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 "ولألطفال صوٌت في حكم تونس"

  رقة مرجعية للحملة الوطنية حولو

التّشريعية و الّرئاسيّة  "مناصرة حقوق الّطفل في االنتخابات

2019 " 

 

 " يونسيف"إعداد: بسام مصطفى عيشة، خبير دولي استشاري لدى 

المديرة للرابطة التونسية د. محي الدين الغة، عضو الهيئة                                       

  للدفاع عن حقوق اإلنسان

 

، "ثورة الحرية والكرامة حدثاً كبيراً تمثل في قيام ثورة شعبية "  شهدت تونس قد    رغم أن  

بالخصوص  بعدها    شهدت  تمثلت  هامة  وسياسية  وتشريعية  دستورية  نظام  إصالحات  تغيير  في 

وذلك بصياغة دستور جديد للجمهورية    ، وتعزيز وتدعيم اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان  ،الحكم

( يؤسس لمجتمع ديمقراطي يقوم على دولة القانون وإعالء القيم الكونية 2014  التونسية )جانفي

، وانتخابات بلدية في  2014انتخابات رئاسية وتشريعية في العام  ومقدمتها الحرية والعدالة،   وفي

عن    ،2018العام   المسؤولين  وبحساب  الس كان،  ثلث  قرابة  يشك لون  تونس  أطفال  أن   ورغم 

إلى  ت  انضم  التي  الد ول  أوائل  من  كانت  تونس  أن   ورغم  الس كان،  غالبية  يقاربون  رعايتهم 

في   الصادرة  الط فل  لحقوق  الد ولية  عام    20االت فاقي ة  أص 1989نوفمبر  والتي  من ،  جزءاً  بحت 

الد اخلي ة،   لم  القوانين  لألسف  أن ه  الواجب  حقوق  تحظ  إال   باالهتمام  واليافعات  واليافعين  األطفال 

ق من  الس ياسي ةسواء  والكيانات  األحزاب  الش عب   بل  اب  نو  مجلس  برامج  أو  في  مكاناً  تجد  ولم   ،

ئاسي ة   الر  لالنتخابات  والمترش حات  اليوم    والبلدي ة  والت شريعيةالمترش حين  يدفعنا  ما  الس ابقة، 

مبك رة   رئاسي ة  انتخابات  على  مقبلة  والبالد  البرامج  تلك  في  األطفال  حقوق  مكانة  عن  للتساؤل 

أيضاً.   تشريعية  ظل   وانتخابات  في  و خاص ة  االنتهاكات  بعض   تصريحات  وجود  تزايد  من 

الكثي المكتسبات  تهد د  شحات  الس ابقة  المترش حين والمتر  الس نوات  التي حق قتها تونس على مدى  رة 

في مجال حقوق الط فل، والتي مك نتها من تحسين وضع أطفالها في مجاالت عديدة وتحقيق تقد م  

 في مؤش رات تنموي ة مختلفة. 

ً اسخنحن نؤمن إيمانا رو بأن  احترام وحماية وتطبيق حقوق الط فل هي مسؤولي ة مشتركة   ا

نات الوطنبين جميع  ما   وقضائي ة، إضافة إلى المجتمع   رئاسي ة وتشريعية وتنفيذية  من سلط  مكو 

مع    المدني، والمجتمع الس ياسي  والن قابي واإلعالمي، والقطاع الخاص، وانتهاء باألولياء واألسر.

 التأكيد أن  المسؤولي ة األولى تقع على عاتق الد ولة وال يمكنها الت فص ي من هذه المسؤولي ة. 
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والمترش حين   الس ياسي ة  والك يانات  األحزاب  اليوم  نضع  مدني  كمجتمع  مسؤوليتنا  إطار  وفي 

ئاسي ة والت شري شحات لالنتخابات الر  حقوق  عي ة أمام مسؤولياتهم في احترام وحماية وتطبيق  والمتر 

ما   ونيملكال  عشرات اآلالف من األطفال في جميع أنحاء الجمهورية  مع وجود  الط فل، خاص ة  

واال للن ماء  والمتوازنيحتاجونه  الش امل  وغياب   ،زدهار  االقتصادي  التدهور  استمرار  ظل   في 

ومنصف وعادل  شامل  تنموي  الس ياسي ة    ،منوال  الت جاذبات  سوالتي  وتنامي  تمت ع  أث رت  على  لباً 

أن هم رغم  فاألطفال  ورفاههم،  ونمائهم  بحقوقهم  كبيراً   األطفال  جزءاً  من  يشك لون  تونس    سكان 

ومستقبالً  يشك لونحاضراً  ال  أن هم  إال   سياسياً   ،  حق لوبياً  عن  بفعالية  للد فاع  تقديم    وقهمقوياً  في 

في بؤرة الت خطيط  وضع حقوقهم    يتم    لموقتصادية التي تلب ي إحتياجاتهم،  الخدمات االجتماعية واال

مستدامة واقتصادي ة  اجتماعية  تنمية  بوجود  يسمح  بما  وبال للت نمية  ت لناس  لم  كما  بذل  ُ  لن اس، 

برام  جهود ال أثر  االلقياس  وتحديداً  والنفقات  الموازنة  واالج  على  والث قافي ة  قتصاديةجتماعي ة   ،

نفق عليهم وعلى خدمات ال ي  تقييم  مفص ل  لما  ف رص رفاه وحياة األطفال بشكل مباشر، أو إجراء  

رفاه   تستهدفهم على  تؤثر  ولكنها  مباشر  معيشتهمع ُ  وت   يتهمبشكل  مستويات  في  الت حسين    يق 

بحقوقهم  األساسية الفضلى    يالء إ في    وبخاص ة حقوقهم،  وتمتعهم  الواجب مصالحهم  في   االعتبار 

والس ياسات  والقرارات  اإلجراءات  ومشاركتهمكل   ونمائهم  بقائهم  وفي  وفي،  ة    ،  والصح  الت عليم 

والحماية    والحماية واالقتصادي  الجنسي  واالستغالل  المعاملة  وسوء  العنف  أشكال  كل   من 

ضين لإلرهاب   . االجتماعية وحقوق األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال في العدالة والمعر 

  إعالء مصلحة الّطفل الفضلى :

بفضل جهود منظ مات المجتمع المدني،     2014من دستور    47رغم إدراج هذا المبدأ في الفصل  

الحكومية  واإلجراءات  الت دابير  مختلف  في  لتفعيله  وإجراءات  آليات  إلى  بحاجة  مازال  أنه  إال  

التطبيق الكامل لمفهوم مصالح الطفل الفضلى يقتضي وضع  فوخاصة فيما يت صل بالس لط المحلية، 

نية والنفسية والمعنوية لضمان السالمة البد نهج قائم على الحقوق وإشراك جميع الجهات المعنية  

اإلن  كرامته  وتعزيز  للطفل،  إلى  ال،  سانيةالشاملة  إضافة  واإلدارية  القضائية  القرارات  في  سيما 

والسياسات   القوانين  اعتماد  مراحل  جميع  وفي  كفرد  بالطفل  تتعلق  التي  األخرى  اإلجراءات 

وا والميزانيات  والخطط  والبرامج  أي  واالستراتيجيات  التوجيهية  والمبادئ  التشريعية  لمبادرات 

 جميع تدابير التنفيذ فيما يتعلق باألطفال بوجه عام أو باألطفال كمجموعة محددة.

 نطالب بإدراج:  وفي هذا اإلطار 

بشكل صريح في جميع  وإيالء االعتبار األول لها  تقييم مصالحه الفضلى  حق الطفل في   -

 ذات الصلة وليس فقط في القوانين التي تخص األطفال على وجه التحديد. التشريعات 

أيضاً   - االلتزام  هذا  الميزانيات  ويشمل  الطفل بإقرار  مصالح  على  قائم  منظور  اعتماد 

  لكي تراعي حقوق الطفل.الفضلى 

  مبدأ الحياة والبقاء والنّماء:

واالجتماعية   االقتصادية  واألوضاع  اإلجراءات  محك   على  باتت  ونمائه  وبقائه  الط فل  حياة 

و"  ومازال  والس ياسي ة،،   الس ياسي ة واإلداري ة باعتباره  الن خب  لدى أغلب  غائباً  الوعي بمفهوم "الن م 
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ي كل ي اً"  والعقلي"مفهوماً  البدني  النمو  تهدف    شمل  أن  وينبغي  واالجتماعي.  والنفسي  واألخالقي 

  تدابير التنفيذ إلى تحقيق النمو األمثل لألطفال كافة.

 نطالب بإدراج:  وفي هذا اإلطار 

التشريعات  الحياة والبقاء والنّماء  في  الط فل  حق    - ذات الصلة بشكل صريح في جميع 

 يد. وليس فقط في القوانين التي تخص األطفال على وجه التحد 

غفل  أحيث  ادراجه في الّدستور الذي كثرت الّدعوات لتعديله،  ويشمل هذا االلتزام أيضاً   -

ة لحقوق الط فل. 47الفصل   ذكره رغم أن ه من المبادئ العام 

 حّق الّطفل في المشاركة:  

ً على  مبدأ المشاركة يؤكد   ً   أن إشراك األطفال ال ينبغي أن يكون عمالً مؤقتا ، وإنما هو  أو مناسباتي ا

نقطة بداية لتبادل مكثف بين األطفال والكبار بشأن وضع السياسات، والبرامج والتدابير في جميع  

  األطفال. السياقات ذات الصلة بحياة

في عمليات صنع القرار من خالل جملة أمور منها    مستمرينبغي تحقيق مشاركة األطفال بشكل  

، حيث يتسنى لهم التعبير عن آرائهم بحرية  برلمان الط فللس البلدية و المجالس المدرسية، والمجا

القوانين، بدالً من االعتماد  ة. ويتعين ترسيخ هذه الحقوق في  العام  بشأن وضع وتنفيذ السياسات 

  على حسن نية السلطات، والبلديات وكبار المسؤولين والوزراء من أجل تنفيذها.

 نطالب بإدراج:  وفي هذا اإلطار 

ذات الصلة وليس فقط في بشكل صريح في جميع التشريعات  المشاركة  في  الط فل  حق    -

التحديد.   وجه  على  األطفال  تخص  التي  مشاركة القوانين  وهياكل  آليات  جميع  وبتفعيل 

أيضاً      الط فل. االلتزام  هذا  لتعديله، ويشمل  الّدعوات  كثرت  الذي  الّدستور  في  ادراجه 

ة لحقوق الط فل. ذكره رغ 47غفل الفصل  أحيث   م أن ه من المبادئ العام 

 : التّعليمحّق الّطفل في 

ثقيالً على األسر بما يهد د بحرمان العديد من األطفال من  بات ارتفاع تكاليف الت عليم يشك ل عبئاً 

والتي    الحق، وزيادة أعداد المنقطعين  هذا يافع ويافعة كل  سنة، أي    100اهز  تن عنه مبكراً  ألف 

وإلى جانب البعد بما يدعو للتساؤل حول "معنى مجاني ة الت عليم"،  ،  منقكع/ة كل  يوم  300بمعدل  

ي لظ اهرة االنقطاع المدرسي وتأثيرها على تمت ع األطفال بحق هم في الت عليم، هناك بعد نوعي   الكم 

يرتبط    التّعليمآخر  مكبجودة  قيمة  في  ويتمث ل  ونوعيتها،،  الت الميذ  المسح   تسبات  أبرز  حيث 

ة األم والط فل   الذي أعد ه المعهد الوطني لإلحصاء بالت عاون مع اليونيسف سنة  العنقودي حول صح 

األطفال    % 72   أن    2018 العمر  من  من  المهارات سنة  14 و  07بين  البالغين  لديهم   ليس 

من األطفال    34%، و في المدينةمنهم    68 %و   ،في الريفمنهم    80 %  ،الحساب األساسية في  

القراءة في  األساسية  المهارات  لديهم   المدينةمنهم     27%، ليس  و في  الريف  %46،  في   ،في 

الظ اهرة   لهذه  الجغرافي  البعد  على  آخر  كانت مؤش ر  وإن  الواليات   التي  جميع  أن   تمسُّ  إال    ،

داللة ذات  بينها  جهة  و  الفوارق  من  أعلى  االنقطاع  وأوساط  نسب  معينة  أحياء  وفي  أخرى  إلى 
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فقط من  48,7% حيث يشير المسح العنقودي سابق الذ كر أن     شعبية محد دة ونموذج أسري معين.

يفي ة، مقابل   29,6%،  المرحلة الثانية من التعليم الثانوييستكملون  الت الميذ   منهم في المناطق الر 

من العائالت الغني ة.   79,8%قيرة مقابل  من العائالت الف  24,2%في المناطق الحضرية، و   %57

يفي ة والعائالت الفقيرة. في مؤش ر واضح على   استحكام "حلقة الفقر" وتحك مها بالمناطق الر 

مسألة معقدة وهو ما يدفعنا للتأكيد أن  الس ياسات الت ربوي ة لم تنجح في الحد  من هذه الظ اهرة ألن ها  

وزارة   وتتجاوز  واالقتصادية  االجتماعية  الجوانب  مع  االجتماعي  التربوي  الجانب  فيها  يتداخل 

استثناء دون  الجميع  لتمس  كما  التربية  اع ُ  لم ت ،  تقوم على  الّطفل تبار "عتمد ممارسات عملية 

 مة المدرسة للطفلءالعمل على مال  "، وبالت اليمحور وغاية ووسيلة العملية التّربويّة والتّعليميّة

دون أي  شكل    وبناء منظومة تربوي ة تعل مي ة تحتوي جميع األطفالوليس مالءمة الط فل للمدرسة،  

الت مييزأمن   اإلعاقة،    شكال  ذوي  فيهم  ً بمن  مكانا طفل   كل   قدراته   ويجد  عن  الن ظر  بغض   فيها 

 منظومة صديقة وآمنة للط فل. الن مائي ة، 

 نطالب بإدراج:  وفي هذا اإلطار 

والتّعليميّةمشروع   - التّربويّة  للمنظومة  العميق  ئيس  اإلصالح  الر  أوليات  سل م  على   ،

”الت جاذبات“   عن  به  والنأي  القادمة،  والحكومة  الش عب  اب  نو  الس ياسي ة  ومجلس 

يق ة، و مصلحة الّطفل الفضلى االرتكاز إلى  الت عليم العمومي بمكانة  تعزيز  والحسابات الض 

 كمبادئ مرجعة.  ومشاركته وعدم التّمييز واإلنصاف وتكافؤ الفرص

 : أعلى مستوى من الّرعاية الصحيّةحّق الّطفل في 

إذ   وجلي ة،  ظاهرة  الصحية  المنظومة  على  الوهن  األولويات  عالمات  سل م  في  الصحة  تراجعت 

مت وازدادت  السياسية، وبقيت اال  عتمادات في الحد  الذي يسمح بالكاد بإدارة المنظومة التي تضخ 

أو    .تعقيدا البشرية  للموارد  سواء  الصحية  الخارطة  مستوى  على  عديدة  مشاكل  وبرزت 

ل مع ضعف نجاعة الخط التخصصات أو التجهيزات، مما أدى إلى تدهور الخدمات في الخط األو

  .الثاني وضغط عال  على الخط الثالث 

شهدت بعض األمراض عودة للظهور في أوساط أطفال مدارس المناطق الد اخلية بسبب تردي  و

ي، حيث انتشر مرض  اب، والص رف الصح  المياه الصالحة للشر  األوضاع الصحي ة فيها ونقص 

بين   )البوصف ير(  )أ(  الفيروسي  الكبد  تلك  إلتهاب  العديد من مدراس  إلى  المناطقأطفال  ، إضافة 

ضع الر  األطفال  العديد من  وفاة  إلى  أدى  والذي  الحصبة  يشير  انتشار مرض  المجال  ، وفي هذا 

، أي من أفراد األسر يستهلكون مياه الشرب المؤمنةفقط    57%المسح العنقودي سابق الذ كر أن   

اب، وترتفع  أن قرابة نصف أفراد األسر في الجمهورية ال يستهلكون مياهً مأمونة وصالحة للشر 

يف.  60 %الن سبة إلى قرابة هذه   في الر 

و الصحي  التثقيف  منظومة  تتطور  قادرة  ;الوقاية البرامج  لم  تعد  من   فلم  عدد  أكبر  حماية  على 

ائج المسح العنقودي سابق الذ كر والذي يشير إلى أن   لى نتوللد اللة نشير إ،  األطفال واليافعين/ات 

  5,3 %ذكور والبين    42,2 %( قد وصلت إلى  سنة  19-15سبة تعاطي التبغ لدى المراهقين )ن

 .ذكورالبين   10,7%وصلت إلى  كحولسبة تعاطي الن، ناث اإلبين 
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 نطالب بإدراج:  وفي هذا اإلطار 

للمنظومة  مشروع   - العميق  والّطفل اإلصالح  األم  صحة  على  التّركيز  مع  الصحيّة 

اب الش عب والحكومة القادمة، واليافعين واليافعات ئيس ومجلس نو  ، على سل م أوليات الر 

إلى   وتكافؤ واالرتكاز  واإلنصاف  التّمييز  وعدم  ومشاركته  الفضلى  الّطفل  مصلحة 

 كمبادئ مرجعة.  الفرص

الالزمة   - والمادية  البشرية  الموارد  كامل لتعزيز  وفى  للجميع  جودة  ذات  توفير خدمات 

 .أنحاء البالد وال سيما منها المقدمة لألطفال

 : الحماية من كّل أشكال العنفحّق الّطفل في 

ال تكاد تخلو وسيلة إعالم يومي ة من خبر عن واقعة عنف  واعتداء على األطفال في كل  األوساط  

إلى   المنزل  من  هؤالء،  فيها  يوجد  والت رفيه  التي  والت عليم  الت ربية  بمؤس سات  مروراً  الش ارع 

و عاية  ووالر  مختلفة  الحماية  بوسائل  ضرب  ومن  واإلصالح،  الجنسي ة    االعتداءات إلى  الحجز 

المعاملة   وسوء  واإلهمال  الكرامة  من  به والحط   والمتاجرة  يبي ن    ،موالتعذيب  اإلطار  هذا  وفي 

الذين تعرضوا إلى نوع من أنواع    (سنة  14-01)   األطفال  نسبةالمسح العنقودي سابق الذ كر أن   

العنيف إلى  الت أديب  وأن   88,1 %   وصلت  العنف    %84,2،  وياللفظكانوا ضحايا   ،%22,6  

 . تعرضوا لنوع من أنواع العقاب الجسدي األخرى 48,9%، وتعرضوا للعنف الجسدي الشديد 

باألطفال  كما   الجنسي  التحرش  حاالت  نسبة  االستغالل 52.2مثلت  إشعارات  مجموع  من   %

،  تلتها حاالت ممارسة 2018الجنسي للطفل التي تلق تها مكاتب مندوبي حماية الط فولة خالل سنة  

بنسبة   الطفل  مع  الواليات  % 33.9الجنس  ببعض  الجنسي  التحرش  حاالت  وفاقت  من    %70، 

  الل الجنسي للطفل.مجموع إشعارات االستغ

لوقفه وات خاذ   إلى وقفة وطني ة جاد ة  الذي استشرى في اآلونة األخير  العنف ضد  األطفال  يحتاج 

دائمة  متابعة  وإلى  بالض حايا،  الش املة  واإلحاطة  والتعه د  ناة،  الج  تجاه  حازمة  وإجراءات  تدابير 

لمو أكبر  موارد  وتخصيص  متجد دة  وطنية  وخطط  وبرامج  ة  الت ثقيف ومستمر  جهود  اصلة 

  والت وعية خاص ة لدى األولياء واألوصياء القانونيين والعاملين/ات مع األطفال.

 نطالب بوضع: وفي هذا اإلطار 

تقوم على    استراتيجية متكاملة - للوقاية من كل  أشكال العنف ضد  األطفال والتصد ي لها 

اإلصالح خطط وبرامج على المستويات القريبة والمتوسطة والبعيدة، وترتكز أساسا على  

والمؤسسي على  التشريعي  وتعمل  للظاهرة،  العميقة  األسباب  والجهل   مقاومة  كالفقر 

 لحلول الثقافية والقانونية والمؤسساتية. والمشاكل األسرية واالجتماعية، وصوالً إلى ا

   الحماية االجتماعيّة:حّق الّطفل في 

الت دابير   ة  رغم  الس ابقةها  ذ ااتختم   التي  الهام  الس نوات  أنفي  إال     بين ظهور بعض األصوات    ُ  ، 

ئاسي ة والت شريعية   شحات لالنتخابات الر  " بحجة  التّبنيبإلغاء قانون "  ناديةُ  المالمترش حين والمتر 

اإلسالمي،   للش رع  بحجةومخالفته  العازبات"  "األمهات  رعاية  برامج  على    مهاجمة  ع  تشج  أن ها 
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ذيلة"،   مت  ئتباطو "الر  وطنية  خطة  غياب  إلى  إضافة  "الالمؤس ساتية"،  برنامج  عد دة تنفيذ 

ل بهؤالء األطفال وأمهاتهماالختصاصات واألطراف  الحكومي    لتعهد   التمويل  العازبات.. ونقص 

 ، وتستدعي وقفة جادة ومسؤولة من الجميع للت صد ي لها.، كل ها قضايا تدعو للقلقوالخاص 

ر  ثمنا باهظا نتيجة غياب مشروع وطني شامل للت غيي  يدفعونيبقى األطفال والفئات الهش ة  حيث  

المنشود، منظومة حقوقي ة تشاركي ة، منظومة ت قي م وتَتع لم، وت حد د المسؤوليات وت نجز اإلصالحات 

 .العميقة قبل وقوع األزمات 

 نطالب بـ: وفي هذا اإلطار 

ة والتي تهم عديد الحاالت الخصوصية والواجب المنظومة التّشريعية  تطوير   - بصفة عام 

 ،  خاصةتجاوزها 

(  1995التي مضى على صدورها قرابة ربع قرن )  مجلّة حماية الّطفلمراجعة وتطوير   -

يضمن   القانونيةبما  اآلليات  التي    توفير  الت هديد  لحاالت  المالئمة  الحلول  بإيجاد  الكفيلة 

 .وأدوات التدّخل والتّعهد يتعه دها مندوب حماية الطفولة،

لة في منظومة الحماية،   التّنسيق والّشراكة -  بين األطراف المتدخ 

الطفل   - بحقوق  الوعي  درجة  الرصد رفع  الى  الرامية  المدني  المجتمع  جهود  ودعم 

    .والحماية

  األطفال ذوي اإلعاقة:وق حق

إال  أن  تنفيذه    2009ذوي اإلعاقة منذ عام  طفالج الوطني لإلدماج المدرسي لألرغم وجود البرنام 

سمين فيها،   قد شهد تراجعاً ملحوظاً، بل إن بعض المدارس قامت بطرد األطفال ذوي اإلعاقة المر 

إلى   المدارس  تلك  لت  بل وتحو  للوصمكما رفضت مدارس أخرى ترسيمهم،  أ طلق   أماكن  حيث 

 أبنائهم فيها. " ال يرغب األولياء في إلحاقمعزولة!!"، وباتت مدارس " المعاقين مدارسعليها " 

تعاني   إلى  كما  عاية  الر  تقد م  التي  البشرية  هؤالء  المؤسسات  الموارد  في  نقص  من  األطفال 

المالئمة،   الد ولي ة  للمعايير  يستجيب  خاصاً  تدريباً  بين  والت قييم  و المدرَّ صد  للر  أغلبها  يخضع  ال 

نتظمين؛ وتغيب في معظمها إجراءات تظل م في متناول األطفال أو أ وليائهم، ولذلك تنتشر فيها  الم 

األطفال  يعاني هؤالء  ي. و ا في ذلك العنف الجنس أغلب أشكال العنف واإلهمال وسوء المعاملة بم

وعلى   اإلعاقة  على  القائم  والت مييز  الن مطية  والقوالب  الض ارة  والممارسات  التحي ز  أشكال  من 

صد والمتابعة والت ثقيف وإذكاء الوعي وخدمات    الجنس أيضاً في المجتمع، نتيجة نقص آليات الر 

عاية المنزلية والد عم الن فسي والمالي لهم وألسرهم.   الر 

 نطالب بـ: وفي هذا اإلطار 

إلزالة كل  أشكال الت مييز ضد األطفال ذوي اإلعاقة  وطنية تشاركيّة حقوقيّة  استراتيجية   -

لت هيئة  واالحواجز الث قافية  إزالة الحواجز البيئي ة و  في كل  الفضاءات، تأخذ بعين االعتبار

اإلطارو القبلية،   وتوعية  ةوالمساند   ةواإلداري  ةوالت عليمي   ةالت ربوي  ات تدريب  وتثقيف   ،

تجهيز المدارس بما في ذلك المعينات ووسائل  واألولياء من غير ذوي اإلعاقة  األطفال و

 .بوي المساعد لمصادر واإلطار الت ر وأدوات الت عليم وغرف ا
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طفال ذوي اإلعاقة وتضمن جميع  التى تخدم مصلحة األ مراجعة و/أو تعزيز التشريعات   -

 حقوقهم 

 

 وق األطفال في العدالة: حق

ر إال  أن    جري  رغم ما شهدته منظومة عدالة األطفال من تطو  ، وفي  يهايغلب علما زال  الط ابع الز 

أغلب األحيان ي حكم على األطفال باإليداع في مراكز للحماية وغالبا دون تعليل هذا الحكم، كما 

ية المحروسة، اإليداع لدى   أن الت دابير البديلة عن مؤسسات اإليداع ال ي لتَجأ إليها إال  نادراً )الحر 

ضكما  أسـرة....(،   و  ون يتعـر  محاكمتهم،  قبل  طويلة  لمد ة  مشاركة لالحتجاز  طرق  تتوافق  ال 

 ً  . الطفل في المسارات القضائية مع المعايير المعمول بها دوليا

 نطالب بـ: وفي هذا اإلطار 

األطفال،   - لمنظومة عدالة  الص  إصالح جذري وشامل  ذات  الد ولية  للمعايير  لة، تستجيب 

لقضاء   الت ام  الفصل  الجزائية،  وخاص ة  المنظومة  المنظومة عن  بدائل هذه  إلى  واللجوء 

حجز الحري ة، والبدائل الت ربوية، وتفعيل خط ة مندوب الحري ة المحروسة، وتطوير مجلة 

 .حماية الط فل بما يضمن حماية األطفال الض حايا وجبر الض رر  واألطفال الش هود 

 وق األطفال واإلرهاب:  حق

الحدودي ة حقيقي تونس  بمناطق  الم حدقة  التهديدات األمنية  لكنة  إن  التونسية.  الحكومة  بها  ها  وتقر  

فاعلة،  ستجابة  االافتقرت   تدابير  الت هديدات،  و  ها جذورلمعالجة  وإلى  هذه  الكامنة وراء  األسباب 

سياس  ت عتبر  واجتماعية والتي  جوهرها-ية  في  ثمنها،  ،  اقتصادية  المناطق  تلك  أطفال  يدفع  والتي 

الد راسة...   عن  وانقطاعاً  التي يصدر عنها  حيث  قتالً، واستغالالً، وعنفاً،  الجهات  تشير خارطة 

والث   االجتماعي  الت هميش  خارطة  ذاتها  أن ها  إرهابية  جماعات  إلى  من المنتمون  والحرمان  قافي 

لبنية الت حتي ة، وفي مقابل ذلك الت هميش يجد اليافعون  تفتقد إلى المرافق األساسي ة واحيث  الت نمية،  

والث قافي ة  الد يني ة  بمضامينه  "الد اعشي"  االستقطاب  خطاب  مع  لوجه   وجهاً  أنفسهم  والش باب 

 .والس ياسي ة ورموزه وشيوخه ووسائله اإلعالمي ة متعد دة الوسائط واألشكال والمؤث رات 

 نطالب بـ: وفي هذا اإلطار 

يستجيب للمعايير الد ولية ذات  منوال تنموي شامل ومنصف لجميع المناطق المهّمشة،   -

المصلحة  وإعالء  الفقر،  ومكافحة  الش املة،  والت نمية  الفرص  تكافؤ  وخاص ة  الص لة، 

الفضلى لألطفال في تلك المناطق. واإلحاطة الش املة بضحايا اإلرهاب من األطفال، بما 

   ال ضحايا االستغالل من قبل الجماعات اإلرهابية.في ذلك األطف

 األطفال في الحصول على المعلومات، والحماية من الّضار منها:  حق

ما تزال قضية الن فاذ إلى المعلومات وأهمية وجود مبادئ توجيهية لضمان ذلك وحماية األطفال 

وسائل   فأغلب  قائمة،  الفضلى  بمصلحتهم  الض ارة  المعلومات  والس معي  من  الس معي  اإلعالم 

البصري ووسائل الت واصل االجتماعي والص حف والمجال ت، تنتهك حقوق الط فل، وخاص ة فيما  
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"الواقع"،  برامج  بعض  في  الط فل  "استغالل"  إلى  إضافة  الش خصي ة،  معطياته  بحماية  يت صل 

هة لهم. الفادح ل النقص  ف مشاركة األطفال إعالمي اً ووضع  لبرامج الموج 

 نطالب بـ: وفي هذا اإلطار 

إصدار قانون لحماية األطفال من المعلومات والمواد اإلعالميّة الّضارة واستغالله فيها،  -

 يستجيب للمعايير الد ولية ذات الص لة، وخاص ة حماية المعطيات الش خصية.

فيها لنشر المواد تشجيع المؤسسات اإلعالمية على تخصيص برامج لألطفال وإشراكهم   -

ذات المنفعة االجتماعية والت ثقيفية والت ربوية التي تساهم في تعزيز منظومة حقوق الط فل 

 .وحمايته ووقايته

 .اإلعالم وسائل لتربية علىلوضع وتنفيذ خطة وطنية  -

 

 األطفال في المشاركة في األنشطة التّرفيهيّة والثّقافيّة والفنيّة والّرياضيّة:   حق

ارتياد   ضعف  والش باب  يعكس  واليافعات  واليافعون  في  األطفال  محدودي ةً  الث قافية  الفضاءات 

الذي   الوقت  في  الموسيقي ة،  والحفالت  والس ينما  الث قافي كالمسرح  اإلنتاج  فيه  الت عامل مع  يتعاظم 

اللذ  االجتماعي  الت واصل  ومواقع  الت لفزيون  مشاهدة  على  األول  ااإلقبال  المصدر  يظال ن  ن 

 .لالستهالك الث قافي والن شاط األساسي بالوقت الحر  

 نطالب بـ: وفي هذا المجال 

والّشباب،   - لألطفال  الثّقافية  الفضاءات  الكافية  ورصد  تطوير  لمواكبة  الميزانيات 

 إشراك منظ مات المجتمع المدني في تسييرها واستثمارها. و واهتماماتهم.احتياجاتهم 

فعالة   - مشاركة  واليافعين/ات  األطفال  مشاركة  وإ  فىتعزيز  هذه تصميم  وتقييم  دارة 

 . الفضاءات والخدمات المقدمة بها

 

 األطفال في التّنميّة المستدامة:   حق

هين، ومع تفاقم األزمة االقتصادي ة يزداد  ر وم  إن  تأثير الفقر على حياة وبقاء ونماء األطفال مدم 

مكافحة   وتعتبر  بحقوقهم.  تمت عهم  االجتماعية ويضعف  األطفال هشاشة وتضعف حمايتهم  وضع 

المستدامة   الت نمية  أهداف  أبرز  من  واألمية  سمي2030الفقر  الر  الس ياسات  فإن   ولألسف  تتأقلم .  ة 

بصعوبة مع هذه األوضاع، ومازالت تعمل بمركزي ة مفرطة ما أضعف مقدرتها في االستهداف 

 .وتحقيق الن تائج المرجوة الجي د 

ضعت  ف و  التي  والبرامج  الخطط  التّنمويّةرغم  الفجوة  الحضري ة    لجسر  المناطق  بين  ما  الكبيرة 

شة، إال  أن مؤش رات الت نمية بقيت متدن يةً فيها مما انعكس سلباً   هم  يفية والد اخلي ة والم  والمناطق الر 

الصحي ة   األوضاع  وتردي  واألمي ة،  والبطالة  الفقر  معد الت  إرتفاع  إلى  أد ى  مما  أطفالها،  على 

اب والص   الحة للشر  ي فيها،  ونقص المياه الص  نسب االنقطاع المدرسي  المبك ر وارتفاع  رف الصح 

 . عن المعد الت الوطنيةفيها 
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   وأخيرا.. ندعو:

ئاسي ة  والمترش حات  األحزاب والكيانات الّسياسيّة والمستقلّين المترّشحين   - لالنتخابات الر 

وإلى    والتشريعية اهتماماتهم  سل م  وقضاياها  الط فل  حقوق  تتصد ر  مسؤأن  ل  تهم ولي  تحم 

األمن  الت اريخية تجاه واقع أطفالنا ومستقلبهم، والت عامل معها باعتبارها قضية من قضايا "

بأسرها  "القومي تونس  الط فل سيهد د مستقبل وجود  تدهور مؤشرات حقوق  فاستمرار   ،

 . وليس فقط جملة المكتسبات التي تحق قت عبر الس نوات الماضي ة

التى  تعزيز رصد ومتابعة ومعاجة االن - طفال وال سيما من خالل يتعرض لها األتهاكات 

ببعث   اإلنسان  التعجيل  حقوق  فيها   الطفل  حقوق  لجنة  وتمكينهيئة    من   المنضوية 

  ولحماية   طفال األ  لصالحالتى تمكنها من الرصد والتدخل الحينى    والموارد   الصالحيات

   .حقوقهم 

  كما.. نضّم صوتنا:

صوت   - الحقوقيين  إلى  والنّاشطين  يمث لون  الخبراء  الذين  األطفال  يكون  بأن  المنادين 

صدارة الفئات المستفيدة من مجال الحرية والتعبير  الش ريحة األساسي ة من المواطنين في 

إلى جانب الحّق في المشاركة  ، وأن يكون لهم  دستورالها في  ؤالتي تم إرسا   الديمقراطي

الت و  المجتمع  نات  مكو  األساسيّةنسي  بقية  االختيارات  نسج  واالقتصادي ة  في  الس ياسي ة   ،

  واالجتماعي ة والث قافي ة الجاري نحتها للمستقبل.

 كما.. ندعو: 

في اختياراتهم/ن، واعتماد مؤش ر حماية حقوق األطفال   اليقظةإلى  النّاخبين والنّاخبات   -

األفضل بها نحو  والنهوض  الواقع  في  بتكريسها  االلتزام  المؤش رات    ومدى  أهم  بين  من 

االنتخابات  في  المترش حة  لتلك  أو  المترش ح  لهذا  والتصويت  الختياراتهم/ن  المؤس سة 

 . الرئاسية أو ألي من القائمات المترش حة في االنتخابات التشريعية

 


