

 .سنة 12تقّل عن 

 ن وضمانات المحاكمة العادلة، ومنها افتراض البـراءة وحـق الطفـل في أ

 ا وأني ستمع اليه بدءا  بمرحلة ما قبل المحاكمة حيث يحق له أن يبقى صامت

ن ه بشأيستمع اليه كل مـن الشرطة والنيابة وقاضى التحقيق وأن يعبر عن آرائ

 التهمبر )البديلة( التى يمكن أن تفرض مع اإلخطار الفورى والمباشر التدابي

 .إليه مع شرح شفوي أو وثيقة رسميةالموجهة 

 يرها من أشكال المساعدة المالئمةوضـمان المساعدة القانونية أو غ. 

 ومراعاة الفصـل فـى الـدعوى دون تأخير وبحضور الوالدين أو األوصياء 

 .لطفل بمساعدة نفسية وعاطفية هامةتزويد ا القانونيين ألن بامكانهم

 وحضور الشهود واسـتجوابهم. 

 وحق الطعن. 

 االسـتعانة مجانـا بمتـرجم شـفويو. 

 عل واالحترام التام للحياة الخاصة للطفل أثناء جميع مراحل الدعوى مع ج

   . المحاكمة في جلسة مغلقة

 :معايير الرعاية في االحتجاز
 يفك أطفال ، هنان في الواقعاألطفال المالذ األخير دائما  وألقصر فترة ممكنة. لكيجب أن يكون احتجاز 

 الحصول على جميع ضمانات حقوق هن/لهم، ويحق ومؤسسات اإلصالح السجون ومؤسسات الرعاية

 نه/هم، باإلضافة إلى المزيد من الخدمات والحمايات بسبب ضعفات/اإلنسان الممنوحة للراشدين

 .نه/نهمالمرتبط بصغر س

 :تشتمل المبادئ الرئيسية للرعاية واإلشراف على ما يلي

 استخدام أقل التدابير تقييداً للحرية 

لى عا الشرط ع هذاألدنى الالزم. ويشجّ  ال يجب تعريض الّطفل إلى تدخل أكثر تقييدا  أو شدة من الحدّ 

 نه/هموحقوق واليافعين/اتطفال لممارسات التي تقيّد حريّة األاستخدام أقل مستويات االحتجاز وا

 م أدواتتخداين اساألخرى بأدنى حد ممكن. ويُعتبر هذا مهما  للغاية فيما يتعلق بجوانب تتراوح ب

روط نواع الشا( وأالتقييد )من حيث اللجوء إلى استخدامها في المقام األول ودرجة التقييد التي تسببه

 تحت اإلشراف. يه/المفروضة على الّطفل وهو

 ات/طفل وبين الراشدينالن الفصل بي 

ما لم يكونوا من نفس األسرة، وكان عدم الفصل يصّب في  ات/يجب الفصل بين األطفال والراشدين

 ألطفالل ف مراقبة وكجزء من برنامج خاص يحفحمصلحة الطفل الفضلى، أو كان ذلك في ظرو

 ات/السجناء الراشدينبوقد تبيّن من التجربة أن االتصال  حقوق األطفال اآلخرين. ات/نيالمحتجز

 ات/مع الراشدين ات/فرص تعّرض األطفال المحتجزين ل خطرا  على األطفال، حيث تزداديشكّ 

أو وصل  ات/في مراكز للراشدين ة/محتجزا وفي حال كان الّطفل لالغتصاب والضرب واالستغالل.
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في التأهل إلطالق السراح  ا/، فال يجب أن يتأثر حقهات/إلى مركز للراشدين ا/سن الرشد وتم نقله

الّطفل بشكل عام إلى إطالق السراح المشروط وبرامج أخرى متاحة  . لذا، يجب أن يتأهلا/وظروفه

على  الّطفلز اإلصالحيات ما إن كان يجب احتجا ات/ويحدد مسؤولو .ات/في مراكز الراشدين

ة االحتجاز وعند أي عمليات نقل الحقة. لكن في بعض مستوى أعلى أو أقل من الحراسة عند لحظ

الدول، تفّضل السلطات التوصل إلى هذا القرار اإلداري في محكمة األطفال عند إصدار الحكم 

 القضائي.

 بحقوق األطفال اآلخرين ات/يحتفظ األطفال المحتجزون 

 ات/نخاضعيأو ال ات/المحتجزينلألطفال حقوق، وال يجب إزالة هذه الحقوق أو الحد منها لألطفال 

 يف ا/ن حقه، يكوة/محتجزا   لإلشراف إالّ فيما يتعلق بتنفيذ الحكم القضائي. لذا، عندما يكون الّطفل

حق وحاٍم، يحتفح بحق توكيل م األخرى تبقى كما هي. ويظل الّطفل ا/الحرية مقيّدا ، لكن حقوقه

ي. م القضائللحك إالّ إذا كان ذلك نتيجة مباشرة من تلك الحقوق التعبير وحقوق أخرى، وال يجب الحدّ 

 عاية.و الرأباإلضافة إلى ذلك، يجب المحافظة على حق الّطفل في الموافقة على الخضوع للمعالجة 

 تيسير إشراك أسرة الّطفل وأفراد من المجتمع المحلي 

ان ع وضمالمجتموأفراد من  أخريات/آخرين ات/يُعتبر التواصل المستمر مع األسر وأفراد معنيين

رائم. ب الجمن أفضل الطرق في المساعدة في إنجاح إعادة الدمج وتجنّب معاودة ارتكا نه/إشراكهم

ل مع التصااومع أن إشراك األهل ليس ممكنا  أو مناسبا  دائما  وبحسب الظروف، من المهم تيسير 

ال. االتص الدعم والمحافظة على ذلك ا/له نيقدم/ويقدّمون مع الّطفل ن/األشخاص الذين سيعملون

 تمراتمغادرات إلعادة الدمج، وعقد مؤ نه/ويمكن تحقيق ذلك من خالل برامج الزيارة ومنحهم

 ،ة/تجزمح يه/بالعزلة وهو لرها وذلك لضمان أالّ يواجه الّطفإلعادة الدمج، وبرامج اإلرشاد وغي

 في المجتمع. ا/جهعالقات من شأنها أن تساعد على إعادة دم تبني/بل يبني

 يجب أن ت تخذ القرارات بسرعة وإنصاف 

و أ ات/نيشتمل المبدأ على الحاجة إلى ضمان اتخاذ القرارات التي تؤثر في األطفال المحتجزي

كن لإلشراف في المجتمع بشكل سريع وعادل وواضح. ويجب إتاحة المجال ما أم ات/الخاضعين

 لمعلوماتبا ا/والمشاركة فيها، وتزويده ا/لتي تؤثر فيهفي القرارات ا ا/أمام الّطفل إلسماع صوته

ج ادة الدمطة إعالتي تستند إليها القرارات. ومن األمثلة المهمة على ذلك إشراك الّطفل في تطوير خ

 .ا/الخاصة به

  الحصول على مراجعة قضائية فعالةفي حق األطفال 

ة الحصول على مراجعة قضائييترافق مع شرط اتخاذ القرارات بسرعة وعدل، حق الّطفل في 

اته، مستويفعالة. ويكون ذلك من خالل البنود التشريعية في مجاالت مثل مراجعة أمر االحتجاز و

 وكذلك من خالل التمثيل القضائي أو أي شكل من أشكال الرصد األخرى.
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 :طفالاألحجز إدارة مراكز 
 االستقبال والتسجيل والتحرك والنقل 

ي ال يجب احتجاز األطفال في أي مركز دون وجود أمر احتجاز ساري المفعول وال في أ -

 .مؤسسة ال تحتفح بسجالت بشكل جيد

 ود منفي ملفات سّرية ال يّطلع عليها إالّ عدد محد نه/يجب وضع أي تقارير متعلقة بهم -

 األشخاص المعنيين، وحفظها بطريقة تسّهل االّطالع عليها.

ذلك و نه/إقرار أي حقيقة أو رأي وارد في ملفاتهمفي مكن، يجب منح األطفال الحق وإن أ -

 ليتسنّى تصحيحها إن كانت خاطئة.

ويجب حفح سجل كامل وسّري من المعلومات حول األطفال، بما في ذلك معلومات حول  -

عة والسلطات التي أمرت بذلك، وسا نه/، والحقائق واألسباب وراء احتجازهمنه/هويتهم

ات شعار، وتفاصيل باإلنه/منها وإطالق سراحهم نه/إلى المؤسسة ونقلهم نه/وتاريخ إدخالهم

كل مشا من ّطفلدراج أي معلومات حول معاناة الالمرَسلة لألهل. باإلضافة إلى ذلك، يجب إ

 عضوية أو عقلية.

ووصف  ؤّسسةبنسخة عن أنظمة الم نه/، يجب تزويدهمنه/ولكي يفهم األطفال حقوقهم -

 فهمها.  نه/بلغة يمكنهم نه/هممسؤولياتو نه/لحقوقهم

ين وأسماء وعناو نه/بعناوين السلطات المختصة باستالم شكاواهم نه/كما يجب تزويدهم -

 الجهات الخاصة التي تقدّم الدعم القانوني. 

ية، كافة الئيتم ذلك مع ضمان اإلضاءة والتهو وعند نقل األطفال من المؤسسات وإليها، يجب أن -

 إلى أي إهانة أو متاعب في أي وقت. نه/وعدم تعريضهم

 التصنيف 
اية الرع إلى المؤسسة، يتم إجراء مقابلة مع األطفال لتحديد أنسب نوع من نه/بعد إدخالهم -

 )اإلفراديّة(.  نه/االجتماعية لهم

خطيا   ات/بونمدرّ  ات/وفي حال تطلّب األمر تقديم معالجة تأهليلية خاصة، يجب أن يُعدّ عاملون -

 أنسب تحديدوخطة معالجة تناسب االحتياجات الفردية لألطفال مع تحديد أهداف المعالجة. 

ب اجتماعي يمكن تكييفها حسعية، وإتاحة برامج معالجة ودمج أنواع الرعاية االجتما

 االحتياجات الفردية.

 توفيرأقل ما يمكن للسماح ب ؤّسسةجب أن يكون عدد األطفال في المباإلضافة إلى ذلك، ي -

 تناسب معشكل يبمج في البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمع المعالجة وإعادة الدّ 

 االحتياجات الفردية لألطفال.

 نها(،األدنى م األطفال مفتوحة )أي دون إجراءات حراسة أو بالحدّ  مؤسساتويجب أن تكون  -

 طفال واألهل.والمركزية لتيسير التواصل بين األ

 البيئة المادية واإلقامة 
والبيئة المادية بطريقة تخدم الهدف التأهيلي وراء الرعاية مؤّسسات األطفال يجب تصميم  -

الداخلية، مع االنتباه إلى حق األطفال في الخصوصية والحصول على محفزات حّسية وفرص 

 والمشاركة في األنشطة الرياضية والبدنية والترويحية. نه/لالختالط بأقرانهم
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ت ويجب أن تضمن كل مؤسسة حصول األطفال على غذاء معدّ بشكل مناسب ومقدّم في أوقا -

بات المتطل –وقدر اإلمكان  –الوجبات العادية وبكمية ونوعية تلتزم بمعايير الصحة والنظافة 

 الدينية والثقافية لألطفال. 

 يكون ماء الشرب النظيف متاحا  لألطفال في أي وقت.كما يجب أن  -

 تفق معيبمستلزمات نظيفة للنوم ومرافق صحية كافية بما  كل طفل زويدمن جهة أخرى، يجب ت -

 المعايير الوطنية والمحلية. 

 أما المالبس، فيجب أن تكون مالئمة للطقس، وأالّ تكون مهينة.  -

 لك االحتفاظ بالمتعلقات الشخصية.التمتع بالخصوصية، بما في ذ ويحق لكل طفل -

 التعليم والتدريب المهني والعمل 
عند  ا يجب، لذنه/إلى إعداد األطفال إلخالء سبيلهم اإليداع في المؤسسةيهدف التعليم خالل  -

 توفير التعليم تجنّب الوصم االجتماعي. 

 حليالم في المجتمع نه/من حريتهم ات/وقدر اإلمكان، يجب أن يتم تعليم األطفال المجّردين -

 ومن خالل برامج متكاملة مع نظام التعليم في البلد.  المؤسساتخارج 

 لمهن مناسبة. نه/كما يحق لألطفال الحصول على التدريب المهني إلعدادهم -

 به.  يرغبن/وفي حال العمل، يجب السماح لألطفال باختيار العمل الذي يرغبون -

 فرصة العمل في المجتمع المحلي.  نه/وكلّما أمكن، يجب أن يُتاح أمامهم -

 قة.لمطبّ مع المعايير واألعراف الدولية ا نه/وفي جميع األحوال، ال يجب أن يتعارض عملهم -

 الترويح 
 رج إذااألطفال تخصيا ما يكفي من الوقت للتمارين اليومية في الخا مؤسساتيجب أن تضمن  -

 سمح الطقس بذلك، باإلضافة إلى تخصيا وقت يوميا  لألنشطة الترويحية.

 الدين 
كتب بال االحتفاظ هن/في ذلك، ويحق لهم نرغب/يجب أن يشارك األطفال في العبادات إن رغبوا -

 الدينية ومستلزمات أداء العبادات. 

ينية ة الدرفض جميع أشكال المشاركة الدينية، بما في ذلك التربي نه/لمقابل، يحق لهموفي ا -

 والعبادات.

 الرعاية الطبية 
 تحديديحق لألطفال الخضوع لفحوص طبية لتسجيل أي أدلة على حدوم إساءة معاملة سابقة و -

 أي حاالت بدنية أو عقلية بحاجة إلى رعاية طبية.

ئية ة الوقا، يحق لجميع األطفال الحصول على الرعاية الطبيالمؤسسةن في هإيداعهم/خالل مدة  -

 مجتمعوالعالجية المناسبة، ومن األفضل أن يتم ذلك في المراكز والخدمات الصحية في ال

 المحلي من أجل تجنب الوصم االجتماعي. 

عد ب –كن مأوإن  –إالّ ألسباب طبية ضرورية  نه/وفيما يتعلّق بالدواء، فال يجوز إعطاؤه لهم -

 . نه/الحصول على موافقتهم
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حركة يد الأما استعمال الدواء للحصول على اعترافات أو معلومات أو كعقوبة أو كوسيلة لتقي -

 يضا .وع أممن نه/، كما أن استغالل األطفال لتجربة الدواء عليهمؤّسساتفممنوع في جميع الم

ل ة تأهياإلدمان على المخدرات وإعادكما يجب أن تتبنى المؤسسات برامج خاصة للوقاية من  -

 . ات/المدمنين

 ختصةمفي مؤسسات  نه/من أمراض عقلية، فيتم معالجتهم يعانين/أما األطفال الذين يعانون -

 مستقلة.

 اإلشعار بالمرض واإلصابات والوفاة 
رض بم ا/أو إصابته نه/يجب إخطار األطفال بأسرع وقت ممكن بوفاة أي من أفراد أسرتهم -

ضور بزيارة ذلك الفرد من األسرة أو ح نه/إلصابة ما، والسماح لهم ا/خطير أو تعّرضه

 ها.أت عليوأي تغييرات طر الجنازة. وفي المقابل، يجب إخطار األسرة بالحالة الصحية للطفل

  ّمن استخدام القيود والقوة الحد 
 ستعمالتخدامه، وال يجب ااألطفال حمل السالح أو اس مؤّسساتفي  ات/يُمنع على الموظفين -

لقانون اده حدّ كما صّرح به و، وفقط ،جوء للقوة إالّ في حاالت استثنائيةقييد واللّ أدوات التّ 

 باإلهانة. واألنظمة، وبحيث ال تؤدي تلك األدوات إلى شعور الطفل

 االتصال مع المجتمع المحلي 
في ال جزءا  ال يتجزأ من حق األطف المؤّسساتيُعتبر االتصال مع المجتمع المحلي خارج  -

 .نه/لهملحين إخالء سبي نه/تجهيزهمل عادلة وإنسانية، كما أنه ضروريالحصول على معاملة 

 عن منظمات ات/وممثّلين نه/وأصدقائهم نه/ويجب السماح لألطفال باالتصال مع أسرهم -

قل أليس وي األسبوع معنية. ويحق لكل طفل تلقّي زيارات بشكل متكرر ومنتظم )مبدئيا  مرة ف

 من مرة في الشهر(.

ة بمغادر نه/ويجب أن يُحترم حق األطفال في الخصوصية أثناء الزيارات، والسماح لهم -

ة عليميتصاريح خاصة لمغادرة المؤسسة ألسباب ت نه/، ومنحهمنه/المؤسسات لزيارة منازلهم

 أو مهنية أو أي أسباب أخرى مهمة.

رتين ى األقل مهاتفيا  عل –متى كان ذلك مناسبا   –صل خطيا  أو بالتوال كما يجب السماح لكل طف -

 ما لم يكن ذلك ممنوعا  قانونيا . ا/التحدم معه ة/شهريا  مع أي شخا يريد الطفل

 اإلجراءات التأديبية 
 .نه/قوقهميجب أن تتسق جميع اإلجراءات التأديبية مع مبدأ المحافظة على كرامة األطفال وح -

 العمل على أنه أداه تعليمية وليس عقوبة.ويجب التعامل مع  -

 .يُمنع استخدام العقوبات الجماعيةو -

قاب لك العذتعريض األطفال إلى أي معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة، بما في كما يمنع  -

من  في زنزانات معتمة والحجز االنفرادي وتقليل حصا الطعام والحدّ  نه/البدني ووضعهم

 الزيارات األسرية. 

 كما أنه ال يجوز معاقبة الطفل على نفس المخالفة أكثر من مرة. -
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مة واألنظ إالّ فيما يتفق مع بنود القانون ال يجب اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي طفلكما  -

 بوضوح على المخالفة المزعومة.  ا/المتّبعة، وبعد إطالعه

 كما يجب حفح سجالت كاملة بأي إجراءات تأديبية متخذة. -

  والشكاوىالتفتيش 
درة المبابإجراء عمليات تفتيش منتظمة و ات/ومستقلين ات/مؤهلين ات/يجب تكليف مفتشين -

 ئية. بإجراء عمليات تفتيش فج

 على انفراد.  ات/ويحق لألطفال التحدم مع المفتشين -

ة لالزماوفي حال اكتشاف أي انتهاك، يجب إيصاله إلى السلطات المختصة إلجراء التحقيقات  -

 .ات/المذنبينومحاكمة 

لرد اعلى  يحصلن/التقدّم بطلبات وشكاوى دون رقابة، ويجب أن يحصلوافي ولألطفال الحق  -

 دون تأخير.

 ات/العاملون 
ُمثال   يكنّ /على أن يكونوا ات/القادرين ات/يجب توفير رواتب وحوافز جيدة الستقطاب العاملين -

 عليا لألطفال. 

تفاوت يف الاحترام األطفال، والسعي لتخف نه/التصّرف دوما  بشكل يُكسبهم ات/وعلى العاملين -

 بين الحياة داخل المؤسسة وخارجها، وحماية األطفال من أي شكل من أشكال اإلساءة

طفال فس األالتدريب في علم ن ات/، يجب أن يتلقّى العاملوننه/واالستغالل. ولضمان فعاليتهم

 وحقوق الطفل. ورفاه األطفال وحقوق اإلنسان
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 الجزء الثاني

 منظومة حماية ورعاية وعدالة األطفال بتونس

 

 القسم األّول:

 الطفولة التونسيةورعاية آليات حماية 

وضع  رة فيتعتبر حماية الطفولة من األولويات الوطنية حيث تتدخل العديد من القطاعات بصفة مباش

ابير تلف التدتع بمخحماية الطفل إنما يعني الحق األساسي في التمالبرامج واآلليات انطالقا من أن مفهوم 

 امية إلىت الركام واإلجراءاالوقائية، ذات الصبغة االجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من األح

أو  التقصير ال أوأو اإلهم ءة البدنية أو المعنويةو اإلساأمن كافة أشكال العنف أو الضرر  ة الطفلحماي

ولة اية الطفامج حمتؤول إلى إساءة المعاملة أو االستغالل )مجلة حماية الّطفل(. فقد تعددت بريغة أّي ص

لى وتنوعت لتشمل جل الفئات ذات االحتياجات الخصوصية واعتمدت هذه البرامج في تنفيذها ع

 متدخلين من مختلف االختصاصات والمجاالت والقطاعات.

 في المستوى التشريعي: -1

ت إصدار مجلة . كما تول1991بادرت تونس بالمصادقة على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل منذ سنة 

 والتي تعتبر مكسبا تشريعيا رائدا. 1995حماية الطفل سنة 

المدنية نية ووفي إطار هذا التمشي حرصت تونس على تنقيح عديد القوانين بهدف تحسين الوضعية القانو

 -ئية ت الجزامجلة اإلجراءا -المجلة الجنائية  -مجاالت )مجلة األحوال الشخصية للطفل في مختلف ال

هولي ين أو مجقانون إسناد لقب عائلي لألطفال المهمل -قانون المخدرات  –مجلة االلتزامات والعقود 

حقيق بت لكفيلةاعديد من األوامر والقرارات والمناشير الوزارية لضبط اإلجراءات الالنسب...( وإصدار 

 . تهاورعايالطفولة حماية 

لمتعلقة بالسن ا 138وتعززت هذه المنظومة التشريعية بمصادقة تونس على االتفاقية الدولية للشغل عدد 

إلى  طفال. وبانضمامهاالمتعلقة بأسوأ أشكال تشغيل األ 182لتشغيل األطفال واالتفاقية الدولية عدد  دنياال

زاعات ي الناألطفال فباتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك  ةالملحق ة الثالثةختيارياال تالوالبرتوك

 ات.لبالغاوبشأن تقديم  ن بيع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحيةأالمسلحة وبش
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 المؤسسات:في مستوى البرامج و -2

ماية حمجال على وضع العديد من البرامج وإحدام الهياكل والمؤسسات في التونسية حرصت الدولة 

 :الطفولة نذكر منها

 فل.طالسرة، وقاضي األإحدام خّطة مندوب حماية الّطفولة، وقاضي  -

لى عوتشرف  1991البرنامج الوطني للعمل االجتماعي في الوسط المدرسي الذي انطلق سنة  -

ارة ن ووزتسييره وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن باالشتراك مع وزارة التربية والتكوي

دم ظاهر عممنظومة تدخل للوقاية من االنقطاع المبكر عن التعليم ومن هو الصحة العمومية. و

 التكيف المدرسي للتلميذ.

وتشرف  1999الثانوية منذ سنة  مكاتب اإلصغاء واإلرشاد داخل المدارس اإلعدادية والمعاهد -

حة والص عليها وزارة التربية والتكوين بالتنسيق مع وزارتي الشؤون االجتماعية والتضامن

 العمومية.

 برامج اإليداع العائلي والكفالة لألطفال الفاقدين للسند العائلي. -

 .مؤسسات المختصة في حماية الطفولةشبكة الهياكل وال -

 مات فين المغادرين لمراكز اإلصالح من االنتفاع بخديمكلتفال صندوق تأهيل وإدماج األط -

 خاص.مجاالت مواصلة التعليم أو التكوين أو التدريب المهني أو بعث مشاريع للحساب ال

 

 :سياسة النهوض االجتماعي في تونس -3

 : تتأسس سياسة النهوض االجتماعي في تونس على ثوابت من أهّمها

 الفرص ؤتكاف. 

  اإلقصاء والتهميشنبذ كل أشكال. 

 إذكاء روح التضامن والتكافل بين مختلف الفئات االجتماعية والجهات واألجيال. 

  ياالجتماعترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان في مفهومها الشامل، كضامن للتوازن والسلم. 

وصية الخص االحتياجاتوإنطالقا من هذه الثوابت والقيم تحققت عديد المكاسب لفائدة الفئات ذات 

 :خاصةو

 العائالت المعوزة ومحدودة الدخل. 

  ذوي اإلعاقةاألشخاص. 

  األطفال الفاقدين للسند 

  في نزاع مع القانون األطفال 

 في وضعية تهديداألطفال و... 

 :ةوتتمظهر هذه المكاسب على أصعدة ثالث
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 نونال قارتقاء بهذه الفئات من إطار اإلحسان إلى إطار الحق المكفوالصعيد األول: اال

ص ر نصوشهدت التشريعات التي تّم سنّها لفائدة هذه الفئات تطورا ملحوظا سواء كان ذلك بإصدا

 :ونذكر منها على سبيل المثالقانونية جديدة أو بتنقيح نصوص موجودة، 

  لسنة  1812التشريعات المتعلقة بإقرار تغطية صحية مجانية وبالتعريفة المنخفضة )األمر عدد

فيفري  18المؤرخ في  1998لسنة  409واألمر عدد  1998سبتمبر  21المؤرخ في  1998

1998.) 

  1995مجلة حماية الطفل لسنة. 

 75عدد  قانونالتشريعات المتعلقة باألطفال فاقدي السند العائلي والمهملين ومجهولي النسب )ال 

لية جوي 7المؤرخ في  2003لسنة  51والقانون عدد  1998أكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة 

2003.) 

 لمؤرخ في ا 2005لسنة  83)القانون التوجيهي عدد  ذوي اإلعاقةريعات المتعلقة باألشخاص التش

ألشخاص االدولية المتعلقة بحقوق  واالتفاقيةقرارات ملحقة به(  6أوامر و 7و 2005أوت  15

ارس م 4المؤرخ في  2008لسنة  568ذوي اإلعاقة المصادق عليها من قبل تونس باألمر عدد 

2008. 

 

 الصعيد الثاني: تجسيم الحقوق عن طريق البرامج

ي إلدماجاعلى التمييز اإليجابي وعلى إجراءات خصوصية وإيالء البعد  االجتماعيةتتأسس البرامج 

 :أولوية كبرى، وتهدف هذه البرامج إلى ضمان

  .ي مجانية العالجفلفئات بالحق في التغطية الصحية وإفراد هذه ا -

  .الهوية )لفائدة األطفال المهملين ومجهولي النسب( والحق في -

  .الخصوصية( االحتياجاتوالحق في الحماية )لفائدة كل الفئات ذات  -

ي فلتونسية ستقبال، حيث تعطي التشريعات ااوسط أسري ولو لدى عائلة ى لإوالحق في االنتماء  -

عية ة اجتماثّم لإليداع بمؤسسستقبال ة لألسرة الطبيعية ثّم لعائلة االاألولويهذا المجال 

 .عند الضرورة مختصة

ذوي ص ألشخااج المهني لفائدة الحق في التربية والتعليم والتأهيل والتكوين والشغل واإلدما  -

 .اإلعاقة

 ذكر منهانعية، ل تتأسس على آليات وبرامج وهياكل اجتماعتماد مقاربة تدخّ اويتّم تجسيم هذه الحقوق ب

 :خاصة

  الوطني إلعانة العائالت المعوزةالبرنامج. 

 البرنامج الوطني للعالج بالتعريفة المنخفضة. 

 برنامج المتابعة لألطفال الفاقدين للسند العائلي. 

  بالوسط المدرسي االجتماعيبرنامج العمل. 
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  ةالخصوصي االحتياجاتلفائدة كل الفئات ذات  االجتماعيةشبكة من مؤسسات الحماية. 

  ة المحيط وتكوين وإدماج مهني وإحدام موارد رزق وخطة لتهيئبرامج إدماج مدرسي

 .شخاص ذوي اإلعاقةالمادي والرقمي لأل

 

 اعيحترام حقوق اإلنسان في مناهج التعهد اإلجتماعتماد مقاربة االصعيد الثالث: 

 :يتجسم ذلك خاصة من خالل

  ابطة والرّ  أمام الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات العامة االجتماعيةفتح المؤسسات

 .للقيام بزيارات تفقد فجئيةالتّونسيّة للدّفاع عن حقوق اإلنسان 

  قاربة الم ادالعتملإليواء  االجتماعيةتنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي وأعوان المؤسسات

 .االجتماعيالحقوقية ضمن مناهج التعهد 

  احترامعلى ضرورة  االجتماعيةالتنصيا ضمن األنظمة الداخلية لمختلف المؤسسات 

 .االجتماعيحقوق اإلنسان في مختلف مناهج التعهد 

 

 التحديات التي ال تزال مطروحة على مستوى: -4

 .تنفيذ بعض التدابير القانونية واإلجراءات القضائية واإلدارية لحماية الطفل 

  خل ي التدفبين مختلف األطراف المعنية وتعدد المقاربات والمناهج ضعف التكامل والتنسيق

 .في مجال حماية األطفال

 جيات ضعف نسق مواكبة خدمات الهياكل والمؤسسات العاملة في ميدان الحماية لتطور حا

 .الطفولة

 .تواصل وجود بعض مظاهر عدم المساواة بين فئات من األطفال 

 ة لحمايالريفي والحضري فيما يتعلق بتوفير خدمات ا عدم التوازن بين الجهات والوسطين

 من برامج ومؤسسات.

  لطفل اضعف المنظومة اإلعالمية في مجال حماية الطفولة وفي اإلعالم والتعريف بحقوق

 وبالخدمات والبرامج المتوفرة لحمايته وذلك لدى مختلف األطراف وخاصة األسرة.

 في الكا ير المتوازنة وغير المنسجمة بالقدرضعف انخراط النسيج الجمعياتي ومساهماته غ

ج في مع األولويات الوطنية والحاجيات الجهوية تحول دون إرساء صين تدخل ناجع يندر

 إطار شبكي تتكامل فيه االختصاصات المتعددة. 

  النقا على مستوى مضامين برامج التكوين األساسي في أغلب االختصاصات الصحية

 لقانونية المتعلقة بحماية الطفولة. واالجتماعية والتربوية وا

 ق لتطبياعتماد محاكم األطفال صيغة المالحظة في الوسط المفتوح ال يزال إجراء ضعيف ا

اعي بالرغم من توفر الهياكل والمؤسسات االجتماعية على غرار أقسام النهوض االجتم

 ومراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي.
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 د من المحاكم االبتدائية وقلة التشاور مع ضعف نسب تفرغ قضاة األطفال في عدي

 المختصين في شؤون الطفولة كما نصت عليه مجلة حماية الطفل.

 خاّصة و، نونمحدودية نتائج اإلدماج االجتماعي والعائلي والتربوي لألطفال المخالفين للقا

 لفتيات.ى الإبالنّسبة 

 ة األطفال في العدالة.ضعف فرص التكوين المتاحة لفائد  

 نونرة اإلصالح لألطفال المخالفين للقافتوبة المتابعة االجتماعية بعد انتهاء صع. 

 هم، متابعتفي مجال حماية األطفال ودل المعلومات بين مختلف المتدخلين انقا التنسيق وتب

 ألطفال المخالفين للقانون.وخاّصة ا

 هن/كنهمس بما يمصعوبات في إعادة إدماج األطفال في العدالة والمحكوم عليهم في المدار 

 ن قبلسسات التعليم مبسبب بعض التأويالت للنظم الداخلية لمؤ هن/من مواصلة تعليمهم

 .سؤولين في الوسط التربويبعض الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاف حل إيواإلصالح أو المودع بم يتمتّع الطفل المسلّم إلحدى مؤسسات الرعاية التربوية

ة تماعيالحق في الحماية الصحية والجسدية واألخالقية، كما له الحق في العناية االجب

 والتربوية، ويراعى في ذلك ّسنه وجنسه وقدراته وشخصيته. 

 1995 –مجلّة حماية الّطفل  -15الفصل 

 والمراقبة واإلسعاف الوقايةيتّخذان حسب الصور وسائل  طفالمحكمة األقاضي األطفال أو 

ملفي الواقعة والشخصية أن يسلّطا  ىلهما بناء عل صفة استثنائية يمكنالمناسبة. وب والتربية

وفي هذه الصورة يقضي العقاب  عقابا جزائياعلى الطفل الذي بلن سنّه الخمسة عشر عاما 

 . بمؤسسة مالئمة ومختّصة

 1995 –مجلّة حماية الّطفل  -79الفصل 

تكاب بار هماإذا كان متّ  ال يمكن إيقافه تحفظيا ةالخامسة عشر الطفل الذي لم يتجاوز سن

ضع مكن ويمخالفة أو جنحة. وفي الصور األخرى التي ال تتعارض مع أحكام هذه المجلة، ال 

ن ال يمك ر أنهالطفل بمحل اإليقاف إالّ إذا تبيّن أنه من الضروري اتخاذ هذا اإلجراء أو ظه

بصفة و تعذراتخاذ غيره من التدابير، وفي هذه الصورة يودع الطفل بمؤّسسة مختّصة وعند ال

لعمل مؤقتة بجناح خاص باألطفال بالسجن مع حتمية فصله ليال عن بقية الموقوفين، وا

دة مبخالف ذلك يؤدي إلى مؤاخذة المسؤول عن عدم احترام هذا اإلجراء. يمكن للطفل 

هيئة لك الذاإليقاف التحفظي التمتع بإجازة أيام السبت واألحد والعطل الرسمية وتنظر في 

 عهدة. القضائية المت

 1995 –مجلّة حماية الّطفل  -94الفصل 

 

 

 

 

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_(tn)
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 القسم الثّاني:

 الّطفولة بتونسعدالة رعاية وحماية مؤسسات  
زعة بين هي مومتعدّدة ومتنوعة االختصاص، ووعدالتها ورعايتها مؤسسات حماية الطفولة  في تونس،

 اإلشراف.عدة وزارات، وسنتناول تلك المؤسسات حسب وزارة 

 المؤسسات التّابعة لوزارة الّشؤون االجتماعيّة: -1

 موزعة على مختلف مناطق مركزا  ( 21وعددها ) مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي -

وضعيات  ال فيالجمهورية التونسية وتختا بالمتابعة التّربويّة والتّثقيفية والتأطير لألطف

 التّهديد، واألطفال في سياق العدالة، وهي تتبع وزارة الّشؤون االجتماعية.

 تونسبوتتبع وزارة الّشؤون االجتماعية، ثالثة مراكز لإلحاطة والتوجيه االجتماعي،  -

مهات العازبات وسوسة وصفاقس وهي مراكز لالحاطة بالعائالت فاقدة السند وباأل

الت في دماج الحاإعادة إعلى  وتشتغللإليواء الّظرفي طفال المتشردين وهي مراكز وباأل

 .سرها وفي المجتمعأ

يتولى و ويتبع وزارة الشؤون االجتماعية.المركز االجتماعي لمالحظة األطفال بمنّوبة،  -

فسية نماعية الذين هم في نزاع مع القانون حيث يتولى القيام بدراسات اجت باألطفالالتعهد 

 .لى القضاءإلمعرفة الداوفع التي أدت باألطفال الى االنحراف وتقديم تقارير 

ليها وتشرف ع فاقدي السند العائلي، ذوي اإلعاقةألشخاص الفائدة  مؤسسات إيواء ثالث -

 االجتماعية.وزارة الشؤون 

 .دنيمع المرها جمعيات من المجتالفاقدة للسند العائلي تسيّ  وحدة عيش لفائدة الطفولة 12 -

 وزارة الشؤون االجتماعية.وتشرف عليها 

 (67ددها )عأو المتابعة بالوسط العائلي ويبلن  قامةاإلنصف مؤسسات رعاية الطفولة بنظام  -

زارة لمنظوريها من األطفال، وتتبع إلشراف ومؤسسة، وتقدم خدمات تربوية واجتماعية 

  .الّشؤون االجتماعية

اوحة المترولفئة األطفال الفاقدين للسند العائلي  موجهال المعهد الوطني لرعاية الطفولة -

 سنوات، ويتبع وزارة الّشؤون االجتماعية. 06أعمارهم ما بين يوم و

 (295)وعددها  القدرات الذهنية،ذوي مراكز التّنمية الفكرية، وهي تختّص باألطفال  -

ً وقد أ وتديرها جمعيات  اعية.الجتما، وهي أيضاً تحت إشراف وزارة الّشؤون شرنا إليها آنفا

معاهد تعليم األطفال الصّم، وتديرها جمعيات، وهي تحت إشراف وزارة الشؤون  -

 .، ولألسف لم نتمّكن من حصر عددهااالجتماعية

ف إشرا وضعاف البصر، وتديرها جمعيات أيضاً، وهي تحت وفينكفممعاهد تعليم األطفال ال -

 ً  .، ولألسف نتمّكن من حصر عددهاوزارة الّشؤون االجتماعية أيضا
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يدي مراكز رعاية األطفال واألشخاص عميقي ومتعددي اإلعاقة، ومنها مركز الّسند بس -

 ثابت، وتتبع وزارة الّشؤون االجتماعية.

 ن:السّ  المرأة واألسرة والّطفولة وكبارالمؤسسات التّابعة لوزارة شؤون  -2

مرأة واألسرة ( مركزا ، وتتبع وزارة ال21ويبلن عددها ) المراكز المندمجة للشباا والطفولة -

 :وتتمثل مهامها فيوالّطفولة وكبار السّن، 

 تمعإلى غاية اندماجهم في المج كفالة األطفال المهملين وفاقدي السند العائلي. 

  دقصد رعايتهم وتربيتهم إلى غاية زوال حالة التهدي المهددينإيواء األطفال. 

 ي لطبيعوخدمات تربوية واجتماعية ومادية في نطاق الوسط ا توفير نظام نصف اإلقامة

 .لألطفال الذين يعيشون صعوبات اجتماعية وعائلية

 المؤسسات التّابعة لوزارة العدل: -3

تأهيل م خدمات اإلصالح التّربوي وال، وتقدمراكز 06مراكز اإلصالح والتأهيل وعددها  -

 واإلدماج االجتماعي لألطفال المحرومين من الحرية بموجب حكم قضائي.

منوبة، سجنا ، وهي، المرناقية والرابطة وبرج العامري والنساء ب 28 الّسجون، وعددها -

اف ومرناق وزغوان وصواف وبنزرت وبرج الرومي والناظور وباجة والكاف والدير بالك

رب الهواوالمنستير والمهدية والقيروان و ينمسعدالوالسرس والقصرين وجندوبة وسليانة و

 دنين ورجيم معتوق.بم س وحربوبوقفصة وسيدي بوزيد وصفاقس وقاب

 المؤسسات التّابعة لوزارة الدّاخليّة: -4
 مراكز اإليقاف والحجز المؤقّت. -

 مراكز إيواء الالجئين وملتمسي اللجوء والهجرة غير النّظاميّة. -

 المؤسسات التّابعة لوزارة التّربية: -5
 المبيتات. -

 المطاعم. -

 المؤّسسات التّابعة لوزارة الّشباا والّرياضة:  -6
  903  القارة الشباب دور -

 21 ة إقام مركز ذات الشباب دور -

 93 ة شبابي مركبات -

 20م التخيي و االصطياف مراكز -

  74  المتنقلة الشباب دور -

 90   األحياء تنشيط وحدات -

 4   الشباب وسياحة رحالت وحدات -
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 مالحظات عاّمة:

قوق خالالت واالنتهاكات لحواإلتشكو جّل تلك المؤسسات من ضعف طاقة االستيعاب واالكتظاظ 

ارير ن التّقمويمكن اإلشارة هنا إلى العديد  وتحّول بعضها إلى مؤسسات تهدّد الطفولة.الّطفل، بل 

  :والدراسات، ومن أبرزها

إلعاقة، حول واقع مؤسسات رعاية األطفال ذوي ا 2018الدراسة التي أنجزتها الّرابطة عام  -

  .ايةالّرعوشملت مختلف ظروف اإلقامة  الت واالنتهاكاتوالتي أشارت فيها إلى عدد من اإلخال

ع ان فرونشير أيضا  إلى ما كشفه تقرير أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنس -

" قيروانالمطاعم ومخازن المؤونة والمبيتات المدرسية بوالية الحول " 2018القيروان عام 

بعدد  العملةالمقدمة للتالميذ ووجود نقا في االطارات وحول تدهور البنية التحتية والخدمات 

تات المبيومن المطاعم والمبيتات المدرسية بالجهة، وضعف واهتراء البنية التحتية للمطاعم 

ذ، د مياه كريهة في غرف التالميوالمرافق الصحية، وتقادم شبكات الصرف الصحي، ووجو

 اجعة،فتقار اغلب المؤسسات لقاعات المرنسبة عالية من الرطوبة في المبيتات، وا وجودو

حت وإهمال التالميذ في أوقات الفراغ واجبارهم على المراجعة في ظروف غير مريحة )ت

 االشجار وخارج المؤسسة(.

ة الغذائي لموادأما في مجال الخدمات المقدمة للتالميذ، فبين التّقرير عدم صلوحية الكثير من ا

ير من الكث ، وانتهاء صالحية استعمالفي أواني االكل فادحا المعلبة )شامية، معجون(، ونقصا

لحوم ة كالمعدات الطبخ المستخدمة، إلى جانب النقا الكبير في التزود ببعض المواد الغذائي

 .والدجاج والبيض

االكلة  وسوء كما بيّن التّقرير أن هذه المبيتات والمؤسسات التربوية تعاني من غياب النظافة

وعدم  كلة المساء(، ووجود اكتظاظ يتسبب في روائح كريهة،أفطور الصباح وعفها )خاصة وض

وجود "أدواش" بعدد من المؤسسات وحماماتوغياب  ،توفر ظروف االقامة المريحة للتالميذ

 .ا حماماتي المؤسسات التي تتوفر بهمشاكل تقنية في الطاقة الشمسية خاصة ف

لثقافية انشطة التقرير غيابا تاما في جميع المؤسسات التربوية لأل ومن الناحية الترفيهية كشف

 لفزية فيج التوالنوادي واألنشطة الرياضية )مساء الجمعة(، وحرمان التالميذ من متابعة البرام

 .أوقات الفراغ

 لعملةأما من حيث اإلطارات والعملة، فقد أثبت التقرير وجود نقا واضح في اإلطارات وا

لعاملين حية لالمطاعم والمبيتات وعدم تطابق الهندام المهني ووسائل الوقاية الص المختصين في

 .مع طبيعة عملهم

ن القانو لنظر في مدى استجابة منظومة إصالح األطفال في نزاع معلدائرة المحاسبات تقرير  -

ألطفال شملت ظروف إيواء االتي  الذي أشار إلى عدٍد من النّقائص للمصلحة الفضلى للطفل

إلى ماي  2012الفترة من ة خالل والعمل االجتماعي والنظم التربوية والرعاية الصحية والنفسي

2107. 
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، 2018عام  ها الّسنوي الصادرعن نشاط قلّة للوقاية من التعذيبتقرير الهيئة الوطنية المست -

والذي رصد جملة من اإلخالالت واالنتهاكات طالت مختلف حقوق األطفال المحتجزين 

 والموقوفين.

نس العاصمة، كيلومترا عن تو 40سنة من منزل جميل، مدينة تبعد حوالي  16اعتُقل نور ب.، تلميذ في سن 

تقلته طة العدلية اعلالشتباه فيه بإشعال النار في مركز شرطة. قال إن الشر 2017يناير/كانون الثاني  14يوم 

ل التصاافي الحصول على مساعدة من محام أو  ليال، أخذته إلى المركز، وضربته دون أن تذكر له حقه

ا في مركز يوم 21أمر قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية ببنزرت بوضعه في االحتفاظ. أمضى  بعائلته.

 مجاز الباب لألحدام قبل أن يُغلق ملف القضية.

تائجها تعانة بناالسو وهنا ال بدّ من التأكيد على ضرورة االّطالع المعّمق على هذه التّقارير والدّراسات

مؤّشرات فال كقبل القيام بعمليات المراجعة والتّقييم والّرصد لمؤسّسات رعاية وحماية وإصالح األط

لموضوعي التّقييم نة وا" خاّصة عند القيام بالّزيارات األولى، إلتاحتها الفرصة للقيام بالمقارقبليتقييم "

 ".حاله بقاء الوضع على" الحاصل أو "التّقدّموقياس "
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 القسم الثّالث:

 فيها وآليات الحماية لالّطفحماية  مجلّة
مجلة ال تكرس، و1995نوفمبر  9المؤرخ في  92 تم إصدار مجلة حماية الطفل بموجب القانون عدد

لتي من الطفل واالتفاقية الدولية لحقوق اتستجيب للقيم المضمنة في العامة لحقوق اإلنسان والمبادئ 

 :أهمها

  مقتضىببلن سن الرشد سنة ما لم ي ةعشر سان لم يتجاوز عمره الثمانيالتعريف بالطفل كإن -

 .أحكام خاصة

 ي جميعففوق كّل االعتبارات وإيالؤها االعتبار الواجب  مصلحة الطفل الفضلىمبدأ إعالء  -

 .اإلجراءات التي تخّصه

 .  هموالطبيعية لنة و البيئة بارها الوحدة األساسيإبقاء الطفل في عائلته باعتمبدأ  -

 ية وسنّهلنّاما، وفقا  لقدراته ههمالطفل بالطرق المالئمة في كل القرارات التي ت مبدأ مشاركة -

 ونضجه.

 مبدأ حّق الّطفل في الحياة والباقاء والنّماء. -

 .اية الطفل من جميع أشكال التمييزحممبدأ  -

 :تضمن مجلة حماية الطفل حقو

 لضرر أو اف أو في التمتع بمختلف التدابير الوقائية لحمايته من كافة أشكال العن الطفل المهدد

 اإلساءة التي تهدد سالمته البدنية أو المعنوية 

  لوقائيةعطي األولوية للوسائل االتي ت في التمتع باإلجراءات المالئمة، "الجانح"الطفل 

 السالبة للحرية.التربوية وتجنب االحتفاظ واإليقاف التحفظي والعقوبات و

 الحاالت الّصعبة

على  لمعنويةا أو ، الحاالت الصعبة التي تهدد سالمة الطفل البدنيةمنها 20مجلة في الفصل الف تعرّ 

 :تيسبيل الذكر ال الحصر كاآل

 فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي  

 تعريض الطفل لالهمال والتشرد.  

  ّالتربية و الرعايةوالمتواصل في ن ـالتقصير البي.  

 سوء معاملة الطفل اعتياد.  

 استغالل الطفل جنسيا.  

 استغالل الطفل في اإلجرام المنظم.  

 طفل للتسول أو استغالله اقتصادياتعريض ال.  

 عاية الطفل عن االحاطة و التربيةعجز األبوين أو من يسهر على ر.  
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 التهديد صور حاالت

 سند عائلي:فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون  (1)

يث يبقى خر حينتج هذا الخطر عن فقدان الطفل لوالديه وذلك إثر وفاتهما أو هجرة أحدهما ووفاة اآل

ع ما ملطفل، هذا الخطر تشّرد ا علىغياب العائلة الموسعة. ويترتب  الطفل دون سند عائلي خاصة في

 ياط فنخريمكن أن يتعرض له من مخاطر مثل االعتداءات واالستغالل االقتصادي والجنسي أو اال

ارب تصال بأقباال الجريمة المنظمة، ومن هنا تبرز أهمية وضرورة التدخل التخاذ التدابير المناسبة إما

 ة.سة عموميبمؤس يداعه لدى عائلة استقبال بديلة أوالطفل الحتضانه وتقديم الرعاية الالزمة له أو بإ

 ومن صوره:

 وفاة الوالدين وبقاء الطفل دون سند عائلي. 

 والدة خارج إطار الزواج والتخلى عنها.  

 وجود الوالدين بمؤسسة استشفائية وبقاء الطفل دون سند عائلي.  

 بسبب الكوارم الطبيعية. 

  وفاة المتبنيبقاء الطفل المتبنى دون رعاية بموجب.  

 طالق الوالدين ورفض كليهما حضانة الطفل. 

 غياب األم بمغادرة محل الزوجية إلى وجهة غير معلومة.  

 معاودة زواج المطلق)ة( ورفض حضانة الربيب من الزوج.  

 اصابة الوالدين بمرض عقلي مزمن.  

 تواجد الوالدين بمكان غير معلوم وبقاء الطفل دون سند عائلي. 

 دين وبقاء الطفل دون سند عائليسجن الوال. 

  

 تعريض الطفل لإلهمال والتشرد: (2)

 أهم أشكال اإلهمال التي يتعرض لها الطفل: خطر تعريض الطفل لإلهمال: -1

 ومية سة عمالحرمان من الرعاية النفسية والعاطفية بتخلي الوالدين عنه بدون موجب لدى مؤس

 أو خاصة. 

  طار ارج إختركه في مكان ما قصد التخلا منه، خاصة بالنسبة إلى حاالت األبناء المولودين

جديد  212الزواج الشرعي، وتعريض السالمة البدنية للطفل للخطر وهو ما نا عليه الفصل 

رض ن يعم دينار ايستوجب السجن مدة ثالثة أعوام وخطية قدرها مئت من المجلة الجنائية: "

ال  طفال مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد اإلهمال في مكان آهل بالناس

ائتا مدرها يكون العقاب السجن مدّة خمسة أعوام وخطية قاقة له على حفح نفسه أو عاجزا. وط

المكان  ذا كانإحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل وتضاعف العقوبة أر إذا كان الفاعل دينا

 12لترفع إلى  د هذه العقوبةجديد من المجلة الجنائية الذي يشدّ  213غير آهل بالناس" والفصل 

صيب أو إذا نتج عن هذا بقاء الطفل أو العاجز مبتور األعضاء أو مكسورها أ"عاما سجنا إذا 

 بعاهة بدنية أو عقلية".

  بدون رقابة أسرية. هجرة األبوين أو نزوحهما للعمل أو لغير ذلك مع ترك الطفل 

  .رفض قبول الطفل من قبل األبوين عند صدور قرار في الحضانة ألحدهما 

 ى وفاة دي إلاالمتناع عن تقديم الرعاية الصحية. وهي من حاالت اإلهمال الخطيرة التي قد تؤ

 الطفل.

إلحاقه  ه دون متابعة أو رفض المتعهد بهؤيقصد بتشّرد الطفل بقا خطر تعريض الطفل للتشّرد: -2

المتعلقة بالنظام التربوي الذي  1991لسنة  95بإحدى المدارس وفي ذلك مخالفة ألحكام القانون عدد 
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 ةينا في فصله السابع على أن التعليم األساسي إجباري من سن السادسة إلى سن السادسة عشر

لي المخالف لمقتضيات بالنسبة إلى كل تلميذ ما دام قادرا على مواصلة تعلّمه بصفة طبيعية ويعّرض الو

 .دينار 100إلى  10ئيا إلى خطية من هذا الفصل نفسه مبد

يب مهني و تدرأوقد ينتج تشّرد الطفل عن عدم قيام وليه في صورة إخفاقه المدرسي بتمكينه من تكوين 

د أيضا لتشرياوهو ما يشّكل بداية من شأنها أن تؤدي به إلى االنحراف بأشكاله المختلفة. ومن صور 

 .رد الطفل من البيت العائلي عقابا له على ما اقترفه من أفعالط

 ومن صوره:

 نشأة الطفل في بيئة متوترة.  

 التخلي عن الطفل بمؤسسة عمومية أو خاصة بدون موجب.  

 عدم ترسيم الطفل بدفاتر الحالة المدنية.  

 ة.محل األسر ربتركه يهج لتعود عدم مراقبة الطف  

 ت مدرسييلطفل المقيم في مباحضور الستقبال اعتياد عدم ال.  

 تكرر غياب الطفل عن المدرسة.  

 االمتناع عن مداواته والسهر على عالجه.  

 اعتياد ترك الطفل المعوق داخل البيت مخفيا عن األنظار.  

 محاولة انتحار الطفل لتعرضه لإلهمال. 

 رفض إلحاقه عمدا بإحدى المدارس. 

 عدم ختان الطفل.  

 المواد السمية المصنفة وغير المصنفة استهالك. 

 التسكع في الشوارع ودون وجهة معلومة.  

 

 التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية:  (3)

 ن في التربية والرعاية بـ:ـمن مجلة حماية الطفل التقصير البيّ  23يعّرف الفصل 

 ه شؤون هه والسهر علىاعتياد ترك الطفل دون رقابة أو متابعة والتخلي عن إرشاده وتوجي

 وفي ذلك غياب لإلحاطة التربوية في بعديها التعليمي واألخالقي.

  ة لتغذياوغياب الرعاية الصحية المتجلية في عدم الحرص على نظافة الجسم والهندام وسوء

 وغيرها...

 ومن صوره:

 ه.اعتياد الغياب المدرسي للطفل إلخالل الولي بدور  

 ي اهتمام بلفت االنتباه لسلوكهعدم ايالء الوالدين للطفل أ.  

 اعتياد ترك الطفل دون رقابة.  

 .ممارسة الجنس أمام أو بحضور األطفال 

 اللباس غير المالئم لظروف الطقس.  

 تعريض الطفل لإلدمان.  

 تعريض الطفل لحوادم متكررة بسبب قلة الوقاية.  

 محاولة انتحار الطفل بسبب تقصير الوالدين. 

 وسائل االتصال الحديثةفل لمخاطر تعرض الط. 

 امتناع الولي عن اإلنفاق والرعاية.  

 عدم استيفاء الطفل للتالقيح الالزمة.  
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 تعريض الطفل لمخاطر الخالفات العائلية. 

 عدم مساءلة الطفل عما بحوزته من أموال أو أغراض.  

 حرمان الطفل من الحق في للعب والترفيه. 

  

 اعتياد سوء معاملة الطفل: (4)

يا أو نف بدنسوء المعاملة المعتادة في تكرار استعمال العنف ضدّ الطفل. وقد يكون العيتمثل خطر 

دني دوان البل للعلفظيا وقد يتمثل في احتجاز الطفل أو االمتناع عن تقديم الغذاء له... إن خضوع الطف

ف لعنيسبب لديه مشاعر الخوف من أن يكون غير مرغوب فيه أو منبوذا. كما أن الطفل ضحيّة ا

قفا ه مون لدييختزن في نفسه الكثير من مشاعر الغضب واألسى واإلحباط وهو ما من شأنه أن يكوّ 

صبي أو غيره  من المجلة الجنائية اعتياد سوء معاملة 224سلبيا من ذاته ومن محيطه. ويعتبر الفصل 

رس من مالمن القاصرين من اإلنام والذكور جريمة يعاقب عليها بالسجن مدّة خمس سنوات أو أكثر 

م ام أو عدالطع أدّى إلى إصابته بسقوط. كما يعتبر نفس هذا الفصل اعتياد منع اشديد اعلى الطفل عنف

 ء المعاملة الموجبة للعقوبة المذكورة آنفا.االعتناء بالطفل من قبيل سو

 ومن صوره:

 اعتياد حجز الطفل أو تجريده من حريته بصفة مثيرة للعيان. 

 اإلحجام عن تقديم لمساعدة الطبية الضرورية.  

 اعتياد تعنيف الطفل في إطار مؤسساتي.  

 اعتياد ضرب الطفل بالبيت.  

 تعريض الطفل للتمييز بمختلف أشكاله.  

  الطفل لإلرهاق المفرطتعريض.  

  لهبأعمال مرهقة تتجاوز طاقة تحمّ تكليف الطفل.  

 تعريض الطفل للعنف المعنوي داخل إطار مؤسساتي. 

  كشكل من أشكال العقوبةاعتياد حرمان الطفل من الطعام.  

  حدهماأبن القرين عند زواج اسوء معاملة. 

 عالمي بخصوصيات حياة الطفلالتشهير اإل. 

  بسبب اإلعاقةسوء معاملة الطفل.  

 

 نثى جنسيا:أاستغالل الطفل ذكرا كان او  (5)

 يتمثل أساسا في ارتكاب المحارم أو تعريض الطفل ألعمال الدّعارة.

 ارتكاا المحارم:  -1

و و العم أاألخ أ غالبا من قبل األب وبدرجة أقل من قبل على اإلنام ويتمّ  عادةيقع ارتكاب المحارم  -

 الخال.

ارتكاب المحارم ممارسة لعنف جسدي وإرهاب نفسي قصد إجبار الضحية على كتمان يصحب  -

 السر.

سنة  ةعشر يتلمحارم بالسجن اثننه يعاقب مرتكب اأمن المجلة الجنائية  229و 227ين ورد بالفصل -

كل شلمحارم ما إذا اتخذ ارتكاب اأتي يكون سنها دون خمسة عشر عاما خذ موافقة الطفلة الأإذا 

ملة ما كاء بفعل الفاحشة بدون قوة على صبي أو صبية لم يبلغا من العمر ثمانية عشر عااعتدا

ن ذا كاإمجلة الجنائية وتضاعف المكرر جديد من  228فيعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام الفصل 

 من المجلة الجنائية(. 229الفصل الجاني من أصول الطفل الضحية )
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ثيرا فيا وكارتكاب المحارم من األطفال يعيشون تأزما نفسيا وعاطتبرز بعض الدراسات أن ضحايا  -

ب ضطراما يجنحون زمن كبرهم إلى ممارسة البغاء وإلى انتهاج سلوك انتحاري وعموما فان اال

ياة ناء حبنه أن يحرم األطفال الضحايا من ألمحارم من شالنفسي والعاطفي المنجر عن ارتكاب ا

 قّرة.طبيعية ومن التمتع بحياة مست

 

 تعريض الطفل ألعمال الدعارة: -2

ب كاأل هذه الظاهرة محدودة وتوجد أساسا في األوساط التي طبع االنحراف سلوك بعض أفرادها -

طفلة قيام ال باركةواألم واإلخوة حيث يقوم هؤالء بالمتاجرة بأجساد بناتهم أو أخواتهم أو يقومون بم

 بذلك النشاط لكونه يوفر لهم مداخيل مادية.

لسجن من ون باوك أفراد األسرة هذا يعتبر من قبيل الوساطة في الخناء الذي يعاقب عليه القانوسل -

مجلة من ال 233عام إلى خمسة أعوام وبالخطية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار. )الفصل 

 الجنائية(.

و في تصوير أشرطة فيدي هن/من الصور األخرى لتعريض األطفال ألعمال الدعارة تشريكهم -

قبيل  فا منإباحية يتم تداولها ويعتبر تعريض الطفل إلى أعمال الدعارة على النحو المذكور آن

خطية م وبالثة أعواالتحريض على الفجور أو تسهيله ويعاقب عليه القانون بالسجن من عام إلى ث

 من المجلة الجنائية(. 234)الفصل  إلى خمسمائة دينار رمن مائة دينا

 ومن صوره:

  المحارمزنا. 

 التحرش الجنسي بالطفل من قبل أحد أفراد العائلة أو األقارب. 

 استخدام الطفل في شبكات الدعارة الستغالله. 

 تعريض الطفل ألعمال الدعارة أو ألشكال من االنحراف الجنسي.  

 لتحرش الجنسي بالطفل داخل المؤسسات واستغاللهم جنسياا. 

 ممارسة الجنس مع الطفل. 

 بالطفل في العالقات الجنسيةر التغري. 

 االستغالل الجنسي عبر وسائل االتصال الحديثة. 

 تعرض الطفل لالعتداء بالفاحشة. 

 عرض وتداول الطفل أي مصنفات مطبوعة أو مرئية تخاطب غرائزه الجنسية. 

  

 استغالل الطفل في اإلجرام المنظم: (6)

الك، و األمأارتكاب اعتداء على األشخاص يعتبر استغالل الطفل في اإلجرام المنظم الذي يهدف إلى 

من  جديد 132سنة حسب الفصل  ةى عشرتجريمة يعّرض مقترفها إلى عقوبة بالسجن تصل إلى اثن

 المجلة الجنائية.

ذلك  ما فيوتعّرضت مجلة حماية الطفل إلى خطر استغالل الطفل في اإلجرام المنّظم وعددت صوره ب

 والتحريض على القيام بأعمال العنف والترويع. زرع أفكار التعّصب والكراهية فيه

 ومن صوره:

 محاولة اجتيازالحدود خلسة.  

 استغالل الطفل في بيع السلع المهربة والتهريب. 

  ع.على القيام بأعمال العنف والترويزرع أفكار التعصب والكراهية والتحريض  

 نشر األفكار الهدامة. 

 ل للمواد المخدرةاستعمال أو استغالل الطفل في ترويج الطف. 
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 إقحام الطفل في عمليات السرقة والنشل. 

 خدمة القائمين على بيوت الدعارة من طرف األطفال.  

 االتجار في المواد الكحولية وترويجها. 

 ترويج المواد المسروقة. 

 طفال في االعتداء على المرافق العمومية والممتلكاتشراك األإ. 

 

 :ااقتصاديتعريض الطفل للتسول أو استغالله  (7)

و ليّه أيتمثل تعريض الطفل للتسول في اصطحاب الطفل من قبل و خطر تعريض الطفل للتسّول: -1-

ها قترفمليها وك يعدّ جريمة يعاقب عغيره للتسول في الطريق العام والفضاءات العمومية، وهذا السل

ل خدام األطفاجديد من المجلّة الجنائية( وتضاعف العقوبة إذا تم است 171بالسجن ستة أشهر )الفصل 

 ة حيثبصورة جماعية. ويسبب تعريض الطفل للتسول اإلضرار بصحة الطفل الجسمية وكذلك النفسي

التذلل وعطاف ينشأ على غير القيم التربوية واألخالقية المطلوبة بل بمركبات نقا ونزعة إلى االست

طلق على الم االعتماد ا/تقدير الذات وتقدير قيمة العمل ويترشح لديه ا/غيب لديهواحتقار الذات وي

 ن والرضع.وال في التسول هم األطفال المعوقاآلخرين. واألطفال األكثر استغال

 

حاء ميع أنتعتبر عمالة األطفال ظاهرة منتشرة في ج خطر تعريض الطفل لالستغالل االقتصادي: -2-

رت فقد حجّ  تهديدف تهدد سالمتهم البدنية. ولحماية األطفال من هذا النوع من الالعالم يعملون في ظرو

تفاقية اء باالباألنشطة الصناعية متالئمة مع ما جسن الخامسة عشرة مجلة الشغل تشغيل األطفال دون 

وكذلك  1995المتعلقة بالسن الدنيا للتشغيل والتي صادقت عليها تونس في سنة  138الدولية رقم 

لى عالذي نا  2002جويلية  23المؤّرخ في  2002لسنة  80جاما مع القانون التوجيهي عدد انس

 . السادسة عشرةإلزامية التعليم األساسي إلى سن 

 2017لسنة  58كما أن تجريم العمل المنزلي لألطفال وللفتيات خاّصة حسب ما نا عليه القانون عدد 

لتحاق ة لالبشأن العنف ضدّ المرأة، من شأنه أن يقلا من انقطاع الفتيات عن الدراسة في سن مبكر

 من االستغالل االقتصادي. نمل بالمنازل وفي ذلك ضمان حمايتهبالع

 ومن صوره:

 حمل الطفل على القيام بأشغال تفوق حجم طاقته وسنه. 

 جلة مالصور المشار إليها في  حمل الطفل على العمل في سن مبكرة واستغالله خارج

  .الشغل

 تعريض الطفل واستخدامه للتسول من قبل الكبار أو في إطار منظم.  

 استغالل الطفل في عروض جماهيرية خارج الصور المرخا فيها قانونا.  

 تعاطي الطفل ألنشطة هامشية. 

 حمل الطفل على التسول.  

 ى مواصلة الدراسةممارسة الطفل ألنشطة اقتصادية موسمية مما يؤثرعل.  

 بيع البضاعة المهربة. 

  ّالعمل بالورشات من دون عقود تدريب مهني. 

 استغالل الطفل في التوريد غير القانوني للسلع عبر الحدود.  
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 عجز األبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن اإلحاطة والتربية: (8)

 لتهديدالواليات حسب مؤشرات وضعيات اوهي من أكثر وضعيات التّهديد انتشارا  في العديد من 

لّطفل اعاية ن ألسباب مختلفة عن راحماية الّطفولة، حيث يعجز األبو المنشورة من مكتب مندوب عام

 واإلحاطة به ومتابعته وتربيته، وعلى رأسها الفقر، والعجز الصّحي.

 ومن صوره:

 إتيان الطفل لسلوكات محفوفة بالمخاطر. 

 ره طيأأو المتعهد به وعجزهم البين عن تلديه أو الحاضن تمرد الطفل باعتراف وا

 . واإلحاطة به

 ذلك ود به إفالت الطفل بصفة بينة عن أية مراقبة من قبل والديه أو الحاضن أو المتعه

  .بسبب ظروفهم الخاصة

 تسول الطفل تلقائيا وبإرادته . 

 السادسة عشرة.رسي التلقائي للطفل دون سن االنقطاع المد  

 االضطراري عن الطفل التخلي. 

  و مرض مزمن أو تقدم في السنّ أالعجز عن اإلحاطة بسب اإلعاقة.  

 اعتياد الهرب من البيت أو المؤسسة والمبيت خارجها.  

 فالت الطفل عن الرقابة بموجب الدالل المفرطإ. 

 

 المجلة الحماية في آليات

تنوعة ية المتضافرت مع اآلليات القضائحيث  حدثت المجلة جملة من اآلليات األساسية لحماية الطفلأ

 والموضوعة لحماية الطفل المهدد والطفل الجانح وخاصة:

 مندوب حماية الطفولة 

 واجب االشعار 

 الوساطة 

 قاضي األسرة 

  قاضي األطفال 

 محكمة األطفال 

 مندوب الحرية المحروسة 

  القضائيةوالّضمانات اإلجراءات 

 

ة جلة حمايمرستها يعدّ مندوب حماية الطفولة من اآلليات الحمائية الهامة التي أة: مندوا حماية الطفول

لة أو اية الطفوحملب مندو يعينوالطفل لتكريس تقاليد العمل االجتماعي الوقائي لفائدة األطفال المهدّدين. 

لة الطفووبالنظر إلى وزارة شؤون المرأة واألسرة  يرجع مندوب حماية الطفولة، وأكثر بكل والية

  .تمتع بصفة مأمور الضابطة العدليةيو المختّا ترابيّا . يخضع إلى سلطة الواليو

المهددة  بمختلف وضعيات الطفولةيتعهد وقائي في جميع الحاالت الصعبة و يمثل المندوب هيكل تدخلو

. سالمة الطفل البدنية أو المعنويةلكل ما يهدد  حدّ ويعمل على وضع وتقدير الصعوبات التي تواجهها 
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يمكن للمندوب اتخاذ . وإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجتها متابعتها إلى غايةيتكفل المندوب بالوضعية وو

خلين في ديتعاون المندوب مع قاضي األسرة ومختلف المت. وتدابير اتفاقية وتدابير عاجلةوتدابير حماية، 

 .الجهة

ّمة قوة العاة بالويتمتع مندوب حماية الطفولة بصفة مأمور الضابطة العدلية وهي صفة تخّول له االستعان

فل المهام المناطة من مجلة حماية الط 30والدخول إلى أّي مكان يوجد فيه الطفل المهدّد. وقد حدد الفصل 

 بعهدة مندوب حماية الطفل.

 الفصليه طبقا لما نّا عل –إبالغ وإشعار مندوب حماية الطفولة بوضعية تهديدهو : واجب اإلشعار

 .( من مجلة حماية الطفل31)

رة بضرو يهدف واجب اإلشعار إلى تشريك المجتمع وتحميله مسؤولية حماية الطفل من خالل تحسيسهو

، و البدنيةأيّة المعنوه سالمتي تهدد صحة الطفل وتار مندوب حماية الطفولة بكل الحاالت الالقيام بإشع

 و سالمتهطفل أما تبين له أن هناك ما يهدد صحة الدوب حماية الطفولة كلّ لكل شخا إمكانية إشعار منو

  البدنيــة أو المعنوية.

ذين اص الي بالنسبة إلى األشخنهمويصبح اإلشعار وجوبيا على كل شخا بمن في ذلك الخاضع للسر ال

ار بأي ون اإلشعيكو(، ...المربون -ماعىأعوان العمل االجت -)األطباء باألطفالم عالقة لهم بحكم مهنته

 واإلشعار نوعان: .شكل من االشكال )مباشر، مراسلة، فاكس، هاتف...(

يتهم، أي إلزامي على كل شخا يتولى بحكم مهنته العناية باألطفال ورعااألّول، وجوبي:  -

ة وقاية  مهمّ االجتماعيّين وغيرهم مّمن تُعهد لهم بوجه خاصّ كالمربّين واألطبّاء والمتدخلين 

كذلك هو ويةّ، الطفل وحمايته من كّل ما من شأنه أن يهدّد صّحته أو سالمته البدنية أو المعنو

ضعية وجوبي  على أي مواطن في حالة وقوفه على وضعية اعتياد سوء معاملة الّطفل )الو

 ر أثرهمااعتبابكرا كان أو أنثى جنسيّا  )الوضعية الخامسة( الّرابعة( ووضعية اسغالل الّطفل ذ

 اجب عنديقوم بهذا الووتوقع المجلة عقوبات على من ال  الشديد الّسوء على شخصية الطفل.

  وضعية تهديد.لتفّطنه 

حيث جعلت المجلة اإلشعار اختياريا في الحاالت الصعبة الواردة  الثاني، وهو اختياري: -

من غير تلك المتعلقة بحالتي اعتياد سوء معاملة الطفل واستغالله جنسيا اختياريّا   20بالفصل 

حيث لم يستعمل المشرع صيغة الوجوب على غرار بقية الفقرات األخرى من الفصول 

المذكورة، وبالتالي ال يترتب أي عقاب على المتخلف عن اإلشعار وكأن المشرع ترك مسؤولية 

م حسب درجة وعيه وحسه المدني، بل إن المشرع قد شجع على القياذلك إلى إرادة المواطن 

 .باإلشعار والترغيب فيه بإقراره

جهات وفضال عن وجوب اإلشعار بحاالت الخطر الُمحدق ببعض األطفال، فإن مساهمة الهياكل وال

لعائلية اة والحكومية والجمعيات المعنية في هذا المجال تتمثل بالخصوص في تقويم الوضعيات الشخصيّ 

خرى، ناحية أ ها منلألطفال الذين تّم اإلشعار بحاالتهم الّصعبة من ناحية، وفي التعّهد االجتماعي ببعض

 وفي الوقاية من تلك الوضعيات.

 80100010ر لمندوا حماية الطفولة ضالرقم األخ
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ي القاض المثول أمام ّطفلجلة حماية الطفل حتى يتفادى الجراء الصلح في مإوقع تكريس : الوساطة

ة حماية مجلمن  113فجاء تعريف الوساطة في الفصل  ،الجزائي والحكم عليه بعقوبات سالبة للحرية

ن متضرر أو ين المومن يمثله قانونا وب "الجانح"آلية ترمي إلى إبرام الصلح بين الطفل الطفل بكونها: "

 ."ية أو التنفيذول التتبعات الجزائينوبه أو ورثته وتهدف إلى إيقاف مفع

ذي يرفع به النها يجب أن تكون صادرة عن إرادة الطفل أو نائالوساطة إرادية وليست إلزامية أل هذهو

دوب منويتولى ، مجلةمن ال 116مطلبا في إجراء صلح لمندوب حماية الطفولة حسب أحكام الفصل 

 هم نفسيةفحاولة مثم  ،فهاالتي خلّ ثار ومعرفة أسبابه واآل فحا الفعل الذي ارتكبه الطفلحماية الطفولة 

)عدا  وبعد ذلك يتصل بالمتضرر ويعرض عليه الصلح الذي يمكن إجراؤه في جميع الجرائم، الطفل

عات مجلة ويفضي الصلح إلى إيقاف مفعول التتبّ من ال 69جريمة القتل( حسبما نا عليه الفصل 

لصلح ن طلب اإفئية دابير الوقاالعقاب أو بالتّ . وحتى بعد صدور الحكم بالجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ

  .م الصادر ضدهالتنفيذ ومحــو آثار الحك اليقاف

عية الطفل يتعّهد بوضو .من الرتبة الثانية ال تقّل تجربته عن عشرة أعوام هو قاٍض : قاضي األسرة

ع نظره لمرج التابعالمهدّد في سالمته البدنية أو المعنوية، ويشرف على نشاط مندوب حماية الطفولة 

لطفل ماع اسيتولى قاضي األسرة و ويقوم بجمع المعلومات والتقارير والمعطيات الخاصة بوضع الطفل.

لطفولة اية اووليه أو حاضنه أو مقدمه أو كافله ويتلقى مالحظات ممثل النيابة العمومية ومندوب حم

 لحتهحضور الطفل مراعاة لمص وعند االقتضاء محاميه ويمكن له أن يقرر إجراء المرافعات دون

 يمكن لقاضي األسرة أن يأذن بإحدى الوسائل التالية: و .الفضلى

 ( إبقاء الطفل لدى عائلته.1

 توجيهها.ئلة وفولة بمتابعته ومساعدة العا( إبقاء الطفل لدى عائلته وتكليف مندوب حماية الط2

 ( إخضاع الطفل للمراقبة الطبية والنفسانية. 3

ية و تربوالطفل تحت نظام الكفالة أو لدى عائلة استقبال أو لدى مؤسسة اجتماعية أ( وضع 4

 مختصة.

 .الطفل بمركز للتكوين أو التعليم ( وضع5

لطفل ا إزاء اذن بهأخاذها أو التي األحكام والتدابير التي تم اتّ  قاضي األسرة ملزم بمتابعة تنفيذ كلّ و

 لمختا ترابيّا.ويساعده في ذلك مندوب حماية الطفولة ا

 

مة ل محكينتصب في كو هو قاض من الرتبة الثانية ال تقّل تجربته عن عشرة أعوام. قاضي األطفال:

 ولة.ابتدائية ويختّا بالنظر في المخالفات والجنح بمساعدة مستشارين مختصين في شؤون الطف

 

ايات والجن تنظر في التهمو تتعّهد بما كان سابقا من مشموالت محكمة االستئناف.و محكمة األطفال:

 طفال.هام أو تنتصب كهيئة استئنافية ألحكام وقرارات قضاة األالموّجهة من طرف دوائر االتّ 

مختّا في شؤون الّطفولة، ويبدي رأيه لقاضي األطفال كتابة، حيث تقتضي هو  :الّطفولة مستشار

صين في كّل محكمة بناء على استشارته، ويتّم تعيين عضوين مختمنها وجوب  82المجلة حسب الفصل 

 .من الوزراء المكلفين بالعدل والشباب والطفولة والشؤون االجتماعية قائمة تضبط بقرار مشترك 
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 وح.المفت هو مندوب قاّر أو متطّوع يمارس نظام مالحظة الطفل في الوسط مندوا الحرية المحروسة:

وضوع لمالسهر على مراقبة الطفل ا وهو إطار متخّصا في مجال الطفولة تتمثّل مهامه خاصة في:

 ضاء.وتمكينه من الرعاية والعناية والحماية عند االقتته إحاطو تحت نظام الحرية المحروسة

 قضائية:وضمانات إجراءات 

عاد كّل ي استبفيتمثّل هذا اإلجراء القضائي الذي يمارسه أعضاء النيابة العمومية  عدم التجريم: -

ة ه بالمضرّ جع عليشأن الطفل، إذا كان الفعل المقترف من قبله بسيطا ويرتهمة وإلغاء كّل تتبّع في 

ي عمومية فابة الوتندرج هذه السلطة المعترف بها من مجلة حماية الطفل لقضاة الني أكثر من النفع.

ت الجزائية من مجلة اإلجراءا 30عموم مبدأ مالءمة التتبعات الجزائية المنصوص عليها بالفصل 

و لقّاها أتي يتى أّن "وكيل الجمهورية يجتهد في تقرير مآل الشكايات واإلعالمات الالذي ينّا عل

 التي تنهى إليه".

 محكمة فيضاة اليتمثّل هذا اإلجراء القضائي الذي يمارسه أعضاء النيابة العمومية أو ق التجنيح: -

 ، حتىجنايةتغيير وصف الفعلة المرتكبة من قبل الطفل بحيث يتّم اعتبارها جنحة عوضا عن 

 يستفيد بالتخفيف التشريعي الناتج حتما عن ذلك.

ح كز إصالللطفل المودع بمريتمثّل هذا اإلجراء القضائي في زيارة قاضي األطفال  المتابعة: -

 نه.لإلّطالع على وضعه وللوقوف على مدى تقبّله للتدابير المأذون بها في شأ طفالاأل

ف ل أصناإلرساء خطة قاضي تنفيذ العقوبات بالنسبة لكوهذا اإلجراء يعتبر تمهيدا تشريعيا 

 المحكوم عليهم.

فل لف الطميتمثّل هذا اإلجراء القضائي في إعادة النظر من قبل قاضي األطفال في  المراجعة: -

 دبير آخراء بتمّرة كل ستّة أشهر على أقصى تقدير، وتعديل التدبير المتّخذ في شأنه عند االقتض

 ه الفضلى.يتماشى أكثر ومصلحت

يّر أن يغ قرار صادر عن قاضي األطفال من شأنه لىهذا اإلجراء القضائي هو عبارة ع التعديل: -

 .من عدمه إلدانةالطفل دون النظر مجدّدا في مبدأ ا شأن الوسيلة التربوية اإلصالحية المتّخذة في

مركز وضعه بهو إجراء إداري يتمثّل في تمتيع الطفل المتّخذ في شأنه تدبير قضائي ب اإلجازة: -

ركز مإلى وسطه العائلي، ثم الرجوع ى لإإلصالح األطفال بإجازة تسمح له بالعودة مؤقتا 

 اإلصالح لتلقّي برنامج اإلحاطة والتأهيل المخّصا له.
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 القسم الّرابع:

 األطفالالمقاربة التونسية لعدالة 
 

 للقانون في القانون الجزائي . الطفل المخالف1

ى وذلك حت لدولةيحتاج إلى الحماية من أسرته/ا ومن المجتمع ومن ا لن "مجلة حماية الطفل" أن الطفلتع

ى كل جتمع وعلى الملو كان "جانحا/ة" كما تصفه المجلة، إذ أنه ال يولد متهما بالفطرة. وأن من حقه/ا عل

ية ألساساألطراف أن يعامل معاملة حسنة تتفق مع درجة إحساسه/ا بكرامته/ا، وأن من المقومات ا

نى حتى يتس خالفةلحسنة اتخاذ التدابير المناسبة في شأنه/ا تتالءم مع ظروفه/ا ومع نوع المللمعاملة ا

 تأهيله/ا وإعادة إدماجه/ا. 

وفر ت. وأنها ه عامويعتبر المشرع أن العدالة الجزائية لألطفال ما هي إال جزء من العدالة الجزائية بوج

  ضمانات متعددة، منها:للمتقاضين كبارا أو صغارا 

 ابق س، بمعنى أن ال جريمة وال عقوبة إال بنا قانوني مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

 الوضع. 

 بمعنى أن كل متهم يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته. مبدأ قرينة البراءة ، 

 بمعنى الحياد والنزاهة. مبدأ االستقاللية ، 

 يفهمها  بلغة ت المتخذة تجاهه، بمعنى أن يفهم المشتبه به كل اإلجراءامبدأ اإلعالم بالتهمة

 حتى لو اقتضى ذلك اعتماد مترجم. 

 بمعنى الحق في انتداب محام أو تسخيره لفائدتهمبدأ الحق في الدفاع عن النفس ، . 

 أو على اإلدالء بشهادة. ومبدأ عدم اإلكراه على االعتراف 

ماية جلة حرد جزء منه بم، الذي وجزائي التونسي الموجه إلى الطفلويمكن أن نعتبر أن القانون ال

ة ومدرس المدرسة الموضوعيةالطفل، يستند إلى مبادئ مختلف مدارس القانون الجزائي، خاصة منها 

عو إلى تي تدال المدرسة الموضوعية، ويعكس مضامينها األساسية. فهو يتبنى مقوالت الدفاع االجتماعي

ه يُقر ما أنكمة. وضوعية التي تحف بالجريبعين االعتبار مختلف العوامل والظروف الذاتية والماألخذ 

ما اكمة وما قبل المحاكمة وأثناء المحمن التقاضي الجزائي،  خصوصيات للطفل في المراحل الثالم

سط الوأن بتستند إلى الحقيقة العلمية التي تفيد  طابع وقائي وحمائي وعالجي، ذات بعد المحاكمة

 لووفي كل األح و عامال من العوامل التي تقود إلى العود.، أللطفل السجني يمكن أن يكون عامال مهددا

ا ردعه/و ية إلصالح الطفلاإلجراءات العقابية وحدها غير كافتعكس هذه الخصوصيات القناعة بأن 

عد تسا عياألمر يتطلب إجراءات مرافقة ذات طابع عالجي واجتماوحمله/ا على تقويم سلوكه/ا، وأن 

 على تجاوز وضعه/ا كطفل/ة مخالف/ة للقانون.  الطفل

تتعلق وتتضمن هذه الخصوصيات عناصر عديدة ضمن كل مرحلة من مراحل سيرورة التقاضي، 

 بالمساءلة الجزائية، والتتبع، والبحث، والتحقيق.
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 بصفة عامة في مستوى الحقوق األساسية للطفل. الخصوصية 2

، ال  فته طفي يضمنها له المشرع بصبمجموعة من الحقوق األساسية الت المخالف للقانون يتمتع الطفل

 : ن نميز فيها بين نوعين من الحقوقوليس بصفته/ا مخالفا /ة للقانون. ويمكن أ

 ت األخرىفاقياة كإنسان تضمنها االتفاقية الدولية لحقوق الطفل واالت/الحقوق األساسية للطفل -

 ذات الصلة. كما تضمنها التشريعات الوطنية ذات العالقة. 

 وإلى يحتاج إلى الحماية الخاصة وإلى الرعاية وحقوق أساسية بصفته/ا طفال/ة قاصرا/ة -

النفسي وذهني نه/ا من النمو الاإلجراءات والتدابير االجتماعية والقانونية الخاصة التي تمك

ه داخل محيط بما يجعل منه/ا مستقبال إنسانا  مكتمل التكوين ومندمجاواالجتماعي، 

 االجتماعي. 

 :حقوق األساسية في النقاط التاليةيمكن أن نفصل جملة هذه ال

 عليميةذات الصبغة االجتماعية والت في التمتع بمختلف التدابير الوقائية حق الطفل 

اطر ها مخوالصحية التي تهدف إلى حمايته/ا من مختلف أشكال التهديد والمخاطر، بما في

 الجريمة .

 نية قانو في كل ما يتخذ من تدابير اجتماعية أو في مراعاة مصلحته/ا الفضلى حق الطفل

ة جتماعيأن يبدو كمصلحة ابشأنه/ا، وهو ما يعني أسبقية مصلحة الطفل/ة على ما يمكن 

 عامة، وعلى مصلحة أي طرف تبدو متناقضة مع مصلحة الطفل/ة.

 حافح ما ي، بحق الطفل/ة في اإلجراءات التي تعطي االعتبار للعمل الوقائي داخل األسرة

ده/ا داخل محيطه/ا الطبيعي حفاظا على توازنه/ا النفسي والعاطفي وجوعلى 

 لطفلاشئة والديه/ا أو من يقوم مقامهما في متابعة تن واالجتماعي. وبما يؤكد مسؤولية

ها ال عنوتربيته/ا. وحقه/ا في المحافظة على عالقة منتظمة بأسرته/ا في صورة االنفص

 ألي سبب من األسباب.

 لحقوقاا، وبجميع /وأسرته/ا في اإلعالم بجميع اإلجراءات التي تتخذ بشأنه حق الطفل 

 لفائدتهم/هن. والضمانات التي يقرها القانون 

 ا. وهو حق في كّل القرارات والقضايا التي تهّمه/ في التعبير وفي المشاركة حق الّطفل

 تخذتي تُ ير ال، وبكل اإلجراءات والتدابمواضيع ذات العالقة بحياة الطفليتأكد أكثر في ال

 بشأنه/ا.

 حمي لتي تا المعاملة الحسنةأو الذي تعلقت به/ا تهمة في  المخالف/ة للقانون حق الطفل

لتي امج اشرفه/ا وشخصه/ا. وحقه/ا في الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية ضمن البر

 تتيحها الدولة.

 

 . الخصوصية في مستوى المساءلة الجزائية3

يقصد بالمساءلة الجزائية قدرة الشخص على تحمل المسؤولية القانونية على ما يقترفه من أفعال وما 

خذه من قرارات، تكون مرتكزة على درجة من القدرة على االختيار والتمييز يأتيه من سلوك وما يت

 وحيث يعتبر الطفل والفهم والمعرفة المسبقة بموضوع الفعل، تتفاوت وجوبا من شخص إلى آخر.

شخصا حامال ألدنى درجة من هذه المقدرة على التمييز وعلى االختيار، فإنه/ا يتمتع بإجراءات خاصة 
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. الثامنة عشرة امة شخصا غير راشٍد ما لم يبلغيعتبر بصفة عفي مستوى المسؤولية القانونية، حيث 

ية مراحل أساس بثالث يمرّ  حيث، سب المرحلة العمرية التي يعيشها الطفلوتشهد هذه المسؤولية تحوال ح

 :ذات عالقة بالمساءلة الجزائية

  ّيها فيعتبر و ،الثالثة عشرةبلوغ الطفل/ة سن ن الفترة األولى من الوالدة إلى ما دو تمتد

 ليس له/اييز وبجريمته/ا بحكم أنه غير قادر/ة على التم غير قابل للمؤاخذة القانونية الطفل

صال ادر أالمعرفة بالقوانين بما يجعل إجراءات التتبع والعقاب غير مجدية مع شخا غير ق

ن من المجلة الجنائية بي 38 الفصل سّوييبحكم صغر سنه/ا على استخالص الدروس. و

 سنه اوزيتج ال من يعاقب ال" ة عشر عاما والشخا فاقد العقلالثالث الطفل الذي لم يبلن

 ن يأمرأ للقاضي ويمكن .العقل فاقد كان أو الجريمة ارتكابه عند كاملة عاما عشر ثالثة

 68الفصل  ناّ كما ي .اإلدارية" للسلطة المعتوه المتهم بتسليم العام األمن لمصلحة مراعاة

ة ا بقرينيتمتع الطفل الذي لم يبلغ سنه الثالثة عشر عام"على أن من مجلة حماية الطفل 

 ...".غير قابلة للدحض على عدم قدرته على خرق القوانين الجزائية

  لطفل/ةا، ويكون فيها الثالثة عشر عاما والخمسة عشر عاماتتراوح الفترة الثانية بين 

 من مجلة حماية الطفل 68. يواصل الفصل مسؤولية بسيطة ومسؤوالقابال للمساءلة 

د بلغ بعوتصبح هذه القرينة بسيطة إذا ما تجاوز الثالثة عشر عاما، ولم ي: "... القول

ً  خمسة عشر كنها لدحض لاعتماد القرينة غير القابلة ل". خالل هذه الفترة يمكن دائما عاما

 لأخذ بعين االعتبار شخصية الطفالقاضي التي ت، وذلك طبقا لتقديرات تصبح بسيطة

 وظروفه/ا ونوعية الفعل المرتكب.

  لطفها ال، ويكون فيالفترة الثالثة فتمتد بين الخمسة عشر عاما والثمانية عشر عاماأما 

 مسؤوال/ة مسؤولية جزئية وقابال/ة للمقاضاة.

 في مستوى المساءلة الجزائية في:  من جهة أخرى تتجلى خصوصية الطفل

 على جنحة"ال، وهذا يعني إضفاء وصف "مبدأ تجنيح كل الجنايات ما عدا جرائم القتل 

 69 لفصلاجناية" التي يكون عقابها أشدّ. وهو مبدأ يعلنه الالفعل المرتكب عوضا عن "

 ذلك يف ويراعى القتل جرائم عدا ما الجنايات كل تجنيح يمكن" :من مجلة حماية الطفل

 وظروف الطفل وشخصية منها المسّ  الواقع والمصلحة وخطورتهاة الجريم نوع

  .الواقعة"

 م الذي يتراوح سنه بين ثالثة عشر وخمسة عشر عاما وعد مبدأ عدم مؤاخذة الطفل

من 78 ، وذلك حسب الفصل معاقبته/ا عندما يتعلق األمر بالمحاولة في مادة الجنح

 المجلة. 

  ت جراءان إا مليهرير مستوى المساءلة وما يترتب عفي تق لما للسن من أهميةواعتبارا

ون، يضبط بالرجوع إلى تاريخ اقتراف الفعل المخالف للقان خصوصية، فإن سن الطفل

 72فصل وليس إلى تاريخ اكتشافه أو تاريخ القبض على مرتكبه، وذلك حسب ما يعلنه ال

 من مجلة حماية الطفل.

 مستوى التتبع والتحقيق واالحتفاظ والحكم. الخصوصية في 4

ق األمر باألطفال ع والتحقيق واالحتفاظ والحكم عندما يتعلّ ع إلى تنظيم إجراءات التتبّ سعى المشرّ 

المتمثلة في  في مواجهة الضابطة العدلية ضمانات لصالح الطفلزها عن غيرها، محاوال بذلك توفير وميّ 
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أول هذه . جتماعية للطفلمراعاة للخصوصيات النفسية واالجهازي الشرطة والحرس الوطني، 

 سماع العدلية الضابطة لمأموري يمكن ال: "من مجلة حماية الطفل 77هي ما يعلنها الفصل  الضمانات

 كانت وإذا ."الجمهورية وكيل بعد إعالم إال تجاهه عمل إجرائي أي تخاذا أو فيه المشبوه الطفل

 لم يسبق إذا تسخير محام الجمهورية وكيل على يجب بالغة خطورة ذات طفلإلى ال المنسوبة األفعال

الطفل  سماع العدلية الضابطة لمأموري يمكن ال الحاالت كل وفي .عنه للدفاع محاميا انتدب أن للطفل

ن م أو حاضنه أو وليه من يعتمده من بحضور إال كاملة عشر عاما الخمسة عمره يتجاوز الذي لم

  .الرشداء" األقارب

 :ث هيويشتمل الفصل على ضمانات ثال

 قبل سماع الطفلمن قبل مأموري الضابطة العدلية  وجوا إعالم وكيل الجمهورية 

 أو اتخاذ أي إجراء تجاهه/ا. المشتبه به/ا

 تسنى حاالت التي ال يمن قبل وكيل الجمهورية، خاصة في ال وجوا تسخير محام للطفل

 انتداب محام. فيها للطفل

  اما عالخمسة عشر  إذا لم يبلغ الطفلأو من يقوم مقامه/ا  ولي/ة الطفلوجوا حضور

 ، وذلك قبل سماعه/ا من قبل الضابطة العدلية.كاملة

اءات مع الطفل/ة فهو يخضع بصفة عامة للشروط المقررة في مجلة اإلجر وبالنسبة إلى التحقيق

جلة من م 85ما يعلنه الفصل  ، وذلك حسب53و 28و 27الجزائية، خاصة منها ما ورد في الفصول 

 :ثةـأمور ثالبأو أثناء المحاكمة، أثناء التحقيق  أن الخصوصية تظل مضمونة للطفل إالحماية الطفل. 

 أو  لقضيةتتعلق با في مسائليا أو كتابيا وخبير/ة أو أكثر إلبداء الرأي شف وجوا حضور

 من مجلة 76، بما يساهم في إنارة القاضي، كما يشترط ذلك الفصل بشخصية الطفل

 حماية الطفل.

 ليه/او أو الطفل رغب إذا إال ،الطفل حضور قاضي/ة األطفال في المخالفات دون ينظر 

حضور من ال ال ومحكمة األطفال إعفاء الطفلكما يمكن لكل من قاضي/ة األطف .ذلك في

سب حه/ا. في الجلسات إذا كانت مصلحته/ا تقتضي ذلك، وينوبه/ا حينئذ وليه/ا أو محامي

 من مجلة حماية الطفل. 95و 73الفصلين 

 طفال.أالتي تعقد بدون حضور العموم إذا تعلق األمر بمحاكمة  سرية جلسات المحاكمة 

حيث يمنع  ة للطفلوحرمة الحياة الخاصفي حين تظل جلسة النطق بالحكم علنية. 

تي ها البع أن تكون القضايا واألحكام المتعلقة بها ومداوالت الجلسات الخاصة المشرّ 

لى فاظا عمرتكبها أو متضررا منها مادة للنشر وللترويج اإلعالمي، وذلك ح يكون الطفل

 شرف الطفل/ة وأسرته/ا وسمعتهما.

 لك،في ذ يةوجوا استشارة النيابة العمومط فإن مجلة حماية الطفل تشترأما فيما يتعلق باالحتفاظ 

ما عدا ذلك يا فمن المجلة. أم 94يعلنها الفصل  اءات الخاصة التي يجب مراعاتها،وتقدم عددا من اإلجر

 مكررا من مجلة اإلجراءات الجزائية.   13يبقى االحتفاظ خاضعا للفصل ف

 :وهذه اإلجراءات الخاصة بالطفل هي التالية
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  ان ك إذا تحفظيا عاما عشر الخامسة سن يتجاوز الذي لم إيقاف الطفلعدم إمكانية

قاف إذا من الممكن تنفيذ اإليهذا يوحي ضمنيا أنه  جنحة. أو مخالفة تهما بارتكابم

 تعلق األمر بارتكاا جناية.
 أو جراءاإل هذا اتخاذ الضروري من أنه تبين إال إذا األطفال عدم اللجوء إلى إيقاف 

 التدابير. من غيره اتخاذ يمكن ال أنه ظهر

 باألطفال خاص بجناح مؤقتة وبصفة التعذر وعند ،مختصة بمؤسسة الطفل يودع 

 .الموقوفين/ات بقية عن ليال فصله/ا مع حتمية ،بالسجن

 عطلوال واألحد السبت أيام بإجازة التمتع - التحفظي اإليقاف مدة - للطفل يمكن 

 المتعهدة. القضائية ذلك الهيئة في وتنظر الرسمية

 . الخصوصية في مستوى االختصاص الحكمي والترابي لقضاء األطفال5

 خصوصيات:  بخمسيتعلق األمر في هذا المستوى 

 ،عمرج من مجلة حماية الطفل على أن "يضبط 74الفصل  يناّ  األولى: االختصاص الترابي 

ة الجريم ترافاق بمكان أو أو مقدمه أبويه أو الطفل إقامة بمكان المختصة للمحكمة الترابي النظر

 .نهائية ةبصف أو وقتية سواء بصفة فيه وضع الذي أو به عليه عثر الذي بالمكان االقتضاء وعند

 لفوهو بذلك يخا .ذلك" الطفل مصلحة اقتضت إذا القضية عن لىتتخ أن المتعهدة وللمحكمة

 اقتراف الجريمة.القاعدة العامة التي تكون فيها األولوية لمحكمة مكان 

 عاما. عشر ثمانية أعمارهم/هن بلغت وبمتهمين/ات فلبط إذا تعّلقت قضية الثّانية: تفكيك الملف 

 إلى وبالنسبة ،خاص بالطفل وجوا إعداد ملفذلك بالنسبة إلى وكيل الجمهورية  علىويترتب 

ن ه/أعمارهم بلغت الذين المتهمين/ات في حق االذي سبق أن فتح بحث المختا التحقيق قاضي

ت همين/االمت جميعى لإبالنسبة  النظر عن أجل أقرا في وجوا التخليكاملة،  ثمانية عشر عاما

 مجلة حمايةمن  86وذلك حسب الفصل  الطفل حق في بالنظر قاضي التحقيق المختا لفائدة

 الطفل.

 لما الثّالثة: مبدأ عدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في قضايا األطفال وف ً  جلةمرته قرّ قا

ف المل فكيكالعسكرية بوجوب ت المحكمة لدى التحقيق قاضي أو الدولة وكيل وتُلزم، حماية الطفل

 لفائدة عهدللت الموالية ساعة واألربعين الثماني ظرف في للطفى الإ النظر بالنسبة والتخلي عن

 (.86حسب نفس الفصل ) .وبعسكري/ة لبطف القضية األطفال المختصة، إذا تعلقت محكمة

 :ويضر والتعفيما يتعلق بجبر الضر، عدم جواز رفع الدعوى المدنية أمام قضاء األطفال الرابعة 

 ة أماممدنيلدعوى الفمجلة حماية الطفل تمنع القيام با للمتضررين/ات من جرائم ارتكبها أطفال،

ية لتقليد، وتخالف اإلجراءات اتصرف المتضررين/ات للتقاضي المدنيمحاكم األطفال، وهي بذلك 

ة القيام منها والذي يخول للمتضرر/ الفصل السابعالواردة في مجلة اإلجراءات الجزائية ضمن 

 بالدعوى المدنية في آن واحد مع الدعوى العمومية.

 :ي/ات وبدور مستشار بتوزيع المهام بين قاضي/ة األطفال ومحكمة األطفال تتعلّق الخامسة

 لنيابةعلى مستوى ا يشترط المشرع في القضاة الذين ينظرون في قضايا األطفال،حيث الطفولة 

 : أن يكونوا من ذوي/ات الخبرة واالختصاص في شؤون الطفولةأو التحقيق أو الحكم، 

 أي قضاءورتبته/ا الثانية في ال، المخالفات والجنحبالنظر في  يختص قاضي/ة األطفال 

تصبة ل المنأحكامه/ا الجناحية لدى محكمة األطفا أقدمية. وتستأنف عشر سنواتله/ا 

  .بمقر محكمة االستئناف
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 مة بمحك الرتبة الثالثة بخطة رئيس/ة دائرةمن رئيس/ة من  وتتركب محكمة األطفال

 الطفولة.  من مستشاري/ات وعضويناالستئناف 

  ة الرتب رئيس/ة من، فهي تتركب من محكمة األطفال التي تنظر في القضايا الجنائيةأما

، نيةن من الرتبة الثايوقاضيين/تبخطة رئيس/ة دائرة بمحكمة االستئناف،  الثالثة

ال الطفولة. وتستأنف أحكامها الجنائية لدى محكمة األطف من مستشاري/ات وعضوين

 المنتصبة بمقر محكمة االستئناف. 

  الرتبة من رئيس/ة من  محكمة األطفال المنتصبة بمقر محكمة االستئنافوتتركب

الثة بة الثن أحدهما من الرتيوقاضيين/تبخطة رئيس/ة دائرة بمحكمة االستئناف،  الثالثة

لفصل ، كما يبين ذلك امن مستشاري/ات الطفولة وعضوين، خر من الرتبة الثانيةواآل

 من مجلة حماية الطفل.  83

  دى لرة دائ س/ةرئيلألطفال فهي تتألف من  المختصة بالقضايا الجنائية دائرة االتهامأما

 (. 84)الفصل  بشؤون الطفولة محكمة االستئناف وعضوين مختصين

  ،تشارة اس بعدوتصدر جميع األحكام عن جميع الهيئات القضائية، وكذلك قرار االتهام

دل ة العالذين يقع تعيينهما بقرار مشترك بين وزار بشؤون الطفولة العضوين المختصين

جلة ممن  82وزارة الشؤون االجتماعية طبقا للفصل ووزارة شؤون المرأة والّطفولة و

 حماية الطفل.

 . الخصوصية في مستوى اإلجراءات العقابية6

 تغليب مبدأبصفة عامة على  ي القانون الجزائي الخاص بالطفلف مضامين الدفاع االجتماعيترتكز 

ني لك ال يعأن ذ . إالللحريةاإلجراءات العالجية والتربوية على اإلجراءات الردعية والزجرية والسالبة 

ى لإلمنسوبة عال افي منأى كلي وتام عن اإلجراءات الجزائية. ففي حاالت عديدة تثبت فيها األف أن الطفل

 لللطف جهةالمو ية. غير أن هذه التدابير، يبدو فيها للقاضي/ة الضرورة القصوى للتدابير العقابلطفلا

ي وصية فويمكن أن نحصر هذه الخصكبوا نفس الجرائم. تختلف عن تلك الموجهة إلى الكهول ممن ارت

 :قاط والمبادئ التاليةمستوى اإلجراءات العقابية في الن

 ا لعقااواستثنائية  المناسبة، والتربية واإلسعاف والمراقبة الوقاية مبدأ أولوية وسائل

 صالحه/اإإذا تبين للقاضي/ة أن  تجاوز الخمسة عشر عاماالذي  بالنسبة إلى الطفل الجزائي

 أو بجناح مخصا لألطفال ومختصة مالئمة بمؤسسةقضاء العقاب  يستوجب ذلك، مع وجوب

 من مجلة حماية الطفل. 99و 79بالسجن، وذلك طبقا للفصل 

 ه/ا ليع يحكم أن أو توبيخ مجرد للطفل يوجه أن األطفال لقاضي/ة جاز المخالفة ثبتت إذا

حسب  .االقتضاء عند المحروسة الحرية نظام تحت يضعه/ا أنو أ مال له/اكان  إن بالخطية

 من مجلة حماية الطفل. 73الفصل 

  ّلبدنية بات اعند ارتكاب الطفل/ة لسلسة من الجرائم، ويعني ذلك دمج العقو العقوبات مبدأ ضم

ه أن 80 لفصلالبعضها البعض، وتنفيذ العقوبة األشد باعتبارها تحوي بقية العقوبات، حيث يعلن 

ي القاض حكم إذا إال البعض لبعضها بالسجن العقوبات ضم يقع للجرائم المادي التوارد عند"

 ."للمع بقرار ذلك يكون أن يجب الصورة هذه وفي ذلك، بخالف

 حيث يمنع المشرع أوال تسليط عقوبة مبدأ محدودية العقوبات الجزائية مقارنة بالكهول ،

اإلعدام وعقوبة المؤبد على أطفال ارتكبوا جرائم موجبة لهذا النوع من العقوبات عند ارتكابها 

هو ا إذا كان العقاب المستوجب . أمبالسجن مدة عشرة أعواممن قبل كهول، ويعوض ذلك 

تتجاوز المدة الجملية ال ، على أيعاقب بنصف ما يعاقب به الكهل السجن لمدة معينة، فإن الطفل
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يحّجر المشرع ، وهي المدة القصوى التي يمكن أن يحكم بها في مادة الجنح. كما سنوات خمس

 الخامس من المجلة الجنائيةعلى قضاء األطفال تطبيق العقوبات التكميلية الواردة بالفصل 
من  50 وكذلك تطبيق قواعد العود المشددة للعقوبات خاصة منها الواردة بالفصلعلى األطفال 

أن يكون العقاب أدنى من العقاب األقصى المستوجب قانونا على  عالمجلة الجنائية الذي يمن

 .43 الجريمة الجديدة. وهي خصوصية تعلنها المجلة الجنائية في الفصل

 ،إذا و عودوخاصة عند ال ال يمكن للهيئة القضائية أن تصدر أحكاما جزائية إال عند الضرورة

يتطلب حرمانه/ا من حريته/ا أو يتطلب وجود أخصائيين/ات  تبين أن إصالح الطفل

 زائيةجعقوبة حينئذ يجوز لها أن تسلط عليه/ا  اجتماعيين/ات ونفسانيين/ات بصفة مستمرة.

عند  أو، يةبمؤسسة مختصة أو بإصالح. وفي هذه الحالة يقضي الطفل/ة فترة العقوبة إما بدنية

 .التعذر، بجناح مخصص لألطفال بالسجن

 . الخصوصية في مستوى اإلجراءات الوقتية7

م ق والقيالتحقيافي انتظار إما استكمال  ك التي يمكن اتخاذها بشأن الطفليقصد باإلجراءات الوقتية تل

لة حماية من مج 93و 91. وهي إجراءات مفصلة في الفصلين باألبحاث الضرورية، أو انتظار المحاكمة

 الطفل. 

 :هذه اإلجراءات في النقاط التاليةل يمكن أن نفصّ 

 نتظاراتعنى بالتربية أو بالتكوين المهني أو بالعالج في  بمؤسسة مختصة لوضع الطف 

 استكمال بقية اإلجراءات القضائية.

 أو إلى شخا من أهل الثقة بصفة وقتية. إلى أبويه/ا إمكانية تسليم الطفل 

 اسة ا درة يتم خالله، لمدة معينوقتيا إلى مركز مالحظة األطفال إمكانية تسليم الطفل

 ن القاضي من معطيات علمية يؤسس عليها حكمه.بهدف تمكي شخصية الطفل

 يمكن عند االقتضاء أن تجري الكفالة الوقتية تحت نظام الحرية المحروسة. 

 . الخصوصية في مستوى اإلجراءات البديلة األصلية8

طفل شأن الأن يتخذها القاضي/ة ب باإلجراءات غير الجزائية التي يمكنيتعلق األمر في هذا الباب 

صطلح ضرورة للعقوبة، والتي تطلق عليها مجلة حماية الطفل م المخالف/ة للقانون، إذا لم ير

، لطفلااضي/ة يمكن أن يقوم بها ق التي وهي أيضا تختلف عن اإلجراءات القضائية البحتة "التدابير".

 بحث و طلبو طلب رأي أهل اختصاص أالتهام أالتي تشمل اإلحالة على قاضي التحقيق أو على دائرة ا

 ى مركزيم إلغاية الحكم، أو التسلاجتماعي أو تحاليل طبية أو حفح القضية أو التعهد بها وحجزها ب

 رافقن أن يإلى أبويه، بدو ن قرار حفظ القضية وتسليم الطفلكما تختلف ع ..مالحظة األطفال، الخ.

 رالتدابي كن حصريمالعقوبات الجزائية وهذه اإلجراءات القضائية، ذلك أي إجراء آخر. فإذا ما استثنينا 

 التي يمكن أن يقررها قاضي/ة األطفال أو محكمة األطفال في أربعة تدابير رئيسية هي: 

 اإلحالة على قاضي األسرة،  -

 والحرية المحروسة،  -

 والوساطة،  -
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 بمؤسسة عمومية أو خاصة ذات أغراض مختلفة. ووضع الطفل -

  أو  الطفل عندما يقرر أوال قاضي/ة الطفل أو قاضي/ة تحقيق اإلحالة على قاضي/ة األسرةتقع

ة ش وضعييعي ر ثانيا أن الطفلويقدّ  حفظ القضية لعدم توفر أركان الجريمة،محكمة األطفال 

البحث يق ورها التحقـدلت عليها إما حيثيات القضية أو المعلومات والمعطيات التي وفّ  تهديد

 لمهددة.اطفولة يقع االنتقال من مجال الطفولة المخالفة للقانون إلى مجال الي. عندئذ االجتماع

 و فال أيتخذه قاضي/ة األط نظام الحرية المحروسة وهو إجراء يمكن أن يكون تدبيرا وقتيا

بقا طبها  التي يُحكم أن يكون من التدابير األصليةمحكمة األطفال قبل المحاكمة، كما يمكن 

خرى نا المرافقة إلجراءات أ من التدابير التكميليةمن مجلة حماية الطفل، أو  73للفصل 

جلة. من الم 101يتجاوز عشرين عاما حسب الفصل  المن نفس المجلة على أ 99الفصل عليها 

عدم أو إبقائه/ا في وسطه/ا األسري واالجتماعي، و إرجاع الطفلفي  يتمثل هذا النظام

شخص  إخضاعه/ا لرقابة غير لصيقة يؤمنهاال ضرورة لذلك، مع  إذ حرمانه/ا من حريته/ا،

  ويرمي هذا النظام إلى:. يطلق عليه مندوا الحرية المحروسة

o سسات بالمؤ والحرمان من الحرية ومخاطر اإليداع العقوبات البدنية تجنيب الطفل

 السجنية واإلصالحية،

o تيسير إدماجه/ا في محيطه/ا االجتماعي . 

o واختبار مدى قدرته/ا على التكيف داخل وسطه/ا الطبيعي مالحظة الطفل ،

ه/ا سلوكمواقفه/ا و لاالجتماعي، وإتاحة فترة عالجية وتربوية ليراجع خاللها الطف

 على ضوء التجربة القضائية التي خاضها/تها.

 برام صلح ة ترمي إلى إآليمن مجلة حماية الطفل على أنها  113، يعرفها الفصل نظام الوساطة

. وتهدف ثله/االمخالف/ة للقانون أو من يمثله/ا قانونيا وبين المتضّرر/ة أو من يم الطفل بين

ا تماده إذكن اعال يمهذا اإلجراء  إلى إيقاف مفعول التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ.

 مندوا ف على تنفيذ الوساطةشرِ وي   من صنف الجنايات. انت الجريمة التي ارتكبها الطفلك

عتماده اتها ، الذي يقوم بإعالم الجهة القضائية المختصة، التي يكون من مشموالماية الطفولةح

 وإكسابه الصبغة التنفيذية.

 ا ؤهله/عمومية أو خاصة معدة للتكوين بهدف تمكينه/ا من تكوين مهني ي بمؤسسة وضع الطفل

هدف وي بي أو طبي تربلالندماج في المنظومة االجتماعية واالقتصادية، أو وضعه/ا بمركز طب

ت الحاالالصحية والنفسية والسلوكية، ك وية وعالجية مناسبة لحالة الطفلتوفير خدمات ترب

هدف سب الحالصحية للمدمنين/ات. ما يعني أن المؤسسة التي تختارها الهيئة القضائية تختلف 

ثة مع ثالطفال سلك قضاء األ يتعامل. وعلى العموم لعالجي المتناسب مع وضعية الطفلا

  :أصناف من المؤسسات

o  ،مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي 

o  ،المراكز المندمجة للشباب والطفولة 

o ض ألمراالمراكز الصحية الخاصة برفع التسمم بالنسبة إلى المدمنين أو الخاصة با

 العصبية والعقلية.
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 )مجلة حماية الطفل(لّخص ضمانات األطفال في العدالة م

 سنة 13سن المساءلة القانونية  -

 القتل اجنايات ما عدتجنيح كل ال -

 ضرورة العمل بآلية الوساطة -

 )قاضي تحقيق األطفال، قاضي األطفال( وجود قضاء مختص -

 ضبط سن الطفل بالرجوع إلى تاريخ اقترافه للفعلة -

 عدم إلزامية حضور الطفل أمام قاضي األطفال -

 ةامتثال الطفل لنظام الحرية المحروس -

 حضور خبير أثناء الجلسة -

 سنة من قبل مأموري الضابطة العدلية دون حضور الولي 15منع سماع الطفل دون  -

 سنة 15و 13المحاولة في مادة الجنح غير موجبة للعقاا بالسجن لألطفال بين  -

 ضم العقوبات في صورة توارد الجرائم -

حكام أضت مع القانون العام إذا تعاراستناد قاضي األطفال لمجلة حماية الطفل )استبعاد قواعد  -
 المجلة(

 حضور كل األطراف بما في ذلك الطفل والنيابة العمومية مع قاضي األطفال للتشاور -

 سنة 15ال يجوز اإليقاف التحفظي إال في سن  -

 محاكمة منفردة للطفل -
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 القسم الثّاني

 التّطبيقياإلطار 
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 الجزء األّول

 المقاربة الحقوقيّة في الّرصد والتّقييم

 

  القسم األول:

 ئ والمؤّشراتوالمبادالمفهوم 

 

 الّرصد والتّقييم مفهوم  -أّوالً 

 هناك تعريفات عديدة لعملية الّرصد والتّقييم، ومنها: 

 صحيحة ومدققة وموثقة.عملية استعالم منظمة للحصول على معلومات  -

 .عملية الحصول على األدلة والبراهين -

جل أا من العمل النشط في تجميع المعلومات والتحقق منها واستعمالها فور   مصطلح واسع يصف -

 .معالجة مشاكل حقوق اإلنسان

 

 ونحن في هذا الدّليل نعتمد التّعريف التّالي لعمليات الّرصد والتّقييم:

السلوك ط أنما التطورات وإدراك مراقبةخالل  الكتشاف انتهاكات حقوق الّطفل، مني الفعل العمل هو

لة الحلول المحتم ودراسة اتهمسببا وتشخيا المشاكل تحديد، ومنها والتحقق المعلومات وجمع

الحرص و لوطنية،، باالستناد إلى مجموعة من المعايير والمؤّشرات الدّوليّة واتنفيذها على والمساعدة

 قوقح حماية تحسينا بهدف استعمالهت، والهيئا من غيرهاو أ المختصة إلى السلطاتلها على توصي

رسة المهنية، والمماسلوك ال فيا حرص على احترامها وااللتزام بها والالّطفل واحترامها والتمتّع به

  ن.اإلنسا وقحق لحمايةي الكلف بالهد ية الّرصد والتّقييمعمل ربطالعمل على  يجبولذلك 

 

 نتبنّى أيضاً التّعريف التّالي النتهاكات حقوق الّطفل:كما 

لّطفل، احقوق لهي مجموعة التعديات على الحقوق التي تضمنها القوانين الوطنية واإلقليمية والدولية 

ا خفاق منهعلى إ سلطاتها، وينطوي و إحدىالذي يُنسب مباشرة إلى الدولة أوتشمل الفعل أو إغفال الفعل 

 ل.في تنفيذ االلتزامات القانونية المستمدة من معايير حقوق الّطف

 اللتزاماتا تجاهل أو خرق الممارسة أو العامة السياسة أو القانون عندما يتعمد االنتهاكات وتحدث

 أو لوكالس من المطلوا المستوى تحقيق في الدولة خفقعندما ت   أو المعنية الدولة على الواقعة

 وق.حقلل القائمة الحماية تزيل أو تسحب الدولة عندما اإلضافية االنتهاكات وتقعة، النتيج

 والسياسية واالقتصادية والثقافية المدنية -ن، بما فيها حقوق الّطفل اإلنسا حقوق كل وتفرض

 .والوفاء والحماية االحترام التزاماتت، وهي الحكوما على االلتزامات أنواع من ثالثة – واالجتماعية
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 انتهاكا   يشكل االلتزامات هذه أي من أداء فيأو أّي من سلطاتها أو أجهزتها أو مؤّسساتها  الدّولة وإخفاق

 ن.اإلنسا حقوقل

 رال يغيّ  ذلك نفإ تدريجية بطريقة إال يتحقق ال قد حقوقض البعمعايير ضمان ل الكامل اإلعمال أن ورغم

التي  عناصرال بعض على تنطوي الحقوق جميع أن يعني وال الدولة على القانونية االلتزامات طابع من

 .الفوري للتنفيذ دائما   تخضع

يمكن فت الذابفي الّرعاية المؤّسساتيّة"  ليل هو "تقييم ورصد حقوق الّطفلأن موضوع هذا الدّ وحيث 

اقيّة حقوق الّطفل اتّف في المتضمنة "الحقوق من الدنيا المعايير"توفير في الدولةإخفاق  أنالتأكيد هنا 

طفال في المؤّسسات األن م د "عددوفإّن وج هنا ومنا ، انتهاك ، يعدُّ 1991باعتبارها طرفا  فيها منذ عام 

الصّحي واآلمن  المأوىن مة أو الّشامل الصحية الرعاية و منة الكافية والمتوازنة أمن األغذي محرومين

وء ساإلهمال أو  التّكوين المهني أو اإلدماج االجتماعي أو الحماية منم أو التعلي أو من

 االلتزاماتن مى األدن الحد وينطبق هذاك اتّفاقيّة حقوق الّطفل، تنته دولةيعني أن الالمعاملة...الخ"

 .توصعوبا وجود أطراف أخرى عن النظر وبغض البلد في الموارد توفر عن النظر بغض األساسية

ً  ضد األطفال تمييزٍ  كما يعدّ أيّ   أو العرق أساس على قائما   التمييز هذا كان سواء اإلنسان لحقوق انتهاكا

 الوضعأو  طنيالو األصل أو اآلراء من غيره أو السياسي الرأي أو الدين أو اللغة الجنس أو أو اللون

 تقويض أو لغاءإ بنتيجة أو بغرض األوضاع من ذلك أو اإلعاقة أو غير الميالد أو الملكية أو االجتماعي

 .أو ممارسته ّطفلال حقوق من حق بأي التمتع في المساواة

 

ها في احتراموتّقييم هو تحسين تمتّع األطفال بحقوقهم وحمايتها الهدف الرئيس للّرصد والوحيث أّن 

 هامواحترا هذه الحقوق ضمان لىتعزيز مسؤولية الدولة ع، والذي يقتضي بالّضرورة المؤّسسات

 هيوها، انتهاكاتوحقوق الّطفل واقع عن جمع معلومات ، والذي يستند بدوره إلى عمليات تهاوحماي

ت المعلوما ألنّ ، وبحث ا ومتابعة وتحليال  شامال  ، صحيحة ودقيقة ب بدورها جهد ا بالغ ا، وأساليبتتطل

ن يمكاقيّة وذات مصد موثقة توثيق ا جيد اموضوعيّة وإعداد تقارير في ساس حجر األعتبر السليمة تُ 

ابير وتدلتشجيع السلطات على اتخاذ إجراءات لتقديم مبادرات واقتراح توصيات االستعانة بها 

 .لتّقييمصد واتعدّ القاعد األساسيّة لعمليّتي الرّ  -عمليات جمع المعلومات-هيلذلك ف، و"إصالحيّة"

 وبالتّالي فإن عمليات جمع المعلومات ال بدّ أن تتمحور حول:

 فيها؟ ا/وهل تحقق الهدف من إيداعهنتائج إيداع الّطفل في المؤسسة،  -

 ا/يداعهإاف من وهل هي قادرة على تحقيق النّتائج أو األهدبيئة المؤسسة المودع فيها الّطفل،  -

 فيها؟

فل الطّ  وهل يتمتّعمدى تمتّع الّطفل في المؤسسة بحقوقه المنصوص عليها في االتّفاقية،  -

  قه كاملة؟المودع فيها بحقو

 : ة جمع المعلومات هذه عدة محاورن عمليوتتضمّ 

 أن تتمحور حول:المعلومات البد  عملية جمع

مؤّسسات ي الف ات/والمودعين معلومات حول النّظام العام لحماية األطفال في الّرعاية البديلة -

 ّصلة.ا ذات الغيرهو .بمختلف أشكالها، بما في ذلك التّدابير التّشريعية والتنظيمية واإلدارية ..
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ات وسلط وأصنافها وقوانين إحداثها وتنظيمها معلومات حول منظومة الّرعاية المؤّسساتية -

 اإلشراف... الخ.

وموقعها،  المراد تقييمها أو رصدها، كنشأتها، وتنظيمها، معلومات محدّدة عن المؤّسسة/ات -

 وبنيتها، ومواردها المالية والبشرية، وتسييرها.... الخ.

 الميدانيّة. نيات واحتياجات ومتطلبات الّزياراتتق -

 .تقنيات ومهارات مقابلة األطفال -

مع  ساقها، وتقييمها، ثم تحليلها، ومدى اتتقنيات ومنهجيات ووسائل التحقق من المعلومات -

 المادة التي يتم جمعها من المصادر المستقلة.

 

لى تستند إ ك التيفي مجال حقوق الّطفل، هي تلولكن، وقبل ذلك، فإّن عمليات الرصد والتّقييم الّسليمة 

يات هو لك العملطلق تذات الّصلة. وبالتّالي فإّن من مجموعة من المعايير والمؤّشرات الدّوليّة والوطنيّة

من جهة وهة، ج" لها، من القاعدة المرجعيّة" باعتبارها "معرفة هذه المعايير والمؤّشرات الدّوليّة"

ها باعتبار "مهاتنظّ الّرصد والتّقييم بذاتها مجموعة من المعارف والمناهج التي "ة، فإّن لعمليات ثاني

 ".اوممنهج امخطط اعلمي اجهد"

 

 :المعلومات مصادر

 (.نيةرسائل الكتروشكاوى األفراد )رسائل /فاكسات/ مقابالت شخصية / مكالمات هاتفية / -

 .شهود العيان -

 .وسائل اإلعالم وتقاريرها -

 .حكوميةالحكومية وغير المنظمات ال -

 .عالقةالدراسات ذات التقارير وال -

 .النشرات العاجلة الصادرة عن المنظمات -

 .التقارير الدورية -

 .التقارير الصادرة عن أجهزة المراقبة -

 .التقارير الصادرة عن المقررين الخاصين -

 التقارير الدّوليّة. -

 .المقاالت في الصحف -

 .الوسائل والشكاوى الفردية -

ين من إلى مصادر معلومات بديلة )كزيارة سجن بصفة محام/ التعرف على حالة السجاللجوء  -

 ...(خالل زيارة أسرته / تلقي رسائل مرسلة منه إلى األسرة أو إلى محاميه

 محاضر المحامين والمحاميات والّسجالّت الّرسميّة. -

 

 لتالية:لعناصر ااد إلى والتّقييم تستنوقبل أن نختم هذه الفقرة، ال بدّ من اإلشارة إلى أّن منهجية الّرصد 

 التّقييم والّرصد. تيعلى عملي نطاق والية الهيئة المشرفة -

 التّقييم والّرصد. تيمن عملي األهداف المراد تحقيقها -

 التّقييم والّرصد. تيالقائمين/ات على عملي نطاق صالحيات وسلطات -
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 صد.التّقييم والرّ  تيلعمليالبشرية المتاحة والمطلوبة و والمالية المادية الموارد -

 التّقييم والّرصد. تيلتنفيذ عملي المتطلبات الالزمة -

 التّقييم والّرصد. تيرامها عند تنفيذ عمليالتي يجب احت المبادئ األساسية -

 صدها.ها ورل والمؤّسسة التي سيتّم تقييماذات الصلة باألطف المعايير والمؤشرات المرجعية -

 

التي ات الطفل في المؤّسس ومنهجية رصد وتقييم حقوق مبادئ عن عامة معلومات هذا الدليل يقدمو

جازه في العام حقوق الّطفل الذي تّم إن حول البرنامج التّدريبي أعمال أساسا  من خالل تمت صياغتها

والقانون  سانلحقوق اإلن الدولي القانون من ينطبق أيضا  ما يعرض بالتّعاون مع اليونيسف، وهو 2018

 ات.والزيار وإجراء المقابالت المعلومات حقوق الّطفل وجمع ونهج تشخيا انتهاكات اإلنساني

سحريا   عالجا   نالّرصد والتّقييم ال يقدما وعمليات مع ضرورة التّنبيه والتأكيد على أّن هذا الدليل

ا ، وإنّملألطفاالنتهاكات حقوق الّطفل في المؤّسسات المعنية برعاية وحماية وعالج وإصالح ومالحظة ا

فل في الطّ  " يمكن االستفادة منها واستثمارها من قبل سلطات اإلشراف لتحسين وضع حقوقمبادرةهو "

 المؤّسسات التي تشرف عليها.

ن مثير كفي  يستطعن/ن قد ال يستطيعونهكما يجب تنبيه وتذكير مستخدمي هذا الدّليل، إلى أنّهم/

ن، ه/ال إليهمتسلّ " بأن ياإلحباط" و"اليأسلـ " يسمحن/يسمحوا ال" الواقع، ولذلك ينبغي أتغييرالحاالت "

حاولون لتي ي" لحقوق الّطفل االمعايير الدّوليّة والوطنيّةن تنحصر في حدوٍد تفرضها "هفأعمالهم/

 تفرضها المبادئ األساسيّة للّرصد.تنفيذها من جهة، وحدوٍد أخرى 

 

 :المبادئ األساسيّة للّرصد -ثانياً 
ا والضحاي الضحاياب حماية األطفال الراصد/ة واج علىيقع : ضررالفي ب تسبا الاجتنا -

نشوء  لية عنددائما  إعطاء مصلحة الّطفل الفضلى األو ا/عليهوت حقوقيّة، النتهاكان المحتملي

ر خط من عليه ذلك ينطوي وما المعلوماتى جمع إلته/ا حاجح ما بين مصال تضاربوضعية 

ا /سبانهح في يضع الراصد/ة أنال بدّ ولذلك ه. علي الشاهد أو االنتهاك ضحيةّطفل لل محتمل

و أ بعمله/ا مقيان يكون حذرا /ة من أن وأن يكو .المعلوماتا /له يوفرون الذين طفالاأل سالمة

و أ نهم/هب الذين يتصل اآلخريند األفرا أو، األطفالة سالم تعريض في سببا به ه/اقيامم عد

 .للخطرة التّقييم أو الّرصد عملي أداء سالمة

ة الدولي ربالمعايي كاملة معرفة على يكنّ /يكونو أنين/ات لراصدعلى  ينبغي ر:المعاييمعرفة  -

د وتحد راصد/ةال سليم لعملالقانوني س السااأل توفر هانأل، الصلة ذاتق الّطفل لحقووالوطنيّة 

 ومنها المؤّسسات.دّولة وأجهزتها على ال تقع التي االلتزامات القانونية

كل  يوف جميع الحاالت في التقدير بحسن التحليعلى الّراصد/ة  :التقدير بحسن التحلّي -

 تحل أنكنها ا، ال يمودقته الحالة لمقتضى ومالءمتها عددها كان مهماد لقواعف، إذ أّن االظرو

 ا.وفطنته/ لراصد/ةم لالشخصي السليم الحك محل

الّطفل مترابطة وغير قابلة للتجزئة، فإن التّعامل مع حيث أّن حقوق : المشورة ساالتم -

فريق متعدّد انتهاكاتها أيضا  يجب أن يستند إلى ذات القاعدة، ولذلك ال بد من وجود "

ى "، ولذلك علالّشراكة والتّنسيق" لتقدير وتحليل االنتهاكات، ويعمل في إطار "االختصاص

 يستشيرن أ فيها مشتبه أو فيها الفصل بيصع أو قضية عويصةالّراصد/ة عند التّعامل مع 
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من  العديد معن الميدا في عادة الراصد/ة وزمالءه/ا، وبالمثل، يعمل اآلخرين ين/اتالراصد

االزدواجية أو ي لتفادخرى لذلك ال بدّ من التّنسيق والتّعاون والتّشاور معها األ المنظمات

 ة.األنشط في المحتملب التضار

م قييعملية التّ ليّة الرئيس ّن الغايةأات /نالراصديي دائما  أالّ يغيب عن ينبغت: السلطا مااحتر -

ا سلوكهمن خالل تحسين  وضع حقوق الّطفل تحسين على السلطات تشجيعوالّرصد هي 

ّسلطات رام ال" ولذلك على الّراصد/ة احتالتأنيب" أو "التّشهيرليس "ووممارساتها وسياساتها، 

هم أدواروعدم التّدّخل في مهامها واختصاصاتها وخاصة في توجيه مسؤوليات الموّظفين/ات و

 لمعايير،اقة مع حتّى لو كانت غير متواف تثمين الجهود المبذولةوسلوكياتهم. بل وعليه/ا دائما  

غلب في أ التدريب حول تلك المعايير كانألنّه ثبت بالدّراسات والبحوم أن غياب المعرفة و

ت طاللسلمة السليالحاالت هو الّسبب في وجود انتهاكات، كما عليه/ا إبراز الممارسات 

اصل ستو التي المهنية السياسات والممارسات علتشجي طرقس والتما بالتحسينات والترحيب

 م.الرصد والتقيي عملية انتهاء بعد حقوقال إعمال

م عدي ينبغلذلك و، الرصدح عملية التّقييم ونجا في حاسمة الراصد/ة قيةمصداة: المصداقي -

داقية ضرب مصد قد ال يمكن له/ا الوفاء بها، ألّن اإلخفاق في تحقيقها يوعوااللتزام بتحقيق 

 ليها.الّراصد/ة وعملية الّرصد برّمتها، ويُفقد األطفال الثّقة بها وبالقائمين/ات ع

عواقب  ىعل ينطوي أن يمكن المبدأ لهذا خرق أي ألن أساسي المعلومات سرية احترام: السرية -

 ة على:وخيم

o الضحية وعلى معه المقابلة إجراء يتم الذي الشخا.  

o ه/ا.وسالمت الراصد/ة مصداقية 

o المنظورين/ات. أذهان في العملية به تتمتع الذي الثقة مستوى 

o  فعالية العملية. 

ة، الغب بسرية سيحاط معلومات من به دلييُ  ما بأنة "المصدر" طمأن لراصد/ةى  لعي وينبغ

ا مم ى استخداعل مقابالت معهم يجري الذين األشخاصوعليه/ا أيضا  أن يحصل على موافقة 

 ال كان الشخاا األغراض، وإذ من ذلك غير المنّظمة أو تقارير في من معلومات يقدمونه

ها، لعمل بي أن تُنسب إليه المعلومات التي سيدلي بها، فال بدّ من احترام رغبته واف يرغب

ن م" توجيهم "عد علىص الحرلّراصد/ة على اي ينبغر، كما المصدوالحرص على إخفاء هويّة 

 ة التيلقضيا فيا أو آرائه /استنتاجاته أو من خالل اإلدالء بأحكامه/ا تالمقابالم معه يجري

ا بم سجلة،مُ ال المعلومات سرية لحماية ةخاصّ  تدابير اتخاذ ينبغي كمايجمع المعلومات حولها. 

 ..خ.والشهود، الا الضحاية األطفال هوي ذلك في

صل بهم، يت نالذياص األشخن األطفال ووأم الراصد/ة أمن إلى األساسي المبدأ هذا يشير: األمن -

 : واحتياطيّة ر وقائيّةتدابي اتخاذه/ا يلعي نبغولذلك ي

o مضايقة أو أذى.لتجنّب أّي  ا مثال  /بمفردهي البقاء تفاد، كنفسه/ا حمايةل  

o  المعلومات يقدمون الذين األشخاص أمنلحماية. 

o  أمبدن هم/له يؤكد وأن نه/معهم مقابالت إجراء على الشهود موافقة علىللحصول 

  .السرية

o الخ والشهود، معهم مقابالت إجراء يتم ومن المخبرين هوية لحماية .. 
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 اآلخرين،د األفرا أو الشهود سالمة بشأن واقعية غير ضمانات ميقدة عدم تلراصد/ى العوينبغي 

ة، الضحي مايةبحت التزاما بأي الوفاء إمكانية من يتأكد وأن زائفة، آماال يتفادى تأميلهم وأن

 ها.ب اتصال على البقاءك

ون المؤسسة التي سيقوم معلومات كافية لمعرفة جمعات /نلراصدياعلى  مؤسسة:معرفة ال -

 ا وإطارهاوهيكله هاوتاريخها ومنظور ذلك في بما ،وفهم خصوصيتها بتقييمها ورصدها

ة لعمليّ افعالية ت داز ،ن للمؤسسةهم/عمق فهمه ازداد وكلماخ، ال ،التّشريعي واإلداري....

 ن العاملين/ات في المؤسسة.تعاوى حصول علة الوإمكانيّ 

 والدقيقةة مالسلي المعلومات جمععادة ما تكون عملية : والصبر والمثابرة االتساق إلى الحاجة -

 ىإلل وصعبة، وتحتاج الوصو طويلة عمليةانتهاكاتها وق الّطفل وضع حقو لرصد وتقييم

 التثبّتها إلى التّدقيق والفحا وتحتاج بدور هيوالمعلومات والمصادر  من مجموعة متنوعة

 ة في أغلبعسري نتائج إلىل التوصجهدا ، ولذلك قد ال يكون يتطلب وقتا  و يستغرق هذامنها، و

 شامل م إنجاز ملفّ يت أن إلىن ههم/جهودة مواصل ات/ينلراصدلذلك على اوالحاالت ممكنا ، 

 ة.الالح عن واضحة فكرة وتكوين الممكنة المعلوماتر مصاد استكشاف جميعل، وبعد كاممتو

 تنشأ قدشراف. ومع سلط اإل شواغل إثارة خاصة في بصفةا  ضروري اإلصرار يكون وقد

ن دو بةات االستجا/ينلراصدى الع وينبغي عاجلة إجراءات اتخاذ تتطلبا قضاي الحال بطبيعة

 ة.العاجلا القضاي إبطاء لهذه

هو  حقيقهاتى إلت الّسعُي ا/ينلراصدا علىتوجب ي التي الرئيسية األهداف أحد الدقة:حة والص -

ه تخذي ستذالمستقبلي الو أ الفوري اإلجراء أساس تشكل، ألنّها ةصحيحة ودقيق معلوماتر توفي

 يُسأل الّطفل ال: مثالً ة، دقيقة أسئل طرح نهعليهم/ينبغي لذلك والمسؤولة،  لطالسُّ  مع المنّظمة

 لمزيد منطرح ا ما ال بد منوإنّ عّما إذا كان قد تعّرض إلى عقوبة بدنيّة فقط )الّضرب مثال (، 

ة المستعمل واألداة أو الوسيلةت المراد عد عناألسئلة للتّدقيق والتّفصيل أكثر، كالّسؤال 

ه ب أوقع الذي ومن عواقب من على ذلك ترتبا وم جسده في للضرب التي تعرضت والمواضع

 كيد علىالتّأ المهمّ ن وم .الخ، واألسباب، وتكرار هذا الّسلوك مع أطفال آخرين....الضرب

 يحتو ويء، على أن يكون مفّصال  إبطان دوم تقرير مكتوب تقديضرورة توثيق تلك المعلومات و

ع جمي ستندت أنم، والعا والوصف الغامضةت اإلشارا تفادىن يأا ، ودقيق محددة وتحليال   وقائع

ة الدقم دع لتفادي ةمفيد توصياتيه، وأن يُختتم بف مدرجة تفصيليةت معلوماى إل هاستنتاجات

 م.واإلشاعات وسوء الفه

ّظمة مدنيّة لحقوق الّرابطة )أو أّي من أن روايتذك أن ات/دينلراصعلى ااالستقالليّة والحياديّة:  -

( لحياديّةافقدها يمستقلّة ومحايدة، ولكنّها في ذات الوقت )وهذا ال  تمثل منّظمة وطنيةاإلنسان( 

 تها بكلّ نتهاكافيها حقوق الّطفل والدّفاع عنها وعن ضحايا امنحازة لمنظومة حقوق اإلنسان بما 

ة األساسي لدوليةا المعاييريق بتطبق يتعل فيمان التزام الحياد هموضوعيّة وحياديّة، ولذلك عليهم/

 علومات فية يجرونها قصد جمع الممقابلّل وكيات الّرصد والتّقييم عملمع كّل  تعاملعند ال

 األطراف عجمي يرتكبها التي التجاوزاتو أ/ و االنتهاكات في التحقيقن هإطارها، كما عليهم/

 ن للّطفلهيازهم/، دون أن يخشوا االتّهام بانحالمساواة على قدممهما كان موقعهم،  شامال تحقيقا

 الّضحيّة.



 

111 

وضوعية بم يتعاملن أين، وموضوعي ومظهرا موقفا دائما يتخذ أنعلى الّراصد/ة  :الموضوعية -

  في ذلكة  /دا، مستنوتقييمهات جمع المعلوما الوقائع عند جميع مع ةومحايد متحيزة غير بطريقةو

 .األساسية الدوليةر المعايي إلى

إجراء د عنكهل ّطفل أو الا البه يمر التي قد للمعاناة حساسا يكون أنعلى الّراصد/ة  :الحساسية -

ة دمبالصة واإلصابة بالصدماإلصابة  دتجدّ ة خاص، نهوالشهود منهم/ الضحايا مع مقابلة

ا /هاتخاذورة ن عند سرد وتذّكر الوقائع المؤلمة والّصادمة، إضافة إلى ضراآلخري المنتقلة عن

ي توخيه/ا ن، كما علهم/بهل اتصا البقاء علىل األق علىن، وههم/أمن لحمايةة الخطوات الالزم

 عٍل جسديّة قدإشارات أو ردود فو ت أو إيماءات أعبارات أو كلما أو سلوك أيّ د من الشدي الحذر

 الّطفل.ق حقو تجاه الدّفاع عن زٍ تحيّ  أو عدم حيادية عن تنم

مالئه/ا زو مقابالت نه/معهم جرييُ  ومن المخبرين/ات جميع لةعامعلى الّراصد/ة م: النزاهة -

 .ابه فـيكل   التي المهام وشرف بأمانة ذفّـين واحترام، وأن بلياقة في المهّمة

 نوأالحترافيّة واالمهنية وباإلتقان  تسمت بطريقة ةمهمّ  كل مع التعامل على الّراصد/ة ة:المهني -

 ل.بالتفاصي الفائقة والعناية والكفاءة  والجدّ  المعرفة بسعة ىيتحلّ 

املين/ات سلطات اإلشراف والموظفين/ات والع أن من دـالتأكّ على الّراصد/ة ح: بوضو الظهور -

أّن و، تحقيقه إلىالمنّظمة ى الّرابطة/تسع العمل الذي يدركونء واالسّ  في المؤسسات على

د صالرّ بد المقصو عامة، وكقاعدةّطفل، ال حقوقت يردع انتهاكا أن يمكن وجودهم/هن الواضح

 .لوقتا نفسي ف مرصودون/ات"ال" يشاهده وأن بالمشاهدة ّراصد/ة"ال"يقوم  أن ال هوالفعّ 

من  مجموعة امتالكبمجموعة من "الخصال" و التحلّيإلى تلك المبادئ، على الّراصد/ة وإضافة 

 "المهارات" من أبرزها:

 .اإلنصات الجيد والتركيزعلى القدرة  -

 .القانون وحقوق اإلنسان والّطفلإمتالك معرفة جيّدة في مجالي  -

 .الناقا والمشكوك فيهوالقدرة على استيضاح الكالم الغامض  -

 هم وثقافتهم وتقاليدهم وعقائدهم.عاداتاآلخرين و مشاعرحترام ا -

 .واحترامها والدينية والتعليمية الثقافية واالجتماعيةاآلخرين خلفية  اةمراع -

 .المشكلالمأزمي أو القدرة على التعامل مع الموقف  -

 على أسرار العمل واآلخرين.  ةاحترام الخصوصيّات والمحافظ -

 .تتّسم بالّشجاعةمرنة وقوية وشخصية مقبولة  -

 اء وترك انطباعات إيجابية لدى اآلخرين.إعط -

 حركيّة وردود أفعال سريعة ومتّزنة.  -

 تفكير منطقي ومنّظم. -

 .األمانة والصراحة والوضوح في التّعبير -

 .ط واإلعداد الجيّد للتّنفيذيخطعلى التالقدرة  -

  .اإليمان والقناعة وحّب العمل -

 .الّرغبة في الحصول على المعلومات وحماية المصدرالقدرة على الموازنة ما بين  -
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 ً  مؤّشرات الّرصد والتّقييم -ثالثا

 :في الّطفل رصد حقوق تعريف مؤشر يتمثل الدّليل التّوجيهي، هذا سياق في

 وبين هابين الّصلة إقامة يمكن ناتج أو نشاط أو حدم أو شيء ما وضع أو حالة عن محّددة معلومات"

لرصد  هاويمكن استخداموتعبر عنها،  وشواغلها الّطفل مبادئ حقوق ، وتتناولالّطفل حقوق معايير

 ".اوتنفيذه الّطفل حقوق تعزيز وتقييم

 كافئا  م قـضيّ  منظور ( منالكميّةاألولى ) وتعتبر. نوعيّة أو كميّة المؤشرات تكون وقد

في شكل  وأ سرديّ  كناّ  متداولة معلومات أي تشمل( النّوعيّةية )الثّان أنّ  حين " فيلإلحصاءات"

 ". فئوي"

 شكل فيا يُعبر عنه التي المؤشرات من نوعٍ  أيّ  " للتعبير عنالكّمي المؤشرمصطلح " ويُستخدم

 . 5المؤشرات الكميّةالمئوية أو  النسب أو كاألعداد ،كميّ 

 :ت التّالية أمثلة على المؤّشرات الكميّةتكون المؤشرا وهكذا،

 .التعليم بالمدارس سنّ  في األطفال التحاق التمعدّ  -

  .المتسّربين من التّعليم سنويّا األطفال عدد -

  .بالالمؤّسساتيّ  ذات الصلة لتنفيذ السياسات الزمني اإلطار -

 ضدّ األطفال.  وقوع العنف الجنسيّ  عدد حاالت -

 

ألسئلة امجموعات  أي المرجعية" ائمات"القواسع  نطاق على أيضا   تُستخدم نفسه، الوقت وفي

ة المتصل –غيرها  أو الرقمية – المعلومات إيضاح أو إكمال إلى تسعى التي الم صنّفة الّسردية والبيانات

 . الّطفل حقوق بإعمال

 ه. وفي هذالتحليل أو بالرصد المشمولةللحالة  مفيدة مؤشرات المرجعيةائمات الق وتعتبر تلك

 . يطابع نوع ولها اإلحصاءاتمعلومات تتجاوز  " إلىمؤشرة "كلم استخدام يشير الحاالت،

 يعبران ال الّطفل المعنية بحقوق األوساط مؤشر" داخلة "لكلم االستخدامان الرئيسيان وهذان

 متعارضين.  نهجين عن

 ت النّوعية والكميةالمعلوما كافةلتكون  الّطفل، حقوق لمعايير االمتثال تقييم عملية أهميّة إلى وبالنظر

 بقياس النوعية اتإجراء التقييمر تيسّ  أن الكمية للمؤشرات فائدة كبيرة في العملية. فيمكن  الصلة ذات

 تسليط ويمكن الكمية. المؤشرات تفسيرل تكمّ  أن النوعية للمعلومات يمكن معينة. وبالمثل، أحدام حجم

 .الموضوعية والمؤشرات الذاتية المؤشرات بين مماثلة تكامل أوجه على الضوء

قائمة وأخرى  الوقائع على قائمة كمؤشرات الّطفل حقوق مؤشرات تصنيف أيضا   يمكنكما 

المتعلقة بمؤشرات  األدبيات في والذاتية الموضوعية المؤشرات تصنيف قابلهيُ  وهذا ،األحكام على

 أو عدم استخدام أساليب استخدام في النظر على بالضرورة الفرق هذا يعتمد والتنمية. وال اإلحصاءات

                                                           
 ى.المعن بنفس عادة   الرقمية أو اإلحصائية أو الكمية المؤشرات أي الثالم، العبارات تُستخدم - 5
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 للنظر صورةل أفض المؤشرات. بل إن تحديد أجل من البيانات جمع أساليب من للتكرار وقابلة موثوقة

 ة.المعني بالمؤشرات المتعلقة المعلومات محتوى حيث من تكون إليها

ة منها مباشر التحقّق أو مالحظتها مبدئيا   يمكن التي األحدام أو الوقائع أو فاألشياء وهكذا،

 ( تندرج تحت...جنسية الضحية أو العنف، عن الناتجة الوفيات عدد أو المثال، سبيل على األطفال وزن)

 إصدار أو يمالتّقي أو اآلراء أو التصورات إلى تستند التي المؤشرات . أماالموضوعية المؤشرات فئة

 التمييز هذا إجراء عادة   . ويصعبالذّاتية المؤشرات فئة تحت فتندرج ،األفراد عنها ي عبّر التي ،األحكام

 حقوق من نةمعي وفي سياق حقوق التطبيق العمليّ  عند الذاتية والمعلومات الموضوعية المعلومات بين

 ة.الموضوعي مؤشراتال من الفئة المحد دة عن فصلها بالكامل أو الذاتية عناصر استبعاد يمكن وال الّطفل.

، ذلك . ومعةذاتي عملية ذاته حد في يُعتبر أن يمكن عليها لالُمتحصّ  المعلومات طبيعة فتصنيف

عترف ومحدّدة شفافة تعاريف فاستخدام ً  بها وم   عام بوجه ي سهم اأشياء بعينه أو وقائع أو ألحدام عالميا

م أ اتيّة  ذ أم نوعية ، كّمية كانت المؤشرات، من نوعٍ  أيّ  وتصميم تحديد عند الموضوعية زيادة في

 موضوعية . 

 سعكعلى  أو المؤشرات الموضوعية، الوقائع على القائمة فالمؤشرات ذلك، على وعالوة

د عن أكبر سهولةتفسيرها ب ويمكن، قابلة للتحقّقالذاتية،  المؤشرات أو األحكام على القائمة المؤشرات

 .بمرور الوقت وعبر السكان ما بلد في الّطفل حقوق حالة مقارنة

األفضلية  حمن هو االختيار فرتو عند األمور خير أن غيرن، الممك استخدامها فئةل ، لكوبشكل عامّ 

قائمة الأو  ةالموضوعي ةالمؤّشرات النوعي علىقائمة على الوقائع الالكّمية الموضوعية أو  مؤشراتلل

 ذاتية أونوعية الالمؤّشرات العلى قائمة على األحكام العلى الوقائع، والمؤّشرات الكّمية الذاتية أو 

ة ؤّشرات النوعيوالم ،قائمة على الوقائعالالمؤّشرات الكّمية الموضوعية أو  أوقائمة على األحكام، ال

م ألحكاقائمة على االذاتية أو الالمؤّشرات الكّمية  قائمة على الوقائع، علىالالموضوعية أو 

 قائمة علىالأو  الكّمية الموضوعيةوللمؤّشرات  ،قائمة على األحكامالوالمؤّشرات النوعية الذاتية أو 

 .المؤّشرات األخرى سائر علىالوقائع األفضليّة 

معلومات  بواسطة مهيقدّ  األربعة الّسابقة ما المؤّشرات من كلٍّ  لدى يكون عندما أخرى، وبعبارة

ت فضلياالمذكور لأل الترتيب يجعل أن المرجح من الجاري تقييمه، كان بالموضوع صلة ذات ومؤشرات

نوصي لدليل هذا اق في سياو عام بوجه أنه المعنية. غير األطراف من وقبوال موضوعية أكثر التقييمَ 

 ةرات النوعيالمؤشّ ومن الكّمية الموضوعية أو قائمة على الوقائع  مؤشراتلا من المعلومات باستخدام

 .حكامعلى األ قائمةلاقائمة على الوقائع، وإلى حدٍّ ما من المؤّشرات الكّمية الذاتية أو الأو  ةلموضوعيا
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 القسم الثاني:

 ومنهجيّة زيارات الّرصد والتّقييم معايير

 افأهد ولكّلٍ منها ،ال فيهطفااأل ماكن والمؤّسسات التي يتّم إيداعاأل إلى الزيارات من مختلفة أنواع ثمة

 ا، ومن أبرزها:به تُنفذ التي الطريقة تأثير على ذات مختارة

 ز ي ترتكوهي تهدف إلى تحسين وضع حقوق الّطفل في المؤّسسة وبالتّالة: الزيارات الوقائي

اٍت نتهاكا، وخاصة تحديد الجوانب التي يمكن أن تّؤدي إلى حدوم على إجراء تقييم عاٍم لها

نّها قٍت، ولكوي أّي يمكن إجراء مثل هذه الّزيارات فلحقوق الّطفل والتّنبيه لها )الوقاية(، ولذلك 

ية شاملة تغطن ر جيّد ووقت طويل نسبيّا  لضماتحتاج إلى نهجٍ شامل في التّقييم والّرصد وتحضي

 لكّل جوانب المؤّسسة.

 ت وهي زيارات ذات هدٍف محدّد وهو التقّصي حول حاال ق:زيارات التقّصي أو التحقي

دّدة لى شكوى محيق حولها والعمل على إيجاد حّلٍ أو حلوٍل لها، وتركز عوالتّحق انتهاكات فردية

، يمكن إذ العاجلة، التدّخل الفوري والتحسينات تحديد من أجل إغفال أو أعمال من أو ما سبق

ماٍل بيّن أو عنٍف أو تعذيب أو إهتقّا وتحقيق في حالة ادعاء  زيارة إجراء المثال، على سبيل

 احتجاٍز تعّسفي... الخ.سوء معاملة أو 

 متعدد  افريق وتشمل أسابيع، أو أيام عدة تستغرق أن يمكن وهي زياراتالمتعمقة:  الزيارات

تلف ء وتحليل وضع المؤّسسة بشكل شامل ودقيق ومعّمق، وهي تخأدا في ينظر االختصاصات

ة حال ثيقتو ساسي فياأل هدفها ويتمثلعن الوقائيّة بشموليتها وعمق تدقيقها وطول مدّتها، 

ى لقوم عتوأفضل الممارسات، أي أنّها  المشاكل وتشخيا الخطر عوامل المؤّسسة بدقة وتحليل

 ذلكوون"، لمؤّسسة وما "يجب أن يكبين "الواقع" الموجود في ا إجراء مقارنة شاملة وموثّقة

دة ما ، وعاهافأهداو هاوأدوار المؤسسة باالستناد إلى المعايير الدّولية والوطنية ذات الّصلة بمهام

الهيئة الوطنية  لوآليات الرصد الوطنيّة والدّولية، مث الزيارات بانتظام هيئاتُ  مثل هذه تُْجري

 وىلى المستعاسيّة والحريّات األسللوقاية من التّعذيب، والهيئة العليا المستقلّة لحقوق اإلنسان 

 دّولي.ب على المستوى اللتعذيا لمنع الفرعية أو اللجنة التعذيب الوطني، ولجنة مناهضة

 هو ئيسي و" لكي تحقّق هدفها الرّ فجئيّةوعادة ما تكون هذه الّزيارات "ة: الخاطفرات الزيا

 ائمةد" ظةيقفيها في حالة " العامالت/" وإبقاء إدارة المؤّسسة والعاملينردعيّ إحدام أثر "

، افل فيهحقوق اإلنسان والطّ ترام وحالة اح هن/سلوكهم لىووضعية "المساءلة والمسؤولية" ع

دد وبعير، بضع ساعات إلى نصف يوٍم على أبعد تقد منتتّـسم عادة بكونها قصيرة تدوم ولذلك 

 قليٍل من األفراد.

 :قالتّحقي ياراتة المعّمقة وز" للزيارات الّسابقة، وخاصّ مكّملةوهي زيارات " زيارات المتابعة ،

رها إلى اج بدوبتوصيات فريق الّزيارات الّسابقة، وتحتوتهدف إلى متابعة مدى التزام المؤّسسة 

انية ثالتّحضير المسبق، وخاصة فيما يتّصل بعدد وتخصا الفريق من جهة ومدّتها من جهة 

 .وغرضها نوع المتابعة المراد تنفيذهاا التّحديد بأهداف الزيارة والرتباط هذ
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ناء تستمر أثقبل و وتدابير محدّدة إلجرائها، وهي تبدأوبغّض النّظر عن أنواع الّزيارات، هناك منهجيّة 

 وتتواصل بعد الّزيارة.

 

 تدابير التحضير للزيارة --1

  تكوين فهم للّسياق العام: -أّوالً  -

سياق دقيٍق للوعميٍق  تنفيذ أّي نوعٍ من زيارات الّرصد أو التّقييم ال بدّ من تكوين فهمٍ في قبل الّشروع 

 ا، وبالتّالي ال بدّ منوسياسات الدّولة العاّمة تجاهه إيداع األطفال في المؤّسسات، فيه الذي يجري  ّالعام

 عي واإلداريالمتوفّرة حول هذا الموضوع، وخاّصة ذات الّصلة بالّسياق التّشري جمع كّل المعلومات

لعالقة ات اذوكذلك بالبيانات واإلحصائيات والتّقارير والمعلومات المتاحة  ،يسياواالجتماعي والس

ون أن لّطفل، دقوق ابمؤّسسات الّطفولة المراد رصدها وتقييمها من جهة وبتوّجهات الدّولة العاّمة تجاه ح

ة ئ توجيهيومباد من اتّفاقيّات وأدواتٍ ، ن المعايير الدّولية ذات الّصلةنغفل أيضا  جمع المعلومات ع

 وخطط وتقارير حول حقوق الّطفل ذات الّصلة.

 ا:مراعاته يجب التي الهامة العناصرو

 والسيما:ي، الدول القانوني اإلطار 

o اتّفاقيّة حقوق الّطفل. 

o اية ية للّرعوجيهاألخرى ذات الّصلة، مثل مبادئ األمم المتّحدة التّ  ر األمم المتّحدةمعايي

لمتّحدة األمم اوثائق، ومبادئ  لمتّحدة لعدالة األطفال وهي أربعالبديلة، ومبادئ األمم ا

 جئين وطالبي اللجوء... الخ.لحقوق الال

o لحقوق الّطفل ذات الّصلة. تعليقات اللجنة الدّولية 

o  ،مثل تقارير اليونيسف الّسنويّة.التّقارير الدّولية ذات الّصلة 

 دّ الدّولة طرفا  فيه، مثل: ـعَ الذي تُ  اإلطار القانوني اإلقليمي 

o الميثاق اإلفريقي لحقوق الّطفل. 

o  اإلسالمعهد حقوق الّطفل في.  

o .الميثاق العربي لحقوق الّطفل 

o .اتّفاقيّة النزروتّي 

 مثل:الوطني القانوني إلطارا ، 

o مجلّة حماية الّطفل. 

o مجلّة العقوبات الجزائيّة. 

o مجلّة اإلجراءات الجزائيّة. 

o لّطفولة رة واقوانين وأوامر إنشاء مؤسسات الّطفولة التّابعة لوزارة شؤون المرأة واألس

 وكبار الّسن.

o ة. تماعيّ قوانين وأوامر إنشاء المؤّسسات االجتماعية التّابعة لوزارة الّشؤون االج 

o .القانون المنّظم للّسجون ومراكز اإلصالح واألوامر المنّظمة لها 

o لّجنةلورية تقارير الدّولة الدّ  مالحظات وتوصيات اللجنة الدّوليّة لحقوق الّطفل حول. 
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o  لتّعذيب،ة من اذات الّصلة، مثل الهيئة الوطنية للوقايتقارير الهيئات واآلليات الوطنية 

د ات، ومرصمحاسبوالهيئة العليا المستقلّة لحقوق اإلنسان والحّريات األساسيّة، ودائرة ال

 حقوق الّطفل.... الخ.

 عن المؤّسسة المراد زيارتها، مثل: معلومات محدّدة 

o .قانون أو أمر إنشائها 

o .نظامها األساسي 

o  ،وطاقة استيعابها.عدد كوادرها 

o .موقعها، مرافقها... الخ 

 ،ابه التي تتعلق عن واقع المؤسّسة بشكل عام، والممارسات والحوادم معلومات عاّمة 

مجتمع مات الومنظّ ، وكذلك مواقع التّواصل اإلعالمي، حولهاقارير الصحفيّة واإلعالميّة التّ و

 المدني.... الخ

 

 ً  :تحديد نوع الّزيارة وأهدافها -ثانيا

ف ديد أهدامكن تح؟ وبناء على ذلك يي للتّحقيق والتقّصي أم للمتابعةهأ؟ هي زيارة وقائيّة أم معّمقةأ

 على أن تكون تلك األهداف:الّزيارة، 

 .واقعية وموضوعيّة 

 .قابلة للتّنفيذ من قبل فريق الّزيارة 

 .محدّدة بدقة، وقابلة للقياس 

 .تتناسب مع الّزمن المقّرر للزيارة 

 

 ل زيارةخال منهجيّ  ّسسة بشكلالمؤ جوانب على رصد وتقييم جميع قادراً/ة تكون/ي أن تتوقع/ي ال

دة وقابلة محدّ أن تكون بدقّة وموضوعيّة وواقعيّة و الزيارة أهداف واحدة، ولذلك يجب تحديد ةرقصي

 متاح. للتّنفيذ في حيّز زمنيّ 

 

 تشكيل فريق الزيارة وتنظيم تنفيذها -ثالثا  

 على عدّة عوامل، منها:واختصاصاته فريق الّزيارة  اختيار عدديتوقف 

 ،على عكس  اصات،فالزيارة المعّمقة تحتاج إلى فريق كبير نسبيّا  ومتعدّد االختص نوع الّزيارة

كوى أو الشّ  نتهاكوخبرة محدّدة ترتبط بنوع اال لّ والتّحقيق التي تحتاج إلى عدد أقزيارة التقّصي 

 أو الحادثة.

  كلّما كبر حجم المؤسسة وعدد منظوريها والعاملين فيها ومرافقها، كلّما  وحجم المؤّسسة،نوع

زاد عدد الفريق، والعكس صحيح. وكذلك نوع المؤسسة له عالقة مباشرة باختصاصات الفريق، 

فمثال  زيارة مؤّسسة استشفائيّة يقتضي أن يكون عدد أعضاء الفريق المتخّصصين في المجال 

األكثر عددا ، بينما في مؤسسات العدالة وحجز الحريّة يكون الحقوقيّون والقانونيون الصّحي هو 

.. أّما في مؤّسسات رعاية صغار بّيشبه طعون أكثر دون أن نغفل أهميّة وجود طبيب أو 

األطفال فاختصاص علم النّفس التّربوي واالجتماعي هو الغالب، ونفس األمر في مؤسسات 
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أن  حُسنالّطفولة ي اإلعاقة... وهكذا. وفي كّل حاالت ومؤسسات واتذ/رعاية األطفال ذوي

 شبه طبّي وخبير أو مختّا في حقوق الّطفل.عون يكون من ضمن الفريق طبيب أو 

 ،عضاء الفريق أسنوات(، كلّما كان عدد  6كلّما كان عمر األطفال صغيرا  )أقل من  عمر األطفال

ل بصفة ألطفاتستوعب عددا  كبيرا  من األطفال، ألّن اأقل، إالّ عندما تكون المؤسسة كبيرة و

( في كّل 3-2عاّمة يجزعون من "الغرباء"، وعندئٍذ ينقسم الفريق إلى مجموعات أصغر حجما  )

 مجموعة.

 

 تنسيق عن المسؤو يكون للفريق، ة/منّسق واحد وتعيين كفريق العمل تذك ري/تذك ر فريق، زيارة عند

 نّ ك/لديكم يماف ات/متساوين ن وْلت كونوا/لتكنّ /لمهاراتكم المهام وفقا مختلفتقاسم ة، وضرورة الزيار

 .الزيارة أهدافعي بو وعلى من معلومات

 

 وإضافة إلى ما سبق ذكره، هناك عوامل أخرى تؤثّر في تشكيل فريق الّزيارة، ومنها:

 قوق ة ح/رتغذية، خبية شرعي/ة، أخّصائي/ة /طبيبل، أطفا طبيب/ة: المطلوبة ةرنوع الخب

ل، الطف حقوق فيير/ة األطفال ذوي اإلعاقة، أخّصائي/ة نفساني/ة، أخصائي/ة اجتماعي/ة، خب

 قانوني/ة، أخّصائي/ة أمن وسالمة...الخ.

 نبيّة أو لغة ة، سواء للغة أجل/مستق فوري/ةم/ة مترج إلى حاجة قد تكون هناك: الثقافي السياق

ي فين/ات األخرى، إذ يفّضل دائما  تجنّب االعتماد على العاملاإلشارة أو لغات التّواصل 

طاء دّ من إعال ب المؤّسسة ألداء هذه المهّمة، ضمانا  لالستقالليّة والحياديّة، وفي هذه الحالة

كون يياق أن ، كما قد يقتضي السّ هاوأهدافالزيارة ة عن طبيعة فكرة ومعلومات كافي ة/المترجم

ة جز حريّ ، مؤسسة إصالح وحمن عدد الّرجال، خاّصة عند زيارةأكثر  عدد النّساء في الفريق

 للبنات، أو مبيت مدرسي للبنات...الخ

 ي إثارةفيساعد  قد الزائر الفريق في الجنسين كال من عضو وجود إن ة:الجنساني االعتبارات 

 ة.حساس مواضيع

 

 الزيارة تدابير تنفيذ --2
 فهٍم عاّمٍ عن بلورة يتطلب زيارة إجراء فإن انتهاكات حقوق األطفال،على  تركز الزيارة كانت إنى حتّ 

لعام اعملها، وإضافة إلى ما سبق ذكره حول ضرورة جمع معلومات حول السيّاق  وطريقة المؤسسة

 ال بدّ من أخذ الخطوات التّالية بعين االعتبار:والمؤسسة ذاتها، 

 ةمدير/ة المؤسس مع وليةاأل والمحادثة الوصول. 

 المؤسسة فقامر في جولة. 

 ع األطفالم مقابالت. 

 ائمين/ات بالّرعاية والعاملين/اتالق مع المحادثات/المقابالت. 

 مدير/ة المؤسسة مع الختامية المحادثة. 
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الت البدّ للفريق الُمتاح، وفي جميع الحا والوقت الزيارة نوع على خطوة لكلّ  المعطاة هميةاأل تتوقّفو

ع الواقع تّعامل ملى الومرنا ، بحيث يجيد التّعامل مع واقع الحال، ويكون قادرا  ع اأن يكون يقظا  ومنتبه  

 وعلى تكييف خّطة الّزيارة بناء على ذلك.

ئ من ظر بشوبشكل عام، بيّنت التّجارب أن إدارات المؤّسسات وخاّصة ذات الّصلة بحجز الحريّة تن

رتابون ياتهم قد فال ذؤسسات الدّولة ذاتها، وحتّى األطالّريبة تجاه فريق الّزيارة حتّى وإن كان من قبل م

ر من ها مؤشّ حدّ ذاتفي الخارجي محدودة، وهذه الحالة هي من الفريق خاّصة إذا كانت صلتهم بالعالم 

 مؤّشرات الّرصد والتّقييم. 

طفال واأل لمؤّسسةا سليمين وواقعيين لحالة إجراء رصٍد وتقييم أجل ولذلك يغدو مهّما  للفريق من

 ا في ذلكات بم/ترتيب لقاءات مع األطفال والقائمين بالّرعاية وغيرهم/ن من العاملين، المودعين فيها

عر به. شعه أو شاهده أو سم حول مابالمقارنة مع مالحظات الفريق  وتقييم نتائجها، موّظفو/ات اإلدارة

ع األطفال في فهٍم أفضل لوضيفيد أيضا   الوثائق من وغيرها الّسجالت على االطالعأن إضافة إلى 

 والمؤّسسة.

 

 ؟فحصه ينبغي الذي ما

ال فيها واقع الح عن ة واضحةمن تكوين فكر ال بدّ  في المؤّسسة، طفالاأل وضع حقوق لرصد وتقييم

قت مكن إنجازه خالل الوولذلك ال بد  من التّحديد الدّقيق لما ي ا،معاملة األطفال المودعين/ات فيهوتقييم 

لحصول لّسسة المخّصا للّزيارة. وفي هذا اإلطار فإّن االنطالق فيها من مقابلة المسؤول/ة عن المؤ

ي المضي ف ا  فيعلى المعلومات األساسيّة وإعطاء فكرة عن أهداف الّزيارة وطريقة تنفيذها سيكون مفيد

 فق ما تّم تخطيطه مسبقا  أو تعديله. الّزيارة و

 ذلك في بما ا،لمؤّسسة ومرافقهفي ا عاّمة سريعة جولة كما سيكون مفيدا  أيضا  في هذا اإلطار إجراء

 والمطبخ، الصحية، والرعاية نشطة،وقاعات األ طفال،لأل المخصصة واألماكن العيش، وحدات

مين/ات القائ مختلف مع أّولي تفاعلمن جهة، وخلق  عنها عامٍّ  ربتشكيل تصوّ ح بما يسم وغيرها،

القائمة، من  التحديات أو المشاكل عن ومعلومات نهعملهم/ عن انطباع بالّرعاية والعاملين/ات وتكوين

 جهة أخرى.

 ال بدّ من التّركيز على عدد من المحاور، ومنها: الزيارة، وأثناء

 ةالنّظاف، يالّصرف الصحّ ، مياه الّشرب، التغذية، كطاقة استيعاب المؤّسسةالمادية،  الظروف ،

 المنامة وتجهيزاتها... الخ

 ّزياراتال،نهم خارج المؤسسةكتواصل األطفال مع أقرا بالمحيط الخارجي، واالتصال األنشطة ،

 استعمال الهاتف ووسائل التّواصل االجتماعي.... الخ، النّوادي، التّرفيه

  ،الت حاولحجز، مالمعاملة، اإلهمال، التنّمر، العقوبات البدنية، االعنف، سوء نوعية المعاملة

 انتحار، إيذاء للنّفس... الخ

 المتابعة  وجود طبيب قار، وجود إطار شبه طبّي، انتظام الرعاية الطبيّة،الصحية،  الرعاية

  األسنان، توفّر األدوية... الخالصحيّة، التاّلقيح، طبّ 

 ة، كنظام التغذية االحتياجات الخاّصة لبعض األطفال تلبي، خصوصيّة وضع بعض األطفال

 ة..... الخنشطواأل الصحية، والرعاية
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 ألطفالع ام مقابالت إجراء

ريقة فضل طأفإّن لإلحاطة الواقعيّة والدّقيقة بكّل جوانب ووضع المؤّسسة ومنظوريها من األطفال، 

املة والمع تجاربهم حول ظروف اإلقامةو قت أطول في االستماع لألطفالقضاء و تتمثل في لتحقيق ذلك

 ن )مؤّشرات ذاتيّة قائمة على األحكام(.هفي المؤّسسة واستخالص المعلومات منهم/

د أكثر رص ةوأدا للمعلومات المصدر الرئيس فيها األطفال تعدّ  وجدالتي ي المؤّسسات زيارة بما أنو

حقيق، صي والتّ ة التقمنها )الوقائيّة( أو زيارفاعلية ودقة، ومن أبرز تقنيات الّزيارة سواء االستطالعية 

ائا ع خصم"، بعالقتها محدّداتها" مع األطفال، فال بدّ من التعّرف على أهم "مقابالتهي إجراء "

 األطفال النّمائية.

 التواصل مع األطفال وطرق بعض أساليب 

 :التالية العمرية التواصل مع األطفال ومراقبتهم تبعاً للفئات وطرق تختلف أساليب

 :سنوات 0 – 3 

 .األصلية بيئته في الطفل/الرضيع حالة رصد -

 .الطفل/الرضيع من المقربين/ات اآلخرين األشخاص مقابلة -

 ن(.أمك متى)الطبية  الفحوصات إجراء -

 

 سنوات  3 - 5

 .القصا سرد -

 التدفق. ورسوم الحراك رصد -

 .الغناء -

 .الترفيهية األنشطة ممارسة أثناء المالحظات وتدوين الطفل مع التفاعل -

 :سنة 12 - 6 

 .القصا سرد -

 .الحراك رصد -

 .الغناء -

 .الترفيهية األنشطة ممارسة أثناء المالحظات وتدوين الطفل مع التفاعل -

 

 :سنة 13 - 17 

 .الحراك رصد -

 .الترفيهية األنشطة ممارسة أثناء المالحظات وتدوين لالطف مع التفاعل -

 لشخااإلى  التحدم من لالطف تخّوف ما إذا المقابلة، بإجراء فريقلل تابع آخر شخا يقوم -

 الطفل من (سن ا أكبر أو نظير (المقربين األصدقاء أحد يتولى أو بإجراء المقابلة، لفذالمك

 .طفلالمصالح الفضلى لل ذلك يخدم مادام المعلومات وجمع المقابلة تفعيل في المساعدة
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 والمشاعر السلوكيات مراقبة 

بها إلى  ابه/القائم يحتاج مقابلةال خالل الفضلى، المصالح تحديد أو الفضلى المصالح تقييم -

 ال . فلغة الجسدجسده/ا ولغة وجهه/ا وإيماءاته/ا تعبيراتة / متأمال   كثب، عن لالطف مراقبة حالة

 مما ل،ومقتضى الحا الثقافات باختالف تختلف لكنها ي،والشف االتصال عن في أهميتها تقلّ 

 .لالطف ثقافة على معتمد ا الشفاهية غير التعبيراتتسجيل  يجعل

ألحوال اكّل  في يكون ال اإلنساني السلوك أن المعروف من، عدم التسّرع في إصدار األحكام -

في  دم التسرععلى ع المقابلة بإجراء ة/القائم ذلك يساعد أن ويمكن .وعي عن صادرا   أو ُمخططا  

ابات الستج وتفهم التفسيرات الكامنة قصا، من لالطف يسرده ما على بناء األحكام إصدار

 .سلوكياته/ا أو لالطف

شارات إ من المقابلة بإجراء القائم يبديه ما إلى االلتفات ضرورة لغة الجسد وتعبيراته، -

مام وإظهار االهت ،مع الطفل التعامل في منفتح نهج واتباع االبتسامة مثل المقابلة أثناء وإيماءات

 ، وعدمالحديث أثناء الصدر على الذراعين وضع بتركيز وتجنب يهلإ واإلصغاءبكل ما يقوله 

ا(ر مومن األ غيره/ا دون لالطف مع بالحديث الغرفة، واالنشغال أركان في التجول بالنظر  علم 

إليه  تيلتف يجب أن ما وهو اآلخرين، عيون في مباشرة النظر ال تستحسن بعض الثقافات بأن

 (حديثه في المقابلةبإجراء  القائم

بإجراء  القائم تيربّ  كأن (الحاالت بعض في إيجابي مردود لها يكون قد المالمسة البدنية، -

 ثير مخاوفيقد  األسلوب هذا أن إال ،)المقابلة من تأزمه/ا حالة في لالطف كتف المقابلة على

 .استخدامه عدم يفضل لذا ن بالسلب،هعليهم/ يؤثر أو بعض األطفال

 إذا أصاب احاالرتي بعدم األحيان من كثير في البالغون/ات يشعر أن يمكن االنفعالية،الحاالت  -

 بررا  بالضرورة م الطفل لدى االنفعالي الضيق يعدّ  وال .الضيق أو الحزن من حالة لالطف

 .بحرية أيه/ار عن في التعبير الطفل االنفعالية الحاالت تساعد فقد إلرجاء المقابلة وتأجيلها،

ة الستجابوتقديم ا لالطف على تظهري قد االنتباه لهذه العالمات الت ينبغي الّضيق،عالمات  -

 جابة عليهااإل الطفل على يصعب التي األسئلة التغاضي عن مع مكتئب ا/ة ، يبدو حالما السريعة

 الطفل ط علىاألحوال الضغ من حال بأي يتم أال بعد. ويجب فيما مناقشتها وإخباره/ا بإمكانية

 .عن األسئلة لإلجابة

 

 المقابلة إنهاء 

 ده/اعد سرب السيما إيجابية، بصورة الطفل معمها اختتا المقابلة بإجراء القائم/ة على يتعين -

  ة.أليم ألحدام

باإلفصاح تها نهاي فيح له/ا يسم وأن المقابلة، ستلي التي للطفل حول الخطواتي تقديم شرح ينبغ -

 .أسئلة من لديه/ا يعتمل ما أو قلق من ينتابه/ا ما أو بخاطره/ا يجول عما

مالحظات ن م ندوّ  ما ومراجعة مناقشته تمت ما تلخيا بالمقابلة في نهايتها إلىة /القائم يحتاج -

 .صحيح بشكل تدوينها من للتأكد

بإجرائها مناقشة  ة/القائم على يتعين للمقابلة، كنتيجة الطفل بحماية تتصل قضايا تحديد تم ما إذا -

على  والحصول لالطف لمتابعة حالةية الرعا المتاحة مع مقدم/ة والخدمات الممكنة التدخالت

يسمح  ال بما صغيرا/ة   لالطفن فيها يكو التي الحاالت اإلحالة، وفي بشأن موافقته/ا المستنيرة
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 متورطين/ات يكونوام ل ما( الرعايةدم/ة مق/ذلك الوالدان عنه/ا في ينوبة الموافق له/ا بإعطاء

  .(الطفل سوء معاملة في

الرعاية م/ة مقدو لالطف وإعالم للمتابعة الزمني ذكر اإلطار المقابلة بإجراء القائم/ة على يتعين -

 ة، إن كان ينوي القيام بذلك.التالي الزيارة بموعد

اليومية م ألحداا حول عادية بمناقشة تُختتم أن ينبغي المقابلة، نهاية في الطمأنينة من جو لخلق -

جتماعية االة في األنشط كاالنخراط موقف إيجابي اتخاذ على وتشجيعه/ا الحالية الطفل لحياه

 .البنّاءة

 

 توّخيه خالل المقابلة ينبغي ما 

 .بالود المتّسم الرسمي اإلطار على الحفاظ مع ،الطفل عمر مع تتناسب طةمبسّ  لغة استخدام -

 ما يمكن أنو من المقابلة الغرض وتوضيح مناسب بشكل نفسه/ا المقابلة القائم/ة بإجراء تقديم -

 .نتائج من عنه تسفر

  إلىوصوال  ة العام ثّم التدّرج في طرحها من األسئلة بسيطة أسئلة بطرح الحديث استهالل -

 .دقّة األكثر األسئلة

 .باألمان شعوره/ا من للتأكد للطفل الكافي الوقت إتاحة -

 .ور/ةارتجال المحا عم بعض األسئلة طرح مع مقابلة، استمارة أو مرجعية قائمة استخدام -

ا /كرامته تخا التي القضايا مع التعامل في وقدراته/ا الطفل مرونة مدى على التركيز -

 .لذاته/ا وتقديره/ا

 .المفتوحة األسئلة طرح -

 .والثرثرة التوجيه بمنطق التحدم تحاشي مع ،باهتمام للطفل/ة االصغاء -

 .بالضجر الّشعور لمقاومة الصمت عن البعد -

 .والّصبر بالتّعاطف التحلّي -

 يدةالموضوعات الجد عرض دون األسئلة بعض تجاهل تجنب مع الحديث أطراف لتبادل السعي -

 .للمناقشة

 مات استياء، ثمعال عليه/ا من يبدو وما إلشاراته/ا بالنظر، المقابلة أثناء كثب عن الطفل مراقبة -

 .ذلك حيال المناسب اإلجراء اتخاذ

 ا يرد علىم أو قلق، من ينتابه/ا ما أو في خاطره/ا، يجول عما فصاحلإل لللطف الفرصة إتاحة -

 .استفسارات من ذهنه/ا

ما تعّرض  اإذ اإلجابة معرفة بعدم مصارحته/ا أو بعد فيما سؤاله/ا عن باإلجابة الطفل إخبار -

 .إجابته يعرف ال لسؤال المقابلة بإجراء القائم/ة

صفية ت أو حاجته/ا لقضاء الذهاب أو المياه ولشربالوقت للّراحة  من فسحة لالطف إعطاء -

 .األسئلة عن اإلجابة نتيجة الذهن

 .صحيح بشكل تدوينه من للتأكد مناقشته تم ما إيجاز -

 في التفكيرمشكالت و يواجهه/ا من ما على التعرف في الطفل أمام إيجابي بشكل الدائرة توسيع  -

 .حلها سبل

 .الطفل حماية لقضايا التطرق عند المناسبة اإلجراءات اتخاذ  -
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 .من قرارات يُتخذ وما المتابعة وإجراءات مستقبال اتخاذها سيتم التي بالخطوات الطفل إبالغ  -

 .السرية ضمان -

 

 خالل المقابلة تفاديه ينبغي ما 

قاسية أو ب البولسيّة أو الاالستجوا أساليب واستخدام خاصة، لجهة ة/تابع كمحقق/ة التصرف -

 .الجافّة

الكذب ى تحمله/ا عل بطريقةة أسئل طرح استجواب أو أسلوب باستخدام على الكذا، حمل الّطفل -

 .كالمه/ا تناقض إذا

نه/ا م يسمعه قد لماه، أو ب يشعر ما أو الطفل بال يشغل ما حول وتوقعّات افتراضات وضع -

 )أجوبةٍ  من سماعه يُتوقع ما حول المالحظات بعض تدوين الحالة هذه في يستحسن(

 .المقابلة أثناء يُقال فيما التشكيك أو اإلحباط حالة إظهار -

 .األحكام اتخاذ في التسرع -

 ا يقوله الم كان وإن حتى السؤال، على الردّ  أو الحديث، استرساله/ا في أثناء الطفل مقاطعة -

 .معرفته المقابلة بإجراء يقصد القائم/ة

نع نفسه/ا ممحاولة  أو التحدم عن امتناعه/ا أو الطفل وجه لون كامتقاع ،الضجر عالمات تجاهل -

 .البكاء من

 عم" أو "ال".ا بـ "نعنه اإلجابة سوى للطفل تتيح ال مغلقة أسئلة استخدام -

 .أسئلة من الطفل يطرحه عما اإلجابة تجاهل -

 .واحد سؤال في سؤالين طرح -

 .الطفل لدى القلق حالة زيادة في التسبب -

 .مؤلمة قصة عنه/ا حديث أثناء الطفل ترك -

 ل.لألطفا كاذبة وعود تقديم -

 .بالمعلومات البوح على الطفل إجبار بعينها، أو حلول أو أفكار في التحدث فرض -

 .المقابلة قطع على يجبرك قد بما والمصادر الوقت بين التوازن إغفال -

 .الراحة لسبل تفتقر أماكن في أو العلن في المقابالت إجراء -

 

  والرعاية مع الّطفل الحماية وتقييم احتياجاتموضوعات ومجاالت رصد 

 اطالم ،الطفلا هالسياقات المختلفة التي يعيش في في المعلومات لجمع مراجعة إجراء ليُفضّ  عامة، بصفة

 ة:مات التّاليّ لجمع المعلومات عن التّقييى، ويمكن طرح األسئلة عليه/ا الفضل ه/امصالح وفق ذلك كان

ال فاألططرح مثل هذه األسئلة على أكبر عدد ممكن من  يجبوالرعاية:  المعيشية الظروف -

 المعيشيع الوضر واقعي عن تصو تشكيللجمع معلومات عن هذه الّظروف التي من شأنها 

 .للطفل

ألولئك ا السيم، األطفال لسالمة ةمهمّ في هذا المجال  المجّمعة المعلومات تُعدّ واألمن:  السالمة -

 .أقلية ثلتمة فئ في أعضاء   المثال، سبيل على يعدّون، أو لإلساءة السابقفي  تعرضوا الذين

 وأ بصحة الطفلة المرتبط القضايا تحديد فيد تساع الطبية: الرعاية على والحصول الصحة -

 في أو ستساعد حالية متابعة طبية أي إلى ستشير أنها كماا، يواجهه قد التي الطبية الحالة



 

123 

الضروري  فمن عاجلة،ة طبي ظروف من يعاني الطفل كان وإذا. ةمستقبلي طبية لمتابعة التخطيط

ت الموظفين/ات المعنيين/ا علىن ويتعي، صلة ذي طبي شريكا  إلى فور ته/اإحالالمطالبة ب تتم أن

 .الفورية المتابعة مع الرعاية،م/ة ومع مقد الطفل مع الممكنة التدخالت مناقشة بحماية الطفل

ته/ا تغذيعاّمة، و بصحة الطفلة المرتبط القضايا تحديد فيد تساع التغذية: على الحصول -

كان ى ومتة مر رآخ تناوله الطفل عما االستفسار المفيد من ولعلالمتوازنة والمتكاملة والكافية. 

ن الذي و األطفالأن هذويهم/ عن و المنفصلين/اتأ مرافق بدون ألطفالإلى ا وبالنسبة، ذلك

ين من إيواء الالجئين أو الهجرة غير النّظاميّة أو األطفال المجّرد مراكزي فن يعيشو

ن ههم/لنموّ مناسبة كافية و طعام كميات على الحصول يواجهون مشكالت في فقد، نهحّريتهم/

 .الّسليم

وكفاية  نوعيةى تقييم علتساعد ة في هذا اإلطار معالمجّ  المعلومات الصحي: والصرف المياه -

ي ف لكذي ف بما اإلعاقة، ذوات/لفتيات واألطفال ذويل وخاصة، الصحي والصرف المياه مرافق

 .بالحماية متعلقة لمخاطر عرضةأكثر  نّ يك /يكونون حيث يل،أوقات الل

 أو تّعليميةسات الؤسّ المل المؤّسسة الذّين يذهبون إلى أطفاإلى  بالنسبة التعليم والتكوين المهني: -

، ومدى ئه/اوزمال نحو المؤّسسةومشاعره/ا  الجزء اتّجاهات الّطفلت هذا معلومار توف ،المهنية

ت المشكال لمث تناولها، يلزم وجود قضايا خاصة، وأجوائهامن وه/ا منها ئه/ا أو استيااستمتاع

ل أطفاإلى  ةبالنسبأما أو التّحصيل المدرسي أو المهني. التمييز والوصم  أو باللغة المتعلقة

 ن أومدمجين/ات في مؤسسات التّكويغير الالمدرسة والمنقطعين/ات عنها  خارج المؤّسسة

 والبحث ،القضايا هذه معالجة سبل ومناقشة األسباب الجذريةد تحدي يجبالتّدريب المهني، ف

ة ليوميا باألنشطة المتعلقةمعلومات ال . وتساعدائل الممكنة حسب وضعية كّل طفلٍ حول البد

ل اإلهما وأ باإلساءة تتعلق مخاطر أخرى أي تحديد على واالجتماعيرفاه النفسي الو والحماية

 .لها اضع اخ الطفل يكون ربما الطفل بحماية تتعلق أخرى قضايا أو أي أو العنف االستغالل أو

ي المؤّسسة، ف لالطف حياةه علي بدوت ما فهم علىد معلومات هذا المحور تساع اليومية: األنشطة -

تمتع عي ودماج االجتمااتّساقها مع أهداف الّرعاية والحماية واإل واألنشطة المبرمجة ومدى

 بحقوقه/ا وحريّاته/ا. الّطفل

ح توضا أن المعلومات المستقاة في هذا المجال يمكنه واالجتماعي: النفسي والّرفاه الحماية -

حينما "ة: مفيدالة األسئل ومنة. في المؤّسس لللّطف واالجتماعي النفسي والرفاهّرعاية ال مستوى

ي الذ عمالدو أ نوع المساعدة ما؟" أو "المساعدة لطلب تلجأ/تلجئين من إلى مشكلة، تواجهك

 ؟".لآلخرين مساعدتك يتسنى في العادة؟"، أو "كيف تطلبه/تطلبين

مؤّسسة، ل في الاألطفا كلن المعلومات ع استيفاء يجبإعادة اإلدماج في األسرة والمجتمع:  -

ت ترتيبابن/ات وأولئك المشمولي ن،هذويهم/ عن المنفصلين/اتق أو مراف بدونوخاّصة األطفال 

سرته/ا عادة دمجه/ا بأإل الطفل استعداد مدى عن االستفسارن بديلة مؤقّتة، ويتعي رعاية

 )الشمل لمّ ) هجمعي فب يرغ أولئك الذين و عنأ أسرته/اد أفران عث بحومجتمعه/ا المحلّي أو ال

ة ومجتمعه/ا ربأفراد األس الطفل عالقة تقييم جودة على جمعها يتم المعلومات التي وتساعد. بهم

ن الوالديو أ يدينالبع األقرباءو أ األشقاء في أفراد األسرة يتمثل وقدالمحلّي وكذلك بالمؤّسسة، 

 .آخرين ط أو أشخاصفق
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ت مالحظاء داإب أو أسئلة طرح إلى لالطف دعوة ينبغي الزيارة، أو المقابلة نهاية في ذلك: غير -

ت كشف/ قد لطفلان كا إذا السيما الزيارة بتفاؤل، أو المقابلةلة إنهاء حاو. وال بدّ من مإضافية

 .استياء عالمات أظهر/ت أو صعبةب مؤلمة أو عن تجار

 

ثقة  ةعالق بناء وأن حساسة عملية هي مودعين/ات في مؤّسسة أطفال مع مقابلة إجراء أن تذكر/ي

 ر حاسم.أم نهمعهم/

 

 المفيد هنا التأكيد على اآلتي:ومن 

 ن.هوغيرهم/ الموظفين/ات أنظار ومسامع عن ، بعيداالتحدّث مع األطفال على انفراد 

 ن أدلى همع أطفال مختلفين/ات، بحيث يصعب فيما بعد تحديد من منهم/ إجراء مقابالت عديدة

 بالمعلومات عن الّصعوبات أو سوء المعاملة.

  لمؤسسةاوال يجب ترك هذا االختيار للعاملين/ات في  األطفالعلى الفريق أن يختار بنفسه. 

 فئات األطفال. ضمان تمثيليّة مختلف 

  ثم األحدم.االستماع إلى األطفال األقدم عهدا من المفيد 

  قة، من، ذي أو ذات إعا)مرض مزاختيار عيّنة من األطفال ذوي وذوات الوضعيات الخاصة

 (.أجنبي/ة..

   ت.مجموعا ضمن جماعية اتنقاش إجراءيمكن ايضا 

 الفردية. المقابالت إجراء عند ضمان الّسريّة 

  ة اختيار مكان المقابلة للّطفلحريّ ترك. 

  الطفل كان/ت إذا، ، لحضور المقابلةبل الّطفلفيه من ق آخر موثوق دعوة شخصيمكن 

، نفسه/ابم في التحد بالراحة يشعر ال كان/ت أو معه/ا، شخصية مقابلة إلجراء جدا ا/ةغيرص

 مع االنتباه إلى ضرورة الحدّ من تأثيره على الّطفل/ا.

 

 منا دائم ي/تأك د  .من الناس الكبار زائر مع نقاش في الدخول على حريصين/ات طفالاأل يكون ال قد

 بشأن ات الالزمةتزويده/ا بالمعلوم بعد المقابالت إجراء )الموافقة المستنيرة(على طوعا لالطف موافقة

 .وقت أي في المقابلة إيقاف يمكنه/ا بأنه لالطفير الزيارة، وتذك

 يلالتفص المستوى من بنفس أو الشكل بنفس هماتجربت يحكيان ناشخص ثمة ليس أنه تذكري/تذكر

 .صلة ذو مهّم أو و ه لما مختلف يرتفس طفلٍ  لكلِّ  يكون والوضوح، وقد

 

المقابلة مع  اءمراعاتها عند إجر الواجب االعتبارات وفي هذا اإلطار ال بدّ من اإلشارة إلى عدٍد من

 األطفال، وهي:

 المقابلة: قبل 

 معه/ا مقابلة إجراء المراد الطفل تحديد. 

 ةيرالمستن موافقته/ا على الحصول. 

 وسري خاص إطار في المقابلة إجراء لضمان الالزمة االحتياطات اتخاذ. 
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 خصا  آخرفضل شإلجراء المقابلة مع القائم/ة بها أم ي تأکد من استعداد وارتياح الّطفلال ،

 ربّما من الجنس اآلخر أو العكس.

 السرية امتراح. 

 

 المقابلة: خالل 

 م القائم/ة بالمقابلة لنفسه/ا ومن معه/ا إن وجد.تقدي 

 بسريّة المعلومات التي سيدلي بها. طمين الّطفلت 

 بحقّه/ا في إنهاء أو وقف المقابلة متى شاء. الّطفل عالمإ 

 أمال  كاذبا . عدم إعطاء الّطفل 

 صوتك وصوته/ا. ةنبروسدك وجسده/ا جة لغ إلى االنتباه 

 .االبتعاد عن أسلوب التّحقيق البوليسي 

 .اللّجوء إلى األسئلة المفتوحة 

 في نهاية المقابلة. شكر الّطفل 

 

 ر.ضر أي يب/تسبِّ  أال  بيج أنه المقابلة طوال ير/تذك

 التماس بل لة،المقاب قطعب نساأل من يكون فقد الذكريات، أو سئلةاأل من سىباأل يشعر الطفل نكا وإذا

 ولجمع فه/الالستماع إلى مخاو وإنما الطفل/ة الستنطاقت أّن المقابلة ليس المساعدة الطبية، إذْ 

  ت.المعلوما

أو  نطقه/اتست بأنك االنطباع الطفل تعطي فقد ميكانيكياللمقابلة  المرجعية القائمة استعملتا إذ

 .صالحه/ا في ليس وهذا تفحصه/ا،

 

 المقابلة بعد 

 والسجالت  االنطباعات من والتحقق أعضاء الفريق، مع المعلومات استخالص

 بكّل عضو فيه. والمالحظات الخاصة

 حالة ةومتابع اإلعالم،بوسائل  وصالت تقارير،( الزيارة لخطة وفقا المتابعة إجراء 

 (الخ.فردية..

 الحمايةي ف اإلدارة عن مشکلة إبالغ نحتاج إلی هل :المناسبة الهيئات إلی التقرير رفع 

 )مندوب حماية معنية بالحماية خارجية هيئات إبالغ نحتاج إلی هل تّم رصدها؟

 ؟الحظتهي الذ الوضع حول الّطفولة، الهيئة الوطنية للوقاية من التّعذيب..( 

 

 تدابير متابعة الزيارة --3
ً  تجدي ال متابعة بدون زيارة   .نفعا
 

ق إطالر بع وذلك للزيارة ةمتابع إجراء يجب ن وضع حقوق الّطفل في المؤّسسات،يتحس في للمساهمة

 .محدّدة تدابير
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 القدر أيضا وبنفس تيأجري الت الزيارة داف ونوعاأله/الهدف على الزيارة بشأن المتابعة شكل ويتوقف

 مثل الزيارة همةم الزيارة يتلي الت المرحلة فإن ي،الالفور. وبالت على إليها التوصل يتم التي النتائج

 .والتخطيط االهتمام وتقتضي نفسها،

و ه ما لىالضوء ع يسلط الفجوات تحليل من نوعا تكون أن يجب الجوهر، حيث من ،المتابعة زيارة إن

  منشود وما هو موجود.

 

 تنفيذه:ن يمك مّما اتيجيات المتابعةتراس عن احاتتراق جملة ييل وفيما

 ّسسة التي المؤعن  المسؤول الشخا أو/و الوزارة، (المعنية السلطات إلى خطية تعليقات تقديم

ب نوع سريا  وذلك حس به االحتفاظ أو نشره يمكن تقرير أو خطاب خالل منتّمت زيارتها( 

مكتوبة  تعليقاتال هذه أن تكون الّطرفين )المنّظمة وجهة اإلشراف(، ويجباالتّفاقيّة التي تجمع 

 ن/ات(،يمعين أطفال أو(بعينه/ا  بخصائا طفل معلومات تتعلق على يحتوي كان ودقيقة، وإذا

 الموافقة عن ايرتعبن( المعنيو أو األشخاص(الشخا المعني  أبدى قد يكون أن ينبغي

 ة.نيرالمست

 عيتّشرال في ييرتغ احترواق صياغة. 

 التوصيات تنفيذ من والتحقق للمتابعة زيارات إجراء. 

 لبالبدائ يتعلق فيما الميزانية مخصصات اقتراح. 

 في  ولكن بشكٍل حذر ومدروس وبالتّنسيق مع هيئة اإلشراف ،عالمل اإلبوسائ الصلة ربط

 المنّظمة.

 لّطفولةومندوب حماية ا الوطنية، الوقائية مثل اآلليات الرئيسية الرصد بهيئات االتصال ،

 بالتّنسيق مع هيئة اإلشراف في المنّظمة.

 عريضة أو/و استفسار تقديم يجبير، خط وضع أو حادم وقوع حالة في. 

 

 التعذيب حظر 

 الحرية في الحق 

 شئ كل وقبل أّوال أطفال ألطفالا 

 شاغال شغال تكون أن يجب الفضلى الطفل مصلحة 

 داريةاإل االعتبارات على تعلو الفضلى الطفل مصلحة 

 أ كآخر إجراء ذلك فِيْلك نْ  اْحت ِجزوا، وإذا  .طفالاأل احتجاز يجب ال  ة.زمني مدة قصره وأليإل ي لج 

 نفس األسرة من أفرادا يكونوا أن إال الكبار مع طفالاأل احتجاز أبدا يجب ال 

 

كتور دّها الدّ بية أعوقد استفدنا في إعداده من مادة تدريوفيما يلي، مثال موجز لتطبيق منهجية الّزيارة، 

 رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التّعذيب. فتحي جّراي
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 اإلعداد للزيارة -أّوالً 

 تشكيل الوفد الزائر  

 اجتماع الوفد الزائر قبل الزيارة  

 األدوات والمعدّات التي ستستخدم خالل الزيارة  

 توقيت الزيارة ومسارها  

 ...مسائل إجرائيّة أخرى 

  

 زيارة وقائيّة -1

تكون  أن ن/في زيارة مؤّسسات إيداعٍ لألطفال، ألّول مّرة. واخترتم ن/اآلن تفّكرون ن/أنتم

 فكيف تعدّون لها؟وقائيّة.  ن/زيارتكم

 

 زيارة استقصائيّة -2

سة بمؤسّ  ات/تّم إشعار فرعكم/ن بوجود شبهة اعتداء بالعنف على أحد األطفال المودعين

يارة لقيام بزا ن/تم، خالل اللّيلة البارحة. فقّررات/المتربّصين ات/لألطفال، من قبل أحد المربّين

 لزيارة؟تعدّون لهذه ا فكيفاستقصائيّة الستجالء الحقيقة والتدخل بما يقتضيه القانون. 

 

 تشكيل الوفد الزائر -3

o  مراقبين/ات  10و 02عدد أعضاء الوفد الزائر: بين 

o  المهّم مراعاة النوع االجتماعي في تشكيل الوفد الزائرمن 

o تشكيل الوفد الزائر بما يستجيب لخصوصيّة المؤّسسة 

o مراعاة تكامليّة التخّصصات والخبرات ذات الّصلة بخصوصيّة المؤّسسة 

o  معاونين/ات )طبيب/ة شرعي/ة مثال(يحبّذ االستعانة بخبراء/ات 

  

 اجتماع اإلعداد للزيارة -4

o مشاركة كافّة أعضاء الوفد الزائر في هذا االجتماع. ال بدّ من 

o ع ة بنوال بدّ من تحديد تاريخ الزيارة ومدّتها )باعتماد معايير موضوعيّة ذات صل

 الّزيارة وخصوصيّة المؤسسة(.

o .ال بدّ من تعيين رئيس/ة أو منّسق/ة الوفد الذي سيتولى اإلشراف والتنسيق 

o إلضافيّين/ات عند االقتضاء.من المهّم تعيين بعض الخبراء/ات ا 
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 معلومات يجب توفيرها قبل الزيارة -5

o .جميع النصوص القانونيّة والترتيبيّة والتنظيميّة ذات الّصلة 

o .خارطة المؤّسسة موضوع الزيارة ومخططها 

o .)تقارير النشاط الّسنويّة الخاّصة بالمؤّسسة )للّسنوات الثالم الماضية 

o ها مفّصلة ومحيّنة، مع مراعاة السّر المهنيقائمة األطفال المودعين/ات في . 

o لمهنيبيانات شخصيّة عاّمة عن األطفال المودعين في المؤّسسة مع مراعاة السّر ا .

  )تاريخ االحتجاز وسببه...الخ(.

o .األنظمة واللوائح الدّاخليّة 

o الم )منذ ثة متخذتأديبيّة الالتدابير الاإلحصائيّات المتعلقة بتدابير الّرعاية والتدّخل و

 سنوات(.

o  ّمع وصف دقيق  تعاية والموظفين/ات والمستخدمين/اعدد القائمين/ات بالر(

 ن(.هن وخططهم/هألعمالهم/

o  ّرها جهات اإلشراف والمنظمات غير الحكوميّة.ـالمعلومات التي توف 

o .أّي معلومات وجيهة تتعلق ببعض الحاالت الخاّصة 

  

 الزائرالمعدّات التي يجب أن يحضرها الوفد  -6

o  ّش سميك الغالف وقلم حبر جاف لكّل عضو/ة. كن 

o .أوراق بيضاء وأقالم كتابة متعدّدة األلوان 

o .مطّهر لليدين أو مناديل ورقيّة مبلّلة 

o .مصابيح يدويّة صغيرة 

o  .أجهزة إلكترونيّة لقياس المساحة والّرطوبة 

o .)محرار "مقياس حرارة" )أو أكثر حسب الحاجة 

o يقوم مقامها(. كاميرا رقميّة )أو ما 

  

 ة/المعدّات التي يجب أن يحضرها الطبيب -7

o .قفّازات 

o .جهاز قياس ضغط الدّم 

o .جهاز قياس نبضات القلب 

o .معدّات اختبار االرتكاس وقياس تناغم الحركات الطرفيّة 

o .شرائط تحليل البول 

o .علب جمع العيّنات العضويّة المختلفة 

 

 

 

 



 

129 

 مجريات الزيارة -ثانياً 

o زيارةالتي تطرح على مدير/ة المؤّسسة عند مقابلته/ا في بداية ال طبيعة األسئلة. 

o .أسئلة أخرى تكميليّة يجب أن تطرح على مدير/ة المؤّسسة أو على معاونيه/ا 

o  ّاتهامجريات مقابلة المنظورين/ات من األطفال على انفراد داخل المؤّسسة وخصوصي.  

o  في المؤّسسة.مقابلة األطبّاء واإلطارات شبه الطبّية العاملة 

o ات. /محادثة القائمين بالّرعاية من اإلطار التربوي والمربيّن/ات واالجتماعيين 

o   .محادثة األعوان اإلداريّين/ات 

o .محادثة أعوان الحراسة  

o .إيجاز نهاية الزيارة 

  

 لى معمالحظة منهجيّة: كافّة أعضاء الوفد الزائر مدعّوون/ات إلى حضور المقابلة األو -

 ؤّسسة ومعاونيه/ا. مدير/ة الم

o .يجب أن يتخذ هذا اللقاء طابعا رسميّا مفعما بالمجاملة والّروح الودّية 

o /يّة.لمهنن اهن وصفاتهم/هيجب أن يبدأ رئيس/ة الوفد بتقديم مرافقيه/ا بذكر أسمائهم 

o ا.موضوعهو المنظمة على رئيس/ة الوفد ذكر الهدف من الّزيارة مشيرا/ة إلى دور 

o قوق توضيح اإلطار الذي تتنزل فيه هذه الزيارة )تحسين وضع ح على رئيس/ة الوفد

 الّطفل(.

o .)على رئيس/ة الوفد طمأنة مدير/ة المؤّسسة )ال إدانة له/ا أو لموظفيه/ا 

o ارة.على رئيس/ة الوفد العمل على خلق مناخ من الثقة والتعاون بين الوفد واإلد 

 

 المؤّسسة في بداية الزيارة ة/أسئلة يجب طرحها على مدير -1

 :يّة. تاريخ تولي المهاّم، والتدريب الذي تلقاه/تلقته، وخبراته/ا العمل المدير/ة 

 :تاريخها وهيكليّتها وصفتها الّرسميّة ومهاّمها. المؤّسسة 

 :ن.هالعدد، متوّسط مدّة وجودهم/ المنظورون/ات من األطفال 

 :األعمار، التوزيع على المباني.النوع االجتماعي المنظورون/ات من األطفال ، 

 :ن الطاقم اإلداري، أعوان الحراسة، القائمون/ات بالّرعاية واألعوا فريق العمل

 االجتماعيّون/ات. 

 :اإلطار الطبّي وشبه الطبّي، المربّون/يات والمكّونون/ات. فريق العمل  

 :ياضة.األنشطة التعليميّة والتدريبيّة، الزيارات العائليّة، الرّ  التنظيم 

 :يّة.ترفيهزيارات األسر واألصدقاء والمحامين/ات، البريد، الطرود، األنشطة ال التنظيم 

 :اإلنذار، الحرمان، العزل.. اإلجراءات التأديبيّة. 

 :المراقبة، الحراسة، منع الهروب. اإلجراءات األمنيّة الوقائيّة 

 هيكليّا ووظيفيّا وأدائيّا(. التحدّيات الّراهنة( 

  وطبيعة االتصال الدّاخلي. المؤّسسة العاممناخ 
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 وثائق ومعطيات يجب الحصول عليها -2

o .خارطة موقع المؤّسسة 

o .)مثال )خارطة( المؤّسسة )يجب التأكد من وجود كافة مكّونات المؤّسسة 

o .النّظام األساسي والدّاخلي 

o .أدلة العمل واإلرشادات 

o ،ديبيّة، التأ الملف الصّحي، العقوبات الّسجالت )القبول، النقل، الخروج، مسار التعّهد

 اإلصابات، الحوادم، الشكاوى...(

o نظورين/ات. ملفات الم 

o .البطاقات اإلرشاديّة 

o .الميزانيّة / المحاسبة 

 

 ة/مواعيد يتعيّن ضبطها عن طريق المدير -3

o  .مواعيد مع مسؤولي/ات الطاقم اإلداري والطاقم األمني 

o  األطبّاء/الّطبيبات الموجودين/ات(.موعد مع الطبيب/ة المعالج/ة )أو 

o .موعد مع مسؤول/ة الّرعاية والخدمات االجتماعيّة 

o .موعد مع الطرف النقابي 

o ...مواعيد مع أطراف اإلسناد والمرافقة 

  

 ا/أو من ينوبه ة/جولة قصيرة داخل المؤّسسة رفقة المدير -4

o .تتّم هذه الجولة بناء على طلب من منّسق/ة الوفد الزائر 

o  الجولة هي إعالن وجود يلتقطه كّل من يهّمه/ا األمر.هذه 

o هي أيضا فرصة مواتية ألعضاء/عضوات الوفد الزائر لتكوين فكرة عن المؤّسسة. 

o لمطبخا - فق المؤّسسة أو أهّمها )المهاجعتشمل هذه الجولة غير المطّولة كّل مرا - 

ات قاع -المالعب  -الورش  -ّمامات دورات المياه والح -محل التمريض  -المخزن 

 قاعة الّرياضة... إلخ( -قاعة التنشيط  -الدّراسة 

  

 جلسة تشاوريّة مضيّقة وسريعة -5

o .يتّم لقاء أعضاء/عضوات الوفد الزائر )لقاء مضيّق وسريع( بمكتب أو بقاعة 

o تى حيّات بعد تبادل االنطباعات واآلراء والمقترحات، يتّم تقسيم المجموعة إلى ثنائ

قابالت م بالماالنتشار داخل المؤّسسة ومراقبة كّل مكّوناتها ومن ثّم القيايتسنّى لها 

 المعّمقة مع المشرفين/ات والمتدخلين/ات والمنظورين/ات.

o ن.ههم/قابلتيختار الوفد الزائر بملء إرادته وكامل حّريته المنظورين/ات الذين يودّ م 

  

 الختيارامعايير  -6

 وفق المعايير التالية:ن، هم/يتّم اختيار المنظورين/ات لمقابلته -
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o  جدت(.وحداثة العهد باإليداع في المؤّسسة )ومن ثّم حداثة آثار سوء المعاملة إن 

o .)العقاب )فلذلك أسبابه وال شك 

o .االحتياجات الخاّصة 

o .التعّرض المحتمل للخطر  

 لية:التاوفق المعايير ن، هيتّم اختيار القائمين بالّرعاية والموظفين/ات لمقابلتهم/ -

o .المسؤوليّة اإلداريّة أو شبه اإلداريّة 

o .المسؤوليّة الطبّية أو شبه الطبّية 

o .المسؤوليّة االجتماعيّة/اإلنسانيّة 

o .المسؤوليّة النقابيّة 

o ...)المسؤوليّة الدّينيّة )عند االقتضاء  

 ة:وفق المعايير التالييتّم اختيار األماكن التي يتعيّن تدقيق رصدها ومالحظتها،  -

o .أماكن التجميع 

o .الّردهات وساحات الفسحة 

o .المالعب والفضاءات الّرياضيّة 

o .المطابخ والمخازن 

o .مناطق اإلنتاج/ورشات العمل 

o ...عيادة التمريض  

  ا/أو على معاونيه ة/أسئلة إضافيّة تطرح على المدير

 المؤّسسة( ات/)القائمون بالّرعاية واألعوان وموظفو

o  (.األسالكالعدد الجملي )مجموع  

o  .نسبة القائمين/ات بالّرعاية واألعوان والموّظفين/ات إلى المنظورين/ات 

o .نوع التكوين/التدريب الذي يتلقونه ووتيرته 

o .طريقة التعّهد والعمل 

o .مستوى التّنسيق والتعاون 

o .مستوى األجور 

o .كيفيّة إدارة اإلجازات الّسنويّة 

o .نسبة الدّوران  

 )األمن والحراسة(

o  يؤّمن األمن الخارجي؟من 

o .الوسائل المستخدمة إلعادة فرض النظام، عند االقتضاء 

o اإلجراءات التأديبيّة. 

o التدابير الخاّصة التي تطبّق مع األشخاص العنيفين/ات.  

o المعدّات األمنيّة الوقائيّة )مثل كاشفات المعادن( في مراكز حجز األطفال. 
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o األطفال. األسلحة الناريّة المتاحة، في مراكز حجز 

 )التأهيل واإلعداد لالندماج في دورة الحياة(

o .)فحوى مقابلة الوصول )الحصول على نموذج فارغ 

o .المرافقة النفسيّة 

o .المساعدة االجتماعيّة 

o .التعليم المدرسي والتكوين المهني 

o .األنشطة الثقافيّة والّرياضيّة والترفيهيّة 

o .التأهيل وإعادة اإلدماج 

o  جمعيات...ي، نوادالخارجالعالقة مع المحيط ،  

  )العمل(

o  .نوعيّة األعمال التي قد يكلف بها المنظورون/ات 

o  .عدد المنظورين/ات العاملين/ات 

o .)األشغال الحقيقيّة )في الورشات 

o .مواعيد العمل وظروفه 

o .المنح واألجور  

 )االتصال بالخارج(

o  (.الخارجي )أطفال المدرسة، الحياالنفتاح على المحيط.. 

o .الخرجات والّرحالت 

o .المشاركة في األنشطة المجتمعية والثقافية والفنية 

o والكلفة وعدد المّرات أسبوعيّا( إمكانيّة استعمال الهاتف )المدّة 

o .إمكانيّات قراءة الّصحف واالستماع إلى اإلذاعة ومشاهدة التلفزة 

o لة و/أو المستلمة )العدد والوزن(الّرسائل والطرود المرس 

o  على المراسالت والمكالمات الهاتفيّة.الّرقابة 

o .)الزيارات )وتيرتها، مدّتها، كيفيّة سيرها 

o (واترها.القفّة )مكّوناتها، ت...  

 )إجراءات التشّكي(

o إلى من يجب التوّجه بالشكوى؟ 

o .إجراءات تقديم الشكوى 

o بمندوب حماية الّطفولة أو محام؟ هل يسمح باالتصال 

o  المرور بإدارة المؤّسسة؟هل يمكن االتصال بسلطة خارجيّة دون 

o .طريقة تسجيل عدد الشكاوى وفحواها 
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o .إجراءات المتابعة  

 )الممارسات التهميشيّة أو التمييزيّة(

o .تجاهل المطالب الوجيهة 

o .البرود والالمباالة واإلهمال 

o .الوصم والتّقزيم والجروح النرجسيّة 

o .الفصل والحرمان 

o اة والتحيّز.المحاب 

o  .التّسلسل الهرمي الدّاخلي في صفوف المنظورين/ات 

o (.بورقيبة. طفالات أماكن الّرعاية البديلة )أثقافة مؤّسس. 

o .ثقافة األماكن الّسالبة للحّرية في مراكز حجز األطفال  

 على انفراد  ات/مقابلة المنظورين

 )نقاط يجب أخذها بعين االعتبار خالل المقابلة(

o  .اختيار المكان المناسب إلجراء المقابلة 

o .التركيز على المقابالت الفرديّة 

o .ضمان سّرية المحادثة 

o .اعتماد األسئلة المفتوحة 

o .تجنّب األسئلة اإليحائيّة 

o .التعريف بالّصفة المهنيّة وشرح الغرض من الزيارة 

o /ن. هن على اإلفصاح عن ذواتهم/هطمأنة المستجوبين/ات وتشجيعهم 

 ة عاّمة حول الّطفل()أسئل

o .االسم 

o .السّن 

o .المستوى التعليمي أو التكويني 

o .)المهنة )إن وجدت 

o .تاريخ الدّخول إلى المؤّسسة 

o .سبب اإليداع في المؤسسة 

o .العالقة مع األسرة واألقرباء  

 )أسئلة تتعلق بظروف إيداع الّطفل/ة في المؤسسة( 

o .تاريخ اإليداع أو إلقاء القبض عليه/ا ومكانه 
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o ذلك من بحّف  كيفيّة اإليداع )مندوب الحماية، قاضي األسرة( أو إلقاء القبض عليه/ا وما

 ظروف.

o .ظروف النقل إلى المؤّسسة أو مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطني 

o .ظروف وطريقة االستقبال واللقاء األول في المؤّسسة 

o  ألطفال ى الإظروف فترة االحتفاظ األولى والظروف التي تّمت فيها بالنّسبة

 المحتجزين/ات.

o .اإلعاشة واإلقامة في المؤّسسة او في مركز الحجز أو االحتفاظ 

o   مركز االحتفاظ.  نوعيّة المعاملة داخل المؤّسسة أو 

 )سلوك أعوان األمن أثناء االستنطاق لألطفال المحتجزين/ات(

o .)نوعيّة تصّرفات أعوان األمن )مع ذكر أمثلة 

o املة )فيم تمثلت؟ وفي أّي ظروف؟(في حال حصول سوء مع 

o أو اعتداء على الحرمة الشخصيّة؟ هل حصل تهديد أو ابتزاز أو امتهان 

o ذلك، أين حصل بالضبط؟ وكيف حصل؟ في حال حصول شيء من 

o .عدد حصا أو مّرات سوء المعاملة 

o  .)األماكن التي حصل فيها ذلك )تحديدها وتعديدها 

 االحتجاز()الوصول إلى المؤّسسة أو مركز 

o .ظروف النقل والتسليم 

o .إجراءات الدّخول والقبول 

o .إجراءات التفتيش الشخصي 

o .)المرور بالحجر الصّحي )كيفيّته ومدّته 

o .)الفحا الطبّي )من قام به؟ ومن حضره؟ 

o  .إلخ 

 )الغرفة / المهجع(

o .عدد النزالء/النّزيالت داخل الغرفة الواحدة 

o .عدد األسّرة ونوعها 

o صيفا وشتاء(. درجات الحرارة( 

o  .مستوى التهوئة 

o .)نوعيّة العالقة مع النزالء/النّزيالت اآلخرين/ات )في نفس الغرفة 

o  .إلخ 

 )ظروف االستحمام(

o .)عدد مّرات االستحمام )أسبوعيّا 
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o .نوعيّة الحّمامات ومدى وظيفيّتها وحميميّتها 

o .عدد علب االستحمام 

o .مدّة االستحمام المسموح بها 

o االستحمام. درجة حرارة مياه 

o .توفّر مواد النّظافة واالستحمام 

o .الختوفّر مواد النّظافة الّشخصيّة..  

 )األكلة(

o كن استزادة الطعام، عند الحاجة؟(الكّمية )هل يم 

o فر العناصر الغذائيّة األساسيّة(النّوعيّة )مدى الجودة، مدى تو 

o .نظافة مكّونات األكلة 

o .نظافة األواني 

o .الخنظافة فضاء األكل..  

 )األنشطة المختلفة(

o .)المشي الصّحي واستنشاق الهواء النقي )المدّة وعدد المّرات أسبوعيّا 

o .)األنشطة الّرياضيّة )النوع والمدّة وعدد المّرات أسبوعيّا 

o .)األنشطة الترفيهيّة )التلفزيون واأللعاب الجماعيّة 

o  ّأسبوعيّا(. واترهة )العمل في ورشة، مدّته وتاألنشطة التدريبي 

o  ّها أسبوعيّا(.واترة )نوعها ومدّتها وتاألنشطة التعليميّة والثقافي 

o .)العمل المأجور )نوعه ومدّته وأجرته 

 )االتصال بالخارج(

o (.خروج والعودة )قيودها، مدّتها.ال. 

o .استقبال زّوار من خارج المؤّسسة 

o ات /ائمونالّزيارات لألطفال المحتجزين/ات )نوعها، ومدّتها، وعددها أسبوعيّا، والق

 بها(.

o .البريد الوارد والّصادر 

o .)الهاتف )مدّة المكالمات وعددها أسبوعيّا 

o ه(.واتراالتصال بالمحامي/ة )مدّته وت 

o .الخإمكانات اإلشعار المتاحة.. 

 )الخدمات الصّحية(

o .كيفيّة الوصول إليها والحصول عليها 

o .مدى جودة الّرعاية الصّحية 
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o .التخّصصات الطبّية المتوفرة 

o .األدوية المتاحة 

o .الخمدى سّرية الفحا الطبّي.. 

 )العقوبات التأديبيّة(

o هل تعّرض الطفل/ة للعقاب؟ 

o لك، أّي نوع من العقاب؟ وكم دام؟في صورة حصول ذ 

o تخذ قرار العقاب ويحدّد العقوبة؟من ي 

o هل يمكن االعتراض على العقوبة؟ 

o الخهل تتّم معاقبة أشخاص آخرين؟... 

 في المؤّسسات ومراكز اإلصالح( ات/)سلوك المربّين

o ت مع األطفال؟المربيايتصّرف المربّون/ا كيف 

o ؟األطفال كيف يعاملون 

o ؟األطفال ضضن النزاعات التي تقوم بينكيف يفّضون/يف 

o ن؟هيتعاملون/يتعاملن فيما بينهم/ كيف 

o هل يحترمون/يحترمن واجب التحفح؟ 

o /ن؟هكيف يتعامل األطفال فيما بينهم 

 ةإتمام المقابل

o .إشعار الّطفل/ة بضرورة إنهاء المقابلة، بلطف وكياسة 

o وطمأنته/ا.  شكر الّطفل 

o .التصّرف والتحدّم بما يوحي باحترام واجب التحفح 

o بمتابعة وضعيّته/ا أو بالمساعدة على معالجتها. وعد الّطفل 

o لطرح سؤال أخير إن رغب/ت في ذلك. فسح المجال للّطفل 

o ورفع معنويّاته/ا. لتوديع الّطف 

 المسؤول  ة/مقابلة الطبيب

 )ما يجب أخذه بعين االعتبار(( 1)

o من المهّم أن يقوم بهذه المقابلة إطار طبّي أو شبه طبّي من الوفد الزائر. 

o  .يمكن أن يقوم بها شخا آخر بمساعدة طبيب/ة أو ممّرض/ة 

o الطبّي. هذه أيضا مقابلة خاّصة تتّم دون وجود أشخاص من خارج الطاقم 

o ي ستتّم ت التيجب إعالم المعنيّين/ات باألمر بأّن هذه المقابلة سّرية، وبأّن المعلوما

 اإلفادة بها لن يفصح عن مصدرها. 
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ق أو على فري ة/المسؤول ة/( )األسئلة األّوليّة التي يجب طرحها على الطبيب2) 

 التمريض(

o ات /املينة الصّحية/الحرس الععدد األطبّاء/الطبيبات والممّرضين/ات وأعوان الّرعاي

 في عيادة التمريض.

o /ن. هعدد المتفّرغين/ات منهم 

o  .االختصاصات الطبّية المتوفرة 

o .)معدّل النشاط األسبوعي )في عالقة باألنشطة األخرى الموازية 

o .)وضعيّة األجور )مقارنة بما هو حاصل في المستشفيات العموميّة 

 ارجي واألجهزة والمعدّات()أسئلة حول الدّعم الطبّي الخ (3) 

o .المستشفيات المختّصة في حاالت الطوارئ أو المرض الشديد 

o جيّة المتخّصصة )ماذا؟ من؟ متى؟(االستشارات الطبّية الخار. 

o ا في كيفيّة النقل الطبّي لألطفال في المؤّسسة وللمحتجزين/ات المرضى )وال سيم

 حاالت الطوارئ(.

o  الطبّية المتوفرة.مدى كفاية األجهزة والمعدّات 

o .مدى توفر سيّارات اإلسعاف ومدى وظيفيّتها 

o آالت/أجهزة لإلسعاف االستعجالي؟ هل توجد 

 ( )األنشطة الطبّية العالجيّة(4) 

o .الحجم 

o .معدل عدد الوافدين/ات الجدد 

o .طبيعة الفحا الطبّي عند دخول المؤّسسة أو مركز االحتجاز للمّرة األولى 

o ز ي مركخدمات الصّحية خالل فترة اإليداع في المؤّسسة أو فترتيبات الوصول إلى ال

 االحتجاز. 

 حاالت الطوارئ 

o .اإلجراءات المتّبعة خالل أوقات العمل 

o .اإلجراءات المتّبعة خارج أوقات العمل 

o راقبة / الحراسة على عين المكان؟من يؤّمن الم 

o إسعاف  هل الطاقم الطبّي بالمؤّسسة أو بمركز االحتجاز مسؤول أيضا عن

 وظفين/ات والعملة؟الم

 األمراض الّرئيسيّة التي يواجهها الطاقم الطبّي 

o .األمراض المزمنة 

o .األمراض الّسارية والمتوّطنة 
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o .األزمات الحادّة 

o .أسباب الوفيات المسّجلة 

 العناية باألسنان 

o  .وتيرة العيادات 

o .معدّل عدد المرضى/المريضات يوميّا 

o .العناية المجانيّة 

o  الخالصّحية العرضيّة.التوعية.. 

 اإلدمان 

o  .مالمح المدمنين/ات 

o .أنواع اإلدمان الشائعة 

o .التعاطي مع واقع تداول المخدّرات في المؤّسسة أو مركز االحتجاز 

o .الخالتوعية الصّحية.. 

 األمراض المعدية 

o .التهاب الكبد الفيروسي 

o .السّل 

o .الجرب 

o .األمراض الجلديّة 

o .الخفيروس نقا المناعة المكتسبة.. 

 معالجة األمراض المعدية 

o .)طبيعة الفحا )إلزامي / اختياري / تحت الطلب 

o .شروط العزل الصّحي ومعاييره 

o .)الخطبيعة العالج )إلزاميّته / دوريّة تناول األدوية.. 

 العناية بالصّحة النفسيّة 

o .االستشارات النفسيّة 

o .عالج االضطرابات النفسيّة 

o .عالج األمراض العصابيّة 

o  الخاألمراض الذهانيّة.عالج.. 

 األدوية 

o .كّميتها 
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o .مدى كفايتها 

o .مسالك توزيعها 

o .إجراءات الطلب 

o .مشكالت تحضير الطلبات 

  األنشطة غير العالجيّة / الخبرة 

o .عالمات أو معلومات أو ادّعاءات حول احتمال سوء المعاملة 

o .النوع / العدد / المصدر 

o  تقديمها.الشهادات الطبّية ذات العالقة وشروط 

o .االدّعاءات / المالحظات الموضوعيّة / االستنتاجات 

o  .سجّل خاص / تدخل األطبّاء/الّطبيبات الشرعيّين/ات 

 متفّرقات 

o .التثقيف الصّحي 

o .إسناد شهادات عدم القدرة على تحّمل المؤّسسة أو مكان االحتجاز 

o .مراقبة األغذية والمطبخ 

o  التوجيهيّة اإلداريّة(.التعاطي مع اإلضراب عن الطعام )المبادئ 

o .رعاية الحوامل 

o ...الخمسك السجالت الطبّية في كنف السّرية 

  ( )تفتيش المواقع(5) 

 عيادة التمريض 

o .عدد الغرف / األسّرة 

o .توزيع المرضى 

o .النظافة العاّمة 

  الّصيدليّة 

o .كّمية األدوية وتنّوعها 

o .تاريخ انتهاء صالحيّتها 

 تفتيش مقّرات الخدمات الطبّية 

o .عدد الغرف / نوعها 

o .النظافة العاّمة 

o  .مراقبة األجهزة / المعدّات 

o .مراقبة السجالّت الطبّية للمحتجزين/ات 
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 ة(عايو/أو الطاقم الطبّي الذي يقدّم الرّ  ة/المسؤول ة/)مناقشة نهائيّة مع الطبيب

o ء الكشف عن أّي تناقضات محتملة بين أقوال الطبيب/ة المسؤول/ة وإفادات أعضا

 الطاقم الطبّي.

o .بيان االستنتاجات التي تّم التوّصل إليها خالل زيارة المواقع 

o .دعم شكاوى النزالء/النزيالت الوجيهة بالملفات 

o ...االستفادة من مالحظات بقيّة أعضاء/عضوات الوفد الزائر 

 

 نهاية الزيارة  -ثالثاً 

 )االجتماع المغلق للوفد الّزائر( (1)

 ات ء/عضومدير/ة المؤّسسة أو مركز االحتجاز، يجتمع أعضا قبيل االجتماع النهائي مع

ثّم  ، ومنالوفد الّزائر من أجل تبادل المالحظات واالستنتاجات حول الزيارة المنجزة

 ة.العمليّ  وصياتن على ما سيتّم إبالغه إلى المدير/ة بما في ذلك النصائح والتيتفقيتفقون/

   ّم لتي تايتداول أعضاء/عضوات الوفد الّزائر حول التحدّيات واإلشكاالت المتكّررة

اية الوقوف عليها خالل مختلف المقابالت مع المنظورين/ات والقائمين/ات بالّرع

 والموظفين/ات أو إثر زيارة المواقع ومراجعة السجالّت.

 

 )المقابلة الختاميّة مع اإلدارة( (2)

 ة /الشطيرة" في إبالغ المالحظات والتوصيات إلى المدير يستحسن اعتماد "طريقة

 وأعضاء اإلدارة.

  لى مجهودناء عيتّم التطّرق بداية إلى النقاط اإليجابيّة التي تّم تسجيلها. ويمكن الث 

 اإلدارة تمهيدا لعرض النقاط الّسلبيّة.

  في جميع المالحظات المعروضة. اعتماد الدقة والوضوح واإليجاز 

  لّصيغة التي سيتّم اعتمادها لمتابعة نتائج هذه الزيارة.إبراز ا 

   لوفد اإثر المقابلة مباشرة، يجب صياغة محضر خاّص بالزيارة تثبّت فيه مالحظات

 وتوصياته إلى جانب إجابات المدير/ة وتعليقاته/ا.

 

 تقرير الزيارة -رابعاً 

o .طبيعة تقرير الزيارة  

o .هيكليّة تقرير الزيارة  

o ير الزيارة.مضامين تقر  

o .شكليّات تقرير الزيارة  
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o يعتبر تقرير الزيارة جزءا من عمليّة رصد ومالحظة وتقييم المؤّسسة وأماكن 

 االحتجاز. وهو أداة مهّمة للتوثيق والمتابعة.

o .يشير التقرير إلى أهّم المخاوف المتعلقة بظروف اإلقامة واالحتجاز 

o  داقيّة ضفي مصمعياريّة أو مقيّسة، فإّن ذلك يحينما تعدّ تقارير الزيارات وفق منهجيّة

  إضافيّة على التوصيات التي تتضّمنها.

 أهّم المسائل التي يجب أخذها بعين االعتبار قبل كتابة التقرير:

  من التقرير. الهدف 

  نشر التقرير. توقيت 

  صياغة التقرير. كيفيّة 

  ئل ي، وساالمستهدف )الّسلط العموميّة، األجهزة التفيذيّة، المجتمع المدن الجمهور

 اإلعالم، عموم المواطنين/ات...(.

 أهّم مكّونات التقرير:

 1- هّم رة، أ: )سياق الزيارة وتاريخها، تركيبة الوفد الزائر، أهداف الزياالمقدّمة

، و مركز االحتجازعلى المؤّسسة أ ات/مجريات الزيارة ومستوى تعاون القائمين

 المواقع التي شملتها الزيارة(.

 2-  :ة أو المالحظات واالستنتاجات والتوصيات )طواقم العمل، ظروف اإلقامالجوهر

لخدمات يتها، اة وكمّ االحتجاز المادّية، البنية التحتيّة، النظافة وحفح الصّحة، نوعيّة األكل

ة يل وإعادالتأهيهيّة، برامج التّعليم والطبّية، الخدمات االجتماعيّة والتربويّة والترف

سائل لي، والتأهيل واإلدماج االجتماعي وآليّاته، فرص العمل، حركيّة االتصال الدّاخ

أو  قاسيةاالتصال بالعالم الخارجي، مالمح اإلهمال أو سوء المعاملة أو المعاملة ال

ومآل  لياتآلعقوبات، الالإنسانيّة أو المهينة، طرق التفتيش، اإلجراءات التأديبيّة وا

 الّشكاوى، مستوى األمن والّسالمة...(

 3- ادّية: ملّخا التوصيات )طواقم العمل، ظروف اإلقامة أو االحتجاز المالخاتمة ،

دمات ية، الخالطبّ  البنية التحتيّة، النظافة وحفح الصّحة، نوعيّة األكلة وكّميتها، الخدمات

اته، عي وآليّ الجتمابرامج التعليم والتأهيل واإلدماج ااالجتماعيّة والتربويّة والترفيهيّة، 

وء مح سفرص العمل، حركيّة االتصال الدّاخلي، وسائل االتصال بالعالم الخارجي، مال

اإلجراءات  المعاملة أو المعاملة القاسية أو الالإنسانيّة أو المهينة، طرق التفتيش،

 ..(.مستوى األمن والّسالمة التأديبيّة والعقوبات، آليات الّشكاوى والمتابعة،
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 القسم الثّالث:

 الرسائل الرئيسية وإجراءات الوقاية 

  سالمدارالمؤّسسات اإليوائية وفي  األوبئة والجوائح والسيطرة على

 

 
 ، باالستعانة بالوثائق الّتالية:19 –جائحة كوفيد بمناسبة الحجر الّصحي بسبب هذه الوثيقة  أعدت
لّدولي اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية واالّتحاد ا -المدارس في والسيطرةCOVID-19  لمنع توجيهات -

 .2020 مارس -لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
 .2020  مارس / آذار –اليونيسكو مكتب بيروت  –المنزل  في أطفالكم تعلم مفيدة لدعم نصائح -

ز لآلباء الّدليل الموج -16كوفيد  -2019في ظّل كرونا سيكلوجية الصحة النفسّية لألطفال والمراهقين  -
 –عودية ة السّ مركز نّمو الّطفل بمستشفى الملك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي ووزارة الصحّ  –والمرّبين 

 .2020  مارس / آذار
 

باء. اء واألطالعلموالشباب عوامل مهمة للتغيير وهم الجيل القادم من مقدمي الرعاية اليافعين واألطفال و

ا كثر أمان  أجتمع متمثل أي أزمة فرصة بالنسبة لهم للتعلم ، وزراعة التعاطف، وبناء المرونة مع إنشاء و

ا.  فال طمة لألالمقداألوبئة والجوائح واألمراض المنقولة والمعدية تساعد المعلومات حول ووإيثار 

عدوى وية للوتعزيز قدرتهم على التعامل مع أي عواقب ثان هابشأن في التخفيف من مخاوفهم والّشباب

 على حياتهم. 

دارس مؤّسسات اإليوائيّة والتوفير إرشادات واضحة وملموسة تسمح للم إلىهذه الوثيقة  وتسعى

 .الوباء كافحةمالكشف المبكر وإجراءات والمؤسسات التعليمية األخرى بالعمل بأمان من خالل الوقاية و

ا في افحتهاألمراض ومكاألوبئة ويمكن أن يشجع التعليم األطفال على أن يصبحوا دعاة للوقاية من و

ار ع انتشحول كيفية من أقرانهمخالل المناقشات مع  المجتمعات منالمؤّسسات والمنزل والمدارس و

 قهاإغالترة فلمدارس أو إعادة فتحها بعد للمّؤسسات وايتطلب الحفاظ على التشغيل اآلمن و. مراضاأل

 عامة.يمكن أن تعزز الصحة الفمراعاة عدد كبير من العناصر التي إذا تم تنفيذها بشكل صحيح 

ال بّد من التأكيد بداية على أهميّة في حاالت الحجر الّصحي والعزل االجتماعي خالل الجوائح واألوبئة، 

، والذين يمكن نقلهم بأمان، خارج األطفال المودعين في المؤّسساتاتخاذ خطوات عاجلة لنقل 

يجب جمع األطفال في كما الجدد.  طفالالمؤسسات المغلقة واألماكن المماثلة، ووقف قبول األ

البالغين األطفال وتزويد  ضرورةعلى . كما يجب التّشديد ذلك المؤسسات السكنية بأسرهم حيثما أمكن

في المجتمع. أما داخل مؤسسات الرعاية، فعلى السلطات الخدمات االجتماعية الدعم وذوي اإلعاقة ب

توازن بين حماية المقيمين  وضع سياسات للزواراتباع النظافة الصارمة والتباعد الجسدي، و

ن، والتّطبيق الّصارم إلجراءات الوقاية إلى التواصل مع األسرة واآلخري ين مع احتياجاتوالموظف

 والحماية وتعليمات الّسلط الصحيّة المختّصة.

 

https://www.hrw.org/news/2020/03/20/us-nursing-home-visitor-ban-isolates-seniors
https://www.hrw.org/news/2020/03/20/us-nursing-home-visitor-ban-isolates-seniors
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 عاّمة بيانات –أّوالً 

حتياطات تخاذ االمن الضروري اوالتعليمية ذات أهمية خاصة. اإليوائيّة وحماية األطفال والمؤسسات إّن 

ا  المدارس. ومع ذلك،المؤسسات وفي لجائحة أو الوباء االنتشار المحتمل ل الزمة لتجنبال يجب أيض 

فاألوبئة والجوائح . للمرضوالموظفين الذين ربما تعرضوا  األطفالالحرص على عدم وصم 

ل جب أن تظيولذلك ميز على أساس الجنسية أو العرق أو اإلعاقة أو العمر أو الجنس. تال واألمراض 

لتي اجراءات يمكن أن تمنع اإلوومحترمة وشاملة وداعمة للجميع.  بيئات ُمرّحبةالمدارس والمؤّسسات 

ين ظفين الذمن قبل الطالب والمو ا/وانتشارهالوباء أو الجائحة المدارس إدخال المؤسسات وتتخذها 

 مع تقليل االضطراب وتجنب وصم المتضررين. لمسبّبه،تعرضوا 

 والحجر الصّحي الجائحة والوباء والفرق بينهما

هو ظهور حاالت أمراض معدية في دولة أو مجموعة دول صغيرة متجاورة، وينتشر بصورة  الوباء

فهو ظهور حاالت ألمراض معدية في أكثر دول العالم بأسره، ويصعب  الجائحةأما  سريعة بين الناس.

لب إجراء تدابير طبية السيطرة على الحاالت المرضية على مستوى العالم، مما يهدد صحة الناس ويتط

ال يُصنّف مرض ما على أنه جائحة بسبب انتشاره الواسع وقتله و سريعة، وخطط عاجلة إلنقاذ البشر.

ن اهذر، ولذلك يطلق يمكن انتقاله من شخا آلخلكثير من األفراد، وإنما البد أن يكون ُمعدي ا و

أو السكر أو غيرها أوبئة أو جائحة على األمراض المعدية فقط، فال تعتبر أمراض القلب  ناالمصطلح

التركيز على: الوقاية والتأهب والصحة العامة والقيادة السياسية عند حدوثهما يجب و على سبيل المثال.

 بالجارفة. لحيواناتا ويسمى االنتشار الواسع لمرض بين والناس.

 نهمأ يُرجح الذين ولكن المرضى، غير األشخاص ألنشطة تقييد هوفص، لألشخا الصحي أّما الحجر

 تالحاال واكتشافراض األع رصد بهدف ،يناآلخر عن عزلهم أو أو لمرض، ُممرض لعامل تعرضوا

عن  ىالعدو أو المرضب المصابين فصل يف يتمثلي الذ العزل عن الصحي الحجر ختلفوي بّكرا .م

وليّة الصّحية ويندرج في اإلطار القانوني للّوائح الدّ  .التلوم أو المرضتفشي  منين للوقاية اآلخر

مبّكرة  رحلةم في الصحي الحجر تدابيرق تطبيي يؤد قدو. 2005لمنّظمة الصّحة الدّولية والصادرة عام 

 منطقة فيباء لوا بلوغ ذروة يؤجل قد أو /و ما منطقة أو بلدى إل دخولها تأخير إلى يةالفاش اندالع من

 ضا  اي ينشئ دق، يمالسل النحو علىق طبيُ  لم إذا الحجر الصحي،أن  غير يّا ،انتقاله محل فيها يتواصل

  .المرضونشر  للتلوممصادر إضافية 

 الجوائح عبر التّاريخ:

والحصبة والجذام  حمى التيفوسو الُسلّ و الجدريثل الكوليرا وبر التاريخ العديد من الجوائح مظهر ع

ا؛ إذ قتل ما يزيد عن  الطاعون األسود ويعتبروالماالريا.  ا في  20أحد أكثر الجوائح تدمير  مليون شخص 

وجائحة  اإلسبانية اإلنفلونزاو المكتسبةة فيروس نقا المناع م. ويشتهر من الجوائح الحديثة1350عام 

 .(COVID-19) فيروس كوروناو H1N1فيروس اإلنفلونزا أ، و2009إنفلونزا الخنازير

 : أو منعهالجائحة أو الوباء إبطاء انتشار  إجراءات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%B1_2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%B1_2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%B1_2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7_%D8%A3_H1N1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7_%D8%A3_H1N1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 ي جرى إحاطة .ل السيطرة على انتشار جائحة ما بخطتين استراتيجيتين أساسيتين: اإلحاطة والتقييدثمتت

وعزلهم ضمن  تعقّب األفراد المصابين المجتمع في المراحل المبكرة من انتشار الجائحة، ويهدف إلى

السكان. عندما يصبح من الجلي عدم القدرة على إحاطة المجتمع بهدف إيقاف انتقال المرض إلى باقي 

، فتُتخذ اإلجراءات إلبطاء انتشار المرض وكبح تأثيراته على مرحلة التقييدانتشار المرض، يُنتقل إلى 

نظام الرعاية الصحية والمجتمع. في الواقع، قد يُتخذ كال التدبيرين )اإلحاطة والتقييد( في الوقت ذاته 

 الحدّ منتشمل التدخالت غير الدوائية التي يمكن اتخاذها بغاية ض. كما شار المرللسيطرة على انت

 :انتشار المرض

 مثل نظافة اليدين وارتداء األقنعة والحجر الذاتي،  التدابير الوقائية الشخصية -

لتي يات ااالجتماعي مثل إغالق المدراس وإيقاف الفعال تّباعدال ثلم اإلجراءات المجتمعية -

 تنطوي على التجمعات الكبيرة، 

 في تشجيع القبول والمشاركة في مثل هذه التداخالت،  مشاركة المجتمع -

 .مثل تنظيف األسطح اإلجراءات البيئية -

بر تدابير الصحة تعت ،19أو كوفيد مثل األنفلونزا أو نزالت البرد  التهابات الجهاز التنفسيأمراض مع و

، ي اس يومتُطبق على أس إجراءات وقائيةالعامة أساسية إلبطاء انتشار المرض. هذه اإلجراءات هي 

 وتشمل:

 البقاء في المنزل. -

ستخدم يل الم المنديِ رم، ثم بالمرفق أو المنديل في حالة السعال أو العطس نفاألو فمالتغطية  -

 ؛في حاوية النّفايات على الفور

 باستمرار بالماء والصابون؛ نيديالغسل  -

 تنظيف األسطح واألشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر. -

 الصحة العامة.بها الّسلط وصي ت االلتزام بالتّدابير التي  -

 التّدابير العامة الواجب اتّخاذها في المؤسسات:

يعة حسب اإلمكانات الصحية وطب مؤسسة إلى أخرى، ولكن تختلف من نفسهاهي التدابير العامة 

 والتّدابير هي:، والعوامل البيئية وعوامل أخرى المودعين فيها

 وسائل التي توصي بها الهيئات والمنظمات الصحية، من كل اإلجراءات الوقائيةب االلتزام -

في  طبية النظافة الشخصية والعامة، وتجنب مخالطة المرضى، والتوجه مباشرة إلى أقرب نقطة

ر ، أو ارتفاع درجة الحرارة خاصة ذوي األمراض المزمنة وكباالمرضحال ظهور أعراض 

 السن والحوامل.

ة من يثبت معالجعزل وواختبارهم وي المؤسسة، والعاملين/ات ف جميع المودعينفحص  -

 من منع االنتشار على نطاق أوسع. المؤسسةلضمان أن تتمكن  إصابته

 مطلوبة.الحازمة العاجلة والجراءات اإلذ اختّ ا، وتصرف بسرعة كافيةال -

 .في مواجهة الجائحة وصمالالتضامن وتجنب  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89
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ً ثا  لمدراء المؤّسسات والمدارس  تدابير -نيا

 واإلجراءات الرئيسية الرسائل

 ،لمينوالمع ينالعاملواألطفال ومقدّمي الّرعاية في الحفاظ على سالمة  ساسيّةيساعد االلتزام بالمبادئ األ

 . وباءقف انتشار الويو

 :ةالتّاليالتوصيات ب البدّ من االلتزام دارس،ؤّسسات والمولضمان الوضع الصحي الجيد للم

ن المعلميمقدّمي الّرعاية وو، وضمان عدم حضور األطفال إغالق المؤّسسة أو المدرسة -

 .يها، وذلك بناء على تعليمات الّسلطات المختّصةإل والموظفين اآلخرين

بالماء  انتظامبغسل اليدين ، مثل، باتّباع اإلرشادات والقواعد الصحيّة الوقائيّة إلزام الجميع -

رس المداالمؤّسسات وتنظيف أسطح تطهير ووالنظيف والصابون أو محلول كحولي أو كلور. 

 مرة واحدة على األقل في اليوم.

رف الصفق مراالمياه ومثل، توفير  جميع مواد ومستلزمات الوقاية والنّظافة العاّمة، توفير -

 إدارة النفايات، واتباع إجراءات التنظيف البيئي وإزالة التلوم.الصحي و

يد ار مرض شدتنفيذ بعض التدابير إلبطاء انتشوهذا يشمل ، االجتماعية مباعدةالوتنفيذ تشجيع  -

 ، وال سيما عن طريق الحد من التجمعات الكبيرة من الناس.ىالعدو

 الحصول على المعلومات وتحديثها باستمرار

ك ما في ذلب له،يتوّجب الحصول على المعلومات األساسيّة حول الوباء أو الجائحة لتكوين فهم أساسي حو

ّسلطات المثل ة مصادر موثوق. على أن تكون من وكيفية انتشاره وكيفية تجنبهته أعراضه ومضاعفا

 لمعلوماتر من احذلاومع أخذ الحيطة . مة الصحة العالمية، ومنظاليونيسفالطبيّة الوطنيّة المختّصة، و

 أو اإلنترنت. ألشخاصالخاطئة التي تنتشر عن طريق اوالمفاهيم 

 ؤّسسةضمان التشغيل اآلمن للم

 التّشغيل اآلمن للمؤّسسة، يتوّجب تطبيق عدد من التّدابير داخلها، وهي: لضمان

 وأن كمكان للسك المؤّسسةلتأكد من عدم استخدام وا ،الطوارئلحاالت تحديث أو وضع خطط  -

 جتماعاتاالو حدامإلغاء األ يمكن المخاطرتقدير اعتماد ا على ولعالج وما إلى ذلك. لمركز 

 المدرسة.المؤسسة أو العامة التي تتم بشكل عام داخل 

توريد و .زمةالتأكيد على الحاجة إلى غسل اليدين والنظافة بشكل متكرر وتوفير اإلمدادات الال -

ت من زجاجا بتثبيت القيامإذا أمكن وغسل اليدين ووضع الصابون فيها بانتظام.  رافقالمياه لم

القرب مخارج وبالمداخل والفي و، ةل دراسيّ وفصق المؤّسسة أو المرافكحولي في كل  مطّهر

 .دورات المياه والمرافق الصحيّةوم عالمطمن 

مرة واحدة على األقل في  ؤّسسةي المفالفصول األقسام والمرافق وتنظيف وتطهير المباني و -

ء اهتمام خاص ، مع إيالوالمرافق الصحيّة ، وال سيما تجهيزات إمدادات المياه والنظافة اليوم
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طعم الم)درابزين السلم، طاوالت  ألشخاصلألسطح التي يتصل بها الكثير من ا

.... ، المعدات الرياضية، مقابض األبواب والنوافذ، األلعاب، الوسائل التعليمية، والمقهى/البوفّيه

 إلخ(.

نشطة األهاية بداية ونل تحديد فترات متالحقةذلك من خالل ، واالجتماعية مباعدةالقواعد تطبيق  -

ألنشطة اتتضّمن تجّمع األطفال، مثل  أنشطةوأي  التجّمعات في المؤّسسةإلغاء و الدروس.و

 صفيّةفي األنشطة ال على األقل بين األطفال دعند اإلمكان، ترك متر واحو الّرياضيّة.

يف )تثق عضضهم البالحفاظ على بعوتوعيتهم بتدابير الوقاية و ثقيف األطفالتو .والالصفيّة

 وتجنب االتصال غير الضروري.النّظراء(، وخاصة ترك مسافات بينهم 

إجراءات الوقاية احترام مسافة التّباعد و مراعاة مع يمكن القيام باألنشطة بما في ذلك التعليمو

 الموصى به من الّسلطات الصحيّة، وذلك بعد استشارة الّسلط الصحيّة المختّصة.

 مع مسبقا   التخطيط يجب، بالمرض موظف أو طفل شعور حالة فيالواجب اتّخاذها  التدابير -

 في الاالتصقائمة  وتحديث المدرسة،المؤّسسة أو  في الصحيين والموظفين الصحية السلطات

 ودون األصحاءعن  المرضى الموظفينل األطفال ولعز إجراءات تحديد, والطوارئ حاالت

 ايةالرع مزوديواستشارة  الرعاية، مقدميالوالدين أو  إلبالغ عملية وتحديد وصم، خلق

 بصفة نالموظفيإحالة األطفال أو  األمر يتطلب وقد. أمكن حيثما الصحية السلطاتالصحية و

 بويج. بيوتهم إلى إرسالهمأو  لسياق،وا الوضع على اعتمادا   صحي، مرفقإلى  مباشرة

 .مسبقة بصفةواألطفال  واألهالي الموظفين مع اإلجراءاته هذ مشاطرة

 وااللتزام ةالوطني والتعليمية الصحية السلطات مع التنسيق يجب، حديثهاتو مشاركة المعلومات -

 وتوفير األطفال،وة الرعاي ومقدمي الموظفينع م المعروفة المعلوماتركة ومشا. بتوجيهاتها

 لوقايةاد جهو ذلك في بماالمعدي،  المرضالوباء أو الجائحة أو  وضعل حو محدّثةت معلوما

 مقدمياء أو األولي قيام أهميةى علد التأكي يجبكما . المدرسةالمؤّسسة أو  في عليه والسيطرة

 سرةاألد أفرا أحد أصيب ماا إذ الصحية والسلطاتة المدرسغ المؤّسسة أو بإبالة الرعاي

 الستفادةا يجبمثل هذه الحاالت في البيت. كما   في أطفالهم إبقاءضرورة وبالمرض المعدي، 

 نم غيرهاون والمعلميي األهالالتّوعية أو لجان المساندة والدّعم من المتطّوعين و لجان من

 أسئلةن ع اإلجابة من التحقق ينبغي كماوتحديثها.  المعلومات تبادل وتشارك لتشجيع اآلليات

ل قبي من لألطفال صديقة موادر تطوي خالل من ذلك في بما شواغلهم، ومعالجة األطفال

و الفصول ف اإليواء أو األنشطة أغر وفي اإلعالنات لوحة على تعليقها يمكن التي الملصقات

 المؤّسسة. في المركزيةع المواق من وغيرها ،الدّراسيّة

ات بما يستجيب لتطّور الوباء وتعليم، عند االقتضاء وسياسات المؤّسسة تكييف قواعد -

 الحوافزو المرضية واإلجازات الحضور على المواظبةب وخاّصة ما يتّصل الّسلطات المختّصة،

 المتبادل التدريبل خالن م ببدالء لتغطيتها والتخطيط األهمية، الحاسمة والمناصب الوظائفو

 جازاتباإل يتعلق فيما خصوصا  ، الدراسية السنة في محتملة لتغييرات التخطيط. وللموظفين

 ت.واالمتحانا

مقدّمي الّرعاية و طفالاأل غيابوتتبّع  لرصد نظام تنفيذوضع و يجب، تتبع الحضوررصد و -

ب الّسابقة، التغي أنماطك مع ذل ومقارنةة، والمدرسالمؤّسسة أو  عنن المعلميوالموّظفين و
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 األمراضب بسب بتغيي الف كبيرة زياداتة عند رصد المحلي الصحية السلطات تنبيه ويجب

  .المعدية

غالق ية أو اإلاإلجازة المرضأو  في حالة التغيب عن العمل، التعلماالستعداد لضمان استمرارية  -

 لمدرسة، يجب تعزيز الوصول المستمر إلى التعليم الجيد. للمؤّسسة أو االمؤقت 

 عليه والسيطرة المرض من الوقاية أنشطة إدماجمن خالل ، تقديم التثقيف الصحي المستهدف -

 ال، بما في، بطرق وأساليب تتناسب مع القدرات النّاميّة لألطفاليومية والدروس األنشطة في

 اإلعاقة...الخ.و والجنس العمرذلك 

 على األطفالع تشجي يجب، االستجابة الحتياجات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي -

 عن مختلف نحو علىا جيبويست أن الطبيعي من بأنه لهم والتوضيح وشواغلهم، أسئلتهم مناقشة

 مع التحدم على وتشجيعهم بعضا ، بعضهم

 لديهم كانت إذان المعلميمقدّمي الّرعاية و

 على بالمعلومات تزويدهمو. شواغل أو أسئلة

. ألعمارهم مالئم وبأسلوب صريح نحو

 ومنع نظرائهم، دعم كيفية حولم هإرشادو

مقدّمو  يعرف أن ضمانور. والتنم األقصاء

 المحلية الموارد هي ما المعلمونالّرعاية و

 مع والعمل عافيتهم،ن لضما المتوفرة

ن االجتماعيي المرشدينيين والصح الموظفين

األطفال  لتحديدة المدرسالمؤّسسة وفي 

 الذين الموظفينالمعلّمين ووومقدّمي الّرعاية 

 الدعم وتقديم كرب، عالمات عليهم تظهر

 .لهم

 مع العمل يجب المستضعفة الفئات دعم -

ر استمرا لضمان االجتماعية الخدمات أنظمة

 أن يمكن التية الضروري الخدماتم تقدي

 الفحوصات قبيل من المدارس، في تجري

 الالزمة العالجات أو التغذيةج وبرامة الطبي

 المحددة االحتياجاتي ف والتفكيرل، لألطفا

 الفئات تأثر وكيفية، اإلعاقات ذويل لألطفا

 محددة تبعات أيّ  دراسة يجب. كما الثانويةه تبعات أو لوباءا جراء من أشد نحو على المهمشة

 أو البيت،ي ف بالمرضى للعناية المسؤوليات قبيلن م الخطر، تزيد أن شأنها من البنات على

 .المدرسةأو المؤّسسة  خارج يكنّ  عندما االستغالل

 

 

 

 

 الصغار كائأبن مع أفكار

 الصور بعض شارك أو كتاب إقرأ

 أقالم أو باأللوان رسم بفعالية قوموا

 !الرصاص

 أغاني غنِّ  أو أرقا

 معا   والتنظيف الطهي بلعبة قوموا

 المدرسية بالمهام ساعد

 اليافعين كئأبنا مع أفكار

 الرياضة، :يحبونها أشياء عن معهم تحدم

 التلفاز، برامج الموسيقى،

 المشاهير األصدقاء،

 معا   المفضلة أكلتكم أطبخوا

 لديهم المحببة الموسيقى بعض على تمرنوا

  لهم، إصغِ 

  عيونهم في أنظر

 معهم وكن

 اإلنتباه بكامل

 ! بوقتكم إستمتعوا
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 ً   ولياءاألتدابير لمقدّمي الّرعاية و -ثالثا

 الرسائل واإلجراءات الرئيسية

ال. األطفم بمن فيهاألشخاص من جميع األعمار الوباء فإّن حدوم اإلصابة به ممكنة بين  عندما يحدم

ين الذأو ن بار السككما يمكن أن يكون تأثيره أشدّ خطورة على األطفال أو مميت ا،  الوباءيمكن أن يكون و

 :اليّةمزمنّة، وفي كّل الحاالت ال بدّ من االلتزام بالتّدابير التّ  يعانون من مشاكل صحية

 وتحديثها بانتظام على المعلوماتالحصول  -

 ا في ذلكبم له،المعلومات األساسيّة حول الوباء أو الجائحة لتكوين فهم أساسي حويتوّجب الحصول على 

ّسلطات المثل ة مصادر موثوق. على أن تكون من أعراضه ومضاعفاته وكيفية انتشاره وكيفية تجنبه

 تلمعلومار من احذلاومع أخذ الحيطة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية. الطبيّة الوطنيّة المختّصة، و

 ، مع التّركيز على:أو اإلنترنت ألشخاصالخاطئة التي تنتشر عن طريق اوالمفاهيم 

 الموثوقة عن الوباء. التعرف على مصادر المعلومات -

 .طفلالعند بالوباء أو المرض  اإلصابةالتعرف على أعراض  -

اختصاصي الرعاية  باالتصال بمرفق الرعاية الصحية أو، على استشارة طبية الحصول -

ق ا إلى الطبيب وف طفلالب ا، ثم اصطحالمؤّسسة أو المدرسة أو األسرةالصحية الخاص ب

 لتعليماته. 

 ثل، والفرق بين أعراضه وأعراض األمراض المشابهة، مالخاصة بالوباء األعراضمعرفة  -

ت نزال، مثل السعال أو الحمى، يمكن مقارنتها بأعراض األنفلونزا أو COVID-19أعراض 

 البرد، وهي أمراض أكثر شيوع ا. 

ص، الختصايجب اتّباع إرشادات وتعليمات االلّطبيب وجهات ا ،في حال إصابة الّطفل بالوباء -

صابة ة اإلأو عزله في مكان منفصل عن اآلخرين المؤسسة في حال ظ به في المنزلاحتفمثل: اال

 . 19بكوفيد 

 وتهدئة مخاوفه.، باستخدام كلمات بسيطة طفللل شرح الموقف -

 خارج المدرسة عندما يكونون بصحة جيدة طفالاألال تترك  -

ألفضل ا، فمن 19في حالة كوفيد  مثل الحمى أو السعالالمرض يعاني من أعراض  طفلالإذا لم يكن 

 نصيحة في المدرسة شريطة أال يكون هناك تنبيه صحي عام أو تنبيه آخر ذي صلة أو طفلالإبقاء 

 .رسمية بشأن المدرسة
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في الوقاية، مثل، الجيدة الصحيّة الممارسات تعليمهم  يمكنبدال  من ترك األطفال خارج المدرسة، و

بتجنب التعّرض لسعال  الجهاز التنفسيبالغسل المتكّرر، والحفاظ على سالمة نظافة اليدين الحفاظ على 

 بثني العطس أو السعال واحتواء وعطس اآلخرين،

 المنديل إلقاء ثم ورقي بمنديلو أ الفم لتغطية الكوع

 أو نالعيني لمسوبتجنّب  مقفلة، مهمالت بسلة فورا  

 على يديه بتنظيفالّطفل  يقم لم إذا نفو األأ فمال

  .المالئم النحو

 

 ساعد األطفال على التحكم في التوتر -

 بين ومن مختلفة، بطرق للتوتر الطفل يستجيب قد

 والتبّول النوم، صعوبة الشائعة االستجابات

 الصداع، أو المغا من والمعاناة الالإرادي،

 األنشطة ممارسة عن واإلحجام بالقلق، والشعور

 الوالدين، بمرافقة والتمسك والغضب، المعتادة،

 ويجب .وحيدا   ما مكان في البقاء من والخوف

 داعم بأسلوب الطفل فعل لردود االستجابة

 إزاء طبيعية هي الردود هذهن بأ له والتوضيح

 لشواغله االستماع ويجب .طبيعي غير وضع

 له والتأكيد ومواساته، لطمأنته وقتا وتخصي

 خلق نسويستح .متكررة بصفة وامتداحه آمن، بأنه

 إذا واالسترخاء، اللعب من األطفال ليتمكن فرص

 منتظمين وبرنامج روتين تحديد يجدر كما. أمكن

 في المساعدة أو النوم، قبل خصوصا   اإلمكان، بقدر

 ويجب. الجديدة البيئة ضمن جديد روتين خلق

 لعمر مالئم وبأسلوب يحدم ما حول حقائق توفير

 لما واضحة أمثلة وتقديم يجري ما وتوضيح الطفل،

 واآلخرين نفسه حماية في للمساعدة به القيام يمكنه

 يمكن ما حول معلوماتته ومشاطر. اإلصابة من

 ة. مطمئن بطريقةن ولك يحدم، أن

 بالمرض يشعر الطفل كان إذا المثال، سبيل وعلى

 :القول يمكنك المستشفى، في أو البيت في وموجود

أو في الغرفة  البيت في تظل أن عليك يجب"

لك  أمنا   أكثر ذلك ألن المستشفى فيلوحدك أو 

 هو وربما) صعب األمر أن أعلم وأنا. ألصدقائكو

 باألنظمة نتقيّد أن علينا لكن أحيانا ،( ممل أو مخيف

 وستعود، اآلخرين وسالمة سالمتنا على للمحافظة

 . قريبا   المعتادة طبيعتها إلى األمور

 ويمكن التّركيز على التأّكد من:

 . لألطفال للعب واالسترخاء فرصتوفّر  -

 العاداتاتباع نفس في  إمكانية االستمرار -

 إرشادات للّطفل 

 للغسل المالئم لليدين

بلل يديك بالماء الجاري  :1الخطوة 

 النظيف.

ضع كمية كافية من  :2الخطوة 

 الصابون لتغطية يديك المبتلة.

افرك سطح يديك بالكامل،  :3الخطوة 

مع عدم نسيان ظهر اليدين والمسافات 

 20بين األصابع وتحت األظافر، لمدة 

 ثانية على األقل.

شطف يديك جيدا تحت  :4الخطوة 

 الماء الجاري.

جفف يديك بقطعة قماش : 5الخطوة 

نظيفة أو منشفة يمكن التخلا منها أو 

 مجفف يد، إن أمكن.

خاصة قبل ، اغسل يديك بشكل متكرر

، أو التمّخطبعد ووبعد الوجبات، 

السعال أو العطس، أو استخدام 

، وكلما اتسخت المبولةالمرحاض أو 

 يديك بشكل واضح. 

إذا لم يكن لديك صابون أو ماء، 

يحتوي على  فاستخدم محلول كحولي

 كحول على األقل.  % 60

ا بالماء والصابون إذا  اغسل يديك دائم 

 واضح. كانت يديك متسخة بشكل

 



 

150 

 .وتناول الّطعام النوم أوقات، خاصة  الّسابقة والجداول الزمنيةوالّروتين 

 . لللتأقلم مع األوضاع المستجدّة بالّشراكة مع األطفاعادات جديدة  إنشاء إمكانية -

وضاع ر األبما يمكنهم القيام به لحماية أنفسهم واآلخرين من العدوى وبتطوّ  معرفة األطفال -

  .بطريقة تتناسب مع أعمارهم

 وتهدئة مخاوفهم.  طمأنة األطفال -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة يقائمة مرجع

 وأعضاء المجتمعولياء ألوامقدمي الرعاية ل

 

ان وال تأخذه إلى المدرسة ولكن أبقيه في المنزل إذا ك راقب صحة طفلك .1

 مريضا .

 ممارسات النظافة الجيدة وقيادتهم بالقدوة. علم أطفالك .2

o   .اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون 

o لى إذا لم يكن لديك صابون أو ماء، فاستخدم محلول كحولي يحتوي ع

 كحول على األقل.  % 62

o ا بالماء والصابون إذا كانت يديك متسخة بشكل  اغسل يديك دائم 

 واضح.

o  تأكد من حصولك على مياه شرب آمنة وحافح على نظافة

ا في المنزل.  المراحيض أو المراحيض ومتاح 

o وتخزينها والتخلا منها بأمان. التأكد من جمع النفايات 

o  سعال أو عطس في أنسجة أو ثنية مرفقك وتجنب لمس وجهك

 وعينيك وفمك وأنفك.

. ميهمعلى طرح األسئلة والتعبير عن مشاعرهم، إما لك أو لمعل شجع أطفالك .3

ا ا ومتفهم   .تذكر أن طفلك يمكن أن يستجيب للضغط بعدة طرق. كن صبور 

ب أن علومات واقعية وتذكير األطفال بأنهم يجعتماد على مواال وصمالمنع  .4

 يكونوا لطفاء مع بعضهم البعض.

ة للبقاء على اطالع على الوضع وكيف يمكنك المشارك تواصل مع المدرسة .5

)من خالل لجان اآلباء  في الجهود المبذولة لحماية مجتمع المدرسة

 ، الخ(.والمعلمين
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ً رابع  األطفال - ا

ي هم أساسفالحصول على المعلومات األساسيّة حول الوباء أو الجائحة لتكوين على األطفال يتوّجب 

ة وثوقادر ممص. على أن تكون من بما في ذلك أعراضه ومضاعفاته وكيفية انتشاره وكيفية تجنبه حوله،

 حذرلاوة الحيط مع أخذاليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية. الّسلطات الطبيّة الوطنيّة المختّصة، ومثل 

 .أو اإلنترنت ألشخاصالخاطئة التي تنتشر عن طريق اوالمفاهيم من المعلومات 

 ألطفالمراجعة لقائمة 

ر وشعالطبيعي أن من ال ،ا الوضعفي مثل هذ -1

 بالحزن أو القلق أو الضياع أو الخوف أو الغضب. 

o أنه يمكنك التحدم اعلم أنك لست وحدك و

إلى شخا تثق به، مثل أحد والديك أو 

، لحماية نفسك ومدرستك وضمان مدرس

  أن الجميع في صحة جيدة.

o اطرح األسئلة، واطلع على مصادر و

 موثوقة واستشر.

 حماية نفسك واآلخرين. -2

o  مرار باستخدام الصابون اغسل يديك باست

 ثانية على األقل. 20والماء لمدة 

o  .تذكر أال تلمس وجهك 

o  والسكاكين والطعام  كوابال تشارك األ

 والشراب مع اآلخرين.

في  خرينوصحة اآلصحتك  كن قدوة في حماية -3

 .مجتمعك المحلّي

o  شارك معلوماتك حول كيفية منع المرض

مع عائلتك وأصدقائك، خاصة مع األطفال 

 .سنّا   األصغر منك

o  عن كن قدوة لآلخرين في سلوكك الوقائي

طريق القيام باألمور الصحيحة، مثل العطس أو السعال في ثنية مرفقك وغسل يديك، 

 خاصة  مع األشخاص األصغر سن ا في عائلتك.

له  تذكر أن الفيروس ال يعرف حدود ا وال عالقةوأو تسخر من المرضى.  ال توصم رفاقك -4

 العمر أو القدرة البدنية أو الجنس لألشخاص المصابين.بالعرق أو 

 قاء فيأخبر والديك أو أحد أفراد أسرتك أو مقدم الرعاية، واطلب الب ،شعرت بالمرضإذا  -5

 .أو المؤّسسة المنزل

 

ق القل أو الحزنبالطبيعي الشعور  من

ء أثنا الغضب االرتباك أو الخوف أو أو

ص أشخا مع التحدم يساعدت، واألزما

ه هذ من التخفيف على بهم تثق

ع م التواصل على فاحرصر، المشاع

 .وأسرتك أصدقائك

 

 والتوتر القلقب كشعور على تغلب

ي فيه تقض الذي الوقت من التقليلب

ية اإلعالمية التغط عةابمت أو مشاهدة

ا لك تُسبب التي  .إزعاج 
 

 بعفات ،المنزل في قاءبال كيعل تعيّن إذا

ا يّا ، تناولصح اةيح أسلوب  طعام 

ن م جيدٍ  قسطٍ ى عل واحصل يّا ،صح

 ة،ياضيالر نيالتمار ومارس النوم،

ك مع الموجودين ائكبأح مع وتواصل

اد أفر من نياآلخر ومع المنزل،ي ف

يد البر عبر وأصدقائك عائلتك

 ف.والهات اإللكتروني
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 المالئم للفئة العمريةالتثقيف الصحي  -خامساً 

بئة األو من جميع األعمار في منع ومكافحة انتشار طفالاقتراحات حول كيفية إشراك األ فيما يلي

ألنشطة اهذه  ويمكن تكييف. والوقاية منها والفيروسات األخرى COVID-19 واألمراض المعدية، مثل

 (.االحتياجات الخاصة لألطفال )اللغة، والقدرة، والجنس، وما إلى ذلكتبعا  للسيّاقات و

 المدرسة دون سنّ 

ال د السع، مثل تغطية الفم واألنف مع ثني الكوع عنالصحية الجيدةالتأكيد على السلوكيات  -

 والعطس وغسل اليدين بشكل متكرر.

ل غسل يمكن لألطفاو ثانية الموصى بها. 20أثناء غسل يديك بحيث تستمر لمدة  غناء أغنية -

 أيديهم بمحلول الكحول.

متكرر  يغسلون أيديهم بشكلالذين لألطفال  مكافأة رصد غسل اليدين و لمتابعةوضع طريقة  -

 وفي األوقات المناسبة.

، حمى()العطس، السعال، الالمرض وعالماته لألطفال أعراض  شرحل أو لعبةم الدمى ااستخد -

و حمى أو أأو ألم في المعدة، صداع مثل،  شعروا بتوعك صّحي،بما يجب عليهم فعله إذا  وشرح

من خالل تشجيع التعاطف ، ريضالشخا المومواساة شرح كيفية تهدئة و . شديدتعب 

 وتعليمهم تبني سلوكيات آمنة عند رعاية اآلخرين.

وس الجل األطفالطلب من ، وكيفية ترك مسافة بينهم، كأن يُ شرح مفهوم المباعدة االجتماعية -

م تمديد طلب منهيُ للتحقق من وقوفهم متباعدين بما يكفي، وزمالئهم.  بينمسافة أكبر ترك و

 ما.راعيهأجنحتهم". إذا كانت المسافة بعيدة بما يكفي، فال يجب لمس ذ ذراعيهم أو "رفرفة

 التعليم االبتدائيمرحلة 

 مر. أسئلتهم بطريقة مناسبة للع نتأكد من اإلجابة عالو ع إلى مخاوف األطفالاستماال -

 المعلومات.  اإلفراط في تقديم عدم -

 على التعبير عن مشاعرهم والتحدم عنها.  األطفال عيشجت -

بيعية ذه طالفعل ه أن ردود توضيحو ى األطفال،المختلفة التي قد تكون لد ردود الفعل مناقشة -

 غير عادي. موقف ةواجهعندما 

-  ً  يلعبونه في حماية أنفسهم واآلخرين. التأكيد على أن لألطفال دوراً هاما

عدم حام، وز)االبتعاد عن أصدقائهم، وتجنب الوالتّباعد االجتماعي  الحجر الصّحيشرح مفهوم  -

 لمس اآلخرين إذا لم يكن ذلك ضروري ا، وما إلى ذلك(.

عال د الس، مثل تغطية الفم واألنف مع ثني الكوع عنالتأكيد على السلوكيات الصحية الجيدة -

 والعطس وغسل اليدين.

 تخداماس، عليه والسيطرة المرض من للوقاية األساسية المفاهيم فهم على األطفال مساعدة -

 فين ملو ماء وضع المثال، سبيل على الجراثيم، فيها تنتشر التي الكيفية إلظهار التمرينات

 .الرذاذا يصله التي المسافة ومالحظة بيضاء، ورقة على الماء رش ثم ومن رش زجاجة
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 نم صغيرة كمية وضعب .والصابون بالماء ثانية 20 لمدة اليدين غسل أهمية سبب توضيح -

 كمية حظةومالمثال ،  بالماء غسلها منهم والطلب طفالاأل أيدي على البراقة الصغيرةع القط

 ة. ثاني 20لمدة والصابون بالماء غسلها منهم الطلب ثم تبقت، التية البراق القطع

 ياتالسلوكو المخاطر عدتهم على تحديد السلوكيات عاليةلمسا طفالإجراء تحليالت نصية مع األ -

 ،بردوبة ناب ا بالمدرسة مصى ، يأتي المعلم إلسبيل المثالعلى . الجيدة التي كان ينبغي اعتمادها

لفصل. ابمنديل، ثم يذهب إلى  ح يدهثم يمس، يصافح أحد زمالئهثم  ،يعطس ويغطي فمه بيده

 لك؟عليه أن يفعل بدال  من ذن معلم محفوف ا بالمخاطر؟ ماذا كاكيف كان سلوك هذا ال

 عداديّةاإلالمرحلة 

 أسئلتهم. نتأكد من اإلجابة عالو طفالع إلى مخاوف األاستمالا -

 يلعبونه في حماية أنفسهم واآلخرين. لديهم دور مهم طفالالتأكيد على أن األ -

يّة لوقائوالتّباعد االجتماعي واإلجراءات ا الحجر الصّحيو شرح مفهوم العزلة االجتماعية -

ن آلخرياوعدم لمس  )االبتعاد عن أصدقائهم، وتجنب الزحام،المفروضة من الّسلطات الصحيّة 

 إذا لم يكن ذلك ضروري ا، وما إلى ذلك(.

وع عند ني الك، مثل تغطية الفم واألنف مع ثالصحية الجيدةالوقائيّة والتركيز على السلوكيات  -

 السعال والعطس وغسل اليدين.

 لسلوكياتامن حيث وأقرانهم ومجتمعهم سرهم أل يكونوا قدوةبأنهم قادرون على  طفالر األيذكت -

 لصحية التي عليهم تبنيها.ا

 .والتصدّي له وصمالتشجيع الطالا على منع  -

دما عية عنأن ردود الفعل هذه طبي توضيحالتي قد تكون لديهم و ردود الفعل المختلفة ةناقشم -

 غير عادي.  وضع ةواجهم

 والتحدم عنها. على التعبير عن مشاعرهم األطفال شجعت -

 معلومات عن الصحة العامة.نشر وعلى العمل  طفالتحفيز قدرة األ -

خل دا هاخاصة بهم وتعليق وملصقات إرشادية وتوعويّة إعالنات تشجيع األطفال على عمل -

 .ؤّسسةالم

 الصحي في مواضيع أخرى. دمج الجوانب ذات الصلة من التثقيف -

 احات.دراسة الفيروسات وانتقال األمراض وأهمية اللق يمكن أن تغطي الموضوعات العلمية -

 من.وتطور سياسات الصحة العامة واأل لوم االجتماعية استكشاف تاريخ األوبئةيمكن للع -

، يصبحوا مفكرين ناقدين وصناع قرارتمكين الطالب ل اإلعالميالوعي  دروسيمكن ل -

 ومتصلين فعالين ومواطنين مشاركين.

 

 ةثانويالمرحلة ال

 تأكد من اإلجابة على أسئلتهم.الو يافعينع إلى مخاوف الاستمالا -

 يلعبونه في حماية أنفسهم واآلخرين. لديهم دور مهم اليافعينالتأكيد على أن  -
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طات الّسل واإلجراءات الوقائيّة المفروضة من الحجر الصّحيو االجتماعي تباعدشرح مفهوم ال -

ري ا، لك ضرو)االبتعاد عن أصدقائهم، وتجنب الزحام، وعدم لمس اآلخرين إذا لم يكن ذالصحيّة 

 وما إلى ذلك(.

 وغسلع الكو بثني والعطس السعال احتواء قبيل من الجيدة، الصحية السلوكيات على التركيز -

 ه.ل والتصدي الوصم منع على اليافعين وتشجيع اليدين،

 طبيعيةد ردو هي الردود هذه أن وتوضيح بها، يمرون قد التي المختلفة األفعال ردود مناقشة -

 م.مشاعره عن التعبير علىم هوتشجيع. طبيعي غير وضع في

 ى.األخر التعليمية بالمباحث الصحي التثقيف إدماج -

 ت.اللقاحا وأهمية العدوى وانتقال الفيروسات دراسة يغطي أن العلوم لمبحث يمكن -

 الكيفيةدراسة و الثانوية وتأثيراتها األوبئة تاريخ على يركز أن االجتماعية العلوم لمبحث يمكن -

 ي.االجتماع والتماسك التسامح تشجع أن العامة للسياسات يمكن التي

 اإلذاعة،واالجتماعي،  التواصل وسائل عبر الجمهور لخدمة إعالنات إعداد اليافعين من الطلب -

 .التلفزيوني البث حتى أو

 وأنلنقد ا وتوجيه النقدي التفكير استخدام من الطالب تمكن أن اإلعالمي الوعي لدروس يمكن -

 ن.فاعلي كمواطنين الفاعل التواصل يستخدموا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجنب نقل مخاوفنا الخاصة بالبالغين -
القلق  وليس ،يجب أن تتوقع ردود فعل عاطفية من جميع األنواع -

في يمكن أن يخ ، تحت ردود فعل الغضب أو التهيجعلى سبيل المثال .فقط

 .شعور بالقلق وانعدام األمن

 نع ة والّصحيحةصريحال الطفل جاهز لتلقي الردود .اتبع وتيرة الطفل -

مشاكله والجد أكبر سن ا، ز. "تجاومبالغة أو دون و، األسئلة التي يطرحها

بذل يلكن كل من حوله  سيارته مهترئة أكثر،. الصحية تجعله أكثر هشاشة

توجد مرائب  جل هذاأمن  .جهد ا لعدم إعطائه الفيروس في سيارته

 " .إلصالح السيارات البالية

 سب مع عمر الطفلاستخدم التفسيرات والمفردات التي تتنا -

 ر الذينبين الكبا الحد من تعرض الطفل لوسائل اإلعالم والمحادثات -

 الكثير من الحديث الطفل الذي يلعب معنا يمتا .يتحدثون عن الوضع

 .العاطفية للبالغين والشحنة

 ،على سبيل المثال، ابحث عن أغنية مضحكة، رافق طفلك بطريقة ممتعة -

رسات األطفال يغسلون أيديهم ويقومون بمما ،ثانية 20همهمة لمدة أو ال

 .غسل اليدين

 وفر للطفل مساحة للترحيب بعواطفه وأسئلته -
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 رشادات للتعامل مع األطفالإ –سادساً 

تبعا   تختلفلفة، ة بطرق وسلوكيات وردود أفعاٍل مختاليومي الحياة أحدام مع واليافعون األطفال يتعامل

وارم ئ والكم. وقد تكون مختلفة عن المعتاد في حاالت الّطوارأعمارهالنّمائية ونضجهم ولقدراتهم 

ظل جائحة  ظهورها في ة التي تّم رصدالعمري للفئات وفقا   األفعال ردود بعضواألوبئة. وفيما يلي 

 شاداترواإل التعليمات أفضلق وف لها لالستجابة الطرقل أفض وبعض، 19فيروس كورونا أو كوفيد 

 .علميا بها الموصى

 

 وتنبيهات محاذير -أّوالً 

 بعكس اسرته وحركة حركته ومقيده منزله في وجوده فكرة من بالقلق الطفل يشعر ك:وحد لست -

 بنقلم ق لعائلتكو لك الوقائي المنزلي الحجر أو( الوقائي االجتماعي التباعد) فترة اثناء. العادة

 فيهما بم طفالاأل جميع أن له وضح. والتنفيذ الفكرة تقبل على اطفالك وساعد مؤقتا   هذا ان فكرة

 .وحده ليس وأنه منازلهم، في الجلوس االن يشاركونه األقارب وأبناء المدرسة زمالء

 مشاعروت نفسيا على كورونا من وتوترهم االباء قلق ينعكس قد :سريعا القلق الطفليتعلّم  -

 .األطفال جوار في وأنتة الهاتفي ومكالماتك حديثك على حاذر .أطفالهم

ة بعمتا حولك، من األطفال وجود حال في اإلمكان، قدر تجنب :للطفل القلق أنت تنتج قد -

 .لعباله يصابوا ال حتى كوروناس فيرو أخبار تنقل التي المختلفة اإلعالمية التغطيات

 ئيسيالرن التطمي مصدر هي األسرة :توترهم ترفع مصادر من معلوماتهم األطفالقد يتلقى  -

 طفالكأ مصادرة معرف في حذرا   وكن والمبسطة، الصحيحة المعلومات ألخذ الرسمية وقناتهم

 نأ في لثقةوا بالراحةل الطف يشعر تطميني هدف نحو المعلومات دفة بتوجيه وقم  !المعلوماتية

 .الوضع على تماما   مسيطرة المعنية والجهات والمجتمع األسرة

 قلقلم يعرضه كرونا عن األطفال معلومات ضعف :المجهول من والقلق األطفال عالم أخبار -

 نم مناخ ينتجونم معلوماته ضعف وحال البعض بعضهم مع تواصلهم عند األطفال. المجهول

 ة.يرسم الغيرت والمعلوما الكاذبة الشائعة معنى لفهم بتوعيتهم قم يقظا ، كن .القلق

تخيل القلق -  المواقفل طفال يتخيل ما غالبا   الطفل، لعالم المالئمة المعلومات غياب حال :الم 

 مطالبين الوالدين(. مرعبة هوليودية سيناريوهات وفق يتصورها قد بل) الواقع من أسوأ بشكل

 .والتفهم والتقبل بالتطمينات محمولة باستمرار بسيطة معلومات بتقديم

 والقلقف لخوا من( به المتحكم البسيط) الشعور أن لفهم باءاآل يحتاج :النفسي السواء سلوكيات -

 لوضعا هذان وأ الراهن الوضع نتيجة وهي ومتوقعة طبيعية أفعال وردود مشاعر هي والملل

 .لألطفال الطبيعية السلوكية الفعل ردود وضمن مؤقت

 علهمفد ردو في خراآل عن طفل كل يختلفو ،األطفال قلق من تقلل أو تزيد قد الوقاية طرق -

 سلوك فيس ينغم مثال األطفال بعض. فالصحي الوقائي السلوك تحصينات زيادة تجاه النفسية

. المبرر دوجو رغما نادر أو تماما يديه يغسل ال أو  !مبرر دون اليدين غسل من مفرط روتيني

 .الموقف نحو النفسية الفعل لردود نمط هذا أن سيتذكرون باءاآل

، لذلك هيلد والذعر القلق مستويات من يزيد أن يمكن عنها حديثه ورفض الطفل مشاعر نكارإ -

 .لمشاعره التفهم مع الواقعية المعلومات حول طفلك مع تحدم

 الوضعن ع مطلقا تساؤلهم عدم أو األطفال أسئلة كثرة تكون قد :ال أو كثيرا تسأل األطفال -

 مع ثالحديو وه لآلباء واحد شيء سوى ذلك يعني ال. والقلق التوتر من صيغة على مؤشراَ 

 .ومتوازن صحي بشكل الطفل
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 يحتاجوند ق ال،األطف لدى النفسية بالضغوط تأثراً  اليومية األوقات أكثر من النوم قبل ما أوقات -

 وليس ة،المناسبة الودي باألحاديث معهم والحديث اللحظات هذه في بجوارهم الوالدين لوجود

 .مطلقا كرونا عن للحديث هنا الوقت

 رأكث عرضة يكونوا نفسية اضطرابات وأ سابقة نفسية صدمات من عانوا الذين األطفال -

 طفل،للة ضاغط نفسية مواقف أو نفسية اتالضطراب تاريخ وجود حال في :النفسية للمشكالت

 لهاتفا عبر المختصينن م االستشارة واطلب حولك من المناسبة النفسي الدعم طرق عن ابحث

 .االنترنت وسائط خالل من او

 

 ً  المدرسة قبل ما سن في األطفال -ثانيا

 ة:يالماضة القصير الفترة خالل حاد بشكل أو مفاجئ بشكل ظهورها سجلت االستجابات هذه جميع

 المعتاد. غير المزاج وتقلب الزائد والبكاء الضجر -

 آخرين. بوجود اال يجلس ال أو وحده الخوف من الوحدة، فال يجلس -

 وحيدا . والنومالمغلقة،  الظالم، واألبواب من الخوف -

 فيها. واضح نقصان   أو الحركة فرط وزيادة -

 اآلخرين. كضرب عدوانية، ظهورسلوكات -

 التركيز. والسرحان وعدم الزائد الشرود -

 الالإرادي. التبول في ارتداد النوم، تقطع مزعجة، النوم، أحالم في قلق وصعوبات -

 معين(. نوع (الخيارات محدود االكل إفراط، أو أو األكل، عزوف صعوبات في -

 األسئلة. وكثرة والمفرط الكثير الكالم أو الكالم، عدم -

 الكالم، كالتأتأة والتلعثم. في صعوبات -

 المناسبة. غير أو النابية للعبارات مفاجئ ظهور -

 التبول(. صوعبة ومشاكل في اإلخراج )اإلمساك، -

 نقصانه(. زيادة في األكل أو(  الشهية في تغيرات -

 التحدي(. وسلوكيات العناد أو )البكاء الغضب نوبات في زيادة -

 .المعتاد بعكس إنجازه في الفشل يوميا، أو والمعتاد المنزلي الروتيني السلوك رفض -

أو  اسيةالطارئة، كالحس النفسجسدية األعراض من والمتكررة، شكل البسيطة الجسديّة أعراض -

 مغا.

 أو ،سلوكيات أو المهارات في انحدار و نكوص يظهر قد للطفل، مرضي تاريخ وجود حالة في -

 .سابقة مرضية أو سلبية سلوكية لعالمات ظهور جديد

 

 إرشادات المساعدة والدّعم
 آمان. في وإبقائه بحمايته ستقوم األسرة بأن الطفل تطمين -

الجسدي  االتصالث ووالحدي تستوجب مزجا  ما بين الكالم السن هذا في الطفل تهدئة -

 كاالحتضان.

 .القصا سرد التمثيل، اللعب، خالل من والخبرات المشاعر عن التعبير تشجيع -

 .الممكن ضمن دامت ما وتصرفاته الطفل سلوكيات مع والتسامح الصبر -

 .لألسرة ويومية جماعية رياضية حصة كانت لو يومية. يفضل منزلية رياضية نشاطات -

 .النوم ترتيب في البسيطة بالتغييرات السماح -

 .النوم وقت قبل والراحةللهدوء  وأنشطة خطط عمل -
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 .لألسرة سلوكي منظم روتين على المحافظة -

 .الفيروس وأخبار لوسائل االعالم التعرض عن االبتعاد -

 .الجدول في المحتوى انظر :) R’s .3 ( السلوكي النموذج تفعيل -

ن فقدا وعند الملحة لذلك الحاجة وجود عند من المتخصصين المساعدة طلب في تتردد ال -

 .والتحكم السيطرة

 

 ً  : 06 - 12بين األعمار في األطفال -ثالثا

 ة:يالماض القصيرة الفترة خالل حاد بشكل أو مفاجئ بشكل ظهورها سجلت االستجابات هذه جميع

 .السرحان والّشرود غريبة، أفكار التركيز، واالرتباك أو عدم -

 .الجديدة والتعليمات المعلومات نسيان -

 .الضرب مثل عنيفة سلوكيات بكاء، االنزعاج، -

 لمطهرات(.ا المعقمات واستخدام بالنظافة الصحة )االهتمام تعزيز سلوكيات وتجاهل الالمباالة -

 )للمعقمات مبرر وغير مفرط استخدامر )التطهي سلوكيات في اإلفراط -

 المزعجة(. واألحالم الكوابيس المتقطع، النوم في النوم )السهر، مشاكل -

 .النوم عند الوحدة مخاوف مخاوف، تخيل المغلقة، األبواب الظالم، من الخوف -

 األكل(. في الرغبة فقدان /االكل في الرغبة )زيادة األكل شهية في التغير -

 خاوفمبسبب  صحي أو سبب دونة )األخو أو األسرة مخالطة وعدم والوحدة، االنعزال العزلة -

 .من العدوى(

 .يوميا والمعتاد المنزلي الروتيني السلوك رفض أو /اإلفراط -

 .ومتكرر واضح بشكل المنزل في تخريبي سلوك ظهور -

 المآ غثيان، مغا، مثل: صداع، الطارئة جسدية-النفس األعراض من الجسديّة، شكل أعراض -

 !..أو الرقبة اليد

 أو سلوكيات، أو المهارات في وانحدار نكوص يظهر قد للطفل، مرضي تاريخ وجود حالة في -

 ة.سابق مرضية أو سلبية سلوكية لعالمات ظهور جديد

 

 إرشادات المساعدة والدّعم
 من متفرقة بحصا الصمت أنت أكسر أو الطفل، فيها ليتحدم أكبر ومساحة وقت إفراد -

 .معهم الحديث مساحات

 آمان. في وإبقائه بحمايته ستقوم األسرة بأن الطفل تطمين -

 مثل يالجسد واالتصال والحديث بين الكالم فيها المزج يستحسن السن هذا في الطفل تهدئة -

 االحتضان.

 .والحديث اللعب خالل من التعبير على الطفل تشجيع -

 كنول لطيفة حدود وضع أمكن، مع ما بها يوصى التغاضي واستراتيجيات التسامح،و الصبر -

 .منضبطة

 للتعلم اسياألس المحتوى إدارة مع المدرسية، األعباء باتجاه الضغط من اإلمكان قدر التخفيف -

 .ذلك استوجب إذا األدنى حده أو التعليم عن بعد( ضمن( المنزلي

 تعليمية(. األلعاب التعليمية )مثل األنشطة في المشاركة -

 .النترنتوا الهاتف عبر األصدقاء مع اتصال على والبقاء اللعب الترفيهية، كجلسات الجرعات -
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 ويومية جماعية رياضية حصة أن تكون مستمر، ويفضل بشكل المنزلية الرياضة تمارين -

 ة.لألسر

 .المنزلية المهام في المشاركة -

 حدود ضمن في يحدم الذي ما ذلك في بما األسئلة على والرد الحالي المرض انتشار مناقشة -

 .العائلة والمجتمع

 .األسرة روتين على والحفاظ لتحسين الصحة أفكار وضع في العائلة مساعدة -

 ، والتحدموالفردي الجماعي استهالكها المختلفة وتقنين اإلعالم لوسائل التعرض عن االبتعاد -

 .إليه استمعوا /عّما رأوه

 .الخاطئة وتوضيح المعلومات بالمرض تتعلق وصمة أي معالجة -

 .الجدول في انظر المحتوى :) R’s .3 ( السلوكي النموذج تفعيل -

 طرةان السيوعند فقد لذلك الملحة الحاجة وجود المتخصصين عند من المساعدة اطلب يمكن -

 والتحكم

 

 ً  : 13 - 18بين األعمار في يافعينوال األطفال -رابعا

 ة:يالماض القصيرة الفترة خالل حاد بشكل أو مفاجئ بشكل ظهورها سجلت االستجابات هذه جميع

 ن والّشرود.السرحا كثيرة غريبة، أفكار التركيز واالرتباك أو عدم -

 .الجديدة والتعليمات المعلومات نسيان -

 .يحصل بما االكترام عدم لآلخرين، أو االهتمام وعدم الالمباالة -

 .المنزل في والبقاء االجتماعي التباعد لتعليمات االنضباط عدم -

 السرير(. وفي النوم قبل أخبار الوباء )حتى متابعة فرط -

 المعقمات والمطهرات(. واستخدام بالنظافة الصحة )االهتمام تعزيز سلوكيات تجاهل -

 للمعقمات(. مبرر وغير مفرط التطهير )استخدام سلوكيات في اإلفراط -

 س(.المتقطع،الكوابي النوم المتعب، مسبوقة )السهر غير في النوم مشاكل -

 األكل(. في الرغبة فقدان /األكل في الرغبة زيادةكل )األ شهية في التغير -

 .حادة سلوكية أو لفظية فعل ردود الغضب، من العصبية، نوبات -

 .اآلخرين مع األحاديث أو للحوارات والمتكرر الخاطئ الفهم -

 صحي(. سبب )دون األخوة  أو األسرة مخالطة وعدم الوحدة، واالنعزال -

 ببس مثال )دون غرفته داخل العزلة يبرر وبالتالي العدوى من والعزلة، والخوف الخوف -

 صحي(.

 .النفسية المرض وصمة بشأن مخاوف -

 .يوميا والمعتاد المنزلي الروتيني السلوك رفض أو /اإلفراط -

 .اآلخرين مع وعالقاته صداقاته في العادة من أكبر وتحديات مشكالت حدوم -

 مآال غثيان، مغا، مثل، صداع، الطارئة جسدية -النفس األعراض من جسديّة، شكل أعراض -

 !.. الرقبة أو اليد

 

 إرشادات المساعدة والدّعم
 .آمان في وإبقائه بحمايته ستقوم األسرة بأن اليافع تطمين -
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 اتمساح من متفرقة بحصا الصمت أنت أكسر أو فيها، ليتحدم أكبر لمساحة اليافع يحتاج -

 .معه الحديث

 شخا(.ال تجبر ال العائلة )لكن وأفراد األخوة مع المرض انتشار تجربة عن الحديث تشجيع -

 يةكإستراتيج بالتغاضي الممكن، وينصح الحد ضمن السلوكيات وتجاوز والتسامح، الصبر، -

 .أمكن ما سلوكية

 .اليومي المنزلي الروتيني السلوك استمرار تشجيع -

 لموجبا التواصل لتنمية تحفيز واالنترنت، مع الهاتف عبر األصدقاء مع اتصال على البقاء -

 .والسلبيات الشائعات عن والنأي والفعال

 لوكياتس تحسن الستراتيجيات والتخطيط األصغر األخوة ودعم المنزلية، المهام في المشاركة -

 .الصحة تعزيز

 روتين على والحفاظ الصحة لتحسين وأفكار مثال أسبوعية خطط وضع في األسرة مشاركة -

 .األسرة

 األخبار بعةمتا وتحفيز إليه استمعوا /رأوه عّما التحدم ثم اإلعالم، لوسائل التعرض من الحد -

 .والسلبيات الشائعات عن والنأي فقط الرسمية الصحية

 .الخاطئة المعلومات وتوضيح بالمرض تتعلق وصمة أي ومعالجة مناقشة -

 باعدهادف )بهدف الت ولسبب قصير لوقت والتجمعات باألصدقاء االلتقاء من الحد مناقشة -

 .العائلة وصحة مصلحة الوقائي( ضمن االجتماعي

 .الجدول في المحتوى انظر :) R’s .3 ( السلوكي النموذج تفعيل من اليافعين مع هنا يستفاد قد -

 .التحكمو السيطرة فقدان وعند لذلك الملحة الحاجة وجود عند المتخصصين من المساعدة اطلب -

 

 الّسلوكي الوصف النّموذج الّسلوكي
 في ناإلمكا قدر به االلتزام وحاول مجدولة بنشاطات زمني ا جدول   ضع  ياليوم الروتين

 .المنزل

  الملزم السلوك

  سالطقو أو

 في التحكم بعض طفلك وامنح وجذابا، جديدا أسريا مناخا ابتكر

 .تنفيذه يتم منزلي نموذج تأسيس وفي بينها واالختيار صياغتها

ا تذكر لالفعا التطمين  .رامي ما على ستكون األمور أن سماع إلى يحتاج طفلك أن دائم 

 ممن أقاربه بعض أو بزمالئه قريبا يجتمع أن في األطفال يأمل قد

 يصابوا أن ويمكن ،)الوقائي االجتماعي التباعد تطبيق) ابعدهم

  .حق ا يحدم ما حول باالرتباك

ا ابقَ   عهام الحب وانشر ،ةمؤقت اهوأن التغييرات بشأن وصادق ا واضح 

 .واالحتواء
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 :القسم الّرابع

 

 نه/وحمايتهمتقييم مؤّسسات رعاية األطفال رصد ووأسئلة  معايير

 قية حقوقاتفا المنصوص عليها في ائماتببعض الجداول أو الق ةفي هذا الجزء من الدليل تّمت االستعان

 ةمقارنو قياسم والتّقييالّرصد وفي  للرجوع إليهاوبعض المراجع الدّولية والعربيّة ذات الّصلة الطفل 

 .األطفال ة لحمايةالعمليات المتراكبة والمترابطوالتي تمثل ركنا  أساسيا  في المعايير الواقع مع تلك 

 

 تقييم الوثائق التأسيسيةرصد و -أّوالً 

 المعيار:

سّ  عايير نية والمالوط مع القوانين ا، متوافقالطبيعة عملها، قانوني امؤسسة تملك مشروعاً متكاماًل مؤّسِ

 الدولية والّلوائح التنفيذية. 

 أسئلة التّقييم والّرصد

واللوائح  وامرالمؤّسسة متوافقة مع القوانين واألفي  اإلرشاديّةالوثائق واللوائح واألدلة هل  -

 الطفل؟ التنفيذية المنظمة للعمل واالتفاقية الدولية لحقوق

مشروع مؤّسسة، مكتوب ومتاح هل لدى المؤّسسة  -

ومعلن )رؤية، ورسالة، وغايات إستراتيجية، 

ومبادئ مرجعية، وأهداف، ووسائل عمل، 

حيات لكّل وصال ووصف مهني وتحديد أدوار

 ...(؟الخطط واألعمال 

القائمون بالّرعاية والعاملون هل يدرك ويعرف  -

بالمؤّسسة واألطفال واليافعون/ات والّشركاء 

واآلباء الغرض من إنشاء المؤّسسة وأهدافها 

العمل المرتبطة والخدمات التي تقدمها، وآليات 

 بتحقيق أهدافها؟

علن ومهل لدى المؤّسسة نظام داخلي مكتوب  -

 ومتاح ومفهوم ومتوافق عليه؟

نة ومتاحة استراتيجية عمل معلهل لدى المؤّسسة  -

 ؟ومفهومة ومتوافق عليها

؟ وهل تّم للعمل" "ميثاق أخالقيهل لدى المؤّسسة  -

عليه؟ القائمين بالّرعاية وبقيّة العاملين تدريب 

؟ وهل تّم إعالنه في وهل شاركوا في صياغته

 اإلقامةبنود خطة 

 أهداف اإلقامة -

كيفية تلبية االحتياجات النفسية  -

 .. وغيرها..واالجتماعية والصحية 

ت مشاركة األطراف وليات وآلياؤمس -

ن واألطفال و)العامل مؤسسةالمختلفة بال

 ن، واألسر والكفالء ...(.ووالمختص

آليات توفير المساندة الفردية لألطفال،  -

تقدم على طلب المساعدة أو ال مومساعدته

 بالشكوى.

أساليب وآليات تقديم الدعم الخاص  -

 لألطفال من ذوي اإلعاقة.

ل وأولياء أمورهم آليات تعريف األطفا -

 ها، والتعرف علىوالهيئات المعنية بتفاصيل

 االعتبار. بعينآرائهم وأخذها 

 .ييمآليات التنفيذ والمراقبة والمتابعة والتق -
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 مكان واضح في المؤّسسة؟

ض عليهم ب لتعرأدلة معلوماتية مناسبة للفئات المختلفة من األطفال والشباهل تستخدم المؤّسسة  -

سبة مناالفهم وسهلة حقوقهم والخدمات التي تقدم لهم والخطط المستقبلية بطرق جذابة و

 ؟)في حالة كون األطفال ذوي إعاقة(ألعمارهم وقدراتهم وإعاقاتهم 

 ةة مكتوبداريّ إللوصف المهني لكل خّطة وظيفيّة أو مهنيّة أو فنيّة أو  هل لدى المؤّسسة وثيقة -

جميع  اطلع عليها وهل ؟بدون تناقضوبوضوح واألدوار والّصالحيّات حدد المهام تو ةومعلن

ة متابع لعدّ هذه الوثيقة أساسا  توهل  مؤّسسة بمختلف خططهم وتخّصصاتهم؟ين في الالعامل

 وتقويم كفاءة األداء؟

 ض المهامهيكال  وظيفيا  متكامال  ومرنا  يوضح التدرج القيادي وتفويالمؤّسسة متلك تهل  -

 ها؟يويسمح بإضافة أو حذف وظائف أو مهام حسب تطور األمور فلتقارير والسلطات ورفع ا

 اتلمعلومابين العاملين يسمح بإتاحة وتدفق  ا  فعّاال  لالتّصالنظامالمؤّسسة تستخدم هل  -

  ؟روالخبرات بكفاءة ويسوالمعارف 

حسين وتها لتطويرومقترحات مبادرات تقديم بفي المؤّسسة نظام العمل للعاملين هل يسمح  -

   ؟ويكافئ من يقوم بذلكعمل فيها، ويؤهلهم لذلك ويدعمهم ظروف ال

ر آليات ، وذلك عبيانثّ الصف خبرات وقيادات من التكوين في المؤّسسة نظام العمل هل يدعم  -

ريجي ، بهدف اإلحالل التّدلتدريب وتطوير القدرات، وتفويض المهام والسلطاتمتعددة كا

 ؟ّولللقيادات في الصّف األ

 وهل ؟لمدنيفراد أو منّظمات المجتمع اهل يُسمح للمؤّسسة باستقطاب وتعبئة متطّوعين من األ -

بشكل  ذلكيتم  هلو مثل هؤالء؟توصيف مهام لوهل هناك  هناك لوائح لتنظيم هذه العمليات؟

 جهة اإلشراف المختصة؟وموافقة إخطار مباشر أم عن طريق 

 ؟رلمستماالخارجي الّرصد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الذاتي وهل لدى المؤّسسة نظام و -

 ؟فاعليةكفاءة و ويرها مهنيون متخصصون ذودوموثقة ياألوضاع المالية للمؤّسسة مستقرة هل  -

صلحة ملوائح مالية محكمة ومحدثة تتفق مع القوانين المنظمة وتحقق هل تطبّق المؤّسسة  -

 ؟العتبارات األخرىكّل االفضلى وتعليها فوق األطفال 

 تملك/لكويم، يطبق النظام المالي بكفاءة وفاعليةو ة/مؤهلالمسؤول/ اإلدارة المالي/ة هل  -

 الّطفل؟نة باعتماد المقاربة المبنية على حقوق االمعرفة حول الميز

لعمل والطوارئ واستمرار ا ضمن تلبية كافة االحتياجاتيف حتياطي كااهل لدى المؤّسسة  -

 ؟بكفاءة
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 ً  تقييم عالقات التّواصل والّشراكةرصد و -ثانيا
 المعيار:

عالة ودورية مع سلطة اإلشراف المختصة والجهات المعنية يم بتقد لدى المؤّسسة عالقات تواصل ف 

 لرعايةاألطفال في نطاقها المحّلي، لضمان تقديم مستوى جدوى وّفاعليّة من االخدمات ورعاية 

 ضلى.ة ومصلحتهم الفاميناسب مع أعمارهم وقدراتهم النّ المقدمة لألطفال مع إشراكهم بما يت

 

 :التّقييمالّرصد وأسئلة 

 : المؤّسسات التّابعة للجمعياتفي 

 ة الجمعيةوإدار سةمؤسّ لبين إدارة ا بالّشراكة والتّوافق بالمؤّسسةهل يتّم اتّخاذ القرارات المتعلّقة  -

 الجتماعات؟التابعة لها؟ وهل يتّم توثيقها في محاضر ا

، ماهة بينتفصيل العالقووثيقة معتمدة من مجلس إدارة الجمعية تحدد بوضوح هل لدى المؤّسسة  -

 المهامات ووليؤوجميع مهام وصالحيات وحقوق كل منهما وتسلسل تفويض السلطات والمس

 وتدفق المعلومات بينهما؟

م لتّقييل يه آليّةوهل لد ؟وتقديم الدعم الفني والماليآليّة للمتابعة مجلس إدارة الجمعية هل لدى  -

اك وهل هن ؟لفينلة المخاءورصد التغذية الراجعة من القائمين بالّرعاية والعاملين واألطفال ومسا

 ؟مشتكيلى اللتّحقيق فيها والردّ عمن األطفال، وآليّة لمتابعتها وا ىآليّة لتلقّي الّشكاو

لخطط على ا مجلس إدارة الجمعية ومدير/ة/إدارة المؤّسسة وفريق العملهل يتّم االتّفاق بين  -

 العمل؟لضمان حسن سير التنظيمية والعامة والعالقات اإلدارية 

ا تم دعوته/يهل و إلى مجلس إدارة الجمعية؟ سةمؤسّ مدير/ة الهل يتّم تقديم تقارير دوريّة من قبل  -

 اج؟الحتيامور المؤّسسة حسب للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة الجمعية التى تناقش فيها أ

 ؟ة المؤّسسة ومجلس إدارة الجمعيّةهل هناك اجتماعات دوريّة بين إدار -

ها لسريعا للمتغيرات والمواقف الطارئة التي تتعرض مجلس إدارة الجمعيّة هل يستجيب  -

 ...(؟ن فيها )حالة عنف أو سوء معاملة أو حادثةوأو األطفال المودع المؤّسسة

و تمس طفال أتورط في أى جريمة تنتهك حقوق األوخاّصة الالحالة الجنائية هل يتّم التأّكد من  -

نوع  في المؤّسسة مهما كانالعمل في اسي عند التعاقد مع أي شخا يرغب الّشرف كشرط أس

 عمله؟

ألجور االئحة عادلة وواضحة ومعلومة لهيكل  لدى المؤّسسة أو الجمعية المشرفة عليهاهل  -

 رقيات والمكافآت؟والت

 متنّوعة فية وخبراتمؤهلين وبأعداد كاوفريقا  مختّصا  وعاملين فريقا  إداريا  المؤّسسة تمتلك هل  -

 ونوعهم؟مودعين في المؤّسسة تتناسب مع عدد األطفال ال
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 روفات؟د ومصة ميزانيتها من موارآلية لحوكمهل لدى المؤّسسة منظومة ماليّة دقيقة وشفّافة و -

قيق تدة للهل هناك آليّ و ؟داخليا  من قبل الجمعية العموميةمتابعة وضعها هل هناك آليّة لو

 ة اإلشراف تعمل بكفاءة وفاعلية؟خارجي من قِبل وزارال

دمات تستفيد من خ؟ وهل مالي حكوميأو الجمعية التي تديرها على دعم  مؤّسسةالهل تحصل  -

، لشباباة والتعليم، الصحة، الداخلية، تّربيجهات حكومية مختصة )التضامن االجتماعي، ال

 ( لصالح األطفال المودعين فيها؟...الرياضة، اإلدارة المحلية

لحصول ابهدف  ليها آلية إلدارة وتنمية مواردها بكفاءةلدى المؤّسسة أو الجمعية المشرفة عهل  -

ى لفضلامصلحة على أعلى عائد بتكلفة معقولة واستمرار وتطوير العمل بما ال يتعارض مع ال

 لألطفال؟

تّحاد  ة أو اممثلي المؤّسسات التّابعة لجمعيهل يتّم تنظيم اجتماعات أو ملتقيات دورية بين  -

انة ي إلعتّخطيط المشترك وتنسيق المواقف )االتّحاد التّونسللتّنسيق وتبادل الخبرات وال

لّصم للتّونسي حاد ااألشخاص المعاقين ذهنيّا ، أو الجمعية التّونسيّة للقاصرين عضويّا ، أو االتّ 

 ...( ؟ونسي للكفيف وضعاف النّظروضعاف الّسمع، أو االتّحاد التّ 

ة التّابع حاداتممثّلي المؤّسسات والجمعيات واالتّ هل يتّم تنظيم لقاءات واجتماعات دوريّة بين  -

لك ت للها مع سلط اإلشراف الحكومية المختصة من أجل مناقشة وحل القضايا التي تهم عم

 ؟وبناء خطط مشتركة وتبادل الخبرات والتّعاون والتّنسيقوتسييرها  المؤّسسات

 المؤّسسات التّابعة للدّولة )عموميّة(في 

 وسلطة اإلشراف المختصة بكفاءة؟ مؤّسسةما بين إدارة الهل يتّم التّواصل  -

 ؟ة المؤّسسةهناك عقد مبني على األهداف والنّتائج ما بين سلطة اإلشراف ومدير/هل  -

فين، ة المخاللءء ومساقييم األدالت  وآليّة ؟وتقديم الدعم الفنيآليّة للمتابعة سلطة اإلشراف هل لدى  -

موّظفين ة والميّة ومعلنة ومعروفة لجميع القائمين بالّرعايمبنيّة على مؤّشرات موضوعيّة وعل

حقيق لتّ تها وامتابعمن األطفال، وآليّة ل ىوهل هناك آليّة لتلقّي الّشكاو والعاملين في المؤّسسة؟

 ؟فيها والردّ على المشتكي

 لوكنة سهل لدى إدارة المؤّسسة والقائمين بالّرعاية وجميع العاملين معرفة موثّقة بمدوّ  -

 ؟(2014أكتوبر  03، المؤّرخ في 2014لسنة  4030وأخالقيات العون العمومي )األمر عدد 

 لن؟وهل هي موجودة في مكان بارز للع

طفال ع األمهل لدى المؤّسسة ميثاق أخالقي ينا على قيم مرجعية موثقة ومعلن عنها للتّعامل  -

 عدة احترام وحماية وضمان حقوقهم؟المودعين فيها على قا

واحدة  إشراف ممثلي المؤّسسات التّابعة لسلطةّم تنظيم اجتماعات أو ملتقيات دورية بين هل يت -

 ق وتبادللتّنسيلف مختلفة ولكنّها متشابهة في رعاية األطفال أو حمايتهم اشرإأو التّابعة لسلط 

 ؟وبناء خطط مشتركة والتّعاون والتّنسيقالخبرات 
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  الحالتين: تافي كل

 اجاتهممالئمة ومدونة تلبي احتي بالمؤّسسةخطط إلحاق وإقامة األطفال واليافعين/ات هل  -

 ءة؟علية وكفااوتراعي النوع االجتماعي والمراحل العمرية ويتم تنفيذها ومتابعتها بف

ع و مشرووائح أ؟ وهل تّم النّّا عليها في لارئةدة لإلقامة الطّ إجراءات محدّ هل لدى المؤّسسة  -

 نظامها الدّاخلي؟ المؤّسسة أو

فل/ة عه الطّ للتّعامل مع المقتنيات الخاّصة التي يجلبها مإجراءات محدّدة هل لدى المؤّسسة  -

 ( ...؟الحيوانات األليفة، الساعات، )األلعاب الخاصة، الحلي

ل قوق الطفاقية حمع مبادئ اتفبعة في المؤّسسة تّ هل تتوافق البرامج التّربوية والّرعائيّة المُ  -

وعدم  ساواة، والمالفضلى الطفل مصلحةوات الدّوليّة األخرى ذات الّصلة؟ وخاّصة إعالء واألد

تاحة تنوع واإلل والالحياة والبقاء والنّماء، والمشاركة، واإلدماج االجتماعي، والتقبّ التّمييز، و

ذه صيل هوهل مقدمو الرعاية مدربون على تو وصول، والتسامح وقبول االختالف؟وإمكانيّة ال

 ؟وممارستها القيم

 تمّ هل و طفال؟بيان واضح ومحدّد ومتاح ومعروف حول سياستها لحماية األهل لدى المؤّسسة  -

لشخا لحديد تهناك ؟ وهل سة حول مضامينها وآليات تطبيقهاتدريب كّل العاملين في المؤسّ 

 ؟تطبيقهاالتحقق من  لىول عؤالمس ي/الفريقالمرجع

ّم توهل ؟ ول تقدير مصلحة الّطفل الفضلىح ة ومدّونةومحدّد ةمنهجية واضحهل لدى المؤّسسة  -

نها ضاميائه حول م؟ وهل تّم تدريب أعضد االختصاص لتطبيق هذه المنهجيّةتشكيل فريق متعدّ 

 تطبيقها؟ول عن التحقق من ؤالمس يلشخا المرجعل حديدتهناك ؟ وهل وآليات تطبيقها

ملين العا ونؤة والتقويم الداخلي والخارجي لشللرصد والمتابع نظام متكاملهل لدى المؤّسسة  -

حدّدة اس وموأدائهم ولألطفال ولسير العمل بكافة جوانبه بآليات محكمة ومؤّشرات قابلة للقي

 ؟ة للجميع ويشارك فيها األطفالوواضحة ومعلوم

ة فلمكتشعاقة اعامل مع حاالت اإلدة مقبولة ومفهومة للجميع للتّ إجراءات محدّ هل لدى المؤّسسة  -

ذه هفي مثل  كافة الخدماتفي المؤّسسة هل تتوفّر و ؟فيهادهم وجوأو التى حدثت لألطفال أثناء 

 الوضعيات وبطريقة ميّسرة وسهلة المنال لهؤالء األطفال؟

لمقترحات اديم تقن واألطفال في تحديد االحتياجات ويالعاملهل يشارك القائمون بالّرعاية وبقية  -

 ؟األطفالبلخاصة لخطط المستقبلية االقرارات المتعلقة بالحياة اليومية واوالمبادرات عند اتخاذ 

دّونات قية ومن واألطفال في وضع المواثيق األخاليالعاملهل يشارك القائمون بالّرعاية وبقية  -

طراف لكّل األ ولياتالّسلوك التي تحدّد القيم والمبادئ المرجعيّة للتّعامل واحترام الحقوق والمسؤ

 م األطفال أنفسهم؟بمن فيه
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ونها أو يحتاج تزودهم بالمعلومات التيوآليّة ل للتعّرف على احتياجات األطفال؟ هل هناك آليّة -

 ابعةبة ومتهل لدى المؤّسسة نظام فعال إلدارة العاملين/ات ومراق ؟يرغبون في الحصول عليها

لعاملين ميع اباستمرار من خالل متابعة األداء والنتائج وج هسير العمل وتحسينه وتوفيق أوضاع

  ؟بهومعرفة يقينيّة  على علم 

 ً  تقييم فاعلية التنسيق وبناء الّشراكاترصد و -ثالثا

 المعيار:

بعد  نليافعيطفال واومع األ ومنفتحة على مؤّسساته بناءة مع المجتمع الخارجيعالقات  المؤّسسةلدى 

 .ر س بل تعبئة الموارد المجتمعيةيسّ مغادرتهم المؤّسسة بما ي  

 :التّقييمالّرصد وأسئلة 

تنظيم و أو خّطة أو منهجية لالنفتاح على المحيط الخارجي،إدارة المؤّسسة الئحة هل لدى  -

واضح د يدتحيها هل لدو ؟مع هيئاته ومنّظماته وقياداته ومؤّسساتهوبناء الّشراكات عالقاتها معه 

 ليات المنّظمة لها؟اآلوليات وؤلهذه الّشراكات وطبيعة األدوار والمس

ي فلألطراف والمؤسسات المجتمعية الموجودة محدّدة ومرسومة رطة اخهل لدى المؤّسسة  -

 ؟العاملون في رسمهاالقائمون بالّرعاية ويشارك األطفال وهل و ؟الجوار

ة ت الدولتنسيق فعاله مع مؤسساعالقة شراكة وتعاون وتكامل وثيقة وآلية هل لدى المؤّسسة  -

 وحمايتهم؟ ألطفالا ةها لصالح رعايستفادة من خدماتلال

كيفية  ثقة تحددبتعريٍف المجتمع المحيط بأنشطتها واحتياجاتها ولديها خطة موالمؤّسسة تقوم هل  -

قات مع ة العالودعم الجهود التطوعية وتنميدعم المجتمع لها بما يشمل تنمية الموارد المالية، 

 ؟المؤسسات المجتعية األخرى

محلي مجتمع العلى الأطفالها ويافعيها ويافعاتها لتشجع انفتاح المؤّسسة تدابير عملية  هل لدى -

ية مجتمعي األنشطة البناء عالقات اجتماعية، والمشاركة اإليجابية فوأفراده، مؤّسساته وو

 والمدنية؟

لدعم، عون واقائمة بالجهات الحكومية ذات الصلة والتي يمكن أن تقدم لها المؤّسسة هل لدى ال -

ئل ها ووسافيولين ؤتوضح أماكن وجودها والخدمات التي يمكن أن تقدمها واألشخاص المس

 .االتّصال بهم والتواصل معهمحول ومعلومات 

ي فأي ممارسات تمييزية تمارس ضد األطفال المودعين فيها هل ترصد وتوثّق المؤّسسة  -

راف بها ط اإلشسلهل يتّم إبالغ و والمؤّسسات التي يرتادها أطفالها؟المجتمع المحلّي والمرافق 

 لمتابعة لياتة آوهل لدى المؤّسس ؟ةالتخاذ التّدابير الالزم أو حكوميّة اتيةسواء أكانت جمعي

 ؟إلبالغنتائج ا

الة الح ةابعتنها موم ختّصة عند الحاجة والّضرورة؟المُ ة يّ الصحهل هناك آليّة للتّنسيق مع الّسلط  -

)أنظر ؟ ألطفالاملين في المطابخ وتغذية اوالكشوفات الدّوريّة وخاصة للعالصحية للعاملين بها 

 الوجبات والتغذية(.
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عمارهم أجميع بالقة األطفال فيها هل هناك آلية وبرامج معدّة ومخّطط لها في المؤّسسة تنّظم ع -

معيار  نظراوالمسابقات؟ )المصائف والمخيّمات الشباب واألطفال وأنشطة مراكز ونوادي مع 

 نشاطات الوقت الحر(.

م دراتههل لدى المؤّسسة آليات وبرامج وأنشطة تساعد في اكتشاف مواهب األطفال وتنمية ق -

جهويّة ليّة والالمح في األنشطة؟ وتشجيعهم على المشاركة لثّقافيّة والّرياضيّة والفكريّةالفنيّة وا

 لحر(.االوقت نظر أنشطة ا)؟ افية والحفالت الفنية ذات الّصلةوالوطنية والمسابقات الثق

 لتأهيلبالمختصين والخبراء في مجال رعاية الطفولة وإعداد برامج ا هل تستعين المؤّسسة -

 .التدريب عليها؟والفنّي والّرياضي ووالتّنشيط الثّقافي النفسي واالجتماعي 

 

 ً  فاعلية نظام المتابعة والتوثيق تقييم رصد و -رابعا

 المعيار:

فنية ية واليضمن رصد واسترجاع المعلومات اإلدار، وللتوثيق محكم وفعّال وآمن نظاملدى المؤّسسة 

 ن.الخاصة باألطفال بشكل دقيق وسريع وآم

 :التّقييمالّرصد وأسئلة 

 لحاجة أوااقتضت  تقوم بتحيينها دوريّا  أو كلّمابالملفات الخاصة باألطفال و مؤّسسةالتحتفح هل  -

بي/ ي/ الطالملفات الّشخصيّة الخاصة بكل طفل )التعليمحدم تطّور في وضعيّة الّطفل، مثل: 

ستالم ارة ااالجتماعي/ النفسي(، الملف الموحد لكل طفل، محاضر وقرارات إيداع الّطفل، استم

األطفال هروب متابعة سلوك ووضعات الملفات الخاصة بمؤّسسة، الطفل بال وإلحاق

 ؟.....تهموعود

يّتها، ومال تسييرها وإدارتها وتطويرها بالسجالت والملفات الخاصة بنظام مؤّسسةهل تحتفح ال -

راجعة سجالت الم، سجالت إدارة السلوك، سجالت الشكاوى والمقترحاتسجالت التغذية،  مثل:

سجالت ، سجالت تقييم المخاطر، سجالت حاالت الطوارئ واألزمات، يئية والصيانةالب

سجالت ، سجالت اإلشراف النهاري والليلي، سجالت الزائرينالمتطوعين والّشركاء، 

سجالت ، العينية والنقديةوالهبات والمساعدات سجل التبرعات ، سجالت المشتريات، المخازن

 ،دورية(تقييم الال)أوراق التعيين/ تقارير  ة/خاص لكل عاململف ، العاملين )حضور/ غياب(

 .سجالت تقييم العاملين.. ؟

 

 ً  والطوارئ مة بيئة المؤّسسة وإدارة المخاطرسالتقييم رصد و -خامسا

 المعيار:

لمحتمل ازمات المؤّسسة توفر لألطفال المودعين فيها الّرعاية في بيئة صحية وآمنة من المخاطر واأل

 لفعل.ولديها الخطة والقدرة على التصدي لحاالت الّطوارئ والمخاطر عـند وقوعها باحدوثها، 

 :التّقييمالّرصد وأسئلة 

 األمن الخارجي:



 

167 

لين مكتوبة معايير خاّصة باألمن والسالمة لحماية األطفال والعام هل لدى المؤّسسة الئحة -

تأكد طات وتاإلجراءات واالحتيا وهل اإلدارة تراعي تنفيذ ة ومعلومة للجميع؟ومعلنة ومتاح

 من امتثال الجميع لها.

ناك هوهل  هل المؤّسسة مؤّمنة ومحميّة بما في ذلك األسوار والمداخل والنوافذ واألسطح؟ -

 تولّون مهام الحراسة والحماية؟أفرادا  مؤهلون ومختارون بدقة ي

ة العودالمؤّسسة و ن بمرافقة صغار األطفال عند مغادرتهمومختص ة أفرادهل لدى المؤّسس -

 ...( ؟عودة منها، الذهاب للنّاديإليها )مثال  الذهاب للمدرسة وال

ت رحال، ال؟ )المدارسفال المؤّسسة عند تنقّلهم خارجهاهل هناك وسائل نقل مخّصصة ألط -

األطفال مدربون على هل وهل هي مزودة بأحزمة أمان، و..( ؟.الخارجية، الترفيه

 ؟لتنقاية وسالمة األطفال أثناء المدربون على إجراءات رعوهل المشرفون  استخدامها؟

 هلون ويحملون التراخيا الالزمة؟وهل السائقون مؤ

؟ وهل افقوند يرتكبها السائقون أو المرهل هناك آلية/آليات لإلبالغ عن المخالفات التي ق -

هناك إجراءات محدّدة  ؟ وهلول إلى تلك اآلليات واستخدامهايمكن لألطفال الوص

 ت الالزمة تجاه مثل هذه البالغات؟وهل تتّخذ اإلدارة اإلجراءا ؟لمخالفينل

 األمن الداخلي:

هل و اق؟الحماية من السطو أو االختر مة بحيث توفر للمؤّسسةهل النوافذ والشرفات مصمّ  -

 ؟ تراعي جمال التصميم

رتهم زياالمؤّسسة ووقت ار والمتردّدين على لتدوين بيانات الزوّ  خاصّ  هل هناك سجلّ  -

 ؟هاوأسباب

ذين ال هم الهل هناك آليّة/آليات إلبالغ اإلدارة عن الزيارات المخّصصة لألطفال من أقران -

 يقيمون في المؤسسة؟

دّمي مق موهل يتم إعال ؟المؤّسسة رات الخارجية للبالغين إلىهل هناك نظام للسماح بالزيا -

 الّرعاية أو العاملين؟

 السالمة:

ة )أجهز المؤّسسة مزود/ة بنظام للحماية المدنية في كل دور من األدوارهل مبنى/مباني  -

 يق في كل دور من أدوارإنذار من الحريق، وصنابير إلطفاء الحرائق، وطفايات حر

 المبنى(؟

م ام نظاعلى على استخدهل تّم/يتّم تدريب القائمين على الّرعاية والعاملين واألطفال  -

يل ذلك وهل يجري تسجنظمة للتفتيش والصيانة الدورية، هل تخضع جميع تلك األ؟ الحماية

 في سجل خاص؟

المباني/ المبنى على مخارج للطوارئ ُمَميرزة بعالمات دالة واضحة ومعلومة  يهل تحتو -

 وصول إليها وأبوابها تفتح للخارج؟للجميع ويسهل ال
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هل قطع األثام المستخدم مالئمة  -

جروح، وال لحماية األطفال من مخاطر االصطدام وال

 بة؟بها زوايا حادة أو أجزاء مدبّ  توجد

هل اللُّعب التي يستخدمها  -

مواد  سنوات( مصنوعة من 06-00صغاراألطفال )

وهل أحجامها كبيرة بحيث  وخامات غير ضاّرة صحيّا ؟

 ؟مفي آذانه ال يستطيعون ابتالعها أو إدخالها

هل مقابس الكهرباء في غرف صغار  -

و سدادات بالستيكية، وهل هي األطفال مؤمنة بأغلفة أ

 تفعة بعيدا  عن متناول أيديهم؟ مر

هل المراجيح والزالقات وغيرها من  -

ألعاب صغار األطفال تخضع للتفتيش والصيانة الدورية 

وتسجل نتائج التفتيش والصيانة وعمليات اإلصالح أو 

تاريخ وتوقيعات من  خاص يحتوياالستبدال في سجّلٍ 

 قاموا بذلك؟

هل تخضع "صناديق رمل" للعب  -

صغار األطفال )في حال وجودها( للفحا اليومي 

 د الرمل الموجود بها عند اللزوم؟لتجدي

هل يتّم تخزين المنظفات والمطهرات  -

والمبيدات الحشرية واألدوية واألدوات الطبية والمواد 

 بعيدة عن متناول األطفال؟ي أماكن القابلة لالشتعال ف

 جيدة التهوية، ومحكمة اإلغالق؟ وهل تلك األماكن

هل تحرص اإلدارة على إبعاد األطفال  -

عند رش المبيدات الحشرية واستخدام المطهرات أو 

 أجزاء من مباني ومرافق المؤّسسة؟عند طالء 

هل النباتات الداخلية والمزروعة في  -

 ة؟يقة خالية من أشواك وغير سامّ الحد

مصنوعة من مواد سهلة  المؤسسة ومرافقها وخارجهامباني  هل األرضيات في داخل -

 ؟مقاومة للحريقهل هي ال تسبب االنزالق والتنظيف والصيانة و

 طفالهل جميع الساللم )إن وجدت( لها حواجز )درابزين( مصممة بما يتناسب مع عمر األ -

  ؟فتحاتمن حيث االرتفاع وحجم ال

 اإلجراءات الوقائية 

 ئمن المخاطر والطوار
 

تنفيذ تدريبات مكافحة الحرائق مرة  -

سنويا على األقل، بما في ذلك إخالء 

المبنى من الموظفين واألطفال،  

إضافة الى تدريبات على مكافحة 

 الحرائق في الليل وتسجيلها.

إجراء معاينة دورية للتأكد من سالمة  -

إضاءة الطوارئ وإنذارات الحريق 

 ومعدات مكافحة الحرائق.

ل أى قصور تم تحديده من قبل تسجي -

ول عن مكافحة الحرائق أثناء ؤالمس

تدريبات اإلطفاء أو االختبارات 

والزيارات التي قام بها، واتخاذ 

 الالزم لمعالجة أوجه القصور.

المختصين حول وسائل استشارة  -

الوقاية من الحرائق، وحول أي 

توسعات مهمة في المباني أو أي 

تغييرات أو تعديالت تم إدخالها 

 عليها.

مراعاة أعمار األطفال المتواجدين  -

بالدار عند اختيار التجهيزات 

 واألجهزة المستخدمة.

معاينة توصيالت الغاز والمواقد  -

 والسخانات سنويا على األقل.

توصيالت والمعدات فحا ال -

الكهربائية كل ثالثة سنوات على 

 األقل.

 صيانة الغاليات سنويا. -

 صيانة األلعاب الخاصة باألطفال -



 

169 

يها األطفال، أو في المساحات والفضاءات المشتركة التي يتجمعون فهل توجد في غرف  -

تجنب المخاطر توضح لهم كيفية  لوحات إرشادية مناسبة ألعمارهم،وسائل إيضاح و

 ؟وحماية أنفسهم منها

ورية ديبات هل القائمون بالّرعاية والعاملون اآلخرون واألطفال في المؤّسسة، يتلقون تدر -

ضان، ليم في حاالت المخاطر والطوارئ )الحريق، الزلزال، الفيعلى كيفية التصرف الس

 ي الكهرباء أو المياه ...إلخ(؟حدوم مشاكل فوباء أو جائحة مرضيّة، السيل، 

ء( بيضا هل تجرى المؤّسسة تمرينا عمليا على عملية إخالء المبنى عند الطوارئ )عمليّة -

 صصين في المجال؟و المتخمرة كل عام بإشراف ممثلي الحماية المدنية أ

وهل  حدم في مرافقها؟يأو تلف  عطبأو  ضرر الح الفوري أليّ هل تقوم المؤّسسة باإلص -

ي فاخنة الس يتعلق بالكهرباء والغاز والمياه تقوم بتسجيلها ومراجعتها دوريا، خاصة ما

 الحمامات والمطابخ؟

طة مرتباألخطار الهل القائمون بالّرعاية والعاملون اآلخرون في المؤّسسة على دراية ب -

ريب ن بتداإلعاقة، ويقومو ذوات/ات خاصة باألطفال ذويباستخدام أّي أجهزة طبية أو معدّ 

 ألطفال على االستخدام السليم لها؟ا

ن ختصيستعانة بمهل تقوم المؤّسسة بإجراء تقييم شامل للمخاطر، وهل يراجع دوريا باال -

 .(المخاطر االجراءات الوقائية مننظر اوخبراء في المجال؟ )

     

 البيئة والبنية والتجهيزاتتقييم رصد و -سادساً 

 المعيار: 

مع  تناسبمساحة المؤّسسة تتناسب مع السعة واإلشغال بما يتفق مع المعايير الدولية وتصميمها ي

 أعمار األطفال واحتياجاتهم الطبيعية والنفسية والترفيهية.

 :التّقييمالّرصد وأسئلة 

فة مختلفي موقع يسهل الوصول إليه وقريب من المرافق والخدمات الهل تقع المؤّسسة  -

يه، اكن التسوق والترف، مستشفى، مدارس، قسم الشرطة، أمئ)منطقة أو حي سكني، مطاف

 (؟ ...الخ

 عن مصادر الضوضاء والتلوم والخطر؟هل موقع المؤّسسة بعيد  -

 ؟تهمموإقااألطفال هل مبنى اإلدارة واستقبال الزوار منفصل عن الجزء المخصا لمعيشة  -

يوفر رات ويسمح لألطفال بالتواصل وتبادل الخبومرافقها فضاءات المّؤّسسة  هل تصميم -

 اإلحساس بروح األسرة؟
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كة هل يتوفّر في المؤّسسة مرافق ومساحات متعددة األغراض تستخدم لألنشطة المشتر -

اب األلعومارسة الهوايات ل تناول الطعام، المذاكرة، مشاهدة التلفزيون، القراءة، م)مث

 الخفيفة....(؟

ة قائم م األطفال للمواصفات المذكورة فيهل تستجيب المباني والغرف المخّصصة لنو -

لفئة بقا  لالسعة طالمساحة ولمعرفة صفات القياسية للغرف والتجهيزات المذكورة أدناه، الو

 حجرة لعزل الطفل المريض وللرعاية الطبية.و مؤسسةية بالالعمر

ت شروباالم -هل يتّوفر في المؤّسسة مرافق خاّصة ومنفصلة للحفح والتخزين )المأكوالت  -

 (؟ ...المغسلة –مواد التنظيف  -المالءات والمالبس  -

 ؟مثال...( حديقة)ي المؤّسسة مساحات خضراء هل يتوفّر ف -

 ؟يةالثقافة الرياضية والترفيهية والمؤّسسة مرافق ومساحات مخّصصة لألنشطهل يتوفّر في  -

ألنشطة يه واهل يتّم إشراك األطفال بالنوادى والمرافق العامة المخّصصة للّرياضة والتّرف -

 ا، عند عدم توفّرها في المؤّسسة؟الثّقافيّة وغيره

طفال وخاصة إجالء األم، هل هناك إجراءات وخطط للتّعامل مع حاالت الّطوارئ والكوار -

مل مع لتّعال؟ وهل تتوفّر المعدّات األساسيّة تدريب األطفال عليها ؟ وهل تمّ ةمن المؤّسس

ة حجم المؤّسس ة وتتناسب معئق، كمعدات اإلطفاء؟ وهل هي كافيالكوارم، مثل الحرا

قدّمي وم ال؟ وهل هناك مراجعة دوريّة لصالحيتها؟ وهل تّم تدريب األطفوعدد األطفال فيها

رئ لّطواامل مع حاالت ا؟ وهل تّم إجراء عمليات "بيضاء" للتّعالّرعاية على استخدامها

 والكوارم؟

سة هل هناك تيسيرات معقولة تسّهل إمكانيّة الوصول إلى كّل مرافق وفضاءات المؤس -

 اإلعاقة الحركيّة؟ ذوات/لألطفال ذوي بسهولة ويسر وأمان

 اتو/مستخدم -اإلعاقة الحركية و/ذوات األطفال ذو يستخدمهاهل الحّمامات مجّهزة ل -

 ؟هذه الفئةهناك حّمامات مخّصصة ل ؟ وهلاسي المتحّركةالكر

طفال لأل ةهل هناك وسائل معينة وعالمات حسيّة تيّسر حريّة الحركة والتنقّل باستقالليّ  -

 اإلعاقة البصريّة؟ ذوات/ذوي

 المواصفات القياسيّة للغرف والمرافق واألثاث

 : سنة( 2 –ية: الرضع والصغار )يوم الفئة العمر

 رضع و/ أو صغار في مجموعة/غرفة واحدة 6حد أقصى 

 المتطلبات المكان

 غرف النوم         
  .مساحة خالية لكل طفل  2م 4-3المساحة:  -

األثام: )لكل طفل( سرير طفل، دوالب لحفح المستلزمات، كرسي ومنضدة  -

 .لمقدم الخدمة
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 الحمامات

 ضمنطقة الرعاية )منضدة تغيير المالبس، بانيو الطفل، حوض للغسيل، حو -

 .ل األيدى( متصلة مباشرة بغرفة النوملغس

 حجم تركيبات الحمام: تواليت، مقعد غطاء التواليت، حوض غسيل )جميعها -

حوض غسيل وبانيو)لألطفال األكبر، ، األطفال األصغر(، بانيو طفل

 .اكسسوارات مناسبة للحمام

 طفل/ 2م6غرفة للحبو واللعب، بحد أدنى للمساحة  2-1تحتاج كل مجموعة  - غرف اللعب داخل الدار

 : سنوات( 6 -2) -الفئة العمرية: األطفال والشباا 

 أطفال فى المجموعة الواحدة 10حد أقصى 

 المتطلبات   المكان

رفة أّسرة فى الغ 4، حد أقصى للفرد مساحة خالية/ 2م8حد أدنى  -المساحة:  غرف النوم

  .الواحدة

 .مساحة خالية 2م10 -غرفة نوم لكل طفل  -نموذجيا:  

األثام: )لكل فرد( سرير، منضدة مزودة بمصباح إضاءة، دوالب بمفتاح، 

 منضدة حولها كراسي للوقت الحر )جميعها حجم لألطفال(

 5أو دش لكل بانيو  1-أطفال  4مرحاض + حوض لغسيل األيدى لكل  1 - الحمامات         

أو  بعدد من المباول بدال من مرحاضين ذكورتزود  دور إقامة ال -أطفال 

 .لحماملاكسسوارات مناسبة  –كل التركيبات تتناسب مع حجم األطفال  -ثالثة 

للفرد  / 2م6غرف المعيشة أو حجرات األنشطة المشتركة توفر حدا أدنى  - غرف المعيشة/المجموعات

 .كمساحة خالية

 

 مساحات اللعب خارج الدار

 .لكل طفل/ 2م7مساحة االستخدام بحد أدنى  -

 ،تيح نشاط لعب بضوضاء، ولعب هادئمساحة متوازنة ت أفضل الممارسات: 

للعب فرديا أو فى مجموعات  مساحات لألطفال للعمل فى مجموعات، وأخرى

قوى من النشاط ال إدارة مساحة اللعب تتيح  حماية األطفال الصغار، صغيرة

   .لألطفال الكبار

 سنة(   12 -6) -الفئة العمرية: األطفال والشباا 

 طفال  فى المجموعة الواحدة 12حد أقصى 

 المتطلبات المكان

 غرف النوم

 مساحة خالية 2م10توفر سنوات في غرفة نوم  10ل أكبر من نموذجيا: كل طف

 احة خالية للفرد مس/ 2م8( أطفال فى الغرفة الواحدة، الحد األدنى 3) ـفإن تعذر ف

ية(، )لكل فرد( سرير، منضدة مزودة بمصباح إضاءة )للواجبات المدرس األثام:

 (روقت الحر )جميعها حجم مناسب للعمدوالب بمفتاح، منضدة حولها كراسي لل

 الحمامات
 5بانيو أو دش لكل  1-أطفال  4مرحاض + حوض لغسيل األيدى لكل  1 -

و أمرحاضين بعدد من المباول بدال من   ذكورتزود  دور إقامة ال -أطفال 

 .اكسسوارات للحمام -ثالثة )حجم مناسب للعمر( 

غرف 

 .للفرد، مساحة خالية/ 2م6غرف المعيشة/المجموعات بحد أدنى  - المعيشة/المجموعات
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مساحات اللعب خارج 

 الدار

 للفرد/ 2م7أدنى مساحة االستخدام بحد  -

 -مساحة متوازنة تتيح نشاط لعب بضوضاء، ولعب هادئ  أفضل الممارسات:

فرديا أو فى مجموعات مساحات لألطفال للعمل فى مجموعات، وأخرى للعب 

شاط إدارة مساحة اللعب يجب أن تتيح  حماية األطفال الصغار من الن، صغيرة

    .القوى لألطفال الكبار

 سنة(   18 -12) - األطفال والشبااالفئة العمرية: 

 شاا فى المجموعة الواحدة 12حد أقصى 

 المتطلبات المكان

  .مساحة خالية  2م10نموذجيا غرفة نوم لـكل طفل، بحد أدنى  - غرف النوم

ال ة، وللفرد مساحة خالي/ 2م8أطفال/ في الغرفة بحد أدنى  3إن تعذر فيقيم  -

 .يستخدم سرير كبير لفردين مطلقا  

األثام: :)لكل فرد( سرير، منضدة مزودة بمصباح إضاءة )للواجبات  -

 حجم، وجميعها بح، منضدة حولها كراسي للوقت الحرالمدرسية(، دوالب بمفتا

 .للكبار

ل أطفا 5بانيو أو دش لكل  1 -أطفال  4لكل  يمرحاض + حوض لغسيل األيد 1- الحمامات

للكبار(  مراحيض )حجم 2/3بدال من ، بعدد من المباول لذكورتزود  دور إقامة ا -

 .اكسسوارات مناسبة للحمام –

غرف 

 .للفرد مساحة خالية/ 2م6حجرات المعيشة/المجموعات توفر حدا أدنى   المعيشة/المجموعات

 

مساحات اللعب خارج 

 الدار

 .للفرد/ 2م7مساحة االستخدام بحد أدنى  -

  ،بضوضاء، ولعب هادئتيح نشاط لعب مساحة متوازنة ت أفضل الممارسات:

لعب فرديا أو فى مجموعات مساحات لألطفال للعمل فى مجموعات، وأخرى ل

 لقوىاتدار مساحة اللعب بما يسمح لحماية األطفال الصغار من النشاط  ،صغيرة

    .لألطفال الكبار

 

 تياجاتستعانة بمتخصصين لتلبية احاال يتمّ وفي حالة ظهور إعاقة حركية/بصرية/سمعية،  -

ل ذوي ت الخاصة باألطفا)انظر مواصفات التجهيزات والتعديال ؟بتصميمات مناسبة الطفل

 ذوات اإلعاقة(/
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 ً  جودة اإلقامة والتجهيزاتتقييم رصد و -سابعا

 المعيار:

 خداماتهمواست يتمتع األطفال في المؤّسسة بإقامة جيدة توفر المرافق واألثاث المناسبة الحتياجاتهم

 طبقاً للقواعد والمعايير المحلية والدولية لحقوق الطفل.

 والتّقييم: أسئلة الّرصد

 

سنوات(  06ع وصغار األطفال )أقل من هل يتوفّر األثام المناسب في حجرات الرضّ  -

رض، على األ فراش)منضدة صغيرة، ومقاعد مناسبة لثالثة أطفال على األقل، وسجادة أو 

 ورف أو صندوق لحفح اللعب(؟

طفل  سنة( )منضدة ومقعد لكل  12- 06هل يتوفّر األثام المناسب في حجرات األطفال ) -

ل عند ل طفح للقراءة لكمناسبان لعمره وحجمه، للتعلّم وعمل الواجبات المدرسية وبها مصبا

 سريره(؟ 

حجم  ثر( )سرير خاص يناسبسنة فأك 12هل يتوفّر األثام المناسب في حجرات األطفال ) -

حفح الكتب رف ل قات وأدوات شخصية، مرآة داخلية،خزانة مالبس ومتعل ،الّطفل

ة عن بعض  ؟ة(ها ضمانا  للخصوصيوالكراسات مع استخدام ستائر أو فواصل لحجب األسر 

ة زاهي ال )ذكور وإنام( )بها ألوانهل تتناسب الديكورات الداخلية مع عمر ونوع األطف -

 وعليها رسومات مالئمة لألطفال(؟ومبهجة 

 واألدوات المساعدة  تيسيريّةالتجهيزات والتعديالت ال

 (سمعية – بصرية -حركية اإلعاقة ) ذوات/ة باألطفال ذويت الخاصّ اوالمعدّ 

 األخرى في المواقع المالئمة. وضع الدرابزينات والمساند ومساعدات الحركة -

 استخدام أرضيات ومصاعد وساللم وأبواب وأسوار معدلة آمنة لكل المستخدمين. -

عاف ضطفال استخدام األلوان واإلضاءة ومالمس األرضيات والحوائط واللوحات اإلرشادية المناسبة لأل -

 البصر والمكفوفين في حالة استضافتهم.

حالة  التعديالت الالزمة في الهاتف والتلفاز وعزل الضوضاء فياستخدام نظام توجيه ضوئي وعمل  -

 إعاقات سمعية. ذوات/استضافة أطفال ذوي

 مة.تخزين وصيانة المعدات واألجهزة واألدوات المساعدة )مثل الكراسي المتحركة( بطريقة سلي -

 م.منتظول كاف توفير معدات مساعدة للحركة والتنقل مثل الكراسي المتحركة والروافع والمصاعد بشك -

ن مها ملهذه المعدات تسمح بالحركة لمن يستخد مؤسسةت في الغرف ومختلف المرافق بالتوفير مساحا -

 األطفال.

 هم.احة لاإلعاقة للهواتف بتدريبهم على ذلك وبجعلها مت ذوات/ضمان إمكانية استخدام األطفال ذوي -

بما  دامهاخة الوصول إلى الحمامات واستسهول مؤسسةتوفر ال ،إعاقةذوات /تضافة أطفال ذويفي حالة اس -

ى بأسلوب يحافح عل هن/لمساعدة شخصية توفرها لهم هن/وفي حالة احتياجهم هن/يناسب حاالتهم

 إلى اقصى حد. هن/وكرامتهم هن/خصوصيتهم
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نة، س 12وهل هناك خصوصيّة لألطفال ابتداء من عمر  هل هناك مساحة خاّصة لكّل طفل؟ -

 مثال (؟ ا/في حجرة نومه ا/إلغالق دوالبه ا/)مفتاح خاص به

 نه/هل هناك هاتف/هواتف أرضية )فيكس( متاحة بسهولة لألطفال، وأماكنها توفر لهم -

  ؟هن/الخصوصية مع سهولة مالحظتهم

فردية  ة نومقلّة )غرفالليلية بوحدة عيش مستهل يقيم مقدم/ة الرعاية الذي يعمل في النوبة  -

رير سعلى  وهل يسمح لمقدم/ة الرعاية الذي يعمل في النوبة الليلية بالمبيت وحمام خاص(؟

 سنوات؟ 03بحجرة األطفال حتى عمر منفصل 

سة هل هناك عالمات أو لوحات إرشادية توضح استخدامات األماكن المختلفة في المؤسّ  -

 األطفال والزّوار؟مي الّرعاية ولمقدّ 

 عت، مهل تتناسب مساحات غرف النوم والمعيشة واللعب )الداخلية والخارجية( والحماما -

  (.يزاتصفات القياسية للغرف والتجهقائمة الونظر اأعداد األطفال وفئاتهم العمرية؟ )

ُ للفئة العمريةهل يتّم توزيع عدد األطفال في الغ -  مرع ل حتى)ستة أطفا رفة الواحدة طبقا

 12- 06مر سنة، وثالثة أطفال معا  من ع  06- 02سنتين معا ، وأربعة أطفال معا  من عمر 

 ة،وجود طفلين وحدهما في حجرة واحد، وال يسمح في كل األحوال ب18 -12ومن عمر 

ائمة )أنظر ق؟ ما أمكن ذلك )كرعاية الحقة( سنة فأكثر 18وحجرة مستقلة للشاب من سن 

 .للغرف والتجهيزات(صفات القياسية الو

 هل أرضيات الغرف والمرافق المعيشيّة مفروشة ؟ وهل هذا الفرش مصنوع من خامات -

 .صحية )خاّصة لصغار األطفال(؟

 

 خصوصية استخدام الحماماتتقييم رصد و -ثامناً 

 المعيار:

جّهزة ونظيفة ويستخدمها األطفال بسهولة وأما ن الحمامات ودورات المياه في المؤّسسة م 

 وخصوصية تحافظ على إنسانيتهم وكرامتهم.

 :التّقييمالّرصد وأسئلة 

 نوم؟واإلضاءة وقريبة من غرف الهل الحمامات ودورات المياه نظيفة، وجيدة التهوية  -

ة قائم ويساوي أو يقترب مما فيهل عدد الحمامات مناسب لعدد األطفال والعاملين؟  -

 .صفات القياسية للغرف والتجهيزاتالو

ل، مع يمكن غلقها من الداخو سم(،10أبواب الحمامات مرتفعة قليال عن سطح األرض )هل  -

  ؟الخارج عند الطوارئ إمكانية الفتح من

اسب مع ستخدام وتتنالصغار )يوم إلى سنتين( آمنة اال هل محتويات حمامات األطفال -

عبوات )منضدة لتغيير مالبس الطفل، ورف للفوط وآخر ل أعمارهم وتلبي احتياجاتهم
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المنظفات، وحوض صغير لالغتسال وبانيو لألطفال 

البارد  د بدش موصول بمصادر للماءع وآخر مزوّ الرضّ 

 والساخن(؟

هل محتويات حمامات األطفال )سنتين(  -

سهلة وآمنه االستخدام وتتناسب مع أعمارهم وتلبي 

سب األطفال احتياجاتهم )حوض غسيل بحجم وارتفاع ينا

جة مغطاة بمادة طبة أو درصأو يوضع أسفل الحوض م

وضع مرآه وإضاءة على الحائط لكل تتمنع االنزالق، و

أربعة أطفال، باإلضافة إلى حوض استحمام/بانيو بدش 

ما توجد دورتا مياه مزود بمياه باردة وساخنة، ك

  ؟منفصلتان(

هل هناك بعض الحمامات ودورات  -

 .اإلعاقة؟ ذوات/ة الستخدام األطفال ذويالمياه مخّصص

 

 ً  التغذية وإعداد الطعام تقييم رصد و -تاسعا

 المعيار:

طرق بلهم  األطفال في المؤّسسة يتمتعون بوجبات صحية ومغذية تالئم احتياجاتهم الغذائية، وتقدم

 .  باتهمجذابة وكريمة ومناسبة ألعمارهم، ويمكنهم المشاركة في التخطيط والتسوق وفي إعداد وج

 :التّقييمالّرصد وأسئلة 

 التهمحتراعي جداول الوجبات الغذائية تقديم غذاء صحي كاف ومناسب ألعمار األطفال وهل  -

 الصحية؟

شهور مثال (  06لكشف طبي دوري )كل  هوتقديمالطعام هل يخضع طاقم القائمين على إعداد  -

 أكد من خلوهم من األمراض المعدية؟للت

 زيّا  نظيفا  ومميّزا . هوتقديمالطعام هل يرتدي طاقم القائمين على إعداد  -

س ستينل)هل أدوات وأواني الطهي الموجودة في المطبخ مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ  -

 ظر استخدام األلومنيوم والتيفال؟ستيل(، وهل يُح

 ات واألجهزة المساعدة األساسية؟هل المطابخ مزودة باألدو -

 هل يتّم تنظيف الثالجات دوريا؟ -

ا عليه خاصة تنّظم مراقبة طريقة ودورية عمليات النّظافة ويوقّع هل هناك سجالت وجداول -

 القائمون بهذه العمليات؟المشرفون و

 والتغذية الوجبات الصحية

 مناسبة لعمر الطفل. -

تكفي االحتياجات الغذائية للطفل  -

لتجنب ظهور البدانة أو النحافة أو 

 سوء التغذية مستقبال.

تحتوي على العناصر الغذائية  -

 للطفل.الضرورية 

تختار بناء على القيمة الغذائية  -

لمكوناتها وليس بناء على رخا 

 أسعارها.

المواد الغذائية تستقدم من مصادر  -

موثوق بها تضمن جودة هذه 

 المنتجات.

المختصون بشأن الطعام يتأكدون من  -

نظافة الغذاء وخلوه من الميكروبات 

 والشوائب والمواد الضارة بالصحة.

ف صوره مع الغذاء يتنوع وتختل -

االحتفاظ بقيمته الغذائية لفتح شهية 

األطفال وتقليل تكرار تقديم نفس 

 األصناف.
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 ا بينهل يتّم إعداد وجبات األكل بطريقة صحية للحفاظ على قيمتها الغذائية )التنوع م -

 ضروات والبروتين وغلّة الموسم(؟الخ

منه ال آبطرق  .وغيرها(.والبقوليات. والغالل والخضراوات م حفح المواد الغذائيّة )اللحومهل يت -

  ؟تُنقا من قيمتها الغذائية

لمؤونة لمطبخ ومخزن االنظافة والوضع الصحي في اب تتعلقفتيش دورات تهل تقوم اإلدارة ب -

يتضمن توقيعات القائمين  وهل يتّم تسجل النتائج مؤرخة في سجل خاص بشكل دوري؟

 ؟شبالتفتي

 لوجباتللشهري( المعلن يستشارون في اقتراح البرنامج )األسبوعي/ اهل يشارك األطفال أو  -

 إحضار المواد الغذائية بأنفسهم؟؟ أو إعدادها؟  أو شراء وواختيارها

 هل يتّم ذلك بصور جميلة وجذابة؟؟ وعالن عن وجبات البرنامج لألطفالهل يتّم اإل -

عشاء(، والوجبة الخفيفة في وقت  –غداء  –هل يتّم تقديم الوجبات الرئيسية الثالم )إفطار  -

 ن محددة؟وأماكالعصر إن وجدت، في مواعيد ثابتة 

 ة الطعاممائد في وحدات العيش والّرعاية الّصغيرة، هل يشارك القائمون/ات بالّرعاية في إعداد -

 ذلك وهل يستخدمون ل نفس الطعام على نفس المائدة؟مع األطفال، وهل يشاركونهم في تناو

 )انظر معيار مسؤوليات التربويين(.  ة؟يوتعليم كوسيلة تربوية ونفسية واجتماعية

 أوقات منتظمة على مدار اليوم؟ هل يتّم تقديم الوجبات لألطفال بأسلوب منظم وفي -

  ؟وسلوكه والمعرفة بآداب الّطعام هل يمتلك األطفال الوعي -

ت مرضية وفقا هل تتّم مراعاة االحتياجات الغذائيّة الخاّصة باألطفال الذين يعانون من حاال -

 لتعليمات الطبيب؟

للمتابعة الدّوريّة هل هناك نظام خاص  -

س الوزن، للحالة الغذائيّة لجميع األطفال )قيا

 والهزال، والتقّزم...(؟

 

فاعلية تقييم رصد و -عاشراً 

 الرعاية الصحية 

 المعيار:

األطفال في المؤّسسة يعيشون في بيئة صحية تلبي 

  احتياجاتهم الصحية وتدعم تحسين جودة حياتهم.   

 التّقييم والّرصد أسئلة 

ق يحقق ـلدى المؤّسسة نظام صحي موثّ  هل -

الرعاية الصحية لجميع األطفال المودعين 

 وكذلك العاملين قبل تعيينهم فيها؟فيها 

 شروط تخزين المواد الغذائية 
خلو المخزن من الحشرات النظافة و -

 والقوارض.  

 ة الجيدة.ئالتهو -

مقسم لقطاعات / أرفف وفق نوع الطعام  -

 )جاف، معلب، سائل، طازج(.

أرفف لألطعمة )جافة / معلبات( مثبت به  -

 عليها تواريخ انتهاء الصالحية.

أجهزة التبريد والتجميد نظيفة وتعمل بحالة  -

 جيدة.

ع / للطعام بالمخزن سجالت واضحة: النو -

 / الرف/ (جاف أو معلبات)الحالة /الكمية 

ثلى )تبريد أو تجميد أو مظروف الحفح ال

على درجة حرارة المخزن(، مصدروتاريخ 

 .الشراء، وتواريخ الصالحية
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ره ا لعمثّم بشكل دوري وفق ؟طبي شامل فور إيداعه في المؤّسسةهل يخضع كل طفل لفحا  -

إشراف  وتحت وهل يتّم تخصيا ملف صحي متكامل خاص به، ونضجه وحالته النّمائيّة؟

 ؟الطبيب المختا

ي هل لدى المؤّسسة نظام خاص لرصد الحالة الصحية لألطفال واإلنذار عند تعرضهم أل -

 راض خطيرة أو حوادم أو إصابات؟أم

ذ وتأخ موضوعات والمشاكل الصحيةهل تشرك المؤّسسة األطفال المودعين فيها في مناقشة ال -

 ؟تباراالعتبار آراءهم ورغباتهم في االع بعين

تدرب نة ويلدى المؤّسسة إرشادات وقواعد للنظافة الشخصية اليومية لألطفال مكتوبة ومعل هل -

ات لحمامعليها األطفال باتباع األساليب التربوية المالئمة من خالل االستخدام اليومي ل

 ا يتناسب مع قدراتهم النّامية؟وأحواض الغسيل ودورات المياه، وبم

 عافات أولية في كل دور أو شقة؟سهل يتوفّر في المؤّسسة حقيبة إ -

ى يتول وهل والتّدريب على استخدام اإلسعافات؟هل هناك شخا في المؤّسسة مكلّف باإلشراف  -

 الحقيبة ومراقبة صالحيتها دوريا؟الطبيب أو الصيدلي فحا محتويات 

د، البر هل لدى المؤّسسة نظام غذائي مناسب ومكتوب للحاالت المرضية الشائعة )مثل نزالت -

 ؟لطبيب مع أخصائي التغذية بالداراإلنفلونزا، اضطرابات المعدة واألمعاء( يضعه ا

 .ارة بصحة األطفال، مثل الفينيك؟حظر استخدام بعض المواد الّسامة والضّ هل يتّم  -

 

 إجراءات الوقاية والنظافة تقييم رصد و -حادي عشر

 المعيار:

وات مون أدإيجابي بأهمية النظافة الشخصية ويستخداألطفال في المؤّسسة لديهم وعي مرتفع وإتجاه 

 ومستلزمات شخصية نظيفة وآمنة.

 التّقييم:الّرصد وأسئلة 

 06ن مهل مقدم الرعاية من يحدد نوعية المالبس الصيفية والشتوية لألطفال في عمر أقل  -

 فال(.األط سنوات، واألطفال يشاركون بقدر اإلمكان في اختيار مالبسهم. )أنظر معيار مشاركة

ل الغسي)هل يتّم حفح المالبس والمفروشات واألغطية في مخزن محدد، وهل تتم العناية بها  -

 والكي( دوريّا  ؟.

امها هل يتّم وضع مالبس كل طفل في دوالبه الخاص به بحجرة نومه، وهل يحظر استخد -

 بواسطة أطفال آخرين؟ )بغض النظر عن مركزية أو ال مركزية المخزن(.

يانة سنة يشاركون بقدر اإلمكان في غسيل وكي وص 12األطفال )البنين والبنات( من عمر  -

 ظرأنة )مالبسهم، بإشراف مقدمي الرعاية ضمن نظام الحياة اليومية لألطفال داخل المؤّسس

 ومشاركة األطفال(.معيار مسؤوليات األطفال، 
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  هل يتّم تُعقيم المفروشات والمالءات والمالبس واألحذية تحت ظروف تخزين جيدة؟. -

اقية ولكية سهل غرف النوم والحجرات جيدة التهوية ويتم تهويتها بانتظام ؟، وهل هناك موانع  -

 على النوافذ لمنع دخول الذباب والبعوض الناقل لألمراض ؟.

ن لياقتهم البدنية وحهل يمارس األطفال التم - الصحية  التهمرينات الرياضية الخفيفة التي تحّسِ

 العامة ؟، وهل تمارس تحت إشراف مقدم الرعاية أو المشرف خاص؟. 

 .؟طلباتهاا ومتية؟ وهل يتّم توثيقههل تتّم عمليات النظافة ومكافحة الحشرات واآلفات بصفة دور -

 

  ح سن المظهر والملبستقييم رصد و –ثاني عشر

 المعيار:

ي ن فاألطفال بالمؤّسسة يظهرون في مظهر شخصي جيد مرتدين مالبس مناسبة ونظيفة، ويشاركو

 الشخصية.       اختيار مالبسهم ومستلزماتهم

 التّقييم:الّرصد وأسئلة 

اتهم ستلزمهل تتضّمن اللوائح الدّاخليّة للمؤّسسة خططا  مناسبة لتوفير مالبس األطفال وم -

  وشتاء(؟ –هر أبناء منظوريها )صيفا حسن مظ الشخصية وضمان

ن المبالهل يشارك األطفال في اختيار وشراء مالبسهم ومستلزماتهم الشخصية في حدود  -

   المخصصة لهذه المستلزمات؟

 .مان والخصوصية؟زماته الشخصية بشكل شخصي يضمن األهل لدى كل طفل مالبسه ومستل -

 

 كفاءة التعليم تقييم رصد و -ثالث عشر

 المعيار:

لهم ل يؤهاألطفال في المؤّسسة يحصلون على حقهم في تعليم أساسي أو مهني، جيّد الّنوعيّة وفعا

        للحياة اإليجابية المستقلة والدمج على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع المحيط.

 التّقييم:الّرصد وأسئلة 

 ؟هنيّةة أو المليميّ ؤّسسات التّعاللتحاق منظوريها بالمهل تتضّمن الخطة التنفيذية للمؤسّسة تدابير  -

ها وورليها منظوالمهنيّة التى يذهب إالمؤّسسات التعليميّة للتواصل مع  منظاهل لدى المؤّسسة  -

 عة أدائهم أكاديميا  وسلوكيا ؟ن فيها لمتابوالمقيم

و أ لكباريضمن إلحاق األطفال المتسربين من التعليم بفصول تعليم ا نظامهل لدى المؤّسسة  -

 مراكز أو دورات تدريب مهني؟

 ؟ةساراتهم التعليمية أو المهنيّ هل يشارك األطفال في اختيار م -



 

179 

المهني  لكل طفل يُرصد فيه خطة تعليمه أو تكوينه تعليمي أو مهنيّ  ملفهل لدى المؤّسسة  -

ياجاته واحت على تقييم قدراته ومتابعة تقدمه وتاريخه وإنجازاته ووضعه ومساره المحتمل بناء

 الصلة؟وطموحاته والمستندات األخرى ذات 

ة لمهنيّ و اميّة أموظفا  يكون بمثابة حلقة اتصال بينها وبين المؤّسسة التّعلي المؤّسسة تخصاهل  -

  ألنشطة. ر واياء األمووهل يشارك أي  من أطفالها في اجتماعات أول الملتحق بها أطفال لديها؟

و ئتهم أأو مكافتعمل المؤّسسة على تشجيع األطفال المتفوقين دراسيا من خالل تكريمهم هل  -

 تقديم حوافز لهم؟

 ً  التّفاقيّة حقوق الّطفل أهداف التعليم طبقا

  .لية والبدنية إلى أقصى إمكاناتهاأ( تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العق

مووم ب( تنميووة احتوورام حقوووق اإلنسووان والحريووات األساسووية والمبووادئ المكرسووة فووي ميثوواق األ

 .المتحدة

ذي للبلود الو ج( تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيموه الخاصوة، والقويم الوطنيوة

 .، والحضارات المختلفة عن حضارتهيعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في األصل

لتسوامح إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حور، بوروح مون التفواهم والسولم واد( 

لدينيوة والمساواة بين الجنسوين والصوداقة بوين جميوع الشوعوب والجماعوات اإلثنيوة والوطنيوة وا

 .ذين ينتمون إلى السكان األصليينواألشخاص ال

 هـ( تنمية احترام البيئة الطبيعية. 

 1989 – 29المادة  -ّطفلاتفاقية حقوق ال

 

 مبدأ مشاركة األطفال وتعزيز استقالليتهم  تقييمرصد و –رابع عشر 

 المعيار:

 هن/فيها، وتعّزز استقالليتهم نه/المؤّسسة تطبّق مبدأ مشاركة األطفال في كّل ما يخّصهم

 .ريناآلخ على تحّمل المسؤولية، وااللتزام باحترام وحماية حقوق نه/وتنّمي قدرتهم هن/موتضامنه

 التّقييم:الّرصد وأسئلة 

ة لمؤّسسات األطفال داخل قواعد سلوك مكتوبة، لتنظيم سلوك وتصرفاهل لدى المؤّسسة مدونة  -

ي فال فّونة؟ وهل شارك األطوهل توجد الئحة للمخالفات تطبق عند خرق تلك المد وخارجها؟

  وضعها؟

 ا؟ع األطفال للخروج والعودة إليههل لدى المؤّسسة جداول زمنية معلنة وملزمة لجمي -
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 ارجيةهل يشارك األطفال المودعون بالمؤّسسة اإلدارة في تحديد األنشطة الداخلية والخ -

 ، الرحالت والزيارات، ...الخ(؟)المباريات الرياضية، المسابقات

يير فقا لمعاّسسة والقائمين بالّرعاية والعاملين في المؤهل يشارك األطفال في عمليات تقييم أداء  -

عين ب ييماتلك التّقاإلدارة وسلطة اإلشراف تخذ أتهم النّامية؟ وهل توأدوات تتناسب مع قدرا

 ر؟االعتبا

ذ تأخل هو دورية لمرافق المؤّسسة المختلفة؟هل يشارك األطفال في إجراء "مراجعة بيئية"  -

 ؟االعتبارعين عة وتوصياتها باإلدارة نتائج هذه المراج

مجلس  م، أوهل هناك آليات لضمان مشاركة األطفال في المؤّسسة وتنظيمها، مثل )نّواب األقسا -

 أو لجنة أطفال المؤّسسة...الخ(؟ ممثّلي األطفال،

هل وذلك(؟  أو غير طفال وتظلّماتهم )مكتب أو صندوقاألوى لدى المؤّسسة آليّة لتلّقي شكاهل  -

ت، التّظلماو ىكاوومكتوبة للتحقيق في تلك الشّ  آلليّة السريّة؟ وهل هناك آليّة معلنةتضمن تلك ا

ل تلك ئج ومآاألطفال بنتا؟ وهل يتّم إبالغ سباباألءات الجادة الكفيلة بإزالة واتخاذ اإلجرا

 والتظلّمات؟ ىالّشكاو

حّمل تفي  التدّرج هل يتلقّى األطفال الدعم الذي يتناسب مع قدراتهم النّامية لتمكينهم من -

 المسؤوليّة وتعزيز استقالليتهم ؟.

ملون هل يحرص مقدمو الرعاية على احترام قيم وقواعد العيش المشترك في المؤّسسة، ويع -

ين بنات، وبد والعلى إرساء مبادئ التّضامن والتّسامح والمساواة واالحترام المتبادل بين األوال

 لين في المؤّسسة؟ية وجميع العاماألطفال ومقدّمي الّرعا

، لمشاركة، واحترام الذات واآلخرين، وااألطفال على الديمقراطيةمقدمو الرعاية هل يدّرب  -

كالت المش والتعريف بالملكية الخاصة والعامة واحترامهما، ويشركون األطفال تدريجيا في حل

 ؟واجه المعيشة المشتركة في الدارالتي قد ت

 

 وهيكلة اليومتنظيم تقييم رصد و –خامس عشر 

 المعيار:

 م حياتهمتنظي المؤّسسة لديها منظومة تربوية متكاملة لتعزيز وتنمية قدرات منظوريها من األطفال في

 ة.تناميواستثمار أوقاتهم، من خالل تقديم الدعم التربوي والفني الذي يتناسب مع قدراتهم الم

 التّقييم:الّرصد وأسئلة 

لقدرات امع  يام، يتناسبمعلن لتنظيم أنشطة وبرامج اليوم/األهل لدى المؤّسسة برنامج مكتوب و -

ية العقلوالجسمية )مثل الحالة الصحية و ة لألطفال ويراعي الفروقات الفردية بينهمالنّامي

  وظروف الدراسة(؟

 ؟  تطبيق هذا برنامج وااللتزام بههل يتمّ  -

 هل لدى األطفال معرفة جيدة بهذا البرنامج؟ -
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 في وضعه؟هل شارك األطفال  -

يام هل يميّز هذا البرنامج بين النظام اليومي في األ -

الميذ جازات، خاصة لتلعاديّة وأيّام العطل واإلا

 المدارس أو األطفال المرضى؟

هل لدى مقدّمي الّرعاية والمشرفين اآلخرين برامج  -

وأنشطة متنّوعة لغرس وتعزيز القيم واالتجاهات 

عارف والمعلومات اإليجابية لدى األطفال، وتقديم الم

لهم وإكسابهم المهارات الحياتية المختلفة، في جو من 

 ؟أسري(األلفة والحب والتعاون والسعادة )جو 

 

أنشطة تقييم رصد و –سادس عشر 

 الوقت الحر )وقت الفراغ(

 المعيار:

ل ااألطفززز اتتنميزززة شخصزززيالمؤّسسزززة تعمزززل بفاعليزززة علزززى 

العقليززة والبدنيززة إلززى  موقززدراته مومززواهبهالمززودعين فيهززا، 

ودعمهزم للتعزّرف علزى قزدراتهم واكتشزاف أقصى إمكاناتهزا، 

مواهبهم بما يحّقق توازنهم النفسي ويعزز وينّمي تواصزلهم 

 االجتماعي.

 التّقييم:الّرصد وأسئلة 

مشرف/ة قاّر/ة مختّا/ة أو أكثر  هل لدى المؤّسسة -

ية، فنيّة، ة )ثقافأنشطة األطفال المختلففي 

 ؟...(رياضيّة

هل هناك برمجة واضحة ومخّطط لها ألنشطة  -

ة، أساسيّة يشارك فيها جميع األطفال )فنون، رياض

 (؟...طبيعة، بيئة، فالحة، ثقافة

امج أنشطة هل يقوم األطفال بتصميم وتنفيذ بر -

 ؟"الوقت الحّر" بأنفسهم

طفال كة األأنشطة الوقت الحر بمشارهل يقوم مشرفو األنشطة بالمؤّسسة بتصميم وتنفيذ برامج  -

 ني واالجتماعي؟بما يتناسب مع نموهم الجسدي والنفسي والذه

 مؤسسات واإلمكانيات المتاحة فيه؟هل المؤّسسة منفتحة على المحيط المجتمعي وال -

  يّا ؟ذاعة المرئيّة )التلفاز( يومهل هناك تحديد/تقييد/تنظيم لعدد ساعات مشاهدة اإل -

 أنشطة الوقت الحر

موسيقى وغناء / رسم  أنشطة فنية: -

صال / صلوتصوير/ نحت و

فوتوغرافي / رقا تصوير 

راما )لتنمية اإلحساس بالجمال دو

الذوق العام، والقدرة على و

 التعبير(.

 فردية وجماعية. أنشطة رياضية -

الحرة )طالع واال أنشطة القراءة -

الخطابة وإلقاء الموجهه( وو

 المحاضرات.

)حفالت السمر /  ترويحيةانشطة  -

 الرحالت ...(

)العالقة  أنشطة التربية البيئية -

بالطبيعة وتقدير عناصرها، 

والحفاظ على الموارد، واحترام 

 الكائنات الحية(.

)التسامح/  أنشطة التربية المدنية -

التنوع/ الحوار/ الملكية العامة/ 

 المواطنة/ التاريخ......إلخ(.

تساب اك) أنشطة حرفية وتراثية -

مهارات إنتاجية وفنية، والتعامل 

 مع األدوات والخامات(

: المشروعات، ميةاألنشطة العل -

، المالحظة، النمذجة التجارب،

  القياس، االستنتاج...إلخ(

 التواصل االجتماعي أنشطة -

شبكات اإللكتروني )اإلنترنت، 

التواصل االجتماعي        

Facebook ،Twitter واأللعاب ،

 اإللكترونية(.
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 والسّن والنّضج في هذا اإلجراء؟ اة القدرات المتناميةوهل تتّم مراع -

م من هل يتيح المشرفون ومقدمو الرعاية في المؤّسسة الفرصة ألطفال المؤّسسة وأقرانه -

 ؟رجهاة الوقت الحر وقضاء أوقات الفراغ داخلها وخاالمجتمع المحلي، لممارسة بعض أنشط

نشطة مج أفة إلى براا فرديا خاصا به، إضاهل يتيح المشرفون ومقدمو الرعاية لكّل طفٍل وقت -

 اءة أو الكتابة أو الرسم ...إلخ() التأمل أو القرالوقت الحر؟

 

 

 حق الطفل في المشاركة في األنشطة الرياضية والثقافية والفنية

بحززق الطفززل فززي الراحززة ووقززت الفززراغ، ومزاولززة األلعززاا وأنشززطة تعتوورف الوودول األطووراف  -1

 . لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون االستجمام المناسبة

 نيززةحززق الطفززل فززي المشززاركة الكاملززة فززي الحيززاة الثقافيززة والفتحتوورم الوودول األطووراف وتعووزز  -2

ت للنشواط الثقوافي والفنوي واالسوتجمامي وأنشوطة أوقوا توفير فزرص مالئمزة ومتسزاويةوتشجع على 

 الفراغ. 

 المتحدة لحقوق الطفلاتفاقية األمم - 31المادة 

 

 فل في الّرعايةإجراءات نقل الطتقييم رصد و –سابع عشر 

 المعيار:

ة، حساسيالمؤّسسة لديها منظومة حماية مناسبة لنقل الطفل من/ إلى الرعاية البديلة بمنتهى ال

 النفسي والعاطفى. هللطفل، وتحافظ على استقراروآمنة وبطريقة صديقة 

 التّقييم:الّرصد وأسئلة 

 ه إلىنقلهل لدى المؤّسسة معايير لضمان سالمة الّطفل واستقراره النفسي والعاطفي عند  -

 مؤسسة/ مكان/ سياق آخر؟

ال أعلى  كما تعمل ن على رعاية الطفل قدر اإلمكان؟القائميهل تحرص المؤسسة على عدم تغيير -

تعرض ه اليجنبو ،يحمي استقراره النفسي والعاطفي ، بماقل الطفل إلى مكان آخر بسبب السنين

 ؟لتجربة مؤلمة جديدة

 خر؟رار إلى نقل الطفل إلى مكان آهل لدى الموّسسة برامج تأهيلية تستخدم عند االضط -

لّطفل اتّم نقل ذي يياق الهل يتّم توفير معلومات للّطفل تتناسب مع قدراته النّامية عن المكان/السّ  -

فترة ب لقبل االنتقا -إن كان ذلك ممكنا   –ب زيارة مسبقة له للمكان أو الّسياق يوهل يتّم ترت إليه؟

 ؟كافية
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 آخر؟ و سياقأنقله منها إلى مكان هل يتّم تسليم الّطفل متعلّقاته الّشخصيّة والماليّة عند  -

خصي الشلفّه مة من هل يتّم تسليم القائمين على المكان أو الّسياق المنقول إليه الّطفل صورة كامل -

نوا من يتمكل واالجتماعي والتّربوي والصّحي في المؤّسسة قبل وصول الطفل إليها بفترة كافية

 .االطالع على تاريخ الطفل وحالته؟

 

 إجراءات التّعامل مع األطفال في العدالة تقييم رصد و -ثامن عشر 

تقديم و، عدالة األطفالرصد وتقييم منظومة في إضافة إلى ماسبق  جزء من الدّليليستعمل هذا ال

يّة ات قانونء دراسفي إجرا هكما يمكن استعمال مقترحات لتطويرها لتستجيب للمعايير الدّولية ذات الّصلة.

قواعد  ىكامل إل بشكل وهو يستند بين األنظمة القانونية لعدالة األطفال القائمة حاليا  والمنشودة.ومقارنة 

 رة شؤون قضاء األحدام )قواعد بكين(.األمم المتحدة الدنيا النموذجية إلدا

 المعيار:

ف إعادة ة بهدالمؤسسة تزّود األطفال المودعين فيها بالرعاية والحماية والتعليم والمهارات المهني

 .إدماجهم ومساعدتهم على القيام بأدوار احتماعية بناءة ومنتجة في المجتمع

 التّقييمالّرصد وأسئلة 

 الُمتّخذ ضدّه؟ واإلجراءالُمرتكب من الّطفل هل هناك تناسب ما بين الفعل  .1

 الة؟ياق العدفي س زية مع األطفالدابير غير االحتجاهل يتّم تفعيل تدابير اإلحالة واللّجوء إلى التّ  .2

 ؟دائلهل يتّم اللجوء إلى سلب الحرية كمالذ أخير وألقصر فترة ممكنة في حال استحالت الب .3

 ؟المراكزعن البالغين في  طفالهل يتّم فصل األ .4

 ؟هل يتّم احترام مصلحة الطفل الفضلى في جميع اإلجراءات .5

 يع مشاركة الّطفل في اإلجراءات؟تشج هل يتمّ  .6

ي فيه إالّ إل لجأيُ سلب حرية األطفال عمل له نتائج بالغة األثر وال يجب أن التفّطن إلى أّن هل يتّم  .7

 الجرائم الخطيرة؟

 ؟ةعقوبات بدنيتعريض الّطفل لهل يتّم  .8

 هادة دمجية إعحال إيداع الّطفل في مؤسسة، هل يتّم تأمين كافة الخدمات التربوية لتسهيل عمل في  .9

 ؟في المجتمع

 ؟هل يتّم بحث إمكانية إخالء سبيل الّطفل من حين توقيفه .10

 هل يتّم مراعاة اآلتي عند النّظر في وضعية طفل في العدالة: .11

  ،االجتماعيوالعائلي، والوضع الشخصي. 

 يقي الناتج عن التهمةالضرر الحق. 

 لتعويض الضحية واالبتعاد عن مخالفة القانون في المستقبل ّطفلاستعداد ال. 
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 في جميع مراحل العدالة لألطفال مثل: ة التّاليساسية األ ءاتجرااإل ةلاهل يتّم كف .12

 افتراض البراءة.  

 بالتهم الموجهة الحق في اإلبالغ. 

 الحق في التزام الصمت. 

  على خدمات محامالحق في الحصول.  

 في حضور أحد الوالدين أو الوصي الحق. 

 حق في مواجهة الشهود واستجوابهمال. 

 .الحق في االستئناف أمام سلطة أعلى 

راء من ج حترم حق الطفل في حماية خصوصياته في جميع المراحل تفاديا  ألي ضرر قد ينالههل يُ  .13

لى ؤدي إتدعاية ال لزوم لها أو بسبب األوصاف الجنائية. وال يجوز نشر أية معلومات يمكن أن 

 الطفل؟التعرف على هوية 

إلخطار هذا ا إذا كانو ؟فلإلقاء القبض على الطّ إخطار والدي الّطفل أو الوصّي عليه فور هل يتّم  .14

وما  ؟عليه فترة زمنية ممكنة بعد إلقاء القبض أقلفي غضون  إخطارهم الفوري غير ممكن، هل يتمّ 

 هي هذه الفترة؟

ر في تأخيصة دون تصين أو الهيئات المختهل ينظر قاض أو غيره من المسؤولين الرسميين المخ .15

 أمر اإلفراج عن الّطفل؟

لسلطة مة رسمية من قبل افال دون اللجوء إلى محاكطمعالجة قضايا األيُنظر في إمكانية هل  .16

ول طلب قبة أخرى مناسبة يتوأي تحويل ينطوي على اإلحالة إلى هيئة مجتمعية أو مؤسس، المختصة

لطة ة سشريطة أن يخضع قرار تحويل القضية لمراجع ،ليهأو قبول والديه أوالوصي ع ،الّطفل

 مختصة بناء على تقديم طلب؟

م أو ل معههل يتلقى ضباط الشرطة الذين يتعاملون كثيرا  مع األطفال أو الذين يخّصصون للتعام .17

أداء  تسنى لهميلكي  تعليما  وتدريبا  خاّصين ،ة األولى مهمة منع جرائم األطفالالذين يتناولون بالدرج

 مهامهم على أفضل وجه؟

 في المدن الكبرى؟ الفين للقانونهل هناك وحدات شرطة خاصة باألطفال المخ .18

عاض ستيُ  وهل أخير وألقصر فترة زمنية ممكنة؟ هل يُستخدم إجراء االحتجاز رهن المحاكمة كمالذ .19

رعاية و الأ ،عن كثب بإجراءات بديلة مثل المراقبة ،حيثما أمكن ذلك ،عن االحتجاز رهن المحاكمة

 بإحدى المؤسسات أو دور التربية؟لحاق بأسرة أو زة أو اإلالمركّ 

، بالغينوالضمانات، ويفصلون عن الهل يتمتع األطفال المحتجزون رهن المحاكمة بجميع الحقوق  .20

 فصل من مؤسسسة تضم ايضا  بالغين؟ويحتجزون في مؤسسة منفصلة أو في قسم من

عية جتمااال -هل يتلقى األطفال خالل فترة االحتجاز، الحماية وجميع أنواع المساعدة الفردية  .21

م جنسيتهنظر إلى سنهم وتلزمهم بال التي -نفسية والطبية والجسدية هنية والوالتعليمية والم

 وشخصيتهم؟

م التفه وهل تتم في جو من؟ لى تحقيق المصلحة الفضلى للّطفلهل تساعد اإلجراءات القضائية ع .22

 ارك فيها وأن يعبرعن نفسه بحرية؟يتيح للّطفل أن يش

سليم  التي ال تنطوي على جرائم ثانوية إجراء تقاّ هل يتمُّ في جميع الحاالت باستثناء الحاالت  .23

للبيئة والظروف التي يعيش فيها الّطفل أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، قبل أن تتخذ السلطة 
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صة إصدار حكم في القضية وهل يتسنى للسلطة المخت ار الحكم؟المختصة قرارا  نهائيا  يسبق إصد

 عن تبصر؟

 :ئ التالية لدى التصرف في القضاياصة بالمبادهل تسترشد السلطة المخت .24

 وف أن يكون رد الفعل متناسبا  ليس فقط مع ظروف الجرم وخطورته بل كذلك مع ظر

 وحاجاته وكذلك احتياجات المجتمع؟الّطفل 

 ي رة فة وتكون مقصوأال تفرض قيود على الحرية الشخصية للّطفل إال بعد دراسة دقيق

 أدنى حد ممكن؟

  طير الحرمان من الحرية الشخصية إال إذا أدين الّطفل بارتكاب فعل خأال يُفرض

رة يتضمن استخدام العنف ضد شخا آخر، أو بالعودة إلى ارتكاب أعمال جرمية خطي

 ناسبة آخر؟أخرى، وما لم يكن هناك أي إجراء م

 يُستشرد به لدى النظر في قضيته؟ أن يكون خير الّطفل هو العامل الذي 

  األطفال عقوبات جسدية.أال توقع على 

 إلرهاب؟ارائم طفال، بما في ذلك جأال يُحكم بعقوبة اإلعدام على أيّة جريمة يرتكبها األ 

 ونة ماتوفر لها من المر ،تتاح للسلطة المختصة مجموعة متنوعة واسعة من تدابير التصرفهل  .25

 ؟حيةيسمح إلى أقصى قدر ممكن بتفادي اللّجوء إلى اإليداع في المؤسسات اإلصال

 هل التدابير اآلتية معمول بها في الدّولة: .26

 ألمر بالرعاية والتوجيه واإلشراف؟ا 

 الوضع تحت المراقبة؟ 

 ألمر بالخدمة في المجتمع المحلي؟ا 

 ورد الحقوق؟ لتعويضفرض العقوبات المالية وا 

  واللجوء إلى أساليب معالجة أخرى؟األمر بأساليب وسيطة للمعالجة 

  نّصح الجماعي واألنشطة المشابهة؟أنشطة الاألمر باالشتراك في 

 ن لك مذوغير األمر بالرعاية لدي إحدى األسر الحاضنة أو في مراكز للعيش الجماعي أ

 المؤسسسات التربوية؟

 لمناسبة؟اوامر غير ذلك من األ 

ها تقضى ب وألقصر فترةيُلجأ إليه كمالذ أخير  تصرفّ كإيداع الّطفل في مؤسسة إصالحية تّم هل ي .27

  الضرورة؟

 دون أي تأخير غير ضروري؟ ،ل قضية منذ البداية على نحو عاجلهل يُنظر في ك .28

ساليب من أ هل يُستخدم التعليم المهني والتدريب أثناء الخدمة ودورات تجديد المعلومات وغيرها .29

 ن معلويتعام الذي التعليم المناسبة من أجل تحقيق واستمرار الكفاءة المهنية الالزمة لجميع الموظفين

 قضايا األطفال؟

ة مثل مساعد بما يحتاجون إليه من ،األطفال في جميع مراحل اإلجراءاتهل يتمُّ بذل جهود لتزويد  .30

 ية تيسسيربغ، يةمفيدة أو عمل، أو العمل أو أية مساعدة أخرى المسكن أو التعليم أو التدريب المهني

 ملية إعادة تأهيلهم في مجتمعاتهم؟ع
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تمع هل يُدعى المتطوعون والمنظمات التطوعية والمؤسسات المحلية وغيرها من مؤسسات المج .31

مدى  أبعد المحلي إلى المساهمة بصورة فعالة في إعادة تأهيل الّطفل في إطار مجتمعي يكون إلى

 مستطاع في إطار الوحدة األسرية؟

لحماية ية واجهم وتزويدهم بالرعاهل يتمُّ إيداع األطفال في مؤسسات اإلصالح بهدف تدريبهم وعال .32

منتجة بناءة و ماعيةوالتعليم والمهارات المهنية بغية إعادة إدماجهم ومساعدتهم على القيام بأدوار احت

 في المجتمع؟

 - روريةالرعاية والحماية وجميع ضروب المساعدة الض ،لمودعين في مؤسساتهل تُوفر لألطفال ا .33

أو  حكم سنهمبليها يحتاجون إ التي -نفسية والطبية والجسدية هنية والاالجتماعية منها والتعليمية والم

 مساعدة على نموهم نموا  سليما ؟جنسهم أو شخصيتهم وبهدف ال

ي أو ف هل يفصل األطفال المودعون في المؤسسات عن البالغين ويحتجزون في مؤسسة منفصلة .34

 ل من مؤسسة تحتجز بالغين أيضا ؟جزء منفص

 ات فيفتيات الشابات المودعهتمام خاص باالحتياجات والمشاكل الشخصية للهل يتمُّ توجيه ا .35

ا أدنى م مؤسسة؟ قاه الما يتوهل يتلقين من الرعاية والحماية والمساعدة والعالج والتدريب قدر 

 كفل لهن معاملة عادلة؟تُ األطفال الشبان؟ وهل 

 ت؟في مؤسسات في دخول هذه المؤسسا هل يحّق لألولياء واألوصياء على األطفال المودعين .36

ي عين فهل تلجأ السلطة المختصة إلى أقصى مدى ممكن إلى اإلفراج المشروط عن األطفال المود .37

 اع؟وتمنحه في أبكر وقت مستط مؤسسة إصالحية

ا  راجية إفهل تقوم سلطة مناسبة بمساعدة األطفال الذين أُفرج عنهم من إحدى المؤسسات اإلصالح .38

 لهم المجتمع المحلي الدعم الكامل؟وهل يوفر  وتقوم باإلشراف عليهم؟مشروطا  

ليمية التع هل تُبذل الجهود لتوفير ترتيبات شبه مؤسسية مثل الدور ذات الحرية الجزئية والدور .39

العودة  ل علىومراكز التدريب النهاري وغيرها من الترتيبات المناسبة التي يمكن أن تساعد األطفا

 .شكل سليم في المجتمع؟الندماج بإلى ا
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 ةاألوبئة واألزمات الصحيّ تقييم إجراءات التّعامل مع رصد و -تاسع عشر 

 الية:، باالستعانة بالوثائق التّ 19 –جائحة كوفيد بمناسبة الحجر الّصحي بسبب  تّم إعداد هذه االسئلة

لّدولي الصحة العالمية واالّتحاد االيونيسف ومنظمة  -المدارس في والسيطرةCOVID-19  لمنع توجيهات -
 .2020 مارس -لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

 .2020  مارس / آذار –اليونيسكو مكتب بيروت  –المنزل  في أطفالكم تعلم مفيدة لدعم نصائح -

باء ز لآلالّدليل الموج -16كوفيد  -2019سيكلوجية الصحة النفسّية لألطفال والمراهقين في ظّل كرونا  -
 –عودية ة السّ مركز نّمو الّطفل بمستشفى الملك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي ووزارة الصحّ  –والمرّبين 

 .2020  مارس / آذار

ر ، بتدابيمدارسفيما يلي مجموعة من االسئلة التي تساعد في رصد مدى التزام المؤّسسات بما في ذلك ال

 والجوائح واألزمات الصحيّة.وإرشادات الوقاية والتّعامل مع األوبئة 

 هل هناك خّطة للتّعامل مع حاالت الّطوارئ؟. وهل تّم التدّرب على تنفيذها؟. -1

أو  فالطا األلحاالت التي يمرض فيهمسبّقة للتّعامل مع ا هل هناك تعليمات وتدابير)بروتوكول( -2

 ؟. الموظفون

يق ة وتنسوالمحليّة واإلشرافيّ السلطات الصحية الوطنية  وتعليمات لتوصياتهل هناك امتثال  -3

 . مستمر معها ؟

حيّة ت الصبالمرافق الصحيّة القريبة، وبالجها األشخاص والعاملين الصحيينهل هناك قائمة ب -4

 . ؟ وهل يجري تحديثها بشكل دوري؟ في حالة الطوارئبهم لالتصال المحليّة 

مثل  نطقة،ة الصحية في الموهل هناك ّصلة واتّصال مباشر مع لجان الحماية الصحية والتّوعي -5

جودة في المو الصّحة المدرسيّة والهالل األحمر والكّشافة، إضافة إلى المرافق الصحيّة العموميّة

 المنطقة، لضمان الحصول على المعلومات وتحديثها والخدمات الوقائيّة والعالجية ؟.

 المرضى؟.ءات العزل لألطفال والموّظفين جراإل هل هناك أماكن مجّهزة ومخّصصة -6

 ؟. صابينهل هناك إجراءات للوقاية والتّصدي ألي شكٍل من أشكال التّمييز والوصم ضدّ الم -7

الت مل مع حاالتّعا مسبقا  بإجراءات األطفال والموّظفين ومقدّمي الّرعاية واألولياء إبالغهل تّم  -8

 الّطوارئ؟.

 ومقدمي الرعايةلموظفين الالزمة عن الوباء لجميع االمعلومات  هل تّم ضمان وصول -9

يتّم  وهل. ؟بإجراءات المكافحة والوقايةاألطفال؟ وهل يتّم تحديثها بشكل يومي وخاصة ما يتّصل و

 . ؟ المعلمين على دراية بالموارد المحلية من أجل صحتهممقدّمي الّرعاية وتأكد من أن ال

 ؟.الحاالتل هذه وهل هناك برنامج للتدريب حول آليات وتدابير التّعامل مع مث -10

ى به، العدوهل تّم تصميم أو الحصول على مواد تثقيفيّة لألطفال حول الوباء وطرق انتقاله و -11

ة الملّون لّقاتوالمع مثل الملصقاتوإجراءات الوقاية منه بطرق ووسائل تتناسب مع قدراتهم النّامية، 

 .والجاذبة ؟ وهل تّم تعليقها في أماكن متعدّدة من المؤّسسة؟

 وميةروس اليوالدالالصفيّة ومكافحتها في األنشطة  واألوبئة مج الوقاية من األمراضدوهل تّم  -12

 ألنشطة فيدمج اوهل تّم  ؟لعمر والجنس واإلعاقةمع ا ناسببأسلوب يتمحتوى الم يتقدوهل يتّم  .؟

يقة ة وبطرم المعلومات بأمانيقدوهل يتّم ت. والبرامج والمناهج الموجودة؟ الموضوعات الموجودة

 .؟ ناسبة لسن األطفالم
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 مثل األنشطة جميع األنشطة واالجتماعات التي يحتشد فيها عدد كبير من األطفال،إلغاء هل تّم  -13

 الّرياضيّة؟.

ين عدّة اليد هل تّم التّشديد على ضرورة االلتزام بالنّظافة الّشخصيّة لألطفال وخاصةّ، غسل -14

 ؟.عمال المرحاض والمبولةتمّرات في اليوم، وخاصة قبل تناول الوجبات وبعد اس

 هل تتّوفر المياه في أحواض غسل اليدين والمراحيض بكّميات كافية؟. -15

 هل يتّوفر الّصابون بشكل مستمر عند أحواض غسل اليدين؟ -16

ند عهل تّم توزيع عبوات للمّطهر الكحولي في مختلف أماكن ومرافق المؤّسسة، وخاّصة  -17

 المداخل والمخارج؟.

احدة متواصل لمباني وأقسام ومرافق المؤّسسة على األقل مّرة و هل هناك تنظيف وتطهير -18

 يوميّا ؟.

األدوات يّة ووهل يتم تنظيف وتطهير الدّرابزين والّساللم وطاوالت المطعم والمعدّات الّرياض -19

كثر  التّعليمية.. وغير ذلك من أثام ومعدّات وأجهزة وأسطح داخل المؤسسة يستعملها أشخاص

 يوميّا ؟. 

 ك التزام بتطبيق تدابير المباعدة االجتماعية؟.هل هنا -20

فواصل الحقة ببحيث ال تكون متزامنة بل مت الدروساألنشطة وبداية ونهاية هل تّم تعديل فترات  -21

 .زمنية متابعة بين المجموعات ؟

فيّة ة والالصفي األنشطة الصفيّ  على األقل بين األطفال دمتر واحمسافة ترك ب هل هناك التزام -22

 .؟

ظراء(، يف النّ ضهم البعض )تثقالحفاظ على بعوتوعيتهم بتدابير الوقاية و ثقيف األطفالتّم هل ت -23

 .؟وتجنب االتصال غير الضروريوخاصة ترك مسافات بينهم 

 هل هناك التزام بإجراءات الوقاية الموصى به من الّسلطات الصحيّة؟. -24

د ابة بالمرض لدى أحاإلص تشخيا هل يتّم إبالغ اإلدارة ومسؤولي الصّحة بسرعة عند -25

ية بير وقائالتداواألطفال المودعين في المؤّسسة أو أحد العاملين فيها ؟، وهل يتّم تطبيق اإلجراءات 

 الموصى بها في مثل هذه الحاالت؟.

 ةد أسرأحد أفرااإلصابة بالمرض لدى  تشخيا وهل يتّم إبالغ اإلدارة ومسؤولي الصّحة عند -26

 .؟الطفل في المنزلوهل يتّم الحرص على إبقاء ، رسة ؟طفل مودع في المؤّسسة أو المد

 لبقاء فياعلى والمعلّمين والموظفين  ألطفال ومقدّمي الّرعايةتشجع القواعد مرنة هل هناك  -27

 .؟عليهم رعاية أحد أفراد األسرة المتضررين كانأو  مصابين بالوباءإذا كانوا  بيوتهم

 . ؟المثالية وحوافز الحضورمنح مكافآت الحضور العمل ب هل تّم إيقاف -28

لى وظفين عتوفير بدائل عن طريق تدريب المتّم و ؟تحديد الوظائف والمناصب األساسيةهل تّم  -29

 . ؟ مهام أخرى غير مهامهم

ازات خطط التقويم المدرسي، خاصة فيما يتعلق باإلجهل تّم إحدام تعديالت مناسبة على  -30

 .؟ واالمتحانات

تنبيه  هل يتمّ و. وهل يتّم تطبيقها؟ ومقارنتها مع المواقف السابقة غيابالأنظمة لتتبع هل هناك  -31

 .معدية؟زيادة كبيرة في التغيب بسبب أمراض  عند حدومالسلطات الصحية المحلية 
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تّم ؟ وهل ي ( أو التعليم المعّجلعبر اإلنترنتعن بعد )لتعلم ل ةاستراتيجيهل لدى المؤّسسة  -32

 رة الحجرالل فت، خفي المنزل تطبيقية القراءات والقيام بتماريناألطفال بتكليف وهل يتّم  .تنفيذها؟

 .طفال ؟عد مع األأو أسبوعية عن بمتابعة يوميّة إجراء بالتّواصل والمعلمين  وهل تّم تكليف .الصّحي؟

؟ مع  مخاوفهمعلى التحدم عن  همعيشجهل هناك برنامج لإلحاطة النّفسيّة باألطفال؟ وهل يتّم ت -33

 . لديهم ؟ ل مختلفةافعأردود بولية وجود التأكيد على مق

لعثور لنيين والنّفسامع الصحة المدرسية واألخصائيين االجتماعيين  وهل يتّم العمل والتّنسيق -34

 .؟والموظفين الذين يظهرون عالمات الكرب ومساعدتهم طفالعلى األ

 لتنّمروا والمضايقةعلى دعم أقرانهم ومنع االستبعاد تهم ساعدهل يتّم تشجيع األطفال وم -35

 . والوصم ؟

لمقدمة الخدمات االجتماعية لضمان استمرارية الخدمات األساسية اسلط مع  هل هناك تنسيق -36

 ، وأخذعاقاتاإل، مثل الفحوصات الطبية أو برامج التغذية أو عالج األطفال ذوي لألطفال في بيوتهم

 بعين االعتبار ؟. المحددة هماحتياجات

لجانبية، باشرة واء المربة النّوع االجتماعي والتنّوع عند التّعامل مع آثار الوباهل يتّم اعتماد مقا -37

 خاّصة على الفتيات واألقليّات والمهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء؟.

 دورص ،داته العاومراقبة تبني هذ ،تشجيع سلوكيات النظافة اإليجابية، والقيادة بالقدوةهل يتّم  -38

 ال؟طفاأل قبل من استيعابها

 .؟ مراحيض مناسبة ونظيفة ومنفصلة للفتيات والفتيانهل هناك  -39

 بالماءها تزويدوهل يتّم ومناسبة ألعمار األطفال واالغتسال غسل اليدين أحواض ل هل تتوفّر -40

 .؟ بانتظام والصابون

 (.ثانية على األقل 20غسل اليدين بشكل متكرر ومنهجي )األطفال على تشجيع هل يتّم  -41

وفي  الفصول الدراسيةقاعات األنشطة وفي المراحيض ومطّهر اليدين ضع عبوات وهل يتّم  -42

 .؟الردهات والمخارج القريبة

لمياه مرافق ا ، بما في ذلكوالمرافق واألماكن في المؤّسسةالمباني جميع تنظيف وتطهير هل يتّم  -43

  ؟.والصرف الصحي، مرة واحدة على األقل في اليوم

ج، )درابزين الدرشخاص ألسطح التي يتصل بها الكثير من األاتنظيف وتطهير وهل يتّم  -44

 .؟ لخ(إ.... ، ليمية، الوسائل التععب، المعدات الرياضية، مقابض األبواب والنوافذ، اللُّ مطعمطاوالت ال

يون( جزء في المل 5000) بالمائة( 0.5بتركيز ) م هيبوكلوريت الصوديومااستخدهل يتّم  -45

عدات توفير الموهل ت .؟ لتطهير العناصر الصغيرةإثيلي كحول ة( بالمائ 70)لتطهير األسطح و

 .؟ المناسبة للموظفين

فتح )بذلك عندما يسمح الطقس  الهواء والتهوية تدفّق وجريانزيادة هل يتّم الحرص على  -46

 .؟ النوافذ، وتشغيل أنظمة تكييف الهواء عند اإلمكان، وما إلى ذلك(

 .؟ النظافة الصحيةو الوقايةز ممارسات يتعزو والفتات لتشجيععالمات  هل تّم وضع -47

 ؟.نمعلى نحٍو آالقمامة يومي ا و هل يتّم التخلّا من النّفايات -48
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 ثّانيالجزء ال

 نماذج الستمارات الّرصد

ع عن ّدفاتصميم أعضاء الّرابطة الّتونسيّة لل الّنماذج المعروضة في هذا الجزء هي من

 .2018ام ن في البرنامج الّتدريبي الذي دعمته اليونيسف عحقوق اإلنسان الذين شاركوا/

 

 األطفال في وضعيات التّهديد –أّوالً 

، الطفل من مجلة حماية 20على معنى الفصل  مؤسسات حماية الطفولة المهددة دليل توجيهي لزيارة

 ف.بدعٍم من اليونيس 2018تّم إعداده في إطار البرنامج التّدريبي حول حقوق الّطفل عام 

 فرع سوسة:   عداد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسانإ

 بن موسى هدى -

 الّطريفي شادي -

 محمود هاديال -

        البرقاوي بثينة -

 ساسية:ال بد من معرفة بعض المفاهيم األ قبل الزيارة

 لك بمقتضىسن الرشد قبل ذيبلن  سنة ما لم ةهو كل طفل لم يتجاوز الثامنة عشر:"تعريف الطفل -  

 من االتفاقية 01القانون المنطبق عليه" المادة 

 أوة لمعنويته البدنية او سالمته او سالمأل طفل يعيش وضعا صعبا يهدد صحته : هو كالطفل المهدد-

ها او قوم بيعمال التي و األأنشطة و األأ مهددة او معرضة للخطر بسبب الوسط الذي يعيش فيه الطفل،

 .عمال المسلطة عليهواع األأن شتى

وليس  ت على سبيل الذكرمن مجلة حماية الطفل والتي جاء 20نا عليها الفصل : اشكال التهديد-

 :الحصر وهي

 عائليه دون سند ؤفقدان الطفل البويه وبقا. 

  ّدتعريض الطفل لالهمال والتشر. 

  ّالرعايةالمتواصل في التربية ون والتقصير البي. 

 املة الطفلاعتياد سوء مع. 

 نثى جنسياأو أ ل الطفل ذكرا كاناستغال. 

 مجرام المنظّ استغالل الطفل في اإل. 

  و استغالله اقتصادياأتعريض الطفل للتسول. 
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 الت تم حاطة والتربية...هذه الحااإل نالطفل عو من يسهر على رعاية أجز االبوين ع

 .تحاال 109تفريعها الى 

ته بيئ يف  حاجياته قضاءفرد على  مهارة تحاول مساعدةتتضمن علما و هي خدمة :الخدمة االجتماعية -

 قدراته ما تسمح بهقصى أمن الحصول على  دتمنع الفر زالة العوائق التيإتعمل على االجتماعية و

(hudson). 

فراد ألالمساعدة  أالمؤسسات ينشو جتماعيةالخدمات اال هي نسق منظم منالرعاية االجتماعية:  -

مح ي تسلتااالجتماعية ة وهي تستهدف العالقات الشخصية والصحومن الّرفاه لتحقيق مستويات مالئمة 

 .تحقيق توافقهم مع حاجيات المجتمعفراد بتنمية قدراتهم ولأل

ا مرغوب فيهالغير و أبين الطفل وجوانب الحياة الضارة حاطة التدخل تعني اإل: دماجاإلحاطة واإل -

 قلم مع مواقف الحياة.اعداد الطفل ليتإالمباشرة بل  خل هنا ال يعني الحمايةدالتو

ة من سلسلسط محيطه االجتماعي عبر جعل فرد معين فشل في االندماج و دماج فهو محاولةما اإلأ

ء االنتما رغب فييو أليه إتسمح له باالندماج ثانية في المجتمع الذي كان ينتمي العمليات التي تساعده و

 قلم من جديد.أجل التالظروف ألفر له الوسائل ووتتو ه،ليإ

 :ن داخل المؤسساتدوطفال المهدالحقوق التي يتمتع بها األ  -

ق مترابطة نها حقوأل ون استثناءد 1989كل الحقوق الواردة باالتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 

 مكني الو، ةترتيب هرمي للحقوق باالتفاقي نه ال يوجدأكما  ،خرآال يمكن تحقيق حق دون ومتشابكة و

 عدم قابلية الحقوق للتجزئةأ مبد..انتهاك أي حق من الحقوق .الّسماح ب

 الحقوق ذات الصلة المباشرة هي:

 الحق في الحماية: -1  

خارج  نولمولودا ،ن، في نزاع مع القانونوالالجئ عاقة،اإل وطفال ذواأل) طفالكل األن يتمتع أ أالمبد

من وفل ية لحقوق الطتفاقية الدولباالالواردة  حقوقاللكل  ةالحماية الشاملالحق في في  طار الزواج ...(إ

-7-6 دوالملحق في حمايته داخل المؤسسة )االيها خارج المؤسسة وإلتي تعرض شكال التهديد اجميع أ

-40-38-37-36-35-32-30-31-28-27-26-24-23-22-21-20-19-18-16-ولىفقرة األ 8-11

42) 

 26-24-23-18-17-فقرة الثانية 6 المادة :ساسية و الرفاهالحق في الصحة األ -3

 39: المادة دماجعادة اإلإهيل وأالحق في الت - 3 

-ولىالفقرة األ 9-(ولى والثانية)الفقرتين األ18 - 5المادة :الرعاية البديلةسرية وأالحق في بيئة  - 4  

27-20-25-39-21-11  

 26 : المادةالحق في الضمان االجتماعي -5  
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 31-29-28 المادة :الترفيهيةنشطة الثقافية وفي التعليم واأل الحق -6   

  27المادة  الحق في مستوى عيش مالئم:  -7

 ات الحماية: آلي

  التدابير التشريعية:

  2014جانفي دستور  -

  1948نسان عالن العالمي لحقوق اإلاإل -

 1966 فيةالثقاالعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية و -

ن طرف موالبروتوكوالت الملحقة بها المصادق عليها 1989االتفاقية الدولية لحقوق الطفل  -

 الدولة التونسية

 طفاللتشغيل األ دنياالمتعلقة بالسن ال 138 عدد الدولية للشغل االتفاقية -

 طفالشكال تشغيل األأ إسوأالمتعلقة ب 182فاقية الدولية عددتاال -

 2006ديسمبر  13البرتوكول الملحق بها عاقة وشخاص ذوي اإلة حقوق األاتفاقي -

ا بالدنا عليه صادقت ،طفال من االستغالل واالعتداء الجنسين حماية األأش" باتفاقية "النزاروتّ  -

 2018في جانفي 

ها من غيرو 1979نفاذ القوانين إك الموظفين المكلفين بالمتحدة لقواعد سلو مممدونة األ -

 ساسيةممية األمرجعيات األال

  1995 مجلة حماية الطفل لسنة -

والذي  ،سبو مجهولي النأطفال المهملين سناد لقب عائلي لألبشأن إ 1998لسنة  75 قانون عدد -

 2003لسنة  51بمقتضى قانون عدد تم تنقيحه

 2016لسنة  61 جار بالبشر عددقانون االتّ  -

 ةألقضاء على العنف ضد المرالمتعلق با 2017 لسنة 58 ساسي عددالقانون األ -

 المجلة الجزائية -

 مجلة الشغل -

 حوال الشخصية مجلة األ -

 كل القوانين ذات الصلةو -

  ة:نفيذيالتدابير الت

 سرة قاضي األ -

 طفال قاضي األ -

 مندوب حماية الطفولة  -

 واجب االشعار  -

 ةليات الحمايآلية من آحماية الطفولة المهددة والتي هي مؤسسات  -



 

194 

 عائالتاللى مرافقة إضافة إ .توعوي..و طيريأتو تكوينيو تثقيفيو هذه المؤسسات لها دور تربوي

متابعة مين الأتو ،المتعهد بهمطفال ية مالئمة لألفرادإمع ضبط برامج ا، بنائهأعلى استعادة  اومساعدته

. ةجمهوريطفال ووقع توزيعها على كامل تراب الوهي مؤسسات تستجيب لكافة فئات األ ،الالحقة لهم

 :وهي

  .موزعة على كافة مناطق الجمهوريةالدماج االجتماعي اإلمراكز الدفاع و -1

 :مركزا( 22دمجة للشباب والطفولة )المراكز المن -2

 المزاولين للتكوين المهنيالمتمدرسين وطفال المهددين األ. 

 لى غاية اندماجهم في المجتمع العائليإطفال فاقدي السند كفالة األ. 

 لى غاية زوال التهديدإطفال المهددين يواء األإ. 

  بيعي مادية في نطاق الوسط الطة واجتماعية وخدمات تربويقامة وإتوفير نظام نصف

  .اجتماعية عائليةذين يعيشون صعوبات طفال اللأل

  .طار الوسط المفتوح والرعاية بالعائلةإ( في ا  مركب 74مركبات الطفولة ) -3

وم رهم بين يعماأ السند العائلي والمتراوحة طفال فاقدية األالمعهد الوطني لرعاية الطفولة لفائد -4

 .سنوات 6و

  (س س و)طفال قرى األالجمعيات و -5

  .عائالت االستقبال -6

 .طفالاالجتماعية لألمركز الرعاية  -7

 ية(الحاالت االجتماعتماعي )تشمل كل الفئات العمرية وحاطة والتوجيه االجمراكز اإل -8

 .يقةالعمعاقات المتعددة وي اإلطفال ذواألعنى بيالتربوي "السند" المركز االجتماعي و -9

 .طفال بمنوبةالمركز االجتماعي لمالحظة األ -10

 الهيئات الدستورية المستقلة:

  .العليا المستقلة لالتصال السمعي البصريالهيئة  -

  .جيال القادمةهيئة التنمية المستدامة وحقوق األ -

  .الهيئة العليا لحقوق االنسان والحريات االساسية -

  .حدام الهيئة المستقلة لحقوق الطفلإالعمل على  -

 .الهيئة المستقلة لحقوق االنسان -

  الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب... -

 حكوميةالغير المنظمات والجمعيات الحكومية و -

 

  .االطالع على التقارير السنوية لمندوبي حماية الطفولة  -

 .االطالع على التقارير الدورية لتونس حول حقوق الطفل للجنة حقوق الطفل -

ري طار االستعراض الدوإنسان في قارير الدورية لتونس حول حقوق اإلاالطالع على الت -

 .الشامل
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  1989 : اتفاقية حقوق الطفل لسنةمرجعيات الزيارة -

  :الهدف /1

 في طفلاالتفاقية الدولية لحقوق ال بحقوقه التي نصت عليها رصد مدى تمتع الطفل المهدد -

 .نسانامها بالمعايير الدولية لحقوق اإلمؤسسات الرعاية االجتماعية ومدى التز

هديدعن ال التإنهاء وجوده فيها وإزالة كّل اشكمدة بقاء الّطفل في المؤسسة، وخّطة وإجراءات  -

 الطفل وإعادة دمجه في أسرته.

  :الزيارة مرجعية /2

 ل.اطفية التي تحكم حقوق األساسية للمعايير الدولأمرجعية  1989اتفاقية حقوق الطفل  -

 1990 لسنة مبادىء الرياض التوجهية -

  1985قواعد بكين لسنة  -

  .من حّريتهم حدام المجرديناألن حماية أمم المتحدة بشقواعد األ -

 لقوق الطفحلجنة  صدرت إذزمة قانونية للدول المتعاقدة داة ملأمم المتحدة لحقوق الطفل األ وتشكل اتفاقية

 هيئة ترصد تنفيذ حقوق الطفل(لجنة حقوق الطفل هي ) واقع هذه الحقوق

 :السند الحقوقي/3

لرعاية اؤسسات طفال في مضرورة التقييم الدوري لوضع األلى من االتفاقية التي تنا ع 25المادة 

 :ن يكون على مستويينأوهذا التقييم يجب 

  .مدى التزام المؤسسة بواجباتهاطفال بحقوقهم في المؤسسة وتع األمدى تم -1

حة نا لمصلبديلة ضماسرية أوالسعي اليجاد بيئة  ا ،ن يكون وجود الطفل في المؤسسة مؤقتأيجب  -2

 . الطفل الفضلى

 قواعد التطبيق:

 :ساسيةالعامة األ ئالمباد

  .في التمتع بالحقوق المساواة وعدم التمييز أمبد -

  .الفضلى مصلحة الطفل أمبد -

  .الحياة والبقاء والنماء أمبد -

  .المشاركة أمبد -

 .نصاف(تكافؤ الفرص )العدالة واإل أمبد -

 .احترام الكرامة أمبد -

  .التنوع البشريقبول االختالف و أمبد -

 مكانية الوصول.إتاحة واإل أمبد -

 مفهوم المالحظة -
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 الرصدمفهوم  -

 عداد للزيارة:اإل - ولالجزء األ

 (الملبس المحترم)الحرص على  10- 02فراد بين تشكيل الفريق الزائر: عدد األ  -1

 االستعداد الذهني للزيارة. 

 الدالئلالتحلي باليقظة ومالحظة المؤشرات و. 

 يجب مراعاة النوع االجتماعي.  

 توفر الخبراء والمختصين بما يتناسب مع المؤسسة موضوع الزيارة. 

 .تعيين ميسر للفريقاجتماع الوفد قبل موعد الزيارة و -2

  .القوانين المتعلقة بالمؤسسةنظمة واالطالع على األ -3

  .خارطة المؤسسة -4

 .النظام الداخلي للمؤسسة -5

 :وهي يقع استخدامها اثناء الزيارةدوات والمعدات التي سأجمع اال -6

 قالم ملونة لكل فرد من الفريقأكنش سميك الغالف و. 

  ّزاتاقفر لليدين ومناديل ورقية وـمطه. 

 مصابيح يدوية. 

 المساحةلرطوبة ومعدات لقياس ا. 

 :لبولشرائط تحليل ا ،لقياس االرتكاسجهاز  ،جهاز لضغط الدم ،محرار اجهزة طبية، 

 ..(.علب طبية

 وضع منهجية للزيارة:

  .الموظفينالتي ستطرح على مدير المؤسسة و ةسئلتحديد األ -

  .جراءات المقابلة مع الطفلإتحديد  -

  .كيفية تقديم الفريق -

 ...جاالت التركيزم، تحديد نوع الزيارة :تحديد الهدف من الزيارة -

 :ء الزيارةثناأ -الجزء الثاني 

 االتصال بمدير المؤسسة: /1 -

 .فراد الفريق من طرف الميسرأتقديم  -

 .ارةدواإل عضاء  الفريقأة زرع الثقة لتسهيل التعاون بين المحادثة معه البد من محاولل خال -

 .طار القانوني المحدم والمنظم للمؤسسةاإل االطالع على  -

ج البرام ،طفالان وقع اعداد مشروع للتعهد باأل ا،هدافهأ :ةلنظام الداخلي للمؤسساالطالع على ا -

 .ليات تنفيذهاوآ المعدة

 عوان.ات واألطاراإل)االطالع على عدد الموظفين  -

  .مهامهاهيكلة المؤسسة و -
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 .نشطة المتوفرة في المؤسسةنواع األأ -

  .السجالت -

  .رشاديةالبطاقات اإل -

  .الميزانية -

  .دارة العطل السنويةإ -

 لى كل مرافق المؤسسة:إالدخول تقسيم الفريق و /2 -

 .وحدات الحياة -

 .الردهات-

  .المطبخ-

  .المخزن -

 .دورات المياه -

  .الحمامات -

 .قاعات التنشيط -

   ...مشاهدة التلفاز ،نشطة الترفهية: الكتباأل -

 .المالعب الرياضية -

 .الحديقة -

 .المعدات الوقائية :غرف التمريض -

 الصيدلية                       

 تدابير المرافق النفسية                      

 هيل ... أبرامج الت                     

 :ةالنظام الداخلي للمؤسس

  ؟سةعاله وقع التنصيا عليها بالنظام الداخلي للمؤسأالتي وقع ذكرها  دئن المباأهل  -

 ؟لطفلاية امجلة حمحقوق التي نصت عليها االتفاقية ون الموظفين يعرفون تلك المبادئ والأهل  -

 ؟وهل يوجد تدريب استهدافي لهم ا؟هل تلقوا تكوين -

وضع وهل توجد برامج وقع ضبطها للتعريف بالمبادئ والحقوق التي جاءت بها االتفاقية   -

  ؟مؤشرات لقياسها

  ؟وتمكين الطفل من المعلومةهل توجد برامج لنشر حقوق الطفل  -

 ؟لطفل هل تتناسب مع حاجيات الطفل داخل المؤسسةالمعدة لتكلفة ال -

  ؟فللى تنمية شخصية الطإدماج تهدف عادة اإلإالبرامج التعليمية والتنشيطية و نأهل  -

 ؟هل توجد مدونة سلوكية -

  .طاقة استيعاب المؤسسة -

 .االكتظاظ واجراءات التعامل معه -

 :      التبالسج قالتدقيـ
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لة يانات شامبعلى هذه الملفات تحتوي وهل  ؟طفال المهددينو سجالت لكل األأملفات  ى المؤسسةهل  لد

 :، وخاّصةنهمأبش

 و ال..(أالطفل )متمدرس  نمعلومات دقيقة ع -

ريخ وتا ،ئينها تتبع جزاأوجد بش نإو ،وقوعهاوتاريخ  ،ليهاإ سباب حالة التهديد التي تعرضأ -

الل و االستغأائية خاصة في حالة سوء المعاملة بحام الجزل األآمو، الجلسات القضائية

 و بهويةأطار الزواج دون التصريح بهويتها إم بعد وضعها لطفل خارج و فرار األأ ، الجنسي

  ...ب الطبيعياأل

 .ساعة خروجهللمؤسسة و الطفل يوم وساعة دخول -

  .تحديد عدد المرات التي دخل فيها للمؤسسةعود في حالة ال -

  .و يشكو من أي مرضأصابة إهل كان يحمل أي  -

اء شيأحمل ن كان الطفل يإة ينامعوالمعدات الوقائية مثل كاشفات المعادن ساعة دخول الطفل  -

 .ثمينة

ماج دإادة عإل ر االتصال بهمأي معلومات تيسّ قامتهم وإسرته الموسعة ومكان أمعرفة عائلته و -

 .الطفل في محيطه العائلي

ج، الخرو ،ولبيانات )تاريخ القبل المهددين طفاباألن تحتوي السجالت الخاصة أ يضاأمن المهم  -

  .لي لصحة الطفل البدنية والنفسية ولسلوكهوّ التقييم األ، النقل..(

على  حافظوني ،طفالباألالتي تحتوي على بيانات خاصة الملفات على هذه ين ن المشرفأهل  -

 .نية ذلكن تستدعي مسؤولياتهم المهملال إعليها  يُسمح باالطالعبحيث ال  يتها، سري أمبد

 :26 مين الصحي المادةأالحق في الضمان االجتماعي والت-1

ل طفاألاالتي تحتضن  وقع ذكر المؤسساتيداع الطفل بالمؤسسة هو في حد ذاته ضمان لحقه )إ -

 .عاله(أ

  .وجود مؤسسات موزعة حسب سن الطفل ووضعه االجتماعي -

 وجود مؤسسات تقدم خدمات متنوعة )مادية/اجتماعية/قانونية( -

 .خضاع المؤسسة للصيانةإمدى  -

  .طاقة استيعاب المؤسسة -

 لة الطفعائالت االستقبال التي نصت عليها مجلة حماي :هل توجد بدائل لاليداع المؤسساتي -

 .توجه سياسة الدولة نحو االيداع الالمؤسساتي -

 الوسط الطبيعيـدات الحياة وحو

 ؟ما هو عددها -

، نامإلبين الذكور وا عاية االجتماعيةالرطفال المهددين في مراكز هل يوجد فصل بين األ -

 ؟حسب السنو

  .ةسرّ عدد الغرف واأل -

  ؟وهل يتمتع كل طفل بسرير فردي وخزانة، طفال بنفس الغرفةعدد األ -
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ا وم ،طفلغير ضارة بصحة الن تكون ذات جودة وأيجب  ،و الأمالئمة ، والحشايا غطيةنوع األ -

 ؟خرى جديدةأهي المدة الالزمة الستبدالها ب

ن أيجب  ،عيةضاءة الصناضاءة الطبيعية والتدفئة وكذلك اإلوالمساحة وحجم الهواء واإل النظافة -

  .تكون كافية حتى ال تضر صحة الطفل

 .حجمهاعدد النوافذ و -

    ؟سنه..هل هي كافية وتتناسب مع حاجة الطفل و. حيض وبيوت االستحمامعدد المرا -

 .(لعطر ..ا، شف، المناسنانسنان، فرشاة األمعجون األ، الشامبو الصابون،دوات النظافة )أ هل -

 تى؟موهل يتم استبدالها و ؟في متناول كل طفل

مراض ألضمانا لوقايته من الى سالمته الصحية وع اظحفا دوات خاصة بهأهل يتمتع كل طفل ب -

 ؟المعدية

 الحق في مستوى عيش مالئم 27حقوق الحياة االساسية: المادة -2

 ساسية:بحقوق الحياة األمدى تمتع الطفل 

 كافيةوجديدة  ؟ ومدى مناسبتها للطقس وهل هيم توفير المالبس للطفل حسب سنه وجنسههل يت -

  ؟كرامتهو للحفاظ على صحته

 .جيدة تستبدل بصفة منتظمةن تكون الثياب الخارجية والداخلية نظيفة وأ يجب -

تكون  نأيجب ، وطريقة تقديمهاعدادها إكيف يتم  ،وعددها وجبات الطعام متى يتم تقديمها -

 ةراعامهل يقع و، متنوعهل هي ن قيمتها الغذائية كافية لكل طفل وأوهل ، مناسبة لكل طفل

 ؟الطعام عدادإعند  حالتهم الصحيةوطفال ذواق األأ

 ؟اللمجة ...هل يتم توفير الغالل ومشتقات الحليب و -

 ؟لكذكيف يتم تمكينهم من و ،طفاللح للشراب متوفر بقدر كاف لكل األن الماء الصاأهل  -

 ؟ن المؤسسة مجهزة بكاميرا مراقبةأهل  -

هي ماو؟ فوكي ؟م بذلكمن يقوو ؟طفال في الليل والنهارصلة لألمتوا هل توجد رقابة ومتابعة -

 امل مع تلككيف يتم التعوة؟ طفال في غرفة واحداأل واءيإ عندشكاليات إل توجد وه؟ مالحظاته

 ؟الخالفات

 ؟الصحي متوفر في المؤسسةهل الصرف  -

ل طفاألالذي يسمح ل بالقدر الكافيلعاب واء بالمؤسسة تتوفر بها األهل توجد مساحات خضر -

  ؟لشمس والهواءمتع بالتباللعب بها و

ض تعريو ،وتهوئة الغرف ،سقف والزوايااأل تنظيفو ،رضياتتعقيم األهل يتم : نظافة المؤسسة -

  ؟غطية للشمساأل

 :24 ـية المادةالصح الرعايةالحق في -3

  ؟ارجيساسية المتوفر في المحيط الخبنفس مستوى الرعاية الصحية األطفال األ يتمتّعهل  -

 ؟..طفال.أ طب ،طب نفسي، نعيو ،سنانأ فريق طبي متعدد التخصصات: طب هل يوجد -

 ؟رورية للتدخل في الحاالت العاجلةهل توجد غرفة عالج تتوفر بها كل المرافق الض -
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 ؟دون تمييزيتمتعون بالخدمات الصحية مجانا وهل  -

  ؟هل يخضعون للفحا الدوري -

 ؟وزااالنفلة كالقمل والجرب ومراض المعديالتي يقع اتخاذها للوقاية من األ التدابيرما هي  -

بيب و حالة التهديد عند دخوله المؤسسة على طأرف النظر عن سنه هل يقع عرض الطفل بص -

عراض أ ة،يّ انتحار ا  فكارأ، صاباتإ ال، وأمعدية  امراضأن كان يحمل إ؟ لتقدير وضعه الصحي

رض صابته بمإهل توجد مؤشرات تدل على ؟ ...ض العتداء جنسي، تعرّ استهالك مواد مخدرة

 ؟هي التدابير التي يقع اتخاذهاا مو ،نفسي

رية داة اإلصهات الخاشعار الجإوهل يتم ؟ ثار سوء معاملة كيف يتم التعامل معهاآعند معاينة  -

 ؟ىل الفضليقع اعتبار مصلحة الطف جراءات هلثناء تلك اإلأو؟ وهل يتم توثيقها ة؟ والقضائي

م تم نقلهيكيف و؟ لكين يتم ذأو؟ طفال المتضررين للعالج والمتابعة الطبيةخضاع األإهل يقع  -

 ؟لى المؤسسات الصحية لتقديم العناية الطبية الالزمة في الحاالت الطارئةإ

  ؟يةكيف تتم متابعة ملفاتهم الصحو ؟طفالوالسري طبيا لكل األ تعهد الفردييتم الهل  -

باء طأهل يوجد و؟ طباءعدد األ ؟ر الرعاية الصحيةهل توجد بالمؤسسة عيادة داخلية توف -

التي  نام الحواملوفئة اإل؟ طفال صغار السنخاصة لأل نورافقمو ونممرضو صون؟متخص

  .من طرف مختصين نلنموه امستمر ارصدن تستوجب حالته

 وأوفرة دوية مت، األدوات الطبيةاأل؟ مدى تواجدهم بالمؤسسة طار الصحي،الوصف المهني لإل -

 .، توفر الصيدليةوليةسعافات األاإل ال،

  ؟ليةوسعافات األطفال يحملون شهائد في اإلطارات المشرفة على األاإلن الموظفين وأهل  -

 : ـ، الكشف الشامل لبطريقة اكلينكيةطفال كشف على األهل يقع ال -

o للطفل تعليميالجانب ال. 

o السمع، اللمس، التذوق( للطفل ،الشم ،القدرات الحسية )البصر 

o ( مراض القلب،أ ،عاقةإالحالة الصحية )السكري/الربو/الصرع/ الحساسية 

o السوابق النفسية للطفل والطبيب المتابع. 

o الوراثيةمراض األالسوابق النفسية للعائلة و 

o الحركية الكبرى والدقيقة القدرات الجسمية والحركية() 

o النطق/ الكالم /الفهم /االستيعاب( القدرات اللغوية( 

o الذكاء العام /االنتباه/التركيز/الذاكرة( القدرات الذهنية والمعرفية( 

o  (ندفاعية)المزاج/ القلق/التوتر/االالمستوى النفسي 

o خر(ة/المشاركة/العالقة مع اآلستقاللي)اال القدرات االجتماعية 

o /يذاء الذات/العنف/ نشاط زائد..(إالمستوى السلوكي )العدوانية 

o محاوالت االنتحارو فكار السوداءاأل 

o فاةجن /وحد الوالدين في السألطفل )فقر/يتم/ انفصال الوالدين/الحالة االجتماعية ل 

o دمان و اإلأ .قامة عالقات الجنسية سابقة..إ 

 :والتثقيف الصحيالوقاية 
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مية هألل رشاد الطفإالمعدية ك مراضل بالطرق الكفيلة بحمايتهم من األطفاهل يتم تحسيس األ -

 ...؟دوات تنظيف الغيرأعدم استعمال و ،بل وبعد دخول الحمامقل اليدين غس

 .تعقيمها باستمرارحواض وواألتنظيف دورات المياه  الحرص على -

  .لكل طفلتوفير المناديل الورقية المبللة  -

 ؟مراض المعديةللتعريف باألهل وقع وضع برامج  -

 ؟طفالمن المسؤول عن التوعية الصحية لأل -

 .طفال بهامدى تشريك األصحية و مدى وجود نواد -

يا ة جنسمراض المنقولليافعات حول التربية الجنسية واألواهل توضع برامج خاصة باليافعين  -

 ؟كيفية الوقاية منهاو

 .همية الحفاظ عليهاأحرمته الجسدية وعية الطفل بقيمة تو -

 .نها تغذي الروح والعقل والجسدألتشجيعهم على ممارسة الرياضة  -

دية المؤ سباببمعالجة األ ذلكدخين على الصحة والتالمواد المخدرة و تعاطيالتوعية بمخاطر  -

  .دمانتجنب اإللذلك وتوفير الرعاية واالهتمام و

 ؟طفالوعرض صور ومناقشتها مع األوقائية شرطة وثائقية أهل يتم عرض  -

 هل يتم تنظيم زيارات للطفل مع عائلته لضمان صحته النفسية:

 ؟فراد عائلته بصفة منتظمةأمين االتصال بين الطفل وأل يتم ته -

عدد  هو ماو ؟راد ذلكأوهل يتصل متى  ؟هل يتم االتصال بطلب من الطفل، عن طريق الهاتف -

 ؟سبوع والشهراليوم واألالمسموح بها للطفل في  المكالمات

 (.؟االلكترونية..سائل االتصال الحديثة )الرقمية وهل تتوفر للطفل و -

هل و، لكتابةلوهل يتم تمكين الطفل من قلم وورق  ؟لية متوفرةهل هذه اآل، المراسالت الكتابية -

 ؟قادرين على الكتابةالغير طفال تتم مساعدة األ

 :29 االجتماعي المادةعادة االندماج إهيل وأالحق في الت-4

 .حاطة النفسية واالجتماعية والتربوية والقانونية للطفلمدى توفير اإل -

 ؟طفالين النفسيين هل يتناسب مع عدد األخصائيعدد األ -

  .خصائيين االجتماعيينعدد األ -

 ؟عدد الجلسات مع الطفل هل هي كافية -

فل ع الطحول سبل التعامل م طيرهأتخصائيين النفسيين ومن طرف األ قامة محادثة مع الوليإ -

 .ن تظهر على الطفلأعراض التي يمكن وتثقيفه حول األ

 .الرسم وأبالكتابة ، أو بالكالم ه للتعبير عن انفعاالتهصغاء للطفل وتوفير المجال لاإل -

للفصل  عادة بناء معرفيإنهج السلوكي المعرفي الغاية منه مالضبط حصا عالجية تقوم على  -

 ي حالةن تظهر )خاصة فأعراض التي يمكن األرها على انفعاالت الطفل وثيأتبين الحادثة و

 االستغالل الجنسي واالنتحار(

  .تعزيز سلوك المواجهة لدى الطفل لتجاوز الحادثة -
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 نه.أشبالعالجية المتخذة جراءات عالمه باإلإيه وأخذ رأتشريك الطفل و -

  .الصعوباتلى مكان سكن الطفل ومعاينة إخصائي االجتماعي تنقل األ -

  .جراء بحوم اجتماعية للوقوف على حقيقة وضع الطفلإ -

 .طارات التربوية هل هي متنوعة ومتخصصةاإل -

  .مدى مراعاة القدرات النمائية لكل طفل -

  .طفال لمقاعد الدراسةعادة األالتنسيق مع المؤسسات التعليمية إل -

  .وتحديد صعوبات التعلممتابعة النتائج المدرسية  -

 .قاعات للمراجعة بالمؤسسةتوفير  -

  .توفير مربين -

 .لى مراكز التكوين المهني والتشغيلإتوجيه المنقطعين  -

 .خذ رايه في القرارات التي تخصهأمدى تشريك الطفل و -

 التفاقية حقوق الطفل: 29المادة هداف المؤسسة هل تتناسب مع أ-5

 :ـطفال بالمركز لالء األعداد مشروع لهؤإ

 .المعرفية هتنمية قدرات، والروحي للطفلمين الغذاء أت -

 .التربية الفنية ،التربية الموسيقية تهذيب سلوكه بواسطة التربية المسرحية، -

  .يةلمدنالحماية احمر وريك الطفل في الكشافة والهالل األؤولية كتشتدريبه على تحمل المس -

 .فن الحكايةدوار وبوية عن طريق لعب األالتر تمرير القيم -

  .الثقافيةنشطة الرياضية وفي األ المساهمة -

 .وجود النوادي الصحية والنوادي البيئية -

 .ماكن بالمؤسسة لممارسة النشاطأتخصيا  -

 ...ت حائطيةالمج شبكة معلومات، طفال،مرسم لأل مدى توفر مكتبة، -

 .طفالمدى االهتمام بمواهب األ -

 ...الذاكرةلعاب أنشطة الجماعية، األ، لعاب اللفظية: األلعابمدى توفر األ -

 .الوقت الكافيدوات ومدى تمتع الطفل باأل -

 .تنمية ملكة الحذر لديهتدريب الطفل على حل المشكالت و -

 .هتعزيز ثقته بنفس -

  .فراد المتعهد بهمفرادية مالئمة لألإضبط برامج  -

  .برامج المرافقة -

د دوافع االنحراف يتحيقصد  دراسة شخصية الطفل من طرف فريق متعدد االختصاصات -

 .ضبط الطرق الكفيلة باصالحهو

  .المهني التربوي، دماج بالوسط المدرسي،اإل -

 .لنموه الذهنينفسي والحركي واالجتماعي للطفل والمين التوازن العاطفي وأت -

  .طراف لتامين المتابعة الالحقة للطفلالتنسيق مع مختلف األ -
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ر غيسية عيتهم بمخاطر العالقات الجنبرامج خاصة باليافعين لتحسيسهم وتو، قيف الصحيالتث -

 .منةاآل

  

 25- 18تفعيل حق الطفل في العيش في عائلة: المادة   -6

 والحق في التقييم الدوري داخل المؤسسة:

تسعى  ،اههرفعدم فصل الطفل عن عائلته باعتبارها البيئة الطبيعية لنموه وحمايته و أعماال لمبدإ

 :لياتعن طريق جملة من اآل أعمال هذا المبدإلى إالمؤسسة 

  .الوساطة العائلية بين الطفل وعائلته -

 و المتبنية...ألتحضير النفسي للعائالت الكافلة التقييم وا -

 .جراءات التبني، أو إجراءات الكفالةإتسهيل  -

 .يداع العائلياإل -

  .سناد منح عائليةإ -

  .برام اتفاق مع العائلة محدد زمنيا والمتابعة بصفة دوريةإ -

 .سرة بالتدبيرو قاضي األأعالم مندوب حماية الطفولة إيتم  -

  .ةمع كل عائل النفسية( االجتماعية، التربوية، فرادي للخدمات )المادية،إضبط مخطط  -

 ةلصحيا م العزباء ومساعدتها وتشجيعها على استعادة طفلها وتوفير الرعايةالعمل مع األ -

 .النفسية واالجتماعية لهاو

  .درشااإلالتوجيه و -

 مين المتابعة الالحقة.أطراف لتمختلف األالتنسيق مع الجمعيات و -

 ؟لتي وقع اعتمادها لضمان ذلك الحقماهي البرامج ا -

o برنامج التربية الوالدية.  

o  سرةبرنامج النهوض بقدرات األ.  

o سرياج األدمعادة اإلإبرنامج الحق في الرعاية و. 

o البرنامج الوطني لمساعدة العائالت المعوزة. 

 ايةالحـق في الحمـ     -7

ه من حق الطفل في حمايت: ولى ثم الدولةأبوين بدرجة الحق في الحماية هو مسؤولية األ -

ه فيها يداعإ ليها داخل المؤسسة التي تمإساءة المعنوية التي قد يتعرض اإلساءة الجسدية واإل

 .وكذلك حمايته من نفسه

 .من ذلك الحق شعار ومدى تمكينهمدى معرفة الطفل بحقه في اإل -

 .سرةقاضي األمدى معرفة الطفل بمؤسسة مندوب حماية الطفولة و -

 .يتمتع الطفل بالحماية االجتماعية المتمثلة في شخا مندوب حماية الطفولة -



 

204 

جراء إ كان،التنقل على عين الم :صالحيات مندوب حماية الطفولة تمثل ضمانا لحقه في الحماية -

تعانة فل /االسماكن العامة والخاصة وأي مكان يوجد فيه الطاأللى إالدخول  البحوم االجتماعية،

تفاقية بير االبرام التداإماكن الزيارة/ألى إاصطحاب من يرى فائدة في اصطحابه بالقوة العامة /

 .والعاجلة ..

 .سرةلى قاضي األإمر رفع األ -

 .ية التي يتمتع بها مندوب الحمايةصفة الضابطة العدل -

 .لسر المهنيشعار ورفع اواجب اإل -

لقاء تى من سرة الذي يتعهد بوضعية الطفل المهدد حتية القضائية المتمثلة في قاضي األالحما -

 نفسه ويتخذ التدابير الوقتية الالزمة ضمانا لمصلحة الطفل الفضلى.

 فل.ماية الطجلة حمحكام القضائية التي نصت عليها دابير واأللية المتابعة والمراجعة الدورية للتآ -

 .النفسي واالجتماعي بالطفل المهددالتعهد  -

 وتعتبر المراجعة بمثابة نشر جديد للقضية الطفل المهدد. -

 :المقابلة مع الطفل

  .جراء محادثة مع الطفلاختيار المكان المناسب إل -

  .التعريف بنفسك والهدف من وجودك -

 .سئلة المفتوحةعتماد تقنية األا -

  .نة الطفل وتشجيعه على الكالمأطم -

 ونوع ،قامةاإل مدة اقامته، ،ى التعليمي، تاريخ دخوله للمؤسسةسنه، المستو معرفة اسمه، -

 ...ظروف االستحمام المعاملة،

 يف شريكهتم تمدى توفر العناصر الغذائية/هل  كل قدر حاجته،مكان الطفل األإهل ب كلة :األ -

قت وهل ة/يكافهل هي كل/كمية الطعام المقدمة كل/كيف يرى طريقة تقديم األنواع األاختيار أ

 ...؟كلوقات األأكل خارج الطعام مناسب/هل يتوفر األ

 .كلواني وقاعة األنظافة األ -

 .التي يمارسها الداخلية والخارجية نشطةاأل -

 .النظافة الشخصية -

 .هل هناك احترام لخصوصياته الشخصية -

 ...النفسي/ المدير خصائي االجتماعي/المربي/ األ طار:إلالعالقة مع ا -

ك وكيف ين حصل ذلأو ؟...جباره على العملإو تم أو عقاب أو تهديد أهل تعرض لسوء معاملة  -

  ؟ومتى وهل تكرر الفعل

 ؟ساءةنواع اإلأي نوع من ن تعرضوا ألوخرآطفال أوهل يوجد  ،ليهإتعرض بما شعر أهل  -

 (.بشرته..لون  طرافه،أ تصرفاته، لباسه، مالحظة مظهر الطفل )سلوكه، -

 ؟نشطةفي األ هميأخذ رأالخاصة داخل المؤسسة واألطفال  حتياجاتا ةهل يقع مراعا -

 ؟ديدي تهأل مم شكوى في حال تعرضهعن كيفية تقديو ميتم تزويدهم بمعلومات عن حقوقههل  -

 ون؟بمن يتصلو
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 ؟يكأخذ برهل يتم األ -

 ؟نت سعيدأهل  -

 ؟هلكأاد عن هل وجدت صعوبة في االبتع -

 ؟البقاء بالمركز خالل العطلهل تحبذ  -

 :عواناألدارية وطارات التربوية واإلع اإلالمقابلة م

نة دوة حسمهم بطريقة تجعلهم قداء مهاأطفال وجب عليهم كل الموظفين الذين يشرفون على األ -

 .لهم

 ؟يؤهلهم لمباشرة مهامهمالذي هل وقع عرضهم على الفحا الطبي  -

 ؟جلهاأناسب مع المهام التي انتدبوا من هل تلقوا تدريبا وفقا لما يت -

  ؟ثناء مباشرتهم لعملهمأهل تلقوا دورات تدريبية مستمرة  -

ات ذقوانين التشريعات والوبخصوص حقوق الطفل واالتفاقيات الدولية واالقليمية مدى معارفهم  -

 ؟الصلة

  ؟ياتكفاطفال وماهي تلك الهل يطبقونها في تعامالتهم مع األ الكفايات التي يكتسبونها -

 ؟ولية والمساعدة االجتماعيةسعافات األهل لديهم تكوين في اإل -

  ؟تربيةحاطة والرعاية والطفال وعلى اإللى مقابلة االحتياجات النفسية لألمدى قدرتهم ع -

 ؟طفالة في التعامل مع هذه الفئة من األمدى قدراتهم المهني -

 قدرة علىوال ،عكمهارة فض النزا ؟طفالاأللفئة من هل لديهم المهارات الكافية للتعامل مع هذه ا -

 ؟التواصل معهم واحتوائهم

 .؟..عدد المدربين عدد المربين، خصائيين النفسيين واالجتماعيين،عدد األ -

لية لمسؤوا أمبد، والقبول والموضوعية والحياد أمبد: هل يطبقون مبادىء الخدمة االجتماعية -

السلوك  واعدقمدونة ، واالحترام أمبد، والسر المهني أ حفحمبد، وديةفرااإل أمبد، واالجتماعية

  .للموظفين

 ؟هل تم تدريبهم على تطبيق المعايير التي نصت عليها االتفاقية -

 :فتاح المؤسسة على العالم الخارجيان

 :لهياكل التي تتعامل معها المؤسسةهم المؤسسات واأ

 .سرةاأل -

 .سرةمندوب حماية الطفولة/قاضي األ -

 ...عدل/وزارة الصحةالتربية/وزارة الوزارة  -

  .المجتمع المدني /الجمعيات -

 .مراكز التكوين المهني والتشغيل -

 .قامة الرحالت الترفهيةإ -

 .عياد الدينيةاألعياد الرسمية واالحتفال باأل -

 ...سرةعيد الطفولة/يوم األ المشاركة في التظاهرات الثقافية: -
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 .االصطياف -

مدني تمع الوهل يتم تشريك المج عياد الميالدأحفالت الختان و :الحفالت التي تعدها المؤسسة -

 ؟صدقاء المؤسسة فيهاأو

 :النماء داخل المؤسسةالحياة والبقاء و أعمال مبدإنات ضما

ة لصحيالرعاية ارص على توفير الخدمات الضرورية ومتكاملة تحد مقاربة صحية شاملة ومدى اعتما

 :للطفل والعائلة

 .التالقيح -

  .مراض المعديةمن األ الوقاية -

 ...سهال وااللتهاب الرئويالخطرة التي تهدد بقاء الطفل كاإلمراض الوقاية من األ -

 .طار طبي متكامل للتدخل الناجع عند الضرورةإوجود  -

 .مستوى التغذية -

 .مجالها ووتيرتها، قامةخالل اإلالمراقبة الصحية للطفل عند دخوله و -

 .فحوص طبية دورية لمتابعة نموهم -

ية ضيق التنفس، الحساس الفيروس الكبدي، فقر الدم، )الهزال، تقصي الحاالت المرضية -

 ..(.عاقات المختلفة لتجنب مضاعفاتهااإل الموسمية،

افحة مكو ،منالجنس اآل، ومراض المنقولة جنسيااأل، والصحة االنجابية رشاد صحي:إخلية  -

 ...دمان والتدخيناإل

 .واليافعات عيادة صحية متخصصة باليافعين -

 .نوادي الصحة وعددها والخدمات التي تقدمها -

  .طار المشرف عليها ونوع التكويناإل -

 .قاعدة اجرائية، وتقييمية ،أمبد، هو حقل، المصلحة الفضلى للطف أمبد -

 ارةنهايـة الزيـ

 .ةلى مدير المؤسسإبليغه تفاق على ماسيتم تواال اجتماع الفريق لتبادل مالحظاته -1

 .والتوصياتضبط النصائح  -2

 .شكالياتتحديد اإل -3

 .اعتماد طريقة الشطيرة في تمرير المالحظات -4

 .عداد تقرير عن الزيارةإ -5

 ـارةستماال

 .طاقة استيعابهاة وحدات العيش ومساحتها وحال  -1

  ؟هل يوجد سرير خاص بكل طفل  -2

 ؟غطية كافية حسب الحاجة وحالة الطقسأهل توجد  -3
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  ؟هل تتوفر التدفئة -4

 ؟مناسبةو هل المالبس كافية -5

  ؟هل تتوفر لكل طفل لوازم النظافة الشخصية -6

  ؟مواعيد تقديمهنوعية وكمية الغذاء و -7

  ؟كلعند حاجة الطفل لألواعيد تقديمه وكل خارج مهل يتوفر األ -8

 ؟ين يتم تقديمهأعداده وإين يتم أ -9

 ؟الدوريولي وطفال للفحا الطبي األضع األهل يخ -10

 .الخدمات الصحيةو طبية المختصةالشبه الطبية و اتطاراإل -11

  ؟دوية متوفرةاألهل  -12

 .نوعية العناية الطبية ووتيرتها -13

 .الموسميةمراض المعدية وبيرالوقاية من األتدا -14

 ل.فاطالتربية الجنسية لألمراض المنقولة جنسيا واية من األبرامج التثقيف الصحي للوق -15

  .عدد مرات االستحمام -16

 .التثقيفيةنشطة الترفهية والتربوية واأل -17

  .دماجاإلهيلية وأنجاعة البرامج الت مدى -18

 .سريةعادة الطفل لبيئته األالتدابير المعتمدة إل -19

 .سرة للطفل ووتيرتهاترتيبات زيارة األ -20

 ؟سسةقامته بالمؤإثناء أو أي اعتداء على طفل أوعنف أهل وقع تسجيل حاالت سوء معاملة  -21

 ؟ربير عن تعرضهم للضرو التعأشعار طفال من اإلألماهي التدابير المعتمدة لتمكين ا -22

 .عمال حقوق الطفلإتدابير  -23

  ؟طفاليب الموظفين الذين يشرفون على األهل تم تدر -24

 ؟طفالحاطة باألستمر لتطوير قدراتهم المعرفية لإلهل يخضعون للتكوين الم -25

  .طفالدى تناسب عدد الموظفين مع عدد األم -26

  .ماهي ظروف عمل الموظفين -27

 ارةعـداد تقريرالزيإ

 اليوم/الشهر/السنة التقرير:تاريخ 

 :مقدمة

 لى مدى تفهم مدير المؤسسةإشارة اإل -

 مدى تعاون الموظفين  -

 المالحظات -

 المعطيات االساسية:

 .مصاتهتحديد اختصاطار العامل بالمؤسسة وجود كل اإلتحديد هوية المدير ومساعديه ومدى و -
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 .اجراءات الزيارة تاريخها/ظروفها/ الزمن الذي استغرقته -

 .مدة اقامتهم /ة دوافع ايداعهم بالمؤسس طفال المقيمين / فئاتهم /األعدد  -

 حسب معايير التقييم : النقاط الرئيسية

 نوعها ...( حجمها، ،ظروفها )عدد الغرفوحدات الحياة و -

 .المرافق المخصصة للنظافة -

 .طفال المودعين بالمؤسسةالحالة الصحية لألالرعاية الطبية و -

 .الصرف الصحينظافتها / ، المياه -

 .الطعام والتغذية -

  وخارجها. المؤسسة الترفيه داخل -

 .وسائل النقل المتوفرة -

 .لى وسطه العائليإعادة الطفل إتدابير  -

  .رغباتهمالمؤسسة و نطفال عانطباع األ -

 محتوى المقابلة النهائية مع مدير المؤسسة

 المالحظات

 المقترحاتالتوصيات و
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ً قّمرت نموذج  SOSقرية  -فاقدو الّسند العائلياألطفال  –ثانياً   ا

 القرية إعداد فرع تونس الّشماليةلزيارة مخطط 

 عداد للزيارةاإل

 .فاطمة جامعي، ماجري، داليا الدالي، مريم غرستشكيل الوفد الزائر: فاتن ال (1

  12/04/2018اجتماع الوفد الزائر قبل الزيارة في تاريخ  (2

 .طفال في المؤسسةمتابعة واقع األوضوعنا هو رصد وم (3

 .لى حدود منتصف النهارإرمضان مع الساعة العاشرة صباحا  حددت الزيارة بعد شهر (4

 .آلة قيس الرطوبةكرسات و 4قالم أ 4ليها: كاميرا، إالمعدات التي نحتاج دوات واأل (5

 .سندس قربوج: مختصة نفسيةومراقبات  5عضاء الوفد الزائر أعدد ( 6

 .خيرة(سنوات األ الثالمسنوي الخاص بالمؤسسة )االطالع على تقارير النشاط ال (7

 .التنظيمية المفيدةة ويالع على جميع النصوص القانونية والترتيباالط (8

  .محنيةقائمة المودعين والمودعات مفصلة و (9

 .سببه(يداع ومودع ومودعة )تاريخ اإلبيانات شخصية عامة عن كل  (10

  .استمارة الزيارة تحضير( 11

  .نظمة واللوائح الداخليةاأل( 12

 الحساب البنكيعنوان، رقم الهاتف و: الاإلرشادات (13

Adresse : Boulevard de l’environnement Gammarth, 1057 

Téléphone : (+216)71919614 ou (+216)71919911 

Fax : (+216)71919654 

tunisie.org-parrainage.enfants@sos:  Email 

Compte bancaire: UIB : RIB n° 12000000 

 .استمارة المطبخو ،استمارة المبيت ،لزيارةاستمارة تحديد ا (14

 

 

mailto:parrainage.enfants@sos-tunisie.org
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 : تحديد استمارة الزيارة

 استمارة المطبخ  -1

 نظافة المطبخ : 

  ؟سهل التنظيفبطالء زيتي و ةالحوائط مدهونهل  -

  ؟له فتحات الصرف الصحيهل السطح خال من الشقوق و -

  ؟هل اإلنارة جيدة -

 نظافة األعوان: 

  ؟مالبس خاصة بالمطبخ هل يرتدي األعوانهل الهندام الئق؟  -

 مدى توفر التجهيزات: 

  ؟كراسيالطاوالت وال ،ني الطهي جيدة ونظيفةاأو -

  اصحيو ايكون متوازناألكل يجب أن  

  توفر مواد التنظيف 

 فر أجهزة التبريد تو 

 التأكد من صالحية المنتوجات داخل المخزن. 

  

 : استمارة المبيت -2

  التهوئة واإلضاءة داخل الغرف 

 ؟هل هناك نوافذ بغرف النوم  

 ؟ هل اإلضاءة متوفرة 

 ؟ لمفروشات نظيفة تتجدد في كل فترةاهل األغطية و 

 ؟الغرف متوفرة بها مكيفات الهواء: هل كييفالت 

 توفر المياه الساخنة بيوت االستحمام سالمتها عددها و نظافة 

 ؟الطبخ أو قاعة الطعامل مباشرة بأماكن تحضير الطعام ورات المياه ال تتصهل دو 

 ؟ الفضالت إلى شبكة الصرف الحيهل يتم تصريف المياه و 

 ؟ الورقيةالمناشف ل دورات المياه مزودة بالصابون وه 

 ؟لالستهالك ةصالح المياه المستخدمة من موارد هل  

 : مجريات الزيارة

ة دارياالجتماع بالمدير)ة( وطرح بعض األسئلة أو على معاونيه )معاونيها( حول اإلجراءات اإل

 .قانون الداخلي للمؤسسةالواإلجراءات األمنية والتأديبية وحول 

ان ة واألعوومحادثة اإلطار التربوي واألعوان التربويطبية الشبه مقابلة األطباء واإلطارات  -

  .اإلدارية وأعوان الحراسة

  .اإلطالع على ملفات المودعين والمودعات وبطاقات اإلرشاد -

  .قا لالستمارةبالمطعم طرصد المبيت و -

 .الحق في المتابعة الدورية لوضعهمورصد مدى تمتع األطفال المودعين بحقوقهم  -

ة ومقابلمن خالل بعث مراسلة إلى وزارة الشؤون االجتماعية خاصة قسم النهوض االجتماعي 

  .عداد تقرير في الغرضإمندوب حماية الطفولة ثم 
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 يمداخل مؤسسات التربية والتعل رصد انتهاكات حقوق الطفل -ثالثاً 

 إعداد فتحي المغراوي

  اطرمتونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان فرع رابطة الال

 ي:ثلة فوالمتم االتفاقية الدولية لحقوق الطفلاستنادا إلى المبادئ العامة المنصوص عليها في 

 المساواة وعدم التمييز في الحقوق والحريات. إمبد -

 إعالء مصلحة الطفل الفضلى فوق كل اعتبار. إمبد -

 الحياة والبقاء والنماء. إمبد -

 المشاركة. إمبد -

 مبدإ تكافؤ الفرص. -

 تقاللية الذاتية.الساحترام الكرامة وامبدإ  -

 مبدإ اإلتاحة والوصول. -

 ختالف والتنوع البشري.مبدإ قبول اال -

ى التعليم أن يتوّجب عل"من االتفاقية ذاتها التي تنا على أنه  29واعتمادا على المادة المرجع عدد 

ي ينبغو قدر ممكن. يستهدف تطوير شخصية الطفل وتنمية مواهبه وقدراته العقلية والجسدية ألقصى

نّمي وي ،لطفلاالدي وأن يعّزز االحترام لو ،عدّ الطفل لحياة راشدة نشطة في مجتمع حرّ على التعليم أن ي  

لمكّملة اة المواد وبقياحترام قيم اآلخرين وتراثهم الثقافي" ى لإإضافة  ولغته وقيمه، شخصيته الثقافية،

جل س، ومن أبتون قة للطفل داخل مؤسسات التربية والتعليملها، وسعيا إلى توفير بيئة سليمة وآمنة وصدي

يجب  الرصدوقايته من كافة أنواع االنتهاكات داخل محيطه المدرسي وخارجه، فإن عملية المالحظة و

  أن تكون دورية وشاملة لتحقيق النجاعة المطلوبة والنتائج المرجّوة.

 يلي: الوقائية للمؤسسات التربوية ما وبناء عليه فيجب أن تشمل عملية الرصد خالل الزيارات

I/ :الفضــاء المدرسي 

 بـ: بشكل يضمن سالمة الطفل وصحته وأمنه وذلك أون التصميم الشامل للمؤسسة مهيّ يجب أن يك

 عامة.من االتفاقية ولمبادئها ال 23ـ توفير فضاءات خاصة لذوي اإلعاقة طبقا للمادة  1 -

 ـ توفير محيط خارج المؤسسة يضمن حق الطفل في بيئة سليمة وعدم تعريضه للخطر:  2 -

o محيط خال من المقاهي الشعبية.  

o جمعات السكنية الكبيرة والمكتظةبعيد عن الت. 

o بعيد عن مواقع انتصاب األسواق األسبوعية.  

o لصناعية واألحياء التجاريةبعيد عن المعامل والمناطق ا. 

 من االتفاقية. 35ـ34ـ33ليه البنود طبقا لما تنّا ع

 توفير مساحات خضراء داخل المؤسسة.ـ  3 -

اعة قـ  تبةتوفير قاعات مهيّأة لممارسة األنشطة الثقافية والرياضية: قاعات مراجعة ـ مكـ 4 -

 ) 33ـ 31ـ29 (قاعة عروض... البنود  ـ  إعالمية

كد من ذ والتأالتأطير لإلشراف على التالميتوفير عدد مناسب من المرشدين التربويين وأعوان ـ 5 -

 عه.مؤهالتهم العلمية ومدى مواكبتهم لدورات تكوينية حول حقوق الطفل وطرق التعامل م

 للغات والمواد العلمية. )مخابر)توفير قاعات مختصة ـ 6 -
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 :)24ـ 6(ستعمال وتستجيب للشروط التالية:توفير مرافق صحية صالحة لالـ 7 -

o  ة بالمقارنة مع عدد التالميذ وتستجيب لشروط الصحة والسالمدورات مياه كافية

 الضروريتين.

o  .27ـ 24ـ  23ـ  6ـ 2(دورات مياه خاصة باألطفال ذوي اإلعاقة ( 

o مواد أعوان تنظيف وصيانة بالعدد الكافي لتعّهد هذه المرافق بشكل دائم واستعمال 

 التنظيف المالئمة والتي ال تتسبب في أضرار لألطفال.

 ـ:بوذلك  )25م (توفيراألمن والرعاية الصحية لألطفال والمراقبة الطبية الدوريّة ـ 8 -

o ري مجّهزة بالمستلزمات الضروريةتخصيا قاعة للفحا الطبي الدو. 

o قيح التأكد من تمتّع كافة التالميذ بحقهم في الفحا الطبي الدوري وإجراء التال

 )25م (الضرورية في مواعيدها. 

o يا إنصات لتوفير الرعاية النفسية لألطفال.التأكد من وجود خال 

o بسيطةالتأكد من وجود مستلزمات اإلسعافات األولية في حاالت الطوارئ والحوادم ال. 

o .التأكد من وجود جهاز إنذار لحاالت الطوارئ 

 17دد علمواد لاإلعاقة طبقا  ولضرورية لكل األطفال بمن فيهم ذوتوفيرالوسائل البيداغوجية اـ 9 -

 من االتفاقية. 29و  28و

مواد بقا للنتساب إلى الجمعيات طمشاركة في النشاط الجماعي وفي االضمان حق الطفل في الـ 10 -

 وذلك بـ: 15ـ13ـ12عدد 

o .توفير نواد لألنشطة الثقافية والرياضية 

o .انتداب مختصين في التكوين واإلشراف على التنشيط 

o ومجّهزة للغرض. توفير فضاءات خاصة باألنشطة الثقافية والرياضية 

 ضمان ظروف مالئمة داخل قاعات الدرس وذلك بـ:ـ 11 -

o .التأكد من أن مساحة القاعة مناسبة لعدد التالميذ 

o لقدر التأكد من أن الكراسي والطاوالت وباقي التجهيزات في حالة جيدة ومتوفرة با

 الكافي.

o .التأكد من وجود تجهيزات خاصة باألطفال ذوي اإلعاقة 

o م وجود أسالك كهربائية عارية.التأكد من عد 

o من أن المقابس الكهربائية آمنة وال تشكل خطرا محتمال على األطفال. التأكد 

o .التأكد من أن التهوئة واإلنارة تستجيبان لمعايير الصحة والسالمة 

o متهم.وسال التأكد من نظافة القاعة وخلّوها مّما يمكن أن يشّكل خطرا على صحة األطفال 

o عدد أعوان النظافة كاف لتعّهدها بشكل منتظم. التأكد من أن 

II/ :المبيــتات 

ألمر اعلّق يجب أن يكون التصميم الشامل للمبيت مستجيبا لشروط الصحة واألمن والسالمة سواء ت   

 بالمرقد أوالمطبخ أو المطعم أو أماكن التخزين.

 :ة الرصد، يجب التأكد منخالل عملي: المرقــــدـ  1

 اإلتاحة والوصول.توفير منافذ خاصة باألطفال ذوي اإلعاقة لضمان حقهم في  ـ    

 أطفال. 10إلى  8توفير غرف منفصلة ال تتجاوز طاقة استيعاب الواحدة منها من  ـ    

 .)34م (ـ توزيع األطفال حسب أعمارهم.     

 )ـ األدواش.. دورات المياهاألسّرة ـ الخزائن ـ (توفير تجهيزات خاصة باألطفال ذوي اإلعاقة  ـ    

 ة.عت الحاجدكلما وتوفير اإلنارة والتهوية الكافيتين في كافة الغرف وتعّهدها بالنظافة اليومية  ـ    
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 .)16م (توفير خزانة خاصة بكل تلميذ مع إمكانية غلقها.  ـ    

 م لتنظيف الدائدها باوأغطية كافية ومطابقة لقواعد الصحة والسالمة وتعهّ  )أفرشة( ياتوفير حشاـ     

 التعقيم الدوري.و    

ض مخزن لبع( توفير وحدة صحية داخل المبيت مجّهزة بالمستلزمات الضرورية لإلسعافات األوليةـ     

 غط الدم،ياس ضقاألدوية التي يمكن استعمالها دون استشارة الطبيب، صناديق اإلسعافات األولية، جهاز 

 . )جهاز قياس الحرارة...

 توفير عدد كاف من اإلطار شبه الطبي حسب عدد التالميذ.ـ     

 توفير منافذ للنجدة في حاالت الطوارئ.ـ     

 توفير جهاز إطفاء في كل جناح.ـ     

 الطفل. تلقّي أعوان التأطير لتكوين خاص باإلسعافات األولية ودورات تكوينية حول حقوقـ     

 ليقهاالمة يتم تعسلوك وقائمة مفّصلة في قواعد حفح الصحة والستشريك التالميذ في إنجاز مدّونة ـ     

 . )12م (في كل غرفة.     

 ة.إلعاقاتوفير بيوت استحمام في كل جناح مزّودة بالماء الساخن مع مراعاة األطفال ذوي  ـ    

 .)30م (توفير فضاء لممارسة الشعائر الدينية. ـ     

 ).. 27ـ 29ـ31م ( )مكتبة، تلفاز...(توفير فضاء داخل المبيت للترفيه ـ     

 

 المطعـــم: ـ2

 أـ المطبــخ:

 التأّكد مــن:خالل عملية المالحظة والرصد، يجب 

ائية أو د الغذنظافة المطبخ وخلّوه من كل ما من شأنه أن يتسبب في تلّوم أدوات الطبخ أو المواـ   

 المحيط.

العق ـ الصحون ـ الم(نظافة معدّات الطبخ واألدوات المستعملة واألوعية المخّصصة لألكل ـ   

 . )...الكؤوس

 التزام أعوان المطبخ بالزى القانوني الضامن لشروط حفح الصحة والسالمة. ـ  

 الوجبات الغذائية:بـ 

 التأّكد مــن:خالل عملية المالحظة والرصد، يجب 

 .)29ـ  27ـ  25ـ 24ـ  20ـ  6م (ومتوازنة ومتنوعة وكافية لكل تلميذ. توفير وجبات صحيّة ـ   

سّكري، المصابون بال(توفير وجبات للتالميذ المصابين بأمراض تستوجب نظاما غذائيا خاصا ـ   

 )السمنة....

 زنها.االستعانة بأخصائي في التغذية لتحديد نوعية الوجبات من حيث قيمتها الغذائية وتواـ 

 )12م (تشريك التالميذ في إعداد الئحة أسبوعية للوجبات يتم تعليقها في مدخل المطعم. ـ 

 ه.يلإعدم حرمان أي تلميذ من المزيد إن كانت الوجبة غير كافية بالنسبة ـ 

 . )19م (عدم حرمان أي تلميذ من حقه في الغذاء كإجراء عقابّي. ـ 

 قــاعة األكل:ج ـ 

 التأّكد مــن:د، يجب خالل عملية المالحظة والرص

 توفير فضاء صّحي ونظيف وكاف الستيعاب كافة التالميذ.ـ      
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 األكل. انينظافة الكراسي والطاوالت وأوـ      

ر الصابون توفي(وجود دورة مياه داخل المطعم أو بجانبه تتوفر فيها شروط الصحة والسالمة ـ      

 )لغسل اليدين والمناديل الورقية...

ضالت فاستعمال أكياس (وجود مكان مخّصا للفضالت مطابق لقواعد حفح الصحة والسالمة ـ       

 .)وحاويات قمامة محكمة اإلغالق

 

III / :المخـــازن 

 التأّكد مــن:خالل عملية المالحظة والرصد، يجب 

 ة.توفير مخازن مطابقة للمواصفات الضرورية من حيث الموقع والمساحة والنظافة والتهوئـ 

ار، الغالل، الحليب الخض اللحوم، األسماك،(توفير ثالجات لمختلف أنواع المواد الغذائية القابلة للتلف ـ 

 )ومشتقاته...

 تخزين المواد حسب اختالف أنواعها.ـ 

واضح  بشكل ستعماللة للتلف وتحديد مدة صالحيتها لالاستعمال أوعية خاصة للمواد الغذائية القابـ 

 للعيان.

 مختلف المواد الغذائية.ى لإاحترام درجة حرارة التخزين بالنسبة ـ 

 ستعمال في حالة انقطاع الكهرباء.وجود مولّد كهربائي لالـ 

  المتوفّرة وتدوين النواقا.المواد مسك دفتر إلحصاء ـ 
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 مداخل مؤسسات التربية والتعلي رصد حقوق الطفلستمارة ا –رابعاً 

 

 

 

 اسم المؤسسة.............................................................

 حسن حسن –ناجح بن رشيد  –: المهدي أوالد سعد فريق العمل

 اليوم .....................................

 للمؤسسة..............................................توقيت الدخول 

 توقيت المغادرة........................................................
 

 

 

 المبيت المدرسي

   

 جابة الخاطئةالية بشطب اإلر االستمارة التّ عمّ  

 معلومات عامة:  -1

 مصلحة التلميذ الفضلى.         )نعم/ال( *هل يراعي القانون الداخلي للمبيت

 )نعم/ال(                    عاب المبيت تتسع لعدد المقيمين.        ي* طاقة است

المؤسسة  لىإومي مسافة يتعذر معها التنقل اليولوية الترسيم بالمبيت للتالميذ الذين تبعد سكناهم أ* 

 )نعم/ال(                    التربوية.                       

 )نعم/ال(         .ولوية الترسيم للتالميذ الذين يرهقهم التنقل ألسباب صحيةأ* 

 ولية الترسيم بالمبيت للتالميذ من أسر ضعيفة الدخل.               )نعم/ال(أ *

 (عم/ال.    )نامراض ال يتطلب رعاية خاصة أو غذاء خاصتلميذ المقيم بالمبيت سليم من األ* ال

 )نعم/ال(                     * توفر اللوائح الواردة بالنظام الداخلي للمبيت.   

 خلي للمبيت.       )نعم/ال(اطالع التالميذ على اللوائح الواردة بالنظام الدا* 

 قامة مريحة تتوفر فيها كل الشروط الصحية.                   )نعم/ال(* اإل

      .ماعيةتراعي خصوصيتهم الثقافية واالجتنشطة ثقافية وترفيهية ين برامج أل* للتالميذ المقيم

 )نعم/ال(

 * توفر قاعة لمشاهدة التلفاز.                                           )نعم/ال(

ن أسر مائلي، عاقة، فاقدي سند عإاالجتماعية الخاصة )يتامى، ذوي  * تمتع التالميذ من ذوي الحاالت

 ..( بإعانة من قبل الدولة.       )نعم/ال(ضعيفة الدخل.

 * توفر رعاية صحية دورية تضمن سالمة المقيمين.                )نعم/ال(

 جتماعية الالزمة للمقيمين.                  )نعم/ال(االنفسية والرعاية ال* توفر 

 نعم/ال()                لمدرسي. * توفر حسن المعاملة للمقيمين من قبل العاملين والمشرفين على المبيت ا

 نعم/ال()                                       عاقة.                       ن من ذوي اإل* هل يوجد بالمبيت مقيمي

 )نعم/ال(                       * هل هناك رعاية خاصة بالمقيمين ذوي اإلعاقة )صحية، نفسية،اجتماعية(. 

 المالحظات

 حقوق اإلنسان بالمهديةفرع رابطة 
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 نعم/ال()               يات المقيمينبالمقيمين مالئمة حسب عدد ومستو قاعات مراجعة خاصة*هل تتوفر 

 نعم/ال()                               * هل توقيت ومدة المراجعة الليلية مالئم للمقيمين.                         

 لموقع:ا-2

 الملوثاتووثة تربة الملح الكريهة والدخان واألية والروائ* هل المبيت موقعه بعيد عن األصوات العال

 عم/ال()ن                                             .خرى وغير معرض لالنغمار بالماءاأل

 مبنى:ال-3

 نعم/ال()       عمرية.لراحة وخصوصياتهم الجنسية وال* هل عدد الغرف يالئم عدد المقيمين من حيث ا

 ()نعم/ال    .بدخول الحشرات والقوارض والملوثات البيئية المختلفة* هل المبنى ال يسمح 

 نعم/ال()        .رضيات مصنوعة من مواد غير منفذة للماء وسهلة التنظيف والغسل وغير زلقة* هل األ

 عم/ال()ن    * هل السطح ذو مستوى خال من الشقق والحفر وتصميم يميل تجاه فتحات الصرف الصحي

 م/ال(يف )نعبيض وهل هي ملساء وسهلة التنظدهونة بطالء زيتي ويفضل اللون األم* هل الحوائط 

بسلك  مزودةوتربة والغبار غير منفذة للماء وتمنع تراكم األ بواب والنوافذ من مواد صماء* هل األ

 نعم/ال()                     .شبكي يمنع دخول الحشرات والقوارض وهي مكونة من مواد غير قابلة للصدأ

 نعم/ال()                   * هل المبنى بجميع مرافقه جيد التهوئة ويمنع ارتفاع دراجات الحرارة . 

 الكهرباء:-4

 نعم/ال()                                   .    نىنارة جيدة في جميع مرافق المب* هل اإل

 نعم/ال()                            . ربائية منفذة وفقا لألصول الفنية* هل التوصيالت الكه

  الماء:-5

ل حاليعلى ت من مورد معروف ومأمون صحيا صالح لالستهالك البشري بناء * هل المياه المستخدمة

 نعم/ال(.)                                                 .مخبرية ويتم التأكد من صالحيته بصفة دورية

 :شدورات المياه و األدوا-6

 نعم/ال()                                 .   اه مزودة بمروحية شفط وصندوق طرد* هل دورات المي

 نعم/ال()                                     .            ياه مناسب لعدد العاملين بالمبيت* هل عدد دورات الم

 نعم/ال()                                            .  ياه مناسب لعدد المقيمين بالمبيت* هل عدد دورات الم

 نعم/ال()                              .      لمياه ال تتصل مباشرة بغرف النوم* هل دورات ا

 نعم/ال()                                . ألدواش للمقيمين ومزودة بالصابون* هل يتوفر العدد المناسب من ا

 عم/ال(ته )نسبوع التي تفتح بها األدواش تحفح نظافة المقيم وصحيام والساعات في األ* هل عدد األ

 نعم/ال()                            ستحمام.               الساخن و درجة حرارته مالئمة لال * هل كمية الماء

 نعم/ال()                         * هل تتوفر داخل الحمام أماكن كافية مخصصة لتعليق األدباش والمناشف. 

 )نعم/ال(الماء الساخن* هل عدد مغاسل األيدي والوجه مناسب لعدد المقيمين بالمبيت ومزود بالصابون و

 )نعم/ال(دورية ومتتظمة تضمن النظافة     عتنى بدورات المياه ومغاسل االيدي واألدواش بصفة * هل يُ 

 )نعم/ال(                المقيمين من ذوي اإلعاقة حسب المعاييردواش خاصة بأ* هل هناك دورات مياه و

* هل توجد معدات ومواد تنظيف بالشكل الكافي تحفح في خزانات خاصة محكمة الغلق بعيدة عن غرف 

 النوم.                                                 )نعم/ال(

 تصريف الفضالت والمياه:-7
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 نلى حفرة امتصاص تكون بعيدة عإو ألى شبكة الصرف الصحي إ* هل يتم تصريف المياه والفضالت 

 قل من نصف متر)نعم/ال(أمتار وفي مستوى أاه الشرب بمسافة ال تقل عن عشرة رضية لميالخزانات األ

 )نعم/ال(                               غطية محكمة .               أهل جميع فتحات الصرف الصحي ذات  *

 الغرف والتجهيزات: -8

 نعم/ال()                                 .                                        عاقة* توفر مدخل خاص بذوي اإل

 نعم/ال()                              . كان مصدرها ا  يّ أدورات المياه وال تغمرها المياه * الغرف بعيدة عن 

 نعم/ال()                   . يفها وخالية من التصدعات والشقوق* جدران الغرف قابلة للغسيل ويسهل تنظ

 نعم/ال()                             . ةرضية الغرف غير منفذة للماء وسهلة الغسيل والتنظيف وغير زلقأ*

 ال(/كالعناكب وسهلة التنظيف )نعم*السقوف تمنع تراكم القاذورات واختفاء الحشرات الضارة 

 القوارض )نعم/ال(*النوافذ مزودة بسلك شبكي لمنع دخول الذباب والحشرات و

 نعم/ال().                                                    يتانة كافءضا* التهوئة واإل

 ال(/)نعم        * توفر المياه الصالحة للشرب.                                       

ي فدوات ومواد تنظيف داخل قاعة الغرف وتوضع أفح بأي مبيدات حشرية أو مطهرات وحتي * ال

 )نعم/ال(                     دواليب خاصة محكمة الغلق.     

 .      )نعم/ال(تنظف الغرف صباح كل يوم بصفة منتظمة بعد خروج المقيمين*

 لعاملين على كيفية استعمالها.          )نعم/ال(توفير وسائل السالمة وتدريب ا*

 نعم/ال()                              .     ردخنة والهواء الحاشفط األ * توفر جهاز لتكييف الهواء ومروحة

 )نعم/ال(                     *هل عدد المقيمين بكل غرفة مناسب ويحفح راحتهم.

 قيم وراحته.                        )نعم/ال(سالمة الم حهل نوعية األسرة تحف*

 نعم/ال()             دباش والحاجات الخاصةة بكل مقيم لحفح األ* هل تتوفر خزانات محكمة الغلق خاص

  ال(/)نعم                                      .* األولية للتلميذ في كل وسائل الراحة

 شروط سلوكية:  -9

ات، للعملة في المبيت معلق في مكان واضح ومكتوب بخط واضح مع وجود إشار* توفر دليل عمل 

 (تنظم قواعد العمل داخل المطعم وقواعد سلوكهم تجاه التالميذ )نعم/ال

ة للعمل ا مكان خاص بالتدخينماكن واضحة داخل المبيت مع تخصيأ* توفر ملصقات منع التدخين في 

 دواش. )نعم/ال(عن غرف النوم ودورات المياه واأل بعيد

ي ، ملصق فسالمة* توفر ميثاق سلوك للتالميذ داخل المبيت ودليل ينظم تعاملهم داخل المبيت وقواعد ال

 نعم/ال()                                                                 مكان واضح للتالميذ.                          

 نعم/ال()    سواءة التالميذ بدون تمييز وعلى حد ن على المبيت معامل* هل يحسن العاملون والمشرفو 

 ( نعم/ال)           * هل العقوبات داخل المبيت لمن يخالف النظام الداخلي تراعي مصلحة التلميذ الفضلى
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 المطعم المدرسي

 :الموقع -1

خرى وغير الملوثة والملوثات األتربة عن الروائح الكريهة والدخان واأل * هل المطعم موقعه بعيد

 معرض لالنغمار بالماء.                            )نعم/ال(

 المساحة:-2

 عداد مرتاديه.                 )نعم/ال(أساحة المطعم مناسبة لحجم العمل و* هل م

 المبنى:-3

لى إول المواد الغذائية مراحله من وص* هل تصميم المبنى يسمح بسهولة القيام بالعمل داخله في جميع 

 عداد الوجبات الغذائية وتقديمها.               )نعم/ال(إ

 . )نعم/ال(ئية المختلفة* هل المبنى ال يسمح بدخول الحشرات والقوارض والملوثات البي

 رضيات مصنوعة من مواد غير منفذة للماء وسهلة التنظيف والغسل وغير زلقة )نعم/ال(* هل األ

 ذو مستوى خال من الشقق والحفر وتصميم يميل تجاه فتحات الصرف الصحي )نعم/ال(* هل السطح 

 وسهلة التنظيف )نعم/ال( بيض وهل هي ملساءدهونة بطالء زيتي ويفضل اللون األ* هل الحوائط م

تربة والغبار ومزودة بسلك غير منفذة للماء وتمنع تراكم األ بواب والنوافذ من مواد صماء* هل األ

 منع دخول الحشرات والقوارض وهي مكونة من مواد غير قابلة للصدأ )نعم/ال(شبكي ي

 * هل المبنى بجميع مرافقه جيد التهوئة ويمنع ارتفاع دراجات الحرارة. )نعم/ال(

 الكهرباء:-4

 نارة جيدة في جميع مرافق المبنى.                                )نعم/ال(* هل اإل

 بائية منفذة وفقا لألصول الفنية.                   )نعم/ال(* هل التوصيالت الكهر

  الماء:-5

على تحاليل  من مورد معروف ومأمون صحيا صالح لالستهالك البشري بناء * هل المياه المستخدمة

 )نعم/ال(                .مخبرية ويتم التأكد من صالحيته بصفة دورية

 يدي:دورات المياه و مغاسل األ -6

 ()نعم/ال                  * هل دورات المياه مزودة بمروحية شفط وصندوق طرد.       

 ال()نعم/              .          مياه مناسب لعدد العاملين بالمطع* هل عدد دورات الم

 عم/ال(ن)                   * هل دورات المياه ال تتصل مباشرة بأماكن التحضير والطبخ او قاعة الطعام. 

                                           لفوط.   استخدام امزودة بالصابون والمناشف الورقية ويمنع يدي يتوفر العدد المناسب من مغاسل األ* هل 

 )نعم/ال(

 نعم/ال()                        . المطعم ومزودة بمصدر مياه ساخنة * هل دورات المياه مناسبة لعدد رواد

 نعم/ال()                          يدي بصفة دورية ومتتظمة. ل يعتنى بدورات المياه ومغاسل األه *

 تصريف الفضالت والمياه: -7

 نلى حفرة امتصاص تكون بعيدة عإو أحي صلى شبكة الصرف الإ* هل يتم تصريف المياه والفضالت 

 قل من نصف متر أمتار وفي مستوى أاه الشرب بمسافة ال تقل عن عشرة رضية لميالخزانات األ

 )نعم/ال(

 )نعم/ال(                                       غطية محكمةأهل جميع فتحات الصرف الصحي ذات  *

 التجهيزات:-8
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عداد وتجهيز وطبخ وتقديم الطعام صالحة لالستخدام إواني المستخدمة في دوات واأل* هل جميع األ

 )نعم/ال(                                                         قابلة للصدأ. وبحالة جيدة ومن مواد غير

حواض المناسبة للغسيل وتكون من مادة غير قابلة للصدأ هل غرف التحضير والطبخ مجهزة باأل* 

 )نعم/ال(

و أة بالتبريد جات الحرارة المناسب* هل يتوفر العدد المناسب من الثالجات لحفح المواد الغذائية على در

 التجميد.                                   )نعم/ال(

 ماكن التحضير والطبخ وقاعات الطعام بالعدد والحجم المناسب )نعم/ال(أمراوح شفط في  * هل تتوفر

 * هل تحفح االدوات واألطباق واألواني بعد غسلها وتجفيفها داخل خزائن خاصة محكمة الغلق )نعم/ال(

 )نعم/ال(.                     .و الزجاجية في الشربأالورقية كواب األ* هل تستخدم 

 * هل المكان مزود بالعدد الكافي من سخانات المياه.                        )نعم/ال(

 نعم/ال(.                  )كافي للصواعق الكهربائية للحشرات* هل يتوفر العدد ال

 و الكهرباء ويمنع استخدام الديزل كوقود )نعم/ال(أل بالغاز مفران التي تعقد واأل* هل تستخدم الموا

 المستودع:-9

رفف المعدنية المدهونة بطالء مناسب لمنع ظهور الصدأ فر بالمستودع العدد الكافي من األ* هل يتو

 )نعم/ال(             سنتمترا.  20ويكون أخفض رف يرتفع عن األرض بمقدار 

ن تكون منفصلة عن المواد أودع خاص على درجة حرارة مناسبة وفح المواد الغذائية في مست* هل تح

 )نعم/ال(                        .خرى مثل اللحم والحليب ومواد التنظيف والمبيدات الحشريةاأل

منتظمة و فسادها وال ترص بطريقة غير أد الغذائية في ظروف تمنع تلوثها * هل يتم تخزين ونقل الموا

 وغير مكدسة لتسهيل مراقبتها.                       )نعم/ال(

 )نعم/ال(          ثر على صالحية المواد الغذائية ؤتى ال تحللرطوبة داخل المخزن *عدم وجود مصادر 

  :المةجهزة السأ -10

 )نعم/ال(                                          .    مة حسب تعليمات الحماية المدنيةجهزة سالأ* هل تتوفر 

 النظافة العامة: -11

فات ال المنظاستعمدوات واألواني المستخدمة بم بجميع مرافقه ونظافة األ* هل تتم العناية بنظافة المطع

 عم/ال()ن                                   . وني بعد غسلهاالمناسبة مع مراعات تجفيف األ

 عم/ال()ن                       .    لمناشف الورقية في نظافة المناضدهل يتم استخدام ا* 

 نعم/ال()                            و حاويات محكمة الغلق .           أكياس بالستكية أات في * تجميع النفاي

 :شتراطات الصحية للمواد الغذائيةاال

و مطهية نظيفة أوجبات الغذائية سواء كانت طازجة ة في تحضير ال* جميع المواد الغذائية المستخدم

وخالية من عالمات التلف والفساد وصالحة لالستهالك البشري ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة 

 ()نعم/ال                                                                  .بكل نوع

 )نعم/ال( المعدة للتقديم على درجات الحرارة المناسبة لكل نوع وأولية سواء األتحفح المواد الغذائية *

* ترتب المواد الغذائية داخل الثالجات لحمايتها من التلوم ومنعا إلتالف بعضها البعض مع منع 

 و التي تأكل طازجة )نعم/ال(أن النيئة لألغذية المطهية مالمسة اللحوم واألسماك والدواج

مواصفات القياسية لوان والبهار والمنكهات ... مطابقة للالمضافة للمواد الغذائية مثل األ واد* جميع الم
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 )نعم/ال(       .                                الخاصة بكل نوع

 )نعم/ال(                            و مشروبات محضرة من اليوم السابق .              أطعمة أ* ال يتم تقديم 

                              :الصحية الواجب توفرها بالعاملين االشتراطات

 م/ال(مراض المعدية )نعسارية المفعول تثبت خلوهم من األ * حصول العاملين على شهادات صحية

 .                    )نعم/ال(بدانهمأبنظافة  ونالمظهر ومعتن وملين حسن* جميع العا

 نعم/ال()                .              عداد الطعامإماكن أكل والشرب داخل * عدم تناول األ

ون من الل ن يكون هذا الزيأوقت العمل مع غطاء للرأس ويستحب * ارتداء العمال زيا موحدا نظيفا 

 .                    )نعم/ال(بيض ويخفح في دواليب خاصةاأل

ختصة  ت الصحية المبالغ الجهاإعراض مرضية مع وجوب أي عامل عن المطعم تظهر عليه أبعاد إ *

 ال(مراض المعدية.             )نعم/من األ يّ أفي حالة ظهور 

 . )نعم/ال(ذية ذات رقبة ومرايل ال تمتا الماءأح* يزود عمال الغسل بقفازات و

 نعم/ال()      ئيةالعمل في تحضير الوجبات الغذاقفازات صحية تستخدم مرة واحدة عند * ارتداء العمال 

 قاعة الطعام: - 10

 )نعم/ال(                             .لى غرفإ* مساحتها مفتوحة وليست مقسمة 

 * يتناسب عدد الطاوالت والمقاعد مع عدد المرتادين.                  )نعم/ال(

 )نعم/ال(* القاعة تتصل بقاعة الطبخ عن طريق فتحة يتم توزيع الطعام من خاللها 

 كان مصدرها )نعم/ال( ايّ أدورات المياه وال تغمرها المياه * قاعة الطعام بعيدة عن 

 * جدران القاعة قابلة للغسيل ويسهل تنظيفها وخالية من التصدعات والشقوق  )نعم/ال(

 )نعم/ال(                               رضية القاعة غير منفذة للماء وسهلة الغسيل والتنظيف وغير زلقة.أ *

 * السقوف تمنع تراكم القاذورات واختفاء الحشرات الضارة كالعناكب وسهلة التنظيف )نعم/ال(

 القوارض. )نعم/ال(النوافذ مزودة بسلك شبكي لمنع دخول الذباب والحشرات و *

 .                                                   )نعم/ال(تانة كافيءضاة واإلئ* التهو

 * توفر المياه الصالحة للشرب.                                               )نعم/ال(

 دوات نظافة داخل قاعة األكل )مكانس، مماسح...( .   )نعم/ال(أ* ال يحتفح بأي 

 .          )نعم/ال(خل قاعة الطعامحتفح بأي مبيدات حشرية أو مطهرات داي * ال

 .    )نعم/ال(بعد انتهاء تقديم الوجبات مباشرةوياتها * تنظف القاعة وجميع محت

 .         )نعم/ال(يب العاملين على كيفية استعمالها* توفير وسائل السالمة وتدر

 دخنة والهواء الحار والبخار )نعم/ال(هاز لتكييف الهواء ومروحة شفط األ* توفر ج

 م/ال()نع ة في قاعة الطعاممتخد* توفر دواليب محكمة الغلق لحفح األواني واألدوات المس

 .                                                 )نعم/ال(* األواني غير قابلة للصدأ

 نعم/ال(.                                         )* الوجبة الغذائية صحية وغذائية

 )نعم/ال(        .                                عاقة* توفر مدخل خاص بذوي اإل

 .                           )نعم/ال(عاقة* توفر مقاعد وطاوالت خاصة بذوي اإل

 عم/ال(.         )ناملي األمراض المزمنة مثل السكري* توفر وجبات خاصة بح

 )نعم/ال(                                  كلة المدرسية.                                     * األولوية للتلميذ في األ

 اشتراطات سلوكية: -11
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ات، * توفر دليل عمل للعملة في المطعم معلق في مكان واضح ومكتوب بخط واضح مع وجود إشار

 (تنظم قواعد العمل داخل المطعم وقواعد سلوكهم تجاه التالميذ )نعم/ال

 مكان خاص بالتدخينماكن واضحة داخل المطعم مع تخصيا أ* توفر ملصقات منع التدخين في 

 للعملة بعيدا عن المطعم.                                  )نعم/ال(

لى إكل بل األللمطعم من غسل اليدين قدليل ينظم دخولهم ثاق سلوك للتالميذ داخل المطعم و* توفر مي

 نعم/ال()                                  .في مكان واضح للتالميذ ايكون هذا الدليل ملصقغسلها بعد األكل و

 نعم/ال()     سواءة التالميذ بدون تمييز وعلى حد ن على المطعم معاملون والمشرفو* هل يحسن العامل 

 (نعم/ال)          * هل العقوبات داخل المطعم لمن يخالف النظام الداخلي تراعي مصلحة التلميذ الفضلى

 

 حوارات منفردة: 

 : 1تلميذ رقم 

 :2تلميذ رقم 

 : 3تلميذ رقم 

 

 : 1داري رقم إ

 

 : 2عامل رقم 

 

 مدير المؤسسة: 

 

 جراءات العاجلة داخل المؤسسة:اإل

 

 : مالحظات عامة

 لمبيتاقسم المالحظات مخصا لوضع الحجج العينية أو الرقمية الخاصة ببيانات المطعم أو  -

 و المبيت المدرسي.أتهم حالة المطعم  ىالمدرسي وأي مالحظة أخر

رأي بداء الإالغاية منها باألساس التشريك في و ،جباريةإحوارات المنفردة هي طوعية وليست ال -

 وأخذ مقترحات جميع األطراف المتداخلة في المطعم والمبيت المدرسي.

ائر صممت هذه االستمارة لكي تكون شاملة وملمة وسهلة التعمير تراعي حجم الفريق الز -

 .تكاملواختصاصاته إن تعذر تشكيل فريق م

 

 االمضاء

 * المهدي أوالد سعد 

 *ناجح بن رشيد

 *حسن حسن
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 ً  إصالحيةداخل مؤسسات  رصد انتهاكات حقوق الطفل - خامسا

 

 

 هدى بن صالحإعداد: 

 اإلعداد ما قبل الّزيارة:

مع مراعاة النّوع  مرافقين 10و 2بين يجب أن يكون  تشكيل الوفد الّزائر واجتماعه قبل أداء الّزيارة: -

ّن كما أ، ةؤّسسّونات الماالجتماعي وتوّزع المجموعات إلى ثنائيّات حتّى يتسنّى لها مراقبة كّل مك

 ... العقاب، اإليداعبوفق حداثة العهد  -ين يودّون مقابلتهم ذن الّ ين لهم حريّة اختيار المودعيالمرافق

بيب طن مثل ستستخدم في الّزيارة مع االستعانة بخبراء ومرافقيتوفير المعدّات واألدوات التّي  -

  .شرعي

 .ومدّتها باعتماد معايير موضوعيّةالتّنصيا على توقيت الّزيارة  -

 تعيين رئيس الوفد أو المنّسق الذي سيقوم بالتّنسيق بين أفراد المجموعة. -

 مراقب صّحة...، تعيين خبراء آخرين كطبيب -

ة  لّسنويّ مثل تقارير حول األنشطة ا لمعلومات عن المؤّسسة المقصودة:جمع أكبر عدد ممكن من ا -

 نوات األخيرة .مؤّسسة خالل الثاّلم سلل

وي على م تحتة لهجمع كّل البيانات الّشخصيّ وحينة عن المودعين بالمؤّسسة مإعداد قائمة مفّصلة و -

 سببه.تاريخ اإليداع و

 .ألخيرةثاّلم انوات الي السّ المتعلّقة بالتّدابير التّأديبيّة ف اإلحصائيّاتجمع اللوائح الخاّصة بالمؤّسسة و -

 م بدقّة.ظائفهالمستخدمين داخل مؤّسسة الّرعاية مع التّنصيا على واالستعالم عن عدد الموّظفين و -

 .ةجيهة تتعلّق ببعض الحاالت الخاصجمع معلومات و -

 ات التّي يجب أن يحضرها الوفد:المعدّ  -

 قلمان جافّان لكّل عضوكنّش سميك الغالف و 

 أقالم كتابة متعدّدة األلوان أوراق بيضاء و 

 مطّهر لليدين أو مناديل ورقيّة مبلّلة 

 ليل بول /علب جمع عيّنات عضويّة.مصابيح يدويّة صغيرة /شرائط تح 

 أثناء الّزيارة:

ل بروح ألوّ االلّقاء  طبيعة الّزيارة حيث عادة ما يتّسمئلة خاّصة على المدير/ة تتماشى وطرح أس -

 .ةيّة بدقّ لمهنصفاتهم ارورة تقديم رئيس الوفد ومرافقيه وذلك بذكر أسمائهم والودّ مع ضالمجاملة و

يارة هي الزّ  نّ استقصائية/ وقائيّة حيث يوّضح رئيس الوفد أ يجب ذكر الهدف من الّزيارة: ،لإلشارة -

 .فينالّطر ن الثّقة والتّعاون بينما اخبالتّالي يخلق منفي إطار التّعاون وتحسين المنظومة و

 نفراد صحبة األطبّاء واإلطارات شبه الطبيّة.اطلب مقابلة المودعين على  -

 :لوجود كافّة مكّونات المؤّسسة مثابعد التأّكد من  طرح بعض األسئلة على المدير/ة -

 فرع رابطة حقوق اإلنسان بالمهدية



 

223 

 ؟ى رأس المؤّسسة؟ خبراته العلميّةتاريخ تولّي المهاّم عل 

  ّمهاّمها ...؟سة وصفتها وتاريخ تأسيس المؤس 

 :؟كيفيّة توزيعهم ؟عددهم؟ مدّة إيداعهم؟ جنسهم المودعون بالمركز 

 المكّونون ../الطبّي / المربّون شبه ريون / األعداد /اإلطار الطبّي واإلدا :نسق العمل. 

  التّنظي: الّزيارات العائليّة / الّرياضة /البريد /األنشطة التّثقيفيّة... 

  اإلجراءات التّأديبيّة: اإلنذار / الّرهان / العزل... 

 المراقبة /الحراسة /منع الهروب / الحماية ... :اإلجراءات األمنيّة 

 ا بينهم.مفي ملكيفيّة تسيير العطبيعة االتصال الدّاخلي بين الموّظفين داخل المؤّسسة و 

  لّشكاوي.ا، ادمالحو ،اإلصابات، النّقل ،يتعلّق بالقبول مات المودعين فيالتثبّت من سجاّل 

 كيفيّة التصّرف فيهاميزانيّة المؤّسسة و... 

  تنّظم الّزيارة

ة مقابل ويتّم اختيار ...مواعيد مع الّصنف المعالج وبعض المسؤولون عن الخدمات االجتماعية  -

المسؤوليّة /اعية الموّظفين وفق معايير خاّصة ودقيقة مثال المسؤوليّة الطبيّة / المسؤوليّة االجتم

 ...النّقابيّة 

 التّأهيل إلعادة اإلدماج ...للمودعين و طرح أسئلة تهتّم بالتّأهيل النّفسي -

خ مطابال، فيهالتّر ،ساحات الفسحة ،اإلقامةين خاّصين بها مثل أماكن هناك أماكن يجب تعيين مراقب -

 مناطق اإلنتاج ... ،المخازن

 امتالك ،ة المياهدرجة حرار، حالتها الصحيّة، عدد الحّمامات، مقّر الّسكن التأّكد من ظروف اإلقامة: -

 ..المتوازن.توفّر الّطعام الصّحي و ،ة الاّلزمة داخلهائالتهو ف،الغطاء الكافي بالغر

 نفراد ... اعلى  نوتحفّح مع المحتجزيضرورة التّعامل باحترام  -

 إنهاء الّزيارة:

 .بإنهاء الّزيارة مع شكره وطمأنتهضرورة إشعار المودع  -

 فسح المجال للمودعين لطرح أسئلة إن رغبوا في ذلك. -

 توديع المودعين. -

 .ةلّرعاية لمؤّسسة اقاط اإليجابيّ من جديد مع ضرورة الثّناء على النّ تجّمع الوفد الّزائر  -

 .حظات واالستنتاجات والتّوصياتكتابة التّقرير وفق منهجيّة معياريّة تتضّمن المال -
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ً ساد  إصالحيةداخل مؤسسات  رصد انتهاكات حقوق الطفل - سا

 استمارة

 زيارة مركز إصالح لألطفال في نزاع مع القانون
  

 :إعداد

 مروة صويلحبسمة فارس، سمية عبود، 

 فرع قابس  -الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 

 

 عاّمة معلومات

 :مكــان الزيـــارة

 :اعضاء الفريق

 :رئيس الفريق

 :تاريخ الزيارة

 مدة الزيارة:

 اإلحصائيــات

 النــزالء – 1

  عدد النزالء الجملي:

 :إنــاث     ذكــور: عدد النزالء حسب الجنس:

 عدد المحكومين:                              عدد الموقوفين:     

 عدد األعمار : 

 معدل األعمار:  

 أنواع الجرائم:

 معدّل عدد السجناء المستفادين من العفو في السنة :

 هل هناك اختالط بين المحكومين واالحتياطيين؟
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 الجهة المصّرحة بالمعلومات:

 األعــــوان – 2

 عدد األعوان الجملي:

 :ثإنــا    :ذكـــور عدد األعوان حسب الجنس:

 اختصاصاتهم: 

 

 

 

 الجهة المصّرحة بالمعلومات:

 اإلدارة – 3

 عدد المكاتب:

 أنواع السجالت وعددها:

 عدد السيارات: 

 عدد السيارات نقل للجلسة:

 الجهة المصّرحة بالمعلومات:

 المصحة – 4

 المساحة:

 التجهيزات:

 عدد األطباء:

 :اختصاصات

 اإلطار الشبه الطبي:

 األدوية:

 التالقيح:
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 األمراض المنتشرة:

 مكان عزل:

 عدد الوفيات : 

 عدد سيارات اإلسعاف:

 ؟هل وقع التعّرض لحاالت تعاطي المخدرات والحبوا المهلوسة

 الجهة المصّرحة بالمعلومات:

 المــركــز

 :المساحة

 عدد األجنحة:

 عدد الغرف:

 مساحة الممرات:

 الترفيه:فضاءات 

 فضاء المطالعة:

 : الورشـــات

  العدد   

 

 ختصــاصات:اال  

 األنشطة:

 

 المطعم-1

 المساحة:

 موقعه:

 المعدات المعدات:

 وضعية التهوئة:

 وضعية اإلنارة:

 نوعية األكلة المعدّة أثناء الزيــارة:
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 المخزن-2

 المساحة:

 المعدات:

 الوضعية:

 :نسبة الرطوبة

 نسبة الحرارة:

 األجنحة-3

 موقعها في المكان العام:

 عدد الغرف:

 الغرف-4

 مساحتها:

 عدد األسّرة:

 عدد النزالء:

 عدد الشبابيك:

 اإلنارة:

 الرطوبة:

 الجدران:

 التلفاز:

 بعض التجهيزات األخرى إن وجدت:

 قاعة للزيارة -5

 متوّسط عدد الزيارات لكل طفل سجين في االسبوع:

 عائالتهم؟هل هناك أطفال ال تتم زيارتهم من طرف 

 الجهة المصّرحة:

 ستحمامبيوت اال -6

 العدد:

 :التجهيزات

 ماء ساخن / بارد: -

 األبواا: -

 التهوئة: -
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 الموقع:

 الصرف الصحي-7

 العدد:

 الموقع: 

 النظافة:

 الروائح:

 :التجهيزات

 ماكن ممارسة الشعائر الدينيةأ-8

 أنواعها:

 المساحة:

 النظافة:

 التجهيزات:

طفال المحتجزينمقابلة األ
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 تاريخ الدخول:

 النزيل:فئة 

  نزيل ألّول مّرة  نزيل سابق

 :وضعيته

  موقوف  محكوم

 العمر:

  :يةالجنس

  مقيم  تونسي

 المستوى التعليمي:

 معاملة اإلدارة معه:

 :ستحماموقت اال

 ستحمام:تواتر اال

  :نوعية األكلة

 :الكميّة 

 :النوعية 

 األنشطة الترفيهية والتكوينية:

 التلفاز )الوقت(:

 المطالعة )أنواع الكتب(:

 المقابالت مع اإلطار الطبي:

 زيارة العائلة:

 التقييم لمستوى الخدمات المقدمة 

 :التعليم والبرامج •

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول غير مرضى

     

 

 التغذية: •

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول غير مرضى
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 : بالتدري •

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول غير مرضى

     

 

 :الرعاية الصحية •

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول غير مرضى

     

 

 ؟ما هو تقيمك لقنوات التواصل مع المسؤولين باالصالحية •

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول غير مرضى

     

 

 ما هو تقيمك لمدى االستجابة لتوفير متطلبات النزيل وذويه؟•

 ممتاز جيد جدا جيد مقبول غير مرضى

     

 مقابلة األعوان

 تحديد مدة عمله:   

 ختصاص:اال

 األقدمية:

 الجنس:

 الدورات التكوينية:

 المشاكل: 

 المقترحــات:

 رأي الفريق

 النقاط االيجابية الموجودة:

 :الصعوبات

 التوصيات:

 االمضاء:

 مروة صويلحبسمة فارس، سمية عبود، 

 فرع قابس  -الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
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 المالحق

 

 اتاسبالملحق األّول: وضع األطفال في العدالة في تقرير دائرة المح -

 وضع األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة في تقرير الملحق الثّاني: -

 2018الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 

الثّالث: مبيتات القيروان رطوبة ومياه وروائح كريهة  الملحق -

 وأغذية فاسدة

: مبادئ حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي الّرابع الملحق -

 .وتحسين العناية بالصحة العقلية
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 الملحق األّول

 

 وضع األطفال في العدالة في تقرير دائرة المحاسبات

اية جلّة حمال بمأحاط المشّرع التونسي الطفل في نزاع مع القانون )فيما يلي الطفل( بحّق متميّز عم

المجلّة  وعّرفت. 1995نوفمبر  9المؤّرخ في 1995لسنة  92الطفل الّصادرة بمقتضى القانون عدد 

عدّ الطفل ّصة. ويام خاالطفل بأنّه كّل إنسان عمره أقّل من ثمانية عشر عاما ما لم يبلن سّن الّرشد بأحك

 .ئين الجزالقانواجانحا على معنى هذه المجلّة إذا بلن ثالثة عشر سنة كاملة وارتكب فعال يعاقب عنه 

 لمؤقتقاف الطفل في مراكز االحتفاظ اويشمل المسار القضائي جملة من المراحل تتمثل في إي

الة ق أو إحلتحقيوإعالم وكيل الجمهورية الذي يقّرر إخالء سبيل الموقوف أو القيام بأعمال البحث وا

ل إلى وليّه أو أو تسليم الطف القضية إلى قاضي األطفال أو إلى محكمة األطفال. ويمكن حفح القضيّة

حظة ز المالبمؤّسسة للتربية والتكوين أو بمركز طبّي أو بمركإحالته على قاضي األسرة أو وضعه 

دوب ن لمنأو بمركز إصالح أو تحت نظام الحرية المحروسة. وبهدف إيقاف التتبعات الجزائية يمك

 .حماية الطفولة تفعيل آلية الوساطة في كّل مراحل المحاكمة والتنفيذ

جناحي  قضيّة في مادّة 6246المفصولة  عدد القضايا 2015-2014وبلن خالل السنة القضائيّة  

 والحاالت طفال 7506قضيّة في مادّة جنائي األطفال وعدد األطفال المحكوم عليهم  319األطفال و

 .حالة 2549من قبل المصالح األمنيّة  2015المتعّهد بها خالل سنة 

انون ع القمفي نزاع وتهدف المهّمة الّرقابية إلى النظر في مدى استجابة منظومة إصالح األطفال 

 .2017 إلى ماي 2012للمصلحة الفضلى للطفل. وتعلّقت األعمال الرقابيّة أساسا بالفترة من 

طفولة ل والوشملت األعمال الرقابية أهّم المتدخلين بالمنظومة وخاصة الوزارات المكلّفة بالعد

ولة مستشاري الطفوالشؤون االجتماعية ومؤّسسة السجون واإلصالح ومراكز إصالح األطفال و

الدفاع وبة وومركزي المالحظة بمن والمندوب العام لحماية الطفولة والمندوبين الجهويين للطفولة

تّم في مهني. وين الواإلدماج االجتماعي بالمالسين والوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة التونسية للتكو

ثة ة لثالوالقيام بزيارات ميدانيهذا اإلطار توجيه استبيان إلى كافة مراكز اإلصالح الخمسة 

 .سينوذلك فضال عن مركز المالحظة بمنوبة ومركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بالمال منها

 :وخلصت المهّمة الّرقابية إلى

ة ضرورة مراجعة النصوص القانونية المعتمدة وإجراءات التقاضي والهياكل المكلّف -

  .بالتحقيق والمحاكمة

ءم مع تتالف اإليواء والرعاية الصحية والنفسانية بمراكز اإلصالح لإعادة النّظر في ظرو -

  .المعايير الدولية ومتطلبات العمل اإلصالحي

اف ألطرادعم الرعاية الالحقة لمغادرة األطفال مراكز اإلصالح عبر تعزيز التنسيق بين  -

 وفرتت المتدخلة في المسار اإلصالحي وذلك في إطار سياسة قضائية واجتماعية مندمجة

ن موالحدّ  اجهمعلى المقّومات البشرية والمالية والمعلوماتية قصد تأهيل هؤالء األطفال وإدم

 .ظاهرة العود

 أبرز المالحظات

 اآلليّات القانونيّة لحماية األطفال في نزاع مع القانون- 
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طريقة نون بوردت جّل األلفاظ المعتمدة بالنصوص القانونية المتعلقة باألطفال في نزاع مع القا

ندوب طفل لم. وال تخّول مجلّة حماية البالجنوح واالنحرافتصدر أحكاما مسبقة باإلدانة وتصفهم 

تعدّ ي موإزاء ذلك، ل بهدف إيقاف التّتبّعات أو المحاكمة.تفعيل آليّة الوساطة تلقائيّا حماية الطفولة 

نويّا من سقضيّة مفصولة  9340مطلبا من جملة ما معدّله  467المعدّل الّسنوي لمطالب الوساطة 

 .2015إلى  2012

ية ت الجزائلعقوبابهدف تجنّب اآليّة التّحويل خارج النّظام القضائي ولم ينّا التشريع التونسي على  

وفي  قضائية.بات الزائي وعلى استثنائيّة اللّجوء إلى اإلنافي حالة ارتكاب خطأ ج مدّة االحتفاظوعلى 

طفال من عدد األ 85نسبة األطفال الموقوفين % 2016- 2012هذا اإلطار، بلغت خالل الفترة 

أنهم وذلك طفال مدّة األحكام الصادرة بش 113المودعين بمراكز اإلصالح. وتجاوزت فترات إيقاف 

ى ة لم تتجاوز علوما. وبلغت نسبة األطفال الذين تّم إيداعهم لمدّ ي 377أيّام و 3لمدّة تراوحت بين 

 9مدّة فاقت ل% في حين كانت نسبة األطفال الذين تّم إيداعهم 74%و 42التوالي شهرا وثالثة أشهر 

إيداع  2017أفريل  - 2012طفال. واتضح أنّه تّم خالل الفترة  6542% من جملة 4أشهر في حدود 

   ح.جننة تعلّقت بهم تهم من مادّة الس 15عند اإليقاف التّحفّظي عن  تقّل أعمارهم أطفال

ال وإعداد مخّطط عملي لمراجعة قضاء األطف، لم يتّم االنطالق في إنجاز 2017وإلى موفى مارس  

حريّة يّة العدم تفعيل آلبخصوص قضاء األطفال عالوة على  دراسة تتعلّق بالتّنسيق بين الوزارات

صورة بيسمح باستخراج المعطيات اإلحصائية  ال يتوفّر نظام معلوماتي مندمج. كما المحروسة

ل غياب بعض اإلحصائيات الضرورية على غرار عدد قضاة تحقيق األطفا حينية مما أسفر عن

 .وعدد األطفال المودعين في الّسجون وعدد هذه الّسجون

ب ألطفال حاالت تعذي 5و 2016- 2013حالة تعنيف خالل الفترة  49ومن ناحية أخرى، تّم تسجيل  

اع أحد . كما لم يتّم تمكين طفل من حقّه في حضور المحامي وتمكين دف2017و 2016خالل سنتي 

 .المتّهمين من االّطالع على األبحام األّوليّة لدى الضابطة العدليّة

وساطة لية الآ بتفعيلبتطوير المنظومة القانونية  توصي دائرة المحاسباتوبغاية مزيد حماية الطفل 

صلحة قصد تكريس الم آلية خاصة بمدة وظروف االحتفاظووضع  تلقائيا لمندوا حماية الطفولة

 .الفضلى للطفل

 التّكوين واإلدماج -

واقتصر بمركز  حأ.د سنويّا بعنوان كّل مركز إصال 5 لم تتعدّ الموارد الماليّة المخّصصة للتّكوين 

ال . واقتصرت نسبة األطف2016د سنة  9,980المروج معدّل اعتمادات التّكوين للطفل على 

كما بلغت  % من جملة األطفال المغادرين.18على  2016المتحّصلين على شهائد ختم التّكوين سنة 

دون اجتياز ر وأشه 3بمركز اإلصالح بالمروج نسبة األطفال الّذين غادروا المركز قبل قضاء مدّة 

يتطابق  برنامج التكوين المعتمد ال% من جملة األطفال المغادرين علما بأّن 65امتحان مهني 

م ادات ختعدم اعتماد الجهات المشغّلة أو الممّولة لشهى لإومواصفات التّكوين المهني إضافة 

 .التّكوين المسلّمة لألطفال

لفنّية لدى مندمجة لحماية الطفولة وتفعيل اللّجنة ارسم سياسة  2016ولم يتّم إلى حدود جوان  

رار الق رغم صدور وزارة العدل المكلّفة بمتابعة األطفال الجانحين وإصالحهم وإعادة إدماجهم

صلوا بمكاتب % فقط من األطفال العائدين اتّ  26. وتبيّن أّن 2002المتعلّق بإحداثها منذ جويلية 

عائدين يجهلون % من األطفال ال72فاع واإلدماج االجتماعي وأّن % بمراكز الدّ 16الّتشغيل المهني و

مج اإلدماج على نسبة األطفال المنتفعين ببرنا 2016برامج الّرعاية الالّحقة. واقتصرت بعنوان سنة 

 .% من جملة األطفال المغادرين بكافّة المراكز14
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مشروع خاّص منذ  أ.د بعنوان بعث 5مة وتبيّن أّن المنحة القصوى الممكن االنتفاع بها والمحدّدة بقي

ة سنة. كما د شهريا لمدّ  100وذلك بإضافة مبلن  2017لم يتّم مراجعتها إالّ في أفريل  1997سنة 

مركزي بلسنة تبيّن طول الفترة الفاصلة بين تاريخي اقتراح قرار التّزكية وتفعيله حيث تجاوزت ا

من  % 25تحّصل  2017- 2012وخالل الفترة  .2016اإلصالح بمجاز الباب وبسوق الجديد خالل 

لصدد طول اأ.د. ولوحح في هذا  3مجموع األطفال المنتفعين ببرنامج اإلدماج على منحة أقّل من 

يوما  1478 يوما وتصل إلى 517الفترة الفاصلة بين صرف القسطين األّول واألخير ليبلن معدّلها 

 .د 1.255بعنوان منحة جملية اقتصرت على 

طلّبات ب لمتصي دائرة المحاسبات بتوفير الموارد البشرية والمادية ووضع البرامج بما يستجيوتو 

جنوح اد للالشغل وبتقليص آجال صرف مختلف أقساط المنحة المسندة قصد الحدّ من إمكانية االرتد

 .والعود

  

 I- ناآلليّات القانونيّة لحماية األطفال في نزاع مع القانو 
تحقيق ل يتهاتبيّن عدم كفاتضّمن التّشريع التّونسي ضمانات لحماية الطفل طيلة المسار القضائي 

 .تسجيل نقائص تعلّقت بتفعيل هذه الضماناتالمصلحة الفضلى للطفل عالوة على 

   النصوص القانونية والمصلحة الفضلى للطفل -أ 

ظومة ّور منالكشف عن نقائص تعلّقت بمواكبة النصوص القانونية لتطأفضت األعمال الرقابيّة إلى 

 .بالهياكل المكلّفة بالتحقيق والمحاكمةحماية الطفل وبإجراءات التقاضي و

 النّصوص المعتمدة بمنظومة حماية الّطفل -1

ه منحرف أو على أّن "وصم الحدم بأن تنّا مبادئ األمم المتحدة التوجيهيّة لمنع جنوح األحدام 

ّل جأّن  جانح كثيرا ما يساهم ... في نشوء نمط ثابت من الّسلوك المستهجن عند الحدم". إالّ 

قة ا مسبالتّسميات المعتمدة بالمنظومة التشريعيّة الخاّصة بالطفل وردت بطريقة تصدر أحكام

 ار "األحداثباإلدانة على ذوي الّشبهة من األطفال وتصفهم بالجنوح واالنحراف على غر

حين" ضمن كّل و"األطفال الجان ن" ضمن األمر المتعلّق بالنّظام الداخلي لمراكز اإلصالحيفالمنحر

 ألطفالامالحظة اعي لمن مجلّة حماية الّطفل واألمر المتعلّق بالتّنظيم اإلداري والمالي للمركز االجتم

ة لالطفووواألسرة ارة شؤون المرأة و"الّطفولة الجانحة" ضمن األمر المتعلّق بضبط مشموالت وز

ة اعيالجتمامصالح وزارة الّشؤون  و"حدم جانح" بالقرار المتعلّق بخدمات إداريّة مسداة من قبل

  اجتنابوف يتمّ سوجاء في ردّ وزارة العدل أنّه "... . والمؤّسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنّظر

 ."استعمال مثل هذه العبارات بمشاريع التنقيحات

على أهميّة  (6)1985أّكدت قواعد األمم المتّحدة إلدارة شؤون قضاء األحدام لسنة من جهة أخرى، 

اعتماد آليّة التّحويل خارج النّظام القضائي بهدف تجنيب تسليط العقوبات الجزائية على األطفال 

هذه اآلليّة في عدد من التجارب المقارنة على غرار التجربة  وتأهيلهم وإعادة إدماجهم. وقد تّم اعتماد

الهولنديّة حيث يتوفّر لدى الشرطة عدد من التدابير التي بإمكانها تنفيذها لتجنيب األطفال نظام العدالة 

 .الجنائيّة

ها. م أهميتة رغوخالفا لذلك، لم يتّم ضمن التشريع التونسي التنصيا على مثل هذه اآلليات القانونيّ 

ال إلى عائالتهم % من األطف80وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنّه تّم اتخاذ قرار تسليم أكثر من 

سمية ل الرّ عوضا عن توجيهم إلى هياكل تأهيل. وتحول هذه الوضعيّة دون متابعتهم من طرف الهياك

 .ّشةهعية ط اجتمابهدف إعادة إدماجهم خاصة وأن نسبة هاّمة من هؤالء األطفال ينحدرون من أوسا
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  إجراءات التقاضي -2

لى علتنصيا تّم ايلم يستثن المشّرع التونسي الطفل من االحتفاظ الوقتي لدى الّسلط األمنيّة حيث لم 

الفا خي وذلك جزائ عدم االحتفاظ به داخل المراكز األمنيّة وعلى مدّة االحتفاظ في حالة ارتكابه لخطأ

ت ي حاالالقانون اإليطالي الذي اشترط االحتفاظ بالّطفل فلبعض التجارب المقارنة على غرار 

 .سنوات 9عن  التلبّس ال غير ومتى كان األمر يتعلّق بجريمة خطيرة تستوجب الّسجن لمدّة ال تقلّ 

ولئن كّرست مجلّة اإلجراءات الجزائيّة بعض االمتيازات لفائدة ذي الّشبهة قبل إيقافه على غرار 

وريّة إالّ أنّها لم تنّا على استثناءات لفائدة األطفال كضرورة فصلهم ضرورة إعالم وكيل الجمه

عن البالغين عند االحتفاظ المؤقّت بالمراكز األمنيّة وذلك خالفا لتوصيات خّطة العمل العربيّة الثانية 

ريعات بما يؤّمن حّق الطفل في نظام إجراءات والمتمثلة في مراجعة التش (1) (2004-2015)

خاّص بفترة ما قبل المحاكمة على غرار جعل اإليقاف االحتياطي مقتصرا على الجرائم األكثر 

 .خطورة وتخصيا جناح خاص باألطفال بمركز اإليقاف

لمتعلّقة لجنح ااوايات ويتّم اعتماد مجلّة اإلجراءات الجزائيّة بخصوص أعمال التّتبّع والتّحقيق في الجن

ع ممساواة دم القباألطفال وفي ذلك عدم استثناء للطفل وإقرار مروره بمراحل التتبّع والتّحقيق على 

ن م 17ين مادّتالبالغين حيث ال يتّم تجنيبه أطوار التحقيق على درجتين وهو ما يحول دون تطبيق ال

 حاكم األطفالمتعطى ّت على ضرورة أن من اتفاقيّة حقوق الّطفل التّي نصّ  3قواعد األمم المتّحدة و

 .وهيئات التّحقيق أولويّة عليا للتّعجيل إلى أقصى حدّ بالبّت في القضايا

يق وذلك مراحل التّحق 2016فضال عن ذلك، لم يشمل تنقيح مجلة اإلجراءات الجزائيّة في سنة  

بات ى اإلناجوء إلاستثنائيّة اللّ تكريس خالفا لتوصيات خّطة العمل العربيّة المذكورة والتي دعت إلى 

 اّلزمةوقيام قاضي األطفال مباشرة أو عن طريق شخا مؤّهل لذلك بجميع األبحام ال القضائية

 جراءاتلة اإلللوصول إلى الحقيقة. وجاء بردّ وزارة العدل أنه تّم تركيز لجنة لمراجعة أحكام مج

 .الجزائية وهي بصدد إجراء االستشارات

بهدف اطة من مجلّة حماية الّطفل على آليّة الوس 117إلى  113نّصت الفصول من على صعيد آخر، 

قت ائا تعلّ لى نقعوتّم في هذا اإلطار الوقوف  إيقاف التّتبّعات الجزائية أو المحاكمة أو التّنفيذ.

فولة ية الطباإلجراءات الّشكلية في رفع مطلب الوساطة حيث ال تخّول المجلّة لمندوا حماخاّصة 

وترمي  .نوبهقيام بآليّة الوساطة تلقائيّا إزاء شرط رفع مطلب الوساطة من قبل الطفل أو من يال

 .ثتهه أو ورينوب الوساطة إلى إبرام صلح بين الطفل الجانح ومن يمثّله قانونيا وبين المتضّرر أو من

قضيّة  9340 ملةمطلبا من ج 467وتبعا لهذه الوضعية، لم يتعدّ المعدّل الّسنوي لمطالب الوساطة  

ج دعم "تهدف برام. وجاء في ردّ وزارة العدل أنّه 2015 - 2012مفصولة سنويّا خالل الفترة 

فعيل تإلى  القدرات المنجزة في إطار مشروع دعم قضاء األطفال إلى دعوة جميع األطراف المتدخلة

 ."هذه اآللية في جميع المراحل

 الهياكل المكلفة بالتحقيق والمحاكمة -3

ء طفال سوا"القضاة الذين تتأّلف منهم محاكم األمن مجلّة حماية الطفل على أّن  81لفصل نّا ا

ه الّ أنّ إ ة".على مستوى النيابة أو التحقيق أو المحاكمة يجب أن يكونوا مختّصين في شؤون الطفول

ّل ظة في من حيث طبيعة التّكوين أو من حيث طبيعة العمل خاصّ  لم يتّم تحديد مفهوم االختصاص

ي فخّصصي ت"ال وجود لتكوين لقضاء األطفال. وجاء في ردّ وزارة العدل أنّه  عدم تفّرغ القضاة

ى المحاكم األخرالمحكمة االبتدائية بتونس فإّن جميع قضاة األطفال ب اوعد ... مادّة قضاء األطفال

 ."...غير متفرغين
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ة بقضايا دائرة االتّهام المختصّ من المجلة المذكورة على أّن  84عالوة على ذلك، نّا الفصل 

ولة األطفال تتألّف من رئيس دائرة لدى محكمة االستئناف ومستشارين مختّصين بشؤون الطف

الشؤون لة وبمن الوزراء المكلّفين بالعدل وبالشباب والطفو يعيّنان بناء على قائمة تضبط بقرار

 .من المجلة 82االجتماعيّة على معنى أحكام الفصل 

 حين في ق الفصل المذكور إلى إجبارية حضور مستشاري الّطفولة في مستوى التحقيقولم يتطرّ 

وميّة أو بة العملنّياينّا القانون الفرنسي على أنّه ال يمكن اتّخاذ أّي قرار في شأن الّطفل سواء من ا

بأن ت المحاسبوتوصي دائرة ا. إالّ بعد استشارة مصلحة الحماية القضائيّة للّشبااقضاة التّحقيق 

 .يشمل مجال تدّخل مستشاري الطفولة مراحل التحقيق

 ضوينقاضي األطفال يحكم بعد استشارة عمن المجلّة على أّن  82على صعيد آخر، نّا الفصل 

ا. م شفاهيّ آراءه . وخالفا لذلك تبيّن أّن بعضهم يبدونيبديان رأيهما كتابيامختّصين بشؤون الطفولة 

ل خطة تمثذه الهالتأّكد مسبقا من مدى استعدادهم لذلك بالرغم من أّن  كما تّم تعيين مستشارين دون

  .تطّوعياعمال 

 ة جديدةئنافيّ وبالرغم من تغير كّل من وزارات اإلشراف والخارطة القضائيّة عبر إحدام محاكم است 

لّق ر المتعلم يتّم صلب القرا 2013على غرار محكمتي االستئناف بسيدي بوزيد والقصرين منذ سنة 

كم المذكورة تسمية مستشاري طفولة بالمحا 2014بضبط قائمة المستشارين والذي تّم تحيينه في ماي 

لمستشارين علما بأنه والقائمة الفعلية ل عالوة على عدم التطابق بين القائمة المنشورة بالقرار المشترك

ن لصادر عاترك القرار المش تّم إثر انتهاء المهمة الرقابية للدائرة تدارك هذه الوضعية عبر إصدار

 .2018فيفري  13 وزيري العدل والشؤون االجتماعية والوزيرة المكلّفة بالطفولة بتاريخ 

ن محكمة كثر موتفتقر تسميات مستشاري الطفولة للدقّة بالنّسبة إلى الواليات التي تتوفّر بها أ 

 مما نظرات الالمحكمة المعنية ذ ابتدائيّة حيث تّمت تسمية المستشارين بصفة إجماليّة دون تحديد

ة ح خاصّ أدى إلى عدم ممارسة البعض منهم لمهاّمهم. ويتطلب دور المستشارين مزيدا من التوضي

 .مهاّمهمقة بفي غياب النّصوص التي تحدّد تكوينهم األساسي واإلجراءات اإلدارية والفنية المتعلّ 

  

   انونيةتفعيل المخططات االستراتيجيّة واآلليّات الق  -ا

لمكلّفة ازارة تّم الوقوف على عدم تفعيل جملة من النقاط المضّمنة بالمخططات االستراتيجيّة للو 

  .بالعدل وعدد من اآلليّات القانونيّة في مرحلة ما قبل المحاكمة وأثناءها

 تنفيذ المخططات االستراتيجيّة -1

منظومة االستراتيجية المتعلّقة بإصالح ال( والرؤية 2016 -2012ضبط المخطط االستراتيجي ) 

اء قة بتحسين قض( للوزارة المكلفة بالعدل جملة من األهداف المتعلّ 2019-2015القضائية والّسجنية )

ات شريعاألطفال من خالل تحسين الخدمات اإلحصائيّة وتطوير اإلعالم والتّواصل ومالءمة التّ 

ءات اذ إجراواتخ يير الدولية عبر وضع طرق بديلة لإليقافالوطنيّة وخاّصة منها الجزائيّة وفق المعا

 نصوص لمراجعة العقوبات وتعزيز حماية الطفل من خالل البحث عن حلول بديلة للسجن ومراجعة

مشاريع ورامج بالوزارة المكلفة بالعدل والمؤّسسات الملحقة بها وإحدام هياكل تخطيط لضبط وتنفيذ 

قضاء  لفائدة برنامج دعم إصالح مليون أورو 1,8تّم تخصيا الوزارة. ولتحقيق هذه األهداف 

 .2016األطفال والمزمع االنتهاء منه في مارس 

عة قضاء االنطالق في إنجاز مخّطط عملي يتعلّق بمراج 2017مارس  ىإالّ أنه لم يتّم إلى موف

سة دّة دراد مسوإعدااألطفال تماشيا مع المخّطط االستراتيجي للوزارة المكلفة بالعدل واالنتهاء من 

  .تتعلّق بآليّات التّنسيق بين الوزارات بخصوص القضاء المتعلّق باألطفال
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ة ة الخاصّ لعلميّ ولئن نّصت خّطة العمل العربيّة الثانية على ضرورة توفير اإلحصائيات والدراسات ا 

دم وجود عن تبيّ  برصد ظاهرة جنوح األطفال وتحليل أسبابها واستخالص اآلليات الكفيلة بمعالجتها،

عدم  نظام معلوماتي مندمج يسمح باستخراج المعطيات االحصائية بصورة حينية مما أسفر عن

ق مع لتحقيتوفّر بعض اإلحصائيات الضرورية لدى الوزارة المكلّفة بالعدل على غرار عدد قضاة ا

ؤّسسة األطفال وعدم تحيين اإلحصائيات المتوفرة عالوة على تضارا في المعطيات لدى م

 د هذهالسجون واإلصالح وعدم توفّر بعضها على غرار عدد األطفال المودعين في الّسجون وعد

 .الّسجون

 6لعدل فيوزارة اّظم لوتجدر اإلشارة إلى أنه تّم إثر انتهاء المهمة الرقابية للدائرة تنقيح األمر المن

لبرامج افي إعداد كّل من  إحداث مكتبين يعنيان أساسا بالمشاركةوذلك خاصة عبر  2018أفريل 

حقوق اصة بواالستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين نظام العدالة لألطفال والنصوص القانونية الخ

جنية ت السالطفل وتقييم نجاعتها فضال عن متابعة األطفال المودعين بمراكز اإلصالح وبالمؤسسا

فال األط دل التي تعالج وضعياتعالوة على تقييم عمل الهياكل التابعة للوزارة المكلّفة بالع

 .والمشاركة في تطوير المنظومة اإلعالمية الخاصة بقضاء األطفال

 تفعيل اآلليات القانونيّة في طور ما قبل المحاكمة -2

يب لتّعذانّا كّل من دستور الجمهورية التّونسية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على منع  

ما رامة. كة بالكإنسان للتّعذيب أو المعامالت الوحشيّة أو الحاطّ المعنوي والمادي وعدم تعريض أّي 

ء ثر إلقاإلطفل نّصت قواعد األمم المتّحدة النموذجيّة إلدارة شؤون قضاء األحدام على عدم إيذاء ا

 .القبض عليه

وز "ال يج 1979ة وعمال بالمادّة الخامسة من قواعد سلوك الموّظفين المكلّفين بإنفاذ القوانين لسن 

روب يب أو ضلتّعذألّي موّظف من الموّظفين المكلّفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأّي عمل من أعمال ا

ية الطفولة دوب حماة لمنالمعاملة القاسية أو الاّلإنسانية...". وخالفا لذلك، تبيّن من التّقارير الّسنوي

نيّة. كما تبيّن الة بالمراكز األمح 30حالة تعنيف أطفال منها  49تسجيل  2016- 2012بعنوان الفترة 

اكز حاالت تعذيب ألطفال بالمر 5من التشكيات المرفوعة لدى مندوب حماية الطفولة تسجيل 

ن موعدم تمكين طفل من حقّه في حضور المحامي بالّرغم  2017و 2016خالل سنتي  األمنيّة

بطة دى الضايّة لاألبحام األّول مطالبة والدته بذلك. ولم يتسّن لدفاع أحد المتّهمين االّطالع على

 .مكّرر من مجلّة اإلجراءات الجزائيّة 13العدليّة وذلك خالفا للفصل 

   تفعيل اآلليات القانونية في طور المحاكمة -3

  .يّةلجزائتعلّقت النقائا بتفعيل التدابير البديلة وبالنّصوص المتعلّقة بتطبيق العقوبات ا 

  التّدابير البديلة -1- 3

أو إلى  الحظةأتاحت مجلّة حماية الّطفل إمكانيّة تسليم الطفل وقتيّا إلى وليّه أو إلى مركز م 

ن ملغرض مؤسسة أو منظمة تعنى بالتربية أو التكوين المهني أو المعالجة مصادق عليها لهذا ا

 .طرف السلطة المعنية. كما نّصت على عدم إيقاف األطفال إالّ في الحاالت القصوى

بمراكز   (2)الموقوفينمعدّل نسبة األطفال  2016- 2012لذلك، ارتفع خالل الفترة  وخالفا 

من قواعد  17من مجموع األطفال المودعين. وفي هذا اإلطار، أوصت المادّة  85%  اإلصالح إلى

والتعجيل بالبّت في قضايا األطفال في مستوى التحقيق والحكم  بتطبيق التدابير البديلةاألمم المتحدة 

ة ممكنة لالحتجاز. إالّ أّن إجراءات التقاضي وفترات اإليقاف تجاوزت خالل لضمان أقصر فتر

طفال بمركزي إصالح األطفال بمجاز الباب والمروج مدّة  113بالنسبة إلى  2016-2012الفترة 

 .يوما 377أيّام و 3وذلك لفترات تراوحت بين األحكام الصادرة في شأنهم 
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ن مبالّرغم  وسةلم يتّم تفعيل نظام الحرية المحرية الّطفل، من مجلّة حما 99و 73وخالفا للفصلين  

النّصوص  حيث لم توضع اآلليات الكفيلة بتطبيقه على غرار 1995التّنصيا على إحداثه منذ سنة 

مهاّم. ر والالمنّظمة للمندوبين القاّرين والمتطّوعين من حيث االختصاص وسلطة اإلشراف والتأجي

لمحروسة إلى من المجلّة الذي أتاح اعتماد نظام الحرية ا 101ق الفصل وتبعا لذلك، ال يمكن تطبي

نة إلى س 18سنة حيث يتّم إحالة المودعين بمراكز إصالح األطفال الذين أتّموا  20حين بلوغ 

 اعد على يسالمؤّسسات الّسجنيّة. ومن شأن هذا اإلجراء أن يعّرضهم إلى العدوى اإلجراميّة وأالّ 

 .ختالط بالّسجناء البالغينإصالحهم نتيجة لال

وعمال بمجلّة حماية الطفل يتّم إيواء األطفال بمركز مالحظة بهدف إنارة قضاء األطفال حول 

الوضعيّة النفسيّة واالجتماعيّة ودوافع ارتكاب الفعلة التخاذ القرار الذي يتالءم مع المصلحة الفضلى 

دراسة ومالحظة  (1)الحظة األطفال بمنوبةللطفل. وفي هذا اإلطار، يتولى المركز االجتماعي لم

شخصيّة األطفال بهدف تحديد دوافع مخالفة القانون وخصائا شخصيّتهم والطرق الكفيلة بتعديل 

 .سلوكهم مستقبال إلنارة القضاء لمدّة شهر قابلة للتّجديد مّرة واحدة

على إيواء أطفال من  2016- 2012المركز المذكور اقتصاره خالل الفترة وقد اتضح بخصوص 

 .(2)والية وذلك بالرغم من أن مجال تدخله يشمل كافة واليات الجمهورية 24والية من جملة  16

تجاوز نسبة األطفال التابعين لكافّة % في حين لم ت75واستأثرت تونس الكبرى بنسبة إيواء بلغت 

 .%0,48واليات الجنوب 

بالرغم  عدم تفعيل المجالس االستشارية لمراكز الدفاع واإلدماج االجتماعيمن جهة أخرى، اتّضح 

من أنّها تتكّون خاصة من الوزارات المكلّفة بالدّاخليّة والّشؤون االجتماعيّة وشؤون المرأة واألسرة 

والعدل والشؤون الدينية والتكوين المهني والتشغيل والصحة العمومية والثقافة والشباب والرياضة 

مثلين عن الجمعيات العاملة والتربية عالوة على رئيس مصلحة اإلحاطة واإلدماج بالمركز وخمسة م

وتتولى هذه المجالس خاصة إبداء الرأي في برامج وأنشطة في ميدان الدفاع واإلدماج االجتماعي. 

 .(1)مراكز الدفاع واإلدماج المذكورة وتجتمع على األقّل أربع مّرات في الّسنة

نظومة في م حاسبات إلى تفعيل هذه المجالس بهدف مزيد التنسيق بين المتدّخلينوتدعو دائرة الم 

الء ين هؤإصالح األطفال ورسم أهداف مشتركة خاّصة في ظّل غياب هيكل مرجعي يتولّى التنسيق ب

 .المتدّخلين

 العقوبات الجزائيّة 3 -2- 

على  ريتهمحثّت مجلّة حماية الطفل وقواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحدام المجّردين من ح

إلمكان اقدر  تفادي اللجوء إلى االحتفاظ وإلى اإليقاف التحفّظي وإلى العقوبات الّسالبة للحرية

فا . وخالحصالإلوخاّصة منها العقوبات قصيرة المدّة التي تتنافى والتّدبير الهادف إلى التربية وا

 % 42اوز شهرا نسبة األطفال الذين تّم إيداعهم لمدّة لم تتج 2016 -2012لذلك، بلغت خالل الفترة 

ألطفال الذين تّم % في حين لم تتجاوز نسبة ا74أشهر  3ونسبة األطفال الذين لم تتجاوز مدّة إيداعهم 

 .طفال 6542% وذلك من جملة 4أشهر  9إيداعهم لمدّة فاقت 

، (2)من مجلّة حماية الّطفل ولمبادئ المحاكمة العادلة في إفريقيا 94جهة أخرى، وخالفا للفصل من  

طفال في اإليقاف التّحفّظي تقّل أعمارهم عن  260إيداع  2017أفريل  - 2012اتضح خالل الفترة 

. وجاء في ردّ وزارة العدل أنّه سيتّم التحّري بهم تهم من مادّة الجنحسنة بتاريخ إيقافهم تعلّقت  15

 .في هذا المعطى

    وسوق الجديد  (3)كما لم يتوّل قضاة األطفال زيارة مراكز إصالح األطفال بكّل من مجاز الباب 

من مجلّة حماية الّطفل. وبلن  109وذلك خالفا للفصل  2016-2012خالل الفترة   (5)وقمرت  (4)

زيارة  2,5لمركز اإلصالح بالمروج  2016 - 2011معدّل زيارات قضاة األطفال خالل الفترة 
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هذا المعدّل محدودا بالنظر إلى أن قضاة األطفال هم في اآلن نفسه قضاة تنفيذ سنويّا. ويعتبر 

 ."العقوبات. وجاء بردّ وزارة العدل أنّه "... سيتّم العمل على مزيد االضطالع بهذا الواجب

  

II- - رعاية األطفال بمراكز اإليداع  
صحية التربوية والرعاية الشملت النقائا ظروف إيواء األطفال والعمل االجتماعي والنظم  

 .والنفسية

 ظروف إيواء األطفال -1
ميم تصلى أّن من قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحدام المجردين من حريتهم ع 32تنّا النقطة 

صّممة ال وممؤسسات األحداث وبيئتها المادية يتعين أن يكون متوافقا مع غرض إعادة تأهيل األطف

بنظام  مزّودةوالحدّ األدنى من خطر الحريق وتضمن إخالء المباني بأمان ومبنية بطريقة تقلّل إلى 

 .فعّال لإلنذار في حالة نشوا حريق

ب ت تتطلّ مازالووخالفا لذلك، اتّضح أن مراكز اإلصالح لم تنشأ لغاية إيواء هذه الفئة من األطفال 

ات مقّومب ال تستجيب لمزيدا من التحسين حيث أّن فضاءات التكوين بمركزي المروج ومجاز البا

ي ف. وجاء لكافياالنظافة والحماية والتهوئة والصيانة وأّن الفضاءات التنشيطية غير متوفرة بالعدد 

.. على حين .ردّ مؤسسة السجون أنه "يتّم برمجة مشاريع التهيئة والتوسعة لمراكز األطفال الجان

 ."المراكز في آن واحدمراحل نظرا لعدم توفّر االعتمادات الكافية لتهيئة جميع 

المباني في  حيث أصبحت أغلب 1993ولم تتّم صيانة مركز مالحظة األطفال بمنّوبة منذ إحداثه سنة 

كلت حالة مهترئة وتعاني من التّصدّع ومن مشاكل على مستوى قنوات الّصرف الصحي. كما تآ

 سالمة األطفالأبواب غرف وحدة عيش الذّكور والجناح الصّحي وهو ما يشّكل خطرا على 

 .بالمركز

ة ات البشريّ من الدستور اللّذين ينّصان على أن الدولة تحمي كرامة الذ 30و 23وخالفا للفصلين  

امته فظ كروحرمة الجسد وتمنع التّعذيب المعنوي والمادي وأنّه لكّل سجين الحّق في معاملة تح

ه تّم لسجون أناأفادت مؤسسة اإلطار( في هذا و) ولقواعد األمم المتحدة التي تمنع استعمال القّوة،

ت لحوظاتنظيم دورات تكوينية في مجال حقوق الطفل والتصدي للعنف أو سوء المعاملة وإصدار م

ثير ها أن تن شأنعمل بهدف التقيّد باألحكام القانونية والضوابط اإلدارية وتجنّب التصّرفات التي م

 .عاملة األطفالأعوان على القضاء من أجل سوء م 05 تتبّعات جزائية وإدارية. كما أفادت أنها أحالت

م التي من قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريته 30وخالفا للنّقطة 

  قمتتفا أوصت بوجوا إنشاء مؤسسات احتجاز لألحداث يكون عدد النزالء فيها أدنى ما يمكن،

شهر  % في180بة اإليواء بمركز سيدي الهاني ظاهرة االكتظاظ بمراكز اإلصالح حيث بلغت نس

حيد علما بأنه المرجع الترابي الو 2015% سنة 113و 2016% في سنة 141مقابل  2017أفريل 

  .لواليات سوسة والمنستير والقيروان والمهدية

ز مراك وي حوالي نصف العدد الجملي لألطفال المودعين بكافةؤكما يشكو مركز المروج الذي ي 

لكبرى ونس ااإلصالح اكتظاظا مستمرا نظرا الستيعابه األطفال الراجعين بالنظر لمحاكم واليات ت

( إلى طفال 35والذي تّم إثره نقل كافّة المودعين به ) ونابل وزغوان وتبعا لقرار غلق مركز قمرت

% 217بين  2017ماي  -2015مركز المروج. وتراوحت نسبة اإليواء بهذا المركز خالل الفترة 

 .%350و

من جهة أخرى، يعدّ اعتماد قرار إيواء األطفال بالمراكز على أساس التوزيع الجغرافي للمحاكم  

من أسباا سوء توزيعهم على هذه المراكز ، بغّض النظر دائما عن مقّر سكناهمدون سواه و
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تبيّن عدم . من ذلك، وتسجيل تباين عددي بينها مما ينعكس سلبا على المصلحة الفضلى للطفل

االستغالل الكلّي لطاقة اإليواء المتوفرة بمركز مجاز الباب بالرغم من قربه الجغرافي من والية 

منوبة ومن إمكانية استيعابه أطفاال من محاكم تونس ومنوبة وأريانة حيث بلن معدل نسبة اإليواء 

 .2016و 2015% في سنتي 49% و70على التوالي 

مل بات العلمتطل"نسبة اإليواء مرتفعة وال تستجيب للمعايير الدولية و وقد بيّنت مؤسسة السجون أنّ 

ن اإلصالحي ويكمن الحّل في ... إعادة فتح مركزي قمرت وعقارب في أقرب وقت لألخذ بعي

نوبة مكمتي االعتبار التوزيع الجغرافي للمحاكم" وأنها قامت "بمراسلة قضاة األطفال بكل من مح

ب ز الباه األطفال الّصادرة في شأنهم بطاقات قضائية إلى مركز مجاقصد التماس توجي 2وتونس 

 ."لتخفيف الضغط ولو نسبيّا على مركز المروج

وزارة العدل يتّم وبين كتابة الدولة للمرأة  2015جانفي  12وبالّرغم من إبرام اتفاقية شراكة بتاريخ 

 طالعبمقتضاها الترخيا لمندوبي حماية الطفولة بزيارة مراكز اإلصالح دون إشعار مسبق لال

بهذه  قياملعلى ظروف اإلقامة واإلعاشة داخل هذه المراكز ومدى احترام حقوق الطفل، لم يتسّن ا

سيدي و)بن عروس وسوسة  الراجعين بالنظر للواليات األربعالزيارات سوى من قبل المندوبين 

لقيام تونس اال يمكن لمندوا حماية الطفولة ببوزيد وباجة( التي تتمركز بها مراكز اإلصالح حيث 

ظره. نرجع من مبزيارة أّي من مراكز المروج والمغيرة ومجاز الباا بالرغم من إيوائها ألطفال ض

 وكذلك الشأن بخصوص مندوا صفاقس الذي ال يمكنه متابعة األطفال الراجعين له بالنظر

  .والمقيمين بمركز سيدي بوزيد

ارة طفولة زيية الوتوصي دائرة المحاسبات بتنقيح االتفاقية المذكورة حتّى يتسنّى لكافة مندوبي حما 

 .الترابيالمراكز اإلصالحية دون التقيد بمرجع النظر 

 

 العمل االجتماعي والتصنيف والنّظم التربوية -2
 لمودعينفال ايحّث النظام الداخلي لمراكز اإلصالح على تكثيف البحوث االجتماعية الميدانية لألط

الل غير أن هذه األبحام اقتصرت خ بالمراكز قصد التعرف على حقيقة أوضاعهم االجتماعية.

 .% من جملة األطفال المودعين21% و15على نسب تراوحت بين  2016-2012الفترة 

 ميدانيةرات الوجود نقص في إطارات الرعاية االجتماعية المكلفين بالزياوقد تبيّن في هذا اإلطار 

طفل  100 ل االجتماعي لكلّ وتسجيل تفاوت بين المراكز بالنسبة إلى مؤّشر عدد المكلّفين بالعم

ين بلن حفي  3,7بمراكز المروج وسيدي الهاني وسوق الجديد  2016حيث لم يتجاوز في سنة  مودع

يث ح ل النقلعدم كفاية وسائوتبيّن . بعنوان على التوالي مركزي المغيرة ومجاز الباب 8,6و 6,11

 لسجونغيرة. وأفادت مؤسسة ااقتصرت على سيارة خدمات وحيدة لكل من مركزي مجاز الباب والم

   ."... أنه " ... يتّم العمل على تالفي النقا تدريجيا باالنتدابات

ا لمعاملة من القواعد الدني 11من النظام الداخلي لمراكز اإلصالح وللقاعدة  13وخالفا للفصل 

 من حّريتهم، من قواعد األمم المتّحدة بشأن حماية األحدام المجّردين 28و 17السجناء والنقطتين 

طفال عدم الفصل بين األأبرز االستبيان والزيارات الميدانية لثالثة مراكز من جملة خمسة 

ين ج متّهمية دممن ذلك، يتّم بنفس الفضاءات التكوينية والتنشيطية والمعيش المحكومين والموقوفين.

قية بمع  الموصوفة ومحكومين بقضايا جنائية منها خاصة قضايا اإلرهاب وقتل نفس بشرية والسرقة

 .األصناف بمركز اإلصالح بالمروج

تصنيف األطفال وفقا لحالتهم الجزائية كما ال تتولّى مراكز المغيرة وسوق الجديد ومجاز الباب  

بمركز مجاز  2017مارس  17فقد تّمت معاينة طفل عائد للمرة الثالثة تّم إيداعه بتاريخ  وسنّهم.



ة|  242 ح ف  ص
 

قتل العمد مع سابقيّة القصد في نفس الفضاء مع بقية المودعين بالرغم الباب تعلقت به تهمة محاولة ال

من خطورته وعنفه الشديد وتبنّيه أفكارا من شأنها التأثير سلبا على النظام الداخلي للمركز. وتمت 

نقلة طفل ذي خطورة وسلوك عدواني من مركز المروج إلى مركز مجاز الباب وإدماجه مع بقية 

وأفادت مؤسسة السجون أنه "...يجري العمل   .ئه بالعنف الشديد على أحد األطفالاألطفال بعد اعتدا

 ."...قدر اإلمكان على تصنيف األطفال حسب السـن والوضعية الجزائية والتطّور السلوكي

ه باعتبار نظمةوتدعو دائرة المحاسبات إلى توفير الفضاءات المالئمة العتماد نظام التدرج بين األ 

  .ئيةتحفيز وطريقة لتصنيف األطفال حسب خطورة أفعالهم وشخصياتهم ووضعياتهم الجزاوسيلة 

 

  الّرعاية الصحيّة والنفسيّة -3
إلصالح من النظام الداخلي لمراكز ا 20و نمن القانون المتعلق بنظام السجو 13خالفا للفصل 

لى عتي تنّا من قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحدام المجّردين من حّريتهم وال 50والنقطة 

عمل ضرورة إجراء فحص طبي عند اإليداع بأّي مؤسسة سجنية أو إصالحية، ال يتّم آليّا ال

 .بالمقتضيات المذكورة

منذ  ومجاز الباب 2015نوفمبر  -2014جديد طيلة الفترة ماي من ذلك، يفتقر مركزا سوق ال 

ن النظام م 23. وتحول هذه الوضعية دون تطبيق الفصل طبيبإلى  2015الثالثية األخيرة من سنة 

ا . كمتفقد فضاءات المركز وحفظ الصحة بصفة دورية من قبل طبيبالداخلي المذكور بخصوص 

لك وذ ّي من مراكز اإلصالح باستثناء مركز المروجغياا مراقبي صحة بأتجدر اإلشارة إلى 

ظروف حفح وال تمّكن هذه الوضعية من مراقبة مستوى النظافة و 2017ماي  - 2012بعنوان الفترة 

 .الصحة بمختلف الفضاءات وخاصة المطاعم

ريخ عدم فحص المودعين حينيّا في تاأّما بخصوص مركز مالحظة األطفال بمنوبة، فقد اتضح 

ما ك .وىع حيث يتّم فحصهم في اليوم الموالي مما من شأنه أن يؤدي إلى تفشي حاالت عداإليدا

 ة.لفي الّصحة لمراقبة صّحة األك تقني ساموإلى  2012منذ سنة  يفتقر المركز إلى ممّرض
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 الملحق الثّاني

 

 وضع األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة

 2018تقرير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 
 

 الّسواء، على وجرمهم ظروفهم مع وتتناسب رفاهتهم تالئم بطريقة األطفال معاملة :األّول المبدأ•

 .بيكين قواعد نم 1 -5 والقاعدة الطفل لحقوق الدّوليّة من االتّفاقيّة 40 -4 المادّة في جاء كما

 انتهاك أهليّة لوغهب عند لألطفال يكون ةمعيّن بسنَ  الجزائيّة المسؤوليّة فكرة ربط :الثاني المبدأ•

 .بيكين قواعد من 04 والقاعدة الطفل حقوق اتّفاقيّة من 40 -3 أَكدتها المادّة كما الجزائي القانون

 عند االعتبار بعين تأخذها أن المصادقة بالدّول يجدر المعايير التي من جملة كلتاهما تضمنت وقد

 :وهي السنّ  لهذه تحديدها

 .االنخفاض مفرط نحو على السنَ  ذهه حدَدتُ  أالّ  -

 ...والفكري العاطفي النضج واقع االعتبار بعين يؤخذ أن -

 معاملة في ةخاصّ  تدابير اتخاذ إلى الخيار في األولويّة تعطى االقتضاء، عند :الثالث المبدأ•

 إجراءات إلى جوءاللّ  دون له انتهاكهم في يشتبه أو الجزائي انتهاكهم للقانون يثبت الذين األطفال

 ما وهو  .كامال احتراما القانونيّة والّضمانات حقوق اإلنسان التدابير هذه تحترم أن على قضائيّة

 االقتضاء عند رتدابي اتخاذ استصواا" :ـب-3 فقرتها في الطفل حقوق اتفاقية من 40 المادّة أَكدته

 نساناإل حقوق تحترم شريطة أن قضائيّة إجراءات إلى اللّجوء دون األطفال هؤالء لمعاملة

 :فقراتها جلَ  يف 11 عدد بيكين قاعدة أيضا أَكدته ما وهو". كامال احتراما القانونيّة والّضمانات

إلى  ءاللّجو دون األحداث المجرمين قضايا معالجة إمكانيّة في ينظر مناسبا، كان حيثما"

ً  الفصل تيسير بغية ...المختّصة الّسلطة قبل من رسميّة محاكمة  األحداث، قضايا في تقديريّا

 اياالضح حقوق وردّ  المؤقتين واإلرشاد اإلشراف مثل مجتمعيّة برامج جهود لتنظيم تبذل

 ". وتعويضهم

 37 المادّة نم » د«  الفقرة في ورد كما األطفال قضايا في والفصل البتَ  سرعة :الّرابع المبدأ•

 على ةبسرع الحصول في الحق حّريته من محروم طفل يكون لكلّ "  :الطفل حقوق اتّفاقيّة من

 شرعيّة في الطعن في الحق عن المناسبة، فضال المساعدة من وغيرها قانونيّة مساعدة

 البتّ  ييجر أن وفى ومحايدة أخرى، مستقلّة مختّصة سلطة أو محكمة أمام الحّرية من حرمانه

 بيكين واعدق من 13 عدد القاعدة أيضا أَكدته األمر ونفسل". القبي هذا من إجراء أيّ  في بسرعة

 التي اناتوالّضم الحقوق بجميع المحاكمة المحتجزون رهن األحداث يتمتّع" الثالثة فقرتها في

 دة".المتح األمم التي اعتمدتها الّسجناء لمعاملة الدّنيا النموذجيّة القواعد تكفلها

 يشتبه أو جريمة به تعلّقت الذي الطفل حرمان إلى اللّجوء يمكن ما أكثر تفادي :الخامس المبدأ•

 ممكنة، فترة وألقصر األخير المالذ إصالحيّة مؤّسسة في يكون إيداعه وأن حّريته، من ذلك في

 تفادي من تمَكنها التصَرف تدابير من متنّوعة وواسعة مجموعة المختّصة للّسلطة تتاح وأن

 باللّجوء لها وتسمح المؤّسسة اإلصالحيّة في القانون مع نزاع في الطفل حَرية سلب إلي اللّجوء

 المجتمع في إدماجه حسن إعادةو سلوكه تقويم على الطفل تساعد التي البديلة التدابير اتخاذ إلى

 في المجتمع بالخدمة واألمر المراقبة، تحت والوضع واإلشراف، والتوجيه بالّرعاية، األمر مثل

 القاعدة معنى على أصحابها، إلى الحقوق ردَ و والتعويض، الماليّة، العقوبات وفرض المحلَي،

 رهن االحتجاز عن يستعاض" أنَه على نَصت التي بيكين قواعد من الثانية فقرتها في13  عدد

 أو المرّكزة الرعاية أو كثبٍ  عن المراقبة مثل بديلة، بإجراءات أمكن ذلك حيثما المحاكمة

 لحقوق الدّوليّة االتّفاقيّة من 37 المادّة وأَكدتهة". دور التربي مؤّسسات بإحدى أو بأسرة االلتحاق

يته من أّي طفل يحرم أالّ "  :على بتأكيدها )ب( فقرتها في الطفل  أو قانونيّة غير بصورة حر 
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 ممارسته يجوز وال وفقا للقانون سجنه أو احتجازه أو الطفل اعتقال يجري أن ويجب تعّسفيّة

 ".مناسبة زمني ة فترة وألقصر أخير كملجإ إال  

 جميع في اعتماده يجب الذي األساسيّ  المبدأ أنّ  إذ الفضلى، الطفل مصلحة :الّسادس المبدأ•

 االتفاقيّة عليه أّكدت ما وهو. الفضلى مصلحته مراعاة الطفل هو شأن في تتّخذ التي اإلجراءات

 باألطفال، تعلّقت التي اإلجراءات جميع في"  ه:أنّ  من 1 فقرة 3 مادّتها في الطفل لحقوق الدّوليّة

 الّسلطات وأ المحاكم أو الخاّصة، أو العاّمة االجتماعيّة الّرعاية مؤّسسات بها أقامت سواء

 ".الفضلى الطفل لمصالح األّول االعتبار يولى التشريعيّة، الهيئات أو اإلداريّة

 

 التونسي التشريع في القانون مع نزاع في الطفل حقوق إعمال واقع -ا
 التقارير تؤّكده ما حسب به يحتذى مثاال تعتبر بالطفل الخاّصة التونسيّة التشريعات أنّ  مع

 وإيسلندا والنرويج البرتغال بعد 2017 سنة في دوليّا التاسعة المرتبة الذي بّوأها األمر الدّوليّة،

 العربيّة دّولةال تونس كانت وبذلك)تنقا الدولة الثامنة( وتايالندا،  والّسويد وفرنسا وإسبانيا

 الطفل حقوق ضمانل تكن كافية لم وحدها التشريعات تلك أنّ  إاّل  األولى، العشر الدّول بين الوحيدة

 كافية تكن أنّها لم كما عموما، وممارستها لحقوقه وضمان ونفسيّ  اجتماعيّ  أمن من يحتاجه وما

ض خو من تعفيه جيّدة فرص من يحتاجه ما وضمان القانون مع نزاع في الطفل حقوق لضمان

 من هسلوك على طرأ ما وإصالح للحياة إعداده على وتساعد ومساوئه القضائي المسار تجربة

 تعلقي عندما تعقيدا األمر ويزيد ع.المجتم في صالح كعنصر إدماجه بهدف إعادة انحرافات

 .فيها االشتباه بمجرد حتّىأو  اإلرهابيّة الّصبغة ذات بالقضايا

 

 مستوى من للّرفع الوطنية بااللتزامات اإليفاء دون تحول التي التحدّيات نلّخص أن ويمكن

 :يلي كما يةالدّول المعايير مع يتالءم بما للحّرية الّسالبة األماكن األطفال في مع التعامل

 

 والنفسيّة يّةالتربو التدابير حساا على والزجريّة العقابيّة اإلجراءات أولويّة 1. 1-

 .واالجتماعيّة
  :األّولي البحث بإجراءات المتعلّقة الضمانات نقص •

 .الطفولة شؤون في للتحقيق متخّصصة وحدات وجود عدم -

 به لمشتبها الطفل بسماع المكلّفين العدليّة الضابطة أعوان لدى والتكوين االختصاص انعدام -

 .بارتكاب جريمة

 معالجة يؤّمن ال مّما األّولي، البحث إجراءات في الطفولة شؤون في مختّصين مشاركة عدم -

 .الجريمة اقتراف منذ الوساطة إجراءات فاعليّة وال يضمن مالئمة

 لياألوّ  البحث أطوار جميع في آليّة بصفة محام تسخير وجوب على صراحة التنصيا عدم -

 على يةالثان فقرته في الطفل حماية مجلّة من 77 الفصل واقتصار التلبّس، في جرائم خاّصة

 .البالغة ذات الخطورة األفعال صورة

 

 دّةالم لنفس الطفل خضوع ذلك في بما والتحقيق التتبّع بسير المتعلقة الضمانات نقص •

 مجلّة من 13 الفصل التحفظي محدوديّة واإليقاف االحتفاظ عند الكبار لها التي يخضع الزمنيّة

 إلى االلتجاء مكاناإل قدر ويجتنب ة. والتربويّ  الوقائيّة للوسائل األولويّة تعطى...» :الطفل حماية

 قصيرة قوباتالع منها وخاّصة للحّرية الّسالبة العقوبات وإلى التحفظي اإليقاف وإلى االحتفاظ

 .”المدّة

 بمقتضى المدخلة التحسينات رغم الكبار لها يخضع التي االحتفاظ مدّة لنفس األطفال إخضاع

 مند( جدي( رمكرّ  13 الفصل على 2016 فيفري 16 في المؤّرخ 2016 لسنة 5 القانون عدد
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 في ساعة وعشرين أربع لمدّة للتمديد قابلة ،ساعة وأربعون ثمان :الجزائيّة اإلجراءات مجلّة

 .الجنايات مادّة في ساعة وأربعون وثمان الجنح، مادّة
 للتمديد قابلة أيّام بخمسة والمحدّدة اإلرهابيّة الجرائم في االحتفاظ مدّة لنفس الطفل إخضاع

 الوصول في الطفل حق على القانون تنصيا ، عدم)“اإلرهاب مكافحة قانون ”من 39 الفصل(

 مأمور القانون إلزام المساعدة المناسبة، عدم من غيرها أو القانونيّة المساعدة إلى الّسريع

 .لدى الشرطة االحتفاظ فترة خالل للطفل إلزامي طبّي فحا بإجراء العدليّة الضابطة

 

 اتذ بقضايا األمر يتعلق عندما تناغمها وعدم القانونيّة النصوص تضارا  .2 -

 الفضلى الطفل مصلحة حساا على القومي األمن تغليب مسألة  ة:إرهابيّ  صفة

 واالجتماعي التربوي حساا العمل على والّزجري العقابي النهج وتغليب
 االستغالل من يتهحما إلى مبدئيّا متجها نظاما القانون مع نزاع في للطفل القانوني النظام بدا لئن

 اإلجرام في االستغالل ضحيّة الطفل حماية مجلّة اعتبرته حيث اإلرهابيّة قبل المجموعات من

 أشكال مختلف في الطفل استغالل 19 فصلها في منعت كما ، 20الفصل معنى على المنظم

 بأعمال القيام على وتحريضه فيه التعّصب والكراهية أفكار زرع ذلك في بما المنظم اإلجرام

 الطفل مع لتعاملا قواعد تتغير نفسه حيث مع القانون تناغم عدم نسّجل أنّنا إاّل  والترويع، العنف

 ووقايتهم األطفال الخاّصة بحماية القانونيّة النصوص مع متالئمة وغير متناقضة يجعلها بشكل

 التي ئيّة الحمائيّةالوقا التدابير حساب على العقابيّة الّزجريّة التدابير تغليب فيتمّ  اإلرهاب، من

 .فضلىال الطفل مصلحة مبدأ ذلك في مراعية والنفسي واالجتماعي التربوي العمل على ترّكز

 

 الواقع أرض على ضعفها أو القانونيّة النصوص بعض تفعيل عدم - .3
 ايةحم مجلّة من 107 الفصل عليها ناّ  التي المحروسة الحريّة مندوب خّطة تفعيل عدم -

 ونقارّ  مندوبون المحروسة الحّرية نظام تحت الموضوعين األطفال يقوم بمراقبة« :الطفل

 » .المحروسة للحّرية ومندوبون متطّوعون منحا يتقاضون

 من 108 لالفص في المحروسة الحريّة لمندوب المشّرع منحه الذي المهمّ  الرقابي الدّور ورغم

 ما إذا« ...ه :في نيبيّ  بالقضيّة المتعّهد القاضي إلى متابعة تقرير بإنهاء كلّفه حيث المجلّة، نفس

 أو اقبة رالم مباشرة دون تحول اقيل عر حصلت أو خطر أدبيّ  به حفّ  أو الطفل سلوك ساء

 أنّه الّ إ ، »حضانته على أو الطفل وضع فيه الذي المحلّ  على تغيير إدخال المفيد من له ظهر

 مايةح مجلّة إصدار على قرن ربع حوالي مرور رغم الواقعيّة النّاحية من معدما فصال بقي

 في الزجّ  لعقوبة بديل كتدبير مثاليّا إجراء يمثّل باعتباره تفعيله ضرورة إلى يدعو ما وهو .الطفل

 .للحريّة سالبة إصالح مؤّسسة

 في عذيبالت من للوقاية الوطنيّة للهيئة المحدم 2013 لسنة دد 43 ع األساسي القانون عّرف

 :التالي النحو على الحصر ال الذكر سبيل على دهاوعد أماكن االحتجاز الثاني فصله

 :بالخصوص احتجاز أماكن تعتبر

 .المدنيّة الّسجون 1.

 .الجانحين األطفال إصالح مراكز 2.

 .األطفال مالحظة أو إيواء مراكز 3.

 .االحتفاظ مراكز 4.

 .النفسي العالج مؤّسسات 5. 

 .اللّجوء وطالبي الالجئين إيواء مراكز 6.

 .المهاجرين مراكز 7.

 .الصّحي الحجز مراكز 8.

 .والموانئ المطارات في العبور مناطق 9.
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 .التأديب مراكز 10.

 .حريّتهم من المحرومين األشخاص لنقل المستخدمة الوسائل 11.

 

 زاحتجا أشكال من شكل كلّ "بأنّه" الحريّة من الحرمان"مفهوم الفصل نفس في عّرف كما

 أو لّسلطا من غيرها أو إداريّة أو قضائيّة سلطة من بأمر إيداعه أو سجنه إيقافه أو أو شخص

 ".أو بسكوتها افقتها بمو أو منها بإيعاز

 فيها األطفال يداعإ يتمّ  التي األماكن كلّ  باألطفال الخاّصة االحتجاز بأماكن يقصد ذلك، على وبناء

 :في الحال هو كما حّريتهم من حرمان هليع يترتّب إداريّ  أو قرار قضائيّ  بمقتضى

 .المالحظة زومراك األطفال إصالح بمراكز اإليداع مثل ،للحريّة الّسالبة الجزائيّة العقوبة -

 طفل إيداع مثل فيه، يعيش الذي محيطه في الطفل لها يتعّرض التي التهديد أشكال من الحماية -

 السنّ  وكبار لةوالطفو واألسرة المرأة لوزارة التابعة والطفولة للشباب المندمجة أحد المراكز في

 إيواء ومراكز لعائليا للّسند الفاقدين األطفال إيواء ومراكز لألطفال الّرعاية االجتماعيّة مراكز أو

 من وغيرها ماعيّةاالجت الشؤون لوزارة التابعة العائلي الّسند فاقدي العميقةاإلعاقة  ذوي األطفال

 .المماثلة اإليواء مؤّسسات

 

 إلى زياراتال في اهتمامها أولويّة تعطي أن تركيزها من األولى الّسنة في الهيئة اختارت وقد

 :أهّمها موضوعيّة ألسباا إصالح األطفال مراكز

 باعتبارها ء،اإليوا بمؤّسسات مقارنة فيها واالنتهاكات التجاوزات وقوع احتمال نسبة ارتفاع 1.

 اإليواء زمراك عكس على الخارجي، بالعالم اتصاله في حريّته الطفل فيها يفقد مؤّسسات مغلقة

 والنفسيّة عيّةاالجتما والّرعاية المبيت توفير خالل من حمايتهم أجل من فيها األطفال يودع التي

 إعادة أجل من همل المساعدة تقديم ويتمَ  .تكوينهم أو دراستهم لمواصلة ويمكنهم الخروج والتربويّة

 .المنتظمة العائلية واالستضافات الزيارات خالل األسريّة، من عالقاتهم بناء

 واحدة سنة يف االحتجاز أماكن أنواع كلّ  على زياراتها في تأتي أن موضوعيّا للهيئة يمكن ال 2.

ت بالزيارا لقياما لوحدهم قانونا لهم المخّول الهيئة أعضاء بعدد مقارنة الكبير عددهاإلى  بالنّظر

 .)متخلّيان عضوان بينهم فقط من عضوا16)

ت زيارا إطار في سواء األطفال إصالح مراكز بعض إلى بزيارات الهيئة قامت اإلطار، هذا وفي

ل طفااأل أحد تعَرض تفيد إشعارات ورود إثر على التقّصي أو زيارات الوقائيّة المراقبة

ة المعامل وأ الجسديّة أو المعنويّة اإلساءة أشكال غيره من أو عنف أو معاملة لسوء المحتجزين

 .اإليداع قبل مركز أمن في أو اإلصالح مركز في سواء ...المهينة أو القاسية

 

 في المحتجزين، لألطفال الجملي العدد بلن فقد العدل، وزارة عن الّصادرة اإلحصائيّات وحسب

 53 و األطفال إصالح مراكز على يتوَزعون طفال 328 بينهم من طفال 381 ، 2018مارس 18

 سنَهم تساوي الذين الكبار األشخاص الحتجاز أصال الّسجون المخَصصة على يتوَزعون طفال

 .تفوقها أو سنة 18

 مارس 18 تاريخ في المحتجزين األطفال عدد هو محتجزا طفال 381 العدد أنّ  إلى هنا ونشير

 ألنّ  ذلك من أكثر فهو كاملة 2017 سنة خالل المحتجزين لألطفال العدد الجمليّ  أّما ، 2018

 6622 بلن 2016 - 2015 القضائيّة الّسنة إلى بالنسبة األطفال المفصولة لقضايا الجمليّ  العدد

 .الجناحي مادّة في قضيّة 6310 و مادّة الجنائي في مفصولة قضيّة 312 بينها من قضيّة

 

 الّسجون في األطفال احتجاز ظروف أ -
 مع غرف في الّسجون في مودعين الذكور جنس من طفال 52 حرمان الّصدد هذا في نسّجل

 الدّوليّة للمعايير تماما مخالفة ظروف في وبقاءهم باألطفال الخاّصة مختلف الخدمات من الكبار،

 حيث من مؤّهلة غير التونسيّة الّسجون أنّ  ذلك القانون، نزاع مع في األطفال بمعاملة المتعلّقة
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 لمراعاة والرياضيّة، والتربويّة وأنشطتها الثقافيّة واالجتماعيّة النفسيّة وخدماتها مرافقها

 وهو ألعمارهم، والتأهيل المالئمة التكوين لبرامج التّام افتقارها جانب إلى األطفال، خصوصيّة

 غرفة في أوقات يومهم معظم قضائهم بسبب النفسي للضغط غيرهم من أكثر معّرضين يجعلهم ما

 ...تكوينيّ  أو ثقافيّ  أو رياضيّ  نشاط أيّ  ممارسة دون الكبار مع مكتّظة

 قد بارالك مع بقاءه وأنّ  سيما ال والقلق باالكتئاب الشعور حبيس الطفل يجعل الوضع وهذا

 ذاته إلى تهنظر على يؤثّر قد مّما والنفسيّة الجسديّة المعاملة وسوء للتحّرش الجنسي يعّرضه

 .االنتحار في يفّكر وقد بنفسه األذى في إلحاق فيفّكر حياته مستقبل وإلى
 

 اإلصالح مراكز في األطفال احتجاز ظروف - ا
 فرنسيّين نلمعّمري قديمة بنايات األصل في هي األطفال إصالح مراكز جلّ  أنّ  مالحظته يمكن ما

 تعد لم مهترئة بنايات األغلب األعمّ  في وهي .القانون مع نزاع في األطفال استغاللها إليداع تمّ 

 .أجزائها من كثير في وظيفيّة

 لتيا الزيارات بعض خالل من المراكز هذه في االحتجاز ظروف رصد من الهيئة تمّكنت وقد

 األطفال إصالح ومركز عروس بن والية من بالمروج األطفال مركز إصالح إلى بها قامت

 وزيدب سيدي والية من الجديد بالّسوق األطفال ومركز إصالح سوسة والية من الهاني بسيدي

 .عروس بن والية من بالمغيرة الفتيات إصالح ومركز

 

 الذكور األطفال احتجاز ظروف -1 .ا
 ونالحح  .ورالذك باألطفال الخاّصة اإلصالح مراكز بين االكتظاظ نسبة في تفاوتا الهيئة سّجلت

 إصالح مركز نم كلّ  في خاّصة كبيرا ارتفاعا تسّجل االكتظاظ نسبة أنّ  الموثقة األرقام خالل من

ظ ظااالكت نسبة لتبلن) 117 (بالمروج األطفال إصالح ومركز 100 (الهاني بسيدي األطفال

د عد كان 2017 جويلية في المركز لهذا زيارة آخر تاريخ عند( وأحيانا أكثر % 100 حوالي

ى أقص يف تتجاوز ال التي الحقيقيّة بطاقة االستيعاب مقارنة وذلك )طفال 120 يفوق األطفال

 .طفال 60 حاالتها

 

 األعوان - 2 .ا
 الذي لمروجبا األطفال إصالح مركز مثل المراكز مختلف في العاملين لألعوان الكبير العدد رغم

 أنّ  يعتبرون زالمرك عن المسؤولين أنّ  إالّ  رتبهم، باختالف عونا 120 إلى فيه عدد العاملين يصل

 في هم الذين ناألعوا عدد أنّ  باعتبار المركز، خدمات على إيجابيّ  له أثر ليس الكبير العدد هذا

 نشيطوالت التأطير على يتوّزعون عونا 40 وال يتجاوز بكثير أقلّ  باألطفال مباشر اتصال

 خالف وعلىة. اسحر وأعوان مرافقة خارجيّة وأعوان إداريّين من مزيج فهم البقيّة أّما .والمرافقة

 قلّة من الجديد، مركز الّسوق مثل األخرى، اإلصالح مراكز بعض على المشرفون يشتكي ذلك،

 من ز، مّماالمرك هذا إلى الوجوبيّة نقلتهم بسبب للعمل دافعيّتهم ضعف جانب إلى األعوان عدد

 .باألطفال عالقتهم في وخاّصة العمل في مردودهم على سلبا يؤثّر أن شأنه

 المختا نالتكوي إلى منظوريهم حاجة عن الهيئة زارتها التي المراكز على المشرفون عبّر وقد

 بما لقانونا مع نزاع في األطفال مع التعامل وطرق الطفل الحقوقيّة الطفل والثقافة حماية في

 .كرامته وحفح اإلنسان حقوق احترام في إطار همسنّ  خصوصيّة مع يتالءم
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 اإلصالح مراكز داخل ومعاملتهم األطفال إقامة ظروف في - 3. ا

 
 الدّاخلي التواصل -أ -

 من فظيّاول ومعنويّا جسديّا لهم األعوان معاملة سوء من الزيارات خالل األطفال جلّ  اشتكى

 بالدخول تهديدوال االنتحار ومحاولة الذات إيذاء إلى بعضهم دفع الذي األمر شتمهم وسبّهم، خالل

 .الطعام عن إضراب في

 التعّرض من تشّكيهم األطفال مع والفرديّة الجماعيّة المحادثات خالل من الهيئة سّجلت وقد

 إحدام في ثلتتم ذواتهم تجاه عدوانيّة بأفعال يردّون منهم الكثير جعل لإلهانات مّما اليوميّ 

 غضبهم عن للتعبير كوسيلة حادّة الزجاج من بقطع واألرجل األيدي مستوى على جروح

 كرامتهم،ل المسيئة المعامالت بإيقاف تلك الّرمزيّة وللمطالبة جهة، من الوضع لذلك ورفضهم

 .أخرى جهة من المواجهي، الفعل ردّ  عن عاجزين باعتبارهم

 

 إرهاا /عام حق :القضيّة نوع أساس على التصنيف ا -

 سّجلت، هيئةال أنّ  إال تمييز، دون والواجبات الحقوق في متساوون األطفال أنّ  يفترض أنّه رغم

 األطفال تجاه ةالخاصّ  المعاملة في سلبيّا تمييزا الّسجون، في الكبار إلى األمر بالنسبة هو كما

 وال قبةالمرا عليهم تشدّد حيث إرهابيّة، صبغة ذات قضيّة من أجل اإلصالح بمركز المودعين

 ألنها المسألة لكت بشأن قلقهم عن باألمر المعنيّون وقد عبّر .األطفال بقيّة مع بالحديث لهم يسمح

 .اآلخرين قبل من إحساسا باإلقصاء لديهم وتولّد الّسلبي والتمييز بالوصم تشعرهم

 

 اللّباس -ت

 على تؤّكد حّريتهم من المجّردين األحدام حماية بشأن بيكين قواعد من 36 عدد القاعدة أنّ  رغم

 أن االحتجاز مؤّسسات وعلى ة، الخاصّ  مالبسهم استخدام حق اإلمكان قدر يكون لألحدام أن«

 يكون وال جيّدة صّحة في إلبقائه وكافية للمناخ مالئمة شخصيّة مالبس لكّل حدم يكون أن تضمن

 يغادرونها أو المؤّسسة من ينقلون الذين لألحدام يؤذن، وله أو إذالل شأنه من حطّ  إطالقا فيها

 بعض في القاعدة لهذه واضح خرق تسجيل تمّ  إال أنّه ،»الخاصة مالبسهم بارتداء غرض أليّ 

 بسبب البرد شدّة من األطفال يرتجفون كان حيث الهيئة، زارتها التي األطفال إصالح مراكز

 .األمطار من الحامي وغير القارس للبرد المالئم غير الموّحد الزيّ  ارتدائهم

 

 الدّينيّة بالشعائر القيام -ث

 وقد .بيّةإرها صبغة ذات قضايا في توّرطهم في يشتبه أطفال عشرة من أكثر بوجود الهيئة علمت

 عشر ثمانية تجاوزت التي إيقافهم مدّة طول بسبب قلقهم شدّة عن فعبّروا مع بعضهم التحدّم تمّ 

 لذيا الضاغط الوضع من أكثر يقلقون جعلهم الذي األمر مصيرهم الجزائي، معرفة دون شهرا

 ألطفالا لبقيّة خالفا مراقبتهم في المبالغة من ذلك األصعدة جميع على المركز في يعيشونه

 يلسونن قاعدة مع يتعارض وهو ماة. بسكين الّصلوات أداء فرصة من تمكينهم وعدم المحتجزين

ً  ذلك يكون ما بقدر سجين، لكلّ  يسمح 66 «عدد مانديال  الدّينية ياتهح فروض بأداء عمليّا، ممكنا

 بها تأخذ التي الدّينيّة والتربية الشعائر كتب وبحيازة الّسجن في المقامة الّصلوات بحضور

 .ذلك على احتجاجا جوع إضراب في بالدخول أحدهم هدد وقد » هطائفت

 

 األكل -ج -

 بخالمطا وضعيّة على االّطالع خالل من األكل ظروف على الوقوف من الهيئة تمّكنت لقد

 والقيام فالاألط سماع بعد وذلك األكل، قاعة وتجهيزات وتخزينها الموادّ الغذائيّة حفح وظروف

 :التالية على اإلخالالت وقفت وقد. المباشرة بالمعاينة
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 )والجدران ةاألرضيّ ( األماكن كلّ  في األوساخ تراكم للمشاهد يتضح األولى الوهلة من :المطبخ•

 بالطبخ ةالخاصّ  العمل وسائل أنّ  كما اليوميّة، النظافة على الحرص عدم على أوساخ تدلّ  وهي

 منو األلمنيوم من المصنوعة واألوعية الحاويات استخدام إلى جدّا إضافة ومتسخة قديمة

 .الغذائي غير البالستيك

 ّرضةومع ومتسخة قديمة رفوف في موضوعة هي إذ للغاية سيّئة كانت :األغذية تخزين ظروف•

 إلى دّىأ ما وهو. الصّحة وحفح النظافة بقواعد العناية غياب على وتدلّ  للرطوبة كبير بشكل

 ساري حيّةصلو تاريخ تحمل أنّها رغم تسّوسها أو المعّجنات مثل الموادّ الغذائية بعض تعفّن

 لشربةا بأطباق» الّصغيرة الدّيدان «وجود من األطفال الهيئة تذّمر سّجلت وقد. المفعول

 عيةأو في )إلخ والفول، والفاصوليا الحّما) البقول وضع الهيئة عاينت كما. والمقرونة

 ومخّزنة دةمجمّ  كانت فقد الخضر الورقيّة أّما. مهمالت حاويات األصل في هي كبيرة بالستيكيّة

 لدّواجن،ا لحوم ذلك في واللحوم، بما الّسمك وكذلك )صّحية غير( سوداء بالستيكيّة أكياس في

 اتساخ عاينت الهيئة وقد )صّحية غير) سوداء بالستيكيّة أكياس في األخرى هي مخّزنة كانت

 افذ، وعدمالنو وزجاج والمقاعد الطاوالت غرار على بعضها وتهشم تجهيزاتها وقدم األكل قاعات

 الكؤوس مثل لالستعمال صالحة وغير جدّا قديمة كانت التي األكل أدوات بعض صالحيّة

 األطفال عددب مقارنة المالعق من الكافي العدد توفر عدم عن فضال الّصدأ، تحمل التيالمعدنيّة 

 .بالتداول طعامهم يجعلهم يتناولون مّما

 قطعةو األرز من متكّون رئيسيّ  طبق على المراكز بعض في تقتصر كانت فقد األكل وجبة أما

 المقدّمة اقاألطب خالف على الياغورت، أو الغالل دون الّسلطة من وقليل لحم الدّجاج من صغيرة

 واالعتماد كلاأل طاوالت على الماء غياب الهيئة عاينت كما. معاينة تكاملها تّمت التي لألعوان

 .المتسخ من الحوض مباشرة الماء شرب في اليد كف على

 ةبمساعد مختاّ  غير وحيد عون به يقوم مراحله جميع في الطهي أنّ  إلى اإلشارة وتجدر

 .األطفال من مجموعة

 

 البشريّة الحاجة وقضاء االستحمام -ح

 من مكينهمت عدم من اإلصالح مراكز إلى الهيئة بها قامت التي الّزيارات خالل األطفال اشتكى

 من موعةمج إدخال يتمّ  حيث معقولة، مدّة في البشريّة الحاجة قضاء حتى االستحمام أو فرصة

 لمجموعةا تلك إخراج ثمّ  ومن القيّم اجتهاد حسب " "رقم إلى 1 من عال بصوت والعدّ  األطفال

 .دواليك وهكذا أخرى، وإدخال

 في يتحّكم احدةو بحنفيّة مرتبطة أنّها أي ممركز بشكل أغلبها في تستخدم األدواش أنّ  الحظنا وقد

 الّساخن لماءا توزيع عدم من األطفال لنا اشتكى كما. األطفال وليس األعوان أحد فتحها وإغالقها

 .المناسب بالشكل

 

 النوم غرف -خ

 للغاية يّئةس حالتها وكانت المراقبة، بكاميرات مجّهزة تكن لم التي اإلقامة غرف معاينة تّمت

 األسّرة وتستخدمالنظافة فيها تغيب وتكاد الّرطوبة عليها تغلب إذ فيها، وقلة التهوئة قدمها بسبب

 .بكل المراقد المستويين ذات الحديديّة

 األطفال إصالح مركز من كلّ  في المحتجز الطفل حقوق انتهاك مظاهر أكثر االكتظاظ مثّل قد و

 200 حوالي المهاجع إشغال نسبة بلغت إذ الهاني، بسيدي األطفال ومركز إصالح بالمروج

 األحدام يةحما بشأن المتحدة األمم قواعد من 33 جاء بالمادّة لما واضحة مخالفة في بالمائة،

 مهاجع من عادة النوم أماكن أن تتألف ينبغي  أنّه «على نّصت التي حّريتهم من المجّردين

 وفقا دثح كل ويزّود ... المحلّية المعايير فيها تراعى فرديّة نوم غرف أو صغيرة جماعيّة

 حالة في وتحفظ نظيفة إليه وتسلّم وكافية، منفصلة أسّرة بأغطية الوطنيّة، أو المحلّية للمعايير

 »نظافتها لضمان يكفي بما تغييرها ويعاد جيّدة،
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 المياه دورات -د
 افتقارها عن فضال فيها، الصّحة وحفح النظافة شروط وغياب المياه دورات رداءة الهيئة عاينت

 مابين الصّحي الّصرف بمياه مغمورة المراحيض بعض أرضيّة كانت حيث الواضح للّصيانة،

. احتمالها كنيم ال جدّا كريهة روائح منها وتنبعث االنسداد تماما بسبب وظيفيّة غير أخرى كانت

 .طفالاأل بعدد مقارنة بالحاجة يفي ال لالستعمال اآلمن الّصالحة المراحيض عدد أنّ  كما

 متحدةال األمم قواعد من18 و17 و16 و 15 للقواعد الصّحية التجهيزات تستجيب ال وعموما،

 .)مانديال نيلسون قواعد(  الّسجناء لمعاملة النموذجيّة الدّنيا

 

 التأديبي النظام -ذ

 بعيد آخر إصالح مركز إلى إّما النقلة في تتمثل لهم إيالما العقوبات أكثر أنّ  األطفال جميع أّكد

 أنّ  فهمنا وتثليثها، المصادر مختلف من المعلومات وبجمع. الّسجون أحد وإّما إلى العائلة عن

 تلك على يناّ  ال حاإلصال لمراكز الدّاخلي النظام ألنّ  نظام تأديبيّ  إطار في تتمّ  ال النقلة عقوبة

 يصدر الذي فالاألط قاضي إلى يرفع الطفل حول سلوك متابعة تقرير على بناء تتمّ  وإنّما العقوبة،

 .النقلة قرار

 في الطفل قح من تمسّ  ال العقوبة هذه أنّ  ذلك الشأن بهذا الشديد قلقهم عن األطفال عبّر وقد

 الدّوليّة قيّةواالتفا الطفل حماية مجلّة عليه نّصت بما عمال فقط، األسريّة على روابطه الحفاظ

 االتصال ليهمع وتعّسر باهظة تنقّل بتكاليف كاهلهم فتثقل أيضا األسر وإنّما تطال الطفل، لحقوق

 الجزاءات نتتضمّ  أن يجوز ال 43 «عدد مانديال نيلسون منعته قاعدة الذي األمر وهو. بأبنائهم

 االتصال بلس تقييد يجوز وال .بأسرهم االتصال من الّسجناء منع التقييد تدابير أو التأديبية

 ». والنظام األمن الزمة لحفظ حدود أضيق وفي محدودة زمنية لفترة إال   األسري

 

 المعلومة في األطفال حق -ز

 مهمإعال يتمّ  ال حيث الجزائي وضعهم تخاّ  التي المعلومة غياب من األطفال أغلب اشتكى

 الوساطة بآليّة متّعالت شروط فيهم تتوفر الذين األطفال أنّ  كما .تاريخها في مثال إالّ  الجلسة بموعد

 الطفولة مايةح مندوب إلى توجيههم أو عائالتهم إعالم يتمّ  مثلما ال تماما بها إعالمهم يتمّ  ال

 بآليّة األعوان علم عدم ذلك مردّ  أن تبيّن للهيئة وقد. بالوساطة الّصلح إلبرام ترابيّا المختاّ 

 .بذلك القيام في الالّمباالة أو الوساطة،

 

 المتوفرة األنشطة -س

 مراكز كل يف والرياضة والترفيه التكوين ألنشطة المناسبة القاعات من لعدد الهيئة معاينة رغم

 لذلك، ضروريّةال للتّجهيزات القاعات تلك افتقار سّجلت أنّها إالّ  زيارتها، التي تّمت اإلصالح

 .معّطبا أغلبها كان حيث

 والحالقة، ةواإلعالميّ  والنجارة الكهرباء ورشات غرار على معاينتها، تّمت التي أّما الورشات

 .األطفال الهتمامات وغير مواكبة كافية غير فهي

 عن ضالف الرياضّي، النشاط توفر مستوى في المراكز بين الفرص تكافؤ عدم الهيئة تسّجل كما

 عدد اعبارتف ذلك ويفّسر. الّرياضة ممارسة في الواحد المركز أطفال بين تكافؤ الفرص عدم

 الهيئة تثّمن ذلك، ومع. أخرى جهة من المختّصين المشرفين جهة وغياب من المودعين األطفال

 اللخ من الخارجي المحيط على االنفتاح في المتمثلة بالمروج األطفال إصالح مركز تجربة

 داخل ألطفالا لفائدة رياضيّ  على نشاط لإلشراف للّرقبي التونسية الجامعة من مدّرب مع التعاون

 .المركز
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 األّمية ورفع التعليم -ش

 خّصائيّ أ تأمينها على يسهر األّمية لرفع مبّسطة دروسا تقدّم األطفال إصالح مراكز أن رغم

 هذه أنّ  إالّ  ز،مرك لكلّ  ترابيّا المختّصة االجتماعيّة للشؤون الجهوية تسّخره اإلدارة اجتماعيّ 

 الذين المنخفض التعليمي المستوى ذوي األطفال بسيطا لمستوى تحسينا إالّ  تحقق ال الدروس

 .التعليمي النظام من تسّربوا

 من ونمحروم فإنهم اإلصالح بمركز إيداعهم بسبب دراستهم عن انقطعوا الذين األطفال أّما

 سيالدّرا البرنامج محتوى مع تتماشى بدروس للتمتّع الفرصة لهم مهم وليستتعل مواصلة

 إلصالحا بمركز المفتوح بالفضاء المودعين األطفال قليل من عدد اعد ما بالمدرسة، الّرسمي

 تمّ  وذجيّةالنم التجربة هذه أنّ  اإلشارة إلى وتجدر. أطفال لستة إال يتسع ال والذي بالمروج

 .جميع المراكز على بتعميمها الهيئة صي وتو األحمر، الصليب من بدعم تركيزها

 

 والنفسيّة االجتماعيّة الخدمات -ر

 بها قامت يالت الزيارات مختلف في والنفسيّة، االجتماعيّة الخدمات حول األطفال مع بالتحدّم

 أنّهم األطفال جلّ  أفاد ،)بالمغيرة الفتيات إصالح مركزا عد ما( األطفال مراكز إصالح إلى الهيئة

 اإليداع ندع اعد ما أصال متوفرة الخدمات تلك بأن علم لديهم الخدمات وليس بتلك يتمتّعون ال

 المتابعة أما. همملفّ  في لتسجيلها عائالتهم عن ببعض المعلومات لإلدالء المكتبي اللّقاء يتمّ  حيث

 بعدد قارنةم المختّصين لعدد الفادح النقا الهيئة عاينت وقد .تصريحهم حسب غائبة فهي النفسية

 كل في )ة(واحد( ة(اجتماعيّ  )ة(وأخصائيّ  )ة(واحد )ة(نفسانيّ )ة(أخصائيّ : المودعين األطفال

 .إصالح مركز

 على قتصرةوم ناحية، من بالحاجة تفي وال ضعيفة والنفسيّة االجتماعيّة الخدمات جعل ذلك كلّ 

 االجتماعيّةو األسريّة ووضعيّته الطفل شخصيّة دراسة في التعّمق دون المكتبيّة جمع المعلومات

 الّزيارات خالل من واالجتماعي العائلي محيطه في نشأته ظروف على حقيقة الوقوف أو

 .أخرى ناحية من الميدانيّة،

 عن للهيئة لتابعةا الّزيارة فرق قابلتهم الذين والنفسيّون االجتماعيّون األخّصائيّون عبّر لذلك،

 الذي الوجه على همإلي الموكولة بالمهامّ  القيام من يتمّكنوا حتّى والتدريبي للدّعم البشري حاجتهم

 .الفضلى الطفل مصلحة يحقق

 

 بالعائلة االتصال -ز

 الكثير أنّ  إاّل  ة،المنتظم الّزيارات خالل من بعائالتهم األطفال من الكثير اتصال الهيئة سّجلت لئن

 قلة تجاه لقهق عن اآلخر البعض عبّر كما ،)ساعة ربع حوالي(الزيارة  مدّة قصر تذّمروا من منهم

 دون حولت التي العائليّة االجتماعيّة الظروف وصعوبة المسافة أحيانا بعد بسبب الّزيارات

 .بانتظام الزيارات على المواظبة

 محلّ  من قريب مركز من العقوبة نقلة بسبب بالعائلة االتصال قطع من األطفال بعض اشتكى كما

 الحالة على ؤثّري ما وهو. الزيارات في المواظبة دون يحول مّما جدّا بعيد مركز إلى إقامة األسرة

 ويزيد. اديّةالم الناحية من صعوبة أكثر األمر جعل جانب إلى الطفل والعائلة من لكلّ  النفسيّة

 .فينمختل مركزين في أخوين طفلين إيداع يتمّ  عندما العائلة إلى بالنسبة تعقيدا األمر

 

 اإلصالح ومراكز الّسجون في األطفال باحتجاز الّصلة ذات التحدّيات خالصة
 بها أودع يالت الّسجون غرف بعض به اتّسمت الذي الكبير االكتظاظ هو التحدّيات تلك أهمّ  إنّ 

 )عروس بن(المروج  مركز مثل اإلصالح مراكز وبعض )مثاال القيروان وحربوب،( أطفال

 .)بوزيد سيدي( الجديد الّسوق ومركز

 :منها أخرى وتحدّيات مشكالت االكتظاظ إلى ضافوي

 .الصّحة حفح شروط مراعاة وعدم التهوئة ونقا النظافة غياب -
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 .اللّباس في المناخية الظروف مراعاة عدم -

 .الجزائي بالوضع المتعلقة المعلومة في الحق إعمال ضعف -

 .لألطفال المباشرين األعوان عدد نقا -

 ضةعر األطفال يجعل مّما لألعوان المختاّ  الحقوقي أو/و التربوي التكوين غياب -

 أو عاملةالم سوء من له يتعّرضون ما نتيجة نرجسيّة جروحا تسبّب لهم خطيرة لتجاوزات

 .المهينة أو الإّلنسانية أو القاسية العقوبة

 .اإلصالح راكزم في األطفال إلى الموّجهة والترفيهيّة والّرياضية الثقافيّة البرامج عفض -

 .المراكز بين األعوان توزيع سوء -

 في لاألطفا اندماج إعادة على يساعد ال مّما غيابها وأحيانا التأهيل برامج ضعف -

 .تسريحهم بعد المجتمع

 خصائيّينواأل النفسانيّين األخّصائيّين مثل المختّصة الكفاءات عدد في الواضح النقا -

 .المهني ومدّربي التكوين االجتماعيّين

 في حاإلصال مراكز لمجهودات والدّعم المساندة تقديم في المدني المجتمع تدخل ضعف -

 .المستويات على جميع الطفل تأطير

 

 الطفل حقوق انتهاكات في يالتقصّ 
 في تقّصيال في هّشة وضعيّة في والفئات اإلعاقة ذوي واألشخاص والطفولة المرأة لجنة تساهم

 الهياكلو التقّصي لجنة مع بالتنسيق تتدّخل وهي. اختصاصها مرجع بحكم حقوق الطفل انتهاكات

 أو هاتفيّ  أو كتابيّ  وأ مباشر إشعار على بناء والّرئاسة، العاّمة سيما الكتابة وال للهيئة، اإلداريّة

 عند تلقائيّا ّولياأل التقّصي أعمال تباشر كما. أخرى وسيلة قانونيّة بأيّ  أو إلكترونيّة رسالة عبر

 عديد اللّجنة رصدت وقد. احتجاز مراقبة مكان بزيارة القيام خالل االنتهاك حالة اكتشاف

 من يقوتحق بحث تزال محلّ  ما إشعارات من وصل إليها ما خالل من الطفل لحقوق االنتهاكات

 .التقّصي لجنة قبل

 

 لجنة مع قبالتنسي بالطفولة المعنيّة اللّجنة بها قامت التي األّوليّة التحقيقات خالل ومن

 :يلي ما يمكن استخالص التقصي،

 الوطني، للحرس أو للّشرطة التابعة منها سواء األمن مراكز في حدثت االنتهاكات أغلب -

 .األولي البحث خالل

 وصورا مختلفة االأشك المعنيّين األطفال مقابلة عند اللّجنة سّجلتها التي االنتهاكات اتخذت -

 المهينة، أو نيةالالّإنسا أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من للتعذيب وغيره متنّوعة

 :ذلك من

o األطفال حغي في يزيد مّما وقذفها األمّ  شتم وخاصة والسبّ  الشتم. 

o الوجه على الّصفع. 

o الجسم كامل على بالحذاء الّضرب. 

o الفلقة. 

o الحريق مضادّ  رش. 

o األظافر قلع. 

 ىعل الحصول أجل من وقعت األطفال، من ضحاياها عنها بلّن التي االنتهاكات هذه وكلّ 

 .مختلفة قضايا في بشبهات التوّرط متعلّقة اعترافات

 من أطفال ستّة تعّرض مفادها إشعارات 06 عدد 2017 و 2016 سنتي خالل الهيئة بلن وقد

 سّجلت وقد. أمن أعوان قبل من وكرامتهم ذواتهم على ولالعتداء حقوقهم الذكور النتهاك جنس

 في االبتدائي البحث خالل العتداءات فيها األطفال تعّرض حاالت 3 بالطفولة عدد المعنيّة اللّجنة
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 عند أي المنزل في األمن أعوان قبل من لالعتداء تعّرض طفل حول وإشعارا التحقيق، مقرّ 

 إطار في موجب دون أمن عون من طرف العتداء طفل تعّرض بخصوص وإشعارا المداهمة،

 .وإصالح عون سجون قبل من العتداءات طفل تعّرض حول آخر وإشعارا صفته، استغالل

 

 الّسجينات النّساء احتجاز ظروف
 الدّوليّة القواعد -أ -
 بقواعد علقالمت 65 / 229 رقم قرارها ديباجة في المتّحدة لألمم العاّمة الجمعيّة أقّرت لقد

 هنّ  لّسجيناتا أن«ـب بانكوك بقواعد عرفت والتي للمجرمات االحتجازية والتدابير غير الّسجينات

 من ولىاأل الفقرة في وأوجبت «خاّصة ومتطلبات احتياجات لها التي المستضعفة الفئات إحدى

 نظرا ّسجنال واألطفال النساء بدخول المتعلقة لإلجراءات كاف اهتمام إيالء 2 » عدد قاعدتها

 . الوقت ذلك في خاص بوجه لضعفهم

 النموذجيّة لقواعدا محلّ  األحوال من حال بأيّ  لتحلّ  إقرارها يتم لم بانكوك قواعد أنّ  أّكدت لذلك،

 باحتياجات سيّةرئي بصورة تعنى« و لها مكّملة لتكون بل طوكيو، وقواعد الّسجناء الدّنيا لمعاملة

 بدّ  ال االحتياجات هذه لتلبية المتخذة والتدابير الخاّصة العناية هذه أنّ  مؤكدة ،"وأطفالهن النساء

 تدابير أنها لىع وليس الجنسين بين فعليّة مساواة تحقيق أجل اتّخذت من أنها على إليها النظر من

 المتعلقة الماندي نيلسون قواعد تجّسده الذي عدم التمييز لمبدإ تطبيقا وذلك تمييز على تنطوي

 .الّسجناء بمعاملة

 :الخاصة االحتياجات بتلبية عالقة في بانكوك قواعد عليه نّصت ما وأهمّ 

  السجن دخول عند1) 

 .بأقاربهن االتصال من تمكنهن التي التسهيالت توفير -

 .القانونية المشورة على الحصول إمكانية إتاحة -

 التي واألماكن فيه المتبع والنظام ولوائحه، السجن قواعد بشأن بمعلومات تزويدهن -

 .يفهمنها بلغة إليها احتجن ما إذا التماس المساعدة فيها يستطعن

 .قنصلياتهن بممثلي األجنبيات، النساء حالة في االتصال، إمكانية إتاحة -

 

 إقامتهن مقّرات من يمكن ما أكثر الّسجينات تقريب2) 

 في كنا،مم ذلك كان حيثما السجينات، تودع« أن ضرورة على الباب هذا في بانكوك قواعد أكدت

 عن يّةالمسؤول االعتبار في أخذا االجتماعي، التأهيل مراكز من أو ديارهن من سجون قريبة

 » .5 لهن مالئمة وخدمات برامج من يتوفر وما وخياراتهن الشخصية أطفالهن رعاية

  :الشخصيّة النظافة3) 

 6 والحفاظات الماء مثل األساسية النظافة لوازم من تمكينهنّ  خالل من وذلك

 

 وبعده اإليداع قبل الخاّصة الصّحية الّرعاية4) 

 من بعده،و بالّسجن اإليداع عند النساء تمكين ضرورة على الباب هذا في بانكوك قواعد أّكدت

 لعقليّةا سالمتهنّ  ومدى اإليقاف عند الصّحية حالتهنّ  لتشخيا الخاص للفحا الطبّي الخضوع

 والجنسي الجسدي االنتهاك آثار ومعاينة...جنسيّا األمراض المنقولة من وخلّوهنّ  والنفسيّة

 التي الدرجة نفس ىعل الّسجن إيداعهنّ  الّرعاية بعد بتلك تمتيعهنّ  أهّمية على أّكدت كما ...عليهنّ 

 والتوعية ةالنفسيّ  اإلنجابيّة والصّحة الصّحة ببرامج تمتيعهنّ  عن فضال. خارجه للنساء تتاح

 من نايتهووق المحميّة غير الجنسيّة والعالقات المخدّرات على اإلدمان مخاطر من لحمايتهنّ 

 ...االنتحار
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 واألطفال والمرضعة الحامل باألمّ  الخاّصة العناية 5)

 بالمتابعة تيعهاتم خالل من سواء الحامل بالمرأة للعناية الكبرى األهّمية بانكوك قواعد أولت حيث

 منع ذلك نم الوالدة عند امرأة كأيّ  معاملتها خالل من أو الحمل، فترة طيلة الصّحية الخاّصة

 لجسميّةا الصّحية الّرعاية توفير ضرورة على أّكدت كما. الوضع يديها عند في األغالل وضع

 اإلمكان درق شبيهة ظروف في معا للعيش لهما الفضاء المالئم كتوفير والطفل، لألمّ  والنفسيّة

 العاطفي هنموّ  تحقيق على ويساعد عالقته بوالدته في للطفل النفسي التوازن يحقق الذي بالشكل

 .الفضلى لمصلحته مراعاة

 

 الزيارات ا نتائج -
 وعلى. ساءللن مخّصصة مستقلّة غرف أو/و أجنحة التونسيّة المدنيّة الّسجون من بالعديد توجد

 مالئمة وغير ومكتظة ضيّقة الفضاءات تلك تكون منها، جزء هي التي الّسجنيّة غرار الوحدات

 الوحيد نالّسج أّما. المرعيّة للمعايير تستجيب ظروف في العقوبة أو/اإليقاف و فترة لقضاء

 المباني نم العديد الّسجن بهذا وتوجد. بمنّوبة الّسجن المدني فهو للنّساء حصريّا المخّصا

 هاتاألمّ  إقامة وفضاء مكتظة عموما، غير غرف وهي النزيالت إقامة غرف منها والمرافق،

 ،)ريّ أس شكل منزل في النظاميّة الغرف عن بعيدا بني جديد فضاء وهو)والحوامل  المرضعات

 بينما التأثيث، دجيّ  الّسجن مديرة مكتب( والّرفاه  االتساع متفاوتة مكاتب وهي اإلداريّة والمكاتب

 ضاءاتوف ،)فيه وما فيه بمن الجزائي المكتب ويضيق للتكييف االجتماعي العمل مكتب يفتقر

 ،)اإلعالميّة نادي وظيفيّة وعدم الّرياضيّة المعدّات وتعطب التكييف انعدام( غير الوظيفيّة التنشيط

 اإلغالق،و الفتح منتظم غير دّكان عن عبارة وهي التزّود ومغازة نظيف ومرتّب، وهو والمطعم

 عن فضال الّرطوبة، وكثرة التهوئة قلّة تشكو التي والمصّحة واألدوا الورشات إلى باإلضافة

 .يستخدمها من انكشاف

 

 الموظفون -1 .ا

 العام لعملا وأعوان اإلداريّون منهم الموظفين من أصناف عدّة بمنّوبة المدني بالّسجن يشتغل

 الختصاصا أطبّاء من ومجموعة )عاّمة ممارسة( قاّرة طبيبة إلى باإلضافة وأعوان الحراسات،

 عدا أيضا، ءالنسا من إطاراته معظم فإنّ  للنساء، مخّصا الّسجن هذا وباعتبار أنّ . المتعاقدين

 في ونوبتان هارالن في نوبتان( النّوبات رباعيّ  بنظام يعملون فهم رجال الخارجيّة الحراسة أعوان

 التكييف اموانعد مكاتبهم ضيق سيما وال ظروف عملهم، من اإلداريّون الموظفون ويشتكي(. الليل

 .بها

 

 والزيارة االستقبال فضاءات -2 .ا

 يزورهّن، نم والستقبال الّسجينات لزيارة مالئمة فضاءات تهيئة في تجتهد الّسجن إدارة أنّ  مع

 تسعي حيث محدودة، استيعاب طاقة ذو الّسجن مدخل عند الموجود فضاء االستقبال أنّ  إال

 .فقط شخصا لعشرين

 

 المصّحة -3 .ا
 الطبّية، ةالمراقب تحت لالحتفاظ وأسّرة للفحا غرف بها االتساع متوّسطة مصّحة بالّسجن توجد

 باإلضافة احدةو قاّرة طبيبة وجود الهيئة سّجلت وقد. والتوليد النساء طبّ  منضدة تخلو من لكنّها

 .مختلفة اختصاصات في األطبّاء المتعاقدين من عدد إلى

 تسّجل فإنها ية،كاف بكّميات األدوية بعض وتوفّر المصّحة لنظافة العام المستوى الهيئة تثّمن وإذ

 ّحيةالص الخدمات إلى النفاذ وصعوبة مختلفة، ألسباب االختصاص أطبّاء انتظام حضور عدم

 .الخصوصيّة الفحوصات ذلك في بما من الّسجينات، هام عدد إلى بالنسبة
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 )المشرا( التزّود ومغازة والمطبخ المخازن -4 .ا
 القابلة ائيّةالغذ بالموادّ  الخاّصة التبريد غرف ذلك في بما المخازن، مختلف أنّ  الهيئة الحظت

 قديمة جهيزاتهت لكنّ  ومرتب نظيف المطبخ أنّ  الحظت كما. مقبولة بطريقة مهيّأة ومنظمة للتعفّن،

 األسبوعي التوزيع مع متطابقة وغير جيّدة غير الطعام وجبات علمت أنّ  كما. القدور سيما وال

 عشرة الحادية بين( الّصباحيّة الفترة آخر في إالّ  ال توّزع اإلفطار طعام وجبة وأنّ  سلفا المضبوط

 أبوابها تحتفرب( المش( التزّود أّن مغازة أيضا الهيئة وعلمت(. النهار ومنتصف صباحا والنصف

 .ثالجة إلى تفتقر وأنّها منتظمة غير بطريقة

 

 والورشات التنشيط فضاءات - 5 .ا
 فضاءات لكذ في بما األمثل، الوجه على مستغلّة غير المتاحة التنشيط فضاءات أنّ  المالحح من

 وغير وظيفيّة غير معدّاته تعتبر الذي اإلعالميّة ونادي الّرياضيّة والفضاءات التنشيط الثقافي

 .وعالميّا الحاصل محلّيا للتطّور مواكبة

 لمدنيا ّسجنفي ال قّوة نقطة فهي المرّطبات، وورشة الحالقة ورشة وخاّصة الورشات، أّما

 التونسيّة ّطباتالمر إعداد في للّسجينات وفعّاال حقيقيّا تكوينا تؤّمنفورشة المرطبات  بمنّوبة،

 الذين الحرفاء من ةلمجموع المنتظم التزويد تؤّمن أنّها عن األوروبّية، فضال والمرّطبات التقليديّة

 .المناسب والّسعر المطلوبة الجودة فيها وجدوا

 

 والمراقد الغرف - 6 .ا
 بقليل أقلّ  به اتالمقيم عدد أنّ  حيث تونس، في اكتظاظا الّسجون أقلّ  بمنّوبة المدني الّسجن يعتبر

 منها كلّ  ؤويت إقامة غرفة عشرة أربع بمنّوبة المدني بالّسجن ويوجد. القصوى طاقة استيعابه من

 بكل وتتّصل. المراقد بكل المستويين ذات الحديديّة األسّرة وتستخدم. وعشرين نزيلة خمسا حوالي

 وتعتبر. يلالغس لنشر اليوميّة، االستراحة عن فضال االتساع تستخدم، متوّسطة فسحة ساحة غرفة

 حرص بفضل وذلك عموما مقبولة ونظافة ونحوها، وتهوئة إضاءة من الصّحية، الظروف

 لكنّ . ةدوريّ  بصفة ودهن جدرانها المراقد أرضيّة تنظيف وعلى أغراضهن تنظيم على الّسجينات

 يناتتقاومه الّسج الذي الشتاء زمهرير عكس على خانقة، الغرف بيئة تجعل الّصيف حرارة

 .والمهملة المهّشمة ةالبلّوريّ  النوافذ من البارد الهواء تسّرب من اشتكين كنّ  وإن باألغطية، بالتدثر

 

 والطفل األمّ  فضاء - 7 .ا
 ّسجنال أجنحة بقيّة عن منفصل إقامة مقرّ  والحوامل المرضعات األّمهات للّسجينات خّصا

 بيت لىإ باإلضافة ن،ياثن سريرين منها كلّ  ويتح الغرف من صغير عدد األسرة وبه بيت يحاكي

 تلفاز وبها ملّونة أرضيّتها باألطفال خاّصة المساحة وقاعة متوّسطة صغير ومطبخ استحمام

 غسيل وآلة كالتكييف والترفيه الّراحة مجّهز بوسائل الفضاء هذا فإنّ  وعموما،. لألطفال ولعب

. بانكوك واعدق مع تناغما زّي الحراسة يرتدين وال النساء جنس من فيه العاملين أنّ  كما. الثياب

 وإطار رنامجب يفتقر إلى أنه كما. الطفيليّة والنباتات باألشواك ومليئة مهملة حديقته أنّ  غير

م وتحضيره تدريجيّا أّمهاتهم عن للفصل األطفال إعداد على يساعد مختاّ  ونفسي تربوي

 .عمرهم من الثانية سنّ  ببلوغهم الّسجن من نهائيّا للخروج

 

 اإلعاقة ذوي األشخاص احتجاز ظروف
 ّراـقـمُ  اإلعاقة ذوي باألشخاص خاّصا اهتماما 2014 لسنة الجديد التونسي الدّستور أولى لقد

 إيّاهم ومفردا بينهم، تمييز دون تونس في المواطنين جميع بها يتمتع التي التمتع بالحقوق في حقهم

 :يلي ما على منه 48 الفصل فنا إعاقة، ذوي كأشخاص مرتبطة بوضعيتهم خاّصة بحقوق

 االنتفاع، في الحق إعاقة ذي مواطن لكل. تمييز من كلّ  اإلعاقة ذوي األشخاص الدّولة تحمي"
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 اتخاذ الدّولة وعلى المجتمع، في االندماج الكامل له تضمن التي التدابير بكلّ  إعاقته، طبيعة حسب

 ك".ذل لتحقيق الضروريّة اإلجراءات جميع

 االتفاقيّة على صادقت التي التونسيّة الدّولة التزامات مع متناغما الحقوق بتلك االهتمام جاء وقد

 لسنة 04 عدد القانون بمقتضى االختياري وبروتوكولها اإلعاقة ذوي األشخاص الدّوليّة لحقوق

خ 2008  الدّولي المجتمع حيال وطنيّة التزامات يحّملها الذي األمر ، 2008فيفري 11 في المؤر 

 أرض على إجرائيّة بآليّات وترجمتها التشريعيّة في نصوصها وتفعيلها إنفاذها على العمل عليها

 التمكين توفير ذلك في بما اإلعاقة األشخاص ذوي بشؤون الّصلة ذات المجاالت كل في الواقع

 وتوفير اآلخرين مع قدم المساواة على الشخصي واألمن الشخصيّة الحّرية في بالحق التمتع من

 14 عليه المادّة نّصت كما الحريّة، من الحرمان عند الضروريّة التيسيريّة والترتيبات الظروف

 وأن تعّسفيّ  بشكل أو قانونيّ  غير بشكل حّريتهم من حرمانهم عدم( ب( فقرتها في االتفاقيّة من

 من حال بأيّ  مبّررا اإلعاقة وجود يكون وأالّ  القانون، مع متسقا الحّرية من حرمان يكون أيّ 

 الدّول أنّ  على صراحة المادّة نفس من الثانية الفقرة أّكدت وقد .«من الحّرية حرمان أليّ  األحوال

 أن إجراءات، أيّة نتيجة حّريتهم، من اإلعاقة ذوي حرمان األشخاص حالة في"تتكفّل األطراف

 وأن اإلنسان، لحقوق الدّولي للقانون ضمانات وفقا غيرهم، مع المساواة قدم على لهم، يخّول

 م".له المعقولة التيسيريّة توفير الترتيبات ذلك في بما االتفاقيّة، هذه ومبادئ ألهداف وفقا ي عاملوا

 اإلجراءات اتّخاذب بالتعّهد األطراف ( الدّول2وفقرة 1 فقرة(15 مادّتها  في االتفاقيّة ألزمت كما

 عدم مانلض وذلك اإلعاقة ذوي األشخاص بشؤون المتّصلة الجوانب كلّ  الفعّالة في والتدابير

 :المهينة أو الالإنسانيّة أو القاسية أو العقوبة المعاملة أو للتعذيب تعّرضهم

 وبشكل. المهينة أو الالإنسانيّة أو القاسية العقوبة أو المعاملة أو للتعذيب شخا أيّ  يُع رض ال1-"

 ."حريته ملبكا موافقته دون عليه والعلميّة الطبّية التجارب إلجراء شخا أيّ  ال يعّرض خاّص،

 التدابير من وغيرها والقضائيّة واإلداريّة التشريعيّة التدابير جميع األطراف الدّول تتخذ -2

 أو بللتعذي اآلخرين، مع المساواة قدم على اإلعاقة، ذوي األشخاص لمنع إخضاع الفعّالة

 " .المهين أو الالإنسانيّة أو القاسية العقوبة أو المعاملة

 اإلطار؟ هذا في بالتزاماتها تونس إيفاء مدى فما

 على رصح من 2014 لسنة الجديد التونسي الدّستور عليه انطوى ما خالل من ظاهريّا بدا لئن

 ذلكو اآلخرين، مع المساواة حق جانب إلى بهم خاّصة بحقوق اإلعاقة األشخاص ذوي إفراد

 وإداريّة وقضائيّة تشريعيّة تدابير إلى حاجة في والتي تجعلهم يحملونها التي اإلعاقة بحكم

 تسجيله يمكن ام فإنّ  للحّرية، الّسالبة ذلك األماكن في بما مكان كلّ  في حياتهم لتسهيل خصوصيّة

 خصوص في عذيبالت من للوقاية الوطنيّة الهيئة بها تقوم التي المراقبة زيارات خالل من واقعيّا

 احتجاز فبظرو المتصلة بالتدابير يتعلق فيما الدّولة على المحمولة والتعّهدات االلتزامات

 من 14 لمادّةا عليها نّصت التي التيسيريّة للترتيبات التامّ  الغياب هو اإلعاقة، ذوي األشخاص

 .اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق الدّوليّة االتفاقيّة

 اريعالمش أيضا شمل بل موجود، هو ما على يقتصر لم التجاهل هذا أنّ  االنتباه يلفت وما

 االحتياطات حيث من باالعتبار اإلعاقة ذوي األشخاص وضعيّة تأخذ لم تبيّن أنّها التي المستقبليّة

 تكيّف هيللتس الضرورية التيسيريّة والترتيبات الظروف المالئمة بتوفير المتعلقة والتدابير

 .للحّرية سالب مكان في اإلعاقة ذوي األشخاص

 نوم رفغ من مرافقها مختلف في الّسجون بفضاءات التيسيريّة للترتيبات الغياب هذا ويسّجل

 ءاتوفضا المحاكم، إلى المساجين نقل وسيّارات إسعاف، وسيّارات ومرافق صّحية، وأسّرة

 وفي االحتفاظ راكزم في أيضا يسّجل كما. الّسجين فيها التي يتنقل المرافق وكلّ  العائليّة، الّزيارة

 .للحّرية الّسالبة من األماكن وغيرها الحدوديّة بالمعابر االحتفاظ غرف
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 لثالملحق الثّا

 مبيتات القيروان

 مياه وروائح كريهة وأغذية فاسدة و رطوبة
 

اعم المطنسان فرع القيروان حول "كشف تقرير أنجزته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإل

ت الخدماوتدهور البنية التحتية عن ومخازن المؤونة والمبيتات المدرسية بوالية القيروان" 

ة مدرسيالمطاعم والمبيتات الطارات والعملة بعدد من لمقدمة للتالميذ ووجود نقا في اإلا

  .بالجهة

 صيلةح وتضمن، ل ندوة عقدها فرع الرابطة بمقرهوشمل التقرير الذي تم تقديم نتائجه خال

ي فانوية دادية وثإعمؤسسة تربوية  إحدى عشرةنجزتها الرابطة في أالزيارات الميدانية التي 

وفق  وان،الوسالتية والعال وعين جلولة وحفوز ومدينة القير :بكل من ؛وفي مبيتاتها ؛الجهة

 .تصريح رئيسة فرع الرابطة بالقيروان هند بليش البراق

نسية التوبطة الراونجز في إطار تنفيذ االتفاقية المبرمة بين وزارة التربية وكشف التقرير، الذي أُ 

 عن:نسان، للدفاع عن حقوق اإل

 لمطاعم والمبيتات والمرافق الصحية، ضعف واهتراء البنية التحتية ل -

 وتقادم شبكات الصرف الصحي،  -

 اه كريهة في غرف التالميذ، ووجود مي -

 ن الرطوبة في المبيتات، نسبة عالية مو -

 غلب المؤسسات لقاعات المراجعة، أوافتقار  -

حة راجعة في ظروف غير مريجبارهم على المإهمال التالميذ في أوقات الفراغ ووإ -

 (.شجار وخارج المؤسسة)تحت األ

 

 :، فبينت النتائجمجال الخدمات المقدمة للتالميذأما في 

 عدم صلوحية الكثير من المواد الغذائية المعلبة )شامية، معجون(،  -

 لتالميذ، إلى اكل بالنسبة ونقصا فادحا في أواني األ -

 وانتهاء صالحية استعمال الكثير من معدات الطبخ المستخدمة،  -

 .ضوالبي د ببعض المواد الغذائية كاللحوم والدجاجالنقا الكبير في التزوّ إلى جانب  -

 

 :وتعاني هذه المبيتات والمؤسسات التربوية من

 عدادية حفوز( إهد العال و)على غرار مع غياا النظافة -

 كلة المساء(، أكلة وضعفها )خاصة فطور الصباح ووسوء األ -

 ي روائح كريهة، لى وجود اكتظاظ يتسبب فإباالضافة  -

 (.وزعدادية حفإة الوسالتية وقامة المريحة للتالميذ )اعدادياإل وعدم توفر ظروف -

 

 :كما بينت نتائج التقرير

 غياب "أدواش" بعدد من المؤسسات  -
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 ."أدواشووجود مشاكل تقنية في الطاقة الشمسية خاصة في المؤسسات التي تتوفر بها " -

 

 :كشفت الزيارات الميدانية ومن الناحية الترفيهية

رياضية ة النشطة والنوادي واألنشطة الثقافيما في جميع المؤسسات التربوية لألغيابا تا -

 )مساء الجمعة( 

رة من وزا وتواصل تلقي التالميذ للدروس الخصوصية مساء الجمعة رغم وجود منشور -

 التربية يمنع ذلك، 

 .لفراغالبرامج التلفزية في أوقات اى عدم تمكين التالميذ من متابعة إلضافة باإل -

 

 :فقد أثبت التقرير طارات والعملة،أما من حيث اإل

 طارات والعملة المختصين في المطاعم والمبيتات وجود نقا واضح في اإل -

 هم.وعدم تطابق الهندام المهني ووسائل الوقاية الصحية للعاملين مع طبيعة عمل -

 

 2018واخر شهر جانفي أالزيارات الميدانية انتظمت  تلك نّ ألى إأخيرا  يشار و
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 الملحق الّرابع

 مبادئ حماية األشخاص المصابين

 بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية

 اعتمدت ونشرت علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

 .1991كانون األول/ديسمبر  17المؤرخ في   46/119

 االنطباق

أو  لون،تنطبق هذه المبادئ دون تمييز بأي دافع، كالتمييز بسبب العجز، أو العنصر، أو ال

 الثني أواأو  الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو األصل القومي

 .ولداالجتماعي، أو المركز القانوني أو االجتماعي، أو السن، أو الثروة أو الم

 التعاريف

 :في هذه المبادئ

 .مثال قانونيا أو ممثال آخر مؤهال" مالمحاميتعني عبارة " -

 لة يقضى بوجودها القانوني" سلطة مختصة ومستقالسلطة المستقلةتعني عبارة " -

 .المحلي

الج ر العتحليل حالة الشخا العقلية وتشخيصها وتوفي العناية بالصحة العقلية"تشمل " -

 .قليمرض عو االشتباه في اإلصابة بوالعناية وإعادة التأهيل فيما يتعلق بمرض عقلي أ

ا أي مؤسسة، أو أي وحدة في مؤسسة تكون وظيفته "مصحة األمراض العقلية"تعني  -

 .ية توفير العناية بالصحة العقليةاألساس

 يا، أوطبيبا، أو أخصائيا نفسيا إكلينيك س في الصحة العقلية""الممارتعني عبارة  -

 نحو مناسب وذا ىعل تماعيا أو شخصا آخر مدربا ومؤهالممرضة، أو أخصائيا اج

 .صة تتصل بالرعاية الصحية العقليةمهارات خا

شخصا يتلقى رعاية صحية عقلية، وتشمل جميع األشخاص  "المريض"تعني عبارة  -

 .لألمراض العقليةذين يدخلون مصحة ال

ض في شخصا يكلفه القانون بمهمة تمثيل مصالح المري "الممثل الشخصي"تعني عبارة  -

ألم ب أو اأي ناحية خاصة أو ممارسة حقوق خاصة نيابة عن المريض، ويشمل ذلك األ

 .ينا القانون المحلي علي غير ذلك قاصر ما لم ىأو الوصي القانوني عل

إدخال  إلعادة النظر في 17هيئة المنشأة وفقا للمبدأ ال "هيئة الفحص"تعني عبارة  -

 .مريض أو احتجازه قسرا في مصحة األمراض العقلية

 بند تنفيذي عام

ال يجوز إخضاع ممارسة الحقوق الواردة في هذه المبادئ إال للقيود التي يقضي بها القانون والتي 

اآلخرين، أو لحماية السالمة تكون الزمة لحماية صحة وسالمة الشخا المعني أو األشخاص 

 .العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة، أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية
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 01المبدأ 

 الحريات األساسية والحقوق األساسية

لية أفضل ما هو متاح من رعاية الصحة العق ىعل يتمتع جميع األشخاص بحق الحصول -

 .التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية واالجتماعية

ملة يعامل جميع األشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة معا -

 .إنسانية مع احترام ما لإلنسان من كرامة أصيلة

ون بهذه الصفة الحق في لجميع األشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالج -

يذاء ن اإلالحماية من االستغالل االقتصادي والجنسي وغيرهما من أشكال االستغالل، وم

 .الجسدي أو غير الجسدي أو المعاملة المهينة

و أريق فتال يجوز أن يكون هناك أي تمييز بدعوى المرض العقلي. ويعني "التمييز" أي  -

بر ال تعتوإضعاف المساواة في التمتع بالحقوق. إبطال أو  ىاستبعاد أو تفضيل يؤدي إل

، أو التدابير الخاصة التي تتخذ لمجرد حماية حقوق األشخاص المصابين بمرض عقلي

ي ل يجرضمان النهوض بهم تمييزا. وال يشمل التمييز أي تفريق، أو استبعاد أو تفضي

عقلي أو وفقا ألحكام هذه المبادئ ويكون ضروريا لحماية ما لشخا مصاب بمرض 

 .ألفراد آخرين من حقوق اإلنسان

لكل شخا مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسية  -

نسان، ق اإلواالقتصادية واالجتماعية والثقافية المعترف بها في اإلعالن العالمي لحقو

الخاص  لدولياوالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد 

خاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الصكوك األخرى ذات الصلة مثل اإلعالن ال

رضون بحقوق المعوقين ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتع

 .ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن

هلية أي قرار يتخذ، بسبب إصابة شخا بمرض عقلي، بأن هذا الشخا عديم األ -

 خاذه إالوز اتالقانونية، وأي قرار يتخذ، نتيجة لعدم األهلية، بتعيين ممثل شخصي، ال يج

يحق لي. وبعد محاكمة عادلة تجريها محكمة مستقلة ونزيهة، منشأة بموجب القانون المح

لذي للشخا الذي تكون أهليته موضع النظر أن يمثله محام. وإذا لم يحصل الشخا ا

ون أن ثيل دهذا التمثيل بنفسه، وجب أن يوفر له هذا التم ىالنظر عل وضعتكون أهليته م

مثل يز أن يدفع أجرا عنه طالما لم تكن تتوفر له اإلمكانيات الكافية للدفع. وال يجو

أن  أيضا المحامي في نفس الدعوى مصحة لألمراض العقلية أو العاملين فيها، وال يجوز

 محكمةأهليته موضع النظر، ما لم تقتنع ال يمثل أحد أفراد أسرة الشخا الذي تكون

ية هلاألبانعدام التعارض في المصلحة. ويجب أن يعاد النظر في القرارات المتعلقة ب

ويحق  فترات متفرقة معقولة يحددها القانون المحلي. ىوبالحاجة إلي ممثل شخصي عل

شخا  للشخا الذي تكون أهليته موضع النظر، ولممثله الشخصي، إن وجد، وألي

 .من هذا القبيل أمام محكمة أعلي آخر معني أن يستأنف أي قرار

 أن الشخا المصاب بمرض عقلي ىمحكمة أو هيئة قضائية مختصة أخر عندما تتبين -

 لشخا،عاجز عن إدارة شؤونه، تتخذ التدابير، في حدود ما يلزم ويناسب حالة ذلك ا

 .لضمان حماية مصالحه
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 02المبدأ 

 رـحماية القصّ 

ة حمايبعناية خاصة، في حدود أغراض هذه المبادئ وفي إطار القانون المحلي المتعلق  ىتول

 فرادأالقصر، لحماية حقوق القصر، بما في ذلك، إذا لزم األمر، تعيين ممثل خاص من غير 

 .األسرة

 03المبدأ 

 الحياة في المجتمع المحلي

إلمكان، في المجتمع لكل شخا مصاب بمرض عقلي الحق في أن يعيش وأن يعمل، قدر ا

 .المحلي

 04المبدأ 

 تقدير اإلصابة بالمرض العقلي

و أصادي ال يجوز أبدا تقرير اإلصابة بمرض عقلي علي أساس المركز السياسي أو االقت -

مت ير ال االجتماعي، أو العضوية في جماعة ثقافية أو عرقية أو دينية أو ألي سبب آخ

 .بصلة مباشرة لحالة الصحة العقلية

ية أو ألخالقيجوز أبدا أن يكون النزاع األسري أو المهني، أو عدم االمتثال للقيم اال  -

المحلي  مجتمعاالجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو المعتقدات الدينية السائدة في ال

 .لشخا ما، عامال مقررا في تشخيا المرض العقلي

ض شأن إصابة شخا بمرال يجوز أن يبرر أي قرار يتخذ في الحاضر أو المستقبل ب -

 .عقلي بمجرد أن يكون هذا الشخا قد سبق عالجه أو دخوله مستشفي بصفته مريضا

أنه مصاب بمرض عقلي، أو  ىشخا أو ألي هيئة تصنيف شخا ما علال يجوز ألي  -

 لعقلياإلشارة إلي ذلك بأي طريقة أخري، إال لألغراض التي تتصل مباشرة بالمرض ا

 .أو بعواقبه

 05المبدأ 

 لفحص الطبيا

 إجراء فحا طبي يستهدف تقرير ما إذا كان مصابا أو غير ىال يجوز إجبار أي شخا عل

 .مصاب بمرض عقلي إال وفقا إلجراء مصرح به في القانون المحلي

 06المبدأ 

 السرية

 .بادئالم يحترم الحق في سرية المعلومات فيما يتعلق بجميع األشخاص الذين تنطبق عليهم هذه

 07المبدأ 

 دور المجتمع المحلي والثقافة
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ي لي الذبه، قدر اإلمكان، في المجتمع المح ىمريض الحق في أن يعالج وأن يعتن لكل  -

 .يعيش فيه

حينما يجري العالج في مصحة لألمراض العقلية يكون من حق المريض أن يعالج  -

ه جتمعم ىدقائه متي أمكن ذلك، وأن يعود إلبالقرب من منزله أو منزل أقربائه أو أص

 .المحلي في أقرب وقت ممكن

 .لكل مريض الحق في عالج يناسب خلفيته الثقافية -

 08المبدأ 

 معايير الرعاية

الرعاية الصحية واالجتماعية التي تناسب لى لكل مريض الحق في أن يحصل ع -

 عاييراحتياجاته الصحية، كما يحق له الحصول علي الرعاية والعالج وفقا لنفس الم

 .ي المرضي اآلخرينالمنطبقة عل

اك ن هنكوتوفر لكل مريض الحماية من األذى، بما في ذلك العالج باألدوية التي ال ي  -

من أيدي المرضي اآلخرين أو الموظفين أو غيرهم، و ىمبرر لها، ومن اإليذاء عل

 .األعمال األخرى التي تسبب ألما عقليا أو ضيقا بدنيا

 09المبدأ 

 العالج

قل قدر تطلب أيعالج بأقل قدر من القيود البيئية، وبالعالج الذي يلكل مريض الحق في أن  -

 ىة إلتياجات المريض الصحية وللحاجممكن من التقييد أو التدخل ويكون مالئما الح

 .حماية سالمة اآلخرين البدنية

حدة  ىا علي أساس خطة توضع لكل مريض عليكون عالج كل مريض ورعايته قائم  -

يون ر فيها بانتظام، وتعدل حسب االقتضاء، ويقدمها مهنوتناقش معه، ويعاد النظ

 .مؤهلون

ة المتعلق لمهنةايكون توفير الرعاية للصحة العقلية دائما وفقا لما ينطبق من معايير آداب  -

بادئ ممثل  بالممارسين في ميدان الصحة العقلية، بما في ذلك المعايير المقبولة دوليا

ماية وظفين الصحيين، وال سيما األطباء، في حآداب مهنة الطب المتعلقة بدور الم

و أاسية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق

ساءة إوز أبدا ال يجالالإنسانية أو المهينة، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة. و

 .العقليةاستخدام المعلومات والمهارات الطبية في مجال الصحة 

 .استقالله الشخصي وتعزيزه ىن يستهدف عالج كل مريض الحفاظ علينبغي أ -

 10المبدأ 

 العالج باألدوية

أفضل وجه، وال تعطي للمريض  ىدوية باحتياجات المريض الصحية علتعين أن تفي األ -

له أبدا علي سبيل العقوبة أو لراحة  ىغراض عالجية أو تشخصية، وال تعطإال أل
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أدناه من هذه المبادئ، ال يعطي ممارسو  11من المبدأ  15رهنا بأحكام الفقرة اآلخرين. و

 .تةذات الفعالية المعروفة أو المثب الرعاية الصحية العقلية للمريض إال األدوية

 ال يجوز أن يصف األدوية سوي طبيب صحة عقلية ممارس يصرح له القانون بذلك، -

 .ويسجل الدواء في سجالت المريض

 11المبدأ 

 العالج ىة علالموافق

ي ليه فعال يجوز إعطاء أي عالج لمريض دون موافقته عن علم، باستثناء ما يرد النا  -

 .من هذا المبدأ 15و  13و  08و  07و  06الفقرات 

اءات و إغرالموافقة عن علم هي الموافقة التي يتم الحصول عليها بحرية دون تهديدات أ -

شكل ببطريقة مناسبة عن معلومات كافية ومفهومة غير الئقة، بعد أن يكشف للمريض 

 :ولغة يفهمها المريض، عن

o أ( التقييم التشخيصي. 

o نهقعة مالمحتملة والفوائد المتو ومدته ب( الغرض من العالج المقترح وطريقته. 

o ديلة، بما فيها تلك األقل تجاوزاج( أساليب العالج الب. 

o  المقترح وآثاره الجانبيةد( األلم أو الضيق المحتمل، وأخطار العالج. 

يجوز للمريض أن يطلب حضور شخا أو أشخاص من اختياره أثناء إجراء إعطاء  -

 .الموافقة

 للمريض الحق في رفض أو إيقاف العالج، باستثناء الحاالت المنصوص عليها في -

واقب من هذا المبدأ. وينبغي أن تشرح للمريض ع 15و  13و  08و  07و  06الفقرات 

 .اف العالجرفض أو إيق

 قة عنال يجوز بأي حال دعوة المريض أو إغراؤه بالتنازل عن حقه في إعطاء المواف -

ون دعالج علم. وإذا طلب المريض هذا التنازل، وجب أن يوضح له أنه ال يمكن إعطاء ال

 .الموافقة عن علم

ز أ، يجومن هذا المبد 15و  14و  13و  12و  08و  07باستثناء ما تنا عليه الفقرات  -

 لوفاءاأن تنفذ علي المريض خطة عالج مقترحة دون موافقة المريض عن علم إذا تحقق 

 :بالشروط التالية

o  العالج، محتجزا كمريض رغم إرادتهأ( إذا كان المريض، في وقت اقتراح. 

o ما وع، بب( إذا اقتنعت سلطة مستقلة في حوزتها كل المعلومات المتعلقة بالموض

للمريض،  من هذا المبدأ، بأنه لم تكن 02في ذلك المعلومات المحددة في الفقرة 

خطة  ىعطاء أو رفض الموافقة عن علم علوقت اقتراح العالج، األهلية إل

عن  بأن امتناع المريض العالج المقترحة، أو إذا اقتنعت السلطة المذكورة

خالف ناع مإعطاء الموافقة المذكورة هو، حسبما تنا عليه القوانين المحلية، امت

ص ض نفسه أو سالمة األشخاللمنطق المعقول وفقا لما تقتضيه سالمة المري

 .اآلخرين

o جات ج( إذا اقتنعت السلطة المستقلة بأن خطة العالج المقترحة تفي باحتيا

 .أفضل وجه المريض الصحية علي



ة|  264 ح ف  ص
 

وافقة يخوله القانون سلطة الممريض له ممثل شخصي  ىأعاله عل 06ال تنطبق الفقرة  -

و  14و  13و  12عالج المريض، لكن باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات ى عل

مثل ق الممن هذا المبدأ، يمكن إعطاء العالج للمريض دون موافقته عن علم إذا واف 15

ارد الشخصي بالنيابة عن المريض، وذلك بعد إعطاء الممثل الشخصي المعلومات الو

 .أعاله 03وصفها في الفقرة 

ضا إعطاء من هذا المبدأ، يجوز أي 15و  14و  13و  12باستثناء ما تنا عليه الفقرات  -

الج ألي مريض دون موافقته عن علم إذا قرر طبيب صحة عقلية ممارس مؤهل الع

و يسمح له القانون بذلك أن العالج ضروري بصورة عاجلة لمنع حدوم ضرر فوري أ

 لفترةاما بعد ى  يجوز إطالة مدة هذا العالج إلوشيك للمريض أو ألشخاص آخرين. وال

 .الضرورية تماما لهذا الغرض

 ل جهداء، أي عالج دون موافقة المريض عن علم، يجب مع ذلك بذل كعندما يؤذن بإجر -

لخطة إلعالم المريض بطبيعة العالج وبأي بدائل ممكنة، وإلشراك المريض في وضع ا

 .العالجية بالقدر المستطاع عمليا

ن الفور في سجالت المريض الطبية، مع بيان ما إذا كا ىيجب تسجيل كل عالج عل -

 .العالج اختياريا أو غير اختياري

ءات ال يستخدم التقييد الجسدي أو العزل غير االختياري للمريض إال حسب اإلجرا -

ة لوحيداالمعتمدة رسميا لمصحة لألمراض العقلية، وفقط عندما يكون ذلك هو الوسيلة 

د يمت اليك للمريض أو لآلخرين. ويجب أع ضرر فوري أو وشالمتاحة للحيلولة دون وقو

ميع جما بعد الفترة الضرورية تماما لتحقيق هذا الغرض. وتسجل  ىهذا اإلجراء إل

السجل  ها فيحاالت التقييد الجسدي أو العزل غير االختياري، وأسبابها، وطبيعتها، ومدا

ت في ظروف إنسانية وتح الطبي للمريض. ويجب إبقاء المريض المقيد أو المعزول

عار جب إشالرعاية والمراقبة الدقيقة والمنتظمة من جانب موظفي المصحة المؤهلين. وي

 جسدي الفور بأي تقييد ىوإذا كان لذلك صلة بالموضوع، عل الممثل الشخصي، إن وجد

 .أو عزل غير اختياري للمريض

 .ال يجوز مطلقا إجراء التعقيم كعالج للمرض العقلي -

كان  ز إجراء معالجة طبية أو جراحية كبيرة لشخا مصاب بمرض عقلي إال إذاال يجو -

أفضل وجه  ىقط في حالة اعتبار أن ذلك يفي علالقانون المحلي يسمح بذلك، وف

حالة ذلك إال في ال ى، وبشرط موافقة المريض عن علم علباحتياجات المريض الصحية

لجة المعابة عن علم، وال يجوز اإلذن التي يكون فيها المريض عاجزا عن إعطاء الموافق

 .إال بعد استعراض مستقل للحالة

دارك مكن تيال يجوز إجراء معالجة نفسية أو غيرها من أنواع العالج التجاوزي الذي ال  -

وز أثاره للمرض العقلي لمريض مودع في مصحة لألمراض العقلية دون إرادته، ويج

ط خر فقآبها القانون المحلي، ألي مريض  إجراء هذه العالجات، في الحدود التي يسمح

 قتنعتاعندما يكون المريض قد أعطي موافقته عن علم وتكون هيئة خارجية مستقلة قد 

 لمريضاأفضل وجه باحتياجات  ىقيقية عن علم وبأن العالج يفي علبأن هناك موافقة ح

 .الصحية



ة|  265 ح ف  ص
 

قته أي مريض دون مواف ىتجارب إكلينيكية وعالج تجريبي علال يجوز مطلقا إجراء  -

 ن علم، حيث العن علم، ويستثني من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء الموافقة ع

ة هيئة موافقبعالجا تجريبيا إال  ىعليه تجربة إكلينيكية أو أن يعط ىيجوز عندئذ أن تجر

 .فحا مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض

أ، يحق من هذا المبد 15و  14و  13و  08و  07و 06في الفقرات في الحاالت المحددة  -

 للمريض أو لممثله الشخصي، أو ألي شخا معني، أن يطعن أمام هيئة قضائية أو

 .للمريض ىسلطة مستقلة أخري في أي عالج يعط

 12المبدأ 

 اإلشعار بالحقوق

ممكن بعد ، في أقرب وقت يحاط المريض المودع في مصحة لألمراض العقلية علما -

ادئ المب المصحة، بشكل ولغة يمكن للمريض أن يفهمها، بجميع حقوقه وفقا لهذه إدخاله

فية وبموجب القانون المحلي، يجب أن تتضمن المعلومات توضيحا لهذه الحقوق ولكي

 .ممارستها

وجب  إذا عجز المريض عن فهم هذه المعلومات، وما دام عجزه عن هذا الفهم قائما، -

 ى، وإلإن وجد وإذا كان ذلك مالئماحقوق المريض إلي الممثل الشخصي، عندئذ إبالغ 

ين أفضل وجه والراغب ىادرين علي تمثيل مصالح المريض علالشخا أو األشخاص الق

 .في ذلك

ابة ات نييحق للمريض الذي يتمتع باألهلية الالزمة أن يعين شخصا تبلن إليه المعلوم -

 .سلطات المصحةعنه، وكذلك شخصا لتمثيل مصالحه لدي 

 13المبدأ 

 الحقوق واألحوال في مصحات األمراض العقلية

 تمتع،يكفل االحترام الكامل لحق كل مريض مودع في مصحة لألمراض العقلية في أن ي -

 :بصفة خاصة، بما يلي

o ن بصفته االعتبارية أمام القانونأ( االعتراف في كل مكا. 

o ب( خصوصيته. 

o  حرية االتصال باألشخاص اآلخرين في ج( حرية االتصاالت التي تشمل

ات المصحة، وحرية إرسال وتسلم رسائل خاصة غير مراقبة، وحرية تلقي زيار

مكفولة الخصوصية من محام أو ممثل شخصي، ومن زائرين آخرين في جميع 

حف األوقات المعقولة، وحرية الحصول علي خدمات البريد والهاتف وعلي الص

 .هدة التليفزيونإلي اإلذاعة ومشا واالستماع

o )حرية الدين أو المعتقد د. 

 حوالتكون البيئة واألحوال المعيشية في مصحات األمراض العقلية أقرب ما يمكن أل -

 :ليية ما الحياة الطبيعية التي يحياها األشخاص ذوو السن المماثلة، وتشمل بصفة خاص

o ة الترويحية وأنشطة أوقات الفراغأ( مرافق لألنشط. 

o  للتعليمب( مرافق. 



ة|  266 ح ف  ص
 

o الاالتصلحياة اليومية والترفيه وج( مرافق لشراء أو تلقي األشياء الالزمة ل. 

o د( مرافق الشتراك المريض في عمل يناسب خلفيته االجتماعية والثقافية ،

ي فماج الندوللتدابير المناسبة إلعادة التأهيل المهني من أجل تعزيز إعادة ا

ابير مرافق. ويجب أن تشمل تلك التداستخدام هذه ال ىالمجتمع، والتشجيع عل

 لمرضيبغية تمكين ا اإلرشاد المهني وخدمات للتدريب المهني وإليجاد العمل،

 .عمل في المجتمع أو االحتفاظ به ىمن الحصول عل

 ال يجوز في أي ظروف إخضاع مريض للعمل اإلجباري. وينبغي أن يتمكن المريض، -

لعمل انوع  تطلبات إدارة المؤسسة، من اختيارفي الحدود التي تتفق مع احتياجاته ومع م

 .الذي يريد أن يؤديه

ق ال يجوز استغالل عمل مريض في مصحة لألمراض العقلية. ويكون لكل مريض الح -

عرف نفس األجر الذي يدفع، حسب القانون أو ال ىفي أن يحصل عن أي عمل يؤديه عل

يكون لكل مريض في المحلي، عن مثل هذا العمل إلي شخا غير مريض. ويجب أن 

مصحة  ىعلي نصيب منصف من أي أجر يدفع إلجميع األحوال الحق في الحصول 

 .األمراض العقلية عن عمله

 14المبدأ 

 موارد مصحات األمراض العقلية

ؤسسة رد الذي يكون ألي مينبغي أن يكون لمصحة األمراض العقلية نفس مستوي الموا -

 :، وال سيما ما يليىصحية أخر

o  سبين، كاف من األطباء المؤهلين وغيرهم من العاملين المهنيين المناأ( عدد

 .مريض، وبرنامج عالج مناسب وفعال ومكان كاف لتوفير الخصوصية لكل

o دات لتشخيا األمراض وعالج المرضيب( مع. 

o ج( الرعاية المهنية المناسبة. 

o د( العالج الكافي والمنتظم والشامل، بما في ذلك إمدادات األدوية. 

كل مصحة لألمراض العقلية  علىتفتيش حمالت لطات المختصة بيجب أن تقوم الس -

 .بتواتر كاف لضمان اتساق أحوال المرضي وعالجهم ورعايتهم مع هذه المبادئ

 15المبدأ 

 مبادئ إدخال المرضي في المصحات

د العالج في مصحة لألمراض العقلية، تبذل كل الجهو ىفي حالة احتياج مريض إل -

 .الممكنة لتجنب إدخاله علي غير إرادته

لية بنفس طريقة دخول أي مصحة لألمراض العق ىتجري إدارة دخول المريض إل -

 .من أجل أي مرض آخر ىمصحة أخر

ها غير إرادته الحق في مغادرت ىيض أدخل مصحة لألمراض العقلية عليكون لكل مر -

، رادتهمإأي وقت، ما لم تنطبق عليه المعايير المتعلقة باحتجاز المرضي علي غير في 

 .أدناه، وينبغي إعالم المريض بهذا الحق 16حسبما يرد بيانه في المبدأ 
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 16المبدأ 

 غير إرادته ىمريض في مصحة لألمراض العقلية علإدخال ال

 ال يجوز إدخال شخا مصحة لألمراض العقلية علي غير إرادته بوصفه مريضا، أو -

ض استبقاؤه كمريض علي غير إرادته في مصحة األمراض العقلية بعد إدخاله كمري

باختياره، ما لم يقرر طبيب مؤهل في مجال الصحة العقلية ومرخا له قانونا 

خا مصاب أعاله أن ذلك الش 04بدأ بالممارسة في هذا المجال، ويكون قراره، وفقا للم

 :بمرض عقلي، وأنه يري ما يلي

o أ( أنه يوجد، بسبب هذا المرض العقلي، احتمال جدي لحدوم أذى فوري أو 

 وشيك لذلك الشخا أو لغيره من األشخاص، أو

o يه ب( أنه يحتمل، في حالة شخا يكون مرضه العقلي شديد وملكة التمييز لد

ي فالمصحة أو احتجازه فيها إلي تدهور خطير  مختلة، أن يؤدي عدم إدخاله

ياه إ ىعطيالج المناسب الذي ال يمكن أن حالته أو إلي الحيلولة دون إعطائه الع

. وفي قييداتإال بإدخاله مصحة لألمراض العقلية، وفقا لمبدأ أقل الحلول البديلة 

ة ستشاراالحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب(، يجب، حيثما أمكن ذلك، 

ل. طبيب ممارس ثان في مجال الصحة العقلية، يكون مستقال عن الطبيب األو

ير غ ىو احتجازه علز إدخال الشخا أوإذا تمت هذه االستشارة، فإنه ال يجو

 .إرادته إال بموافقة الطبيب الممارس الثاني

 حددهايغير إرادته في بادئ األمر لفترة قصيرة  ىيكون إدخال الشخا أو احتجازه عل -

دخال إر في القانون المحلي للمالحظة والعالج األولي، في انتظار قيام هيئة فحا بالنظ

 ير كماالمريض دون تأخ ىو االحتجاز إلأسباب اإلدخال أالمريض أو احتجازه. وتبلن 

ل لممثا ىهيئة الفحا، وإل ىحتجاز وأسبابه فورا وبالتفصيل إليبلن اإلدخال أو اال

الشخصي للمريض، إن وجد، وكذلك إلي أسرة المريض ما لم يعترض المريض علي 

 .ذلك

 إذا ير إرادتهم إالأدخلوا علي غ ىتستقبل مصحة لألمراض العقلية مرضال يجوز أن  -

 .كلفت سلطة مختصة يحددها القانون المحلي المصحة بالقيام بذلك

 17المبدأ 

 هيئة الفحص

انون تكون هيئة الفحا هيئة قضائية أو هيئة أخري مستقلة ونزيهة تنشأ بموجب الق -

ذه المحلي وتعمل وفقا لإلجراءات الموضوعة بمقتضى القانون المحلي. وتستعين ه

ي مؤهلين فين، الاتخاذ قراراتها، بواحد أو أكثر من األطباء الممارسين المستقلالهيئة، في 

 .مجال الصحة العقلية، وتأخذ رأيهم في االعتبار

ن م 02ة تجري إعادة النظر األولية التي تقوم بها هيئة الفحا، حسبما تتطلبه الفقر -

قرب أغير إرادته في  ىار بإدخال أو احتجاز شخا مريض علأعاله، في قر 16المبدأ 

دده ا يحة وفقا لموقت ممكن بعد اتخاذ ذلك القرار، وتتم وفقا إلجراءات بسيطة وسريع

 .القانون المحلي
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، غير إرادتهم ىتعراض حاالت المرضي المحتجزين علتقوم هيئة الفحا دوريا باس -

 .فترات معقولة وفقا لما يحدده القانون المحلي ىوذلك عل

ترات فهيئة الفحا علي  ىديم طلبات إلغير إرادته حق تق ىز عليكون للمريض المحتج -

ضع ومعقولة، وفقا لما ينا عليه القانون المحلي، إلطالق سراحه أو تحويله إلي 

 .االحتجاز الطوعي

 غير ىلعفيما إذا كانت معايير اإلدخال تقوم هيئة الفحا، لدي كل استعراض، بالنظر  -

لم تكن كذلك،  أعاله ما زالت مستوفاة، وإذا 16المبدأ من  01اإلرادة المبينة في الفقرة 

 .غير إرادته ىخالء سبيل المريض كمريض محتجز علتعين إ

قت، أي و إذا اقتنع الطبيب الممارس في مجال الصحة العقلية والمسؤول عن الحالة، في -

 غير إرادته لم تعد مستوفاة، ىحتجاز شخا بوصفه مريضا محتجزا علبأن شروط ا

 .غير إرادته ىالشخا بوصفه مريضا محتجزا علليه أن يأمر بإخراج ذلك تعين ع

مة الحق في أن يطعن أمام محك يكون للمريض أو لممثله الشخصي أو ألي شخا معني -

 .في قرار بإدخال المريض أو احتجازه في مصحة لألمراض العقلية ىأعل

 18المبدأ 

 الضمانات اإلجرائية

 في أي محاميا يمثله بوصفه مريضا، بما في ذلك تمثيلهيحق للمريض أن يختار ويعين  -

ير ن توفهذه الخدمات، تعي ىن. وإذا لم يحصل المريض بنفسه علإجراء للشكوى أو للطع

 .ة للدفعلكافيااإلمكانيات  ىض شيئا، وذلك في حدود افتقاره إلمحام له دون أن يدفع المري

وفي  ألمر، بخدمات مترجم شفوي.يكون للمريض أيضا الحق في االستعانة، إذا لزم ا -

رها له توفي الحاالت التي تلزم فيها هذه الخدمات وال يحصل عليها المريض بنفسه، يتعين

 .اإلمكانيات الكافية للدفع ىع شيئا، وذلك في حدود افتقاره إلدون أن يدف

 عن يجوز للمريض ولمحامي المريض أن يطلبا وأن يقدما في أي جلسة تقريرا مستقال -

ون لها تي تكوأدلة شفوية ومكتوبة وغيرها من األدلة ال ىحة العقلية وأي تقارير أخرالص

 .صلة باألمر ويجوز قبولها

نسخ من سجالت المريض ومن أي تقارير ووثائق ينبغي  هللمريض ومحامي ىتعط -

سبب أن ي تقديمها، إال في حاالت خاصة يتقرر فيها أن كشف أمر بعينه للمريض من شأنه

ه را خطيرا أو أن يعرض سالمة اآلخرين للخطر. ووفقا لما قد ينا عليلصحته ضر

ض للمريض ينبغي إعطاؤها لممثل المري ىنون المحلي، فإن أي وثيقة ال تعطالقا

عن  متناعالشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية. وعند اال

 وجد، خطار المريض أو محاميه، إنالمريض، يتعين إ ىإعطاء أي جزء من أي وثيقة إل

 .بهذا االمتناع وبأسبابه، مع خضوع هذا االمتناع إلعادة النظر فيه قضائيا

كوا يكون للمريض ولممثله الشخصي ومحاميه الحق في أن يحضروا أي جلسة وأن يشتر -

 .فيها وأن يستمع إليهم شخصيا

في أي جلسة،  إذا طلب المريض أو ممثله الشخصي أو محاميه حضور شخا معين -

تعين السماح بحضور هذا الشخا، ما لم يتقرر أن حضوره يمكن أن يلحق ضررا 

 .خطيرا بصحة المريض أو أن يعرض سالمة اآلخرين للخطر
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و سرا لنا أأي قرار يتخذ بشأن ما إذا كان يجب أن تعقد الجلسة أو أن يعقد جزء منها ع -

رام المريض نفسه، وضرورة احت وأن تنقل علنا، ينبغي أن تراعي فيه تماما رغبات

خصوصيته وخصوصية األشخاص اآلخرين، وضرورة منع حدوم ضرر خطير 

 .لصحة المريض أو تجنب تعريض سالمة اآلخرين للخطر

 يجب تدوين القرار الناشئ عن الجلسة وتدوين أسبابه، وإعطاء المريض وممثله -

امل ر بالككان القرار سينش البت فيما إذا ىومحاميه نسخا من ذلك القرار. ولدالشخصي 

أو جزئيا، يجب أن تراعي تماما في ذلك رغبات المريض نفسه، وضرورة احترام 

 خصوصيته وخصوصية األشخاص اآلخرين، والمصلحة العامة في إقامة العدل علنا،

وضرورة منع حدوم ضرر خطير لصحة المريض أو تجنب تعريض سالمة اآلخرين 

 .للخطر

 19المبدأ 

 المعلومات ىالحصول عل

لمريض السابق( الحق في يكون للمريض )الذي يشمل مصطلحه في هذا المبدأ ا -

لتي المعلومات المتعلقة به والواردة في سجالته الصحية والشخصية ا ىالحصول عل

 حدوم تحتفح بها مصحة األمراض العقلية. ويمكن أن يخضع هذا الحق لقيود بغية منع

ضرر خطير لصحة المريض وتجنب تعريض سالمة اآلخرين للخطر. ووفقا لما قد 

نبغي يللمريض،  ىيل ال تعطأي معلومات من هذا القبينا عليه القانون المحلي، فإن 

ثقة إعطاؤها لممثل المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار ال

طار والسرية. وعند االمتناع عن إعطاء المريض أيا من هذه المعلومات، يتعين إخ

دة إلعا المريض أو محاميه، إن وجد، بهذا االمتناع وبأسبابه مع خضوع هذا االمتناع

 .ه قضائياالنظر في

 تدرج في ملف المريض عند الطلب أي تعليقات مكتوبة يقدمها المريض أو ممثله -

 .الشخصي أو محاميه

 20المبدأ 

 مرتكبو الجرائم

م، أو جرائ األشخاص الذين ينفذون أحكاما بالسجن بسبب ارتكابهم ىينطبق هذا المبدأ عل -

والذين  نحو آخر أثناء إجراءات أو تحقيقات جنائية موجهة ضدهم، ىالذين يحتجزون عل

 .يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي أو يعتقد في احتمال إصابتهم بمثل هذا المرض

و هينبغي أن يتلقى جميع هؤالء األشخاص أفضل رعاية متاحة للصحة العقلية كما  -

قصي حد أ ىمبادئ عليهم إلدئ. وتنطبق هذه المن هذه المبا 01منصوص عليه في المبدأ 

وال  ممكن، باستثناء ما تقتضيه هذه الظروف فقط من تعديالت واستثناءات محدودة.

وك يجوز أن تخل هذه التعديالت واالستثناءات بما لألشخاص من حقوق بموجب الصك

 .أعاله 01من المبدأ  05المذكورة في الفقرة 
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مختصة، تعمل علي أساس  ىخرن المحلي لمحكمة أو سلطة أيجوز أن يسمح القانو -

مصحة لألمراض  بأن تأمر بإدخال هؤالء األشخاصمشورة طبية مختصة ومستقلة، 

 .العقلية

رض ينبغي في جميع األحوال أن يتفق عالج األشخاص الذين يتقرر أنهم مصابون بم -

 .أعاله 11عقلي مع المبدأ 

 21المبدأ 

 ىالشكاو

 عن طريق اإلجراءات المحددة في القانون يحق لكل مريض أو مريض سابق أن يقدم شكوى

 .المحلي

 22المبدأ 

 المراقبة وسبل االنتصاف

ومن  مبادئ،هذه الاالمتثال لى آليات مناسبة سارية للتشجيع عل لدول أن تكفل وجوداى لعينبغي 

ها، للول حوالتحقيق فيها وإيجاد  ىاألمراض العقلية، وتقديم الشكاو مصحات ىأجل التفتيش عل

نتهاك اأو  ومن أجل إقامة الدعاوى المناسبة التأديبية أو القضائية بسبب سوء السلوك المهني

 .حقوق المريض

 23المبدأ 

 التنفيذ

ائية ية وقضلدول أن تنفذ هذه المبادئ عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة تشريعى العينبغي  -

 .ريةصفة دوالتدابير، وأن تعيد النظر في تلك التدابير بوإدارية وتعليمية وغيرها من 

 .فعالةونطاق واسع بوسائل مناسبة  ىل أن تجعل هذه المبادئ معروفة علالدو ىيجب عل -

 24المبدأ 

 نطاق المبادئ المتعلقة بمصحات األمراض العقلية

 .مصحة لألمراض العقلية جميع األشخاص الذين يدخلون ىتنطبق هذه المبادئ عل

 25المبدأ 

 الحقوق القائمة ىظ علالحفا

ي ذلك ما فألي قيد أو استثناء أو إلغاء، ب ىع أي حق من الحقوق القائمة للمرضال يجوز إخضا

تعترف  ئ الالحقوق المعترف بها في القانون الدولي أو المحلي المنطبق، بدعوى أن هذه المباد

 .بهذه الحقوق أو أنها تعترف بها بدرجة أقل
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 الخامس الملحق

 

 قائمة المصطلحات

بلون ، موا لوم يهمن عمور بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة اتفاقية حقوق الطفل هتُعّرف الّطفل:

 .سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

ه انتهاكب لالشتباه القانونق تطبي لسلطات طفل يتعرض أي األطفال في نزاع مع القانون:

ا هذ يوف ما، جرم تورطه في الحتمال أو " اجتماعية سلوكيات "غير في مشاركته أون القانو

، مذنب شخاال أن بالضرورة يعني ال للقانون المخالف التصرف أن التنبّه إلى المهمن م الشأن،

ن ودو نيّة بقسا عن به ويقوم به، يقوم ماب واعيا   يكون أن يجب مذنبا ، الشخا أن يكونل أج فمن

ل طفااأل عدالة نظام في األطفال كل ليس أنه نفهم أن الضروري ومن شديد. تأثيرو أ إكراه

 أو لقانونا األطفال يخالف أن الممكن والرعاية، فمن الحماية إلى بحاجةل بل هم أطفا ن،يمجرم

لجنة الدّولية اللكن  الرسمية، التشريعات تجّرمها أنشطة خلفية على واالحتفاظف للتوقي يتعّرضوا

ض بع ك، وهنا)الحداثة جرائم(ملّح  ذات طابع جرائم اعتبارها عدم إلىو تدعلحقوق الّطفل 

ظ تفاواالح للتوقيف يتعّرضون ذلك مع إجرامي، لكنهم سلوك فيا يتورطو لم الذين األطفال

م نظا لغياب ةالجنائي العدالة نظام إلى األطفال من توجيه فئةم يت أنه كما قانونية، غير بصورة

 .بهم خاص رعاية

" صر"قا ومصطلحات مثل كلمات استخدام بتجنّ  تمفي هذا الدّليل  :"القاصر" و"الحدث"

د فرااأل أن على حقيقة وألنها تؤثر ومؤذية، سلبية دالالت من تحمله لما و"حدم" و"جانح"

ة دق أكثر بإشارات عن تلك المصطلحات استعضنا وقد ويافعون، أطفال وآخرا   أوال   هم نيالمعني

ع ن"، ميمعتدال القانون" و"األطفال مع " و"األطفال في نزاعالشباا" و"نياليافع" و"األطفاللـ"

ي ف دّدمح بشكل مذكورا  المصطلح  يكون عندماأو "جانح" مصطلح "حدم"  استخدام تم كله، ذلك

 .في الدّليل ترد التيأو الوطنية  الدولية المواثيق أحد

ال وما من أفع الشخا على تحمل المسؤولية القانونية على ما يقترفهقدرة : المساءلة الجزائية

يار يأتيه من سلوك وما يتخذه من قرارات، تكون مرتكزة على درجة من القدرة على االخت

وحيث  ."والتمييز والفهم والمعرفة المسبقة بموضوع الفعل، تتفاوت وجوبا من شخا إلى آخر

يتمتع  فإنه لى التمييز وعلى االختيار،شخصا حامال ألدنى درجة من هذه المقدرة ع يعتبر الطفل

 شٍد مايعتبر بصفة عامة شخصا غير رابإجراءات خاصة في مستوى المسؤولية القانونية، حيث 

 عيشهايالتي  المرحلة العمرية. وتشهد هذه المسؤولية تحوال حسب لم يبلغ سن الثمانية عشر عاما

 ،الطفل

 بعد نهائياا فيه يُبّت   لم والذي الدولية، الحماية على الحصول إلى يسعى شخا :اللجوء بطال

 البداية في وهئ الج كل أنّ  إال كالجئ،وء لج طالب كل. وال يُعّرف فيها قدمه الذي البلد قبل من

 .لجوء طالب



ة|  272 ح ف  ص
 

ب سباألد لالضطها التعرض منف مبّرر خو بسبب جنسيته، بلد خارج يوجدا شخ :الالجئ

، السياسية راءآلا بسبب أو معينة اجتماعية طائفة يحةشر إلى االنتماء أو الجنسية أو بالدين تتعلق

ي ف اغبرير غ أنه أو...نفسه حماية على ذاك بلده ليأتمن مستعد، غير الخوف لهذا نظرا وهو،

 يه.إل العودة

 خارجن دويوج المهاجرون طفالر. واألالكبا مع أو وحده هاجر أو يهاجر طفل :المهاجر الطفل

ا يموالس شخاصن األم معينة فئاتي ف إدراجهم ويمكن. رعاياها من همة التي الدول ياضأر

 .ذويهم عن نالمنفصلي طفالو األأ االتجار وضحاياين، الالجئ

ص األشخا عن أو والديهم عن المنفصلون األطفال هم :ذويهم عن المنفصلون األطفال

، لذلك. ريناآلخ أقاربهم عن ليس بالضرورة ولكن العرف، أو القانون بموجب برعايتهم المتكفلين

 .األسرة من آخرين بالغين أفراد برفقة أطفاال   الفئة هذه تشمل فقد

رام احتوت، وتضومن وعواجموطفوال أفورادا  األ تحمي عالمية قانونية ضمانات هي حقوق الّطفل:

 نهم/ومشوواركته نهئهم/ونمووا نهم/وصووحته نهم/ورفوواهه نهم/هئوبقووا نهم/وحيوواته نهتهم/كوورام

 .ن الفضلى فوق كّل االعتبارات األخرىهن وإعالء مصلحتهم/هم/وعدم ممارسة التمييز ضده

وطنيوة هي مجموعوة التعوديات علوى الحقووق التوي تضومنها القووانين ال نتهاكات حقوق الّطفل:ا

ة أو إلوى الدولو يُنسب مباشرةواإلقليمية والدولية لحقوق الّطفل، وتشمل الفعل أو إغفال الفعل الذي 

لقانونيوة ا، وينطوي على إخفواق منهوا فوي تنفيوذ االلتزاموات أو أجهزتها أو منظوريها أحد سلطاتها

و ة العاموة أوتحدم االنتهاكات عنودما يتعمود القوانون أو السياسو المستمدة من معايير حقوق الّطفل.

جهزتهوا أو أو أ أحود سولطاتهاأو الممارسة خرق أو تجاهل االلتزامات الواقعة على الدولوة المعنيوة 

نتهاكوات في تحقيق المستوى المطلوب مون السولوك أو النتيجوة. وتقوع االإخفاقها  أو عند منظوريها

 – ّطفللال حقوق وتفرض ك .ّطفليل الحماية القائمة لحقوق الدولة أو تزاإلضافية عندما تسحب ال

لوى اللتزاموات عثالثة أنواع متمايزة مون ا –المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية 

. لوفززاءاالحتززرام والحمايززة وا: التزامووات أو أجهزتهووا أو منظوريهووا سوولطاتها ىحوودإأو  الحكومووات

موال الكامول ورغوم أن اإلع .ّطفولا  لحقووق الااللتزامات يشكل انتهاك تلكفي أداء أي من  خفاقاإلو

لووبعض جوانووب حقوووق بعينهووا قوود ال يتحقووق إال بطريقووة تدريجيووة فووإن ذلووك ال يغيوور موون طووابع 

لتوي اااللتزامات القانونيوة علوى الدولوة وال يعنوي أن جميوع الحقووق تنطووي علوى بعوض العناصور 

 تنفيذ الفوري.تخضع دائما  لل

 ضوا  عنودماوحول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالذات يمكون أن تحودم االنتهاكوات أي

ة الودنيا في تووفير "المسوتويات الجوهريو هامنظوروأو أجهزتها أو  سلطاتهاى حدإأو تخفق الدولة 

عودد وجد فيها "يومن هنا فإن أي دولة  االتّفاقيّة الدّولية لحقوق الّطفل،من الحقوق" المتضمنة في 

سوية ومون المحرومين من األغذية األساسية ومن الرعاية الصوحية األوليوة األسا طفالبير من األك

". لّطفوولاتّفاقيّووة حقوووق االمووأوى والمسووكن األساسووي أو موون أبسووط أشووكال التعلوويم هووي دولووة تنتهووك 

 لود المعنويض النظر عن توفر الموارد فوي البوينطبق هذا الحد األدنى من االلتزامات األساسية بغ

 وبغض النظر عن وجود أطراف أخرى وصعوبات.

و اللون أسواء  كان هذا التمييز على أساس العرق أو  ّطفلا  لحقوق التمييز يشكل انتهاك أيّ كما أّن 

ي عماالجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من اآلراء أو األصل الوطني أو االجت
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 تقويض المساواة فيأو الملكية أو الميالد أو غير ذلك من األوضاع بغرض أو بنتيجة إلغاء أو 

 التمتع بأي حق من حقوق اإلنسان أو ممارسته.

 إدراكو التطورات مراقبةخالل  ي الكتشاف انتهاكات حقوق الّطفل، منالفعل العمل هو الّرصد:

 ودراسوةا تهمسوببا وتشوخيا المشواكل تحديود، ومنهوا والتحقوق المعلوموات السولوك وجموعط أنموا

رات الدّوليّوة والمؤشّ  االستناد إلى مجموعة من المعايير، بتنفيذها على الحلول المحتملة والمساعدة

ها الهيئوات، واسوتعمالن مو غيرهواو أ المختصوة إلوى السولطاتلها والحرص على توصوي والوطنية،

ام بهوا احترامهوا وااللتوز والتمتّوع بهوا والحورص علوى الّطفل واحترامها حقوق حماية بهدف تحسين

ف الكلوي بالهود والتّقيويم عملية الّرصود العمل على ربط السلوك والممارسة المهنية، ولذلك يجب في

 ان.اإلنس حقوق لحماية

 مواتوالمحاكت التجمعوا مثول األحودام مالحظوة فوي السولبية نحوو أكبور بقودر تميل عملية ة:المراقب

 .عفي الموقا  حضور تتطلب التي اإلنسان حقوق رصد جوانب أحد وهيت. والمظاهرا واالنتخابات

ح "تقّصوي مصوطل كوان هنوا موند. والرصو أرصودة من الحقائق استخالص عملية ق:الحقائ تقصي

ن. اإلنسواوق حقو انتهواك بادعواء المحيطوة الحقوائق مون والتحقوق المعلوموات للتأكود جموعالحقوائق" 

 مقبولوةت إجوراءا اسوتعمال خوالل مون المصوداقية الحقوائق متابعوة تقصوي يعنوي ذلوك إلوى وباإلضافة

 .زالتحيّ  وعدم بالنزاهة االشتهار وإثبات عموما  

لتي جورى اعملية التسجيل المنظم لكل المعلومات والبيانات : توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان

تتوقووف أهميووة الرصوود ورصوودها، علووى أن يراعووي هووذا التسووجيل سووهولة االسووترجاع وسوورعته. 

سوان حقووق اإلن اتمنظموجدواه على عمليات التوثيق التي تتبع عمليات الرصد، عليه يجب على 

خضوع ، أن يعملووا علوى تجهيوز أرشويف يوالّطفول النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسوان أو

ع فوووي األسوور للمعووايير العلميووة، ويستحسوون أن يوووتم االسووتعانة بقواعوود البيانووات المحوسوووبة ألنهووا

لتخلوي عون ااسترجاع المعلومة مع حفاظها على الدقة المطلوبة، إال أن هذا ال يعني على اإلطالق 

 األرشيف الوثائقي.

يوة أو أخالق -يشمل األشخاص الوذين يتحملوون مسوؤولية قانونيوة أو مهنيوة : الرعاية ات/ومقدم

دان، ورفاهوه، وهوم باألسواس الوالوثقافية واضحة ومعترفا  بها عون سوالمة الطفول وصوحته ونمووه 

مي، ون اإلسوالوالوالدان الكوافالن، والوالودان بوالتبني، ومقودمو الرعايوة فوي نظوام الكفالوة فوي القوان

فووي وواألوصووياء، وأفووراد األسوورة الموسووعة والمجتمووع المحلووي؛ والعوواملون فووي المجووال التربوووي 

دربون والمو ن،ين يسوتخدمهم الوالوداالرعايوة الوذومقودمو ، دارس وفوي مرحلوة الطفولوة المبكورةالم

ب وأربوا ،المشورفون علوى مجموعوات مون الشوباب بمن فيهم -الترفيهيون والمدربون الرياضيون 

ذين وموظفوو المؤسسوات )الحكوميوة أو غيور الحكوميوة( الو، لعمل أو المشورفون فوي مكوان العمولا

لصوحية ي أوسواط الرعايوة امثول األشوخاص البوالغين المسوؤولين فو -يتولون مهام شبيهة بالرعايوة 

 وقضوواء األحوودام وفووي مراكووز االسووتقبال ومرافووق الرعايووة السووكنية. وفووي حالووة األطفووال غيوور

 المصحوبين بذويهم، تتولى الدول تقديم الرعاية بحكم الواقع.

 ضي فيها األطفال وقتا  تحت إشرافأوساط الرعاية هي األماكن التي يق :أوساط الرعاية

س النيابة أو "المؤقت" )مثل المدر"الدائم" )مثل الوالد أو الوصي( أو راعيهم براعيهم الرئيسي 
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أو قائد مجموعة من الشباب( لفترات زمنية قصيرة أو طويلة أو متكررة أو لمرة واحدة فقط. 

 رس وغيرها من المؤسسات التربوية،وتشمل أوساط الرعاية المعهودة منزل األسرة، والمدا

رحلة الطفولة المبكرة، ومراكز الرعاية بعد الدوام المدرسي، والمرافق وأوساط الرعاية في م

الترفيهية والرياضية والثقافية والترويحية، والمؤسسات الدينية وأماكن العبادة. ويكون األطفال في 

المرافق الطبية ومرافق إعادة التأهيل والرعاية، في أماكن العمل وفي األوساط القضائية، في 

ين مهنيين أو فاعلين حكوميين ملزمين بمراعاة مصالح الطفل الفضلى وضمان حقه عهدة أخصائي

 في الحماية والرفاه والنمو.

 طفالة األ، تختا برعاينموية قوامها الرعاية االجتماعيةهي دار إيوائية تربوية ت :المؤسسة

 سن تىسنة أو ح 18عن أعمارهم تزيد  ن الذين الالمحرومين من الرعاية األسرية من الجنسي

 م فيايتهل دون رعوا في ظروف اجتماعية قاسية تحوؤستقرار بالعمل أو الزواج لإلنام، ونشاال

 .مةالسلي توفير الرعاية األسرية ليتم أو تصدع األسرة أو عجزها عن، بسبب اأسرهم الطبيعية

ي االجتماعي التربو والتنشيط الوقاية خدمات تقدم تربوية اجتماعية مؤسسة هو مرّكب الطفولة:

م أعماره متراوحةالل األطفا بخدماته ينتفع، لهم والنفسية التربوية اإلحاطة وتأمين الجوار ألطفال

ى عل رةقاد غيرت عائا من نووالمنحدر العائلي للسند نوالفاقد أو نوالمهدد سنة18 و  6بين

 .تواجهها التي واالقتصادية تماعيةجاال الصعوبات بسبب بأبنائها اإلحاطة

ة الشخصيب تتمتع إدارية صبغة ذات عمومية مؤسسة هو المركز المندمج للشباا والطفولة:

ة لفائدي جتماعالا التربوي التنشيط خدمات مختلف تأمينى يتول لمالي،تقالل اواالس المعنوية

ة تنشئ حسنلر األس قدرات ودعم لهم والنفسية التربوية اإلحاطة وتأمين بها المكفولين األطفال

ن التكوي أو لتعليمل نووالمزاول سنة18 و 6 بين أعمارهم المتراوحة األطفال بخدماتها ينتفع أبنائها،

 .والمهددين السند فاقدي من والذهنية البدنية مةالبالس نووالمتمتع المهني

 لتيحكام االتشريعات والقواعد والمعايير واإلجراءات واآلليات واأل نظام قضاء األطفال:

لتعامل أة لتنطبق تحديدا  على األطفال الذين يُعتبر أنهم مجرمون والمؤسسات والهيئات المنش

 .معهم

أي فرد  و/أو يأي عملية يشارك فيها معا  مشاركة نشطة الضحية و/أو الجان العدالة التصالحية:

ن عأو عضو آخر من أعضاء المجتمع المحلي متضرر من الجريمة لتسوية المسائل الناشئة 

ول والتدا وساطةالجريمة، غالبا  بمساعدة طرف ثالث عادل ونزيه. ومن أمثلة العملية التصالحية ال

 .والمصالحة وحلقات إصدار األحكام

ن أ يمكنو سلوكه عن مسؤوال   الطفل اعنده يُعتبرتي ال السني ه ة:الجنائي المسؤولية سن

 . محكمة في يُدان

ة المتحد األمم قواعد)الدولية  المعايير حسب ويعني التّجريد من الحّريّة/الحجز الوقائي:

ا ما شخ وضع أو الحبس أو االحتجاز أشكال من شكل أي )حريتهم من األطفال المجّردين بشأن

ة سلطن م وذلك بأمر – نفسه من بمغادرته له يُسمح ال بحيث – عام أو خاص احتجازي إطار في

ة اإلقام أشكال من شكل أي على ذلك ويشتمل العامة. السلطات من غيرها أو إدارية أو قضائية

و اإلصالحية، أ المؤسسات أو التدريب،س مدار أو الشرطة، لدى الحجز فيها بما الداخلية،
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ز الحج أو منازل التربية، وإعادة التربيةز مراك أو اإلصالحية، المدارس أو العالجية، المراكز

ا فيه بما( اإلصالحية للراشدين المؤسساتو أ باألحدام، الخاصة المرافق أو االحتياطي،

 .معيّنة حقوق حريّتهم من المجّردينل األطفا المشددة(، ولجميع الحراسة ذات المؤسسات

و أ إجرامية نشطةأ بارتكاب المدانين أو المتّهمين األفراد الحتجاز منشأة المؤّسسة اإلصالحيّة:

 .جانحة

 ومنها، مةالمحاك قبل األطفال احتجاز تبرير أجل من توفرها الواجب الشروط :شروط التّوقيف

 .إلى ذلكا مو معهم، ليسكنوا أمر أولياء وجود عدم أو هربهم، من الخوف أو جنائية، وجود سوابق

ي ف معا   شدينوالرا األطفال توقيف فيها يتم حاالت الشرطة مراكز في :التّوقيف مع الّراشدين

ي ف ماب الراشدين، مع اإلصالحيات نفس في نفوالموقو األطفالحيات اإلصال فيو .المكان نفس

ل خال الراشدين مع يختلطون الذين األطفال أو الجناح، أو الزنزانة نفس في ذلك احتجازهم

 .الوجبات تناول فترات أو الترويحية الفترات

ات ذاءات اإلجر تدابير إلحالة األطفال إلى خارج النظام القضائي، في أي وقت قبل :التحويل

ت جراءاإ خالل من الرسمي الجنائية العدالة نظام عن األطفال تحويلأي ، الصلة أو أثناءها

ـ ل يتطوع عمل لتأدية مجتمع خدمة برنامج إلى الطفل إحالة يمكن فمثال ،، بديلة وبرامج

 .تعويض" المجتمع"

، ح""جان بعمل له تهمة توجيه أجل من للشرطة مركز في الطفل احتجاز ظ:احتفايف/التوق

 عمل ارتكاب واشاهد ألنهم إما الشرطة، ضباط يجريه بتحقيق األطفال عدالة تبدأ عملية ما وغالبا  

 ."جانح" عمل بارتكاب لتبليغهم أو "جانح"

ديهم ل دونها ليس لالسن الدنيا التي يقرر القانون أن األطفا ة:الجنائي للمسؤولية دنياال السن

ن القانوك انتها لىع قادرينا دونه األطفال يُعتبر ال تيال السنأي  ،نتهاك قانون العقوباتاألهلية ال

 15 المثال مرتفعة، على سبيل دنياالدول األطراف التي لديها سن تثني اللجنة على ، والجنائي

نت هما كامعاما ، وتحث الدول األطراف على عدم خفض السن الدنيا للمسؤولية الجنائية  16 أو

 عاما . 12 إلى أقل من الظروف

ن م بأمر عهإيدا أو سجنه أو إيقافه أو شخا احتجاز أشكال من شكل كلّ  ة:الحريّ  من الحرمان

ى عل وبناءا. سكوتهب أو افقتها وبم أو منها بإيعاز أو الّسلط من غيرها أو إداريّة أو قضائيّة سلطة

ى بمقتضا فيه الاألطف إيداع يتمّ  التي األماكن كلّ  باألطفال الخاّصة االحتجاز بأماكن يقصد ذلك،

 :في الحال هو كما حّريتهم من حرمان عليه يترتّب إداريّ  أو قضائيّ  قرار

ز ومراك األطفال إصالح بمراكز اإليداع مثل ،للحريّة الّسالبة الجزائيّة العقوبة -

 .المالحظة

ل مث فيه، يعيش الذي محيطه في الطفل لها يتعّرض التي التهديد أشكال من الحماية -

ة واألسر المرأة لوزارة التابعة والطفولة للشباب المندمجة المراكز أحد فيل طف إيداع

ل األطفا إيواء ومراكز لألطفال الّرعاية االجتماعيّة مراكز أو السنّ  وكبار والطفولة
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ي العائل الّسند فاقدي العميقة اإلعاقة ذوي األطفالء إيوا ومراكز العائلي للّسند الفاقدين

 .المماثلة اإليواء مؤّسساتن م وغيرها االجتماعيّة الشؤون لوزارة التابعة

 لطفلاجات اإلهمال عدم تلبية احتييُقصد با :اإلهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال

 تسجيل صول على الخدمات الطبية أووالنفسية أو عدم حمايته من الخطر أو عدم الحالبدنية 

ئل الوالدة أو غير ذلك من الخدمات عندما تكون لدى المسؤولين عن رعاية الطفل الوسا

 ويشمل اإلهمال ما يلي:والمعارف والفرص التي تكفل لهم الحصول عليها. 

 م، أو عدسباب منها عدم المراقبة، ألرالضرعدم حماية الطفل من اإلهمال البدني: )أ(

ية لرعاالملبس واتزويد الطفل بالضروريات األساسية ومنها الغذاء الكافي والمأوى و

 .الطبية األساسية

ب، بالح ومنه عدم إبداء أي دعم عاطفي أو اإلحاطة )ا( اإلهمال النفسي أو العاطفي:

ن إلى نتبهويوعدم االهتمام مطلقا  بالطفل، وعدم "حضور مقدمي الرعاية نفسانيا" إذ ال 

درات ر، وإدمان المخالعالمات واإلشارات الصادرة عن الطفل، والتعرض لعنف العشي

 .الكحول أو

 .ساسيةرمان من الرعاية الطبية األالح )ج( إهمال صحة الطفل البدنية أو العقلية:

 عايةي الرلقوانين التي تلزم مقدمعدم االمتثال ل )د( اإلهمال على الصعيد التعليمي:

 .حضور إلى المدارس أو بوسيلة أخرىبضمان حصول أطفالهم على التعليم بال

ن ر مكثفال أممارسة تثير قلقا  كبيرا  ويمكن أن تؤثر في األط ( التخلي عن األطفال:)ه

ة في إلعاقن خارج الّصين القانونيّة واألطفال ذوي ايغيرهم، وبخاصة األطفال المولود

 .تبعض المجتمعا

 ه إساءةاعتباربكثيرا  ما يوصف "العنف العقلي"، كما يشار إليه في االتفاقية،  :العنف العقلي

 ويمكن أن أو اإلهمال، المعاملة النفسية، أو اإلساءة العقلية، أو اإلساءة اللفظية واإلساءة العاطفية،

 يشمل ذلك ما يلي:

 عديم بأنه ، مثل إشعاره)أ( جميع أشكال التفاعل مع الطفل التي تنطوي دائماً على ضرر

 ى فيمة له سوقي القيمة أو غير محبوب أو مرغوب فيه أو بأنه معرض للخطر أو بأال

 .تلبية احتياجات غيره

 العزلو، والنبذ راءواالزد، فسادواالستغالل واإل، )ا( الترعيب والترهيب والتهديد

 .والتجاهل والتحيز

 .ة واالحتياجات الطبية والتعليميةوإهمال الصحة العقلي ، )ج( المجافاة

 .الطفل اعرواإلذالل واالزدراء والسخرية والنيل من مش الشتم والنبذ )د(

 .( التعرض للعنف المنزلي)ه

 .ينةمه االحتجاز في ظروف مذلة أو أو العزل أو )و( اإليداع في الحبس االنفرادي
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 بما في بهم، على غيرهم وتنكيلهم أو األطفال اآلخرين تسلطا  نفسيا   )ز( تسلط البالغين

 وهورنت )واإلنتلة ذلك من خالل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت مثل الهواتف النقا

 "التسلط عبر الحواسيب"(. ما يعرف ب

إلى طقوس وأنشطة أخرى تنطوي على التحرش أو العنف أو  يشير "التنكيل"( ح)

 اإلذالل تستخدم كوسيلة لضم شخا إلى مجموعة ما.

 ويشمل ما يلي: .يشمل العنَف البدني المميت وغير المميت :العنف البدني

عقوبة ة أو الوكل األشكال األخرى من التعذيب أو المعامل البدنيجميع أنواع العقاا  )أ(

 .قاسية أو الالإنسانية أو المهينةال

 أشخاص بالغين أو أطفال آخرين. ييدأعلى  )ا( التسلط البدني والتنكيل

 وقد يتعرض األطفال ذوو اإلعاقة لضروا معينة من العنف البدني مثل:

 .ال سيما للفتيات التعقيم القسري، )أ(

 اتمات الكهربائية واستخدام الصدم)مثل العالج بالصد )ا( العنف بدعوى العالج

 .ا  تنفيريا" لمراقبة سلوك الطفل(الكهربائية "عالج

 خرى.أفي التسول في الشوارع أو في أماكن  بغرض استغالله )ج( تعّمد إعاقة الطفل

 منه ه القوة الجسدية ويكون الغرضفيأي عقاب تستخدم  :العقاا البدني أو "الجسدي"

 ضرب لعقابإلحاق درجة معينة من األلم أو األذى، مهما قلت شدتهما. ويشمل معظم أشكال هذا ا

 سوط أو عصا -د أو باستخدام أداة على الردفين"( بالي الضرا" أو "اللطم" أو "الصفعاألطفال )"

يضا ، قاب أأو حذاء أو ملعقة خشبية وما إلى ذلك. ويمكن أن يشمل هذا النوع من الع اأو حزام

هماألطفال أو  رفسعلى سبيل المثال،   نتفو أ العضأو  القرصأو  الخدش، أو رميهمأو  رج 

و مريح، أ األطفال على البقاء في وضع غير إرغامبالعصا أو  الضرااألذنين أو  لكمالشعر أو 

 األطفال على تناول مواد معينة. إجبارأو  كيالأو  الحرق

 أينسي يشمل االعتداء الجنسي واالستغالل الج :االعتداء الجنسي واالستغالل الجنسي

وجب أنشطة جنسية يفرضها شخا بالن على الطفل، ويحق للطفل أن يتمتع بالحماية منها بم

ذا آخر، إ ل طفلالقانون الجنائي. وتعتبر األنشطة الجنسية أيضا  اعتداء عندما يمارسها على الطف

لك ني لذكان عمر الطفل الجاني يتجاوز كثيرا عمر الطفل الضحية أو إذا استعمل الطفل الجا

ين نسية بالتهديد أو أي وسيلة أخرى من وسائل الضغط. وال تعتبر األنشطة الجولغرض القوة ا

ممارسة للطرف ااألطفال اعتداء جنسيا إذا كان سنهم يتجاوز السن القانونية التي تحددها الدولة 

 ما يلي:ويشمل  الجنس بالتراضي.

 .ع أو ضار نفسيا  غير مشرو )أ( حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي

 .ل األطفال جنسياً ألغراض تجارية)ا( استغال

هم ية لحاالت االعتداء عليسمعية أو بصر )ج( استغالل األطفال في وضع تسجيالت

 .جنسيا  
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 التجار، وافر والسياحةواالستغالل الجنسي في الس )د( بغاء األطفال والعبودية الجنسية

 يقعوقسري. اض الجنسية والزواج الوبيعهم لألغرباألطفال )داخل البلدان وفيما بينها( 

 القيود، ية أودم فيه القوة الجسدالعديد من األطفال ضحية اإليذاء الجنسي الذي ال تُستخ

 .لصدمةومع ذلك فهو يشكل تعديا  على ذات اآلخر ويقوم على االستغالل ويؤدي إلى ا

نف شكال العأجميع  تشمل هذه الفئة :التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة

على  ضد األطفال التي يراد منها انتزاع اعتراف، أو معاقبة األطفال خارج نطاق القضاء

نهم، ما  عتصرفات غير قانونية أو غير مقبولة، أو إجبار األطفال على المشاركة في أنشطة رغ

مة ظفو مؤسسات اإلقاوهو ما يعمد إليه عادة رجال الشرطة وموظفو إنفاذ القوانين ومو

 فاعلةوالمؤسسات األخرى واألشخاص الذين لديهم سلطة على األطفال بما في ذلك الجهات ال

ن المسلحة من غير الدول. وكثيرا  ما يكون الضحايا من األطفال المهمشين والمحرومي

م ن حقوقهع دفاعوالمعرضين للتمييز واألطفال الذين يفتقرون إلى حماية البالغين المسؤولين عن ال

طفال وأومصالحهم الفضلى. وتشمل هذه الفئة األطفال المخالفين للقانون وأطفال الشوارع 

حشية تؤدي و واألطفال غير المصحوبين بذويهم. وكثيرا  ماوالالجئين وطالبي اللّجوء األقليات 

 تلك األعمال إلى ضرر بدني ونفسي على مدى الحياة وإلى اإلجهاد االجتماعي.

غالب من في ال تشمل هذه الفئة العنف الجسدي والنفسي والجنسي، الذي يقع :ين األطفالالعنف ب

يان، خالل تسلط أطفال على أطفال آخرين، في إطار مجموعات من األطفال في كثير من األح

 ثر فيوهو عنف ال يضر بسالمة الطفل ورفاهه الجسديين والنفسيين فور وقوعه فحسب، بل يؤ

يلحق بعيد. وسط والشديدا  على نموه وتعليمه واندماجه في المجتمع في األجلين المتوالغالب تأثيرا  

م ياه أالعنف الصادر عن عصابات الشباب أيضا  أضرارا  بالغة باألطفال، سواء أكانوا ضحا

ر  طفال دوء األمشاركين فيه. ومع أن األطفال هم الفاعلون، فإن دور البالغين المسؤولين عن هؤال

بير ي جميع محاوالت الرد بشكل مناسب ومنع ذلك العنف، مع ضمان أال تؤدي التداحاسم ف

 المتخذة إلى تفاقم العنف باتباع نهج عقابي ومواجهة العنف بالعنف.

لذاتية ابات اتشمل هذه الفئة اضطرابات األكل وتعاطي المخدرات وإدمانها واإلص :إيذاء النفس

اء اص إزحار واالنتحار بالفعل. ويساور اللجنة قلق خواألفكار االنتحارية ومحاوالت االنت

 االنتحار في أوساط المراهقين.

 ما يلي:تشمل هذه الفئة، على سبيل المثال ال الحصر،  :الممارسات الضارة

 .ضروب العقوبة القاسية أو المهينةوسائر  العقاا البدني -

 .شويه األعضاء التناسلية األنثويةت -

 .والتكبيل والجرح والحرق والكي بتر األعضاء -

 ،كراهوتغذية الفتيات باإل ،ومهينة لضم فرد إلى مجموعة معينة اتباع طقوس عنيفة -

 .عذرية )فحا عضو الفتاة التناسلي(واختبار ال ،والتسمين

 .الزواج القسري والزواج المبكر -
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 وأعمال العنف من أجل "القصاص" )عندما ينتقل النزاع بين ،جرائم "الشرف" -

لعنف والموت أو ا ،تداء على أطفال األطراف المعنية(مجموعات مختلفة ليشمل االع

 .المرتبط بالمهر

 .الضارة ذات الصلة مثل "التعويذ" والممارسات االتهام بممارسة "السحر" -

 .استئصال اللهاة ونزع األسنان -

 يُرجح الذين ولكن المرضى، غير األشخاص ألنشطة تقييدهو  :لألشخاص الصحي الحجر

راض األع رصد بهدف ،يناآلخر عن عزلهم أو أو لمرض، ُممرض لعامل تعرضوا أنهم

 بينالمصا فصل يف يتمثلي الذ العزل عن الصحي الحجر ختلفوي بّكرا .م الحاالت واكتشاف

ار ويندرج في اإلط .التلوم أو المرضتفشي  منين للوقاية اآلخرعن  ىالعدو أو المرضب

 .2005القانوني للّوائح الدّوليّة الصّحية لمنّظمة الصّحة الدّولية والصادرة عام 

ى إل دخولها تأخير إلى يةالفاش اندالع منمبّكرة  مرحلة في الصحي الحجر تدابيرق تطبيي يؤد قد

أن  غير يّا ،حلمانتقاله  فيها يتواصل منطقة فيباء الو بلوغ ذروة يؤجل قد أو /و ما منطقة أو بلد

ونشر  مللتلومصادر إضافية  ضا  اي ينشئ قد، يمالسل النحو علىق طبيُ  لم إذا الحجر الصحي،

  .المرض
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 المراجع

 المراجع الوطنية:

 .2014الدستور التّونسي جانفي  -

 لها. المتّمم 2002لسنة  41القانون عدد و .1995مجلّة حماية الّطفل الصادرة عام  -

ة بشأن المراكز المندمج 199جولييه  26المؤرخ في  1999لسنة  72القانون عدد  -

 للّطفولة واألوامر ذات الّصلة بتنقيحاته وتنظيمه وإدارته.

 دليل مؤّسسات الّطفولة التّابعة لوزارة المرأة، بدون تاريخ. -

تعلق بتنظيم الم 2019مارس  21مؤرخ في  2019لسنة  340حكومي عدد المر األ -

 .وزارة الشؤون االجتماعية

وض المتعلق بالنه 2005أوت  15المؤرخ في  2005لسنة  83القانون التوجيهي عدد  -

 ، وتنقيحاته.باألشخاص المعوقين وحمايتهم

ّرعاية بشأن إحدام مراكز لل 2001جولييه  11المؤرخ في  2001لسنة  74القانون عدد  -

 االجتماعيّة، وتنقيحاته، والوثائق التّعريفية بتلك المراكز ومشموالتها.

 مدونةعلى  بالمصادقة يتعلق 2014 أكتوبر 3 في مؤرخ 2014 لسنة 4030 عدد أمر -

 .العمومي العون وأخالقيات سلوك

 لشراكة 24 عمل ورقة. 2017 تونس في وأسرهم للمهاجرين اإلنسان حقوق مؤشرات -

 .والتنمية الهجرة عن العالمية المعارف

 ليام الداخظيتعلق بالن 1995ديسمبر  11مؤرخ في   1995لسنة 2423أمر عدد  -

 ."المنحرفين"اص بمراكز إصالح األحدام الخ

نقيحه ، وتبنظام السجونالمتعلّق  2001ماي  14مؤرخ في  2001لسنة  52قانون عدد ال -

 .2008أوت  4المؤرخ في  2008لسنة  58القانون عدد بموجب 

 .2018تقرير النّشاط الّسنوي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الصادر عام  -

 . 2018دائرة المحاسباتل التقرير السنوي العام الواحد والثالثون -

ق لتطبيجديد في تونس بين النظري واقانون اإليقاف الووتش حول رايتس تقرير هيومن  -

 .2018عام 

 .2018النشرة اإلحصائيّة لنشاط مندوبي حماية الّطفولة  -

 المجلة الجزائية  -

 1968جويلية  24المؤرخ في  23 مجلة اإلجراءات الجزائية الصادر بها القانون عدد -

 فظيالمتعلق باالحتفاظ واإليقاف التح 2016فيفري  16المؤرخ في  5القانون عدد  -

 زحدام المركإالمتعلق ب 1992اكتوبر  26المؤرخ في  1992لسنة  94القانون عدد  -

   16/01/2008المؤرخ في  130مر عدد ماعي لمالحظة األطفال المنقح باألاالجت

 ابيتعلّق بتنظيم وزارة الشب 2000جانفي  18مؤّرخ في  2000لسنة  135أمر عدد  -

 .والطفولة والرياضة

ه نقيحت تمّ  كما السجون بنظام يتعلق2001 ماي 14 في مؤرخ 2001 لسنة 52 عدد قانون -

 2008  أوت 4 في المؤرخ 2008 لسنة 58 عدد بالقانون

 تعلق بمراكز الرعاية االجتماعيةالم  2001لسنة  74قانون عدد  -
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توصيات الدول لتونس، ضمن آليّة االستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق اإلنسان  -

 .2017مارس/آيار 12إلى 1جنيف من  27الدورة  -2017مارس/آيار  2بتاريخ 

CRC/C/15/Add.181 

 نسان حول تونس، ضمن آليّة االستعراض الدوري الشاملتقرير مفوضية حقوق اإل -

 12إلى 1جنيف من  27الدورة  -2017مارس/آيار  2بتاريخ لمجلس حقوق اإلنسان 

 .2017مارس/آيار

في  نسانمداخلة وزير العالقات مع المؤّسسات الدستوّرية والمجتمع المدني وحقوق اإل -

مجلس تونس، التقرير الوطني الثالث لتونس ضمن آليّة االستعراض الدوري الشامل ل

 12إلى 1جنيف من  27الدورة  -2017مارس/آيار  2بتاريخ حقوق اإلنسان 

 .2017مارس/آيار

األطر استعراض السياسات و دسنة بع 25الدول العربية  حاتم قطران، حقوق الطفل في -

 .الدستورية والتشريعية وبعض القضايا الدالة

طار إجويلي، االعتداءات الجنسية ضد األطفال، دراسة تشريعية مقارنة في اللزهر  -

فل  قوق الطّ الجمعية التّونسيّة لحه تنفذجنسي الذي برنامج حماية األطفال من العنف ال

  2015ديسمبر  االتّحاد األوربي نم تمويلٍ بوريادة  نساءوجمعية 

ات لوزاردليل المؤسسات المعنية بحماية الطفولة، منشورات اليونسيف باالشتراك مع ا -

 2009المعنية بالعدل والشؤون االجتماعية والطفولة، جوان 

  .2015التقرير السنوي حول الطفولة لسنة  -

 .2015/2016/2017التقرير اإلحصائي السنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولة  -

ة لمفكرالطفولة المهددة في تونس: قوانين متطورة ومؤسسات عاجزة، صفاء الرطازي، ا -

 08/12/2014القانونية 

 .2018 الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيبتقرير  -

 ن تاريخ.بدو – تونس في السجون أوضاعتقرير المفّوضيّة الّسامية لحقوق اإلنسان حول  -

 لسنة 4030 عدد مرالعمومي المصادق عليها بموجب األ العون وأخالقيات سلوك مدونة -

 . 2014 أكتوبر 3 في مؤرخ  2014

عدل وزارة ال – تونس في االحتجاز أماكن على الوطنية الهيئات رقابة :عملي دليل -

لقوات ا على الديمقراطية للرقابة جنيف مركزوحقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية و

لى ع الديمقراطية للرقابة جنيف لمركز االستئماني الصندوقبتمويل  DCAF المسلحة

 .ريخبدون تا  - افريقيا شمال في األمن قطاع تطوير في للمساعدة المسلحة القوات

 -يجّرا بسام عيشة وفتحي -مرجعيات الكفايات والممارسة لخطة مندوب حماية الّطفولة -

 .2008 –تونس  –وزراة المرأة والّطفولة واليونيسف 

 – تونس – الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ووزارة العدل –دليل الّسجين في تونس  -

2019. 

 .2018 –الّرابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق اإلنسان  –دليل رصد الّسجون بتونس  -

 –السن  وزارة شؤون المرأة واالسرة والّطفولة وكبار –دليل مراكز رعاية الّطفولة  -

 محسن عقيلي. بدون تاريخ.
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 المراجع الدّولية:

 .1989االتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الّطفل الصادرة عام  -

 .2006االتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة عام  -

 .2009دليل األمم المتّحدة للّرعاية البديلة لألطفال الصادر عام  -

 .1994 دليل المبادئ التّوجيهية بشأن حماية ورعاية األطفال الالجئين الصادر عام -

 (.  1985كينب األحدام )قواعد قضاء إلدارة شؤون الدنيا النموذجية المتحدة األمم قواعد -

 .(1990ض الريا جنوح األحدام )مبادئ لمنع التوجيهية المتحدة األمم مبادئ -

 .(1991حريتهم ) من المجّردين بشأن األحدام المتحدة األمم قواعد -

 وعلى األخا: تعليقات اللجنة الدّوليّة لحقوق الّطفل ذات الّصلة. -

o  أهداف التّعليم.( بشأن 2001) 01التعليق العام رقم 

o  حقوق بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة ل (2002) 02التعليق العام رقم

 .اإلنسان في تشجيع وحماية حقوق الطفل

o  بشأن فيروس نقا المناعة البشري/اإليدز (2003) 03التعليق العام رقم 

 .وحقوق الطفل

o  تفاقية بشأن صحة المراهقين ونمّوهم في إطار ا (2003) 04التعليق العام رقم

  .حقوق الطفل

o  قوق الطفلحبشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية  (2003) 05التعليق العام رقم. 

o  بشأن معاملة األطفال غير المصحوبين  (2005) 06التعليق العام رقم

 .والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ

o  لة ( بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفو2005) 07التعليق العام رقم

  .المبكرة

o  لبدنية ا بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة (2006) 08التعليق العام رقم

 .القاسية أو المهينة وغيرها من ضروب العقوبة

o  المتعلق بحقوق األطفال المعوقين (2006) 09التعليق العام رقم. 

o  المتعلق بحقوق الطفل في قضاء األحدام (2007) 10التعليق العام رقم. 

o  جب بمو بشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم (2009) 11التعليق العام رقم

 االتفاقية.

o  حق الطفل في االستماع إليهالمتعلق ب (2009)12 التعليق العام رقم. 

o  شكال أبحق الطفل في التحرر من جميع المتعلق  (2011)13 التعليق العام رقم

 .العنف

o  ار األول المتعلِّق بحّق الطفل في إيالء االعتب (2013) 14التعليق العام رقم

 .لمصالحه الفُضلى

o  حي صبشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ( 2013) 15التعليق العام رقم

 .يمكن بلوغه

o  بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ  (2013) 17التعليق العام رقم

 .نوني الفومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وف

o  بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة (2016)20 التعليق العام رقم.  
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o  بشأن أطفال الشوارع (2017) 21التعليق العام رقم. 

o  بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء األطفال( 2019)24 التعليق العام رقم.  

للمجرمات  االحتجازية غير والتدابير السجينات النساء لمعاملة المتحدة األمم قواعد -

 .2010( بانكوك قواعد)

 المأل ىلعاعتمدت ونشرت  - مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين -

 كانون 17المؤرخ في  34/169 ار الجمعية العامة لألمم المتحدةبموجب قر

 .1979األول/ديسمبر 

 بشأن الالجئين لشؤون المتحدة األمم لمفوضية التوجيهية المبادئ لتنفيذ الميداني الدليل -

 .2011 -الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية -للطفل  الفضلى المصالح تحديد

 معتصم -ءالنزال نظر وجهة من الغربية الضفة في اإليوائية المؤسسية الرعاية تقييم -

 .ينفلسط – القدسجامعة  - 2009 -ماجستير رسالة -العبد محمد اللطيف عبد محمد

ن من لرعاية األطفال المحرومي دليل قياس الجودة بمؤسسات الرعاية االجتماعية -

قاء وزارة التضامن االجتماعي وجمعية أصد -2014مايو  -الرعاية األسرية بمصر

 كفالة اليتيم.

 –ف المجلس الوطني لشؤون األسرة واليونيس –مؤّشرات اتّفاقيّة حقوق الّطفل  -

 بدون تاريخ. –األردن 

سان حقوق اإلنلالمفّوضيّة الّسامية  –دليل للقياس والتّنفيذ  –مؤّشرات حقوق اإلنسان  -

 .2012نيويورك وجنيف  –

لسلة س –المفّوضيّة الّسامية لحقوق اإلنسان  – اإلنسان حقوق رصدالتدريب على  -

 .2001نيويورك وجنيف  -7 رقم المهني التدريب

لة سلس –سان المفّوضيّة الّسامية لحقوق اإلن –أربعة أدلة  –حقوق اإلنسان والّسجون  -

 .2004نيويورك وجنيف   -.1.2.3واإلضافات  11رقم  –التّدريب المهني 

ّوضيّة المف -دليل الّشرطة للتّدريب على حقوق اإلنسان –حقوق اإلنسان وإنفاذ القانون -

جنيف نيويورك و  - 05رقم  –سلسلة التّدريب المهني  –الّسامية لحقوق اإلنسان 

1997. 

 .2007الطبعة الثالثة  –اليونيسف  –دليل تطبيق اتّفاقيّة حقوق الّطفل  -

اليونيسف ومنظمة الصحة  -المدارس في والسيطرةCOVID-19  لمنع توجيهات -

 .2020 مارس - والهالل األحمراألحمر العالمية واالتّحاد الدّولي لجمعيات الصليب 

  مارس / آذار –اليونيسكو مكتب بيروت  –المنزل  في أطفالكم تعلم لدعم مفيدة نصائح -

2020. 

الدّليل  -16كوفيد  -2019سيكلوجية الصحة النفسيّة لألطفال والمراهقين في ظّل كرونا  -

يز بد العزعمركز نّمو الّطفل بمستشفى الملك عبد هللا بن  –الموجز لآلباء والمربّين 

 .2020  مارس / آذار –الجامعي ووزارة الصّحة الّسعودية 


	- الثاني، وهو اختياري: حيث جعلت المجلة الإشعار اختياريا في الحالات الصعبة الواردة بالفصل 20 من غير تلك المتعلقة بحالتي اعتياد سوء معاملة الطفل واستغلاله جنسيا اختياريّاً حيث لم يستعمل المشرع صيغة الوجوب على غرار بقية الفقرات الأخرى من الفصول المذكورة،...
	أوّلاً- رصد وتقييم الوثائق التأسيسية
	ثانياً- رصد وتقييم علاقات التّواصل والشّراكة
	ثالثاً- رصد وتقييم فاعلية التنسيق وبناء الشّراكات
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