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  الّرابطة التّونسيّة للّدفاع عن حقوق اإلنسانرؤية 

 في مجال حقوق الّطفل

 

 

 إعداد:

 خبير دولي استشاري، بسام عيشة

و الهيئة المديرة ضمحي الدين الغة، ع

 للرابطة

 

 لماذا هذا المشروع ؟

 اءملن  يملك عشرات اآلالف من األطفال في جمیع أنحاء الجمهورية ما يحتاجونه ل ال

تخضع  لمومة، ألن الحكومات المتعاقبة لم تولیهم األولوية الالز واإلزدھار الش امل والمتوازن

تیجیة إسترا كما غاب عنها وعن المجتمع الس یاسي والمدني صیاغة رؤيةهم، تخذلللمساءلة عندما 

 لضمان واحترام وحماية حقوق الط فل.

" امةوالكر ثورة الحريةحدثاً كبیراً تمثل في قیام ثورة شعبیة " شهدتقد تونس  رغم أن  

( 2011كانون الثاني/يناير  14إلى  2010كانون األول/ديسمبر  17دامت قرابة الشهر )من 

الحات شهدت إصودخلت بعدھا في مرحلة انتقالیة دامت ثالث سنوات بالنظام السابق. وأطاحت 

یم في تغییر نظام الحكم وتعزيز وتدعلت بالخصوص دستورية وتشريعیة وسیاسیة ھامة تمث

تور اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان وذلك بصیاغة دستور جديد للجمهورية التونسیة )دس

( يؤسس لمجتمع ديمقراطي يقوم على دولة القانون وإعالء القیم الكونیة 2014جانفي

ة لت ونسی  اورية لرؤية جديدة "للجمهمقدمتها الحرية والعدالة، إال  أن ه لألسف لم يؤسس بعد  وفي

ؤى اإل  اتیجیة.سترالثانیة"، إذ ما تزال تغلب علیها الت جاذبات الس یاسی ة، وتغیب عنها الر 

تصاد االق ، إال  أن  على المستوى التّشريعي والّسياسي فرغم تلك اإلصالحات الجوهريّة

ً عل الوطني ، ألسرلى المستوى االجتماعي لم يشهد االصالحات المأمولة والتي تنعكس رفاھا

ً كبیراً خالل السن وات الس بع األخیرة، بفعل العملیات اإلرھابی ت اإلضراباة، وحیث شهد تراجعا

وانخفاض  خم،المطلبیة، والت جاذبات الس یاسی ة، وارتفاع حجم المديونیة الخارجیة، ونسب التض  

دى أ، مما ديقتصاراجع معد الت الن مو االقیمة صرف الد ينار الت ونسي أمام العمالت األجنبیة، وت

ما كرة، إلى انخفاض معد ل الد خل الفردي، كما تراجعت نسبة االستثمارات األجنبیة المباش

 استفحلت الت جارة الموازية والقطاع الموازي، وتفاقمت األنشطة غیر القانونی ة.

% عام 13.8إلى  2009% عام  10.9ولم يسلم العجز الت جاري الذي زادت قیمته من 

ملیار ديناراً تونسی اً، كما ارتفع العجز في میزانیة الد ولة من  12.6ملیار إلى  6.4، أي من 2016
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ملیار دينار  5.5ألف دينار فقط إلى  650، أي من  2016% عام 6.1إلى  2010% فقط عام 1

، مقابل 2017% من الن اتج المحل ي اإلجمالي سنة 70)!!(، كما فاقت نسبة الد ين الخارجي 

 14% بین 71.6، وتراجعت قیمة الد ينار الت ونسي مقابل الد والر بنسبة 2010% سنة 40.7

، وقد أدت تلك األوضاع إلى تراجع القدرة الت نافسی ة للمؤس سات 2017جويلیة  14و 2010جانفي 

تدھور القدرة الش رائی ة لضعاف الحال من جهة الت ونسی ة من جهة، وتآكل الط بقة الوسطى، و

أسعار أغلب  -على سبیل المثال  -خاصة مع االرتفاع الٌمشط  في األسعار، فقد شهدت ، 1أخرى

% في بعض الحاالت، وفق ما كشفته بیانات 20المستلزمات المدرسیة زيادة ھامة تجاوزت 

ً إلى تسجیل 2017المعهد الوطني لإلحصاء خالل شهر أكتوبر من العام  ، التي أشارت أيضا

ارتفاع في أسعار األحذية, وأسعار المالبس, واألقمشة، وأسعار التغذية والمشروبات, كما أشارت 

بالمائة مقابل   5.8الى  2017تلك البیانات إلى ارتفاع نسبة التضخم في تونس خالل شهر أكتوبر

 .20172 بالمائة خالل شهر سبتمبر  5.5

مجموعة من اإلجراءات التقشفیة التي اتخذتها ، 2018وكانت الحكومة قد أعد ت العام 

والتي ساھمت مجددا في إثقال كاھل المستهلكین من الطبقات الضعیفة والوسطى خاصة، 

التي انعكست بصفة سلبیة على ووالمؤسسات المنتمیة باألساس إلى قطاع االقتصاد المنظم، 

جتماعیة للمواطنین، كما أثقلت العبء الجبائي لألجراء والمؤسسات الحقوق االقتصادية واال

ضافة إلى الزيادات غیر المباشرة والتي أدت إلى إالمشتغلة في القطاع المنظم بزيادات إضافی ة، 

تدھور القدرة الشرائیة للطبقات الدنیا والمتوسطة من جهة، وإلى تهرئة القدرة التنافسیة 

تجاھلة اعتماد إجراءات استثنائیة تُلزم القطاع غیر المنظم، وخاصة للمؤسسات من جهة أخرى، م

التجارة الموازية بالمساھمة في تحمل العبء الجبائي، وبالعمل على إرجاع مستحقات الدولة في 

ب الجبائي، والتنسیق بین السیاسة النقدية وسیاسة  المجال الجبائي والديواني ومقاومة التهر 

فادي االنعكاسات السلبیة المتعددة على المالیة العمومیة والناتجة، أساسا،عن المیزانیة العمومیة لت

 .3إمالءات المؤسسات المالیة الدولیة

أن  اإلجراءات التقش فی ة التي نف ذتها  -رغم غیاب الد راسات المتخص صة -ويمكن الجزم 

ً لتعلیمات البنك الد ولي ومؤس سات ا إلقراض األخرى والتي الحكومة )وماتزال تنف ذھا( رضوخا

تهیمن علیها المقاربة "المالیة" على حساب المقاربة "التنموي ة"، قد أث رت سلباً على تمت ع األطفال 

فاه  ة والغذاء والر  ة حقوقهم/ن في الت علیم والصح  بحقوقهم/ن ونمائهم/ن ورفاھهم/ن، وبخاص 

كان تونس حاضراً ومستقبالً )حوالي فاألطفال رغم أن هم/ن يشك لون جزءاً كبیراً من س والحماية،

لوبیاً سیاسیاً قوياً للد فاع بفعالیة عن حق هم/ن في تقديم الخدمات  ثلث الس كان(، إال  أن هم ال يشك لون

االجتماعیة واالقتصادية التي تلب ي إحتیاجاتهم/ن، لذلك لم تضعهم/ن الحكومات المتعاقبة في بؤرة 

لجمیع الناس وبالن اس  د تنمیة اجتماعیة واقتصادي ة مستدامةالت خطیط للت نمیة بما يسمح بوجو

جمیعاً، كما لم تبذل جهوداً لقیاس أثر برامج الموازنة والنفقات وتحديداً اإلجتماعی ة واإلقتصادية، 

ٍل لما تُنفقه علیهم/ن وعلى  على فُرص رفاه وحیاة األطفال بشكل مباشر، أو إجراء تقییٍم مفص 

ن بشكل مباشر ولكنها تؤثر على رفاھیتهم/ن وتعیق الت حسین في مستويات /خدمات ال تستهدفهم

معیشتهم/ن األساسیة، حیث بات ارتفاع تكالیف الت علیم مثالً يشك ل عبئاً ثقیالً على األسر بما يهد د 
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بحرمان العديد من األطفال من ھذا الحق، وزيادة أعداد المنقطعین/ات عنه مبكراً والتي شارفت 

بما يدعو للتساؤل حول "معنى مجانی ة الت علیم"، كما ن طفٍل خالل الس نوات الث مانیة األخیرة، الملیو

( دينار إلى 210تضاعفت تكلفة السل ة الغذائیة "القف ة" لألسرة الت ونسیة خالل بضعة أعواٍم من )

ً أن  ھذه الت كلفة ال تشمل الش وكوال 538) والمشروبات الغازي ة وغیرھا ( ديناراً في الش هر، علما

، 4من المواد األخرى كنفقات سداد فواتیر الكهرباء والماء والغاز.. والكساء واألحذية و..غیرھا

ك بما يغط ي ھذا اإلرتفاع في الس لة  مع اإلشارة إلى أن  حركیة األجور والمرت بات لم تتحر 

 ھنیة والن مائی ة..الغذائی ة، بما يهد د صحة األطفال وسالمتهم الجسدية والذ  

 

 إعالء مصلحة الّطفل الفضلى :

جتمع بفضل جهود منظ مات الم  2014من دستور  47رغم إدراج ھذا المبدأ في الفصل 

راءات اإلجوالمدني، إال  أنه مازال بحاجة إلى آلیات وإجراءات لتفعیله في مختلف الت دابیر 

ال ومأمول زال العمل بهذا المبدأ دون الفما الحكومیة وخاصة فیما يت صل بالس لط المحلیة، 

، 2013لط فل عام ا( الذي اعتمدته الل جنة الد ولیة لحقوق 14يستجیب لمضامین الت علیق العام رقم )

راءاتها ي إجفمعظم قطاعات الد ولة بما في ذلك المحاكم، ال تأخذ ھذا المبدأ بعین االعتبار ف

 .بشكل مباشر أو غیر مباشروتدابیرھا سواء أتعل ق األمر بالط فل 

 مبدأ الحياة والبقاء والنّماء:

حیاة الط فل وبقائه ونمائه باتت على محك  اإلجراءات واألوضاع االقتصادية 

انتحار األطفال التي برزت بشكل الفت بعد العام  "ظاھرة"واالجتماعیة والس یاسی ة،، حیث شك لت 

ً لدى الن خب الس یاسی ة صدمة للمجتمعات المحلی ة التي شهدتها،  2011 ك ساكنا ولكن ها لم تحر 

د "خبر" في جريدة أو "استعراضاً" تلفزي اً،، وفي أحسن األحوال  لت إلى مجر  واإلداري ة،، وتحو 

"مناسبة" للقیام بحملة "توعیة" محدودة ھنا.. أو ھناك..!!. ولم ترتق كل  تلك الت دابیر إلى 

الجهود والقطاعات للوقوف على أسبابها ودوافعها  كل  "برنامج أو خط ة عمل وطنیة" تستنفر 

 "ظاھرة"فقد انتشرت العمیقة، واعتبارھا "من أولويات" الحكومات التي تعاقبت حت ى الیوم..!!. 

( وخاصة في صفوف األطفال. حیث تعهد 5محاولة في الیوم 28االنتحار خالل السنوات األخیرة )

حالة محاولة  195حالة محاولة انتحار )مقابل  319بـ  2017مندوبو حماية الطفولة خالل سنة 

% من تلك الوضعیات كانت في صفوف 78.1(، حوالي 2015حالة سنة  184و 2016سنة 

محاولة انتحار  31و 37و 51الفتیات. وتصدرت واليات تونس ونابل وصفاقس رأس القائمة بـ 

في كامل   2011محاوالت في العام ، في حین لم يتجاوز عدد ال6في صفوف األطفال على الت والي

. فقد ارتفعت نسبة انتحار األطفال دون سن  الخمس عشرة سنة إلى 7محاوالت فقط 27الواليات 

. وفي شهادات أدلى بها بعض الذين تمك نت فرق اإلنقاذ الت ابعة 20148-2015% خالل س نتي 54

للحماية الت ونسی ة من إنقاذھم/ن من االنتحار نقف عند حاالت تفس ر األسباب والد وافع التي وقفت 
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، وھو ما ويأتي الفقر والبطالة والحرمان في مقّدمة تلك األسبابوراء إقدامهم/ن على االنتحار، 

سب االنتحار في الواليات األكثر فقراً وتهمیشاً، وحسب المنتدى الت ونسي للحقوق يُفس ر إرتفاع ن

أكثر الواليات التي ترتفع فيها معّدالت االنتحارهي الواليات االقتصادي ة واالجتماعی ة يتبی ن أن  

 ، وعلى رأسها والية القیروان التي بلغت فیها نسبة الس كان الذينالتي ترتفع فيها نسب الفقر

 % من سك انها.5.4يعیشون تحت خط  الفقر 

وبخالف بعض الجمعی ات والمنظ مات فإن  األجهزة الحكومی ة لم تنكب  بصفة جدي ة على 

تشريح وتحلیل ودراسة وبحث ھذه الظ اھرة ووضع الحلول المناسبة لها، حیث خلصت دراسة 

مراض الن فسی ة بمن وبة إلى أن  أعد ھا ثالثة من كبار طب  األعصاب وعلماء الن فس في مستشفى األ

واحداً من كل  ألف تونسي يحاول االنتحار سنوي اً، أي أن  حاالت ومحاوالت االنتحار تشمل عشرة 

 .9آالف تونسي تنجح سنوياً..!!

یة كما شهدت بعض األمراض عودة للظهور في أوساط أطفال مدارس المناطق الد اخل

اع یدي بوزيد وسلیانة وغیرھا، بسبب تردي األوضوخاصة في واليات القصرين وجندوبة وس

ي، حیث انتشر مرض إلت اب، والص رف الصح  لكبد اهاب الصحی ة فیها ونقص المیاه الصالحة للشر 

ى محلی اً( بین أطفال العديد من مدراس تلك ال ة غضافات، واليالفیروسي )أ( )البوصف یر كما يسم 

ضع.إلى انتشار مرض الحصبة والذي أدى إلى وف  اة العديد من األطفال الر 

كالمدرسة االبتدائی ة بالزعافرية من معتمدي ة سیدي بوزيد الغربیة، ومدارس ابن زيدون 

 210، حیث بلغت حاالت اإلصابة 10والفتح وبئر بدرة من منطقة الهیشري ة، ومدرسة الط ويلة

قاب )2017حتى نهاية شهر نوفمبر  ( 32حالة، والس بالة )( 61، ترك ز أغلبها بمعتمديات الر 

، 11(13( حالة، وبئر حف ي )26( حالة، وأوالد حف وز )57حالة، وسیدي بوزيد الش رقیة والغربیة )

 كما ذكرت األخبار انتشاره في مناطق أخرى.

 

 حّق الّطفل في المشاركة:

ئها اطیل إنشم  تعتلم يتم  إنشاء مجالس بلدية لألطفال، كما أن مجالس المؤس سات الت ربوي ة 

 لط فل الامان بضغط من اإلطارات الت ربوية واإلدارات المدرسی ة ونقاباتها، إضافة إلى أن  برل

ماعات انون الجن  قأيعدو أن يكون "ديكوراً" حتى تاريخه وبالت الي يفتقد للفاعلیة واإلنتاجیة، كما 

على  محليالشأن الالمحلیة لم يأت على ذكر أي  آلیة تضمن مشاركة األطفال والیافعین/ات في 

اآللیة  ھذه غرار مجالس البلدية لألطفال، رغم أن  الن سخة األولى من مشروع القانون قد ذكرت

ي في ي الحقیقیاسإال  أن  نسخة القانون الصادرة تم  حذفها منها، وھو مؤش ر على غیاب القرار الس  

لشأن افي  قهم في المشاركةتفعیل مشاركة األطفال وإرساء آلیات وھیاكل تضمن لهم ممارسة حقو

 العام والمحلي.

إضافة إلى أن  آلیات اختیار أطفال البرلمان تعمل على إقصاء العديد من فئات األطفال، 

كاألطفال المنقطعین عن الدراسة واألطفال المودعین في المؤسسات واألطفال العاملین، 
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ية والسمعیة والذھنیة،،، واألطفال المهد دين، واألطفال ذوي اإلعاقات الحركیة والبصر

وغیرھم،، كما يالحظ ضعف المساعي لتشجیع األطفال على بلورة وإبداء آرائهم في األوساط 

 العائلیة والتربوية والرعائیة.

 الحّق في التّعليم:
ض لظاھرة الفشل المدرسي واالنقطاع  ال نستطیع الحديث عن الحق  في الت علیم دون التعر 

( أكثر 2000-2010فقد انقطع خالل العشرية الماضية )المبك ر حیث مازالت الن سب مرتفعةً، 

وتشیر  . 12من مليون وثالثة مائة ألف تلميذ/ة ثلثهم/ن لم يستطع الوصول إلى التعليم الثانوي

اسبین/ات في جمیع المراحل للعام الد راسي أرقام  ، 2014-2015وزارة الت ربیة إلى أن  عدد الر 

%، وبلغ عدد المنقطعین/ات عن الد راسة في 17.7( تلمیذاً/ة، بنسبة 157677قد وصل إلى )

. وتمسُّ ھذه الظ اھرة الفتیان أكثر بكثیر من 13%5.5( تلمیذاً/ة، بنسبة 106917جمیع المراحل )

تلقائیا  %. ويتوزع المنقطعون/ات إلى صنفین، المنقطعون/ات4% مقابل 7ات، حیث بلغت الفتی

%. ويمثل عدد 40، والمنقطعون/ات قانونیا )أطفال تم  رفتهم/ن( ويمثلون 60%ويمثلون 

 . 14من المجموع العام 43,4%أساسي واألولى ثانوي  المنقطعین/ات من السنتین الس ابعة

فإن  ھذه الظ اھرة تمسُّ جمیع الواليات رغم بعض الفوارق،  وعلى المستوى الجغرافي

ففي المرحلة االبتدائیة نجد أعلى نسب االنقطاع في كل ٍ من القیروان والكاف وسلیانة والقصرين 

وسیدي بوزيد وجندوبة وجمیعها من المناطق الد اخلیة وذات طابع ريفي وفیها أعلى معد الت 

نجد أعلى نسب انقطاع في كل ٍ من القیروان والمهدية وبنزرت  الفقر، وفي المرحلة اإلعدادية

 .15نوزغوا

 اھرةأظهرت أن  االنقطاع المدرسي "ظ 2015وفي دراسة أجرتها وزارة التربیة عام 

 ھو اجتماعي وصحي متعددة األبعاد وتعود إلى عدة عوامل متشابكة ومتداخلة منها ما

إلى وتها جع إلى المؤسسة التربوية وجمیع مكوناواقتصادي، ومنها ما ھو بیداغوجي تنظیمي ير

 القطاع التربوي، كیفیة إدارة

ة ألسريوبی نت دراسات أخرى أن  أكبر مصادر االنقطاع ھو الفشل المدرسي والظروف ا

ب ا أن  نس. كماالجتماعی ة واالقتصادي ة للتلمیذ/ة، ھذا إلى جانب االضطرابات النفسیة والصحیة

 عین.ري مة إلى أخرى وفي أحیاء معینة وأوساط شعبیة محد دة ونموذج أساالنقطاع أعلى من جه

ي لظ اھرة االنقطاع المدرسي وتأثیرھا على تمت ع األطفال بحق هم  وإلى جانب البعد الكم 

، ويتمث ل في قیمة مكتسبات الت المیذ بجودة التّعليمفي الت علیم، ھناك بعد نوعي آخر يرتبط  

، حیث 2012" للعام بيزااالستدالل على ھذا البعد من نتائج تونس في تقییم "ونوعیتها، ويمكن 

یات،  65من مجموع  59تحص لت على المرتبة  ياض  بلداً في مجال الت حصیل العلمي في مادة الر 

 .16في مجال إتقان الل غة والكتابة 56في مجال العلوم، والمرتبة  61والمرتبة 

                                                             
 2007، هيئات األمم المتحدة بتونس، 41الشباب والمراهقون: ص  - 12
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ي الحد  م تنجح فقتین لالس یاسات الت ربوي ة خالل العشري تین الس ابوھو ما يدفعنا للتأكید أن  

ووسيلة  غايةوالّطفل محور من ھذه الظ اھرة ألن ها لم تعتمد ممارسات عملیة تقوم على اعتبار "

ربوي ة تمنظومة  بناءو"، وبالت الي العمل على مالئمة المدرسة للطفل العملية التّربويّة والتّعليميّة

وبین، لموھة تحتوي جمیع األطفال بمن فیهم األطفال ذوي اإلعاقة وصعوبات التعل م واتعل می  

 منظومة صديقة وآمنة للط فل.

 

 

 حّق الّطفل في أعلى مستوى من الّرعاية الصحيّة:

ومة مع منتصف الثمانینات وبداية التسعینات بدأت تظهر عالمات الوھن على المنظ

 لذي يسمحد  ام األولويات السیاسیة، وبقیت اإلعتمادات في الحالصحیة، إذ تراجعت الصحة في سل  

مت وازدادت تعقیدا   .بالكاد بإدارة المنظومة التي تضخ 

وبرزت مشاكل عديدة على مستوى الخارطة الصحیة سواء للموارد البشرية أو 

ومع التخصصات أو التجهیزات، مما أدى إلى تدھور الخدمات في الخط األول )المستوصفات(، 

ضعف نجاعة الخط الثاني )المستشفیات المحلیة والجهوية( وقع اكتظاظ وضغط عاٍل على الخط 

الثالث )المستشفیات الجامعیة والمراكز التخصصیة( أثر على أدائه ومستوى خدماته. وخالل ھذه 

الفترة ضعف التحفز لدى المهنیین بأصنافهم، خاصة األطباء واإلطار شبه الطبي. وسقطت أغلب 

تابة وضعف الن جاعة وغیاب التقییم الجید. كما فقدت الشفافیة في  البرامج الصحیة في الر 

المعامالت وحتى في الدراسات وضعف تشريك األطراف األساسیة في صیاغة اإلصالحات 

والسیاسات مما أضعف عملیة الت بني لعديد البرامج. وتزامن تراجع الدولة مع تطور القطاع 

 .17شكل كبیر وبسرعة مذھلة في الحجم وفي التدخل وفي الكلفة وفي الجودةالخاص الذي نمى ب

انیة ولقد كان من نتائج إصالح القطاع الصحي تقلیص الئحة التمتع بالخدمات المج

تطور لم تووالمدعومة والتعريف الضیق للفقراء والمحتاجین لمساعدة صحیة مجانیة أو مدعومة، 

 ةء اإلداروسو قیت المنظومة بثقلها مجرورة بعبء البیروقراطیةشكلیا وب الالمركزية الصحیة إال  

 .والفساد

ولم تتوفر الحماية الكافیة لألطفال والیافعین/ات أمام المخاطر الصحیة المتعاظمة. 

ة األساسیة، ويبدو ذلك جلیا من  وفُِقدَت الثقة في مؤسسات الصحة العمومیة خاصة مراكز الصح 

، ومع تقدم اإلصالح الهیكلي للقطاع بدأت 18ت بالخدمات الصحیةخالل ضعف اتصال الیافعین/ا

ضمور منظومة الوقاية وضعف نجاعتها. : تبرز النتائج على مستوى الصحة العمومیة من خالل

وفقدان برنامج الصحة المدرسیة والجامعیة لفاعلیته. وتقلص مردود البرنامج الوطني للصحة 

ة النفسیة في الطب النفسي دون أي حلول لمشاكل النفسیة، إذ شحت موارده واختزلت الصح

الضغط، والكرب، واإلكتئاب، وللخصوصیات الجهوية واالجتماعیة والعمرية والنوعیة. ولم 
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تبرز حلوال ناجعة للمظاھر المستحدثة وأمراض التغذية والتدخین المبكر و"التكلفیر" واإلدمان 

 ت. وتدھور19حي والوقاية في ھذه المجاالتواالنتحار. ولم تتطور كثیرا منظومة التثقیف الص

الثقافة الصحیة وخاصة اإلنجابیة والجنسی ة لدى األطفال والیافعین/ات والشباب وتواصل 

إضافة إلى أن  المنظومة  .اإلجهاض كطريقة لمنع الحمل، وأعداد الوالدات خارج الزواج للیافعات

الحالیة لبرامج حماية األم والطفل بواقعها المترد ي حالی اً ال تحمي جیدا ال األم وال الطفل/ة وال 

الیافع/ة )التثقیف الصحي لألمهات، الضغط النفسي، نظام التغذية، المؤھالت(، ھذا البرنامج الذي 

قائیة وأرقاھا، باعتماد مقاربة تجعل الفرد وحدة صحیة يُعنى بها مبكرا كان من أفضل البرامج الو

 لتفادي األمراض.

ونتیجة لذلك تراجعت منظومة الصحة العمومیة مقابل القطاع الخاص. وأد ت بعض 

الضغوطات على المیزانیة وبعض األخطاء إلى إفراغ المؤسسات العمومیة من كوادرھا 

یزات وشح  في األدوية وارتخاء في مواصفات الجودة للعالج وھجرتها وإلى تدھور في التجه

 .20واالستقبال والتواصل مع المواطنین

كان برنامج الصحة المدرسیة والجامعیة يعد  من أفضل البرامج الصحیة الوطنیة، فمن 

نجاحاته نذكر الحمالت التحسیسیة وبرامج التكوين والمنشورات وإنتاج الوسائط والدراسات 

نظم معلومات وتدخالت میدانیة واإلذاعات الداخلیة ومجانیة العیادات للتالمیذ والطلبة وبناء 

الحاملین ألمراض مزمنة أو أمراض األسنان، ولكن  وضعه الیوم بات يعاني من مشاكل كبرى، 

لین وتقییم فعالیته، وفشل بعض البرامج أھمها مقدرته التنظیمیة وتنسیقه مع مختلف المتدخ  

صحة وقدرته الحقیقیة على حماية أكبر عدد من األطفال والیافعین/ات والش باب كنوادي ال

وخاصة الفروقات الجهوية، ونشیر إلى ما خلصت إلیه إحدى دراسات ديوان األسرة والعمران 

ة الموجهة للمدارس والمعاھد ربیة الصحی  البشري، بضرورة "مراجعة المناھج المختلفة, للت  

ضة أكثر للمخاطر مثل األطفال أكثر استهدافیة تشمل الفئات المعر   ركیز على تدخالتوالت  

عن الدراسة واألطفال المنعزلین في األحیاء العشوائیة. كما يجب االنطالق من  نقطعین مبكراً المُ 

نتائج الدراسات الحاصلة لتقییم وتقويم البرامج التربوية الحالیة في مجال الصحة وذلك بتكییف 

ب النوع والبیئة والمستوى التعلیمي. كما يجب التقییم الدوري والعلمي لهذه مضمون األنشطة حس

ة المدرسیة والجامعیة أن أغلب برامج  ،21األنشطة" وقد اعتبرت دراسة قامت بها إدارة الصح 

 ً ما تكون ُمنف رة. لدى األطفال والیافعین/ات بل رب   وال قبوالً  الصحة المدرسیة ال تلقى استحسانا

سین بالقدر الكافي وال يحظوا بقبول من طرف ھؤالء. ويمكن إطالق لیسوا متحم   فالمتدخلون

ً إال  الحكم ذاته فیما يتعل ق بمكاتب اإلصغاء وخاليا العمل االجتماعي التي وإن تزايد عددھا كمی ا

% من األطفال والیافعون/ات صرحوا أنهم 40أن نجاعتها وإضافتها الن وعیة ضعیفة، فقرابة 

ى معلومة صحیة من المؤسسة التربوية، ولكن الذين تحصلوا على معونة من ھذه تحصلوا عل

% فقط !!، والحال لیس أفضل بالنسبة للمؤسسات الصحیة التي وإن 6المؤسسات ال يتجاوز 

%  16% من اإلناث أنها مؤسسات تقدم خدمات، إال أن  40% من الذكور و70صرح قرابة 

تقدم المعلومة الصحیة المناسبة لهم/ن. أي أن البرامج التي  %  فقط على الت والي اعتبروھا10و
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ة وال تؤدي وظیفتها إال   شكلیا، لذلك ال  صیغت من أجل الیافعین/ات ومن دون مشاركتهم/ن منفر 

 .22من تطوير القدرات في ھذا المجال بد  

تنامت وبرزت بعض الظ واھر والس لوكات المحفوفة بالمخاطر بین  2011بعد العام 

مختلفة من المخد رات والجنس غیر اآلمن والهجرة  نواعٍ أأوساط الیافعین/ات كتعاطي الكحول و

ف والعنصرية  السري ة واالنتحار والظ واھر االجتماعیة الخطیرة كعبدة الش یطان والتطر 

االجتماعي وبعض وسائل اإلعالم في انتشار مثل تلك  واإلرھاب، وساھمت وسائل الت واصل

لوكات لدى األطفال والیافعین/ات وأولیائهم/ن غیاب الوعي بهذه المخاطر والس  والس لوكات. 

ياضة، وانتشار ، وغیاب الر  دورية، واتباع نظام تغذية صحي   ى في إھمال القیام بفحوصاتٍ يتجل  

فس واإلثبات، فحسب االستشارة ؤھالت في ضبط الن  فسیة وغیاب المالخمول واالضطرابات الن  

دته دراسة أخرى أجريت % منهم/ن ال يمارسون الرياضة، وھذا ما أك  81.5الشبابیة الثالثة فإن 

% منهم/ن ال يمارسونها والبقیة تمارسها في أنشطة 67.85 لت إلى أن  على شباب العاصمة توص  

ة لدى البنات قافة الصحی  ى نقص كبیر في الث  ، إضافة إل23غیر مؤطرة وال منتظمة في أغلبها

واج یدا" والحمل خارج إطار الز  واألوالد حول مخاطر العالقات الجنسیة ومرض "الس  

وقد أظهرته عديد الدراسات والبحوث التي ساھمت في تسلیط الضوء على ھذه والمخدرات، 

وھات" في حین أن أضرارھا المخاطر التي ظلت طويال تحت عباءة لغة الرضا والحیاء و"التاب

على األطفال والیافعین/ات ال يقع رصدھا وتطوير المعالجات المناسبة لها. ونذكر ھنا باألساس 

العالقات الجنسیة الُمبكرة والسلوكیات اإلدمانیة التي تُقابل إما باإلنكار واالمتناع أو يبقى الخوض 

أبرزت دراسات للديوان الوطني لألسرة فقد  .24فیها مقتصرا على األوساط الطبیة والجامعیة

ض الشباب لشتى المخاطر الصحیة وجهله بها )أمراض, إجهاض,  وجود عالقات جنسیة تُعر 

اضطرابات نفسیة(. كما أبرزت التقییمات أن عدم الوعي بالمخاطر لم يتغیر رغم مجهودات 

ت العشر األخیرة تغیرات الدولة ونشاط الجمعیات العاملة في ھذا المجال، فقد وقعت في الس نوا

غم رة للعالقات الجنسیة بالر  بك  ، ويتمثل ھذا في البداية المُ 25لوكیات والمواقفكبیرة في القیم والس  

كور على أربعة، وواحدة واحداً من الذ   يوان فإن  ائدة. وحسب دراسة الد  من العقلیات المحافظة الس  

واج. من وجود عالقات جنسیة قبل الز   ه ال )ت(يرى مانعامن اإلناث على عشرة، صرح/ت أن  

وتعتبر الدراسة أن ھذه األجوبة غیر المباشرة تعكس الوضع الحقیقي في الواقع الشبابي الحالي 

وھي أبرز مظاھر التغیرات في منظومة القیم. كما أشارت نفس الدراسات إلى جهل كبیر 

ً ولیاء كل  اجمة عن ھذه العالقات، وإلى غیاب األبالمخاطر وباألمراض الن   كمصدر للمعلومات  یا

ستجوبین/ات. % فقط من مصادر المعلومة لألطفال والیافعین/ات المُ 1ل ھؤالء شك  حولها حیث يُ 

نشئة ومنظومة الحماية ظر فیه على مستوى أدوار فضاءات الت  وتشیر المعطیات إلى خلٍل يجب الن  

 ً ؤالء. فالعالقة االيجابیة مع اآلباء إلى على حماية ھ االجتماعیة والمجتمع المدني وقدراتهم جمیعا

في حماية األطفال والیافعین/ات من المخاطر  سلیم داخل األسرة أمر حیوي   ر مناخٍ جانب توف  

ة )الصحة الجنسیة واإلنجابیة ومخاطر اإلدمان(. فهم/ن يرغبون/ن في الحوار وبمشاركة الصحی  

ح بذلك   % من البنات.72.4ر و% من الذ كو31.4أكبر داخل األسرة كما صر 
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 الحّق في الحماية من كّل أشكال العنف:

 ي كل  فال فال تكاد تخلو وسیلة إعالم يومی ة من خبر عن واقعة عنٍف واعتداء على األط

لت علیم ة وااألوساط التي يوجد فیها ھؤالء، من المنزل إلى الش ارع مروراً بمؤس سات الت ربی

عاية والحجز واإلصالح، ومن ضرب بوسائل مختلفة إلى القتل بوسائل یة وحش والت رفیه والر 

 لة،لمعاماسوء ومروراً بالت قیید بالس السل واإلعتداءات الجنسی ة والحط  من الكرامة واإلھمال 

ل  كمن  فالعنف ضد  األطفال الذي استشرى في اآلونة األخیر يحتاج إلى وقفة وطنی ة جاد ة

د واإلحاطةاألطراف لوقفه وات خاذ تدابیر وإجراءات حازمة تجاه الجُ  املة الش   ناة، والتعه 

بر د أكة وبرامج وخطط وطنیة متجد دة وتخصیص مواربالض حايا، وإلى متابعة دائمة ومستمر  

 ي نتائجَ ات ھھذه الممارس واصلة جهود الت ثقیف والت وعیة ألن الخبرات المیدانیة أظهرت أن  لم

ة لدى األولیاء واألوصیاء القانونیین والعاملین/في الوعي والت   نقٍص   .لات مع األطفاثقیف، خاص 

، أن عدد 2017وكشف الت قرير اإلحصائي الس نوي لنشاط مندوبي حماية الط فولة لسنة 

إشعاراً عن وضعیات تهديد في كل  واليات  16158شعارات التي تم  تلقیها وصلت إلى اإل

إشعاراً، نجد أن  العدد قد تطور  10057والبالغة  2016الجمهورية، وبالمقارنة مع أعداد عام 

إشعاراً، نجد أن   5354والبالغة   2015%، وبالمقارنة مع أعداد عام 60.7بنسبة وصلت إلى 

شرا  إيجابیاً الرتفاع المعرفة 200ز بنسبة وصلت إلى أكثر من العدد قد قف %، وھو وإن كان مؤ 

ة وأن   ً الرتفاع عدد األطفال المهد دين، خاص  والوعي بواجب اإلشعار إلى أن ه مؤش ر أيضا

 . 26% من األطفال قد ورد اإلشعار بشأنهم/ن للمرة األولى96.6

أحد % من اإلشعارات كان المتسبب الرئیسي في تهديد األطفال 49.8ووفقا للت قرير، فإن  

% من 17.3، وبدرجة أقل، كان المجتمع والظروف التي يعیشها الطفل بنسبة أفراد األسرة

% من أحداث التهديد على الطفل بالمنزل، فالشارع والمؤسسات 63الحاالت الواردة، ووقعت 

. وبلغت مظاھر اعتیاد 27من مجموع اإلشعارات % على التوالي16.3% و17.7التعلیمیة بنسبة 

، مث لت إعتیاد تعريض الط فل للعنف 28% من مجموع اإلشعارات18.53سوء معاملة الطفل نسبة 

 .29% منها8.3% منها، وحاالت العنف الل فظي 73البدني نسبة 

وحسب الت قرير فقد تفشت ظاھرة العنف، وخاصة العنف البدني، في كامل تراب 

% من مجموع إشعارات اعتیاد سوء معاملة 40حیث تجاوزت نسب اإلشعارات  الجمهورية

% بكل من واليتي القیروان وأريانة على 82% و100الطفل، وارتفعت ھذه النسبة إلى حدود 

تندرج ضمن استغالل  2016إشعارا خالل سنة  129. وتلقى مندوبو حماية الطفولة 30التوالي

منها وردت على مكتب مندوب حماية الطفولة بوالية % 60.5الطفل في اإلجرام المنظم، 

 . 31صفاقس

ض 2013-2012وفي تقرير للیونیسف حول تونس لسنتي  % من اإلناث 28، كشف تعر 

سنة إلى الض رب والش تم وتقیید الیدين والس اقین والحرمان من  16و 10البالغة أعمارھن ما بین 

                                                             
 . 2017-التقرير اإلحصائي الّسنوي لنشاط مكاتب مندوبي حماية الّطفولة لسنة  - 26
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األكل والعنف في المحیط المدرسي، وأشار إلى أن  ھذه الظ اھرة ال تنحصر في طبقة اجتماعیة 

يفي، كما بی ن أيضاً أن   % 3.3معی نة بعینها، بل تشمل كامل شرائح المجتمع بشق یه الحضري والر 

 .32يا عملیات إغتصاب في المحیط المدرسيمن الت لمیذات كن  ضحا

 

 الحّق في الحماية من التحّرش واالعتداء الجنسي:

من مجموع  اشعاراً( 567)% 52.2مثلت نسبة حاالت التحرش الجنسي باألطفال 

 2017إشعارات االستغالل الجنسي للطفل التي تلق تها مكاتب مندوبي حماية الط فولة خالل سنة 

، وفاقت إشعاراً( 368% )33.9،  تلتها حاالت ممارسة الجنس مع الطفل بنسبة اشعاراً( 1087)

من مجموع إشعارات االستغالل الجنسي للطفل،  70%حاالت التحرش الجنسي ببعض الواليات 

%(، ووالية منوبة 73.3%(، ووالية قابس )74.3) قفصةعلى غرار ما شهدته والية 

%  من مجموع إشعارات االستغالل 57.1ع الطفل %(، ومثلت حاالت ممارسة الجنس م70.0)

الجنسي التي تلقاھا مندوب حماية الطفولة بوالية قبل ي، وسجلت والية تونس تلقي إشعارات 

 . 33% من مجموع حاالت االستغالل الجنسي للطفل13.8تخص زنا المحارم والتي مثلت 

الطفل ومرأة لجنسیة ضد الوتبعا للقراءة النقدية لإلطار التشريعي الذي يحكم الجرائم ا

 خاص ةضد  األطفال و الجنسي للعنف التصد ي والفتیات بصفة خاصة في إطار برنامج "مشروع

يادة بدعم رأةالم وجمعیة الط فل لحقوق الت ونسیة نف ذته الجمعیة منه"، الذي والوقايةت الفتیا  والر 

ً  الش ركاء وكانن م عدد وبالت عاون مع األوروبي، االت حادن م س والت حسی وعیةالت   بقضايا معنی ا

ن م ية،التربو والمؤسسات في األسرة األطفال الجنسي ضد   العنف ومناھضة والوقاية للت صدي

كون تأك دت على أن ه من الضروري أن  .االجتماعي والن وع والط فل اإلنسان حقوق منظور

 ةتكاملاستراتيجية ممناھضة العنف الجنسي ضد األطفال عموما والفتیات بوجه خاص في إطار 

لى عتقوم على خطط وبرامج على المستويات القريبة والمتوسطة والبعیدة، وترتكز أساسا 

 الجهلكالفقر و للظاهرةمقاومة األسباب العميقة ، وتعمل على اإلصالح التشريعي والمؤسسي

 . اتیةوالمشاكل األسرية واالجتماعیة، وصوالً إلى الحلول الثقافیة والقانونیة والمؤسس

 حّق الّطفل في الحماية االجتماعيّة:

 نها شهدتال  أإرغم الت دابیر العديدة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة في ھذا المجال، 

لعیش اوخاصة على مستوى المعهد الوطني للط فولة بمنوبة ووحدات  2011تراجعا بعد العام 

لمنادية وات ا، وظهور بعض األصكشبكة أمان الّطفولةالت ابعة للجمعیات الناشطة في ھذا المجال 

إلى  ضافةإ" بحجة مخالفته للش رع اإلسالمي والدستور الت ونسي، ھذا التّبنيبإلغاء قانون "

ذيلة"، كما مهاجمة برامج رعاية  ع على "الر  نفیذ تباطأ ت"األمهات العازبات" بحجة أن ها تشج 

لى غیاب فة إبرنامج "الالمؤس ساتیة" الذي بدأت به وزارة المرأة بالت عاون مع الیونیسف، إضا

ت.. ازباخطة وطنیة متعد دة االختصاصات واألطراف للتعهد  بهؤالء األطفال وأمهاتهم/ن الع

 مي والخاص في ھذا المجال.ونقص التمويل الحكو
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 تمع منمنظومة الحماية االجتماعیة لم تتطور بنفس النسق الذي يشهده المجكما أن  

الت سريعة وعمیقة، وتبدو قدرة النظام السیاسي على اإلصالح بطیئة وثقیلة با رنة مع لمقاتحو 

ا نتیجة منا باھظثفع هش ة تداالنتظارات والتطل عات المجتمعی ة والمعیشی ة، ويبقى األطفال والفئات ال

قی م، تُ ومة غیاب مشروع وطني شامل للت غییر المنشود، منظومة حقوقی ة، منظومة تشاركی ة، منظ

االستعراض  إنّ و .وتَتع لم، وتُحد د المسؤولیات وتُنجز اإلصالحات العمیقة قبل وقوع األزمات

لى إاية االجتماعية يدعو لمجمل السياسات الحمائيّة الموّجهة لألطفال ولمنظومة الحم

 : االستنتاجات التالية

ال وي ة، إذ ال تُقی م موضوعی ا وبحیاد هناك نقاط ضعف عديدة في المؤسسات الرسمية: -

رد، وال المواوال. وفیها ھدٌر في الوقت واصل الفع  تُجد د ثقافتها، وغیر قادرة على الت  

 لى النمو  تها عقطاعیات إدارية، وقدررة وتعمل كإوال تبن نظم معلومات متطو   ق جیداً تُنس  

ع حر  غییر قوي  ضعیفة ومقاومتها للت   ي  دھا، والأفرا أي والن قد عندية الر  ة، فهي ال تشج  تُنم 

 .العقالنیة في المجتمع

ن عناتجة  هناك نقاط ضعف عديدة في منظمات المجتمع المدني واألحزاب السياسية، -

ی ة ش فافاصر القدرة األساسیة: كالحوكمة والحجمها ولیس العكس ألنها مسلوبةً من عن

ذ فولن  والمشاركة والمسؤولیة، وحسن إدارة واستثمار الموارد البشرية والمالیة وا

نجع أمان نظیمیة لضاقات والموارد والقدرات الت  واصل. وھناك ضعف في تعبئة الط  والت  

 حماية لألطفال والیافعین/ات.

هديد لت  االت االكفیلة بإيجاد الحلول المالئمة لح ونيةلتوفير اآلليات القانهناك ضرورة  -

دھا مندوب حماية الطفولة، إضافة إلى نص ٍ   عهد. لت  ل واتشريعي وأدوات التدخ   التي يتعه 

هم عديد تي تة والشريعیة بصفة عام  الذي تشكو منه المنظومة الت   فراغ القانونيوهناك ال -

كإلزامیة الحصول على ترخیص أبوي الحاالت الخصوصیة والواجب تجاوزھا، 

 لسن  احیة في حاالت إجهاض األمهات العازبات القاصرات، وتشغیل األطفال دون للض  

مین في هلمت  سول واالستغالل االقتصادي واألطفال الالجئین واألطفال االقانونیة، والت  

حايا واألطفال الش هودقضايا اإلرھاب  ...الخ. ، وحماية األطفال الض 

ً  وهناك -  ،حمايةلة في منظومة البین األطراف المتدخ   راكةنسيق والشّ ضعف التّ أيضا

فولة ص من دور سلك مندوبي/ات حماية الط  بكي مما يقل  إضافة إلى ضعف العمل الش  

له  عاجل. لٍ هديد وما تقتضیه من تدخ  السیما إزاء حاالت الت   م/نونجاعة تدخ 

 حقوق األطفال ذوي اإلعاقة:

 2009رغم وجود البرنامج الوطني لإلدماج المدرسي لألشخاص ذوي اإلعاقة منذ عام 

، بل إن بعض المدارس قامت بطرد األطفال 2011إال  أن  تنفیذه قد شهد تراجعاً ملحوظاً بعد العام 

سمین فیها، كما رفضت مدارس أخرى ترسیمهموذوات ذوي  لت تلك ن/اإلعاقة المر  ، بل وتحو 

" معزولة!!"، وباتت مدارس " المعاقين مدارسحیث أُطلق علیها " أماكن للوصم المدارس إلى

ومن أسباب ذلك، عدم تجهیز الكثیر من المدارس بما  فیها. ن/ال يرغب األولیاء في إلحاق أبنائهم

ھلها الستقبال األطفال ذوي اإلعاقة، سواء على مستوى إزالة الحواجز البیئی ة أو  وذوات يؤ 

قافیة بما في ذلك المعینات ووسائل وأدوات الت علیم وغرف المصادر واإلطار الت ربوي الحواجز الث  

المساعد، ھذا إضافة إلى غیاب استراتیجیة واضحة للت هیئة القبلیة، كتدريب اإلطار الت ربوي 
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اإلعاقة  وذات والت علیمي واإلداري والمساند، وتثقیف وتوعیة األطفال والط لبة من غیر ذوي

ل  2018لسنة  38039األولیاء، كما أن  المذك رة عدد  وكذلك الصادرة عن وزارة التربیة تحم 

، مما يعد  تمییزاً ضد ھؤالء من ة/المدرسي ة/اإلعاقة تكالیف المرافق وذوات أولیاء الت المیذ ذوي

"مجانیة" جهة، وتحمیالً لألولیاء أعباء مالیة إضافیة، بما يعد  تنص الً من مسؤولیة الد ولة عن 

 الت علیم.

نقص  ني مناإلعاقة تعا وذوات عاية إلى األطفال ذويم الر  كما أن المؤسسات التي تقد  

بین ات/في الموارد البشرية ومن الموظفین ً يستجیب للمعا ات/المدرَّ ً خاصا  لد ولی ةايیر تدريبا

صد والت قییم الُمنتظمین؛ وتغیب ف ظل م جراءات تا إي معظمهالمالئمة، كما أن  أغلبها ال يخضع للر 

ل واإلھما لعنف، ولذلك تنتشر فیها إلى حد  كبیر أغلب أشكال ان/في متناول األطفال أو أولیائهم

شكال في األ وسوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي، كما يعاني ھؤالء األطفال أيضاً من تلك

ارةمن أشكال التحی ز  ن/األسرية، إضافة إلى معاناتهم ن/بیئاتهم والب والق والممارسات الض 

ً في المجتمع، نتیجة نق صد یات الر  ص آلالن مطیة والت مییز القائم على اإلعاقة وعلى الجنس أيضا

عاية المنزلیة والد عم الن فسي و  لي لهم/نالماوالمتابعة والت ثقیف وإذكاء الوعي وخدمات الر 

 وألسرھم/ن.

 حماية حقوق األطفال في العدالة:

على  جري، وفي أغلب األحیان يُحكمابع الز  منظومة عدالة األطفال الط   يغلب على

ن لبديلة عا یرالت دابا أن ماألطفال باإليداع في مراكز للحماية وغالبا دون تعلیل ھذا الحكم، ك

ضافة إلى إ (،....سـرةأية المحروسة، اإليداع لدى )الحر   نادراً  أ إلیها إال  جمؤسسات اإليداع ال يُلتَ 

ة شارك، وال تتوافق طرق من/ة طويلة قبل محاكمتهمض األطفال لالحتجاز لمد  ذلـك، يتعـر  

ً  ة/الطفل ة ، وخاصالطفألفي مجال عدالة ا في المسارات القضائیة مع المعايیر المعمول بها دولیا

ھذا  ص فيله تكوين خا ه والحق في أن يمث له محامٍ یا يتعلق بحق الطفل في أن يُستمع إلمفی

 .المجال

تندرج ضمن استغالل  2016إشعارا خالل سنة  129تلقى مندوبو حماية الطفولة 

% منها وردت على مكتب مندوب صفاقس، حیث مثلت أغلب 60.5م، في اإلجرام المنظ   ة/فلالط  

% 79.1ب )عص  امة والت  بزرع األفكار الهد   ة/فلالحاالت المعروضة فیها وضعیات الستغالل الط  

في أعمال  ة/فلم(، تلتها حاالت استغالل الط  جرام المنظ  مجموع حاالت االستغالل في اإلمن 

م(، وأمام تصدر والية صفاقس جرام المنظ  % من مجموع حاالت االستغالل في اإل7إرھابیة )

إشعارات على أقصى تقدير خالل  10للمشهد العام، لم يتجاوز عدد اإلشعارات ببقیة الواليات الـ 

  .34نةس  نفس ال

 وفي هذا اإلطار أمكننا رصد العديد من اإلشكاالت، منها:

ھابیین اإلر ار اإلرھابي في مناطق تواجدی  استقطاب أعداٍد من أطفال الجبال إلى الت   -

امة وغیرھا.  كالقصرين وجبل سم 

ض بعض أطفال الجبال إلى الت   -  .تمرارهديد والمضايقة من قبل اإلرھابیین باستعر 
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 عنف.وال هديدد باألكل والماء وذلك تحت الت  القرى واألرياف للتزو   استغالل أطفال -

يساعد  ما قدمعد المدرسة عن المنزل لبُ  رةٍ مبك   راسة في سن ٍ انقطاع األطفال عن الد   -

 سهولة. ض لألطفال بكل  اإلرھابیین على التعر  

فال األط ة التي من شأنها حماية ورعاية وتوعیةانعدام الفضاءات والمراكز المختص   -

 ارات اإلرھابی ة.لخطر ھذه التی  

كار ى أفیطرة علة والجهل في ھذه المناطق يساعد اإلرھابیین في الس  إنتشار األمی   -

 األطفال والشباب.

جد یث يح ن/قمة وانفعاال لديهمولة ألطفال ھذه الجبال، يزرع ن  إقصاء وتهمیش الد   -

، فحسب ا/دهعبیر عن وجوريقة للت  ل وأسهل طاإلرھاب والقیام بالعملیات اإلرھابیة أو  

أنا "للقول  ا/قفهالبسیط القیام بهذه العملیات اإلرھابیة ھو فقط للتعبیر عن مو ا/تفكیره

درة قا خاٍص د أشولة لوجو" .... فهى رسالة للد   ة// أنا أفعل أنا فعال ة/ھنا /أنا موجود

 ة فعل.على القیام برد  

ار لما لذلك من خطورة على أفك ن/بهمغیاب اإلحاطة بأطفال األشخاص المشتبه  -

 .ن/بوالديهم ن/حیث يمكن أن تنتقل بسهولة وذلك بتأثرھم ة/الطفل

ة حقیقیة وتقر  بها الحكومة التونسیة. إن التهديدات األمنیة الُمحدقة بمناطق تونس الحدودي  

تدابیر فاعلة، إذ لكن لألسف، افتقرت استجابة الحكومات المتعاقبة في مرحلة ما بعد الثورة إلى 

-هديدات، والتي تُعتبر سیاسیة واجتماعیةفشلت في معالجة جذور األسباب الكامنة وراء ھذه الت  

ات وازن القائم بین الحري  اقتصادية في جوھرھا. ولم تنجح في حربها على اإلرھاب في تحقیق الت  

ائد في الوضع األمني الس   روف التي يملیهاونسي لنیلها من جهة، وبین الظ  التي ناضل الشعب الت  

و االقتصادي وخلق فرص البالد من جهة أخرى، إذ تغلب ت الت دابیر األمنیة على البدء بتحقیق النم  

بن، ولم تتم بلورة العمل، ما فاقم تهمیش المناطق الريفیة وتنامي الش عور باإلقصاء والت مییز والغُ 

نات المجتمع  المدني والفاعلیات االجتماعیة في تلك استراتیجیات شاملة وتشاركیة مع مكو 

المناطق ترمي إلى تحسین القدرات االستخباراتیة وجهود مكافحة اإلرھاب، ومعالجة الظروف 

التي أشعلت جذوة التطرف. فحدود تونس الغربیة تؤوي بعضاً من المواطنین األكثر حرماناً في 

وتقد م والية القصرين، التي   35.% من الفقراء55كان، و% من مجموع الس  30البالد، حیث تضم 

لت مناطقها الجبلیة عند الحدود مع  2012سُل ِطت األضواء الدولیة علیها في العام  بعدما تحو 

الجزائر إلى مالٍذ للمقاتلین المرتبطین بتنظیم القاعدة، المثال األفضل عن تأثیرات الالمساواة 

رقي وبین المناطق مال الش  األكثر تطوراً في الش  احلیة ديد بین المناطق الس  فاوت الش  الحاد ة والت  

 ة.  اخلیة والغربی  الد  

ً لالحتجاجات ضد التهمیش، أكبر عدد من  ولدى والية تطاوين، التي كانت مسرحا

وعلى رغم المساحة الكبیرة للمنطقة  36. %58عن العمل في البالد  ات/العاطلین ات/الخريجین

% من 40فط المنتشرة فیها التي توف ر تونس( وحقول الن  % من مساحة 25رقیة )الجنوبیة الش  

ة بائسة كالط رقات، والمستشفیات، والمدارس. ومثل أن ها تعاني من بُنى مادي   ونسي، إال  اإلنتاج الت  

                                                             
35 European Center for Development Policy Management, April ” Réduire les inégalités régionales en Tunisie,“Alfonso Medinilla and Sahra El Fassi, 

.2016.pdf-avril-ElFassi-Medinilla-Tunisie-regionales-inegalites-Reduire-FR-content/uploads/BN84-http://ecdpm.org/wp ,2016 

36 -                          -est-n-beji-ou-ville-http://orientxxi.info/magazine/la Orient XXI, December 23, 2014,” est pas caïd,’La ville où Béji n“Thameur Mekki, 

caid,0776-pas 

http://ecdpm.org/wp-content/uploads/BN84-FR-Reduire-inegalites-regionales-Tunisie-Medinilla-ElFassi-avril-2016.pdf
http://orientxxi.info/magazine/la-ville-ou-beji-n-est-pas-caid,0776
http://orientxxi.info/magazine/la-ville-ou-beji-n-est-pas-caid,0776


14 
 

ھذه العجوزات تُشل النشاط االقتصادي والقدرة على تقديم الخدمات االجتماعیة، حتى في األنحاء 

ً واسع رقي وتفاخر الش   احل الجنوبي  ا كوالية قابس، التي تقع على طول الس  التي شهدت تصنیعا

ة مستويات أعلى بكثیر من ل البطالة واألمی  باحتوائها على أضخم المناطق الصناعیة، يبلغ معد  

ناعي المعد   ث الص  ل الوطني. ھذه الظروف التي تجعل ھذه المنطقة تختنق بأنفاسها جراء التلو 

عاية الصحی ة، تمیط الل ثام وظروف العمل غیر الص   حی ة ونقص توافر خدمات االستشفاء والر 

  37.بشكل كامل عن مدى الت همیش الذي تعاني منه المجتمعات المحلیة ھناك

وتشیر خارطة الجهات التي يصدر عنها المنتمون إلى جماعات إرھابیة أن ها ذاتها 

ة المناطق الحدودي ة التي يتقاطع فیها خارطة الت همیش االجتماعي والحرمان من الت نمیة، وخا ص 

اإلرھاب مع الت هريب إلى حدود "الت نافذ"، إذ تتبادل شبكات اإلرھاب والت هريب الخدمات وتتقاسم 

المنافع واألعباء، حیث تغیب الد ولة في عدد من الجهات التي تفتقد إلى المرافق األساسی ة والبنیة 

من خالل وحدات الحرس واألمن وبقايا المنظومة القديمة، الت حتی ة، وال تحضر الد ولة إال  

شة ھي ذاتها مناطق الت همیش الث قافي أي المناطق المحرومة من الت نمی ة الث قافی ة  والمناطق المهم 

واالستثمار في الث قافة من طرف الد ولة أو المجتمع المدني أو الن خب الفكري ة والث قافی ة، حیث تفتقد 

الش اسعة إلى المرافق الث قافی ة من مسرح وسینما ومكتبات ودور ثقافة ودور شباب  ھذه المناطق

ياضة والحوار والت واصل بین الش باب والن خبة الفكري ة والث قافی ة، وھذا  وفضاءات للت رفیه والر 

ُ الت همیش ال يمس  المنقطعین/ات عن الت علیم من سك ان المناطق الد اخلی ة فقط، بل وكذلك عد من  دا

يجیها الذين انقطعوا وطالبات طلبة عن دراسة األدب والفلسفة  ن/الكلی ات العلمیة وخر 

واإلنسانی ات منذ تعلیمهم/ن الث انوي، وفي مقابل ذلك الت همیش يجد الیافعون/ات والش باب أنفسهم/ن 

ً لوجٍه مع خطاب االستقطاب "الد اعشي" بمضامینه الد ينی ة والث قافی ة وال س یاسی ة ورموزه وجها

وشیوخه ووسائله اإلعالمی ة متعد دة الوسائط واألشكال والمؤث رات "الباھرة" و"اآلسرة" 

وللخطاب الد يني "الوثوقي الدُّغمائي الكلیاني" وشبكات الت واصل االجتماعي والماد ة المعرفی ة 

 :39 إلى أن  وتشیر األرقام في ھذا المجال  38والث قافی ة المتاحة للجمیع دون حاجٍز.

 سنة. 35و 18تتراوح أعمارھم بین  ات/% من اإلرھابیین52 -

 سنة. 29و 18حالی اً تتراوح أعمارھم بین  ات/% من الموقوفین46 -

فقر ينتمون إلى المناطق الد اخلی ة حیث ترتفع نسب ال ات/% من اإلرھابیین75 -

 واألمی ة والبطالة.

 من ذوي مستوى تعلیمي إبتدائي وإعدادي. ات/% من اإلرھابیین52 -

لوا إلى سوريا حسب تقديرات رسمی ة، تم  تص 2800 - دد فیة ععدد الش باب الذين تحو 

ت 560في الس جون الس وري ة، وعودة  46منهم، وإيقاف  600 إحالة  إلى تونس، وتم 

 منهم على العدالة. 110

 

 الّضار منها:حق الّطفل في الحصول على المعلومات والحماية من 

                                                             
37 - Middle East Eye, May 30, ” s Jobless Search for Answers After Deadly Protest,’Tataouine: Tunisia“ilia Blaise, L

.5151079869-protests-http://www.middleeasteye.net/news/tataouine ,2017 

 .9ص  -10/09/2017تاريخ   –جريدة الّشروق  –سامي براهم  –اإلرهاب والتّهميش االجتماعي والثّقافي  - 38

 .9ص  -10/09/2017تاريخ   –جريدة الّشروق  -المصدر الّسابق  - 39

http://www.middleeasteye.net/news/tataouine-protests-1079869515
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اية ك وحمما تزال قضیة الن فاذ إلى المعلومات وأھمیة وجود مبادئ توجیهیة لضمان ذل

 115فرغم ضمان المرسوم عدد ارة بمصلحتهم الفضلى قائمة، األطفال من المعلومات الض  

ي علیه من بحماية الطفل من التعد   33شر في الفصل باعة والن  حافة والط  ة الص  المتعلق بحري  

معي الس   صالق بحرية االت  المتعل   116قة به، وكذلك المرسوم عدد خالل نشر الجرائم المتعل  

صل الت وا إال  أن  أغلب وسائل اإلعالم الس معي والس معي البصري ووسائل .2011البصري عام 

ة فیما يت صل بحماية مع ه طیاتاالجتماعي والص حف والمجال ت، تنتهك حقوق الط فل، وخاص 

ة اركجل ضعف مشصی ة، إضافة إلى "استغالل" الط فل في بعض برامج "الواقع"، كما سُ الش خ

ً األطفال إعالمی    ات./هة لألطفال وخاصة الیافعینوغیاب البرامج الموج   ا

یئة تبارھا ھ( باعرغم ما ات خذته الهیئة العلیا المستقلة لالتصال السمعي البصري )الهايكاو

فة فل، وإضاالط   ق بتعزيز وحماية حقوقعالم فیما يتعل  بدور وسائل اإلهوض تعديلیة من تدابیر للن  

ً في الفقرة الس   عاطي لت  زات في اجاوابقة، فقد تم  تسجیل عديد االنتهاكات والت  إلى ما أوردناه آنفا

حار نت  واال اسة مثل االستغالل الجنسي  ة القضايا الحس  فولة وخاص  اإلعالمي مع قضايا الط  

ة وحقوق الط  والعنف، واإل اصة فل خعاقة، وذلك بسبب محدودي ة المعرفة بحقوق اإلنسان عام 

ة في غبو الر  ض أة لدى البع، أو تواضع الخبرة المهنی  أن اإلعالمي  بالش   ات/لدى غالبیة المتعاطین

ٍ إنجاز سَ  ف ختلم وكسب نسب متابعة ومشاھدة كبیرة لدى البعض اآلخر، كما أن   بق إعالمي 

رة في نشر المواد ذات المنفعة االجتماعیة والسات اإلالمؤس   یفیة ثقت  عالمیة ال تزال مقص 

ه ه ووقايتمايتربوية التي من شأنها أن تساھم في تعزيز منظومة حقوق الط فل وحوعوية والت  والت  

ً للمادة  هة لألطفال ال تكاد تُ من اتفاقیة حقوق الطفل17وفقا لك تر في أغلب ذك، فالبرامج الموج 

 ئل، بما فیها تلك التي تملكها الد ولة ويتم  تمويلها من دافعي الض رائب.الوسا

 

ة نيّ حّق الّطفل في المشاركة في األنشطة التّرفيهية والثّقافيّة والف

 والّرياضيّة:

قافي نتاج الث  عامل مع اإلفي الت   ةً قافیة محدودي  "يعكس ضعف ارتیاد الفضاءات الث  

ة، في الوقت الذي يتعاظم فیه اإلقبال على مشاھدة الموسیقی  ینما والحفالت كالمسرح والس  

شاط قافي والن  ن المصدر األول لالستهالك الث  لفزيون ومواقع الت واصل االجتماعي اللذين يظال  الت  

ة كالمقاھي التي رفیه الخاص  ت المنافسة مع فضاءات الت  . وقد اشتد  40"األساسي بالوقت الحر  

ة، فة، وقاعات األلعاب العصري  اي األنیقة والمكی  وصالونات الش  عمالقة،  زت بشاشاتٍ تجه  

رفیه الثة "برز المقهى كأكثر فضاءات الت  بابیة الث  وفضاءات "األنترنت"، وحسب االستشارة الش  

ً %( متفو  31باب )ارتیادا من قبل الش   بابیة %( والش  10.4ربوية )سات الت  على جملة المؤس   قا

                                                             
، تبين أن مشاهدة التلفاز تحتل مكانة محورية في حياة الناشئة، إال أنها تترك المكان 2014أسرة في إقليم تونس الكبرى، أنجز سنة  1500في إطار بحث حول إستهالك األطفال والمراهقين، شمل  - 40

دراسة أنجزتها  كما بينت ألسبوع.الل وسط اخلبحث أن نسبة مشاهدة التلفاز ترتفع في نهاية األسبوع مقارنة بالمشاهدة لوسائل ترفيه أخرى كاأللعاب اإللكترونية والحاسوب واأللواح اإللكترونية. كما بين ا

تم تسجيله يعتبر هذه المستويات متقاربة مع ما تو، دقيقة أمام التلفاز، بما في ذلك الكمبيوتر واأللعاب اإللكترونية 48ساعات و  7سنوات يُقضون يوميا  10أن األطفال فوق الكندية ألطبّاء األطفال، المؤسسة 

يتراوح سنهم  يافعاً/ة 120لت من طرف فريق من الخبراء )سمية حاليم، أنس نويرة، سمية بورقو،...( شم 2010في تونس من خالل البحث المنجز من المعهد الوطني لإلستهالك. وفي دراسة أنجزت سنة 

زينة خاصة بالنسبة لهم، في حين اعتبر  بالمائة أن الهاتف الجوال هو لعبة او 48.8بالمائة ذكور، اعتبر  67.5بالمائة إناث و  32.5سنة، موزعين بين  16.92ة بـسنة، وبمعدل عمر عام للعين 20و 13بين 

 لتسلية.بالمائة أنه وسيلة ل 11.6بالمائة ضرورة قصوى بالنسبة لهم، واعتبر  42.1بالمائة أنه وسيلة للتواصل، واعتبره  46.3
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ولة قادرة على . ولم تكن الد  41واديمات والن  %( وكذلك الجمعیات والمنظ  6.2قافیة )%( والث  8.6)

ذة لدى األطفال والیافعین/ات، كنولوجیة المحب  رات الت  ريع، سواء من حیث مسايرة التطو  أقلم الس  الت  

رفیهیة القديمة بابیة الت  الدولة عن الفضاءات الش   وال في مستوى استیعاب احتیاجاتهم/ن. فلم تتخل  

 .42د فیهاتها، ولم تستطع اإلنفاق الجی  باب منها وضعف مردودي  غم من نفور الش  الر  ب

 حّق الّطفل في التّنمية المستدامة:

ر ومُ  إن   هین، ومع تفاقم األزمة االقتصادي ة تأثیر الفقر على حیاة وبقاء ونماء األطفال مدم 

. ن/بحقوقهم ن/االجتماعیة ويضعف تمت عهم ن/يزداد وضع األطفال ھشاشة وتضعف حمايتهم

یاسات . ولألسف فإن  الس  2030وتعتبر مكافحة الفقر واألمیة من أبرز أھداف الت نمیة المستدامة 

ة مفرطة ما أضعف سمیة االجتماعیة تتأقلم بصعوبة مع ھذه األوضاع، ومازالت تعمل بمركزي  الر  

إن  مشاكل منظومة  ن وجود سیاسة اجتماعیة إال  غم ممقدرتها في االستهداف الجی د. وعلى الر  

ل ة تدخ  قییمات ومحدودي  راسات والت  الحماية االجتماعیة، من بیروقراطیة وغیاب المعطیات والد  

ھذه المشاكل تُضعف نجاعة المنظومة  لین، كل  نسیق بین المتدخ  المجتمع المدني، وضعف الت  

 . 43مكینوقدرتها على الت  ، وھناك شك  في ديمومتها ة/ة للط فلالموجه  

ة نموي  ترات ة ومؤش  سات وبرامج وخدمات ونتائج كمی  یاسة االجتماعیة لیست مؤس  فالس  

ً  ،فحسب ً  التٍ فیه تمث   مساراً  بل أيضا  ن/وآرائهم ات/من طرف المستهدفین ودرجة رضا

 ةتنموي   فةاوثق ة/یاسات، أي مساٌر يقوم على مبادئ وقیم حقوق الط فلعلى ھذه الس   ن/وتأثیرھم

 وجب تحقیقها. 

 ن/كلهموتبسیط مشا ،حديثنمیة والت  على ھامش الت   ات/إن  عدم االھتمام بالموجودين

ً وإحصائیاٍت يزيد من آالمهم ن/يجعلهم . كما ن/مبحقوقه ن/عهمي على عدم تمت  ويغط   ن/أرقاما

  معاناة.ن الالتغطیة عيزيد اختزال الفقر في مجرد أرقاٍم وإحصائیات، حتى ولو كانت ضعیفة، في 

 لمناطقاالكبیرة ما بین  ةنمويّ لجسر الفجوة التّ فرغم الخطط والبرامج التي ُوضعت 

يفیة والد  الحضري   فیها مما  ةً یت متدن  بقی شة، إال  أن مؤش رات الت نمیةهم  اخلی ة والمُ ة والمناطق الر 

نیة الت الوطعد  ر عن المالمبك   سي  انعكس سلباً على أطفالها، حیث ترتفع فیها نسب االنقطاع المدر

سوب المدرسي   14)أكثر من   ات/ینعدد المعل م ، وإرتفاعُ والية داخلیة(، وكذلك نسب الر 

سین ة وفي المؤسسات الت  ، وإھتراء البنیة الت  ات/المنتدبین ات/والمدر  ، ةیة خاص  علیمحتیة عام 

 قتصادي  ر االوانخفاض معد الت االستثماة وقل ة فرص العمل إضافة إلى ھشاشة البنیة االقتصادي  

لمیاه ة ونقص اصحی  فیها، مما أد ى إلى إرتفاع معد الت الفقر والبطالة واألمی ة، وتردي األوضاع ال

ي فیها، حیث انتشر الص   اب والص رف الصح  د مرض إلتهاب الكبمرض الحصبة والحة للشر 

ى محلی اً( بین أط ندوبة ن وجفال العديد من مدراس القصريالفیروسي )أ( )البوصف یر كما يسم 

 وغیرھا.

 التّنسيق:

                                                             
% ....وهناك ممارسة مستحدثة آخذة في االنتشار مثل تردد صنف الفتيات على 27,35"يمثل المقهى باعتباره فضاء للترويح ممارسة شبابية بامتياز  2005، 17االستشارة الشبابية الثالثة، ص:   -41

 2004، 60المقاهي الضخمة وعلى الفنادق". الممارسات الثقافية، ص: 

 2006، 15التنشيط بدور الشباب الواقع والطموح، ص: منظومة  - 42

  2007، هيئات األمم المتحدة بتونس، 57الشباب والمراهقون، ص  - 43
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ً على مختلف المستويات الوطنی   ة هوي  ة والجما يزال الت نسیق بین القطاعات ضعیفا

اطیة من روقروالمحلی ة بسبب انقطاع عمل المجلس األعلى للط فولة من جهة وسیطرة اإلدارة البی

على  اص ةشكٍل من أشكال الت نسیق خ عرقل أي  تُ  جهة أخرى التي ما تزال تعمل بطريقة ھرمیة

ة على مستوى الش راكة مع منظ مات المجتمع المدني.  المستوى الوطني، وخاص 

 الّرصد:

ر وتعزة بالط  إنشاء وحدة خاص  لم يساھم  ات يز آلیفل ضمن ھیئة حقوق اإلنسان في تطو 

ت دابیر اريخه التتى ح، ولم تضع الد ولی ة لحقوق الط فل م المحرز في تنفیذ االتفاقیةرصد وتقیم التقد  

على  معالجتهاها وقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقیق فیكاوى المتعل  ي الش  لتلق   واآللیات الالزمة

نوطة به الم ، كما أن  مرصد حقوق الط فل بدوره لم يقم باألدوارة/يراعي احتیاجات الطفل نحوٍ 

نقص وكثیرة أبرزھا عدم االستقرار اإلداري لهذا المرصد، ومحدودية میزانیته،  ألسبابٍ 

 صة الكافیة.الخبرات المتخص  

األدوار بیام إضافة إلى تراجع دور المرصد وتهمیشه بفعل الت جاذبات الس یاسی ة، وعجزه عن الق

طفل منذ ال افة حقوقالمكل ف بها كنشر ثقافة حقوق الطفل، رغم وجود استراتیجیة وطنیة لنشر ثق

، زمة لهات الالإال  أن ه تم  إھمال تنفیذھا ولم يتم توفیر اآللیات وتخصیص المیزانیا 2008عام 

رھا  ذكإضافة إلى تقصیر المرصد في رصد انتهاكات حقوق الطفل وتوثیقها، لألسباب التي تم  

 باريس لمرصد لمبادئاستجابة اضمان توفیر الش روط الالزمة لمن  ال بد  بالت الي سابقا، و

ه إضعن وزارة المرأة، أو إلحاقه أو  تهاستقاللیلمؤسسات رصد حقوق اإلنسان، أو ضمان  لى م 

 الهیئة المستقل ة لحقوق اإلنسان.

 

 البيانات:

جهات  ا بینمرغم التقد م الذي شهدته عملیات جمع البیانات إال  أن ها ما تزال مشت تة 

اية اء، ومرصد حقوق الط فل، ومكتب المندوب العام لحممتعد دة، كالمعهد الوطني لإلحص

لة كالت ربیة والمرأة والش باب والد اخل لش ؤون العدل واوی ة الط فولة، إضافة إلى الوزارات ذات الص 

 ن مائی ةت الاالجتماعیة، كما أن  تصنیف تلك البیانات مازال ناقصاً،، في العديد من المؤش را

ة في مجال الحماية   ل ذويمن كل  أشكال العنف واالعتداءات الجنسی ة وحقوق األطفاوخاص 

  اإلعاقة....غیرھا.وذوات 

ً من التحلیل الس ابق لواقع الط فولة في تونس، واستشعاراً باألخط محدقة ار الانطالقا

ابطة الت ونسی ة قوق حفاع عن للد   بأطفال تونس ويافعیها ويافعاتها، حاضراً ومستقبالً،، فإن  الر 

لك اليات، تالو "، لتنسیقیات حقوق الط فل في كل  رؤية لحقوق الّطفلاإلنسان تقد م ھذا المشروع "

 سساتالت نسیقیات التي تضم  في عضويتها، منظ مات وجمعیات محلی ة ووطنیة، وھیاكل ومؤ

ل المس ؤية" وتطويرھا، وتب ینها، وتحم  ركة تة المشؤولی  حكومیة، ومجالس بلدية، لمناقشة ھذه "الر 

 .في تفعیلها وتطبیقها في كل  المجالس البلدية، مع مراعاة خصوصی تها وأولوي اتها

 الجماعات المحليّة:
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ً لدستور  م  ت 2018ماي  06، وانتخابات المجالس البلدية التي جرت في 2014ووفقا

ه محمود، ويشكل  القاعدة ه نحو الالمركزية والجماعات المحلی ة، التوج   میة ة للت نلعملی  اوھو توج 

ً حتى اآلن لیس ھناك خططلكن والمكانیة المستدامة،  ي ھذا فل فط  واضحة إلدماج قضايا حقوق ال ا

ه وكذلك لضمان مشاركة األطفال فیها، ھذا من جهة، ومن جهة أخرى بعد عام   2011التوج 

 ز الوطنيلمركاة حیث قد ر ة واألحوال االقتصادي  یاسی  طرابات الس  ازدادت نسب الفقر بسبب االض  

ينار تراجع سعر الد   %، إضافة إلى30ة للفقر بـ ة الن سبة الوطنی  ة واالقتصادي  للد راسات االجتماعی  

ق حقو ونسي وارتفاع تكالیف المعیشة، ولألسف لیس ھناك أي  دراسات حول أثر ذلك علىالت  

شة وذات الت  فل خاص  الط   ذبات ر الت جاأثیخشی ة من تنخفضة، وتبقى النمیة المُ ة في المناطق المهم 

لى عثیراتها ق تأالالمركزي الذي بدأت تلوح في األف والص راعات الس یاسی ة على أداء ھذا الن ظام

، 2030ة تدام، إضافة إلى غیاب خط ة وطنیة للت نمیة المسأداء بعض المجالس البلدية الُمنتخبة

ت الصراعاوبسبب الت جاذبات البلدي على المستوى الجتثاث الفقر والحد  منه  وطني   ومشروعٌ

 الس یاسی ة.

 ل:إلتزامات الحكومة والّسلط والجماعات المحلية في مجال حقوق الّطف

ات ذة األخرى ، وات فاقی ة حقوق الط فل، واالت فاقی ات الد ولی  2014يرت ب دستور جانفي 

لة، والت شريعات الوطنیة، مجموعة من االلتزامات القانونی ة،   وھي:الص 

 ، وكذلكالحكومة وأجهزتها وھیاكلهاأن تمتنع : أي حقوق الّطفل االلتزام باحترام -

ھا ألتي ا حقوق والحري اتالعن عرقلة تمت ع األطفال ب الس لط الجهوي ة والمحلی ة قر 

 .لهم/ن الد ستور واالت فاقی ات الد ولی ة والت شريعات الوطنی ة

وكذلك  الحكومة وأجهزتها وھیاكلها،أن تمنع : أي حقوق األطفال االلتزام بحماية -

  أخرى، حري ات األطفال من جانب أطرافوانتهاك حقوق  الس لط الجهوي ة والمحلی ة

وكذلك  الحكومة وأجهزتها وھیاكلها،أن تت خذ  : أيحقوق الّطفل االلتزام بتطبيق -

ألطفال ات اي  الت دابیر الال زمة من أجل تطبیق حقوق وحر الس لط الجهوي ة والمحلی ة

  كل  في نطاق اختصاصاته ومهامه وأدواره. تطبیقاً كامالً،

یاكلها، ها وھولترجمة تلك االلتزامات القانونی ة الد ولی ة، يتوجب على الحكومة وأجهزت

ق طبيق حقولة بتالقيام بجملة من التّدابير العاّمة ذات الصّ وكذلك الس لط الجهوي ة والمحلی ة، 

 الّطفل، وهي:

 .فاقیةاالتالد ستور و، بما يتناسب مع مقتضیات تعديل وتطوير التشريعات الوطنية -

قة ، بمن فیهم األطفال ذوي اإلعالصالح األطفالومحلی ة  وضع خطط عمل وطنية -

 . ...والفئات الهش ة والالجئین

 . والمحلی ة ومتابعة أنشطة وخطط العمل الوطنیة إيجاد آليات لتنسيق -

في سیاسات وبرامج سائر القطاعات  مصلحة الطفل الفضلىالحرص على مراعاة  -

 .والجماعات والس لط المحلی ة الحكومیة

لى والحرص ع األطفال،وتحديد مخصصات المركزي ة والمحلی ة  تحليل الميزانيات -

 ترشید استعمال تلك الموارد، بما يخدم مصلحة الطفل الفضلى.
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عن أوضاع مركزي ة ومحلی ة )إحصائیة(  الحرص على إيجاد قاعدة معلوماتية -

 بغیة تحسینها.األطفال 

لیات ، وإيجاد وتفعیل آوتلقي شكاويه حاالت انتهاك حقوق الطفل الحرص على رصد -

 .لإلنصاف وجبر الض رر

 ئیناإلعاقة والالج وذوات واألطفال ذوي ة/بحقوق الطفل الحرص على نشر الوعي -

شین/ات وفي وضعی ات الهشاشة  نطاق ممكن. على أوسع... والمهم 

في كل  شركاء أساسيين، ن/اعتبار منظمات المجتمع المدني واألطفال وأسرهم -

 . على المستويین المركزي والمحل ي األطفالالبرامج التي تخص 

 

 المسؤولية التّاريخيّة:

ابطة إذ تقد م ھذا المشروع في إطار استشعارھا ووعیها بمسؤولی تها ا  يخی ة فيلت اروالر 

ة، ط فل/حقوق اإلنسان ومناصرة قضاياه العادلة، وبخطورة ترد ي أوضاع حقوق الالد فاع عن 

ف الش ركاء في الت نسیقی   لةً كل   ات،تضع كل  إمكانیاتها وموارھا البشرية والل وجستیة بتصر   محم 

خاص  ع الاألطراف الحكومی ة والمجالس البلدي ة ومنظ مات المجتمع المدني واإلعالم والقطا

لى وضع إمیع ة الت اريخیة عن ترد ي أوضاع حقوق الط فل حاضراً ومستقبالً، داعیة الجالمسؤولی

 حقوق الط فل/ة الت ونسي/ة على رأس أولیات األمن القومي.

 رؤية في مجال حقوق الّطفلال

  :في الّرابطة والتّنسيقيّاترؤية تتمثل 

له أطفايه الحوكمة الّرشيدة حقوق كّل ضمن فت   وطن  ، تونس  تكون في أن ة "المساهم

 ". من خالل:صوت  في الحكمفلة وط طفل كلّ ل، ويكون وشراكتهم/ن فيه

 ةانونی  ظم القق الن  ، وتضع وتطب  تعطي األطفال األولوية في ميزانيتهاوسلط محليّة حكومٍة  -

ون أي  د فالة لضمان واحترام وحماية الحقوق لجمیع األطروري  ة الض  ة والمالی  واإلداري  

التي ت راراخاذ القعند إت   ن/تُشركهم، ووعلى أساس تكافؤ الفرص مییزشكٍل من أشكال الت  

 تؤثر علیهم/ن.

-  ٍ یرھا غی ة والس لط المحلو قادر على مساءلة الحكومةشريٍك قويٍ وحيويٍ و مجتمعٍ مدنّي

رد الموا، وتفشل في توفیر ن/حرم األطفال من حقوقهممن الجهات الفاعلة عندما تَ 

مال والخدمات التي يحتاجونها للحیاة والبقاء والن ماء والمشاركة والحماية وإع

 الفضلى. ن/مصلحتهم

عبیر وتكوين المعلومات والت   في ن/على الوصول إلى حقوقهم ات/أطفاٍل قادرين -

 .ن/لمي والمطالبة بالتغییر بأنفسهمع الس  الجمعیات والتجم  

 وحاٍم لها. ا/، وراصد  لحقوقهة/لحقوق الّطفلمناصر ومساند ناشر  وإعالم   -

 في أنشطته وعملیاته. ة/الطفل قطاعٍ خاّصٍ يحترم ويدعم حقوق -

 على: والتّنسيقيّات الّرابطةوتحقيقاً لتلك الّرؤية سترّكز 
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 لد ستورابموجب  بإلتزاماتهاالمركزيّة والّسلط المحليّة ولة جميع هياكل الدّ  وفاء   -

 وحماية حتراملیة األخرى الوفل والمواثیق الد  إتفاقیة حقوق الط  و والت شريعات الوطنی ة

 .، كل  في نطاق اختصاصاتهحقوق األطفال وتطبیق

 ينتمكفي  د ولی ةبالتزاماته بموجب الد ستور والت شريعات الوطنیة وال مدنيّ المجتمع وفاء ال -

 هم/ن،تخص   من معرفة حقوقهم/ن والد فاع عنها والمشاركة في كل  القرارات التي األطفال

 زاماتهاء بالتالمركزي ة والس لط المحلی ة ومؤسساتها للوفا دعم قدرات هياكل الّدولةوفي 

 .وفي مساءلتها ومتابعتها

رة ناصنشر ومفي ، ةالمهنيّ  ملمسؤولياته وسائل اإلعالم والتّواصل االجتماعيتحّمل  -

ة وفي رصد وكشف وتوثیق انتهاكاتها، وفي حماي واحترامها، ة/دعم حقوق الط فلو

ارة به/ا  .الط فل/ة من المعلومات الض 

 ا،واحترامه ة/في دعم حقوق الط فل، تحّمل القطاع الخاص لمسؤولياته االجتماعية -

 بالش راكة مع الت نسیقیات والس لط المحلیة.

 الّرابطة والتّنسيقيات:المبادئ المرجعية لرؤية 

ابطة  مرجعیة اللقیم إلى مجموعة من اوالت نسیقیات في مجال حقوق الط فل تستند فلسفة الر 

 ھي:وجل تحقیقها، أالتي تعد  روح رؤيتها، والتي قامت علیها بل ووضعت من الت وجیهی ة 

  ّوغيرها ية...الّسياسيّة وااليديولوج الفضلى فوق كّل االعتبارات ة/فلأعالء مصالح الط. 

 والتنّوع البشري ة/احترام كرامة الّطفل. 

 بين جميع األطفال عدم التّمييز في الحقوق والحريّاتالمساواة و. 

 في الحياة والبقاء والنّماء ة/حق الّطفل. 

 ه في المشاركة ة/حّق الّطفل  .في كل  القضايا التي تخص 

  الن امی ة ا/بما يتناسب مع قدراته واإلتاحةفي الوصول  ة/الّطفلحّق. 

 الن امی ة. ن/بما يستجیب لقدراتهم تكافؤ الفرص بين جميع األطفال 

 فلالطّ  في مجال حقوقوالتّنسيقيّات رؤية الّرابطة التّشريعية لمرجعيات ال

ابطة مرجعیاتها الت شريعیة وفي جال في م في تحقیق رؤيتها والت نسیقی ات تعتمد الر 

 الط فولة على:

 .2014دستور جانفي  -

 .1989اتّفاقيّة حقوق الّطفل  -

 .1995مجّلة حماية الّطفولة -

 .2013مجّلة الجماعات المحليّة -

 التّشريعات الوطنيّة ذات الّصلة. -
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 مقاربات ومنهجيات تحقيق الّرؤية:

ابطة والت نسیقی ات في مجال حقوق  على: ة/الط فل يعتمد تنفیذ رؤية الر 

 المقاربة التّشاركيّة. -

 حقوق اإلنسان.على  المبنية مقاربةال -

 مقاربة الّنوع االجتماعي والتّنّوع. -

 المقاربة التّشاركيّة: -أّوالً 

ابطة والت نسیقیات في مجال حقوق الط فل مل ة العمنهجيعلى  ة/يعتمد تنفیذ رؤية الر 

ابطة وأعضاء ، التّشاركي حكومی ة اكل الالت نسیقیات والس لط المحلی ة والهیفیما بین فروع الر 

ق خل الحرص علىوالمجتمعات المحلی ة واإلعالم والقطاع الخاص، واألسر واألطفال، وذلك ب

ات، ب الخبرالت فاعل والممارسة والت جربة والعمل المشترك واكتسامحف زة على تشاركی ة بیئة 

خبرات ادل التحفیز الت فكیر والت حلیل وتبل یئاتبوالبرامج واألنشطة إلى  بتحويل االجتماعات

میع للج الفرصة يتیح، بما وتقاسم الموارد وحسن استثمارھا وإدارتها والمعلومات والمهارات

بتكاري واال المهارات الال زمة لممارسة الت عل م النَِّشطالمعارف و، المتالك وخاصة األطفال

يم تقووییم وتق، وحماية حقوق الط فل من جهة ثانیة من جهة، واحترام وضمان والت حلیل الن قدي

ن أنَّ نطالقاً ماة، تطبیقاتها على المستويات المركزية والمحلی ة والمؤسساتیة والفردية من جهة ثالث

بة أّن جميع مكّونات المجتمع هي صاحو حقوق ومحور هذه الّرؤية، ة/صاحبهو  ة/الّطفل

 ة/ّطفلة والحقوق اإلنسان عامّ ھو أن " الّرؤية، وأنَّ أساس ومنطلق المسؤولية عن تلك الحقوق

د شعارات، وأن   منهجيةُ حياةٍ "، ھي خاّصة ابلٍة غيُر قالحقوق متكاملة  وشاملة  وولیست مجر 

نسان ص/ اإلتعريُف الّشخ افي جانب معی ن من جوانبه ، وأن  المنهجیة الت شاركیة ھيللتّجزئة

ت عزيز، كین، والالت مومساٌر للت عل م، والت غییر، والن مو، ، وأن ها ة وتعزيزهاالخاصّ  ا/على قُدراته

لحقوق، اومة منظمواجهة المواقف والُمعتقدات، وتحلیلها الواعي، وتغییرھا لتالئم والت حلیل، و

ابطة والت نسیقیات في  اى عاتقهھا علأخذُ والس لط المحلی ة وبقیة األطراف  والمهامَّ التي على الر 

 .وتحقیق رؤيتها الممارسة الیومی ة

 أهدافنا:

يهم/ن، من حقّهم/ن المشااركة الفعّالاة تمكين األطفال  - ي كيل  فيفيي كيل  القضيايا التيي تخص 

 لت علیمیيةاألماكن والفضاءات التي يتواجدون فیها، من األسرة إليى المؤسسيات الت ربويية وا

ياضی ة..، وصوالً   .إلى المجتمعات المحلی ة والت ثیقیفی ة والت رفیهی ة والر 

عماال إحاول أهميّاة األسر واألولياء والعاملين/ات مع األطفاال ولألطفاال  توعيّة وتثقيف -

قيية باعتبارھييا طريقيية خال  ، حااّق األطفااال فااي المشاااركة فااي كااّل القضااايا التااي تخّصااهم/ن

عزييز لتنمیية وتكيذلك ووسيیلة لالعتراف باألطفال كذواٍت بشري ة وكمواطنین فاعلین/ات، 

ة الوعي بمسؤولیاتال هم/نقدرات  . ...اتهم/ن، والقدرة على ات خاذ القرارذاتیة وخاص 

لط ميع الس يشااركة الم،  وفي المشااركة فاي الشاأن المحلّاي والاوطنيالّطفل/ة  حقّ إعمال  -

ة بحيث مين مرحلية الت فكیير والورصيد انتهاكاتهيا  تطبیق الحقوقفي الوصول إلى  المختص 

 الحلول والوسائل وصوالً إلى تقییم الن تائج.... الخ.واقتراح 
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 نا:مسؤوليت

نشااء المساهمة في إعمال حّق الّطفل/ة في المشاركة فاي الحيااة المدرسايّة، مان خاالل إ -

 .لجان األقسام، وانتخاب نّواب األقسام، ومجالس المؤسسة

اب مان خاالل انتخاالمساهمة في إعمال حّق الّطفال/ة فاي المشااركة فاي الشاأن المحلّاي،  -

ال وتشكيل المجالس البلديّة لألطفال بطريقاة تضامن مشااركة وتمثيال جمياع فئاات األطفا

فااال بماان فاايهم األطفااال ذوي وذوات اإلعاقااة، واألطفااال المنقطعااين عاان الّدراسااة، واألط

 .العاملين، واألطفال المودعين في دور الّرعاية... الخ

ب مشااركة فاي الشاأن الاوطني، مان خاالل انتخااالمساهمة في إعمال حّق الّطفل/ة فاي ال -

وتشكيل برلمان الّطفال بطريقاة تضامن مشااركة وتمثيال جمياع فئاات األطفاال مان جمياع 

 البلديات.

 

 

 :الّطفلالمقاربة المبنية على حقوق  -ثانياً 

لكراماة ايقيوم عليى مبيدأ اليذي  الحقاوقي" "الانّه إليى  تنسيقيّاتالو رؤية الّرابطةتستند 

ة نیيالمد الحقيوق مجيالإليى  أيإليى مجيالین،  تنقسيم لهيا أن ينبغييوال  يمكين ال التيي البشارية

ب يجي إذى، أخر ناحیةمن  والث قافیةاالقتصادية واالجتماعیة  الحقوقومجال  من ناحیة، والسیاسیة

ر الط فيل/ة يتمت يع أن ة الغايا اكإدر يمكان ال ذاتيه. حیيثالوقيت  الخيوف فيي ومين الفاقيةمين  بيالت حر 

 .ا/حقوقه بجميع ا/تمتّعه دون الّطفل/ةكرامة  لضمان احترام القصوى

هيدف األداة وال ي/الص ورة، وھو بؤرة في الط فل/ة وضع في األمر آخر المسألة وتنحصر

م النظيا ومين عالمجتمي مين يتجيزأ ال جيزءاً  ا/باعتبياره بيل ة/معيزوالً  فيرداً ه/ا باعتبيار ال والن تیجية،

ً  إطاراً  تتطل ب الحقوق إعمال فإن وھكذا البیئي كل ِه؛  أن   نيدرك أن هيمالم . ومينلهياجديدين  وإدراكا

ن مي حرميانتيأثیر ال يُنكير اليذي ذا فمين ،الت نمیية سبیل في ھو عمل الط فل/ةفي مجال حقوق العمل 

نتظيروا ي أن األطفيال مين نطليب أن ال نسيتطیع .. !!، إن نياالط فيل/ة كرامية عليى األساسيیةالحقيوق 

ا ھمي ا/ی تيهورفاھ الط فيل/ة كرامية وھكيذا فيإن   ؛ن/كيرامتهم تُحتيرم حتيى االقتصياديةالت نمیية  تحقیيق

 .الحقوقي الن هج إلیهالذي يستند  األساس

االقتصييادي  بييأن  الحرمييان يقييول الييذي االفتييراض نبييذ علييى قي  الحقييو اليين هجقييوم وي

شياع  ميا عليى نحيو ،الط فيل/ة عليى "القيدر" أوكتبهيا """  طبیعیية ظيروف عن ينجم واالجتماعي

يتمت عيون  ال لذينا أولئك بأن   االعتقاد على تقوم كما ؛وال يزال !! البشرية تاريخ كثیراً في به األخذ

ك وذلي ،ن/محنيتهم عين تلقائیية بصيورة ات/مسيؤولینأولیيائهم/ن  اعتبيار يجيوزالحقيوق  بهيذه

 .!! في العمل اإلبداع روح إلى االفتقار أو أو اإلسراف بالكسلن /بات هامه

ً  فرد، كل   بأن   االعتقاد إلى الحقوقي الن هج ويستند بحقيوق  يتمت يع ال،كان بمن فیهم األطف أي ا

 وتلبيته. هوتعزيز وحمايته باحترامه الحكومة جانب من التزاميتبعه  حق   إنساناً. وكل   باعتباره

 حكومیية، التزاميات من بها يت صل وما والمعیارية لحقوق الط فل، القانونی ة الط بیعة وتستند

لة، ذات الص كوك لحقوق الط فل وغیرھا من على االت فاقی ة الد ولی ة ية  جانب األحكام إلى الص  الخاص 
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الوطنیية، وھيو األسياس  الت شريعاتو لمجل ة حماية الط فو 2014دستور  في الواردة الط فل بحقوق

" عنها، فرغم أن  إعمال الحقيوق  الّدفاع" بالحقوق وفي " المطالبةالذي يجب االرتكاز علیه في "

نييات المجتمييع تطبیقيياً لمبييدأ  مسااؤولية مشااتركةھييو ميين حیييث المبييدأ  –أي  حقييوق  – بييین كييل  مكو 

" فييي المسااؤوليّة القانونيّااة، إال  أن  "الط فييلمبييدأ أساسييي  ميين مبييادئ حقييوق  "، وھييوالمشاااركة"

بكااّل  عاااتق "الّدولااة"د ولي يقييع عليى ، بموجييب القيانون الييالط فييل حقيوقوضييمان وحماييية  احتيرام

 .الط فلوالص كوك الد ولیة لحقوق  باعتبارھا "طرفاً" في المعاھدات واالت فاقیات ،مكّوناتها

ن تمكيی بيل ويقتضيي فحسيب، االقتصيادية الت نمیية سيتلزميَ  ال الحقيوقي الين هج فيإن   ثيم   ومين

عين  وب،ععجيزت الش ي أو عجيز األفيراد، الحقيوق. فيإذا بهيذه المطالبية من حقوقهم ال تُحترم الذين

ً  يمثل أن ه يعتقدون ما ممارسة تشجیعهم  ونيستطیعحقوق اإلنسان ونحن منهم  دعاة فإن   لهم، حقوقا

ھيذه  مثيالأ تكين ليم فيإذا القضيائیة واإلداريية؛ القنيوات خيالل مين بحق هيم المطالبة على ومساعدتهم

اجيات المظياھرات واالحتج أخيرى سيلمی ة، مثيل وسيائل إليى يلجيأوا أن لهيم كيان اآللیيات موجيودة،

تها الش رعة الد ولی ة لحقوق   اإلنسان. واإلضرابات... وغیرھا من الوسائل المشروعة والتي أقر 

حيق   ھيو بميا اإلنسيان تمت يع تأكیيد على فائدتها تقتصر بالحق  ال المطالبة عملیة أن   والواقع

ً  بل له، ، تعرييف فيي تساعد أيضا وال  ازاً امتیي ليیس الميرء بيه يُطاليب بيأن  ميا اليوعيوترفيع  الحيق 

 ً  .، كفله القانون الد ولي  لحقوق اإلنسانله حّق مشروع ھو بل طموحا

 أهدافنا:

 ات/لیكونييوا قييادرين ن/وتعزيااز قادراتهم "أصاحاب الحقااوقاألطفااال باعتبااارهم "تمكاين  -

ابطييية ، حیيييث يقيييع عليييى عاتقنيييا ن/عليييى المطالبييية بحقيييوقهم واجيييب والت نسيييیقی ات فيييي الر 

 ن/هيملالتيي كفلتهيا  ن/بحقيوقهم األطفال والیافعین/اتومسؤولیة "تعريف وتثقیف وتوعیة 

 ن/قييوقهمميين المطالبيية بح ن/نون الييد ولي أيضيياً، وذلييك لتمكیيينهمالت شييريعات الوطنیيية والقييا

 والد فاع عنها.

أصااحاب هم/ن "األساار واألولياااء والعاااملين/ات مااع األطفااال ولألطفااال باعتبااارتمكااين  -

ء علييى الوفييا ات/قييادرين ن/لیكونييوا بييدورھم ن/وتعزيييز قييدراتهم "المسااؤولية وااللتاازام

هيا، إذ لوتقيديم الخيدمات  تطبیقهياعليى  ن/التيي يعمليون حقوق األطفيالتجاه  ن/بالتزاماتهم

ة مين ميوارد وإمكانیيات، وكيذلك قيدرات ذاتیي ن/تتوقف قدرات ھؤالء عليى ميا يتيوفر لهيم

ة الوعي بمسؤولیاتهم اً" الء "حقوقي، والقدرة على ات خاذ القرار، وبالت الي فإن  لهيؤن/وخاص 

 أيضاً، ال بد  من ضمانها وإعمالها وحمايتها...

 ،التاااي تاااّم انتهاكهاااا الاااّدفاع عااان حقوقاااه/او ،منهاااا الّطفااال/ة المحاااروم/ةإعمااال حقاااوق  -

إلھميال في الحماية من كيل  أشيكال ا سواء حق ه/ا، من أي اعتداء على حقوقه/احمايته/ا و

لكيريم فيي العيیش ا الل الجنسيي أو االقتصيادي أو حق يه/اوسوء المعاملة والعنف أو االستغ

يةشااركة الموأو الص حة أو الت علیم أو الحضيانة ...اليخ،   لوصيول افيي  ميع الس يلط المختص 

ليى إالت فكیير والبحيث واقتيراح الحليول والوسيائل وصيوالً  مين مرحلية تطبیيق الحقيوقإليى 

 تقییم الن تائج.... الخ.

لمحلی ية ة والس يلط االد ولي وأداء أجهيزة وعليى ھیكيلالتّركيز على الحقوق المنتهكة نفساها  -

و دھا أنقوالّسلط المحليّة  وأة الحكوم شكلوليس على  االنتهاكات ممكنة ھذه يجعل الذي

 كانت عومةمز – الّدوافععلى  بناء أو للت وجهات، منها وفقا ات خاذ المواقفأو  مهاجمتها،

 ة./الط فلق حقو التي تقف وراء انتهاك – فعلیة أم
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 ،لی ةأو سلطة مح أو حكومة ألي  حزبٍ  االقتصادي أو االجتماعي البرنامجوض حول االتّف -

یاسييیة أن  البييرامج الس  و قابليية للت فيياوض،غیيير  ا/وحقوقييه ة/الط فييل كرامييةعلييى أسيياس أن  

ر للت غییي ضيعالس یاسيیة تخ البرامجعنهيا، فيتكيون بيديالً  أن يمكينال  ولكن هيا، لتلبیتهيا الزمة

ً  يكيون ال قيد الیومھو مهم  وما ،والفكري ة واالقتصادية االجتماعیةالد ينامیكیات  بفعل  مهميا

ية  تتغیيرال  ة/الط فل كرامة غداً...ولكن   ت كيل  وقي فيي ةثابتي فهيي دائمياً...!!،أبيداً وھيي مهم 

 "األياديولوجيات" و"الثّقافياة الخصوصاياتجمیيع " يتخط يىوھرھيا وج مكيان، كيل   وفيي

 ".األحزابو"

رق فيي الفيوابيل وحت يى اليوزارات والس لط المحلی ة الس عي لكي تدرك الهیاكل والمؤسسات  -

فيييي الممارسيييات " والتيييي ميييا تيييزال ُمعتميييدة مقارباااة الحاجااااتميييا بيييین "الط فولييية مجيييال 

ضييايا قالت عامييل ميع " والتيي تُعييد  أسياس مقاربااة الحقاوق، وبيین "ليدى أغلبهييا والمعالجيات

 ال بّد من التأكيد على أّن:إطار هذا وفي والتي يجب أن تكون، ، الط فولة

  ي كل  ، ألن ها "متأصلة" فال تُشترى وال تُكتسب وال تُوّرث ة/الّطفلحقوق

 عن سائر المخلوقات. ا/، وتمی زهطفٍل/ة

  الد ول أي شكل من أشكال الت مییز، و ودون األطفاللكّل واحدة  ة/الطفلحقوق

ضحة المو الحقوقلزمة باحترام األطراف في ات فاقی ة حقوق الط فل ومنها تونس مُ 

واع تها دون أي نوع من أنيخضع لوالي ة/طفلٍ  نها لكل  اضماالتفاقیة وبفي 

 . التمییز

  ن لیس مفزاعها، لذا ال يمكن انت ثابتة و"غير قابلة للتّصّرف"، ة/الّطفلحقوق

 .وطنی ةال ینقوانال، حت ى لو لم تعترف بها ا/من حقوقه ة/الط فل حق  أحد أن يحِرم

  ش فال يمكن أن يعی متكاملة وشاملة وغير قابلة للتجّزؤ، ة/الّطفلحقوق

ي ة واألمن والمعیشة الال ئقة بال ة/الط فل  . یعهاجم ا/قه حقوبكرامة وأن يتمت ع بالحر 

  إنسانا،  ا/بصفته ة/بالط فل ، ألنها مرتبطةر مستمرفي حالة تطوّ  ة/الّطفلحقوق

ر مستمر تطو   وبالت الي حاجة اإلنسان وارتفاع مستواه المادي والروحي في حالة

 جديدة.حقوق عن  الكشفمما يستوجب معه 

 

 نا:مسؤوليّت

عات تّشريتعريف وتثقيف وتوعية األطفال واليافعين/ات بحقوقهم/ن التي كفلتها لهم ال -

فاع والدّ  الوطنية والقانون الّدولي أيضاً، وذلك لتمكينهم/ن من المطالبة بحقوقهم/ن

 عنها.

م/ن "تعريف وتثقيف وتوعية األسر واألولياء والعاملين/ات مع األطفال باعتباره -

  ومسؤولياتهم/ن تجاهها. "أصحاب المسؤولية وااللتزام" بحقوق األطفال

ً التي كف - هم للتها تعريف األسر واألولياء والعاملين/ات مع األطفال بحقوقهم/ن أيضا

 اع عنها.الّدفالتّشريعات الوطنية والقانون الّدولي، ولتمكينهم/ من المطالبة بحقوقهم و

على وفال، فاع عنها ورصد الُمنتهك منها وحماية األطالتركيز على تطبيق الحقوق والدّ  -

ظام هيكل وأداء أجهزة الّدولة الذي يجعل هذه االنتهاكات ممكنة، وليس على النّ 

 الّسياسي.

ارق الفوة والّسلط المحليّة والجهويّ الّسعي لكي تدرك الهياكل والمؤسسات والوزارات  -

 بين مقاربة الحاجات ومقاربة الحقوق.

 



25 
 

 ً  مقاربة النّوع االجتماعي والتنّوع -ثانيا

ع قاربة الإلى تحسین مساواة الن وع اإلجتماعى وموالتّنسيقيّات رؤية الّرابطة ترمي  تنو 

ألطفال ن وا( من خالل طرح إنتهاكات محد دة لحقوق الفتیات والفتیاوالهشاشة البشري )اإلعاقة

ً فى إطار عملذوي/ذوات اإلعاقة واألقلیات وطالبي/ات اللجوء والالجئین/ قديم یة تات وأيضا

 التقارير إلى الهیئات الدولیة واإلقلیمیة.

قوق إلدماج حوالس لط المحلی ة فى بناء وتعزيز جهود المؤسسات  "الّرؤية"تسهم و

مات األزالطفل/ة في نظم الحوكمة واآللیات التي يمكن أن تستمر حتى خالل تحوالت السلطة و

 المالیة وحاالت الطوارئ.

 فنا:أهدا

ع حسب الن و مناصرة الحكومة والّسلط المحلية لجمع البيانات التى تكون مفّصلة -

ع البشري )اإلعاقة  . طفل/ة( بشأن تنفیذ حقوق الوالهشاشة اإلجتماعى ومقاربة التنو 

 بشريمناصرة إصدار تشريعات تًعّزز مساواة النّوع اإلجتماعى ومقاربة التنّوع ال -

ع وتكافؤ الفرص والت مثیل الُمنصف عند االت  ( وضمان والهشاشة )اإلعاقة ل مع لت عامنو 

 الحكومة والس لط المحلیة والهیئات الدولیة.

فى  مناصرة التّركيز على مقاربتي النّوع اإلجتماعى والتنّوع البشري عند العمل -

 األكثر طفالواإلنصاف تكافؤ الفرص في اإلنفاق وكیفیة إستفادة األ اإلستثمار في األطفال

ة، ووضع میزانیات مراعیة لح ً من تعبئة وتخصیص وإنفاق الموارد العام  ة لطفل/رمانا

ع البشري في الخطط الوطنیة والمحلی ة.  والنوع االجتماعي والتنو 

ي اقة فمناصرة إعطاء األولوية للمشاركة الّطوعية للفتيات واألطفال ذوى/ذوات اإلع -

 ، حول حقوق الطفل/ة المشاورات العامة

ط العمل على ضمان أن يكون األطفال ذوى/ذوات اإلعاقة مرئيين/ات في خط مناصرة -

س لط ة وال، وتعزيز حقوقهم/ن مع الحكوموميزانيات الحّد من مخاطر الكوارث الّطبيعيّة

 .المحلی ة والهیئات األخرى

 نا:مسؤوليّت

 يث تكونبحتحسين نظم جمع البيانات على النّطاق المحلّي، في البلديات، في  المساهمة -

 .مفّصلة حسب النّوع االجتماعي والتنّوع

 شريعات وتطويرها.مراجعة التّ  المساهمة في -

 لط المحلية.على مستوى السّ لألطفال ضمان التّمثيل المنصف  -

ّطفل حقوق المقاربات مراجعة الميزانيات الوطنية والمحليّة باعتماد في  المساهمة -

 .وارقوالتنّوع والنوع االجتماعي، وتقليص الف

حقوق  وضع خطط محلية ووطنية للتّعامل مع الكواثر الطبيعية من منظورفي  المساهمة -

 اإلعاقة. وذوات وذوي ة/الّطفل

وي ذتوعية وتحسيس السلط البلدية حول أهمية مشاركة األطفال والفتيات واألطفال  -

 اإلعاقة، في االستشارات البلدية.
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 رؤية في مجال حقوق الّطفلالبرام  تحقيق 

ابطة  فلوالت نسیقیات ستعمل الر  رامج الب لمن خال على تحقیق رؤيتها في مجال حقوق الط 

  : الت الیةاإلستراتیجی ة 

 على أوسع نطاق ممكن.والمطالبة بها نشر ثقافة حقوق الّطفل برنام   -

 .وتفعيل وتطوير آليات حمايتها رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الّطفلبرنام   -

 الّرشيدة لحقوق الّطفل.الحوكمة برنام   -

 األطفال في نزاع مع القانون.برنام  حماية حقوق  -

 األطفال في األوضاع اإلنسانيّة.برنام  حماية حقوق  -

 برنام  التّنسيق والتّعاون وبناء الّشراكات وتأسيس الشّبكات. -

 نشر ثقافة حقوق الّطفلبرنام   -أّوال

 على أوسع نطاق ممكنوالمطالبة بها 

ً لها فى األجندات السیاسیة، ة/تجد حقوق الطفلنادراً ما  ن مرض له رغم ما تتع مكانا

 ن/معلیمهة األطفال وتفي صح   ات جسیمة، كما لم تستثمر الحكومات المتعاقبة ما يكفيإنتهاك

لمؤسسات اشاء ، وفشلت بات خاذ الت دابیر الت شريعیة والت نفیذي ة كإنن/ومشاركتهم ن/وحمايتهم

ع انب مجتملى ج، إة/نها من الوفاء بإلتزاماتها تجاه حقوق الطفلیاسات التي تمك  والس  والعملیات 

لة بحقوق الط فل في  قرهف، إلى جانب ة/مدني يعاني من فقٍر في المعارف والمهارات ذات الص 

ن الفقر بیوییز الموارد البشرية والماد ية، ويضاف إلى ذلك ات ساع فجوة عملیات الت همیش والت م

   .لجهات والمناطق داخل المدن وبین الواليات والبلدياتأطفال ا

، كما ن/ع إلیهمإلستماكان، إالً أن ه نادراً ما يتم االس   ثلثورغم أن  األطفال يشك لون حوالي 

ً  ن/ھميفتقرون  خضاع للمعارف والمهارات الالزمة إل ن/معهم ات/والعاملین ن/وأسرھم أيضا

طفال مع األ ، ونادراً ما يتم  الت عاملعن تلك االنتهاكاتة للمساءلعلى السلطة  ات/القائمین

عن  " حت ى من المنظ مات والجمعیات التي تدافعاصحاب حقوق وأصحاب صوتٍ باعتبارھم/ن "

 .التي تعمل معهم/ن أو من أجلهم/ن حقوقهم/ن، أو تلك

 أهدافنا:

ي ف كةالمشار دعم وتعزيز قدرة األطفال واليافعين/ات في مجتمعاتهم/ن المحليّة على -

ق حقو صحابأالشأن المحلي، وعلى المطالبة بحقوقهم/ن والد فاع عنها، باعتبارھم/ن "

اء إلعط "، وعلى مساءلة الس لط المحلی ةالمناصرة الذّاتيّة" في إطار "وأصحاب صوتٍ 

س مجالالمجالس المؤسسات الت ربوية واألولوية لحقوقهم/ن وحرياتهم/ن وحمايتهم/ن؛ ك

 طفال، وبرلمان الطفل؛ البلدية لأل

 األمر ومتابعة، ة/وتعزيزھا في مجال حقوق الط فل منظمات المجتمع المدنيدعم قدرات  -

 یر؛غیوالضغط من أجل الت   ة/ي إلنتهاكات حقوق الطفلالمناصرة للتصد   مع مبادرات
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 اءلةكنهج لمس ة/تتمحور حول حقوق الطفل تعزيز وتعميم آليات للمساءلة اإلجتماعية -

 ؛م/ن، وحماية حقوقهلط المحلی ة عن وجود وجودة الخدمات لألطفالالحكومات والسُّ 

ية التنم في  إطار المساءلة لـ"أهداف ة/إدماج حقوق الّطفل وضع نموذج تجريبى لكيفية -

ة المساءلبوإستخدامه مع الشركاء واألطفال لإلرتقاء على المستوى المحل ي  المستدامة"

 ؛ة/يتعلق بحقوق الطفلفیما 

 قابي،المجتمع الس یاسي والحزبي والن   يات األطفال على جدول أعمالوضع حقوق وحرّ  -

میة مات الحكووغیرھا من المنظوالبنك الد ولي  واإلتحاد األوروبي الد ولی ة منظ مات الو

 نمیة في تونس؛لة لبرامج الت  ولیة الممو  الد  

ة ساسیوالحريات األ ة/بحقوق الط فل لةذات الصّ  ستدامةنمية المُ إستخدام أهداف التّ  -

 ألطفالالمناصرة حقوق وبأھداف ومؤشرات الت نمیة الُمستدامة للحصول على المعلومات 

  على كافة المستويات. ن/وحرياتهم

 

 ة/برنام  رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الّطفل -ثانياً 

 وتفعيل وتطوير آليات حمايتها

یاة حر في أن تستثم ة/من أجل الوفاء بحقوق الطفلينبغي على الحكومة والس لط المحلیة 

ة بالنس ن/وضمان مصلحتهم ن/وبقاء ونماء ومشاركة األطفال وحمايتهم فئات بة لالفضلى، وخاص 

 ً ً وحرمانا بین األطفال األكثر تهمیشا شة واألطفال المتسر   لت علیم،امن  كأطفال المناطق المهم 

 األموال نفاق. وھم بحاجة إلى تحسین كیفیة إطفال ذوي اإلعاقة والال جئین وطالبي الل جوءواأل

 وأن يكونوا أكثر إنفتاحاً بشأن من ھو المستفید.

ال في ألطفار في ولذلك ال بد  خالل الس نوات القادمة من الت ركیز وبقوة على اإلستثما

ولیة لد  ائات الحكومة والس لط المحلی ة والهی وعمل المناصرة والتأثیر على البرامج والسیاسات

لة لبرامج المساعدة الد ولیة والت   می ة الحكو اتزانینمیة إلعطاء األولوية لألطفال في المیالممو 

 یاسات المالیة وبرامج المعونة الد ولی ة.والس   والمحلی ة

ة لحكوماألطفال فهم كیفیة إنفاق ا ن/بمن فیهم ات/وعندما يكون بمستطاع المواطنین

 يصبحون أقدر على مناصرة التغییر. ن/فإنهم ن/ألموالهم

عطاء جمیع إتزيد من صعوبة ومحاربة الفساد نظم تحصیل الضرائب ضعف كما أن  

، ضاء علیهوالق مكافحة الفسادركاء لضمان األطفال فرصا متساوية. ولذلك ال بد  من العمل مع الش  

یر میع تدابرة جصاعدية، ومناصرائب الت  ولة إليراداتها المحلیة ال سیما من الض  لد  رفع جباية او

 .ومحاربة الفساد ريبیةغرات الض  الث   سدُّ 

 أهدافنا:

 ي تعبئةية فاألولو ن/، بما في ذلك األكثر حرمانا وتهمیشاً، لتكون لهمالمناصرة لألطفال -

 .والمحلی ة وتخصیص وإستخدام الموارد العامة
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ألموال ین الرصد وتحس تكثيف العمل فى تتبع الموازنة العاّمة وموازنات الّسلط المحليّة -

 .العامة وكیفیة إنفاقها ومعرفة المستفید منها

ً أثير على الحكومة والّسلط المحليّة إلدخال نظم ضريبية تدريجية أكثر إالتّ  -  ية وشفافنصافا

 .ريبيب الض  والتجن  ب ومساندة ودعم وتعزيز حمالت مكافحة التهر  

ي فدماجها وإ ل" لألطفامنصفٍ  ولية بشأن "تمويلٍ أثير على كيفية تنفيذ اإللتزامات الدّ التّ  -

 .عید الوطني والمحلي  خطط المناصرة والحمالت على الص  

ائية ساءلة عن إلتزاماتها بالمساعدة اإلنمتكون الجهات المانحة مُ  لكيالمناصرة  -

 .ة/سمية لتمويل حقوق الطفلالرّ 

 الطفل فاقية حقوقتّ ا على ةالعام اتعليقلوضع التّ والجماعات المحليّة دعم الحكومة  -

 .ة/فى الت دبیر والموازنات العامة إلعمال حقوق الطفل نفيذموضع التّ 

مؤسسات وال وليقد الد  ولي وصندوق الن  ، مثل البنك الد  وليةسات المالية الدّ المؤسّ  حثّ  -

لتي ایكلیة على اإلستثمار في األطفال ومعالجة المشاكل الهركیز األخرى على زيادة الت  

 . هم/نتؤدي إلى تهمیش

 .ة/فلالت حماية الطّ ودعم تكاليف تدخّ والمحلّي العام ع اإلنفاق تتبّ  -

 حوكمة حقوق الّطفل برنام  -ثالثاً 

ع ة وضحقیقة واقعة، ينبغى على الحكومات والس لط المحلی   ة/فللكى نجعل حقوق الط  

یات وآل يتضمن القوانین والسیاسات، وآلیات للتنسیق ونظم جمع البیانات ة/نظام لحقوق طفل

 (4)م  'اإلجراءات العامة للتنفيذ".المساءلة، يتكون ھذا النظام من عدد من 

 اإلجراءات العامة للتنفيذ: 

 والس لط المحلی ة للحكومات 44بجنیف ة/ألمم المتحدة لحقوق الطفلھى إستراتیجیات لجنة ا

لتنفیذ إتفاقیة حقوق الطفل. وھي تشمل القوانین واألطر التنظیمیة لمقدمي الخدمات غیر التابعة 

، وھیئات التنسیق القرارات التي تؤثر علیهم/نفي  ة/للدولة وتقییمات اآلثار على حقوق الطفل

المستقلة،  الشكاوىوآلیات  ة/المسؤولة عن حقوق الطفل والس لط المحلی ة عبر الوزارات الحكومیة

وتشمل أيضا نظاماً لجمع البیانات الوطنیة يُستند إلیه عند وضع السیاسات وتخطیط الموارد 

 وتخصیص وإنفاق وضمان وصول الخدمات إلى جمیع األطفال.

قیة لمجتمع المدني وبومنظمات ا ن/وھذا يقتضي العمل عن كثب مع األطفال وأسرھم

ات رغولتحلیل الث ،ة/زمة لتنفیذ حقوق الطفلالش ركاء للمساعدة في بناء النظم وبنیات الحوكمة الال  

ظمها نسین والمناصرة مع الحكومة والس لط المحلی ة لتح ة/ونقاط الضعف في حوكمة حقوق الطفل

 وارد.لتوفیر الم ات/المؤھلین ات/وتوفیر األموال الكافیة والموظفین

كما يقتضي تنظیم حمالت للمناصرة والد عوة لقوانین وسیاسات لحماية حقوق جمیع 

 مع الهیئات الد ستورية والوطنیة المستقلة التي يمكنها مساءلة الحكومات، ولجمععمل األطفال وال

ثة يمكن أن تساعد الحكومة والس لط المحلی ة على إدراج حقوق األطفال ومحد   فةٍ مصن   بیاناتٍ 

 .ألكثر حرماناً وتهمیشاً في تخطیطهاا

                                                             
  -( بشأن التّدابير العاّمة للتّنفيذ 5التعليق العام رقم )- 44
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  أهدافنا:

ضع ة لوالعمل مع الشركاء من المجتمع المدني لدعم ومناصرة الحكومة والّسلط المحليّ  -

ودھم )اإلجراءات العامة للتنفیذ( للوفاء بوع الضرورية ة/وتطبيق نظم حقوق الطفل

 لألطفال.

ية الوطن "الهيئةو" ومكافحة الفسادالهيئة المستقلّة للحوكمة الّرشيدة المشاركة مع " -

صلة المت المستدامة نميةلرصد غايات التّ  "وحقوق األجيال القادمة للتّنمية المستدامة

شیدة )ھدف  رد وسياسات ذات موا، إلصالح القوانينوالمناصرة (، 16بالحوكمة الر 

مال ة وإعفي الحیاة والبقاء والن ماء والمشاركة والحماي كافية لتنفيذ حقوق األطفال

 الفضلى. ن/مصلحتهم

ك ي ذلفبما  دفع الحكومة والّسلط المحليّة لزيادة الشفافية والوصول إلى المعلومات -

 .الرقابة والشفافیة في میزانیة الدولة والمیزانیات المحلی ة

  

 

 حماية حقوق األطفال في نزاع مع القانون -رابعاً 

ابطة  صل فیما يت   ء إلیهجـوالل   يجبـجن واالحتجـاز آخر ما الس   بأن   والت نسیقی اتتؤمن الر 

ال ال لى األطفية عجريد من الحر  أن اآلثار الجانبیة للت  يان ع مـع القانون، حیث ترباألطفال في نزا

ل من بحسب، فواالجتماعي فسي فاه الجسـماني والن  والر   والحماية والن ماءربیة تقتصر على الت  

ـدي اب الجسبعض أشـكال العق أن  أيضاً، إذ وسوء المعاملة أشكال العنف  شأنه أن يزيد من كل  

د ولي الـ ض له األطفال، عـالوة على بعـض ظـروف االحتجـاز تتعـارض مع القانـونالذي يتعر  

ابطة زرك  ولذلك يُ ة بالكرامة، ة والإنسانیة وحاط  معاملة وحشـی   وتعـد   في  تنسیقی اوالت   عمل الر 

 حويلالتّ ية وصالحجوء إلى البدائل غير االحتجازية والعدالة التّ تشجيع اللّ عدالة األطفال على 

 ". يةجريد من الحرّ التّ قلیل من اعتماد "الت  و

ابطة  قاربة مباعتماد  إنشاء بيئة تحمي جميع األطفالإلى والت نسیقی ات وتسعى الر 

ح إصالوتضمن تأمـین التزام الحكومة وبناء القـدرات  دة المسـتوياتتعدّ حقوقيّة شاملة م

ت هارامالقوانین ورصـد انتهاكات الحقوق واإلبالغ عنهـا، وتغییر مواقف األشـخاص وبناء 

مات خد ، وتقديممن المشاركة وإسماع أصواتهم/ن والد فاع عن حقوقهم/ن ن/لتمكینهم األطفال

 إلدماج.التأھیل الش امل وإعادة ا

ابطة  تماشـى يبما  نيةإصالح األنظمـة القانوعلى سـبیل المثـال والت نسیقی ات وتدعـم الر 

 ن/ارساتهمن ممفي مجال عدالة األطفال لتكو ات/بناء قدرات العاملـينولیـة، ومـع المعايیر الد  

 المهنیة قائمة على المقاربة الحقوقی ة.

ابطة   ما أمكـنكل   بقـاء األطفال خارج نظام العدالةبضرورة والت نسیقی ات كما تؤمن الر 

لجرائم بسـیطة أو  ات/مع القانون مرتكبین في نـزاعٍ  ات/عد أغلب األطفال الموجودين، إذ ال يُ ذلك

 ن/أُعتبرت سلوكاتهم "ات/شونمهمّ "ة فقط، بل ھم عادة أطفال ل مـر  ألو   ات/مجرمین

 أطفالٌ  ن/هم. إن  ن/ة أو أخفقت أنظمة حمايتهمإجرامی   من أجل البقاء أعماالً  ن/واسـتراتیجیاتهم
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ل أو على التسـو   ن/أو يقوم بقاؤھم ،ـوارعالش   علىأو يعیشون والحماية عاية يعانون من غیاب الر  

جار أو االسـتغالل ضحايـا االت   أو أطفـالٌ  ،رقة البسـیطةأو الس   ،لقـى في القمامـاتأكل مـا يُ 

ٍ  سـلوكٍ "بل ھـم أحیانا أطفـال محتجزون لمجرد  ،الجنسي ، وأحیانا عنيدٍ " أو غـير اجتماعـّي

 ن/" في حین ھمات/مذنبين" ويُعاملون كـ"االحتجاز الحمائي  "سمى يُحتجز األطفال في ما يُ 

 ضحايا العنف الجسدي والجنسي واالقتصادي واالجتماعي.

 يواجهها ت التيعامل مع الت حد ياللت   الٍ وغير فعّ  سمي غير مناسـبٍ نظام العدالة الرّ إن 

ال ض األطفعـر ِ هـا عملیة عادة ما تُ أولئك األطفال وتواجهها الجماعـات التي ينحدرون منها. إن  

ا من المجتمع، وضحايا وأكثر نفـوراً  قسـاةً  ن/وتجعلهم وخطيرةٍ  لبيئة عنيفةٍ أكثر   ةطبوتـرى الر 

 يةع أقلّ مل مأن يتعاسـمي في أفضل األحوال الر   الجنائي   على نظام العدالة أن   والت نسیقی ات

تمع لمجلو/أو  ن/صغيرة من األطفال الذين ارتكبـوا جرائم خطيرة ويشـكلون تهديدا ألنفسـهم

 نلقانوفي نزاع مع ا ات/احقة من األطفال الموجودينويجـب أن تُعامل األغلبیة الس  فقط. 

الد ول  39ة بحاجة للحماية والعالج والت أھیل واإلدماج المجتمعي كما تدعو الماد   "ضحايا"كـ

سباب قر ِ باألي تُ الت حويلمن أنظمة التّ  من خالل عددٍ وتُساعد  األطراف في ات فاقی ة حقوق الط فل،

ع لمنماعة الج باعها على مستوىت  د االسـتراتیجیات التي َيلزم اوتحد   ن/الكامنة وراء سلوكاتهم

 ال.إعادة ارتكاب الجريمة بشكل فع  

ابطة  ُ والت نسیقی ات ونتیجة لذلك فـإن الر  ال ُل األطفـي تحّو  لدعم البرام  التتعمل أساسـا

بير غير تّداتشـجيع الة. ومن بـین أھداف عملنـا في عدالة األطفال الجنائی   عن نظـام العدالة

ع مع، ولمنلمجتاوالتي تدعم إعادة إدماج األطفـال في  ابعة من المجتمع المحل يالن   االحتجازيـة

لمحلیة ات ا، وفي ھذا اإلطار ال بد  من إسناد دوٍر فاعٍل للس لط والجماعسـلوك إعادة العود

ة ال وإعادألطفاوالمجتمع المدني المحل ي ومشاركتها في تنفیذ الت دابیر غیر االحتجازية وتأھیل 

 . ةإدماجهم في مجتمعاتهم/ن المحلی  

 وإصالح وتنمیة الموارد البشرية قائمة على الت نمیة االجتماعیة ندعم مبادراتنحن 

 ةمناصر لىععمل نا نفي الجرائم وتقي منها. كما أن   تمنع مشاركة األطفالأنظمة العدالة الجنائیة 

 ايةساسه الوقأ ل"لألطفا "صديقٍ لعدالة األطفال  ة إلنشاء نظامٍ إصالح القوانین واألنظمة القانونی  

عاون ت الت  من خالل عالقات الش راكة وات فاقی امستوى ممكن، ونعمل كذلك  حويل على كل  والت  

ط الس لوؤون االجتماعیة ن قطاعي العدل والش  یب نسيقبناء القدرات والتّ  المساھمة في على

 . الً اماً فع  دع ةلی  ن المح/في جماعاتهم هم/ناألطفال وإدماج لدعم إعادة تأهيلوالجماعات المحلی ة 

ابطة  ي إيجاد ف دورٍ  ھو إيمانها بأن األطفال يلعبـون أھموالت نسیقی ات إن جوھر عمل الر 

 ألطفالاك اضرورة إشرحديـات التـي يواجهونهـا. ولذلك تشد د على حلول ناجعـة للمشـاكل والت  

ً في االسـتراتیجیات الحمائی   نون، مع القا زاعٍ بتخفیض عدد الذين قد يوجـدون في ن ة للقیام أساسـا

 .المجتمعات المحلی ةفي إصالح النظام، واستنباط بدائل نابعة من  ن/وكذلك إشراكهم

ابطة في مجـال  تطوير والس جون وأماكن االحتفاظ وإصالح رصد وقد أكـدت تجربـة الر 

نظام العدالة الجنائيّة لتحسـين النّظام ضرورة تعاون العاملين/ات في القوانین الجنائیـ ة عـلى 

ابطـة  وجعله أكثر إنسـانيّة وعدالً وفعالية، الحوار والت عـاون بین مختلف والت نسیقی ات وتشجع الر 

الفع الیـات الُمنخرطة في مجـال قضاء األطفال، كالشرطة وإدارة الس جن والمحكمة واألسرة 
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جتماعي/ة والجماعات المحلی ة، عالوة على ومرتكب/ة المخالفة والضحیة والمرشد/ة اال

الموظفین/ات المتعاملین/ات مع األطفال الموجودين/ات في نزاع مع القانون، وصوالً إلى بناء 

 "لعدالة صديقة وآمنة للّطفل/ة". نموذج تونسي

ين/ات لمرشدوتسـعى مقاربتها الت شاركیة مع الحكومة إلى إقناع الس لطات بأن  تدريب ا

ن الس ـجو نـاءبعیـین/ات والقضاة وأفراد الشرطـة والحرس الوطني واألمن أقل  تكلفةً من االجتما

ذه ن ھـأو اإلصالحیات الُمغلقة ألغلب األطفال الموجوديـن/ات في نزاع مع القانون ذلك أ

 ".مدارس للجريمة"ھي في معظم الحاالت  "المراكز"

  أهدافنا:

 ة.لدعم ومناصرة حقوق األطفال في العدالالعمل مع الشركاء من المجتمع المدني  -

ايـیر ق المعدعم تطبیالقانونیین/ات والعاملین/ات في مجال عدالة األطفال، لقدرات بناء  -

 والط فل.ولیة لحقوق اإلنسـان والقواعد الد  

 برام بما يدعم ال ،دات للتشريع الوطني أو مراجعتهدعم وضع مسو  و إصالح القوانين -

ُل األطفال عن نظـام العدالة  ةحتجازيـير االتشـجيع التّدابير غالجنائی ة. و التـي تحّو 

 .ايةاسه الوقأس ل"صديقٍة لألطفاالن ابعة من المجتمع المحل ي وصوالً إلنشاء نظاٍم لعدالة "

 .ات/القانونیین ات/على يد المساعدين عم القانونيتقديم الدّ  -

  صوص.على وجه الخ المحلی ةتقوم بها المصالح  بدائل للتّجريد من الحريّةتشجيع  -

 خارج نطاق القانون وتطبیقها. أو اإلجراءات التي تتم   حويلتشجيع التّ  -

 من الحرية. ات/دينالخاصة باألطفال المجر   تحسين الظروف في أماكن االحتجاز -

 ماعاتوالس لط والجبن قطاعي العدل والش ؤون االجتماعیة  بناء القدرات والتّنسيق -

 االً.عماً فع  دعاتهم/ن المحلی ة متجماألطفال وإدماجهم/ن في  لدعم إعادة تأهيلالمحلی ة 

 

 

 برنام  حماية  -خامساً 

   حقوق األطفال في األوضاع اإلنسانية
 لل جوءااإلنسانیة، كموجة شهدت بالدنا خالل الس نوات الس ابقة عدداً من األوضاع 

وموجات  انات، وحوادث اإلرھاب والكوارث الط بیعیة كالس یول والفیضوسوريا اإلنساني من لیبیا

ة في ال رين فیها ھم األطفال وخاص  ق مناطالبرد القاسي، وكان من أبرز ضحاياھا والمتضر 

ً غیاب تدابیر وقائی ة أو للتصد ي شة والحدودي ة، وظهر جلی ا  لى ضرورةعو إلها، مما يد المهم 

الت اإلنسانی ة وجعلها أكثر قابلیة للمساء فال مام األطلة أإدماج "حقوق الطفل/ة" في جمیع التدخ 

 ومجتمعاتهم/ن المحلیة. 

اف األطرويقع في صمیم ھذا العمل بناء الشراكات بین المجتمعات المحلیة والحكومة و

منع لعله ب الجذرية لحاالت الطوارئ وما يمكن فالفاعلة الد اخلی ة والخارجیة لبحث األسبا

 الكوارث في المستقبل بإستخدام الموارد والقدرات المحلیة وحماية األطفال فیها.
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 أهدافنا:

ي عاملة فيّة الالجهات والمنّظمات المحليّة والّدولالّسلط والجماعات المحليّة والعمل مع  -

 یة.لطبیعإلدماج مقاربة حقوق الطفل/ة في حاالت الطوارئ والكوارث ا المجال اإلنساني

یها فلی ة وبناء قدرات المجتمع المدني والس لط المح وضع نُه  محّددة للمناطق الهّشة -

الت اإلنسانی ة بإستخدام الموارد والقدر محلیة ات البحیث تضط لع بدوٍر أكبر فى التدخ 

 وحماية األطفال.

 . لإلستجابات اإلنسانيّة أكثر خضوعاً للمساءلة من قبل األطفاالعمل على جعل ا -

 

 

 

 

 والتّعاون وبناء الّشراكات برنام  التّنسيق -سادساً 

 األطفال راكة معونجاعتها التعاون الوثیق والش   والتّنسيقيّاترؤية الّرابطة يتطلب تنفیذ 

خاص ال القطاعاإلعالم وومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات والس لط المحلیة والحكومة و

 ة. لتبادل المعارف والتأثیر على اآلخرين وبناء القدرات لضمان الوفاء بحقوق الطفل/

  أهدافنا:

من خالل العمل من أجل  وإقليمية، بناء شراكات محلية وجهوية ووطنية ودولية -

 نوقاية مني للئمة كاالئتالف الوطاالنخراط في مختلف المبادرات والت حالفات الوطنیة القا

 يةات وشبكات على المستويات البلدالعنف ضد األطفال والت صدي له، وبناء تحالف

ً في المبادرات والت حالفات  لیة، الد واإلقلیمیة ووالجهوية والوطنیة، واالنخراط أيضا

 ل،العالمیة للدفاع عن حقوق الط ف، والحركة ACPFكمنتدى سیاسة الطفل األفريقي

، IRIي ، ومنظ مة التأھیل الد ولGAATSومنظ مة الت صمیم الش امل وإمكانیة الوصول 

ربي لس العإضافة إلى عدد من المنظ مات العربیة، كالمجومنظ مة االحتواء الش امل...، 

ريب للتد ولة والت نمیة، والمجلس العربي لحقوق اإلنسان، ومركز المرأة العربیةللط ف

  . والبحوث كوتر، والش بكة العربیة للمنظ مات غیر الحكومیة حول الت نمیة،...

 

 :في مجال حقوق الّطفلالّرابطة رؤية آليات تنفيذ 

  لحماية الّطفولة جهويّةفرق التنسيق ال -أّوالً 

 :(والتّنسيقيّات الّرابطة فروعاية الّطفولة في )فرق حم

 ة/بيئات محليّة تحترم حقوق الّطفلنحو  الّدعوة والمناصر والّسعيهدف إلى وت

، والمعتمدي ات على أوسع نطاق ممكن في البلديات ة/نشر ثقافة حقوق الط فلوتحميها، عبر 

الس لطات المحلی ة، وبناء تأمـین التزام  نضمت دة المسـتوياتمقاربة شاملة ومتعدّ باع ت  او
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ن الوطني أفي المشاركة في الش   خاص وبناء مهارات األطفالوتغییر مواقف األشـالقـدرات، 

د والتأھیل خدمات ، وتنسیقي وفي المطالبة بحقوقهم/ن والد فاع عنهاوالمحل    إعادة اإلدماجو التعه 

ابطة وذلك بلألطفال الض حايا،  تنسـیق السیاسـات والمشـاريع واألنشـطة بین فروع الر 

 والجمعیات المحلی ة وفروع المنظمات الوطنیة وخاصة تلك العاملة في مجال الط فولةوالت نسیقی ات 

ً لالمكانیات المتاحة المحلی ة والس لطات  ة وخاصة مندوب حماية الط فولة، وفقا والهیاكل المختص 

 ن.وبما يسمح به القانو

 ر دولیةعايـیسترشد عمل الفريق باألحكام ذات الصلة الـواردة في اتفاقیة حقوق الطفل وبموي

 ة الط فلمايحمجل ة لتونس، و أخرى متعلقة بالط فولة وبتوصیات لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل

لة،   التّاليّة: المهام وذلك لتنفيذوالتشريعات الوطنیة ذات الص 

اركة المناصرة الذّاتية من األطفال في الفروع، لضمان وتعزيز مشتأسيس مجموعات  -

م/ن فیما يتصل بحیاتهم/ن من قرارات وأنشطة في مجتمعاتهم/ن، باعتبارھ األطفال

 ."اصحاب حقوق وأصوات"

ي( ّشبابالّسعي مع الجمعيات والمنّظمات ذات الخبرة والتجربة )كمنتدى التّمكين ال -

وع في جمیع البلديات داخل نطاق كل  فرع من فرال" لتأسيس "مجالس بلدية لألطف

ابطة  .والت نسیقی ات الر 

ومنظمات  من جمعیات" محليّة " أو "تنسيقياتةتأسيس "مجموعات ضغط محلّي -

ما و ة/فلذكاء الوعي بأوضاع حقوق الط، إلفي نطاق المجالس البلدي ة المجتمع المدني

یة مسؤولوالضامن على الت   يتصل بها من مسـائل ومبادرات في المجتمع المحل ي والحث  

 في ھذا الشأن.المشتركة 

جیع على صعید الممارسة وتش ة/البحث عن أنجع الوسـائل لضمان حماية حقوق الطفل -

 ھذه الوسائل وتنفیذھا.

ـع ي جمیف ة/لحقـوق الطفلضمان إعطـاء األولوية العمل مع الّسلط البلدية والجهوية ل -

 الجهوي ة والبلدية والمحلی ة. المستويات

د فاع وال ة/بخصوص حقوق الطفلكمراكز للقيادة  ة والتّنسيقيّاتتعزيز دور فروع الّرابط -

 على المستويات الجهوية والبلدي ة والمحلی ة.عنها 

حماية  جالمفي  والمحلّي نسيق الجهوي والبلديإلى تعزيز التّ  تّنسيقيات الجهويةوتسعى هذه ال

 األطفال عبر:

تحديد والوطني البلدي والجهوي والمحل ي و على المستوى ماتالمنظّ الجمعيات وتحديد  -

 .أنشطتها

 مستوىعلى ال مشـتركٍ  على العمل لتحقیق نهجٍ والت نسیقیات  فروع الّرابطةتشـجيع  -

 .البلدي والجهويو المحل ي

ة المجالس البلدية المحلی ین  ركاءمع الشّ  حوار المستمرّ تعزيز ال - بیق زيز تطلتعوخاص 

 .واحترامها وحمايتها ة/حقوق الط فل

 ة وتطويرھا ونشرھا.لممارسات الن اجحوا تحديد وسائل العمل المشتركة -
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جهوية ال المجالسفي جدول أعـمال واحترامها وحمايتها حقوق األطفـال إعمال  إدراج -

 .المحل يالمجتمع والبلدي ة و

 "،ة/فلق الطّ أو لحقو البلدية لحماية الّطفولة جنة"اللّ ويمكن في مرحلة الحقة تطويرھا إلى 

دي س البلممث لین عن المجلذكره، بحیث تضم  في عضويتها إضافة إلى فريق الت نسیق الس ابق 

لش ؤون ة كاعن المجلس البلدي والهیاكل الحكومی ة المحلی ة في البلدي ات/ممث لینلألطفال، و

 االجتماعی ة والمرأة والط فولة واألمن.... الخ. 

 مراحل التأسيس:

 وضع قائمة بأعضاء الفرع وتخص صاتهم/ن. -

 عقد ورشة عمل مع األعضاء لعرض الفكرة ومناقشة سبل تنفیذھا في نطاق الفرع -

 له.والبلديات الت ابعة 

عین -  ن/هماالختصاص، وبین ات/، على أن يكونوا متعد ديات/إختیار األعضاء المتطو 

 .ة/على األقل، واجتماعي ة/قانوني

ابطة "حماية الّطفولة"تشكیل فريق  -  .والت نسیقی ات في كل  فرع من فروع الر 

 .والت نسقی ة وضع الئحة بالجمعیات وفروع المنظ مات الوطنیة في نطاق الفرع -

ل تلك الجمعیات والفروع لعرض الفكرة ومناقشة سب ات/ورشة عمل مع ممث ليعقد  -

وار تنفیذھا في نطاق الفرع والبلديات الت ابعة له، وعرض "مقترح المهام واألد

 والوسائل"، وإبرام ات فاقی ة لتأسیس "فريق حماية الط فولة في ...".

ل وتنسیق األدوار. -  وضع خطة العمل وآلیات التدخ 

 

 فرق الّرصد المحليّة لحقوق الّطفل: -ثانياً 

ى ضافة إلالمجتمع المحل ي إفي  ة/مالحظة ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الّطفلوتتولى 

روع فختلفة في نطاق مؤسسات ومراكز رعاية وحماية وتعلیم وإيداع واحتجاز األطفال المُ 

ابطة ل لحوالت نسیقی ات الر  فیها،  األطفال ماية، وتقديم الت وصیات والمقترحات والمساھمة في التدخ 

كز لمرالمؤس سات وارصد االنتهاكات وإعداد تقرير حولها، والقیام بزيارات لوذلك عن طريق 

لى ستند إتمقاربة حقوقيّة شاملة ومتعّددة االختصاصات، باعتماد التي يتواجد فیها األطفال 

لة.ة المعايیر الد ولی    والوطنیة ذات الص 

ي ف ن/حقوق األطفال وكرامتهموحماية وإعمال ھي ضمان احترام  وغاية فرق الّرصد

 ن/مي تهوحجز حر ن/وتعلیمهم ن/وحمايتهم ن/مراكز ومؤسسات رعايتهمالمجتمعات المحلی ة وفي 

دات رشاوإ شرفة بتوصیاتٍ لط المُ ، من خالل تزويد السُّ ن/وإيوائهم ن/وتحسین ظروف إقامتهم

نتهاكات ر واة أشكال العنف وسوء المعاملة والخطكاف   تساعد على تحسین قدرتها على منع ةعملی  

 . ن/حقوق األطفال وحري اتهم

  وذلك من خالل تحقيق األهداف التّالية:

 نشر ثقافة حقوق الط فل على أوسع نطاق ممكن في المجتمعات المحلی ة. -
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 یة من األطفال".تشكیل مجموعات "المناصرة الذ ات -

 فال.األط ذات الصلة بحقوق تسلیط الضوء على المعايیر الدولیة واإلقلیمیة والوطنی ة -

  .ة/الجهات ذات الصلة بحقوق الطفل توعیة -

 صد والجوانب العملیة لها.المبادئ األساسیة للر   تحديد -

 رامها.واحت وضمانها وحمیاتها ة/توفیر المشورة العملیة والمنهجیة لتطبیق حقوق الط فل -

 دورية حول وضع حقوق األطفال في البلديات والجهات، إصدار تقارير  -

 وعیةحسیس والت  كأداة للت   الواردة فیها وصیاتوالت   ياراتالز  إصدار تقارير حول  -

 .اصل معهاالت وومع كل  الس لط ذات العالقة، وتعزيز الش راكة  اءٍ وإلطالق عملیة حوار بن  

 مراحل التأسيس:

 عدد من األطفال والیافعین لتشكیل "مجموعات المناصرة الذ اتیة". استقطاب -

 وضع قائمة بأعضاء الفرع وتخص صاتهم/ن. -

اية، )مبیتات، مطاعم، مراكز رعاكز ومؤسسات الط فولة وضع قائمة بأنواع وعدد مر -

 .مراكز حماية، مراكز مالحظة، مركبات طفولة، إصالحیات...(

 الفكرة ومناقشة سبل تنفیذھا في نطاق الفرع عقد ورشة عمل مع األعضاء لعرض -

 .والت نسیقی ة

ابطةالّرصد" و/أو فرق فريقنواة تشكیل  - من  ،قی اتوالت نسی " في كل  فرع من فروع الر 

 .األعضاء الذين شاركوا في البرنامج التدريبي

 تا/يتعد داستكمال بقی ة أعضاء الفريق و/أو الفرق من بقیة األعضاء على أن يكونوا م -

 ألقل.اأو إطار شبه طب ي على  ة/وطبیب ة/، واجتماعية/قانوني ن/االختصاص، وبینهم

ة الط ب، يتم  االستعانة بأ - فر االختصاصات المطلوبة وخاص  عضاء وفي حال عدم تو 

 .والت نسیقی ة الجمعیات وفروع المنظ مات الوطنیة في نطاق الفرع

يارات وضع خطة العمل و -  األدوار.وتنسیق جداول الز 


