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لقملة
وحد احلتاي التذ ي ّتم التقتارير الدوريتة الرابتع واخلتامس والستادس
 -1تقدم تونس تقريرها ا ّ
متتال مبقت تتياا ا تتادة  44متتن اتفاقيتتة حقتتوق الطفتتل وابلتوصتتية  71الصتتادرة تتن جلنتتة حقتتوق
الطفتتل ى ج توان  ،2010إثتتر النظتتر ى التقريتتر التتدور الثالتتث ،ويت ت ّتمن م ألومتتاا تتن متاب تتة
مالحظتتاا الألجنتتة اخلتاميتتة وتوصتتياهتا و تتن تنفيتتذ الربوتوكتتول االختيتتار التفاقيتتة حقتتوق الطفتتل
بشأن إشراك الطفل ى النزا اا ا سألحة (انظر .)CRC/C/TUN/CO/3
 -2تولتتم اآلليتتة الو نيتتة الدائمتتة إل تتداد تقتتارير تتتونس  -ممثألتتة ى الألجنتتة الو نيتتة لألتنستتي
وإ تتداد وتق تتدم التق تتارير ومتاب تتة التوص تتياا ى جم تتال حق تتوق اإلنس تتان احملدث تتة مبقت ت ت ا م تتر
احل ت تتومي ت تتدد  1593لست تتنة  2015كمت تتا تّ تنقيحت تته مبقت ت ت ا مت تتر احل ت تتومي ت تتدد 662
لسنة  ،2016والتيت يرأست ا وزيتر ال القتة متع اهليئتاا الدستتورية واجملتمتع ا تدين وحقتوق اإلنستان
وا ت ونتتة متتن ممثألتتن تتن رائستتة احل ومتتة وخمتألتتن التتوزاراا واهلياكتتل احمل ت ّددة اب متتر ا تتذكور -
إ داد هذا التقريتر مسرتشتدة اب بتادئ التوجي يتة ال امتة ا ت ألقتة بشت ل وم تمون التقتارير الدوريتة
اليت وض ت ا الألجنة ا نية وا ت ألقة مبن جية ومسار إ داد التقرير.

لنهج ة نل لد قعما التقرير
 -3نظّمم الألجنة الو نية  -ابلت اون مع كل من م تب ”اليونيستين“ وم تتب ا فوضتية
الستتامية حلقتتوق اإلنستتان بتتتونس  -تتدة أنشتتطة مبنتتا خمتألفتتة م تن التتبالد من تتا ثتتال ورشتتاا
ودورة استثنائية لرب ان الطفل شارك اي ا  197فال بتمثيألية متساوية ( 99ذكتور و  98إان )
ينتم تتون إىل شت ترائ اجتما ي تتة خمتألف تتة وأوس تتا متنو تتة (مدين تتة وري تتن وأحي تتا شت ت بية) وتت ترتاو
أ م تتارهم ب تتن  12و 17س تتنة م تتع احل تتر أل ت تش تري أ ف تتال م تتن ذو اإل اق تتة ،واس تتتم م
الألجنتة إىل خمتألتن انشتااالهتم وآرائ تم واقرتاحتاهتم وتأل ّقتم توصتياهتم ،كمتا ّأدا الألجنتتة زايرة إىل
أحد مراكز ا فال اجلاحنن.

(أ) الودشلت الثالث
-4

شارك ابلورشاا ا ذكورة  89فال موز ن حسب ا نا

والتواريخ التالية:

•

 30مشاركا بوالية القصرين (الوسط الاريب) بتاريخ  10جويألية 2017؛

•

 29مشاركا بوالية ال اف (الشمال الاريب) بتاريخ  11جويألية 2017؛

•

 30مشاركا من والايا أخرا خمتألفة جتم وا مبركز االصطياف مبدينة احلمامتاا
(الشمال الشرقي) بتاريخ  14جويألية .2017

 -5وت تنشتيط هتتذه الورشتتاا ،بصتتفة تفا أليتتة تقتوم ألت تقنيتتة اجملمو تتاا البؤريتتة وتشتتجيع
مبستطة ى متنتاول ا تم ا فتال متع حتث م ألت الت بتري تن آرائ تم
ال مل اجلمتا ي وا تمتاد لاتة ّ
وتقدم مقرتحاهتم وتوصياهتم ب ل حرية إذ ت لألارض تقستيم اجملمو تاا ال تربا إىل اترق صتارا
ت ترأس كتتل من تتا فتتل مبستتا دة اتتتاة أو اتتى وانق ت حمتتورا أو حمتتورين أل ت ا كثتتر وأجتتاب أل ت
ا ستتئألة ا وج تتة إليتته وقتتدم ا أمتتام جممو تتته ال تتربا التتيت تولتتم بتتدورها مناقشتتت ا ليقتتوم الحقتتا،
GE.19-08654
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مق تتررون م ين تتون م تتن قب تتل ا ف تتال أنفست ت م بت تتدوين جمم تتو مالحظ تتاهتم وتوص تتياهتم( .ا ألحت ت
دد.)1

(ب) المند ااستثنلئ ة لرب ل الطفل
 -6ان قدا مبقر جمألس نواب الش ب بتاريخ  3أوا  ،2017دورة استثنائية لرب ان الطفل
شارك اي ا  108من ا فال الرب انين الذين ثألون خمتألن منا البالد بتنو ائاهتا واختالف
وج توا خالهلتا استفستاراهتم لألحاضترين متن أ تا احل ومتة كتوزير ال القتة متع اهليئتاا
مستوايهتا ّ
الدستتتورية واجملتمتتع ا تتدين وحق توق اإلنستتان ووزيتترة ا ترأة وا ستترة والطفولتتة ووزيتترة الصتتحة ووزيتتر
الت أليم ال اي ووزير الفالحتة ووزيتر الثقااتة ووزيترة الشتباب والرايضتة وكاتتب الدولتة لألتجتارة و تربوا
هلم اي ا ن انشااالهتم وقدموا هلم توصياهتم (ا ألح دد .)2

(ج) زايد لر ز قصالح األطفلل اجللحنني اب رنج:
ّأدا اريت ت م تتن أ تتا الألجن تتة ال تتيت أ ت ت ّدا التقري تتر برائس تتة وزي تتر ال الق تتة م تتع اهليئ تتاا
-7
الدس تتتورية واجملتم تتع ا تتدين وحق تتوق اإلنس تتان بت تتاريخ  24أوا  2017زايرة إىل مرك تتز إص تتال
ا فتتال اجلتتاحنن اب تترو لال تتال أل ت ظتتروف إقامتتة نزالئتته واالستتتما إىل انشتتااالهتم وتأل ّقتتي
مقرتحاهتم.

لشلد ة مجع لت نلنظملت اجملتمت ا مين
رضتم الألجنتتة ،مستبّقا ،ا ستتودة ا وىل لألتقريتر ألت مج يتاا ومنظمتتاا اجملتمتع ا تتدين
-8
ا نيتة بق تااي الطفتل إلبتدا الترأ  ،ونظّمتم بتتاريخ  18أوا  2017جألستة لتأل ّقتي مالحظاهتتتا
وتوصياهتا خبصوصه( .ا ألح دد .)3
 -9قامتتم الألجنتتة ب تتد استتتيفا ا نشتتطة ا تتذكورة جبمتتع وترتيتتب انشتتااالا ا تراف ا نيتتة
والتوصياا اليت تألقت ا واحلاق ا ابلنسخة الن ائية لألتقرير.
وحتتد لتتتونس
 -10وال يفوتنتتا التنويتته إىل حتتر الألجنتتة الو نيتتة أل ت أن ي تتون هتتذا التقريتتر ا ّ
مناسبة الستمرار احلوار البنّا مع جلنة حقوق الطفل آخذة ى اال تبار كونته تقريترا تاب تة التنفيتذ
واقا قت ياا الفقرة ( )3من ا ادة  44من االتفاقية ولذل تفادا ت رار ا ألوماا اليت سب
إيرادها وتفصيأل ا بتقارير تونس السابقة واالقتصار ،ند االقت ا  ،أل اإلشارة إلي ا أو اإلحالة
ألي تتا واالكتفتتا ى التقريتتر احلتتاي بتتذكر التتتدابري ا تختتذة والتايترياا ا ستتتحدثة ألت متتدا الفتترتة
اليت ياطي ا التقرير دون سواها.
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الت ر ررمادر ا ع لدي ر ررة نا ؤس ر ررلس ة العلل ر ررة ال ر رري اخت ر ررك ل س ر رروب
دلبفي 2011

دع ر ررم 14

ّ -11اخت تتذا ت تتونس من تتذ  14ج تتانفي  2011تتدة ت تتدابري دس تتتورية وتشت تري ية ومؤسس تتاتية
جتتتدو ا مفصتتألة ابلوثيقتتة ا ساستتية ا شتترتكة احمليّنتتة التتيت أود ت تتا تتتونس لتتدا ا متتن ال تتام لألمتتم
ا تحدة بتاريخ  05ديسمرب .)1(2016

البلب األنل
التمادر العللة لرتنف ك
(أ) التررمادر ا تخررك رادعررة التش رريعلت نمملدسررل ل احملر ررة لتتوافر ر سوافقررل اتلررل لررت
ااسفل ة ندرنسو ول هل ااخت لديني
(أ )1لكلبة حقوق الطفل يف ستود  27دلبفي 2014
 -12أصت ت تتدرا تت ت تتونس دست ت تتتورها اجلديت ت تتد( )2ى  27جت ت تتانفي ( 2014يشت ت تتار اليت ت تته الحقت ت تتا
”الدستور“) الذ ت من تفصيال دقيقا حلقوق ا سرة والطفل ى اصوله  7و 30و 42و.47
(أ )2لكلبة اسفل ة حقوق الطفل يف ا نظولة القلبوب ة التوب ة
 -13ن ت ّ الفصتتل  20م تتن الدستتتور أل ت أن ”ا اهتتداا ا واا ت ألي تتا م تتن قبتتل اجملأل تتس
النيتتايب وا صتتادق ألي تتا ،أ أل ت متتن الق توانن وأدىن متتن الدستتتور“ وبتتذل تّ ادرا االتفاقيتتاا
الدولية ا ت ألقة حبقوق اإلنستان ومن تا اتفاقيتة حقتوق الطفتل ى النظتام القتانوين التونستي ومنح تا
ستألطة أ ألت متتن القتوانن  -مبتتا يستتم لألمحتتاكم التونستتية ،ى حتتال ت تتارض القتتانون متتع اتفاقيتتة
دوليتتة مصتتادق ألي تتا -بتطبيت االتفاقيتتة الدوليتتة تطبيقتتا مباشترا ابستتتثنا االتفاقيتتاا التتيت تقت تتي
وضتتع إ تتار قتتانوين و تتي يت أل ت ابلتجتترم وال قوبتتة .كمتتا تتن لألمتقاضتتي التتتذر أبح تتام أ
اتفاقية دولية صادقم ألي ا تونس أمام اهليئاا الو نية والق ائية.
 -14وقد سب لفقه الق ا ال دي  -ى ب ض الق ااي ا ت ألقة ابلطفل ا دد واجلان  -أن
استند التفاقية حقوق الطفل خصوصا ايما يت أل مبرا اة مصألحة الطفل الف أل .
 -15وي ت ت تترب دور احمل م ت تتة الدس ت تتتورية م م ت تتا ى اح ت ترتام تطبي ت ت ا ت تتايري الدولي ت تتة ى الق ت توانن
ومشاري ا اب تبارهتا سترتاقب حستن تطبيت مقت تياا الفصتل  20متن الدستتور القاضتي ب ألويتة
ا اهداا الدولية أل القوانن الداخألية.
 -16كمتتا ت متتل تتتونس ألت اإلسترا ى تركيتتز اهليئتتاا الدستتتورية وقتتد رضتتم ا تتال مشتترو
القانون ا ساسي دد  2016/30ا ت أل اب ح ام ا شرتكة بن اهليئاا الدستورية أل جمألس
__________

()1
()2
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ن تواب الش ت ب وت م تتل ك تتذل أل ت اإلس ترا ى إص تتدار الق توانن ا تبقي تتة ا نظم تتة لبقي تتة اهليئ تتاا
الدستورية ا منة ى الباب السادس من الدستور.
(أ )3التررمادر ا تخررك دغليررة النظررر يف قلكلب ررة ا صررل ة عرر ااسفل ررلت المنل ررة األخررر الرري مل
سصل ق عر هل سوب
 -17وااق تتم تت تتونس أل ت ت ان ت تتمام ا إىل اتفاقيت تتة جمألت تتس أورواب بشت تتأن محايت تتة ا فت تتال مت تتن
االستاالل واال تدا اا اجلنسية مبقت القتانون ا ساستي تدد  2لستنة  2018ا تؤرخ ى 15
جانفي .2018
 -18كما ان مم مبقت القانون ا ساسي تدد  30لستنة  2017ا تؤرخ ى  2متا 2017
إىل اتفاقية الها ا ت ألقة ابجلوانب ا دنية لالختطاف الدوي لأل فال.
 -19ووقَّ م تونس ى  21ايفر  ،2017أل وثيقة االن مام إىل جممو ة الدول ا ساندة
ل ت ”مبتتادئ والتزامتتاا ابريتتس حلمايتتة ا فتتال متتن االستتت مال واالنتتتداب غتتري الشتتر ين متتن قبتتل
القواا أو اجلما اا ا سألحة“.
 -20سب لتونس وأن وااقم مبقت ا رسوم دد  4لسنة  2011أل االن مام إىل نظام
روما ا ساسي لألمح مة اجلنائية الدولية وإىل اتفاق امتيازاا احمل مة وحصاانهتا.
(أ )4التمادر اخللصة ملواصرة لرادعة التشرريعلت نا ملدسرلت ندعرهرل يف سوافر اتم لرت ااسفل رة
(التوص تل  9ن)10
القوابني ا صل ق عر هل:
 -21ا تمدا تونس جممو ة من القوانن خالل ارتة إ داد هذا التقرير من بين ا

6

خاصة:

•

الق تتانون تتدد  55لس تتنة  2010ا ت ألت ت بتنق تتي الفص تتل  6م تتن جمأل تتة اجلنس تتية
وت وي تته ابلفصتتل ( 6جدي تد) ليصتتب ”ي تتون تونستتيا الطفتتل التتذ ولتتد ب
تونسي أو م تونسية“؛

•

القتتانون تتدد  40لستتنة  2010ا ت أل ت بتنقتتي أح تتام ا تتادة  319متتن اجملألتتة
اجلزائيتتة التتذ مل ي تتد جييتتز ال قتتوابا اجلستتدية كطريقتتة لرتبيتتة الطفتتل ستوا أكتتان
من قبل الوالدين أو ممن له سألطة أتديبية أليه؛

•

الق تتانون ا ساس تتي تتدد  61لس تتنة  2016ا ت ألت ت مبن تتع االجت تتار اب ش تتخا
وم ااحته إذ ي ترب ى اصتأله ” 2استتخدام فتل ى أنشتطة إجراميتة أو ى نتزا
مس ت ت تأل “ و”تب ت تتي ف ت تتل لا ت تترض اس ت تتتاالله أاي ك ت تتان ص ت تتوره“ و”االس ت تتتاالل
االقتص تتاد أو اجلنس تتي لأل ف تتال مبناس تتبة تش تتايأل م“ م تتن ا مارس تتاا الش تتبي ة
ابلرق؛

•

القتتانون ا ساستتي تتدد  58لستتنة  2017ا ت أل ت ابلق تتا أل ت ال نتتن ضتتد
ا ترأة وذل ت ت ريس تتا قت تتياا الفق تترة ا خ تترية م تتن الفص تتل  46م تتن الدس تتتور
القاضتتية أبن ”تتختتذ الدولتتة التتتدابري ال فيألتتة ابلق تتا أل ت ال نتتن ضتتد ا ترأة“
وقتتد أدر هتتذا القتتانون ا ساستتي مجألتتة متتن ا ح تتام ا ت ألقتتة ابلطفتل متتن ذلت
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مراج تتة الفص تتل  227م تترر م تتن اجملأل تتة اجلزائيتتة لي تترس جر تتة وحي تتدة و قوب تتة
واحتدة إذا كتان ستن اجملتي ألي تا بتن  16ستنة و 18ستنة ب تد ان كتان ال قتاب
خيتألن إذا كان سن اجملي ألي ا بن  13و 15سنة او بن  15و 18سنة كمتا
ت ح تتذف زوا الفا تتل ابجمل تتي ألي تتا ا وق تتن لألتب تتاا أو آاثر احملاكم تتة من تتع
اإلاتتالا متتن ال قتتاب ،كمتتا وستتع القتتانون ج ترائم االستتتاالل اجلنستتي لأل فتتال
لتشمل الفتيان ب د أن كانم مقتصرة أل الفتياا؛
•

الق تتانون تتدد  13لس تتنة  2017ا ت أل ت ت بت تتدابري خصوص تتية لت ت تريس إجباري تتة
االلتحاق ابلت وين ا ي ا ساسي.

لشلديت نلقرتحلت القوابني:
 -22تتمثل هذه ا شاريع وا قرتحاا ى:
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•

مش ت تترو ق ت تتانون طأل ت تتة ا موم ت تتة وا ب ت تتوة ال ت تتذ ي ت تتدف إىل توحي ت تتد ال طأل ت تتة ى
القط تتا ن ال تتام واخل تتا والرتاي تتع ى م تتدهتا مبت تن ا م طأل تتة ال تق تتل تتن 14
أستتبو ا مبتتا ى ذل ت طألتتة خالصتتة ا جتتر تا قبتتل الوضتتع متتع مت تتن اآلاب متتن
طألة أبوة وذل تطبيقا قت ياا اتفاقية منظمة ال مل الدولية رقم  183لسنة
 2000بشأن محاية ا مومة رغم دم مصادقة تونس ألي ا اىل ح ّد اآلن ،وهو
مشرو يتال م مع مصألحة الطفل الف أل اليت تقت تي بقتا أحتد الوالتدين متدة
كااية مع الرضيع؛

•

مش تترو ق تتانون أساس تتي يت ألت ت اب وااق تتة ألت ت ان تتمام اجلم وري تتة التونس تتية إىل
الربوتوكول االختيار الثالث ا ألح ابتفاقية حقوق الطفل ا ت ألت إبجترا تقتدم
البالغاا؛

•

مشتترو قتتانون يت ألت بتنظتتيم حماضتتن ورايض ا فتتال ي تتدف اىل تقنتتن ح تتانة
ا فال رب ضبط إ ار قانوين خلدماا ر اية ا فال اب نازل مبا ن النسا
الراغباا ى ذل من تواري مورد رزق مع أتمن دوراا ت وينية ومتاب تة ومرااقتة
من قبل مؤسساا الدولة؛

•

مشرو قانون يت ألّ إبصدار اجملألة الرقميتة التذ يت تمن اح امتا مت ألقتة حبمايتة
الطفل من خمتألن اال تدا اا أل شب ة االنرتنم؛

•

مشرو قانون بصتدد اإل تداد متن ترف وزارة ال تدل لتنقتي جمألتة محايتة الطفتل:
إبضااة ابب يت أل ابلطفل ال حية إىل جانب الطفل ا دد والطفتل اجلتان مبتا
ي من وقايته ومحايته وحسن الت د به؛

•

مقرت قانون يت أل بتنقي الفصول متن  114اىل  116متن جمألتة محايتة الطفتل:
ي دف لوجوبية ا الم وتوجيه الطفل ا رت ب لف ل أو ائألته إىل مندوب محايتة
الطفولة قصد اجرا وسا ة بن الطفل اجلاين وا ت رر؛
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•

مقرت قانون يت أل بتنقي ال تاب الستابع والفصتول  77و 78و 79و 80متن
جمألة ا حوال الشخصية :هبدف حذف لفظ ”الألقيط“ من القانون التونسي ا
له من وصم اجتما ي لألطفل ا ولود خار إ ار الزوا ؛

•

مق تترت ق تتانون أساس تتي يت ألت ت بتحدي تتد نظ تتام ا ن تتاابا ى ا ت تريا  ،مب تتا ى ذلت ت
مريا اال فال.

(ب) اخلطة ااسرتاس ج ة الوطن ة الشللرة لألطفلل
(ب )1ال لسة العمول ة ا نمجمة حلملية الطفولة 2020-2016
 -23يندر مشرو إ داد وتنفيذ السياسة ال مومية ا ندجمة حلماية الطفولتة (مألحت تدد )4
ى إ تتار تنزي تتل مقت تتياا الدس تتتور ال تتذ ي تترس ح ت الطف تتل ى احلماي تتة ولتوج تتاا احل وم تتة
لسنة  2015ى جمال محاية الطفولة واحلد من خمتألن أش ال ال نتن .وهتو مشترو تشترف ألت
إجنازه وزارة ا رأة وا سرة والطفولة وكبار السن بد م من منظمة اليونيستن بتتونس وابلتنستي متع
خمتألن الفا ألن من قطا اا ح ومية وجمتمع مدين وشتركا دوليتن ومبشتاركة ا فتال أنفست م،
وي دف إىل تركيتز منظومتة محايتة ا فتال وضتبط آلياهتتا ووضتع م تايري ومؤشتراا تاب تة اهلياكتل
واخل تتدماا ا س تتداة ،إىل جان تتب وض تتع خار تتة ريت ت حت تتدد أه تتم االشت ت الياا والنق تتائ ألت ت
مستوا اآللياا ا وجودة ى جمال محاية ا فال.
 -24تس تتت دف ه تتذه السياس تتة مجي تتع ا ف تتال ال تتذين ه تتم ى حاج تتة إىل احلماي تتة كا ف تتال
ضحااي اال تدا واإلمهال وال نن واالستاالل مبا ى ذل بيع ا فال واالجتار هبم وا فال ى
وض ية هشة :ا فال احملرومون من الوستط ال تائألي وا فتال ى أستر اقترية وى ا نتا ا زولتة
أو ا تتدن القرويتتة وأ فتتال ا ستتر ذاا ال ائتتل الوحيتتد ام ترأة وا فتتال غتتري ا تمدرستتن وا فتتال
ال تتامألن وا فتتال ى وضت ية الشتتار وا فتتال ى وض ت ية متتن ذو اال اقتتة وا فتتال ا تتدمنن
وا فال ى ا ؤسساا وا فال ا اجرين وا فال الش ود.
 -25وس تتوار ه تتذه السياس تتة لت تتونس منظوم تتاا محائيّ تة مندجم تتة لأل ف تتال ومطابق تتة لألمب تتادئ
ا تتمنة ى خمتألتتن الص ت وك الدوليتتة ا صتتادق ألي تتا ،وذل ت متتن ختتالل أهتتداا ا االس ترتاتيجية
ا تمثألة ى:
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•

تقوية اإل ار القانوين حلماية ا فال وت زيز ا اليته؛

•

نفاذ كل ا فال خلدماا احلماية ذاا جودة واا ألية؛

•

أتمن تدخل منس ومندمج؛

•

وضع منظوماا لألم ألوماا والتتبع والتقييم؛
ا خا ر واستباق ا؛

•

الوقاية لتقألي

•

تطوير الشراكاا مع منظماا اجملتمع ا دين ووسائل اإل الم والقطا اخلا .
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(ب )2ااسرتاس ج ة لتعم القطلعلت لتنم ة الطفولة ا بكر 2021-2017
 -26انطألقم وزارة ا رأة وا سرة والطفولة وكبار السن منذ سنة  2015ى إ داد استرتاتيجية
بدأا مبراج ة السياساا والربامج الو نيتة ى جمتال الطفولتة ا ب ترة ا نجتزة ستنة  2014اب تمتاد
آليتتة البنت التتدوي (مقاربتتة تتج التتنظم ا تتل نتتتائج الرتبيتتة ى جمتتال تنميتتة الطفولتتة ا ب تترة) التتيت
كشفم أن التقدم احلاصل ى هذا اجملال كتان قطا يتا واتستم ب ت ن التنستي بتن ا تتدخألن ممتا
استد وضع اسرتاتيجية تؤلن اجل ود وتوحدها وترشد ال ألفة حنو خدماا أا ل.
 -27وتتابع جلنة و نية قارة لتنمية الطفولة ا ب رة لإلشتراف والتنستي بتن خمتألتن القطا تاا
تنفيذ هذه االسرتاتيجية اليت تست دف الفئة ال مرية لأل فال من ما قبتل التوالدة إىل ستن الثمتاين
س تتنواا قص تتد ت تتواري خ تتدماا تربوي تتة وص تتحية واجتما ي تتة ذاا ج تتودة بش ت ل متواص تتل ومالئ تتم
الحتياجاته ى كل مرحألة مرية.
حماور:

وتتفر هذه االسرتاتيجية إىل دة
ّ
احملور ا ول :من ما قبل الوالدة إىل  3سنواا؛
•
•

احملور الثاين :ا رحألة ال مرية من  03إىل  06سنواا؛

•

احملور الثالث :ا رحألة ال مرية من  06إىل  08سنواا؛

•

احملور الرابع :اخلدماا وا نشطة ا وج ة لفائدة الفئاا اهلشة؛

•

احملور اخلامس :اإل ار القانوين؛

•

احملور السادس :الت وين ا ساسي وا ستمر؛

•

احملور السابع :حتسن جودة اخلدماا؛

•

احملور الثامن :ا ناصرة واإل الم واالتصال؛

•

احملور التاسع :التنسي .

خطة عمل نطن ة لتطوير لشلد ة األطفلل نال لفعني
 -28أجنزا وزارة ا رأة وا سرة والطفولة وكبار السن خالل السداسي الثاين من ستنة 2015
بتتد م م تتن ”اليونيستتين“ دراس تتة كيفيتتة ح تتول متتتثّالا ا ف تتال واليتتاا ن مارس تتة حق تتوق م ى
ا شتتاركة وا وا نتتة ا ستتؤولة (مألحت تتدد  ،)5تّ ا تمتتاد نتائج تتا ى صتتياغة مشتترو خطتتة متتل
و نية لتطوير ا شاركة لدا ا فال ى جمال القوانن واآللياا ا ؤسساتية ،احلياة ا سرية ،احلياة
ال امة ،تطوير جماالا تدخل ا ؤسساا ا نية بشؤون ا فال والياا ن ،ت نولوجيتاا اإل تالم
واالتصال ،وا تمدا أي ا ى جمال ا طياا والبحو والدراساا والت وين اجلام ي.
 -29ويتنزل إجناز هذه الدراستة ى إ تار اجل تود التيت تبتذهلا الدولتة التونستية لألن توض مبشتاركة
ا فتتال ى ا تتا اا خمتألفتتة ،ألمتتا وأن التتوزارة نظمتتم ختتالل الثالثتتي الرابتتع متتن ستتنة 2015
ابلت تتاون م تتع وزارة التنمي تتة واالس تتتثمار والت تتاون ال تتدوي وب تتد م م تتن ”اليونيس تتين“ استش تتاراا
ج وية حول انتظاراا ا فال والياا ن من توج اا ا خطط الو ي لألتنمية شارك اي تا 320
فل واياتع متن اجلنستن تترتاو أ متارهم بتن  6و 18ستنة متن بيتن م أ فتال متن ذو اال اقتة،
GE.19-08654
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وق تتد ت نش تتر وثيق تتة أتليفي تتة تق تتدم أه تتم ا ا تتار وا قرتح تتاا الرئيس تتية ا نبثق تتة تتن أ م تتال ه تتذه
االستشاراا اجل وية.
ا خطط الوطين كلفحة عمل األطفلل يف سوب

2020-2015

 -30شتتر م تتتونس ى إ تتار جلنتتة قيتتادة ثالثيتتة وبتتد م متتن منظمتتة ال متتل الدوليتتة ى إ تتداد
خطتتة و نيتتة ااحتتة متتل ا فتتال (مألح ت تتدد  )6واض ت ة بتتذل الألبنتتة ا وىل الس ترتاتيجية
و نية ااحة مل ا فال وهتدف هذه اخلطتة إىل وضتع التصتوراا واآلليتاا ال مأليتة ال فيألتة
ابحلتتد متتن التحتتاق ا فتتال بستتوق الشتتال وال متتل أل ت محتتايت م محايتتة ا أليتتة ،وهتتو نتتتا رغب تة
وإرادة كااة اهلياكل ال مومية وغريها حلل مش ألة مل ا فال ى تونس.
 -31وترت تتز ه تتذه الوثيق تتة ألت ت خالص تتة ا م تتال والدراس تتاا االستقص تتائية والتشخيص تتية
متختض تن االستشتاراا الو نيتة واجل ويتة ا نجتزة
ا نجزة اليت رااقم إ داد ا خطط التو ي ومتا ّ
لألارض من توصتياا وت تترب وثيقتة مرج يتة ل تبط ا هتداف واحملتاور االسترتاتيجية ال فيألتة بوضتع
ا خطط حيز التطبي .
 -32ويت أل حمورها االسرتاتيجي ا ول ابل مل ألت جتتانس النصتو القانونيتة وإثترا اإل تار
التشري ي آبلياا قانونية انج ة رب تواري منظومة تشري ية مت امألتة ى اجملتال إبدختال الت تديالا
ال تترورية او تنق تتي ب تتض ا ح تتام ال تواردة مبجأل تتة الش تتال وإ تتادة النظ تتر ى ال ق تتوابا ا س تألطة
قانونيتتا نتتع تشتتايل ا فتتال واق ترتا إ تتار قتتانوين يستتم إب تتادة توجيتته ا فتتال ا نقط تتن تتن
الدراسة حنو ا نظوماا الرتبوية او التدريبية.
 -33كمتتا تت ألت احملتتاور االسترتاتيجية ا ختترا بت ميت الف تتم وبنتتا ا راتتة حتتول ظتتاهرة متتل
ا فتال وتو يتد آليتاا احلمايتة والوقايتة متن خطتر تواصتأل ا إضتااة إىل تف يتل ادوار وزاريت الرتبيتة
والت وين ا ي ود م قدراا اهلياكل ا نية مب ااحة مل ا فال.
درررجل الاللؤس ررلس ة :درررجل ع ر التودرره حنررو التخررري عر ر التعهررم ا ؤس ررلي ابألطفررلل
فل ما ال نم العلئري (التوص تل  45ن)46
 -34كثّفم وزارة ا رأة وا سرة والطفولة وكبار السن ج ودها لتم تن الطفتل متن ال تودة إىل
أسرته وأتمن حصول هذه ا خرية أل مجيع أشت ال التد م لتألدا دورهتا اخلتا بتتواري الر ايتة
بنائ ا.
 -35وتّ ألت ت ه تتذا ا س تتاس الش تترو بداي تتة م تتن الس تتنة الدراس تتية  2013-2012مبقت ت ت
منشتتور وزيتترة ا ترأة واالستترة والطفولتتة تتدد  5بتتتاريخ  5جويألي تة  2012ى تنفيتتذ جتربتتة الر ايتتة
الالمؤسساتية ا تمثألة ى مشرو برانمج اإليدا ال تائألي اخلتا (مألحت تدد  )7وذلت ابلت تد
ى مرحألتتة أوىل اب فتتال ا ف تولن بنظتتام اإلقام تتة اب راكتتز ا ندجمتتة لألشتتباب والطفولتتة ال تتذين ت
قبوهلم بسبب ال جز ا اد  ،والرتكيز ى مرحألة اثنية أل ال مل مع ابقتي ا فتال ا قيمتن هبتذه
ا ؤسستاا ألت د تتم قتتدراا أستتر ابقتتي ا فتتال ا قيمتتن هبتتذه ا ؤسستتاا وأتهتيأل م الستترتجا
أبنائ م وممارسة وظائف م ى التنشئة السأليمة.
 -36وقد ا تمد ى تنفيذ هذا الربانمج أل ا سس القانونية التالية:
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•

القانون دد  47لسنة  1967وا ت أل بوضع ا فال لتدا ال تائالا وخاصتة
الفصل الثالث منه؛

•

الفصل  34من جمألة محاية الطفل ا ت أل ابلتدابري االتفاقية الواجب اختاذهتا متن
قب تتل من تتدوب محاي تتة الطفول تتة وال تتيت هت تتدف إىل ابق تتا الطف تتل ى ائألت تته وتق تتدم
ا سا دة له؛

•

الفصل  59من جمألة محايتة الطفتل ا ت ألت ابلقتراراا الصتادرة تن قاضتي ا سترة
مع تاأليب القراراا اهلاداة إىل ابقا الطفل لدا ائألته.

 -37ي دف هذا الربانمج

اىل:

•

تف يل ح كل فل ى ال ي وسط ائألة؛

•

احلماي تتة النفس تتية واالجتما ي تتة لألطف تتل م تتن االاثر الست تأليبة الناجت تتة تتن اإلي تتدا
اب ؤسساا؛
فاهلا؛

•

د م قدراا ال ائالا مارسة وظائف م ى التنشئة السأليمة

•

تركيز ال مل أل ابقي ا فال اب ؤسسة وا رضن لنو آخر من الت ديد.

 -38تتمثل م وانا ا شرو ايما يألي:
•

إسناد منحة مالية ش رية قارة لفرتة م ينة لفائدة كل فل ت ايد ه ابل ائألة؛

•

إب ترام إتفتتاق حمتتدد ى التتزمن متتع كتتل ائألتتة أيختتذ ش ت ل خمطتتط تتتدخل إا تراد
( (personnaliséلألخ ت تتدماا ال ت تتيت س ت تتتنتفع هب ت تتا م ت تتن الناحي ت تتة ا ادي ت تتة والرتبوي ت تتة
واالجتما ية والنفسانية؛

•

الت تزام ا ؤسس تتة مبتاب تتة الوض ت ية متاب تتة دوري تتة (م تترة ك تتل ثالثي تتة) تترب أخص تتائي
نفستتاين واجتمتتا ي واإل تتار الرتبتتو قصتتد تقيتتيم أثتتر التتربانمج أل ت الطفتتل متتن
الناحية الدراسية والسألوكية؛

•

مواص تتألة التنس تتي م تتع ابق تتي ا ت تتدخألن ل تتد م ق تتدراا ا س تتر وحتفي تتز اس تتت ادهتا
لوظائف ا.

 -39كما ت وضع وتطوير مؤشراا تاب ة وض ية ا فال تتمثل

GE.19-08654

ى:

•

ا ؤشر  :1تطور النتائج الدراسية؛

•

ا ؤشر  :2اخنفاض الاياابا وحاالا الفرار و دم الرغبة ى الدراسة؛

•

ا ؤشر  :3جتاوز الص وابا النفسية؛

•

ا ؤشر  :4متاب ة تنفيذ الربانمج.
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درجل

ع حت ني ضلء األطفلل يف سوب

(التوص تل )66-65

 -40أبرمتتم وزارة ال تتدل اتفاقيتتة متويتتل متتع االحتتتاد ا ورويب بتتتاريخ  2أكتتتوبر  2012لتتد م
إصال ا نظومة الق ائية ى ا داد وتنفيذ مشرو د م حتسن ق ا ا فال ألت ضتو دراستة
م مقة لوض ية ا فال ى خالف مع القانون.
 -41وقتتد أوكتتل إىل ”اليونيستتين“ تنفيتتذ هتتذا ا شتترو ى إ تتار اجنتتاز برانجم تتا ا وجتته حلمايتتة
الطفولتتة ابلت تتاون متتع التتوزاراا ا نيتتة وهياكتتل اجملتمتتع ا تتدين ،وي تتدف ا شتترو ا تتذكور إىل مت تتن
ا فال ى خالف مع القانون متن التمتتع بنظتام ق تائي أكثتر جنا تة واحرتامتا حلقتوق م إىل جانتب
مت ن خمتألن ا تدخألن الفا ألن ى جمال ق ا ا فال من ضمان حسن تطبي القانون.
رجوة ى ت زيز قتدراا ا تتدخألن وحتستن التنستي بيتن م ود تم
 -42وتتمثّل النتائج الرئيسية ا ّ
االلتجتا إىل اآلليتاا البديألتة تن االحتفتا ) (garde à vueوحتستن متاب تة ا فتال ى ختالف
مع القانون إىل غاية إ ادة ادماج م االجتما ي.
 -43وقد أوصم جلنته الفنية

بت:

•

ب تتث هي تتل حتتتم إشتراف وزارة ال تتدل لألتنستتي بتتن خمتألتتن ا تتتدخألن ى جمتتال
الطفولتتة وقتتد شتتر ب تتد ،القيتتام اب متتال التح تريية لب ث ته ،ونظّتتم لألاتترض زايرة
دراستتية لفرنستتا لفائتتدة أ تتا الألجنتتة الفنيتتة وجلنتتة قيتتادة التتربانمج لتتد م قتتدراهتم
حتول آليتاا التنستي وال ال تم ألت خمتألتن اهلياكتل ا تخصصتة بتوزارة ال تتدل
الفرنسية و القت ا ابهلياكل وا راف ا خرا ا نية.

•

إ تتداد وثيق تتة مرج ي تتة ح تتول تص تتور مت ام تتل لنظ تتام م ألوم تتاا خ تتا بق تتا
ا فتتال ،وهتتو متتل ي تتدف لتس ت يل تبتتادل ا ألومتتاا بتتن خمتألتتن ا تراف
ا نيتتة بق تتا ا فتتال لتيستتري متاب تتة ا ألفتتاا حلستتن اختتتاذ الق ترار مبتتا يتماش ت
ومصألحة الطفل الف أل .

•

إحدا صفحة خاصتة بق تا ا فتال ضتمن ا وقتع اإلل ترتوين ل تل متن وزارة
ال دل وم تب اليونيسين بتونس ،ي دف إىل إجياد أرضية لألتواصل بن خمتألتن
ا تراف ا تدخألتتة لتنفيتتذ التتربانمج بايتتة تتتد يم التنستتي وتبتتادل ا ألومتتاا حتتول
ق تتا ا ف تتال كتست ت يل ول تتو ا ت تراف ا ني تتة لألم ألوم تتة ست توا ابلبح تتث أو
ا تاب ة وذل من خالل نشر أهم ا ؤشراا أو اإلحصائياا واقتا تا يستم بته
القتتانون وهتتو متتا تتن متتن تقيتتيم التقتتدم احلاصتتل ى هتتذا اجملتتال ورصتتد اجلوانتتب
السألبية إلجياد احلألول لتالاي ا.

(ب )3اخلطوات ا تخك يف قطلد سنف ك خطة التنم ة ا تمالة 2030-2016
 -44أ ت ّدا ت تونس ا خططتتاا االس ترتاتيجية لألخطتتة التنمويتتة ا تمتتدة لألخماستتية 2020-2016
ابالس تتتناد اىل أه تتداف أجن تتدة التنمي تتة ا س تتتدامة  2030-2016ال تتثال (النم تتو االقتص تتاد
واإلدما االجتما ي واحملااظة أل البيئة) اليت ت مل تونس ،حاليا ،أل مأسست ا ترب احتدا
جلنتتة أليتتا ت تتم ممثألتتن ل تتل الفتتا ألن متتن ح ومتتة وجمتمتتع متتدين كمتتا ت متتل التتوزاراا ألت وضتتع
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مؤشتراا ال تمادهتتا متتن اجتتل قيتتاس متتدا حتقيت هتتذه ا هتتداف الراميتتة اىل حتقيت منتتو ادمتتاجي
مستدام يرا ي مبادئ اإلنصاف وال دالة ى توزيع الثرواا واحلوكمة الرشيدة.
 -45وت تمتتد هتتذه اخلطتتة جممو تتة متتن السياستتاا االقتصتتادية واالجتما يتتة والبيئيتتة والثقاايتتة
الرامية اىل تطوير جنا ة االقتصتاد التو ي وداتع التنميتة اجل ويتة وتثبيتم استتدامة التنميتة والن توض
ابالقتصاد ا خ ر واالرتقا ابلتنمية البشرية وحتقي اإلدما االجتما ي.
 -46كمتتا ي تتدف أي تتا إىل حتقيت تنميتتة ذاا جنا تتة اقتصتتادية ادلتتة اجتما يتتا متتع احملااظتتة
أل ت البيئتتة وا توارد الطبي يتتة وح ت ا جيتتال القادمتتة اي تتا والن تتوض جبتتودة حيتتاة ا توا ن وتطتتوير
النجا تتة الطاقيتتة والن تتوض ابلطاقتتاا اجلديتتدة وا تجتتددة .كمتتا ترمتتي لتتد م القتتدراا لألتتتأقألم متتع
التا ت ترياا ا ناخي تتة والن تتوض مبجتم تتع ا را تتة ووض تتع أس تتس احلوكم تتة الرش تتيدة ى جم تتال التنمي تتة
ا ستدامة.
 -47وتتمحور هتذه االسترتاتيجية اب ستاس حتول تطتوير نظتم االستت الك واإلنتتا ا ستتد ن
والن تتوض ابالقتصتتاد والتصتترف ا ستتتدام ى ا توارد الطبي يتتة ،إىل جانتتب وضتتع مقومتتاا لت يئتتة
ترابيتتة متوازنتتة ت تمتتد أل ت منظومتتة نقتتل انج تتة ومستتتد ة .وى هتتذا اإل تتار يتنت ّتزل إرستتا ب ترانمج
لتطوير مشتاركة ا فتال برتكيتز آليتاا ت تمن مستامهت م ى تستيري الف تا اا (الف تا ا درستي
وال مل اجلم يايت) اليت مت ن م من الت بري ن آرائ م وتطأل اهتم واختاذ القرار (مألح دد .)8

(ج) التن

(التوص تل  11ن)12

 -48ت تمت تتد تت تتونس مقاربت تتة تشت تتاركية بت تتن خمتألت تتن اهلياكت تتل والقطا ت تتاا (ال ام ت تة واخلاص ت تة)
وا نظم تتاا الدولي تتة واجملتم تتع ا تتدين ن تتد ا تتداد وتنفي تتذ السياس تتاا ال ام تتة ى قط تتا الطفول تتة،
ولألارض أحدثم جلاان و نية وج وية ت ىن مبتاب تة مألفتاا الطفولتة ى خمتألتن حماورهتا ،ألمتا وأ ّن
توىل متاب تتة متتدا تقتتدم وتنفيتتذ خمتألتتن ال تربامج واالس ترتاتيجياا ذاا ال القتتة
اجملتتالس الوزاريتتة تتت ّ
اب فال.
 -49ومن بن هذه الألجان

GE.19-08654

ن ذكر:

•

الألجن تتة الو ني تتة ااح تتة اإلره تتاب ،احملدث تتة مبقت ت ت الفص تتل  66م تتن الق تتانون
ا ساسي دد  26لسنة  2015ا ألّفتة إب تداد االسترتاتيجية الو نيتة ااحتة
اإلرهاب ابلت اون مع ا مم ا تحدة وابالستئناس اب ايري ا ممية.

•

الألجن تتة الو ني تتة والألج تتان اجل وي تتة ا ألف تتة مبتاب تتة وضت ت ياا ا ف تتال ا ول تتودين
خار إ ار الزوا وا فال ا ددين وااقد السند ال ائألي.

•

الألجنة الفنية الو نية والألجان اجل وية احملدثة مبقت قرار التوزير ا ول ا تؤرخ ى
 03جويأليت ت تتة  2002تاب ت ت تتة محايت ت تتة ا فت ت تتال اجلت ت تتاحنن وإصت ت تتالح م وإ ت ت تتادة
إدماج م.

•

الألجنة الفنية لألوقاية واحلد من االنتحار.
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•

الألج تتان اجل وي تتة احملدث تتة مبقت ت ت ا نش تتور ا ش تترتك ب تتن وزاريت الرتبي تتة والش تتؤون
االجتما ي ت ت تتة ت ت ت تدد 06/40و ت ت تتدد  04/12لس ت ت تتنة  2017ا ألف ت ت تتة مبتاب ت ت تتة
وض ياا ا فال غري ا ألتحقن ابلدراسة وا نقط ن ن ا.

•

الألجتتان اجل ويتتة لألشتتخا
لسنة .2005

ذو اال اقتتة احملدثتتة مبقت ت ا متتر تتدد 3086

•

الألجنة اجل وية تاب ة ومراقبة الف ا اا الفوضوية اليت حتت ن ا فال.

•

الألجان اجل وية لألوض ياا الص بة.

 -50وت متتل الدولتتة أل ت جتتتاوز الص ت وابا وال وائ ت التتيت ت تترتض متتل هتتذه الألّجتتان والتتيت
تتمثل اب ساس ى:
•

•

تدم تتواّر الألجتان ألت كتابتة قتارة متفرغتة تاب تة نشتا ا و تدم تفتر أ تتائ ا
تاب ة مألفاا ا فال.
ص وبة مجع وتواري بياانا احصائية خبصو

الوض ياا ا ت د هبا.

 -51و زيتتد التنستتي بتتن مجيتتع ا تتتدخألن ى جمتتال ا فتتال ى ختتالف متتع القتتانون ،أوصتتم
الألجنتتة الفنيتتة ضتتمن مشتترو ”د تتم إصتتال الق تتا “ ا تتربم بتتن وزارة ال تتدل واالحتتتاد ا ورويب مب تا
يألي:

14

•

ب ث هي ل لألتنسي بن خمتألتن ا تتدخألن ى جمتال الطفولتة حتتم إشتراف وزارة
ال تتدل .وقتتد ت الشتترو ى القيتتام اب متتال التح تريية لب تتث اهلي تتل متتن ذلت
تنظ تتيم زايرة دراس تتية لفرنس تتا لت تتد يم ق تتدراا أ تتا الألجن تتة الفني تتة وجلن تتة قي تتادة
الربانمج حول آلياا التنسي ولال ال أل خمتألتن اهلياكتل ا تخصصتة داختل
وزارة ال دل الفرنسية و القت ا ابهلياكل وا راف ا خرا ا نية.

•

ا تتداد وثيق تتة مرج ي تتة ح تتول تص تتور مت ام تتل لنظ تتام م ألوم تتاا خ تتا بق تتا
ا فتتال هب تدف تس ت يل تبتتادل ا ألومتتاا بتتن خمتألتتن ا تراف ا نيتتة بق تتا
ا ف تتال وحتس تتن متاب تتة ا ألف تتاا حلس تتن اخت تتاذ القت ترار مب تتا يتماشت ت وا صت تألحة
الف أل هلم.

•

إحدا صفحة خاصتة بق تا ا فتال ضتمن ا وقتع اإلل ترتوين ل تل متن وزارة
ال تتدل وم ت تتب اليونيس تتين بت تتونس هب تدف إجي تتاد أرض تتية لألتواص تتل ب تتن خمتأل تتن
ا راف ا تدخألة لتنفيذ الربانمج لتد يم التنسي وتبادل ا ألوماا حتول ق تا
ا فال كتس يل الولو لألم ألومتة ابلنستبة ل تل ا تراف ا نيتة ستوا ابلبحتث
أو ا تاب ة وذل من خالل نشر أهم ا ؤشراا أو اإلحصائياا واقتا تا تستم
به وهو ما ن من تقييم التقدم احلاصل ى هذا اجملتال ورصتد اجلوانتب الستألبية
إلجياد احلألول لتالاي ا وجتاوزها.
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( ) ختص ص ا واد (التوص تل  16ن)17
متر هبتا تتونس متن ضتمان احلقتوق االساستية لأل فتال
 -52مل متنع الص وابا االقتصادية اليت ّ
وختصت تتي اال تمت تتاداا ال ت تترورية ال فيألت تتة ب ت تتمان تنشت تتئت م تنشت تتئة ست تتأليمة وإ ت تتدادهم جملاهبت تتة
التحتتدايا ا ستتتقبألية وا ستتامهة ى ا ستتار التنمتتو اذ ت بتتن ستتنيت  2013و 2017الرتايتتع ى
ميزانييت وزارة الرتبية والوزارة ا ألفة ابلطفولة (ا ألح دد .)9
 -53كمت تتا ت ى إ ت تتار االس ت ترتاتيجية الو نيت تتة لألتصت تتد لإلرهت تتاب ،ختصت تتي م ت توارد لت تتب ض
الوزاراا لوضع برامج ت د ومرااقة لأل فال ى ا نا احلدودية وا نا ذاا ال ثااة الس انية
ا رتف تتة ا تتددين أكثتتر متتن غتتريهم خبطتتر االستتتقطاب متتن اجلما تتاا اإلرهابيتتة ،وخ ت ّ قطتتا
الطفول تتة ابلت توزارة ا ني تتة خ تتالل  2017-2016مبت توارد إض تتااية بألا تتم  8مألي تتون دين تتار إلجن تتاز
الربانمج ا ذكور أ اله.
 -54كمتتا يتتتم ستتنواي متتال مبقت تتياا ا نشتتور تتدد  19لتتوزير الشتتؤون االجتما يتتة ا ت أل ت
ب ت ت ”ا س تتا داا الظراي تتة وا س تتا داا ى إ تتار ال م تتل االجتم تتا ي ا درس تتي“ رص تتد ا تم تتاداا
ظراية ومسا داا ينية ى إ ار برانمج ال مل االجتما ي ا درسي ل مان ح التمدرس.

(ه) التعلن المنيل (التوص تل  13ن)14
 -55ت متتل تتتونس ،ى جمتتال وضتتع االس ترتاتيجياا الو نيتتة وتنميتتة القتتدراا وا تاب تتة والتقيتتيم
وأتهيل ال حااي تنفيذا لالتفاقية والربوتوكوالا االختيارية ا ألحقتة هبتا واالتفاقيتاا االخترا ذاا
الصألة حبماية الطفل أل تطوير الت اون التدوي متع ديتد ا تراف من تا ”اليونيستن“ واالحتتاد
ا ورويب والبن الدوي وجمألس أورواب ودولة إيطاليا.
 -56وينتتدر ى هتتذا اإل تتار مشتترو ت تتاون متتع االحتتتاد ا ورويب حتتول د تتم حتستتن ق تتا
ا فتتال ى ت تونس التتذ تشتترف أل ت تنفيتتذه منظمتتة ”اليونيستتين“ بتتتونس أل ت متتدا مختتس
سنواا.

(ن) الرصم ا تقل (التوص تل  13ن)14
 -57ي ت تتن الفص ت تتل  45م ت تتن مش ت تترو ”الق ت تتانون ت تتدد  42/2016ا ت أل ت ت هبيئ ت تتة حق ت تتوق
اإلنس تتان“ ال تتذ تّ ا تتداده بق تتا ب تتادئ ابري تتس وا تتروض ألت ت جمأل تتس نت تواب الشت ت ب ألت ت
إحدا جلنة قارة صألب اهليئة ت ىن حبقوق الطفل.

(ز) بشر لبل ئ نأحكلم ااسفل ة ن”درنسو وا ل ااخت لدية“ نالتمدي عر هل
 -58أصتتب لنشتتر ثقااتتة حقتتوق اإلنستتان م انتتة دستتتورية مبقت ت الفصتتل  39متتن الدستتتور،
وت مل احل ومة رب خمتألن هياكأل ا ذاا ال القة مبجال الطفولة أل :
•

GE.19-08654

وضع وت زيز اآللياا والربامج اهلاداة إىل نشر ثقااة حقوق اإلنسان بصفة امة
وحقوق الطفل بصفة خاصة.
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•

إح تتدا مرص تتد اإل تتالم والت تتوين والتوثي ت ت والدراس تتاا ح تتول محاي تتة حق تتوق
تتدا إلي تته م تتام الت تتوين ى جم تتال حق تتوق الطف تتل جلمي تتع
الطف تتل( )3ال تتذ
الوزاراا ذاا ال القة (مألح دد .)10

•

وضتتع ب ترامج ى اجملتتاالا ذاا ال القتتة ابالتفاقيتتة الدوليتتة حلقتتوق الطفتتل لفائتتدة
خمتألن ا تدخألن مبؤسساا الطفولة.

(ح) مجت الب لجت (التوص تني  17ن)18
 -59ركتتزا وزارة ا ترأة وا ستترة والطفولتتة وكبتتار الستتن قا تتدة البيتتاانا  CHILDINFOلوضتتع
مؤش تراا إحصتتائية قطا يتتة تستتا د أل ت حتأليتتل ا طيتتاا وأختتذ الق تراراا متتن ختتالل تقييمتتاا
موضو ية وبنا أل بياانا دقيقة.
 -60وي ت تتتم دوراي حتي ت تتن ا ؤش ت تراا اإلحص ت تتائية ا ت تتذكورة حس ت تتب مص ت تتدر ا ألوم ت تتة (ت ت تتداد،
دراساا ،سجالا إدارية) وذل ابل يفية التالية:
•

 %90حتن كل سنة؛

•

%3

•

%4

حتن كل مخس سنواا؛
حتن كل شر سنواا.

 -61وي تتترب التقريتتر التتو ي حتتول وضتتع الطفولتتة التتذ استتتأنن اصتتداره ختتالل ستتنة 2015
لياطّي السنواا من  2010إىل  ،2015متن بتن خمرجتاا قا تدة البيتاانا ا تذكورة ل ونته آليتة
مل و نية.
 -62كما ت مل الدولة حاليا أل جتاوز نق ا وارد ا ادية والبشترية ا تخصصتة زيتد تتدقي
االحصت تتائياا وحست تتن است تتتاالهلا ى تقيت تتيم منظومت تتة ا فت تتال واقت تتا لألم ت تتايري الدوليت تتة واخل ت تترو
مبقرتحاا مألية.
 -63وقتتد ا تمتتدا تأل ت االحصتتائياا ى مراج تتة جمألتتة محايتتة الطفتتل لألتمييتتز بتتن حتتاالا
الطفتتل ا تتدد وحتتاالا الطفتتل ال تتحية ووضتتع آليتتاا جديتتدة كفيألتتة ،منتتذ البدايتتة ،حبمايتتة هتتذا
ا خري من ال نن الذ قد يت رض إليه وضمان حسن ود ومة الت د به وإ ادة أتهيأله وإدماجه
وت وي ه ت وي ا ادال وكامال ن ا ضرار الالحقة به.
ا نظولة ا عروللس ة اخللصة دنشلط لنمنيب محلية الطفولة
 -64تتمث تتل ى قا تتدة بي تتاانا مندجم تتة خاص تتة مبن تتدويب محاي تتة الطفول تتة لتيس تتري تترق الت تتد
والتص تترف احلي تتي ى مألف تتاا ا ف تتال ا تتددين وا ف تتال ى خ تتالف م تتع الق تتانون وا ف تتال
ا جانب ا ت د هبم ،وقد سامهم ا نظومة ا ألوماتية ى ا داد ونشر تقارير حتأليألية مرت زة ألت
مؤشراا إحصائية تقييمية لوض ياا ا فال ا ت د هبم(.)4
__________

()3
()4
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مجت الب لجت اخللصة ملؤس لت الرعلية
 -65تتمث تتل ى تطبيق تتة م ألوماتي تتة خاص تتة مبتاب تتة بي تتاانا ا راك تتز ا ندجم تتة لألش تتباب والطفول تتة
لرصد وتس يل حصول اري ال مل اب ؤسسة أل احصائياا م ينة ل بط مراحل و رق الت د
اب فتتال وا الم ت ال امتتة لأل فتتال ا ت تتد هبتتم مبؤسستتاا الر ايتتة ،اىل جانتتب توثي ت اخلتتدماا
ا وج ة لألطفل و ائألته ومتاب ة اجنازها وتقييم نتائج ا.
ا نظولة اإلعالل ة جلمت نسق

ا عط لت اخللصة ملؤس لت الرتد ة لل بل ا مدس ة

 -66هتدف هذه ا نظومتة إىل تتواري قا تدة بيتاانا وم طيتاا إحصتائية حمينتة متع تقيتيم كمتي
ون تتو ي خل تتدماا رايض وحماض تتن ا ف ت تال وتوزي تتا اجلا ت تراى ،وق تتد أدر هب تتا خدم تتة اإلش ت ت ار
اإلل رتوين لأل موم حول اإلخالالا مبؤسساا الطفولة ا ب رة مما ن من الت د هبا حينيا.
 -67وق تتد ت س تتنة  2011ى إ تتار ت تتدقي مألي تتاا االستقص تتا والتح تتر وإنت تتا مؤش تراا
جديتتدة أكثتتر داللتتة ت تتس متتدا اا أليتتة التتتدخالا التتيت ت اختاذهتتا لفائتتدة ا فتتال ،ا تمتتاد
ا صنن اجلديد حلاالا الت ديد اب نظومة وتبويب أصناف الت ديد الثمانيتة موضتو الفصتل 20
من جمألة محاية الطفل إىل أصناف ار ية قابألة لألتحين حسب ما يقت يه ال مل ا يداين.
 -68كما تّ تد يم آلياا التواصل بن مندويب محاية الطفولة (مست مألي ا نظومتة) وا شترف
ال تتام ألت ا نظومتتة متتن ختتالل إضتتااة خدمتتة ”التفا تتل الفتتور “ بتتن الطتتران لتبتتادل الت أليقتتاا
وا الحظاا ومزيد حتسن مردودية ا نظومة.
 -69كم تتا تّ خ تتالل السداس تتية ا وىل لس تتنة  ،2011ت تتد يم اجلان تتب التق تتي لألمنظوم تتة م تتن
خالل دجم ا مبوقع الواب اخلا مبندويب محاية الطفولة وتف يل تطبيقتة تستم لتزوار موقتع التواب
إبرسال إش ار إل رتوين لشب ة مندويب محاية الطفولة.
 -70وت بداي تتة س تتنة  ،2012و زي تتد اإلحا تتة بوض ت ت ياا ا ف تتال ا ول تتودين خ تتار إ تتار
التتزوا  ،إثترا ا نظومتتة ا ألوماتيتتة بتفاصتتيل جديتتدة ت تتس ظتتروف اإلحا تتة هبتتذه الفئتتاا و تترق
الت د هبا ،إضااة إىل ا داد تقارير اردية ت س ا سار الت د ا نت ج ب ل حالة.
 -71كما تّ أي ا ت ريس الب تد اجل تو ى اإلحصتائياا ا نتجتة متن ختالل انتتا مؤشتراا
حستتب ا تمتتدايا (أصتتار وحتتدة جاراايتتة) ،إضتتااة إىل تتتد يم وستتائل ا تاب تتة والتقيتتيم برتكيتتز
مؤشراا ش رية تاطي أهم أنشطة م اتب مندويب محاية الطفولة.
 -72كمتتا ت بدايتتة متتن ستتنة  2013إثترا ا نظومتتة ا ألوماتيتتة بنشتتا منتتدويب محايتتة الطفولتتة
مبتارياا إضااية قصد إنتا مؤشراا حول ال نن ا سألط أل ا فال سوا ا ددين متن م أو
التتذين هتتم ى ختتالف متتع القتتانون ،اآلختتذة ى االنتشتتار ،لتس تأليط ال تتو ألي تتا واحلصتتول أل ت
م طياا ن من خالهلا الوقوف أل الظاهرة واستنتا حتاليل أكثر موضو ية.
 -73كمتتا ت ختتالل ستتنة  2015ال متتل أل ت إثترا حمتتتوا ا نظومتتة إبدرا متا ترياا جديتتدة
اب فال ى وض ية هجرة/جلو .
وإضااة قسم خا
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مجت الب لجت حول سشغ ل األطفلل
 -74أجنتتز ا تتد التتو ي لإلحصتتا ى إ تتار تنفيتتذ ا خطتتط التتو ي ااحتتة متتل ا فتتال
بتتتونس لألفتترتة  2020-2015ابلت تتاون متتع منظمتتة ال متتل الدوليتتة وبتتد م متتاي متتن وزارة ال متتل
االمري يتتة مستتحا و نيتتا حتتول ” مالتتة ا فتتال لستتنة  ، “2017ا ول متتن نو تته ى تتتونس،
امت ّد متن منتصتن متارس  2017اىل ستبتمرب ونشتر ى ديستمرب متن الستنة ذاهتتا ،مشتل 12800
أسرة ى ا ار تواري م طياا ومؤشراا دقيقة تسا د أل ا م أوضتا مالتة ا فتال ى التبالد
وحج تتم الظ تتاهرة وتوزي تتا وخصائصت ت ا اجلارااي تتة والد ارااي تتة وأشت ت اهلا وظ تتروف م تتل ا ف تتال
و واقب ا وان اساهتا أل ا سرة والطفل وحتديد السياساا ا ناستبة الواجتب توخي تا لألحتد متن
هذه الظاهرة.
مجت الب لجت يف طلع الصحة
 -75ى إ تتار االس ترتاتيجياا وال تربامج ا وض تتو ة م تتن قب تتل وزارة الص تتحة وا وج تتة لأل ف تتال
والصتتحة ا درستتية ،يتتم رصتتد اإلجنتتازاا ا يدانيتتة ألت ا ستتتوا احملألتتي اتاجل و ثّ ا ركتتز وذلت
تتم تدارست ت ا أل ت ا س تتتوا اجل تتو وال تتو ي
م تتن خ تتالل واثئ ت مج تتع ا طي تتاا وتق تتارير دوري تتة ي ت ّ
واستخال ا الحظاا ال رورية بشأ ا والتوصياا الراميتة إىل ضتمان ستريورة وجتودة اخلتدماا
ا سداة إضااة إىل تقييم التقدم احملرز أل مستوا جودة إجنازها.
 -76ولألاتترض ت إ تتداد م طيتتاا وبيتتاانا حتتول الوضتتع الصتتحي جلميتتع ا فتتال مبختألتتن
ج اا البالد والربامج الصحية ا وج ة هلم والصحة ا درسية ،وجتدر اإلشتارة إىل أنّته تّ ى إ تار
التتربانمج التتو ي لألتألقتتي  ،وضتتع منظومتتة م ألوماتيتتة إل رتونيتتة متتزودة بقا تتدة بيتتاانا مت تتن متتن
متاب ة ومراقبة مؤشراا تاطية التالقي .
 -77كم تتا تّ ى إ تتار ال تتربانمج ال تتو ي ااح تتة الس تتل ،ابلنس تتبة لألربوتوك تتوالا ال الجي تتة،
حتتتديث ا ؤشتراا اب تمتتاد توج تتاا منظمتتة الصتتحة ال ا يتتة اجلديتتدة اخلاصتتة اب فتتال ا صتتابن
ابلسل وت متيم ال تال الوقتائي لأل فتال ا ختالطن رضت الستل وا تمتاد هتذا ا ؤشتر ى التقتارير
الو نيتتة ،ألمتتا وأن وزارة الصتتحة و متتال اب نشتتور تتدد  9متتؤرخ ى  30جتتانفي  ،2015تتتوار
اإلحا ة اجملانية التامة ل ااة مرض السل ا تواجتدين ألت الترتاب التونستي مبتا ى ذلت اإلحا تة
النفسية والتحسيس والتثقين الصحي اراد ائألة الطفل ا صاب.
 -78مل متن ت تتع الصت ت ت وابا ال ت تتيت ت ت تترتض ت ت تتونس ألت ت ت مس ت تتتوا مج ت تتع البي ت تتاانا م ت تتن اجنازه ت تتا
سنة  ،2012بد م من م تب اليونيستين وابلت تاون الفتي متع ا تد التو ي لإلحصتا  ،التدورة
الراب تتة متتن ا ست ال نقتتود مت تتدد ا ؤشتراا التتذ تطتترق إىل ال ديتتد متتن اجملتتاالا ذاا ال القتتة
بصحة ا م والطفل.
 -79كم تتا تّ الش تترو ى ا ش تتاال التم يدي تتة اخلاص تتة إبجن تتاز ال ت تدورة السادس تتة م تتن ا س ت ت
ال نقود مت دد ا ؤشتراا حتول أوضتا ا ّم والطفتل التذ ستيم ن متن توستيع قا تدة البيتاانا
ا تصتتألة ابلطفتتل لتشتتمل تتالوة أل ت ا فتتال ا نتمتتن لألفئتتة ال مريتتة متتن  0اىل  5ستتنواا التتيت
است دا ا اجليل الرابع من هذا ا س  ،ا فال من الفئة ال مرية من  5اىل  17سنة.
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 -80وستتياطي أي تتا إضتتااة اىل اجملتتاالا ا درجتتة اب س ت ال نقتتود الرابتتع جمتتاالا جديتتدة
تت أل ابست الك ا خدراا وا شروابا ال حولية واإل اقة لدا الطفل وكيفيتة ت تا ي الطفتل متع
وسائل اإل الم وت نولوجيا االتصال وا ألوماا.
مجت الب لجت يف طلع الرتد ة نالتكويىل ا هين
 -81ت ّتورا وزارة الرتبيتتة منظومتتة احصتتائية شتتامألة مت ّ تتن متتن تتتواري قوا تتد بيتتاانا ثريتّتة ت تتىن
بص تتفة دوري تتة وس تتنوية برص تتد واق تتع الرتبي تتة مبختأل تتن ا ؤسس تتاا الرتبوي تتة (االبتدائي تتة واال دادي تتة
اخلاصة وال موميتة ،إضتااة إىل تطتوير حزمتة متن  78مؤشترا لتقيتيم أدا ا نظومتة الرتبويتة
والثانوية) ّ
وإ داد تقرير سنو شامل لألرتبية حول واقع الطفولة بتونس.
 -82كما تولم وزارة الت وين ا ي والتشتايل ترب ا رصتد التو ي لألتشتايل وا تاراا إ تداد
دراستتاا دوريتتة حتتول نستتبة إدمتتا خرجيتتي الت تتوين ا تتي ى ستتوق الشتتال وذل ت هبتتدف تقيتتيم
منظومة الت وين وال مل أل تطويرها.
مجت الب لجت اخللصة ابألطفلل ذنا اإلعل ة
 -83تتتوار قا تتدة البيتتاانا اخلاصتتة ابلت تتداد ال تتام لألست ان والست ىن لستتنة  2014مؤشتراا
د اراايتتة وتربويتتة واقتصتتادية وحتتول ظتتروف تتي أستتر ا فتتال التتذين ي تتانون ص ت وابا وذل ت
أل مستوا ا تمدية (أصار وحدة جارااية) و أل مستوا الوسطن البألد وغري البألد .
 -84كمتتا ت ى نفتتس اإل تتار ،بتتد م متتاي واتتي متتن م تتتب اليونيستتين بتتتونس ،وى إ تتار
اري ال مل ا ألن إبحصائياا اإل اقتة ا نبثت تن اجملألتس التو ي لإلحصتا التذ ترتأسته وزارة
الشؤون االجتما ية ،اجناز دراسة حول تشخي واقع إحصائياا اإل اقة ى تتونس ،هتتدف إىل
حتدي تتد خمتأل تتن ا ص تتادر اإلحص تتائية ح تتول اإل اق تتة ا ت تتوارة ى ت تتونس وحتأليأل تتا حلص تتر النق تتائ
ا وجودة مقارنة أبا ل ا مارساا الدولية ومقت ياا االتفاقيتة الدوليتة حتول حقتوق ا شتخا
ذو اال اقة.

(ط) التعلن لت لنظملت اجملتمت ا مين (التوص تل  19ن)20
 -85ضمن الدستور حرية ت وين ا حزاب السياستية والنقتاابا واجلم يتاا وممارستة نشتا ا
ى كنن احرتام أح امه ومبادئ الشفااية ا اليتة ونبتذ ال نتن ،وهتو تو يتد لألنظتام القتانوين التذ
ستتب أن ا تمدتتته ت تتونس مبقت ت ا رس تتوم تتدد  88لستتنة  2011وا ت أل ت بتنظتتيم اجلم ي تتاا،
والقائم أل مبدأ التصري وضا ن نظام الرتخي والتذ استتبدل ى اآلن ذاتته وزارة الداخأليتة
كج ة إشراف ابل اتب ال ام لألح ومة كج ة خمتصة ،ممّا م ن ديد اجلم ياا احملظورة ستابقا
متتن تستتوية وضت ياهتا القانونيتتة وممارستتة نشتتا اهتا وات النظتتام اجلديتتد .وقتتد تتتد م ذلت إبحتتدا
جلتتان متويتتل متتومي صتتألب مجيتتع التتوزاراا هبتتدف تتتواري التتد م ا تتاد لألجم يتتاا وال متتل أل ت
ت زيز الت اون مع اجملتمع ا دين ،وتدارس سبل د م اجلم ياا واجناز برامج مشرتكة.
 -86تشتترك اهلياك تتل الرمسيتتة اجلم ي تتاا وا نظم تتاا غتتري احل ومي تتة ا نيتتة اب ف تتال ،إش تراكا
من جيا ى مجيع مراحل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
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 -87و ثّتتل إ تتداد هتتذا التقريتتر جتستتيدا ا أليتتا لألت تتاون متتع منظمتتاا اجملتمتتع ا تتدين إضتتااة اىل
متتا جتدونتته أل ت متتداه متتن اتفاقيتتاا ش تراكة وت تتاون متتع ت ّدة مج يتتاا ومنظمتتاا غتتري ح وميتتة
(انظر مثال الفقرة ا ت ألقة ابلت ذيب وا امألة وال قوبة الالانسانية أو ا ينة).

البلب الثلين
سعريف الطفل
( -88انظر التقارير السابقة لألدولة).

البلب الثللث
لبل ئ عللة
(أ) عمم التم ز (التوص تل  21ن)29
التمادر ا تخك هبمف اعمرلل سوصر لت جلنرة حقروق الطفرل اخللصرة ملعلجلرة أندره ااخرتالل
يف نصول األطفلل قد اخلمللت يف خمترف ا نلط ندني اجملتمعلت احلضرية نالريف ة
 -89تواصتتل الدولتتة سياس تت ا الراميتتة إىل م ااحتتة الفقتتر والراتتع متتن مستتتوا م يشتتة ا ستتر،
وإ طا ا ولوية لالستثمار ى الطفولتة ،متع ت زيتز التوجيته الالمركتز توارد ا يزانيتة لتشتمل م ظتم
ا نتتا احملرومتتة ،وضتتمان ت تتااؤ اتتر وصتتول مجيتتع ا فتتال إىل اخلتتدماا ابحلتتر ألت رصتتد
أكري قدر مم ن من ا وارد لألمنا احملرومة.
 -90وت م تتل وزارة الرتبي تتة ،ألت ت ايص تتال اخل تتدماا الرتبوي تتة ل تتل مس تتتح ّقي ا لتحقيت ت مب تتدأ
االنصاف وت ااؤ الفر واب تماد تدابري خاصة لفائدة ا فال ذو االحتياجاا اخلصوصتية،
لذل أحدثم سنة  2017ديوان اخلتدماا ا درستية لتتواري الظتروف ا الئمتة متن إقامتة وإ اشتة
وإم انيتتاا ضتترورية كالنقتتل والرتايتته ابلش تراكة متتع اجملتمتتع ا تتدين س ت يا من تتا لتتتأمن بيئتتة تربويتتة
دا مة لأل مألية الت أليمية.
 -91كمتتا مألتتم التتوزارة أل ت حتستتن ظتتروف اإلقامتتة اب بيتتتاا ا درستتية متتن ختتالل صتتيانة
البنية ا ساسية وجتديد التج يزاا وت ديل ال ألفة اليومية لألوجباا الاذائية هبدف حتستن جتودة
اخلتتدماا ا قدمتتة ود ّمتتم شتتب ة ا طتتا م ا درستتية لتقتتدم ا كألتتة لتالميتتذ ا تتدارس االبتدائيتتة ى
ا نا النائية.
 -92وق ّدمم منحا مدرسية بنا ا سر حمدودة الدخل ليتم نوا من التمتع خبدماا اإلقامة
اب بيتاا ا درسية اليت بألام نسبة تاطيت ا  %23.4من مجألة ا دارس اإل دادية وا اهد.
 -93و ث تتل ال تتربانمج ال تتو ي لإلدم تتا ا درس تتي ل تتذو اإل اق تتة أح تتد وج تتوه ت تتااؤ الف تتر
لاللتحاق اب درسة ،ويتم ال مل وا نس مرحألي أل توسيع خار ة ”ا دارس الداجمتة“ داختل
اجل اا مبا اي ا اإلدما أبقسام السنة التح ريية.
 -94وي دف الربانمج ا ذكور أساسا
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•

ال مل أل تواري الظروف ا الئمة لأل فال ذو اال اقة داخل ا درسة؛

•

ت تتوين ا ألمتتن اب تتدارس الداجمتتة والراتتع متتن كفتتا هتم ستتا دهتم أل ت الت امتتل
الناجع مع حاالا اإل اقة اب تماد ”ا شرو الرتبو اإلاراد “؛

•

إ تتداد جممو تتة م تتن ا دل تتة ا وج تتة لأل تتوي و ختأل تتن ا ت تراف ا ني تتة إبدم تتا
ا فال ذو اإل اقة؛

•

تواري الظروف ا ادية لبنا وجت يز القا اا مت تددة االختصاصتاا وهتيئتة ممتراا
وبنا مركباا صحية خاصة اب فال ذو اإل اقة؛

•

إحدا جلنة حمأليّة ل ّل مدرسة داجمة؛
أتمتتن الت ّد م البيتتداغوجي اإلاتراد ب تتد الت ّدروس ال اديتّتة ( 150دقيقتتة أستتبو يّا
ل ّل قسم)؛

•

الرتبتتو ختتار ا درستتة ابلشتراكة متتع اجلم يّتتاا ذاا
•
أتمتتن الت ّد م البيتتداغوجي و ّ
الصألة.
ّ
اهلشتتة وا نتتا احملرومتتة متتن
 -95كمتتا ت ت ّترس الدولتتة مبتتدأ التتتدابري اخلاصتتة لتم تتن الفئتتاا ّ
االنتف تتا خب تتدماا بت ترامج الن تتوض االجتم تتا ي ال تتذ بألا تتم مجأل تتة اال تم تتاداا ا خصص تتة ل تته
سنة  622,958 ،2016مأليون دينار ا بنسبة  %70,7من ميزانية وزارة الشؤون االجتما ية.
 -96ت مت تتل الدولت تتة ى جمت تتال الت تتداا االجتمت تتا ي أل ت ت توست تتيع شت تتب ة مؤسست تتاا الر اي ت تتة
االجتما ية ليبألغ ددها  23مركتزا تاطتي  %99متن التبالد وذلت هبتدف تقريتب اخلتدماا متن
ا فال ذو السألوكياا احملفواة اب خا ر (ا نقط ن ن الدراسة).
 -97كما تّ إحدا مركزين لألر اية االجتما ية لأل فال ا ددين ابل اصمة وبسيد بوزيتد
و 3مراك تتز لإلحا تتة والتوجي تته االجتم تتا ي لألفئ تتاا الفاق تتدة لألس تتند ا تتاد وا ن تتو وا ف تتال
ا ددين وا اجرين غري الشر ين ب ل من ال اصمة وسوسة وصفاقس.
 -98وت مل وزارة ا رأة وا سرة والطفولتة وكبتار الستن ألت ضتمان تدم التمييتز بتن ا فتال
ى ا ن تتا الريفي تتة واحل ترية ى التمت تتع حبق تتم ى الرتاي تته ،اذ ت تركي تتز  13انداي مت تتنقال ف تتال
اس ت تتتفاد م ت تتن خ ت تتدماهتا س ت تتنة  88441 ،2016ف ت تتل ( 40.809اان و 47.632ذك ت تتور)،
ودخألم  10نواد متنقألة حيز النشا بداية سنة .2017
 -99كمتتا تّ احتتدا الألجنتتة الو نيتتة والألجتتان اجل ويتتة لألت تتد بوض ت ياا ا فتتال ا ولتتودين
خ تتار إ تتار ال تتزوا كم تتا تت تتد اب م ال ت تزاب بداي تتة م تتن احلم تتل وتت تتوىل ت تتواري الر اي تتة الص تتحية
واالجتما يتتة والتنس تي متتع اهلياكتتل ا تدخألتتة لألتس تريع والفصتتل ى ق تتااي اثبتتاا النستتب (مألح ت
دد .)11
 -100كمتتا تنتفتتع ا م تتاا ال تتازابا ابخلتتدماا اجملانيتتة التتيت توارهتتا هياكتتل التتديوان التتو ي
لألس تترة وال مت تران البش تتر ال تتذ ي تتؤمن هل تتن استش تتاراا نفست تية وأنش تتطة تو وي تتة ح تتول الص تتحة
اإلجنابية.
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 -101كمتتا أحتتد رئتتيس اجلم وريتتة مبناستتبة يتتد ا ترأة التونستتية يتتوم  13أوا  2017جلنتتة
احلت ترايا الفردي تتة وا س تتاواة كألّف تتم بتق تتدم تص ت ّتور ح تتول احلت ترايا الفردي تتة وا س تتاواة ألت ت مجي تتع
ا ص دة مبا ى ذل ى اإلر .
يتوىل جمألس نتواب الشت بُ ،متاب تة لتنفيتذ إ تالن وبترانمج متل درابن ومتاشتيا متع
 -102كما ّ
مقت تتياا االتفاقي تتة ا ممي تتة ناه تتة التميي تتز ال نص تتر النظ تتر ى مش تترو ق تتانون أساس تتي يت ألت ت
ابلق ا أل التمييز ال نصر .

(ب) ا صلحل الفضر لرطفل (التوص تل  30ن)31
 -103و ّتتد الفصتتل  47متتن الدستتتور متتا ستتب أن جتتا بتته الفصتتل  4متتن جمألتتة محايتتة الطفتتل
الصتتادرة ستتنة  1995حتتول ا صتتألحة الف تتأل لألطفتتل التتيت يولي تتا الق تتا والس تألطاا اإلداريتتة
ومؤسستتاا الر ايتتة اال تبتتار ا ول نتتد اصتتدار االح تتام والقتراراا واإلجترا اا وا ذون ا ت ألقتتة
ابلطفل.
 -104كمتتا ادرجتتم الدولتتة مبتتدأ مصتتألحة الطفتتل الف تتأل ى كتتل السياستتاا والتربامج ال ألميتتة
والرتبويتتة كإرستتا هياكتتل استشتتارية من تتا جمألتتس ا ؤسستتة التتذ نظّتتم  8000منتتربا ح تواراي حتتول
االصال الرتبو شارك اي تا  100ألتن فتل ،ألمتا أ ّن القتانون تدد  50لستنة  2010را ت
مصتتألحة الطفتتل الف تتأل إبحداثتته مؤسستتة ا صتتاح ال تتائألي ا ألفتتة اب ستتا دة أل ت التوصتتل إىل
ح ّتل ين تتي النتزا االستتر  -ى حتتال وجتوده  -والت مت ى دراستتة ا ستتباب ا ؤديتتة إىل اخلتتالف
بتتن التتزوجن ومستتا دهتما ألت جتتتاوزه ضتتماان لترتابط ا سترة ومن تتا لتصتتد ا أو تف تتا .وقتتد
ضتتبط القترار ا شتترتك بتتن وزيتتر ال تتدل والشتتؤون االجتما يتتة ا تتؤرخ ى  16أاريتتل  2014قائمتتة
متن  77مصتتاحلا ائأليتا متتوز ن ألت احملتتاكم اإلبتدائيتة ،وحتتدد مبنشتتور وزيتتر الشتتؤون االجتما يتتة
دد  1ا ؤرخ ى  23ايفر  2016م ام م وجمال تدخأل م.

(ج) ااستملع قد األطفلل يف خالف لت القلبو
 -105يتمتتع الطفتل ى ختالف متتع القتانون ب تماانا قانونيتة ى مجيتتع مراحتل التقاضتي بدايتتة
مبرحألتتة البحتتث االبتتتدائي (الفصتتل  77متتن جمألتتة محايتتة الطفتتل) متترورا بتتدرجاا التقاضتتي (ق تتاة
أ فال ،حتقي أ فتال ،دائترة اهتتام ،ت قيتب) وصتوال إىل ال قتوابا ا ستألطة أليته (مبتدأ التجنتي ،
مبدأ ا راج ة والت ديل (الفصألن  110و 111من جمألة محاية الطفل).
 -106وي ت تتتم اختي ت تتار اهليئ ت تتاا الق ت تتائية ا ختص ت تتة بق ت تتااي ا ف ت تتال وات ت ت ا ي ت تتارين الت ت تتالن
(الفصالن  75و 81من جمألة محاية الطفل)
•

مدا االهتمام بق ااي ا فال.

•

الت وين واخلربة واالختصا .

 -107يتتتم اصتتل مألفتتاا ا فتتال تتن غتتريهم متتن ا ت متتن الراشتتدين بتتنفس الق تتية مبوجتتب
الفصل  86من جمألة محاية الطفل لدا وكيل اجلم ورية أو قاضي التحقي .
 -108كما أوجبم جمألة محاية الطفل اإلجرا اا
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•

الفصل  :76ح ور خبري أو أكثر لسما ه لدا الق ا ؛

•

الفصل  :77وجوب االست انة مبحام ى اجلرائم اخلطرية لدا ابحث البداية.

ويتم أل ا ستوا التطبيقي االستت انة أبخصتائي نفستي أو اجتمتا ي أو منتدوب محايتة
ّ -109
الطفولتتة لتتدا ابحتتث البدايتتة اذا ت تتذر ح تتور ا ستتؤول ا تتدين ،كمتتا يتتتم تشتري الطفتتل ى اجيتتاد
احلألتتول ا ناستتبة لفتتض الن تزا بينتته وبتتن ا ت تترر اب تمتتاد آليتتة الوستتا ة وهتتي آليتتة ترمتتي إىل إب ترام
الصأل بن الطفل اجلان ومن ثأله قانوان وبن ا ت رر أو من ينوبه أو ورثته .وهتدف إىل إيقاف
مف تول التتب تتاا اجلزائيتتة أو احملاكمتتة أو التنفيتذ وجتنيتتب مثتتول الطفتتل أمتام أج تتزة ال دالتتة اجلزائيتتة
من شر ة وسألطة ق ائية وغريمها.
 -110وت ت ّد متتن ا مارستتاا الف تتأل ى جمتتال الت تتد ابلطفولتتة ى ختتالف متتع القتتانون س توا
أل مستوا الق ا أو ا من أو أ متدخل أخر:
•

استد ا مندوب محاية الطفولتة لستما الطفتل إذا ت تذر ح تور ا ستؤول ا تدين
نه.
ألت

•

إ الم ا سؤول ا دين ن الطفل إبم انية التمتع آبليتة الوستا ة والتنصتي
ذل مبح ر مسا ه.

•

اش ت ار منتتدوب محايتتة الطفولتتة آليتتا ب تتل وض ت ية فتتل جتتان يقتتع الت تتد هبتتا
ومواااتته ب تتل ا طيتتاا ا ت ألقتة اب وضتتو حتتى يتستتىن لته التتتدخل لفائدتتته ،كت ّتل
ذل ى انتظار ا تمتاد خمرجتاا بترانمج د تم حتستن ق تا ا فتال ى تتونس،
(انظر الفقرة ا ت ألقة برانمج د م حتسن ق ا ا فال ى تونس).

( ) احرتام آداء الطفل (التوص تل  32ن)33
 -111يتواصل مل بر ان الطفل اب تباره ا ا حوار ن ا فال من الت بري ن آرائ م ى
ا واضتيع ذاا الصتألة حبقتتوق م ،وقتد قتتام مرصتد اال تالم والتوثيت والدراستاا حتتول محايتة حقتتوق
الطفل اب تباره يؤمن ال تابة القارة لرب ان الطفتل ،منتذ ستنة  ،2014إبضتفا مزيتد متن الشتفااية
ى مأليتتة انتختتاب أ تتا الرب تتان وذل ت إبشتراك اهليئتتة ا ستتتقألة لالنتختتاابا واجملتمتتع ا تتدين ى
مألية االنتخاب اليت توس م لتشمل أكرب دد مم ن من ا فال.
 -112كم تتا أج تترا ا رص تتد تقييمت تا س تتار بر تتان الطف تتل مستأنس تتا ابلتج تتارب الدولي تتة ا قارن تتة
وأوص ت بوضتتع إ تتار قتتانوين جديتتد لألرب تتان ا تتذكور وت ّفتتل إب تتداده ل رضتته الحقتتا أل ت جمألتتس
الوزرا .
ا شلد ة يف نضت ال لسلت العللة لربال
 -113نظّمتتم وزارة ا ترأة وا ستترة والطفولتتة وكبتتار الستتن ابلت تتاون متتع وزارة التنميتتة واالستتثمار
والت تتاون التتدوي ،ى إ تتار وضتتع التوج تتاا ال تتربا والسياستتاا ال امتتة لألتتبالد 10 ،استشتتاراا
ج ويتتة وحمأليتتة لرصتتد انتظتتاراا ا فتتال واليتتاا ن متتن خمطتتط التنميتتة ( .2020-2016انظتتر
كذل الفقرتن  28و 29وا ألح دد .)19
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سق

لشلد ة األطفلل

( -114انظر كذل الفقرتن  28و 29وا ألح

دد .)19

البلب الرادت
احلقوق ا مب ة ناحلرايت
(أ) حريررة التعبررر ناحل ر يف سكررويىل اجلمع ررلت نيف التجمررت ال رررمي (التوص ر تل 34
ن)35
 -115ضتتمن الفصتتالن  31و 32متتن الدستتتور وكت ّترس الفصتتالن  35و 37منتته حريتتة ت تتوين
اجلم ياا والنقاابا وحرية االجتما والتظاهر السألمين.
 -116كما جا ابلفصل  10من جمألة محاية الطفل ”ت فل هذه اجملألة لألطفل ح الت بري تن
آرائتته حبريتتة وتؤختتذ هتتذه اآلرا مبتتا تستتتح متتن اال تبتتار واقتتا لستتن الطفتتل ودرجتتة ن تتجه .وهلتتذا
الاتترض تتتتا لألطفتتل بوجتته ختتا الفرصتتة لإلاصتتا تتن آرائتته وتشتري ه ى اإلجترا اا الق تتائية
وى التتتدابري االجتما يتتة بوض ت ه والت أليميتتة اخلاصتتة .كمتتا تتتتا لأل فتتال الفرصتتة لألتتتنظم ى إ تتار
ا تتا ح توار ّ تتن م متتن الت بتتري تتن آرائ تتم ى ا واضتتيع ذاا الص تألة حبقتتوق م وت ويتتدهم أل ت
الطفل رو ا سؤولية وجتذير احلس ا دين لدي م ونشر ثقااة حقوق ي رف بت ”بر ان الطفل“.
 -117كما ضمن ا رسوم دد  88ا تؤرخ ى  24ديستمرب  2011ا ت ألت بتنظتيم اجلم يتاا،
ح الطفل حال بألوغه سن السادسة شر ى حرية التنظّم ى إ ار مج ية أو منظمتة أو االنتمتا
إلي ا أو االنسحاب من ا.

(ب) حرية الفكر نالودما نالميىل (التوص تل  36ن)37
 -118أص تتبحم حلري تتة الف تتر والوج تتدان وال تتدين قيم تتة دس تتتورية (الفص تتل  ،)6وه تتو م تتا جي تتل
ا نشور دد  108التذ نتع ارتتدا التز الطتائفي ى ا متاكن ال امتة وى الشتوار وا تدارس ى
ح تتم ا تتدوم منتتذ ستتنة  ،2011كمتتا ان ارتتتدا التتز الطتتائفي مل ي تتد ثتتل اش ت اال أل ت أرض
الواقع منذ سنة  2011خصوصا من خالل ت ريس الق ا هلذه احلرية وضمانه مارست ا.
 -119كم تتا ختصت ت وزارة الش تتؤون الديني تتة ا تم تتاداا س تتنوية لص تتيانة ا تتامل الديني تتة ختأل تتن
الدايانا( .مألح دد )12

(ج) ح احلصول عر ا عروللت لىل جمموعة لتنوعة لىل ا صرل د ناحلمليرة لرىل ا روا
الضلد درفله الطفل
 -120ضمنم الفقرة  01من الفصل  24والفصل  32من الدستور هذا احل .
 -121كم تتا ض تتمن الق تتانون ا ساس تتي تتدد  22لس تتنة  ،2016ا ت ألت ت ابحلت ت ى النف تتاذ إىل
ا ألومة ،حت كتل شتخ ى احلصتول ألت ا ألومتة تتد يما لألشتفااية وت زيتزا لألمشتاركة وترشتيدا
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لألحوكمة .ايمتا ضتمن الفصتل  33متن ا رستوم تدد  115لستتة  2011ا ت ألت حبريتة الصتحااة
والطبا ة والنشر محاية الطفل من الت ّد أليه من خالل نشر وقائع احلادثة ا ت ألقة به.

 -122كما اقت ا رسوم دد  116لسنة  2011وجتوب اصتدار كتراس شترو تت ألت مبتن
إجازة واستاالل قناة إذا ية أو تألفزية خاصة ،ومن بن مبادئ ا ضمان مسامهة الطفل ى ا شت د
اإل المتتي الستتم ي والبصتتر وال متتل أل ت نشتتر ثقااتتة حقتتوق الطفتتل وترستتيخ ا ضتتمن ال تربامج
ا وج تتة ل تته ،وحت ت الطف تتل ى احلماي تتة بس تتبب تتدم ن تتجه الب تتدين والف تتر  ،كم تتا أورد كت تراس
الشتترو تتدة التزامتتاا أبرزهتتا محايتتة ا طيتتاا الشخصتتية لألطفتتل وكستتب التتد م والتأييتتد لق تتااي
ا فال ،وت من أح اما خاصة حبمايتة ا فتال متن نتن ا تامن الستم ية البصترية وجتوب
وضع التحذيراا الالزمة.
 -123كمتتا نتتذ ّكر مبتتا ن ت أليتته الفصتتل  28متتن القتتانون ا ساستتي تتدد  63لستتنة 2004
ا ت أل حبماية ا طياا الشخصية من أنته ”ال جيتوز أن جيتر أ ت ترض ت ستفي أو غتري قتانوين
لألطف تتل ى حياتت تته اخلاصت تتة أو أس ت ترته أو منزلت تته أو مراس تتالته وال أ مست تتاس غت تتري قت تتانوين بشت تتراه
ومس ته“.
 -124وجملاهب تتة االنت اك تتاا احلاص تتألة ى الت تتا ي اإل الم تتي لق تتااي الطفول تتة مث تتل وضت ت ياا
االستاالل اجلنسي واالنتحار وال نن ،أجريتم تدد متن ا نشتطة التو ويتة متن تنظتيم وزارة ا ترأة
وا سرة والطفولة واهليئتة ال أليتا ا ستتقألة لإل تالم الستم ي البصتر ونقابتة الصتحفين وا ؤسستاا
اإل الميتتة ابلت تتاون متتع جمألتتس أورواب حتتول ا اجلتتة اإل الميتتة لق تتااي ا فتتال ل تتمان ا ادلتتة
ا طألوبة بن ت ريس حرية الت بري ومحاية حقوق الطفل.
 -125ود م ت تا دور وست تتائل اإل ت تتالم واالتصت تتال لألن تتوض برست تتالت ا ى ت زيت تتز منا ت تتة ا فت تتال
ومحايت م من ا خا ر االجتما ية احملدقة هبم ،يؤمن مرصد اإل الم والت وين والتوثي والدراستاا
حتتول محايتتة حقتتوق الطف تتل دوراا تدريبيتتة لفائتتدة الصتتحفين زي تتد أته تيأل م وت زيتتز ق تتدراهتم ى
الت امتل متع ق تااي الطفولتة ،كمتا يتنظم ا رصتد لقتا اا ونتدواا تتنتاول ابلتدرس صتورة الطفتتل ى
وس تتائل اإل تتالم ،م تتن ذل ت تنظيم تته ى ج تتانفي  2016الن تتدوة الو ني تتة ح تتول ”ت تتا ي وس تتائل
اال الم واالتصال مع ظاهرة االنتحار“.

البلب اخللل
العنف ضم األطفلل
(أ) العقودة البمب ة (التوص تل  40ن)41
 -126أصدرا تونس القتانون تدد  40لستنة  2010ا ت ألت بتنقتي أح تام ا تادة  319متن
اجملألتتة اجلزائيتتة التتذ مل ي تتد جييتتز ال قتتوابا اجلستتدية كطريقتتة لرتبيتتة الطفتتل س توا أكتتان متتن قبتتل
الوالدين أو ممن له سألطة أتديبية أليه.
 -127كما نشرا خألية ألوم اإلجترام مبركتز الدراستاا القانونيتة والق تائية التتابع لتوزارة ال تدل
خالل سنة  2013نتائج دراسة ألميتة ميدانيتة أجرهتتا حتول جترائم ال نتن لتدا الشتباب مشألتم
ينتتة متتن الشتتباب ا تتود ن مبراكتتز اإلصتتال والستتجن ا بتتتدئن متتن م أو ال ائتتدين ،إضتتااة إىل
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إج ترا حتقيق تتاا ى مجي تتع حتتاالا اال ت تتدا وال ن تتن ض تتد ا فتتال واخت تتاذ الت تتدابري واإلج ترا اا
حلمايتتة حقتتوق ا فتتال ال تتحااي والش ت ود ومصتتاحل م ى مأليتتة ا قاضتتاة اجلنائيتتة ،مبتتا ى ذل ت
السما بتقدم ا دلة ا سجألة ابلفيتديو وكانتم تألت الدراستة ستندا لألنظتر ى مراج تة جمألتة محايتة
الطفل إبدرا اح ام جديدة تت أل ابلطفل ال حية وكيفية الت د به.
 -128وس تتيتم مبش تترو ق تتانون محاي تتة الطف تتل ال تتحية ،اجل تتار إ تتداده تاي تتري ت ري تتن ”إس تتا ة
ا امألة اال تيادية“.
 -129كما قامم تونس حبمالا تثقين وتو ية امة لألت ريتن ابآلاثر ال تارة لأل قوبتة البدنيتة
وال نتتن ا نتتزي ،هبتتدف تايتتري الصتتور النمطيتتة جتتتاه هتتذه ا مارستتة وت زيتتز القتتيم اإلجيابيتتة والرتبيتتة
القائمتة ألت ا شتتاركة ضتتماان حلصتتول ا فتتال وأستترهم ألت اخلتتدماا ا الئمتتة ى جمتتاي الت تتاى
وإ ادة اإلدما االجتما ي لألحصول أل مسا دة ا الة.
 -130كمتا أجنتزا وزارة ا ترأة وا سترة والطفولتة وكبتار الستن ى إ تار نشتر التو ي ب ترورة التصتد
لأل نن ضد ا فال وبد م من م تب ”اليونسين  -تونس“ وابلشراكة مع اجملتمع ا دين:
•

االسرتاتيجية االتصالية الو نية لألتصد لأل نن ضد ا فال؛

•

وم ة تو وية مرئية نوا ا ”أضرب ا ثل والدك وابحلوار ريب صاارك“؛

مبادرة ”االئتالف الو ي من أجل التصد لأل نن ضد ا فال“ التيت مج تم
•
الوزارة بت  35مج ية انشطة ى جمال الطفولة ،وي متل هتذا االئتتالف ألت تطتوير
ال مل من أجل التصد لأل نن ضد ا فال ،وت د م قدراا هذه اجلم يتاا
ى جمال التصت ّد لأل نتن ضتد ا فتال متن ختالل تنظتيم مألتقيتاا و نيتة حتول
الظاهرة ود م الشراكاا والت ريتن بتوصتياا ا متن ال تام لألمتم ا تحتدة بشتأن
وقن ال نن ض ّد ا فال.
 -131ي ترب ال نن ى الوسط ا درسي ظتاهرة اجتما يتة مت تددة ا شت ال (مألحت تدد )13
اذ حتتتر وزارة الرتبيتتة ى إ تتار اإلصتتال الرتبتتو أل ت تطتتوير احليتتاة ا درستتية واالرتقتتا هبتتا متتن
خالل مراج ة الزمن ا درسي لفس اجملال لألتألميذ وا درسن وغريهم لالنصت ار التتام والفا تل ى
هذا ا سار ،ا ال ن تف يل اجملألس البيداغوجي لألمدرسن وجمألس ا ؤسسة.
 -132كمتتا انفتحتتم الشتراكة ى جمتتال التصتتد لأل نتتن ألت ا ؤسستتاا الثقاايتتة تترب بترانمج
مشرتك مع م رجان تونس الدوي سر ا فال ،اذ نظّمم الدورة الثالثة لألم رجان حتم ش ار
”مس تتر ض ت ّد ال ن تتن“ ،وت أي تتا تنظ تتيم مائ تتدة مس تتتديرة ح تتول ال ن تتن ا س تتألط ض ت ّد ا ف تتال
مبشاركة أ فال وايا تن ،إىل جانتب تنظتيم ورشتاا انيتة حتول موضتو ”أشت ال ال نتن ا ستألط
أل ا فال“.
 -133ي تتطألع منتتدوب محايتتة الطفولتتة بتتدور وقتتائي هتتام ي تتبطه الفصتتل  30متتن جمألتتة محايتتة
الطفتتل اذ يقتتوم حتتال تألقيتته أ إش ت ار بت تترض فتتل لستتو م امألتتة أو نتتن ،إبج ترا التح ترايا
الالزمتتة لألتأكتتد متتن صتتحته بشتتى الستتبل ا تاحتتة وي متتد اىل إاثرة التتب تتاا اجلزائيتتة نتتد االقت تتا
ويست ر ا نتتدوب ألت اختتتاذ اإلجترا اا الالزمتتة لتم تتن الطفتتل ال تحية متتن جتتتاوز آاثر اال تتتدا
والقستتوة التتيت ت تترض هلتتا ،و نتته االستتت انة ابل ائألتتة (متتا مل ت تتن هتتي ذاهتتتا مصتتدر الت ديتتد) متتن
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خ تتالل التوجي تته واإلرش تتاد والتو ي تتة وا رااق تتة النفس تتية ومبراك تتز ال تتداا واإلدم تتا االجتم تتا ي وه تتي
مؤسستتاا تتتتوىل اإلدمتتا االجتمتتا ي وا صتتاحلة ال ائأليتتة وا رااقتتة ى حتتاالا اإلدمتتان والتتتدخن
وذل بتواري أنشطة تربوية وتراي ية ورايضية .وينتفع خبتدماهتا ا فتال ا تددون والتذين ي يشتون
ص وابا الئقية وص وابا ى الت يّن االجتما ي.
 -134ثّل مركز الر اية النفسية لألنسا وا فال ضحااي ال نن الذ ت إحداثه ستنة 2012
بواليتتة بتتن تتروس ى إ تتار الشتراكة متتع الوكالتتة االستتبانية لألت تتاون التتدوي متتن أجتتل التنميتتة ا تتا
مفتوحتتا إلستتدا ختتدماا تثقيفيتتة وصتتحية تشتتمل اب ستتاس جمتتاالا اإلصتتاا واإلرشتتاد والتو يتتة
واإلحا تتة النفستتية ا ختصتتة ابلنستتا وكتتذل لأل فتتال ا رضتتن لأل نتتن أو التتذين ت ايش توا متتع
وض ياا نيفة داخل أسرهم.
 -135وقد بألغ ال دد االمجاي لأل فال ا نتف ن ب ياداا الصحة ال قألية خالل الفرتة ا رتاوحة
بن  2012و 2494 ،2016فال ،وتّ تصنين ا فال إىل ثالثة أصناف:
•

ا ف تتال ضح ت تتااي ال نت تتن اجلن ت تتسي :تّ خ ت تتالل س تتنة  2016ى إ تتار مش تترو
ش تراكة ب تتن وزارة الص تتحة ومج ي تتة تونس تتية تنظ تتيم دوراا ت ويني تتة لفائ تتدة أ ب تتا
وقوابل وأخصائين نفسانين وممرضن حول ”اإلحا ة اب فال ضحااي ال نتن
اجلنسي“ ،وقد استتقبل ا ركتز  20فتال ت رضتوا لال تتدا اجلنستي وذلت قصتد
الفح والت فل.

•

ا فال ا رضون لأل نن ا سر  :ت الت فل اب فال ضحااي ال نتن ا ستر
من بين م  34.6%يواج تون مشت ألة االكتئتاب و 15.4%ي تانون متن أ راضته
و 3أ فال حاولوا االنتحار أكثر من مرة و 12.8%ي يشون اضتطراابا من زلتة
مث تتل التب تتول وانت تتا س تتألوك تتدواين والشت ت ور اب رق النفس تتي واخنف تتاض ا دا
ا درسي واالنسحاب و 10.3%يواج ون اضطراابا قأل .

•

ا فت تتال الت تتذين يبت تتدون ست تتألوكياا انتحاريت تتة :يقت تتوم ا ركت تتز ابلت ف ت تل اب فت تتال
وا راهقن الذين حياولون االنتحار.

 -136كما ت مل الألجنة الو نية ااحة االنتحار أل صتياغة االسترتاتيجية الو نيتة ااحتة
االنتحار.
ّ -137ورا وزارة الشؤون الدينية مقاربة جديدة لأل تاتيب ترت ز أل تربيتة الناشتئة ألت قتيم
اال تتتدال والتستتام لألوقايتتة متتن خطتتاب ال نتتن وال راهيتتة .وتقتتوم أل ت صتتيانة احلرمتتة اجلستتدية
لأل فتتال ومحتتايت م متتن ال نتتن ا متتارس متتن تترف ا تتريب ألمتتا وأ ّن الفصتتل  14متتن ق ترار التتوزير
ا ول ا تتؤرخ ى  6س تتبتمرب  1980وا ت أل ت ت إب تتادة تنظ تتيم ال تاتي تتب القرآني تتة ي تتن ّ ألت ت أن تته
”ال تتن لألمتتؤدب أبيتتة حتتال استتتخدام أ تألميتتذ ى مصتتألحته اخلاصتتة كمتتا حيجتتر أليتته تستأليط
ال قوابا البدنية أل تالمذته“.
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(ب) قسلء ا عللرة ناإلمهلل (التوص تل  47ن)48
 -138تذ ّكر تونس مبا جا ى تقاريرها السابقة خبصو هذه الفقرة وت ين إلي ا متا ت تمنته
الفقتراا الستتابقة ى هتتذا التقريتتر ايمتتا يت ألت ابلقتتانون ا ساستتي تتدد 58لستتنة  2017لألق تتا
أل ال نن ض ّد ا رأة والقانون ا ساسي دد  61ا ت أل مبنع اإلجتار اب شخا .

(ج) ااستغالل اجلن ي نااعتماء اجلن ي (التوص تل  61ن)62
تؤرخ ى  11أوا  2017ا ت ألت ت
 -139نت ت الق تتانون ا ساس تتي تتدد  58لس تتنة  2017ا ت ّ
ابلق ا أل ال نن ضد ا رأة ،والذ دخل حيز النفتاذ ى  16ايفتر  ،2018ألت مجألتة متن
ا ح تتام ا ت ألق تتة اب ف تتال ،ذك تتورا ك تتانوا أو إاناث ،إذ ا ت تتربهم منظ تتوين اب س تتاس ض تتمن ب تتارة
”ال تتحية“ التتيت تألتتزم الدولتتة ابلت تتد هبتتم ومحتتايت م متتن أ ش ت ل متتن أش ت ال ال نتتن ا ستتألط
أل تتي م وخصوص تتا ال ن تتن اجلنس تتي (الفص تتل /3مط تتة أخ تترية) .كم تتا أدر ه تتذا ال تتن مجأل تتة م تتن
التنقيحتتاا أل ت اجملأل تتة اجلزائي تتة ا ت ألق تتة اب فتتال م تتن اجلنس تتن وا تمثأل تتة ى خص تتو اال ت تتدا
اجلنسي ايما يألي:
 -140تش تتديد ال قوب تتة كألم تتا ست تألّط ال ن تتن اجلنس تتي ألت ت ف تتل م تتن ذلت ت التح ت ّتر اجلنس تتي
(الفصل  226اثلثا) ،كما ت التشديد ى قوبة االغتصاب واالتصال اجلنسي ابلرضا ى صتورة
ارت اب اجلر ة ابست مال ال نن أو السال أو الت ديد به أو ابست مال مواد أو أقرا أو أدوية
خمتتدرة أو خمتتدراا أو إذا كانتتم ال تتحية ى حالتتة است ت اف مرتبطتتة بصتتار أو تق ت ّدم ى الستتن
أو متترض خطتتري أو احلمتتل أو القصتتور التتذهي التتيت ت ت ن قتتدرهتا أل ت التصتتد أل ت ا تتتد
أو إذا حصألم ممّن كانم له سألطة أل ال حية أو استال نفوذ وظيفه أو من جممو ة أشخا
اا ألن أو مشاركن.
 -141التنص تتي أل ت ت جت ترائم جنس تتية جدي تتدة مرت ب تتة ض تتد ف تتل م تتن ذل ت ت س تتفا الق تترى
ابغتصتتاب فتتل إذا ارت بتتم اجلر تتة متتن أشتتخا حمت ّددين متتن ا قتارب مثتتل ا صتتول وإن أل توا
والفرو وإن سفألوا واإلخوة وا خواا والتشديد ى قوبت ا (الفقرة  3من الفصل .)227
 -142إضتتااة جر تتة جديتتدة تت ألّت ب ت ”تشتتويه أو بتترت جزئتتي أو كألتتي لأل تتو التناستتألي لألمترأة“
(الفقتترة ب 3متتن الفصتتل  )221والتتيت غالبتتا متتا ت ألت مبمارستتاا ضتتارة ضتتد الفتيتتاا وخصوصتتا
اخلتان.
 -143إ تتادة ت ري تتن جر تتة االغتص تتاب وحتدي تتد ركن ت تا ا تتاد ا تمث تتل ى ”ك تتل ا تتل إي تتال
جنستتي م متتا كانتتم بي تتته والوستتيألة ا ستتت مألة ضتتد أنث ت أو ذكتتر دون رضتتا“ مبتتا يقطتتع متتع
التمييز ضد ا رأة الذ كان م رسا ى جر ة االغتصاب وجي أل ا تشمل ال تحااي ذكتورا كتانوا أو
إان مع ا تبار ”الرضا مفقودا إذا كان سن ال حية دون  16اما كامألة“ بدال متن  13امتا
ى القانون الساب .
 -144مراج ة مقت ياا الفصل  227م رر من اجملألة اجلزائيتة التذ كتان يّتز ى ال قوبتة بتن
ا واق ة ابلرضا لطفألة سن ا بن  13و 15سنة من ج ة (سم سنواا سجن) وسن ا بتن 15
ووحتتد ستتن الطفألتتة ى كألتتتا احلتتالتن وابتتتم
و 18ستتنة متتن ج تتة أختترا (مختتس ستتنواا ستتجن) ّ
االتصتتال اجلنستتي ابلرضتتا بتتن  16و 18ستتنة ي اقتتب أليتته خبمتتس ستتنواا ستتجن متتع تطبي ت
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مقت ياا الفصتل  59متن جمألتة محايتة الطفتل إذا كتان مرت تب اجلر تة فتال .وهتو اصتل يستم
لقاضتي ا سترة نتد احل تم ى ق تية تت ألت بطفتل م تدد أن أيذن إبحتدا الوستائل محايتة لته متتن
ذل ت إبقتتا الطفتتل لتتدا ائألتتته أو إبقتتا ه لتتدا ائألتتته وت أليتتن منتتدوب محايتتة الطفولتتة مبتاب تتته
ومسا دة ال ائألة وتوجي تا أو إخ تا ه لألمراقبتة الطبيتة والنفستانية أو وضت ه حتتم نظتام ال فالتة
أو لتتدا ائألتتة استتتقبال أو لتتدا مؤسستتة اجتما يتتة أو تربويتتة خمتصتتة أو وضت ه مبركتتز لألت تتوين أو
الت ألتتيم .وهتتي تنصيصتتاا تستتم حبمايتتة الطفألتتة اجملتتي ألي تتا والطفتتل مرت تتب اجلر تتة متتع مرا تتاة
مصألحة كل من ما اب تبارمها فألن.
 -145حتتذف كتتل إم انيتتة لإلاتتالا متتن ال قتتاب ى صتتورة ارت تتاب جر تتة ضتتد فتتل وذل ت
حبذف إم انية زوا الفا ل ابجملي ألي ا إذا متم ا واق ة ابلرضتا ى الصتورتن ا بينتتن آنفتا وى
صورة الفرار ببنم.
 -146التنصي ألت إجترا اا خاصتة ى الت تد ابلطفتل ضتحية اال تتدا اجلنستي إذ اقت ت
الفصت تتل  29أنت تته ”جي ت تب مست تتا الطفت تتل ضت تتحية اجل ت ترائم اجلنست تتية حب ت تتور أخصت تتائي نفست تتاين أو
اجتمتتا ي ،ويقتتع ت تتمن مألحوظاتتته ى تقريتتر ي تتد هلتتذا الاتترض .وال تتن مستتا الطفتتل ضتتحية
اجلترائم اجلنستية أكثتر متن مترة ألت أن يتتم تستجيل مسا ته بطريقتة حتفتظ الصتوا والصتورة .و نتع
إج ترا م ااحتتة متتع ا ظنتتون ايتته ى اجل ترائم اجلنستتية إذا كانتتم ال تتحية فتتال“ ألمتتا وأنتته ستتب
لفرقة الوقاية االجتما ية ابلشر ة ال دلية بتونس أن أدرجم من ضمن ا مارستاا اجليتدة ضترورة
مسا الطفل ضحية اجلرائم اجلنسية حب ور أخصائي نفساين أو اجتما ي حى قبتل صتدور ذلت
القانون ا ساسي.
 -147وتنفي تتذا قت تتياا الفص تتل  24م تتن ه تتذا الق تتانون ا ساس تتي ،أح تتدثم وزارة الداخألي تتة
وحدتن مركزيتن بسأل ي الشر ة واحلرس الو ي وكذل  70وحدة خمتصة مبنا ا من الو ي
و 56وحدة خمتصة مبنا احلرس الو ي لألبحث ى جرائم ال نن ض ّد ا رأة والطفتل ،وت تم متن
بن ناصرها نسا  ،إضااة إىل اختاذ وسائل محايتة لفائتدة ال تحااي كتإيوائ م أبمتاكن آمنتة واب تاد
ا تتتد تتن م تتان إقامتتة ال تتحية وتقتتدم اإلس ت اااا ى احلتتاالا ا ستتت جألة .وقتتد ا تمتتدا
برامج ت وين نتستي الوحتداا ا تذكورة متن إ تاراا وأ توان ى جمتال حقتوق الطفتل ،مبتا يستم
هلا حبسن الت د ابل حااي من نسا وأ فال مرااقن هلن واختتاذ وستائل محايتة لفائتدهتم كتإيوائ م
أبماكن آمنة واب اد ا تد ن م ان إقامتة ال تحية وتقتدم اإلست اااا ى احلتاالا ا ستت جألة
وذل ب د احلصول أل إذن من وكأليل اجلم ورية.
 -148كمتتا تقتتوم الوحتتداا ا منيتتة وا صتتاح ا ختصتتة بتتوزارة الداخأليتتة حبمايتتة ا فتتال ضتتحااي
ا تتتدا اا ال نتتن ا تتاد واجلنستتي وذلت متتن ختتالل مأل تتا الوقتتائي ا تمثّتتل ى تنظتتيم التتدورايا
واحلمت تتالا ا مني ت تتة الوقائي ت تتة ابلش ت توار والف ت تتا اا ال ام ت تتة لألتصت تتد لش ت ت ّتى أش ت ت ال اال ت ت تتدا
واستاالل ا فتال ومتن ختالل دورهتا الزجتر ا ت ألت بتحريتر حماضتر حبتث ضت ّد ا تتدين وإجترا
التّساخري الطبية والفنية ال رورية إلضتااة وستائل اإلثبتاا ال ألميتة ألتن الق تية متن أجتل ضتمان
ض تتبط اجلن تتاة و تتدم إاالهت تتم م تتن ال ق تتاب ،إض تتااة إىل دوره تتا التنس تتيقي م تتع خمتأل تتن ا ت تتدخألن
(مندوب محاية الطفولة ،قاضي ا سرة ،بيب شر ي ،بيب نفسي ،مركز ر ايتة اجتما يتة)...
لتواري احلماية اجلسدية والنفسية لألطفل ال حية سوا كان ا تد من أاراد ال ائألة أو من الاري.
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 -149وضبطم وزارة الداخألية برامج ت وينية لتطوير وجتويد جماالا الت توين مبختألتن متدارس
ا متتن التتو ي واحلتترس التتو ي والتتيت يتألق ت متتن خالهلتتا ا رتبصتتون ت وينتتا ى تتدة حمتتاور تت أل ت
حبقتتوق اإلنستتان وحقتتوق الطفتتل ابخلصتتو  ،إضتتااة اىل تنظتتيم دوراا تدريبيتتة هتتتدف إىل تطتتوير
وتنمية كفاايا اإل اراا وا وان ا باشرين لق ااي الطفولة.
 -150ويستتتفيد إ تتاراا ستتامون صتتألب وزارة الداخأليتتة متتن بترانمج ت تتويي يتواصتتل يألتتة ستتنة
دراسية لألحصول أل ش ادة ال فا ة القيادية اب درسة ال أليا لقواا ا متن التداخألي والتيت تتدر
متتن بتتن حمتتاور الت تتوين متتداخالا ودروس خاصتتة حبقتتوق الطفتتل ،كمتتا أجنتتزا متتذكراا وحبتتو
خ تتتم دروس م تتن قب تتل إ تتاراا ال تتوزارة مبختأل تتن م تتدارس ا م تتن ال تتو ي واحل تترس ال تتو ي تناول تتم
ناوين تتا موض تتو حق تتوق الطف تتل وض تتماانته ،م تتن ذلت ت ”انّي تتاا البح تتث ى ق تتااي الطفول تتة“
و”ال نن ضد ا فال“ و”محاية الطفل اجلان “ و”االجتار اب فال“.
 -151وتوحيدا لإلجترا اا نتد الت تد بق تااي الطفولتة صتدرا مناشتري وبرقيتاا ومألحوظتاا
مل ن وزير الداخألية وا ديرين ال امن لألسالك ا منية ،تت أل ابلتتذكري ابإلجترا اا ا تّب تة ى
ق تتااي الطفولتتة وتوحيتتدها ،بنتتا أل ت تطت ّتور اجلر تتة وبتتروز ظ تواهر اجتما يتتة مستتتحدثة كاختفتتا
ا فال واال تدا اا اجلنسية وال نن وحماولة االنتحار وإثباا النسب.
 -152كما تّ إحدا وحدة منوذجية ”إجناد“ بوزارة الصحة.
ّ -153رف الفصل  2من القانون ا ساسي تدد  61لستنة  2016ا ت ألت مب ااحتة االجتتار
اب شخا االستاالل اجلنستي أبنته ”احلصتول ألت منتااع أاي كانتم بي ت تا متن ختالل تتوريط
شخ ى أ مال د ارة أو باا أو ى تقدم أ أنوا أخرا من اخلدماا اجلنستية مبتا ى ذلت
استتتاالله ى ا شتتاهد اإلابحيتتة إبنتتتا مشتتاهد وم تواد إابحيتتة أو مس ت ا أو تروجي تتا أب وستتيألة
كانم“.
 -154وا تتترب الفصتتل  5من ته جر تتة االجتتتار اب شتتخا قائمتتة ى صتتورة االستتتاالل اجلنستتي
لأل فت تتال دون ا خت تتذ ب ت تتن اال تبت تتار لألوست تتائل ا ست تتت مألة مت تتن ”ابست تتت مال القت تتوة أو الست تتال
أو الت دي تتد هبم تتا أو غ تتري ذلت ت م تتن أشت ت ال اإلكت تراه أو االختط تتاف أو االحتي تتال أو اخل تتدا أو
استاالل حالة است اف أو استاالل نفوذ أو تستأليم أو قبتول مبتالغ ماليتة أو متزااي أو طتااي أو
و ود ب طااي لنيل موااقة شخ له سيطرة أل شخ آخر“ .وابلتاي اإن جر تة االجتتار التيت
ي ون ضحيت ا فال ال ي تد اي ا ابلوسائل ا ست مألة اي ا.
 -155شتتر م وزارة ا ترأة وا ستترة والطفولتتة وكبتتار الستتن ابلت تتاون متتع جمألتتس أورواب ى تنفيتتذ
بترانمج و تتي حتتول محايتتة ا فتتال متتن كااتتة أشت ال االستتتاالل واال تتتدا اا اجلنستتية ،ي تتدف
لنشتتر التتو ي مبتتدا خطتتورة هتتذه الظتتاهرة وت زيتتز قتتدراا ا تتتدخألن ا يتتدانين ،مبتتا ي تتمن محايتتة
كااية لأل فال ى جمال الوقاية والت د اب فتال ال تحااي وتتواري الر ايتة وال نايتة الالّزمتتن هلتم،
مبتتا ى ذلت ضتتمان تقتتدم ختتدماا شتتامألة تستتتجيب الحتياجتتاا ا فتتال دون أ شت ل متتن
أش ت ال التمييتتز ،إىل جانتتب وضتتع إ تتار تش تري ي متقتتدم ومالئتتم يرستتخ مبتتادئ احلمايتتة القانونيتتة
لأل فتتال ويؤستتس لواقتتع أا تتل يُبتتىن أل ت أستتس اح ترتام مبتتدأ مصتتألحة الطفتتل الف تتأل وإ متتال
حقوق ا فال ،كتذل د تم إنشتا شتب ة متن ا نيتن ضتد االستتاالل واال تتدا اجلنستي ضتد
ا فال (مألح دد .)14
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( ) احلر يف عررمم التعرر لرتعرركي أن غررره لرىل ضرررنب ا عللررة أن العقودررة القلسر ة
أن الالقب لب ة أن ا ه نة ،ملل يف ذلك العقلب البمين (التوص تني  38ن)39
 -156ن ت الفصتتل  23متتن الدستتتور أل ت أنتته ”حتمتتي الدولتتة كرامتتة التتذاا البش ترية وحرمتتة
اجلستتد ،ومتنتتع الت تتذيب ا نتتو وا تتاد  .وال تستتقط جر تتة الت تتذيب ابلتقتتادم“ اباتتتم بتتذل
مسألة منع الت ذيب ذاا مرتبة دستورية موجبة ال مة القوانن وا مارساا واق ا.
 -157مال متتة لالتفاقيتتة الدوليتتة نتتع مجيتتع أش ت ال الت تتذيب وا امألتتة الالإنستتانية وا ينتتة ،تّ
تنقي الفصول ا ت ألقتة جبر تة الت تذيب ضتمن اجملألتة اجلزائيتة مبقت ت ا رستوم  106لستنة 2011
التذ أدر ابلفصتل  101م ترر (جديتد) متن اجملألتة اجلزائيتة ت ريفتا جديتدا لألت تذيب ،كمتا شت ّدد
الفصل  103جديد من اجملألتة اجلزائيتة ال قوبتة ألت ا وظتن ال متومي وشتب ه التذ ي تتد ألت
حرية غريه الذاتية دون موجب قانوين .وجا ا رسوم ا ذكور مببدأ مشول ال قوبة تن يباشتر بنفسته
أو بواستتطة غتتريه ستتو م امألتتة ضت ّد متتتّ م أو شتتاهد أو خبتتري بستتبب إدالئتته بتصتري أو لألحصتتول
يوستع احلمايتة لتشتمل كتل شتاهد أو خبتري يتدي
منه أل إقرار أو تصري  ،وهتو متا متن شتأنه أن ّ
بتصري ى ش ادة ض ّد مرت ي جر ة الت ذيب.
 -158أمت تتا خبصت تتو التت تتدابري ا تخت تتذة ل ت تتمان ا تبت تتار ت ت تريض فت تتل لألت ت تتذيب أو ا امألت تتة
أو ال قوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية أو ا ين تتة ظرا تتا مش تتددا لأل قوب تتة وكفال تتة تناس تتب ال ق تتوابا
الصادرة مع خطورة اجلر ة ،اقد نصم الفقرة الثالثة من الفصل  101اثنيا واقا تا متتم إضتااته
مبوجتتب ا رستتوم تتدد  106لستتنة  2011ا بتتن آنفتتا أل ت أنتته ”وي تتون ال قتتاب ابلستتجن متتدة
شتترة أ توام وخبطيتتة قتتدرها شتترون ألتتن دينتتار إذا ستتألط الت تتذيب أل ت فتتل “.وابلتتتاي اتتإن
ممارستة الت تذيب ضتد فتل ي تترب ظترف تشتديد ألمتا وأنته ت التنصتي ألت أن جر تة الت تتذيب
ال تسقط مبرور الزمن.
 -159ووضت م الدولتة التونستية آليتاا وقائيتة متتن الت تذيب تتمثتل خصوصتا ى إحتدا اهليئتتة
ؤرخ  21أكتوبر  2013وهي
الو نية لألوقاية من الت ذيب مبقت القانون ا ساسي دد  43ا ّ
موس ت ة أل ت مجيتتع أمتتاكن االحتجتتاز التتيت
آليتتة و نيتتة لألوقايتتة متتن الت تتذيب ،مستتتقألّة وهلتتا واليتتة ّ
تشتتمل ابخلصتتو الستتجون ا دنيتتة ومراكتتز إصتتال ا فتتال اجلتتاحنن ومراكتتز إي توا ومالحظتتة
ا فتتال ومراكتتز االحتفتتا ومؤسستتاا ال تتال النفستتي ومراكتتز إي توا الالجئتتن و تتالي الألجتتو
ومراكتتز ا تتاجرين ومراكتتز احلجتتز الصتتحي ومنتتا ال بتتور ى ا طتتاراا وا توان ومراكتتز التأديتتب
تا اهليئتة دختول مجيتع
والوسائل ا ستخدمة لنقتل ا شتخا احملترومن متن حتريت م .و تن
خاص تتة م تتع ا ش تتخا احمل تترومن م تتن
أم تتاكن االحتج تتاز ومنشت ت هتا ومرااق تتا وإجت ترا مق تتابالا ّ
حرايهتم أو أ ّ شخ آخر ن أن يقدم م ألومتاا دون وجتود شت ود وذلت بصتورة شخصتية
وتقوم بزايراا دون ساب إش ار وى أ وقم.
 -160وى نف تتس الس تتياق ت إب ترام اتفاقي تتة ش تراكة ب تتن وزارة ال تتدل وحق تتوق اإلنس تتان وال دال تتة
االنتقاليتتة ووزارة الشتتباب والرايضتتة ووزارة ا ترأة وا ستترة والطفولتتة ى  12جتتانفي  ،2015هبتتدف
حتسن اخلدماا التيت تقتدم ا مراكتز إصتال ا فتال ى نتزا متع القتانون وتطتوير آليتاا الت تد
مبتتا حيق ت ا هتتداف ا ساستتية راكتتز اإلصتتال ى إ تتار اح ترتام ا نظومتتة الو نيتتة حلقتتوق الطفتتل
وا واثي ت الدوليتتة ذاا ال القتتة .وت متتل هتتذه االتفاقيتتة أل ت تف يتتل التتدور الرقتتايب نتتدوب محايتتة
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الطفولتة متتن ختتالل الستتما لألمختولن متتن م بتتذل وحبستتب مرجتتع نظتترهم الترتايب القيتتام بتزايراا
دوريتة راكتتز إصتتال ا فتال ومتاب تتة وضت ياهتم دون إذن مستتب وحتى دون إشت ار وم متتا كتتان
توقيم الزايرة هبدف اال ال أل ظروف اإلقامة واإل اشة داخأل ا ومدا احرتام حقوق الطفل
ى خمتألن مراحل الت د.
وت إ تتداد مش تترو منش تتور ي تتدف اىل من تتع ارت تتاب ال ن تتن ض تتد ا ش تتخا وخاص تتة
ّ -161
ا فال ا ت د هبم مبؤسساا الر اية االجتما يتة وبوحتداا ال تي ا ختصتة ى ر ايتة ا فتال
ا ولودين خار إ ار الزوجية ومبراكز الرتبية ا ختصة ى الت د اب فال ا وقن.
 -162كمتتا تّ اب ترام اتفاقيتتة ت تتاون متتع وزارة ال تتدل وحقتتوق االنستتان ى جمتتال أتهيتتل وإدمتتا
ا فتتال اجلتتاحنن ا ستترحن متتن مراكتتز االصتتال الرتبتتو واإلحا تتة هبتتم اجتما يتتا ونفستتيا .وت
تطوير الشراكة مع م وانا اجملتمع ا دين وا ؤسساا التالية:
•

إب ترام اتفاقي تتة ت تتاون م تتع ا تتد ال تتريب حلق تتوق االنس تتان س تتنة  ،2013لرتس تتيخ
ا قاربة احلقوقية ى سياساا وبرامج الن وض االجتما ي؛

•

إبرام اتفاقية ت اون مع ا ركز الو ي لإل المية ا وج ة لألطفتل ستنة  ،2014وهتتدف
إىل نشر الثّقااة الرقميّة بن صفوف ا فال ذو اإل اقة وا فال ا ددين؛

•

إبرام اتفاقية ت اون مع الرابطتة التونستية لألتداا تن حقتوق االنستان ستنة ،2015
تت أل ب بط إجرا اا زايراا الرابطة راكز مالحظة ا فتال ومؤسستاا الر ايتة
االجتما ي تتة لألوق تتوف أل ت ت م تتدا م تتال ة ظ تتروف اإلقام تتة والف تتا والتج ي ت تزاا
لألتشريع الو ي واالتفاقياا الدولية حلقوق اإلنسان؛

•

إبرام اتفاقية ت تاون متع م تتب ا نظمتة الدوليتة ناه تة الت تذيب بتتونس ستنة ،2015
تت ألت بتتد م ومت تتن ا شتتخا النتتاجن متتن الت تتذيب واالنت اكتتاا اجلستتيمة حلقتتوق
اإلنستتان متتن التمتتتع حبقتتوق م ى إ تتار مستتار ال دالتتة االنتقاليتتة .وقتتد ت ى هتتذا اإل تتار
تنظ تتيم ال دي تتد م تتن ال تتدوراا الت ويني تتة لفائ تتدة ا ت تتدخألن االجتم تتا ين ابإلض تتااة اىل
ت وين نقا اتصال؛

•

إبترام اتفاقيتة ت تتاون متع م تد تتتونس لتأهيتل النتاجن متتن الت تذيب ”نترباس“ ى
جت توان  ،2016هت تتدف اىل ال م تتل ألت ت إ تتادة أتهي تتل الن تتاجن م تتن الت تتذيب
وإدماج م اجتما يا وم نيا؛

•

إبترام اتفاقيتتة شتراكة إ اريتتة متتع اجلم يتتتن ”ا ترأة والترايدة“ و”اجلم يتتة التونستتية
حلق تتوق الطف تتل ى جت توان  ،2016تت ألت ت إب تتداد بت ترانمج مت ام تتل ايم تتا يت ألت ت
ابلتصد والوقاية من ال نن اجلنسي ضد ا فال امة والبناا بش ل خا
واإلحا ة ابل حااي ى هذا اجملال.

(ه) التأه ل البمين نالنف ي نقعل اإل للج اادتملعي لألطفلل الضحلاي
 -163مرا تتاة من تتا قت تتياا الدستتتور ايمتتا يت ألت حبقتتوق الطفتتل وخصوصتتا الفقتترة الثانيتتة متتن
الفصل  47منه وت زيتزا قت تياا جمألتة محايتة الطفتل ى تتونس ،قامتم وزارة ال تدل بت توين جلنتة
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ألت مستتوا مركتز الدراستتاا القانونيتة والق تائية ت تتم ممثألتن تن خمتألتتن التوزاراا و تن اجملتمتتع
ا دين ت مل أل إ داد مشرو قانون لتنقي تأل اجملألتة هبتدف تتواري مجيتع أنتوا احلمايتة لألطفتل
ال حية ب د أن ت ت ريس مجيع أش ال احلماية لألطفل ا دد والطفل اجلان .
وخص ت ت الق ت تتانون ا ساس ت تتي ت تتدد  61لس ت تتنة  2016ا ت أل ت ت ابلوقاي ت تتة م ت تتن االجت ت تتار
-164
ّ
اب شخا وم ااحته الباب الرابع منته آلليتاا احلمايتة وا ستا دة ل تحااي االجتتار اب شتخا
وخصوص تتا ى جم تتال االس تتتاالل االقتص تتاد واالس تتتاالل اجلنس تتي .وأوك تتل ه تتذا الق تتانون لأل يئ تتة
الو نية ااحة االجتار اب شخا م مة تواري تأل ا سا دة ستوا كانتم بيتة (الفصتل )59
او اجتما ية (الفصل  )60أو قانونية (الفصل .)61
 -165كما كرس القانون ا ساسي دد  8لسنة  2017ا ت أل ابلق ا أل ال نن ضتد ا ترأة
آليتتاا لألت تتد ابلنستتا ضتتحااي ال نتتن وا فتتال ا ترااقن هلتتن مبتتا ى ذلت إدرا واجتتب الدولتتة ى
الت تتد مبرااقتتة ضتتحااي ال نتتن ابلتنستتي متتع ا صتتاح ا ختصتتة متتن أجتتل تتتواري ا ستتا دة االجتما يتتة
والصحية والنفسية ال ترورية وتيستري إدمتاج م وإيتوائ م (الفصتل  4مطتة أخترية) وت تريس حت ا ترأة
وا فتتال ا قيمتتن م تتا ى ا تاب تتة الصتتحية والنفستتية وا رااقتتة االجتما يتتة ا ناستتبة والتمتتتع ابلت تتد
ال مومي واجلم يايت ند االقت ا مبا ى ذل اإلنصاا (الفصل  13مطة .)5

البلب ال ل
الب ئة األسرية نالرعلية البميرة (التوص تل  43ن)44
(أ) الب ئة األسرية نسود ه الوالميىل
 -166تتتذ ّكر تتتونس ابلقتتانون تتدد  51لستتنة  2003ا تتن ّق لألقتتانون تتدد  75لستتنة 1998
ا ت ألّ إبسناد لقب ائألي لأل فال ا مألن أو جم وي النسب.
 -167قامتتم وزارة ا ترأة وا ستترة والطفولتتة وكبتتار الستتن بوضتتع وتنفيتتذ ب ترانمج الرتبيتتة ا س ترية
التتذ ينتتدر ى إ تتار أتهيتتل ومرااقتتة ا وليتتا لألقيتتام بوظتتائف م لوقايتتة أستترهم متتن ا ختتا ر التتيت
هتددها والذ ي دف إىل:
•

ت وين  240مدراب أسراي ى جمال الرتبية ا سرية.

•

مرااقة وأتهيل  12000وليا أل ا قل سنواي أ مب دل  500وي ب ل والية.

•

إ داد قا دة م طياا حول ا وليا ا دربن.

 -168وكتتذل بترانمج أتهيتتل الشتتباب لألحيتتاة الزوجيتتة ،والتتذ ينتتدر ى إ تتار إ تتداد وأتهيتتل
الشباب لألحياة الزوجية وي دف إىل:

GE.19-08654

•

أتهيل ا قبألن أل الزوا ،

•

الت رين بقوا د احلياة الزوجية الناجحة وا ستقرة وا توازنة،

•

تنمية ا اراا وا ارف ى ال القة الزوجية ل مان الت امل السأليم مع الشري ،

•

احلد من نسب الطالق.
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(ب) األطفلل احملرنلو لىل الب ئة األسرية (التوص تني  45ن)46
 -169إضااة اىل ما جا ى الفقترة الستابقة مباشترة ( تدد  )....اقتد ان تمم تتونس مبقت ت
القانون ا ساسي دد  30لسنة  2017ا ؤرخ ى  02ما  2017إىل اتفاقيتة الهتا ا ؤرختة
ى  25أكتوبر  1980وا ت ألقة ابجلوانب ا دنية لالختطتاف التدوي لأل فتال وتّ مبقت ت ا متر
احل تتومي تتدد  1209ا تتؤرخ ى  7نتتوامرب  2017و متتال مبقت تتياا الفصتتل  6متتن االتفاقيتتة
ت ين وزارة ال دل كسألطة مركزية تونسية خمتصة بواجب تألقي الطألباا.
 -170كما أدر الفصل  2من القانون ا ساسي تدد  61لستنة  2016ا ت ألت مبنتع االجتتار
اب شتتخا وم ااحتتته متتن بتتن حتتاالا االجتتتار حالتتة ”تبتتي فتتل لاتترض استتتاالله أاي كانتتم
صوره“ قصد إضفا محايتة ألت ا فتال ا تبنتن واحملترومن متن اإل تار ا ستر الطبي تي والتذين
يقع است ماهلم واستاالهلم ى شى أنوا اإلجرام.
 -171ألمتتا كتتذل وأ ّن وزارة ال تتدل قتتد أحتتدثم جلنتتة و نيتتة م ونتتة متتن جممو تتة متتن الق تتاة
واحملامن وا ساتذة اجلام ين لألنظر ى مجألة اتفاقياا الها وتقدم اقرتاحاا ا صادقة.
 -172ومل نتتع تتدم تصتتدي تتتونس اىل حت ّد اآلن ألت اتفاقيتتة الهتتا ا ت ألقتتة حبمايتتة ا فتتال
والت اون ى جمال التبي أل الصت يد التدوي ( )1993لتفتاد بيتع ا فتال تن ريت مأليتاا
التبي غري القانونية من إبرام اتفاقياا أل ا ستوا الثنائي مع بألجي ا وكندا.

البلب ال لدت
اإلعل ة نالصحة األسلس ة نالرعلية اادتملع ة
(أ) األطفلل ذنا اإلعل ة (التوص تل  49ن)50
 -173ت مل الدولة حاليا أل تنقي اصول القانون التوجي ي تدد  83لستنة  2005ا ت ألت
ابلن وض اب شتخا ذو اال اقتة ومحتايت م مبتا يتتال م متع االتفاقيتة الدوليتة حلقتوق ا شتخا
ذو اإل اقة.
 -174كم تتا ختصت ت لفائ تتدة االش تتخا ذو اال اق تتة نس تتبة ال تق تتل تتن  % 3م تتن مت توا ن
الت تتوين اب راكتتز ال موميتتة لألت تتوين ا تتي ،متتع ال متتل ألت هتيئتتة الف تتا اا .كمتتا تشتتمل دروس
الرتبيتتة البدنيتتة التالميتتذ ذو اإل اقتتة ا تزاولن لألت ألتتيم والت تتوين ا تتي ى ا نظومتتة ال اديتتة والرتبيتتة
ا ختصة والتأهيل ابستتثنا حتاالا اإل فتا الطتي (الفصتل  38متن القتانون التتوجي ي تدد 83
لسنة .)2005
 -175ول تتمان ت تتااؤ ا تتر الوص تتول ونف تتاذ ه تتذه الفئ تتة م تتن ا ف تتال اىل احلي تتاة االجتما ي تتة
وال امتتة ،ا تمتتدا الدولتتة مجألتتة متتن التتتدابري الالزمتتة ى جمتتاالا الت ألتتيم والثقااتتة والرايضتتة واخلتتدماا
اإلدارية وا ؤسساا الصحية ،والنفاذ إىل ا ألومتاا ،تت ألّت بوجتوب مال متة البنيتة ا ساستية تاب تة
الطفتتل ذ اال اقتتة لألنشتتطة الرايضتتية وختصتتي البنيتتة ا ستتا دة لتته مارستتة هتتذا النشتتا وهتيئتتة
احملتتيط ب تتبط ا واصتتفاا الفنيتتة اخلاصتتة بتيستتري نفتتاذ ا شتتخا ذو اال اقتتة تترب هتيئتتة متتداخل
البنتتا اا ال مومي تتة والف تتا اا والتج ي تزاا ا شتترتكة والبن تتا اا اخلاصتتة ا فتوح تتة ،وتيستتري ت تتنقأل م
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اإل اقتتة ى وس تتائل النق تتل ال مومي تتة واخلاص تتة ،وهتيئ تتة ومال م تتة وس تتائل االتص تتال واإل تتالم (ا تم تتاد
االشتتارة نتتد بتتث النش تراا االخباريتتة ابلتألفتتزة الو نيتتة ،تركيتتز مطب تتة بطريقتتة ال تربا إلنتتتا كتتتب
ا فتتوان ،ب تتث وحتتداا إ الميتتة مبراكتتز الرتبيتتة ا ختصتتة والتأهيتتل) ،ومتتيتتع ا فتتال ذو اال اقتتة
مبجانية الدخول اىل ا تاحن وا ماكن ا ثرية وا ال ب الرايضية وا ا اا الرتايه ال مومية.
 -176كما توار الدولة ارصا مت اائة ى جمال الرتبية والت أليم والت وين اب نظومة ال ادية وذل
بدمج اال فال ذو اال اقة اب دارس ال ادية واب قسام التح تريية التيت تتؤمن هلتم ت أليمتا مالئمتا
خلصوصياهتم ولقدراهتم الذهنية والبدنية والنفسية.
يتم قبول هتذه الفئتة اب ؤسستاا الرتبويتة والت أليميتة ب تد
ولااية إدماج م اب سار الت أليمي ال اد ّ
ا وااقتتة ألت ذل ت متتن قبتتل جلتتان ج ويتتة ت ت ّتم أ تتا متتن خمتألتتن االختصاصتتاا ذاا ال القتتة
ت تتون اي تتا لفتترق الصتتحة ا درستتية واجلام يتتة دورا أساستتيا وذل ت متتن ختتالل القيتتام بفحوصتتاا
يتم التنسي هلا متن ترف الفترق اجل ويتة لألصتحة ا درستية وتنت تي ب تبط اإلجترا اا
بية دقيقة ّ
ال رورية لإلحا ة اب فال ا دجمن إلجنا مسارهم الدراسي.
 -177وى نفس اإل ار تأل ب  26وحدة ج وية لتأهيل ا شتخا ذو إل اقتة دورا أساستيا
ى الوقايتتة متتن اإل اقتتة وتقصتتي وتقيتتيم وأتهيتتل تأل ت الفئتتة ،إضتتااة إىل إدمتتاج م قبتتل ا درستتي
وا درسي وى الدورة احلياتية بصفة امتة ،وقتد ت فألتم الوحتداا ا تذكورة ستنة  2016بتتفح
قرابة  18740فال موز ن حسب النسب التالية:
•

من  0إىل  3سنواا%7.65 :؛

•

من  3إىل  6سنواا%20.76 :؛

•

من  6إىل  18سنة.%50.02 :

 -178ونتيجت تتة لت تتذل  ،تّ توجيت تته  893فت تتال ب ت تتد تقيت تتيم م إىل ا ؤسست تتاا قبت تتل ا درس ت تية
وا درس تتية ومراك تتز الرتبي تتة ا ختص تتة ،كم تتا تّ إدم تتا  445ف تتال ى مج ي تتاا لألش تتخا ذو
اإل اقة وت توجيه  179فال إىل مراكز الت وين ا ي.
 -179تق ت ّدم الدولتتة د متتا متتاداي لألجم يتتاا ال امألتتة ى جمتتال اال اقتتة تتن ري ت قتتود ب ترامج
لتمويتتل مشتتاريع بنتتا وهتيئتتة وتتتواري التج ي تزاا واب ترام اتفاقيتتة قطا يتتة لتستتوية الوض ت ياا ا نيتتة
وان تأل اجلم ياا كتستوية الوضت ياا ا نيتة لإل تار ال امتل مبراكتز الرتبيتة ا ختصتة وحتستن
جودة اخلدماا هبا وتشجي ا أل حتتديث ترق مأل تا وتتواري ا توارد البشترية ا ختصتة ل تمان
ظروف تربية مالئمة وذاا جودة.
خصصم الدولة ى إ ار تواري ا وارد البشرية ا ختصة ى جمال اإل اقة ،مجألة من
 -180كما ّ
ال تربامج الت وينيتتة ى جمتتال الرتبيتتة ا ختصتتة لت تتوين ا تتونن اب ستتائل ذاا ال القتتة كمجتتاالا
إ ادة التأهيل و ألم النفس احلركي وا رااقة الرتبوية لألطفتل ،متع ت تمن ت ألّمتاا هتتم إدمتا ذو
اإل اقة ى الطفولة ا ب رة وجمال التدخل االجتما ي ى اختصاصتاا الر ايتة واإلدمتا والتتدخل
مع ا سرة والطفولة وجمتال لاتة اإلشتاراا و ألتم التنفس اإلكأليني تي لألطفولتة وا راهقتة وبيتداغوجيا
مدرسي الت أليم االبتدائي من مرااقة ذو اإل اقة ا ختألفة وإدماج م.
الفوارق لتم ن ّ
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يتم ى إ ار تو يتة اجلم تور بشتأن حقتوق واحتياجتاا ا فتال ذو اإل اقتة ،اجنتاز
 -181كما ّ
موج تتة لأل فتتال واإل تتاراا الرتبويتتة وإ تتداد
ب ترامج تثقيفيتتة وحتسيستتية ى ش ت ل حألقتتاا ت وينيتتة ّ
مطوايا تو وية تت أل حبقوق ا شخا ذو اإل اقة وتُ ّرف ابالتفاقية الدولية ذاا الصألة.
 -182أ تتدا وزارة ا ترأة وا ستترة والطفولتتة وكبتتار الستتن مشتترو قتتانون يت ألت مبحاضتتن ورايض
ا فال يت ّتمن تنصيصتا ألت إجباريتة حت ا فتال ذو إ اقتة ى التمتتع خبتدماا مؤسستاا
الطفولة ا ب رة ،وتواري جت يزاا تستجيب خلصوصياا ا فال ،هتذا إىل جانتب ا تداد مشترو
دليتتل الرتبي تتة الداجم تتة ب ترايض ا ف تتال لألت تتد اب ف تتال ذو اإل اقتتة داخ تتل ا تتا اا الطفول تتة
ا ب رة ى إ ار ا قاربة الداجمة ،مع ال مل أل تزويد اإل اراا ال امألة هبتذه ا ؤسستاا اب راجتع
الالزمة لتجويد تدخالهتم الرتبوية.
 -183وى نفس السياق تقدم مراكز اإل المية ا وج تة لألطفتل ختدماا خمتص تتة ترب جت يت تزاا
مالئم تتة لفائت تتدة ا ف تتال ذو اإل اق تتة أتخ تتذ ب ي تتن اال تب تتار خصوصياهت تتم (ااق تتد وحم تتدود
البصتر ،ااقتد وحمتدود الستمع ،حمتدود القتدراا الذهنيتة وحمتدود احلركتة (.

(ب) الصحة ناخلمللت الصح ة ،ا س مل الرعلية الصح ة األنل ة (التوص تل  51ن)52
 -184ست ت يا ل تتمان ت تتااؤ ا تتر وص تتول اجلمي تتع مب تتن ا تتي م ا ف تتال إىل خ تتدماا الر اي تتة
الصحية ال رورية رب اخلطو الثالثتة لألمنظومتة الصتحية ،و متال مببتدأ التتدابري اإلجيابيتة حظيتم
التتوالايا ذاا ا ولويتتة باتترب وجنتتوب التتبالد أبكثتتر متتن  % 70متتن مجألتتة االستتتثمار ى البنيتتة
التحتية ى القطا الصحي ال مومي.
 -185كمتتا ت تتززا ا يزانيتتة ا خصصتتة لألقطتتا الصتتحي تنميتتة وتصتتراا لتبألتتغ  1751.1مأليتتون
دينتتار ستتنة  2016مقابتتل  1631.7مأليتتون دينتتار ستتنة  2015و 1418.3مأليتتون دينتتار ستتنة
 ،2014وهو ما م ن من حتقي شبه استقرار ى نسبة ميزانية القطا الصتحي متن النتاتج احملألتي
ى حدود  %1.7ومن ميزانية الدولة ى حدود . %7
 -186وتطورا ا يزانية ا خصصتة لتربانمج الر ايتة الصتحية ا ساستية والتذ متن أبترز م وانتته
اخلتتدماا ا ساستتية ا وج تتة لفائتتدة س ت ان اجل تتاا الداخأليتتة لألتتبالد وابخلصتتو لفائتتدة صتتحة
ا م والطفت تتل (ب ت ترانمج الطت تتب ا درست تتي واجل ت تام ي-الت تتربانمج الت تتو ي لألتألقت تتي -الت تتربانمج الت تتو ي
لألن تتوض بصتتحة ا م والطفتتل-التتربانمج التتو ي ى اتترتة متتا قبتتل وإثتتر التتوالدة) متتن  24.7مأليتتون
دينار سنة  2014إىل  27.2مأليون دينار سنة  2015وإىل  32.2مأليون دينار سنة .2016
 -187وس يا حنو التقألي من نسبة وايتاا الولتدان وا قتدرة ب ت 11.5ل تل  1000والدة حيّتة
حستتب نتتتائج ا س ت ال نقتتود لستتنة  % 7.6( 2012ابلوستتط احل تتر و  %18.3ابلوستتط
الريفتتي) ،ت الرتكيتتز ،اب توازاة متتع الن تتوض بصتتحة ا م ،أل ت إرستتا نظتتام رصتتد الوايتتاا لتتدا
الولدان اب ستشفياا لألت رف أل أسباهبا وال مل أل تفادي تا و ألت تتد يم اإلحا تة ال ترورية
ل مان محل سأليم ووالدة آمنة وت زيز التاطية ابلفحوصاا ال رورية ى ارتة ما حول الوالدة.
 -188وى نفتتس اإل تتار ،ت منتتذ ستتنة  2013الشتترو ى إدرا م ت ّتون جديتتد ضتتمن التتربانمج
الو ي لسالمة ا م والوليد وهو ”الق ا أل انتقال اريوس السيدا من ا م إىل اجلنن“ وذل
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رب تقصي اإلصابة هبذا الفريوس لدا ا رأة احلامل وإدرا الفح
ارتة احلمل.

اآلي والسريع لألفتريوس أثنتا

 -189كمتتا انطأل ت منتتذ ستتنة  2015ى إ تتار ب ترانمج مشتترتك بتتن وزارة الصتتحة وممثألتتن تتن
اجملتم تتع ا تتدين والقطا تتاا ذاا ال الق تتة ومنظوم تتة ا م تتم ا تح تتدة ).UNFPA-OMS)- UNICF
ال مل ألت بألتورة استرتاتيجية و نيتة مندجمتة لصتحة ا م والوليتد هتتدف إىل تتواري ختدماا صتحة
ذاا جتتودة لفائتتدة كتتل االم تتاا والولتتدان متتع إيتتال أولويتتة إىل الفئتتاا اهلشتتة إضتتااة إىل تتتد يم
النظ تتام ا ألوم تتايت الص تتحي وإرس تتا مب تتدأ احلوكم تتة الرش تتيدة ى ك تتل مس تتتوايا إس تتدا اخل تتدماا
الصتتحية ،وتستتتند إىل ا بتتادئ احلقوقيتتة وتشتتمل جمتتاالا مرااقتتة ومراقبتتة النستتا أثنتتا اتترتة احلمتتل
وأثنتتا التتوالدة وختتالل اتترتة متتا ب تتد التتوالدة إىل جانتتب ال متتل أل ت التخفتتيض ى نستتبة وايتتاا
من نسبة ا رض واآلالم والتقصي ا ب ر حلاالا اإل اقة.
ا م اا والتقألي
 -190كمتتا يتتؤمن التتديوان التتو ي لألستترة وال متران البشتتر ستتنواي متتن ختتالل هياكألتته اجل ويتتة
متتا ال يقتتل تتن  125ألتتن خدمتتة بيتتة لفائتتدة النستتا ختتالل اتترتة احلمتتل ومتتا ب تتد التتوالدة ،إىل
جانتتب ختتدماا التثقيتتن والتو يتتة التتيت تاطتتي م تتدل  200ألتتن امترأة ى ستتن االجنتتاب ستتنواي.
ولألاتترض ستتيتم ت تتوين اإل تتار الط تي وشتتبه الطتتي حتتول تقصتتي خمتتا ر احلمتتل هتتذا ابإلضتتااة إىل
ت ثين زايراا اإلشراف والتأ ري أل ا ستوين اجل و واحملألي.
 -191كم تتا ت م تتل خمتأل تتن اهلياك تتل ا ختص تتة ض تتمن االست ترتاتيجية الو ني تتة لألح تتد م تتن واي تتاا
ا م تاا والنتزول ابلنستبة احلاليتتة (ا قتدرة ب ت  44.8حالتة ل تتل  100ألتن مولتود حتي) وتقألتتي
وايتتاا ا م تتاا بتتوالايا جندوبتتة والقتتريوان وستتيد بوزيتتد .كمتتا ترمتتي اخلطتتة االجرائيتتة يألتتة
ا ربع سنواا القادمة ( )2020-2017إىل الراع من مستتوايا االنتفتا خبتدماا ذاا جتودة
خت ارتة ما قبل الوالدة وما ب دها واحلث ألت التوالدة اب ؤسستاا الصتحية واستت مال وستائل
ا با دة بن الوالداا مع الرتكيز أل تقصي احلاالا ذاا اخلطتورة ختالل احلمتل وتوجي تا إىل
اهلياكل وا ؤسساا الصحية ا ختصة قصد الت فل هبا.
 -192وى نفس السياق ولألحد من واياا ا م اا وا فتال حتديثي التوالدة وحتستن جتودة
ختتدماا متتا حتتول التتوالدة ،ت حتيتتن ال ديتتد م تن التتدالئل الت وينيتتة والواثئ ت التوجي يتتة وت تتوين
ا بتتا والقوابتتل وتتتواري ال شتتوااا لألتقصتتي ا ب تتر ل وامتتل االختطتتار نتتد النستتا احلوامتتل .وتّ
االهتمام بصورة موازية بتقييم النتائج والوقوف أل النقائ وال مل أل تفادي ا.
 -193ويتم لألارض ى إ ار الربانمج التشاركي لصحة ا م اا
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والولدان:

•

متاب تة وتقتدم ختدماا صتتحة ا م والوليتد متن ترف جلنتتة و نيتة لألوقتوف ألت
ال قبتتاا التتيت حتتتول دون بألتتو ا هتتداف ا رستتومة لألحتتد متتن وايتتاا ا م تتاا
والولدان؛

•

د م اجل اا اب وارد البشرية وا ادية ال رورية لتحسن جودة اخلدماا؛

•

مواصتألة استتت داف ا نتا التتيت تشت و نقصتا ى نستتب التاطيتة خبتتدماا صتتحة
ا م والولي تتد وذلت ت بت تتوين ا س تتؤولن اجل تتوين ح تتول تترق التواص تتل وتنظ تتيم
ورشاا مل لتف يل اسرتاتيجية االتصتال متع د تم هتذه اجل تاا بوستائل مس يتة
بصرية وإ المية لتف يل خطط ال مل اجل وية؛
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•

إرسا نظام رصد الواياا لدا الولدان أل ا يتدان لألت ترف بدقتة ألت أستباب
هذه الواياا وال مل أل تفادي ا؛

•

تقوية مقوماا ال ناية ال رورية ل مان محل سأليم ووالدة آمنة؛

•

الن وض ابلرضا ة الطبي ية أل مستوا كل اجل اا.

خاص تتة ابجلان تتب الص تتحي ل اا تتة ال س ت رين وا ات تراد
 -194وت تتوي ا نظوم تتة ال س ت رية ناي تتة ّ
ا دنين ال امألن لدي ا وكذل بنائ م الذين هم ى كفالت م وذل منذ اترتة احلمتل وإىل حتدود
ست ّتن اخلامستتة وال شترين ابلنستتبة لألتتذكور ا تزاولن لألت ألتتيم وإىل حتتن التتزوا ابلنستتبة لتتإلان إذا مل
السن ابلنسبة لأل فال ذو اإل اقة ال اجزين ن ال سب.
هلن ال سب ودون شر
ّ
يتوار ّ
 -195وى هذا اإل ار ،تست ر وزارة التداا التو ي متن ختالل منظومتة الصتحة ال ست ريّة ألت
خاصتتة اب فتتال ى مجيتتع االختصاصتتاا جم ّ تتزة أبحتتد التج يتزاا والتقنيتتاا متتع
تتتواري أقستتام ّ
تواري اإل ار الطي وشبه الطي الالزمن لالضطال هبذه ا مة ى أحسن الظروف.
 -196وهب تتدف د تتم وتش تتجيع الرض تا ة الطبي ي تتة ،تّ تنظ تتيم ب ترانمج اس تتت دف ى مرحأل تتة أوىل
منتتا الشتتمال الاتتريب لألتتبالد (ابجتتة -جندوبتتة  -ال تتاف  -ستتأليانة) ت الرتكيتتز متتن خاللتته ألت
جمال التثقين الصحي والاذائي خاصتة لفائتدة النستا احلوامتل وحتديثي التوالدة وكتذل ا فتال
والرضع ،مع التأكيد أل ا زااي الاذائية والصحية حلأليب ا م لتدا كتل ا تألقتن متن جمتمتع متدين
وأ با وقوابل وإ اراا شبه بية.
 -197وتنتفتتع ا م ا رض ت ة ال امألتتة ابلقطتتا ن ال تتام واخلتتا
اجلار به ال مل.

بستتا اا رضتتا ة وا ت التش تريع

(ج) صحة ا راهقني نمنوه  ،ملل يف ذلك الصحة اإلجنلد ة نالتمادر الرال ة قد سشرج ت
اسبلع أسروب ح ل صحي
 -198كثّت تن ال تتديوان ال تتو ي لألس تترة وال م ت تران البش تتر تدخالت تته ،ى ا تتار س ت ت يه لتثقيت تتن
الشتتباب وا تراهقن ى جمتتال الصتتحة اجلنستتية واالجنابيتتة وابلش تراكة متتع ديتتد ا تراف ال موميتتة
واجملتم تتع ا تتدين أل ت ا س تتتوين اجل تتو واحملأل تتي م تتن خ تتالل انص تتاا إ تتاراا بي تتة وش تتبه بي تتة
مت ددة االختصاصاا هلذه الشرحية وتقدم اخلدماا الطبيتة والتثقيفيتة ذاا ال القتة ابلستألوكياا
احملفواة اب خا ر (احلمل غري ا رغوب ايه ،وال القاا اجلنستية غتري احملميتة ،واإلج تاض ا ت ترر،
واالستتتاالل واالحن تراف اجلنستتي ،واالستتت مال احمل تتم لأل تواقي التتذكر  ،والتتتدخن واإلدمتتان أل ت
ال حت تتول وت ت تتا ي ا خت تتدراا) وذل ت ت بف ت تتا اا الشت تتباب وا ت تراهقن الراج ت تتة لت تته واب وست تتا
ا درسية واجلام ية وابلوسط الصحي.
 -199كما تتواصل اجل ود لتجسيد التوج اا االسرتاتيجية لأل ناية ابلصحة اإلجنابية واجلنسية
لدا ا راهقن والشباب وذل من خالل:
•
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ختصتتي  3ا تتا اا لألت فتتل النفستتي اب تراهقن والشتتباب لينتفتتع ختتالل ستتنة
 2016أكثر من  90ألن مراه من خدماا اال الم والتثقين.
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•

إجنتتاز مشترو منتتوذجي ابلتنستتي متتع منظمتتة ”اليونستتين“ ووزارة الرتبيتتة لألوقايتتة
متتن استتت الك ا ختتدراا واإلدمتتان ابلوستتط ا درستتي وقتتد انطأل ت ا شتترو منتتذ
 2013وامتتتد ألت  3ستتنواا واستتت دف  600تألميتتذ ب ت  19مدرستتة إ داديتتة
موز ة أل  9والايا وت من خالله أت ري التالميذ وت وين م ى جمال ا اراا
احلياتية هبتدف إكستاهبم القتدرة ألت اختتاذ ا وقتن الصتائب جتتاه آاتة ا ختدراا
وكل السألوكياا غري الصحية.

•

تواري  25أخصائي نفساين إىل جانب اإل ار الطي وشبه الطي ود م م تاراا
ا تدخألن ى جمال التثقين اجلنسي ال امل وخمتألن احملاور ذاا ال القة.

•

تس ت يل النفتتاذ لألخ تدماا الصتتحية ب ااتتة أب ادهتتا الوقائيتتة وال الجيتتة والنفستتية
ت ريستتا حل ت اجلميتتع ى الصتتحة اجلنستتية واإلجنابيتتة بتتتأمن أكثتتر متتن  60ألتتن
خدمة بية سنواي لفائدة ا راهقن والشباب.

•

راع الو ي لدا ا تراهقن والشتباب لتايتري الستألوك اجلنستي واإلجنتايب متن ختالل
ا تماد مقارابا تشاركية كت وين وأت ري حواي ” 1000مثقن نظري“ ختالل
الس تتنواا ا خ تترية لألتو يت تتة ابلس تتألوكياا احملفوا تتة اب خت تتا ر والت فن تتاا ا نقولت تتة
جنسيا والسيدا والوقاية من ال نتن ،ولألاترض تّ د تم ال متل لفائتدة ا تراهقن ى
إ ار الشراكة مع ا نظماا احل ومية وغري احل ومية.

•

كم تتا أجن تتزا ال تتوزارة س تتنة  2014دراس تتة ح تتول اس تتت الك ا ف تتال وا ت تراهقن
وخاصتتة الفئتتة ال مريتتة متتن  3إىل  18ستتنة لألوقتتوف أل ت أاثره الصتتحية أليتته،
وتناولم الدراسة أوجه االست الك الاذائي لألسر واالستت الك غتري الاتذائي متن
مواد وخدماا وت نولوجيا االتصال.

•

كم تتا ت من تتذ س تتنة  2015ى إ تتار مقاوم تتة ظ تتاهرة االنتح تتار ل تتدا ا ف تتال
وا راهقن ،إرسا برانمج و ي لألوقاية من االنتحار تشرف أليه جلنة انيتة بتوزارة
الصتتحة ،كمتتا ت ب تتث بترانمج حتسيستتي وت تتويي لفائتتدة م تتي الصتتحة ال تتامألن
ابخلط ا ول وخاصتة متن م ا بتا وا خصتائين النفستانين ي تدف إىل تقصتي
حاالا اإلخطار وتقييم درجة اخلطورة وكيفية الت فل وال ناية هبذه احلاالا.

•

وق ت تتد مأل ت تتم وزارة الرتبي ت تتة أل ت ت ت زي ت تتز ا ت ت توارد البش ت ترية ابنت ت تتداب االخص ت تتائين
النفستتانين وذل ت قصتتد مزيتتد االحا تتة هبتتذه الفئتتة متتن التالميتتذ وا تتداد خطّتتة
تسم مبتاب ة ومناه ة ظواهر االنتحار وال نن والسألوكاا احملفواة اب خا ر.

•

كم تتا تّ ،ى إ تتار د تتم التثقي تتن واإلرش تتاد الص تتحي ،إرس تتا خ تتالاي وم ات تتب
بية داخل ا دارس اإل دادية ومؤسستاا
اإلصاا واإلرشاد اليت تؤمن حص
الت أليم الثتانو وال تاي لألوقتوف ألت ا شتاكل البدنيتة والنفستية لألتالميتذ والطألبتة
والص وابا ال ائألية اليت يواج و ا.
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( ) ل تو ا ع شة ناحلم لىل الفقر نعمم ا لنا
أقرا وزارة الشؤون االجتما ية ،بنا ألت نتتائج دراستاا أظ ترا وجتود نستب مرتف تة
ّ -200
من الفقر واحلرمان من احلقوق ا ساسية خاصة ى جماالا الرتبية لدا ا فال وتسجيل اتوارق
كبتترية بتتن ج تتاا التتبالد وابلنظتتر إىل أ ّن ب ترانمج التاطيتتة االجتما يتتة س توا من تتا ا تتن ال ائأليتتة
ا سندة من قبل أنظمة ال مان االجتما ي أو ا سندة ى إ ار برامج ا سا داا االجتما ية ال
تش تتمل س تتوا  90أل تتن ف تتل ،ا تم ت تاد مقارب تتة جدي تتدة وب ت ترانمج خصوص تتي ى جم تتال احلماي تتة
االجتما ية لتاطية مجيع ا فال لتم ين م من ا ستألزماا ال رورية لتنمية متوازنة.
 -201وهو برانمج ي دف ل مان ح ّد أدىن من الدخل لتمتيع ا فال ابحلقتوق ا ساستية ى
نسب الفقر واالنقطا ا درسي.
جمال الصحة والرتبية والتاذية س يا لتقألي
 -202وقد ت ت وين جلنة قيادة و نية موس ة ت م خمتألن التوزاراا واهلياكتل ا نيتة وا تراف
االجتما يت تتة وس ت تيتم الشت تترو ى إ ت تتداد دراس ت تتة حت تتول ا الم ت ت ال ت تتربا هلت تتذه ا قارب ت تتة اجلدي ت تتدة
وا ستألزماا القانونية وا ؤسساتية وا الية ال رورية لتجسيم ا.
 -203كما تشرف وزارة الشؤون االجتما ية من ج ت ا أل وضع اسرتاتيجية و نيتة لإلدمتا
االجتما ي ومقاومة الفقر هتتدف إىل رستم رؤيتة استشترااية شتامألة ى الت تا ي متع مشت ألة الفقتر
مبختألتتن أب اده تا ود تتم اإلدمتتا االجتمتتا ي واالقتصتتاد لألفئتتاا الفقتترية واهلشتتة قصتتد جتتتاوز
اإلش الياا الناجتة تن تشتتم السياستاا والتتدخالا ال موميتة وغيتاب احلوكمتة الرشتيدة ،التيت
ّأدا إىل جنا تتة حمتتدودة ختألتتن هتتذه ال تربامج ا تال تتن تتدم مواكبت تتا لألمنتتا اجلديتتدة لألفقتتر
واهلشاشة.
 -204وجتست تتيما قت ت تتياا هت تتذه االس ت ترتاتيجية ،ت ت ت ّد ال ت تتوزارة حاليت تتا تص ت تتورا مت ت تتامال ح ت تتول
مشتتموالا وجمتتاالا تتتدخل اهلي تتل ال متتومي مت تتدد االختصاصتتاا ا ست ّتم ”الوكالتتة الو نيتتة
لإلدما االجتما ي ومقاومة الفقر“ الذ سيتوىل تنفيذ خمتألن م وانهتا.
 -205كما ت ا تماد مجألة من الربامج اخلصوصتية لتداع التنميتة اب نتا التيت تشت و ضت فا ى
مؤشراهتا التنموية ،وذل ى إ ار م اجلة التفاوا بن اجل اا وإش الياا الفقتر وتترد ظتروف
ال ي ( .ا ألح دد .)15

البلب الثللىل
التعر نالرتف ه ناألبشطة الثقلف ة
(أ) احل يف التعر  ،ملل يف ذلك التمدي ا هين ناإلدشل
 -206حرص تم وزارة الرتبيتتة ،ختتالل ستتنيت  2015و ،2016ابلت تتاون متتع م تتتب اليونيستتن
بتتتونس ،ألت إجيتتاد حألتتول ستري ة وا ّالتتة لظتتاهرة الفشتتل ا درستتي واالنقطتتا ا ب ّ تتر تتن الدراستتة
بوضتتع بترانمج مألتتي متتن ختتالل تنظتتيم محألتيت ”ا درستتة تستتت يد أبنا هتتا “1و”ا درستتة تستتت يد
تدخل مركتزاي وج تواي
أبنا ها .“2وم ّ ن اجمل ود االستثنائي ا بذول من قبأل تا ترب التحستيس والت ّ
ابلت تتاون م تتع ش تتركائ ا م تتن وزاراا ذاا الق تتة اب وض تتو (الش تتؤون االجتما ي تتة وا ت ترأة وا س تترة
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والصحة  )...وستألط ج ويتة وحمأليتة ومنظمتاا اجملتمتع متدين ،متن إرجتا حتواي  25ألتن فتل
إىل مقا تتد الدراستتة ،كمتتا تّ الرتكي تتز متتن ختتالل هتتاتن احلمألت تتن أل ت الب تتد التو تتو ابلظ تتاهرة
وج أل ا مشاال و نيا وجمتم يتا ،إىل جانتب تطتوير النصتو الرتتيبيتة ا نظمتة لألموضتو الئمت تا
مع االس اااا وح ّ ال ودة لألدراسة.

 -207كمتتا أ ألقتتم التتوزارة مبتتادرة أل ت ا ستتتوين اجل تتو واحملألتتي لتحديتتد ا نقط تتن وإ تتادة
إدماج م ى مساراا الت أليم والتت ألّم خاصتة ممتن مل يستتواوا ح ّق تم ى الدراستة وكتذل ا نقط تن
تألقائيا سباب اجتما ية واقتصادية و ائألية ونفسية.
 -208غتتري أ ّن التقيتتيم التتذ قامتتم بتته التوزارة وقتتن ألت
التجربة مثل:
•
•
•
•

ت ّدة نقتتائ

ستتامهم ى اشتتل هتتذه

دم االستئناس بب ض التجارب ا قارنة الناجحة،
غياب إجرا اا ا رااقة لألتالميذ ا دجمن،
دم م اجلة أسباب االنقطا ،
غياب ا تاب ة.

 -209ومن هنا برزا احلاجة إىل ضرورة تواري اآللياا ال امنة الستمرار التالميذ ال ائدين اىل
تتم بتتذل ا تترور متتن محألتتة ا درستتة
مقا تتد الدراستتة وجنتتاح م و تتدم رجتتو م إىل دائتترة الفشتتل ،ليت ّ
تستت يد أبنا هتتا إىل منظومتتة ”مدرستة الفرصتتة الثانيتتة“ التتذ تنجتزه ابلت تتاون متتع وزاراا الشتتؤون
االجتما ي تتة و الت تتوين ا تتي والتش تتايل وا ت ترأة وا س تترة والطفول تتة والثقاا تتة والش تتباب والرايض تتة،
ومساندة منظّماا اجملتمع ا دين والقطتا اخلتا  ،وستت مل هتذه ا نظومتة ألت مت تن ا نقط تن
( 18-12ستتنة) متتن ارصتتة اثنيتتة إلكستتاهبم ا تتارف وا تتاراا متتن أجتتل إدمتتاج م االجتمتتا ي
وبنا مشرو م ا ي.
تيتم ى اإل تتار ،إرستتا مراكتتز الفرصتتة الثانيتتة التتيت ستستتتقبل التالميتتذ ا نقط تتن وتتتواّر
 -210وست ّ
هل تتم اإلحا تتة النفس تتية واالجتما ي تتة والرتبوي تتة وتس تتاهم ى أتهت تيأل م وإكس تتاهبم ا تتاراا احلياتي تتة
الالزمتتة وا ت مقتتارابا جديتتدة ت ت ّدهم لألحيتتاة ال مأليتتة (أنشتتطة تربويتتة ،أنشتتطة رايضتتية وثقاايتتة،
ت تتوين ى اإل المي تتة ،)...كم تتا ستس تتا د ه تتذه ا راك تتز ى مألي تتة توجي تته التالمي تتذ إىل إح تتدا
مساراا الت أليم (ت أليم تقي ،اي ،ت وين م ي )...أو إدماج م ى سوق الشال.
 -211ألما وأنته تّ ،ختالل شت ر متارس  ،2018إم تا اتفاقيتة بتن احل ومتة التونستية (وزارة
الرتبي تتة ،وزارة الش تتؤون االجتما ي تتة ،وزارة الت تتوين ا تتي والتش تتايل) وا مأل تتة ا تح تتدة وم ت تتب
اليونسين بتونس لد م ا نظومة الو نية ا ذكورة.
 -212كمتا ت متل مراكتز الت توين ا تي التاب تة لتوزارة الت توين ا تي والتشتايل ألت استتتي اب
التراغبن ى ال تتودة اىل الدراستتة تتن بألاتوا  15ستتنة امتتا اتتوق واستتتي اب ا نقط تتن تتن الت ألتتيم ى
ا ستوايا الت وينية التالية:
•

GE.19-08654

مؤهتتل تقتتي م تتي( :ا رت ّشتتحون التتذين أ توا الستتنة الثانيتتة متتن الت ألتتيم الثتتانو أو
ّ
احمل تترزين أل ت ت ش ت ت ادة كفت تتا ة م ني تتة ى اختصت تتا يتناست تتب مت تتع االختصت تتا
ا طألوب وتبألغ م ّدة الت وين سنتن).
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•

شت ادة ال فتتا ة ا نيّتتة( :ا رت ّشتتحون التتذين أ توا الت ألتتيم ا ساستتي وتترتاو م ت ّدة
الت وين بن سنة إىل سنتن حسب مألن تنظري ش ادة الت وين).

•

ش ادة ا ارة( :ا رت ّشحون الذين أ وا السنة السادسة من الت أليم ا ساسي امتا
اتتوق أو اجتتتازوا بنجتتا اختبتتار تقيتتيم ا تتؤهالا وت ترتاو م ت ّدة الت تتوين متتن 60
أش ر إىل سنتن حسب منط الت وين ا تبع).

(أ )1سوفر فرص االتحلق ابلتعر يف لرحرة الطفولة ا بكر
 -213ت مل الدولتة ألت ت زيتز ختدماا الرتبيتة ذاا جتودة اليتة لألفترتة قبتل ا درستية لألطفولتة
ا وىل وا ب تترة ست يا لتجتتاوز النستتبة احلاليتتة لأل فتتال ا نيتتن ا قتتدرة ب ت  32اب ائتتة ألت ا ستتتوا
الو ي وجتاوز التفاوا ألت مستتوا التوزيتع ( 60اب ائتة ابلوستط احل تر و 17اب ائتة ابلوستط
الريفي) وجتاوز الفوارق بن اجل اا والطبقاا االجتما يتة .وقتد ا تدا لتذل خطتة لت زيتز حت
النفتتاذ إىل ختتدماا الرتبيتتة متتا قبتتل الدراستتة حتتتم ش ت ار ”روضتتتنا ى حومتنتتا“ التتيت هتتتدف ى
موم ا اىل الرتايع من دد ا فال واالسر ا نتف ة خبدماا تنمية الطفولة ا ب رة ومت تن أكثتر
دد مم ن من ا فال خاصة من م ااقتد الستند وأبنتا ال تائالا ا توزة متن التمتتع حبق تم ى
الرتبية ما قبل الدراسة وتيسري وصتول أبنتا ا نتا الداخأليتة وذاا ا ولويتة لتألت اخلتدماا وراتع
نسبة ا نتف ن.
 -214كم ت تتا ارتف ت تتع ت تتدد ا ت تتدارس احملت ت تتنة لألقس ت تتام التح ت ت تريية خ ت تتالل الس ت تتنة الدراس ت تتية
 2017/2016اىل  2194مدرسة ب د أن كان  362مدرستة ستنة  2002/2001أ بنستبة
تاطية تقدر بت  %48من جممو ا دارس االبتدائية مقابتل  %8.1نتد تركيتز ا رحألتة التح تريية.
وبألتتغ تتدد ا فتتال ا س تجألن ابلستتنة التح تريية ختتالل الستتنة الدراستتية ذاهتتتا  52238فتتال
ابلقطا ال مومي موز ن أل  2593اوجا ويس ر أل أت ريهم  2239مربيا.
 -215ألمتتا وأن ا تتدارس ا وجتتودة ى الوستتط غتتري البألتتد قتتد حظيتتم بنستتبة  %60,4متتن
جممو ا دارس االبتدائية احملت نة لألقسام التح ريية( .مألح دد .)16
(أ )2درجل العمل اادتملعي يف الوسط ا مدسي
 -216ب ث تتم الدول تتة ،ى مرحأل تتة أوىل ،اب ؤسس تتاا الرتبوي تتة ذاا ا ولوي تتة ابلوس تتط احل تتر
ختتالاي لأل متتل االجتمتتا ي ى إ تتار اتترق مت تتددة االختصاصتتاا لألت تتد ابلتالميتتذ وم اجلتتة مجألتتة
الص وابا اليت يواج و تا والوقايتة متن آاثرهتا وذلت لألتصتد لستو الت يتن ا درستي والتقألتي
من ظاهرة االنقطا .
 -217وى مرحألتتة اثنيتتة ،انطأل ت منتتذ الستتنة الدراستتية  2015-2014ال متتل ابلفتترق ا تنقأل تتة
خلتتالاي ال متتل االجتمتتا ي ا درستتي ابلوستتط الريفتتي بوضتتع  34ستتيارة ألت ذمتتة التتربانمج ا تتذكور
لنقل أ ا اخلألية ا ت دة ابلتالميذ.
 -218وتّ بدايتتة متتن الثالثتتي الثالتتث لألستتنة الدراستتية  2015-2014جتميتتع خمتألتتن اآلليتتاا
القائمتة حاليتا ضتمن خأليتتة واحتدة أ ألت ألي تتا استم ”خأليتة مرااقتتة التألميتذ ى الوستط ا درستتي“
م ونة من اريت مت تدد االختصاصتاا م نيتة ابلتتدخل ليبألتغ تدد اخلتالاي ا ونتة ستنة -2015
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 327 ،2016خألي تة ،واب توازاة واصتتألم  2390متتن ختتالاي ال متتل االجتمتتا ي ا درستتي القتتارة
وا تنقألة والبالغ مأل ا.
 -219كما صدر ا نشور ا شرتك بن وزير الرتبية والشؤون االجتما ية والت تامن والتونستين
ابخلتتار تتدد  34 / 06بتتتاريخ  19أاريتتل  2010ا ت أل ت ابإلحا تتة ابلتالميتتذ ا نقط تتن تتن
الدراستتة متتن ختتالل مزيتتد التنستتي بتتن اهلياكتتل احملأليتتة واجل ويّتتة ا نيتتة قصتتد التتتدخل ى اإلابن
لفائتدة التالميتتذ ا نقط تن ومستتا دهتم ألت مواصتألة مستتارهم الدراستتي أو إحلتاق م أبحتتد متتدارس
الت وين ا ي.
 -220كم ت تتا صت ت تتدر منشت ت تتور وزيت ت تتر الرتبي ت تتة ت ت تتدد  19بتت ت تتاريخ  10جويأليت ت تتة  2013وا ت أل ت ت ت
بت ”ا سا داا الظراية وا سا داا ى إ ار ال مل االجتما ي ا درسي“ والذ يق تي إبستناد
مستتا داا لألتالميتتذ ا رضتتن لستتو الت يتتن ا درستتي واالنقطتتا تتن الدراستتة وهتتو آليتتة إضتتااية
ت تد م ج تتود ا خص تتائين االجتم تتا ين ى ت تتدخالهتم إلجن تتا مألي تتة الت تتد ابلتالمي تتذ وت تتذليل
الص وابا ا رتبطة ابلوض ياا الطارئة.
 -221كمتتا ت ب تتث متتدارس ت تتوين م تتي ست رية لألت ألتتيم والتتتدريب واإل تتداد لألحيتتاة ا نيتتة
لأل فال ختتتم بش ائد م نية وش اداا خربة م رتف هبا مت ن م متن االنتدما بست ولة ى ستوق
الشت تتال .وتّ ابإلضت تتااة إىل ذل ت ت ب ت تتث رايض أ فت تتال قريبت تتة مت تتن ا حي ت تا ال س ت ت رية مبختألت تتن
احلامياا التاب ة لوزارة الداا الو ي ت ّم خمتصن ى جمال التنشيط والرتايه من حامألي الش ائد
كل اختصا وذل زيد تواري ال ناية والر اية واإلحا ة أببنا ال س رين
ال أليا وغريهم حسب ّ
وكذل ا دنين ال امألن اب ؤسسة ال س رية.
(أ )3الراحة نالرع نالرتف ه نأن لت الفراغ ناألبشطة الثقلف ة نالفن ة
 -222تطورا مراا راحة وراتاه ا فتال ى تتونس لتبألتغ  248انداي لأل فتال من تا  23انداي
متتتنقال لفائتتدة أ فتتال ا نتتا الريفيتتة و 74مركبتتا لألطفولتتة .كمتتا تطتتور تتدد اإل تتاراا الرتبويتتة
ا ألّفت ت تتة بتت ت تتأ ري ا فت ت تتال هبت ت تتذه ا ؤسست ت تتاا بنست ت تتبة  37.9اب ائت ت تتة ليصت ت تتل اىل  1351ا ت ت تتارا
سنة  2016ب د ان كان  980ا ارا سنة  .2010وارتفع دد ا فال ا نتف ن خبدماا هتذه
ا راا اىل  742ألن فل ابلتساو بن الفتياا والفتيان مقابتل  177ألتن فتل ( 26اب ائتة
من الفتياا) سنة .2010
 -223ويوج تتد حالي تتا  24مرك تزا ج تتواي لإل المي تتة ا وج تتة لألطف تتل موز تتة أل ت كاا تتة والايا
اجلم ورية يشرف ألي م مركز و تي ورّكتزا  11راديتو واب اب نتا الداخأليتة لنشتر ثقااتة الستألم
التطرف ال نين.
والتص ّد الستقطاب ا فال من ّ

 -224كم تتا هي تتأا الدول تتة ”س تتاحاا الفن تتون“ ب دي تتد ا ن تتا داخ تتل اجلم وري تتة ،تنش تتط ا
ا نتدوبياا اجل ويتة لألشتتؤون الثقاايتة ألت متتدار الستنة ،احت تنم ديتتد التربامج ا وج تة لألطفتتل،
كما ت تواري اإل ار البشر ا خت ى الرتبية ا وسيقية لتقدم التدريب ا وسيقي ا الئتم خاصتة
لشرحية ا فال.
 -225كما خصصم وزارة الداا مراكتز رايضتية لتتأ ري ا فتال والشتباب وات اختصاصتاا
رايضتتية مت تتددة ومتنو تتة لت تتوين م ود م تتم لألمشتتاركة ى ا نشتتطة الرايضتتية والتظتتاهراا الو نيتتة
GE.19-08654
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تتم اإلحا تتة اب ف تتال ى ه تتذا الص تتدد بتنظ تتيم أنش تتطة اجتما ي تتة وتربوي تتة لفائ تتدهتم
والدولي تتة .وت ت ّ
(رحالا ،نواد  ،برامج تراي ية.)...
 -226بألغ دد ا ا اا الشباب اية سنة  2017أل التتواي  309دار شتباب قتارة و21
دار ش تتباب ت ت ّتم مرك تتز إقام تتة و 31مرك تتب ش تتبايب و 199اند ش تتباب ريف تتي مرك تتز ى ا ن تتا
الريفية النائية ،إضااة إىل دور الشباب ا تنقألة (وهي سياراا جم تزة لألتنشتيط اخلتارجي وا متاكن
ا فتوحتتة) متتن بين تتا  47تستتت دف ا نتتا الريفيتتة النائيتتة ب امتتل والايا اجلم وريتتة و 47وحتتدة
تنشيط ا حيا تست دف تنشيط وترايه أ فتال وشتباب ا حيتا الشت بية ذاا ال ثااتة الست انية
ال اليتتة ى إ تتار الف تتا اا ا فتوحتتة ،وتتتوار كتتل هتتذه ا ؤسستتاا أنشتتطة تراي يتتة بدنيتتة وا ريتتة
يؤمن ا خمتصون.
ّ
 -227ت ى إ تتار ب ترانمج الرتبيتتة أل ت ا وا نتتة اب ترام اتفاقيتتة ش تراكة بتتن وزارة شتتؤون الشتتباب
والرايضتتة ومج يتتة الن تتوض ابلرتبيتتة أل ت ا وا نتتة ،هبتتدف تو يتتة اليتتاا ن أبمهيتتة ا شتتاركة اجملتم يتتة
وا سامهة ى بنا جمتمع مدين منفت يؤمن بقيم ا وا نة وحقوق اإلنسان وذلت متن ختالل ب تث
نواد لألرتبية أل ا وا نة اب ؤسساا الشبابية ،ويست دف هذا الربانمج اب ستاس الفئتة ال مريتة
بتتن  19-15ستتنة .وت تركيتتز تتدد  52اند لألرتبيتتة ألت ا وا نتتة مبؤسستتاا شتتبابية اتب تتة ل ت 16
والي تتة أل ت أن ي تتتم اس تتت مال بقي تتة ال تتوالايا و تتددها  08خ تتالل س تتنة  2018واحل تتر ألت ت
إدراج ا ضمن خار ة توزيع نواد الرتبية أل ا وا نة ب امل تراب اجلم ورية.

(أ )4الربال الوطن ة لر لحة الشبلد ة
 -228وه تتي ب ترامج موج تتة لألش تتباب وم تتن بي تتن م الي تتاا ن م تتن  15إىل  18س تتنة م تتن خمتأل تتن
منا اجلم ورية وخاصة س ان الوالايا احلدوديتة وأبنتا اجلاليتة التونستية ا قيمتة ابخلتار وأبنتا
ا حي تتا كثيفت تتة الس ت ت ان وا نت تتا الريفيت تتة وأبن تتا ش ت ت دا ا منيت تتن وال س ت ت رين وأبنت تتا ش ت ت دا
ال مألياا اإلرهابية والفئاا اهلشة وذو االحتياجاا اخلصوصية (مصتائن مراكتز ال نايتة بتذو
اإل اق ت تتة الذهني ت تتة وش ت تتباب اإلص ت تتالحياا) .كم ت تتا بأل ت تتغ ت تتدد ا ؤسس ت تتاا الس ت تتياحية الش ت تتبابية
ستتنة  64 ،2017مؤسستتة من تتا  27ذاا تتابع جبألتتي غتتايب و 07ذاا تتابع صتتحراو و30
ذاا تتابع شتتا ئي بطاقتتة استتتي اب تصتتل إىل  3553اب بتتاين و 1525حتتتم اخليتتام إضتتااة إىل
التنشيط أل الشوا والرحالا اجل وية.

البلب التلست
سمادر احلملية اخللصة
(أ) األطف ررلل خ ررلدج در ررما األص ررر ة ال ررلعو لرحص ررول عرر ر احلملير رة ا منوح ررة
لالدئر ررني ،ناألطفر ررلل لرتم ر رري الرجر رروء غر ررر ا صر ررحودني ،ناألطفر ررلل ا شر ررر يىل
اخر ل ،ناألطفلل ا هلدريىل ،ناألطفلل ا تأثريىل ابهلجر
 -229ي امتل ا فتال القصتر غتري ا صتحوبن بتتذوي م كأ فتال م تددين ألت م تىن الفقتترة (أ)
من الفصل  20من جمألة محايتة الطفتل ”اقتدان الطفتل لوالديته وبقتاؤه دون ستند تائألي“ وتتختذ
لفائدهتم مجيع التدابري واإلجرا اا اخلاصة حبماية الطفل الفاقد لألسند ال ائألي.
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 -230وخي تتع ا فت تال ا جان تتب موم تتا إىل نف تتس ت تتدابري احلماي تتة ا نطبق تتة ألت ت ا ف تتال
التونسين ذل أ ّن القانون التونسي ال يّز بن الطفل التونسي والطفل ا جني إذ يتمتع مجي م
ب تنفس احلقتتوق وتتتدابري احلمايتتة ذاهتتتا (كاحلمايتتة متتن االستتتاالل و تتدم االحتجتتاز وإ متتال مبتتدأ
وح تتدة ال ائأل تتة والر اي تتة البديأل تتة واحلت ت ى الت أل تتيم والص تتحة وى اهلوي تتة واجلنس تتية) والنف تتاذ جلمي تتع
اخلتتدماا ا تاحتتة ابلدولتتة التونستتية وا تتمونة ابلق توانن الو نيتتة واالتفاقيتتة الدوليتتة حلقتتوق الطفتتل
وبروتوكوالهتا وتنفيذا لألمبادئ التوجي يتة فوضتية ا متم ا تحتدة لشتؤون الالجئتن بشتأن ا صتألحة
( )5
تتم حتديتتدها ى إ تتار جألستتاا متتل جتمتتع قاضتتي ا فتتال أو قاضتتي
الف تتأل لألطفتتل التتيت يت ّ
ا ستترة ومنتتدوب محايتتة الطفولتتة وممثتتل تتن وزارة الشتتؤون االجتما يتتة وممثتتل تتن ا نظمتتة الدوليتتة
لأل ج تترة وممث تتل تتن منظم تتة اليونيس تتين قص تتد رس تتم مس تتار ت تتد إا تراد لألطف تتل ،وي تتتم تش تري
الطفل أو ائألته  -إن وجدا  -خبصو القراراا ا تختذة بشتأنه وذلت لتحديتد أا تل خيتار
مم ن له.
 -231وتتوىل الدولتة ابلتنستي متع م تتب ا فوضتية الستامية لشتؤون الالجئتن وم تتب ا نظمتة
الدوليتتة لأل ج تترة ص تياغة ال تربامج اخلاص تتة ابلالجئ تتن إىل جانتتب تنظ تتيم دوراا ت ويني تتة لألم ني تتن
واإل الميتتن واجملتمتتع ا تتدين حتتول احلمايتتة الدوليتتة والو نيتتة لالجئتتن وكيفيتتة الت تتد هبتتم ،وكيفيتتة
التصرف ى وض ياا التدا اجلما ي لالجئن أثنا ا زماا.

(ب) األطفلل يف حلات الشوادع
 -232يستتت دف ب ترانمج ال متتل االجتم تتا ي ابلشتتار ائتتة م تتن ا فتتال والشتتبّان ي يش تتون ى
ؤسستتايت بستتبب ستتو تتوااق م االجتمتتا ّي واختتتالل تتواز م النّفست ّتي لتتتدهور
قطي تتة متتع النّظتتام ا ّ
ظروا م ال ائأليّة واالجتما يّة احمليطة هبم (مألح دد .)17
الشتتار “ ّأمتتا أ فتتال الشتتار ا تتم
الشتتار “ و”أ فتتال ى ّ
 -233وجيتتب التفري ت بتتن ”أ فتتال ّ
تار ويقطنتون بشت ل دائتم أو شتبه دائتم ى الشتار ختار اإل تار
ا فال الذين لتيس هلتم متأوا ق ّ
تتن احلتتديث ايتته تتن ظتتاهرة اجتما يتتة كمتتا هتتو الشتتأن ى
ا ستتر وهتتم ليس توا ابل تتدد التتذ
ب تتض البألتتدان ا ختترا ورغتتم ذل ت اتتإن وزارة الشتتؤون االجتما يتتة تت تتد هبتتذه الفئتتاا الفاقتتدة
لألسند وا أوا وذل ن ري مؤسساا الر اية االجتما ية.
ّ -234أمتتا اال فتتال ى الشتتار ا تتم ا فتتال التتذين يق تتون يوميتتا ستتا اا ويألتتة ى الشتتار
و ارستتون أنشتتطة هامشتتية لألحصتتول ألت ا تتال ويزاولتتون أحيتتاان دراستت م وي تتودون غالبتتا لألمنتتزل
ال تتائألي لألن تتوم ويق تتون ى ب تتض احل تتاالا الألي تتل ى الش تتار  ،وتت تتد مراك تتز ال تتداا واإلدم تتا
االجتمتا ي هبتتذه الفئتتة وتقتتوم ابإلحا تتة هبتتم وحتتتاول إ تتادة إدمتتاج م ى احليتتاة ال امتتة وذلت تترب
”برانمج ال مل االجتمتا ي ابلشتار “ بواستطة أخصتائين اجتمتا ين ومتربن خمتصتن ومت تدد
االختصا م ونن ى جمال كيفية التواصل مع الفئاا ا ست داة.
تريب متتع ا فتتال والشتتبان ى الشتتار تترب
 -235وي تتون تتتدخل ا خصتتائي االجتمتتا ي أو ا ت ّ
ّدة مراحل كاآليت:
__________
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•

رصتتد الف تتا اا وأمتتاكن تواجتتد ا فتتال والشتتبان (حمطتتاا النقتتل ال م تتومي،
ا ت توان  ،احل تتدائ ال مومي تتة ،ا س ت تواق البألدي تتة وا س تتبو ية ،ا ق تتاهي ،ا م تتاكن
والبنا اا ا جورة)؛

•

حتمس م؛
االتصال ا باشر هبم وتقييم مدا جتاوهبم ودرجة ّ
مج تتع ا طي تتاا ب تتد تو ي تتد ال الق تتة م تتع ا تتي اب م تتر والقي تتام ب تزايراا ميداني تتة
لأل ائألة لوضع خطة تدخل إلدما الطفل أو الشاب وتشري كااتة أاتراد ال ائألتة
ى ذل .

•

 -236ت ت تتدا مراك ت تتز ال ت تتداا واإلدم ت تتا االجتم ت تتا ي س ت تتنة  2016ب ت ت ت  700حال ت تتة متت ت تتم
بت  1195خدمة ،غري أ ّن صت وبة ال متل ى الشتار حملدوديتة اإلم انيتاا البشترية والألوجستتية قتد
قألّ ى ا ّدة ا خرية دد احلاالا ا تىن هبا.
 -237وتتمث تتل اخل تتدماا ا وج تتة هل تتذه الفئ تتة خصوص تتا ى اإلدم تتا ا تتي واإلدم تتا ا درس تتي
والت تتد النفس تتي واإلدم تتا ال تتائألي وا س تتا داا ا ادي تتة وال يني تتة والتأهي تتل الرتب تتو واالجتم تتا ي
واخلدماا الصحية وإ داد تقارير لفائدة ق اة االسرة والتنسي مع مندويب محاية الطفولة.

 -238ينبتتي هتتذا ال متتل التتذ تقتتوم بتته وزارة الشتتؤون االجتما يتتة أساستتا متتن ختتالل خمتألتتن
هياكأل ا والذ تسانده أ راف شراكة متن وزاراا ومؤسستاا م نيتة بقطتا الطفولتة ألت أستس
وقوا تتد من جيتتة ودراستتاا م ت ّدة ستتألفا وقتتد تتتد ّم هتتذا التوجتته لوضتتع اس ترتاتيجية تتتدخل لفائتتدة
ا فال والشبان ى الشار .
 -239وي مل نشتا هتذه ا راكتز تتدخل الفريت ا ألتن بتربانمج اإلست اف االجتمتا ي التذ
ي تتدف اىل اإلحا تتة حبتاالا اقتتدان ا تتأوا والتشتترد ابلشتتار وابلستتاحاا ال موميتتة خاصتتة أثنتتا
الأليل حلمايت م من خمتألتن مظتاهر االستتاالل وذلت تنفيتذا لألقترار تدد  14الصتادر تن اجملألتس
الوزار ا تي بتتاريخ  22أاريتل  2013وذلت ابلشتراكة متع وزاراا الداخأليتة وال تدل والصتحة
وشؤون ا رأة وا سرة ،وى هذا اإل ار ،ت خالل سنة  2016الت ّفل بقرابة  35فال.

(ج) ااستغالل اا تصل ا ،ملل يف ذلك عمل األطفلل
 -240اختذا الدولة مجألة من ا ح ام ا ت ألقتة مبنتع االستتاالل االقتصتاد لأل فتال و مأل تم
من ذل :
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•

القانون ا ساستي تدد  61لستنة  2016ا ت ألت مب ااحتة االجتتار اب شتخا
ال ت تتذ ا ت ت تترب م ت تتن ب ت تتن ح ت تتاالا ”ا مارس ت تتاا الش ت تتبيه ابل ت تترق“ ”االس ت تتتاالل
االقتص تتاد أو اجلنس تتي لأل ف تتال مبناس تتبة تش تتايأل م“ وأدرج تتا ض تتمن ج ت ترائم
االجتار ابلبشر وشدد قوبت ا (الفصل )23؛

•

القتتانون ا ساستتي تتدد  58لستتنة  2017ا ت أل ت ابلق تتا أل ت ال نتتن ضتتد
ا رأة الذ ن ى الفصل  20منه أل أنه ”ي اقب ابلسجن متن ثالثتة أشت ر
إىل ستتتة أش ت ر وخبطيتتة متتن ألفتتي دينتتار إىل مخستتة آالف دينتتار كتتل متتن يت متتد
تش تتايل ا ف تتال ك مأل تتة من تتازل بص تتفة مباش تترة أو غ تتري مباش تترة .يس تتألط نف تتس
GE.19-08654

CRC/C/TUN/4-6

ال قتتاب ا تتذكور ابلفقتترة ا تقدمتتة ألت كتتل متتن يتوستتط لتشتتايل ا فتتال ك مألتتة
منازل“.
 -241كم تتا أجنت تز ا تتد ال تتو ي لإلحص تتا ابلت تتاون م تتع منظم تتة ال م تتل الدولي تتة ،ى إ تتار
ا خطتتط التتو ي ااحتتة متتل ا فتتال  ،2020-2015دراستتة استقصتتائية نقوديتتة مت تتددة
ا ؤشراا أاادا ان نسبة  3اب ائة من ا فال البالاة أ متارهم بتن  5و 14ستنة هتم متن الفئتة
ا ستتتاألة اقتصتتاداي وأن هتتذه النستتبة تتفتتاوا بش ت ل واض ت حبستتب اجل تتاا وا نتتا كتتاجلنوب
الشتترقي  7اب ائتتة او بتتب ض التتوالايا كالقصترين التتيت تستتجل أ أل ت نستتبة متتل لأل فتتال ب ت 10
اب ائتتة ،كمتتا أكتتدا الدراستتة وجتتود القتتة مباشتترة بتتن مالتتة ا فتتال وظتتروف متزاولت م لألت ألتتيم
وتزايد حصول ذل ى حاالا التسرب ا درسي.

( ) ااستغالل اجلن ي نااعتماء اجلن ي
( -242يراجع الباب اخلامس الفقراا من  137إىل .)152

(ه) د ت األطفلل نااجتلد هب ناختطلفه (التوص تل  63ن)64
 -243ن ت ت القت تتانون ا ساست تتي ت تتدد  61لست تتنة  2016ا ت أل ت ت مبنت تتع االجتت تتار اب شت تتخا
وم ااحتتته ى اص تتأله ا ول أل ت أن تته ”ي تتدف إىل منتتع ك تتل أش ت ال االس تتتاالل ال تتيت تتن أن
يت تترض هل تتا ا ش تتخا وخاص تتة النس تتا وا ف تتال وم ااحت تتا ابلوقاي تتة م تتن االجت تتار هب تتم وزج تتر
مرت بيتته ومحايتتة ضتتحاايه ومستتا دهتم .كمتتا ي تتدف إىل د تتم التنستتي التتو ي والت تتاون التتدوي ى
جمال م ااحة االجتار اب شخا ى إ ار االتفاقياا الدولية واإلقأليمية والثنائية ا صتادق ألي تا
من قبل اجلم ورية التونسية“.
 -244كم تتا ت ّترف االجت تتار اب ش تتخا ألت ت أن تته ”اس تتتقطاب أو جتني تتد أش تتخا أو نقأل تتم
أو تنق تيأل م أو حتويتتل وج تتت م أو تتترحيأل م أو إي توا هم أو استتتقباهلم ابستتت مال القتتوة أو الستتال
أو الت دي ت تتد هبم ت تتا أو غ ت تتري ذل ت ت م ت تتن أش ت ت ال اإلك ت تراه أو االختط ت تتاف أو االحتي ت تتال أو اخل ت تتدا
أو استاالل حالة است اف أو استتاالل نفتوذ أو تستأليم أو قبتول مبتالغ ماليتة أو متزااي أو طتااي
أو و تود ب طتتااي لنيتتل موااقتتة شتتخ لتته ستتيطرة ألت شتتخ آختتر وذلت بقصتتد االستتتاالل ّأاي
كانم صوره سوا من رف مرت ب تأل ا ا ال أو بوض ه أل ذمة الاري الستاالله.
 -245كمتا ّترف مجألتتة متن مظتتاهر االجتتار متتن ذلت استتتاالل باتا الاتتري أو د ارتته أو غريهتتا
من أش ال االستاالل اجلنسي أو الستخرة أو اخلدمتة قسترا أو االسترتقاق أو ا مارستاا الشتبي ة
ابلتترق أو االستتت باد أو التستتول أو نتتز ا تتا أو ا نستتجة أو اخلتتالاي أو ا مشتتا أو ا جنتتة
أو جتتز من تتا أو غريهتتا متتن أش ت ال االستتتاالل ا ختترا ك ”ا مارستتاا الشتتبي ة ابلتترق“ والتتيت
تشمل دة صور من بين ا ”استخدام فل ى أنشطة إجرامية أو ى نزا مسأل “ و”تبي فل
لارض استاالله أاي كانم صور واالستاالل االقتصاد أو اجلنسي لأل فال مبناسبة تشايأل م“.
 -246ش ت ت ّدد الق تتانون ا تتذكور ى ال ق تتوابا إذا ارت ب تتم اجلر تتة ض تتد ف تتل أو ابست تتتخدامه.
كما ا ترب أن جر ة االجتار ت ترب قائمة ى صورة دم توار ركن الوسيألة إذا ت ارت اهبا ضد فل
وت ا تبتتار أن رضتتا ال تتحية ال ي ت ت ّد بتته لألتخفيتتن متتن ال قوبتتة ى هتتذه احلالتتة .وقتتد وضتتع هتتذا
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مبن اتي م اال فتال

القانون ا ساسي مجألة من تدابري احلماية اخلاصة ب حااي االجتار اب شخا
ون ّ أل تطبي مقت ياا جمألة محاية الطفل ايما دا ذل (.)6
 -247أحد هذا القانون ”اهليئة الو نية ااحة االجتار اب شخا “ التيت تت تون متن 17
وا ممثألن ن خمتألن الوزاراا ا تال تن ممثتل تن هيئتة حقتوق اإلنستان ،وخبتري ى اإل تالم،
وممثأل ت تتن اثن ت تتن خمتص ت تتن م ت تتن الناش ت تتطن ى اجلم ي ت تتاا ذاا الص ت تتألة مبج ت تتال م ااح ت تتة االجت ت تتار
اب شتتخا  .ويترتأس اهليئتتة قتتاض تتدي متتن الرتبتتة الثالثتتة متتن ذو االختصتتا ى جمتتال حقتتوق
اإلنسان ت ت يين م مبقت ا مر احل ومي دد  197لسنة .2017
 -248انطألقتتم اهليئتتة ى أ ماهلتتا منتتذ ايفتتر  2017هتتي تتتتوىل تأل ت اهليئتتة خصوصتتا القيتتام
اب ام التالية خصوصا:
•

وضتتع استرتاتيجية و نيتتة هتتتدف إىل منتتع االجتتتار اب شتتخا
اآللياا ال فيألة بتنفيذها؛

•

تنس تتي اجل تتود ى جم تتال تطبي ت ت إج ت ترا اا محاي تتة ال تتحااي والش ت ت ود وا بألا تتن
وكذل آلياا مسا دة ال حااي؛

•

تألقتتي اإلش ت اراا حتتول مأليتتاا االجتتتار اب شتتخا
الق ائية ا ختصة؛

وإحالت تتا أل ت اجل تتاا

•

إصتتدار ا بتتادئ التوجي يتتة ال فيألتتة ابلت تترف أل ت ضتتحااي االجتتتار اب شتتخا
وتواري ا سا دة الالزمة هلم.

 -249كما سب لوزارة ال دل أن قامم اب نشطة

وم ااحتتته واقترتا

التالية:

•

تنظتتيم ديتتد التتدوراا الت وينيتتة لفائتتدة ق تتاة النيابتتة ال موميتتة وق تتاة اجملألتتس ى
تقنياا التحقيت ى جترائم االجتتار خصوصتا ابلت تاون متع م تتب ا متم ا تحتدة
لألجر ة وا خدراا؛

•

إ داد دليل ت وين خا ابالجتار اب شخا وهتريب ا اجرين ال تماده ند
ى إ تتار الت تتوين ا ساستتي وا ستتتمر لألق تتاة .وقتتد ت ختتالل الستتنة الق تتائية
 2017-2016ت ت تتوين  200مألحت ت ت ق ت تتائي و 60ق ت تتاض مباش ت تتر ى ه ت تتذا
اخلصو ؛

•

إ تتداد بت ترانمج ت تتوين م تتونن ابلت تتاون مت تع جمأل تتس أورواب وي تتم  8وح تتداا
ت وين ( 2امة و 6قطا ية) ى إ ار تد يم قدراا اهليئة الو نية؛

•

ت تتوين  15قاضتتية ى إ تتار ت تتوين ا تتونن متتن تترف اجلم يتتة الدوليتتة لألنستتا
القاضياا ى جمال م ااحة االجتار اب شخا .

 -250ت ى إ تتار الألجنتتة الو نيتتة احملدثتتة أل ت مستتتوا وزارة ال تدل قبتتل تركيتتز اهليئتتة الو نيتتة
ااحة االجتار اب شخا وى إ ار مشرو الت اون الذ تقوم بتنفيذه ا نظمة الدولية لأل جرة

__________
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بتتتونس ابلشتراكة متتع ال ديتتد متتن ا تراف احل وميتتة وغتتري احل وميتتة وبتمويتتل متتن م تتتب متاب تتة
وم ااحتتة اإلجتتتار اب شتتخا التتتابع لتتوزارة اخلارجيتتة ا مري يتتة ،إ تتداد وم تتة حتسيستتية ومحألتتة
و نية ب نوان ”ليسوا لألبيع“ لألتحسيس ضد ظاهرة االجتار اب شتخا ى تتونس .وهتتدف هتذه
احلمألة إىل تو ية ال موم وابخلصو الشباب خبطورة ظاهرة االجتار اب شخا (.)7
 -251تولتتم وزارة الداخأليتتة احتتدا مصتتألحة مركزيتتة ااحتتة ج ترائم االجتتتار اب شتتخا ى
 23م تتارس  2017ت تتىن أساس تتا مب ااح تتة جت ترائم االس تتتاالل االقتص تتاد واجلنس تتي والتش تتايل
القسر .
 -252أس تتند الق تتانون ا تتذكور ل تتوزارة ال تتداا ال تتو ي دورا ى التص تتد هل تتذا الن تتو م تتن اجلت ترائم
اب تبارهت تتا تست تتاهم ى مأليت تتاا اإلنقت تتاذ ابلبحت تتر وتتت تتوىل تقت تتدم ا ست تتا دة ا وليت تتة لألمن ت تتوبن ث
السم سنواا ا خرية إىل حدود
تسأليم م إىل السألط احملألية .وقد بألام مألياا اإلنقاذ خالل ّ
ش ت ر م تتارس  )455(2016مألي تتة مشألتتم ( )6600ا تترد وذل ت ى إ تتار مقاوم تتة اهلج تترة غ تتري
الشر ية اليت متثل أهم مظاهر االجتار اب شخا  ،إضتااة إىل مراقبتة احلتدود متن ختالل مأليتاا
استطال جوية وبريتة بايتة التصتد ل مأليتاا هتريتب الب تائع وا ستألحة وا شتخا  ،مبتن اتي م
ا فال.

(ن) األطفررلل اجلررلحنو  ،ناألطفررلل ضررحلاي اجل ررائ ناألطفررلل الشررهو عر هررل ،ن ضررلء
األحماث (التوص تل )67-65
 -253ت إح تتدا جلن تتة اني تتة أل ت ت مس تتتوا وزارة ال تتدل ت تتم ممثأل تتن تتن خمتأل تتن ال تتوزاراا
لألتباحتتث حتتول ستتبل تف يتتل التشتريع احلتتاي تّ خبصتتو آليتتيت احلريتتة احملروستتة والوستتا ة وتقتتدم
مقرتحاا مألية انج ة قابألة لألتطبي ابلنظر لإلم انياا ا تاحة حاليا ى انتظار ت ديل تشتري ي
ي يد تنظيم هذه اآللية بش ل جذر  .وقد توصألم الألجنة إىل بألورة دد من ا قرتحاا.
 -254كمتا ت ،ى ديستمرب  ،2016تنظتتيم ورشتة متتل مج تم تتدد متن ق تتاة ا فتال ومتتن
أ تا النيابتتة ال موميتة وق تتاة حتقيت أ فتتال ابإلضتتااة إىل مستؤولن متتن خمتألتن التتوزاراا ا نيتتة
وأ ا الألجنة الفنية ا ذكورة هبدف است راض ب ض التجارب وا مارساا أل ا ستوا الو ي
لتف ي تتل ال تتن اخل تتا ابحلري تتة احملروس تتة رغ تتم تتدم وج تتود اآللي تتاا اخلاص تتة ب تتذل وتقي تتيم ه تتذه
التجتتارب وتبتتادل اآلرا خبصوص ت ا .وقتتد انت تتم أشتتاال الورشتتة بتوصتتياا هامتتة تق تتي ابل متتل
أل تف يل الن احلاي واال تماد أل شب ة اجملتمع ا دين وتد يم دورهتا ى ا ستا دة وا تاب تة
واآللياا ا توارة لدا ب ض ا صاح وا ؤسساا الو نية كمستشار الطفولة لألقيام هبذا الدور من
ختالل إجيتتاد إ تتار رمستتي يشتتجع ألت استتاالل هتتذه اإلم انيتتاا كتتا قرراا الوزاريتتة واالتفاقيتتاا
بن الوزاراا ا نية.
 -255ت خالل الفرتة من  14اىل  18نوامرب  2016تنظتيم زايرة دراستية لفائتدة  7أاتراد متن
أ تتا الألجنتتة ا تتذكورة اىل هولنتتدا وبألجي تتا لتتتد يم قتتدراهتم ومتتنح م ارصتتة اال تتال ألت أمثألتتة
من التجارب ا وروبية ا قارنة متاشيا مع أا ل ا مارساا الدولية.
__________
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 -256كمت تتا ت تنظت تتيم دورة ت وينيت تتة خت تتالل ى  2017لفائت تتدة اري ت ت ممثت تتل ختألت تتن اهلياكت تتل
والتتوزاراا ا نيتتة هتتتدف إىل تتتد يم ق تدراا الفري ت التتو ي ا شتترف أل ت هتتذا النشتتا خبصتتو
الدور ا نو ب دة مندويب احلرية احملروسة وما حيتاجونه من مؤهالا لألقيام بدورهم أل أحستن
وجه.
 -257يتم ال مل حاليا أل إ داد مرج ية مل مندويب احلرية احملروسة ال تمادها الحقتا نتد
تف يل الن واقا لألمقرتحاا اليت سيتم تقد ا.
 -258وابلتتواز متتع ذل ت ت الشتترو ى وضتتع وتنفيتتذ ”استرتاتيجية التواصتتل متتن أجتتل التايتتري
االجتما ي وتايري ا مارساا“ وذل من ختالل جتتارب منوذجيتة ب تل متن واليتيت منوبتة وقتابس
هتدف إىل بألو ا هداف التالية ا رسومة ابالسرتاتيجية:
•

ا فتتال ا تتددين حيمتتون أنفس ت م متتن خطتتر أن يصتتبحوا ى ن تزا متتع القتتانون
وا فال ى نزا مع القانون يد مون قدراهتم لتفاد ال ود؛

•

ال تتائالا وا نظمتتاا يطتتورون آليتتاا وقايتتة ومحايتتة ا فتتال حتتى يتم ن توا متتن
مواصألة ريق م حنو االندما ى اجملتمع؛

•

مؤسساا استقبال ور اية ا فال تس وحتث أل است مال الوسائل البديألة
لأل قوابا السالبة لألحرية خبصو القصر س يا لتس يل إ ادة إدماج م؛

•

التتزام ا ؤسستتاا الو نيتتة ووستتائل اإل تتالم ابلتترتويج والتشتتجيع أل ت الوقايتتة متتن
اجلنو و أل الوسائل البديألة لأل قوابا السالبة لألحرية.

 -259أم تتا ى خص تتو ا ف تتال ال تتحااي والشت ت ود ،ي تتتم ال مت تل حالي تتا ى مرك تتز الدراس تتاا
القانونيتتة والق تتائية بتتوزارة ال تتدل أل ت إ تتداد مشتترو قتتانون يت أل ت ابلطفتتل ال تتحية مبتتا يتتتال م
وا بتتادئ توجي يتتة ا مميتتة بشتتأن تتتواري ال دالتتة لأل فتتال ضتتحااي اجلر تتة والشت ود ألي تتا ويتماش ت
واتفاقية النزاروا جملألس أورواب حول محاية ا فال من ال نن.
(ن )1درال قعل أته ل نق للج األطفلل اجللحنو
 -260ى إ ار برانمج د م حتسن ق تا ا فتال ى تتونس واستتنادا إىل أن متاب تة الطفتل ى
خمتألتتن مراحتتل إج ترا اا التقاضتتي إىل اإلدمتتا ت تمتتد كث تريا أل ت أ تراف ديتتدة ى القتتة متتع
اجل تتاا الق تتائية وهتتي اب ستتاس م تتوانا اجملتمتتع ا تتدين ا تخصصتتة ومراكتتز التتداا واإلدمتتا
االجتما ي اليت تشرف ألي تا وزارة الشتؤون االجتما يتة ،خصت التربانمج ضتمن أنشتطته د متا
انيا وماداي هلذه ا ؤسساا.
 -261متثتتل التتد م راكتتز التتداا واإلدمتتا االجتمتتا ي ى تتتد يم قتتدراهتم متتن النتتاحيتن الفنيتتة
وا ادي تتة مب تتا تتن م م تتن ب تتث ب تتض ا ش تتاريع الص تتارا لفائ تتدة ا ف تتال لتس ت يل مألي تتة إ تتادة
إدمتتاج م ى اجملتمتتع .كمتتا م تتن التتد م هتتذه ا راكتتز متتن امتحتتان وجتربتتة تترق وأستتاليب جديتتدة
لألتدخل وإحدا أنشطة جديدة لفائدة ا فال ى خالف مع القانون.
 -262متثتتل التتد م ا تتاد لفائتتدة منظم تتاا اجملتمتتع ا تتدين ى متويتتل مش تتاريع استتتفادا من تتا
ثتتال مج يتتاا وهتتي ”مج يتتة متستتاكي مدينتتة ا تترو  ،“2و”مج يتتة آاتتاق الطفولتتة“ بقتتابس،
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ومج ي تتة ”ا نت تتدا التونس تتي لتم تتن الش تتباب“ ،لتنفي تتذ مش تتاريع ابلت تتاون الوثيت ت م تتع اجل تتاا
وا ؤسساا ال مومية ا نية.
 -263ي تتدف ا شتترو ا ول متتع ”مج يتتة متستتاكي مدينتتة ا تترو  “2إىل تقتتدم التتد م لفائتتدة
ح ت تواي  125فت تتل م ت تتود ن مبركت تتز اإلص ت تتال اب ت تترو لتنفيت تتذ مش ت تتاريع ذاا صت تتباة اقتص ت تتادية
واجتما ية ى سبيل إ ادة إدماج م ى اجملتمع .وقد حققم التجربة جناحا مألموسا حبيث أثبتم
تتن أن يأل بتته اجملتمتتع ا تتدين ى إ تتادة إدمتتا الطفتتل وخاصتتة ى التتتوقي متتن ال تتود
التتدور التتذ
ابإلضتتااة إىل تتتد يم قتتدراا ا فتتال ى ختتالف متتع القتتانون متتن النتتاحيتن االجتما يتتة وا نيتتة
ل مان حسن اندماج م ى احلياة االجتما ية واالقتصادية ب د السرا .
 -264أما ا شرو الثاين مع ”مج ية آااق الطفولة“ بقابس اي دف إىل راتع نستبة الألجتو إىل
آليتتة الوستتا ة بواليتتة قتتابس متتن ختتالل الت تتاون متتع اجل تتاا احملأليتتة متتن مراكتتز التتداا واإلدمتتا
االجتمتتا ي ومنتتدوب محايتتة الطفولتتة والس تألطاا الق تتائية وا منيتتة وغريهتتا ،وذل ت متتن خ تتالل
التحسيس أبمهية هتذه اآلليتة التيت خوهلتا ونظم تا القتانون وتناستب ا متع وضت ية الطفتل ى ختالف
متتع القتتانون واحلتتث أل ت استتت ماهلا وا ستتا دة أل ت تس ت يل تنفيتتذها .أاتتادا التقتتارير اخلاصتتة
مبتاب تتة وتقيتتيم هتتذا ا شتترو حتقيقتته لنتتتائج جتتد إجيابيتتة متتن حيتتث نستتبة الألجتتو لألوستتا ة التتيت
ارتف م بن سنيت  2015و 2016لتصل اىل .36%
 -265تتتوىل ا شتترو الثالتتث م تتع مج يتتة ”ا نتتتدا التونستتي لتم تن الشتتباب“ تنفيتتذ ب ترانمج
ي تتدف أي تتا إىل التشتتجيع ألت الألجتتو لألوستتا ة كبتتديل لألم اجألتتة الق تتائية جلنتتو ا فتتال ى
خالف مع القانون بوالييت منوبة وأراينة .وتركز ا شرو أل إقامة شراكة مؤسساتية مع الوزاراا
وا ؤسساا ال مومية والق ائية ا نية ( 11رف متدخل) ابإلضااة إىل منظماا اجملتمع ا دين
( 11مج ي تتة) ،ومتي تتز ابخلص تتو ابلرتكي تتز ألت ت ال م تتل ب تتن خمتأل تتن ا ت تراف ا تدخأل تتة كش تتب ة
مت امألة مت ددة االختصاصاا من أجل متاب تة وم اجلتة نفستية واجتما يتة لألطفتل لألوقايتة واحلتد
من ال ود.
 -266وخبصتتو التتد م الفتتي لألجم يتتاا ،اقتتد متثتتل ابخلصتتو ى تتتد يم قتتدراا اجلم يتتاا
ا تخصصتة ى ق تا ا فتال ومحايتة الطفتل ى جمتال إدارة ا شتاريع والتربامج ومتاب ت تا ابإلضتتااة
إىل تتتد يم قتتدراا مؤسستتاا اجملتمتتع ا تتدين مومتتا ى جمتتال حقتتوق الطفتتل وق تتا ا فتتال متتن
منظتتور ا تتايري الدوليتتة وا مارستتاا الف تتأل  .وقتتد ت ذل ت بتنظتتيم تتدد متتن ال تدوراا الت وينيتتة
ابالست انة خبربا دولين وو نين ابلوسط (مدينة سوسة) والشمال (مدينة احلماماا) ،س يا إىل
تاطية أكرب دد مم ن من مؤسساا اجملتمع ا دين.
 -267وجت تتدر اإلش تتارة اىل ا ّن احمل تتاكم ال ست ت ريّة ال تت ّ تتد بق تتااي ا ف تتال وتت تتوىل ى ص تتورة
ددة ا راف تف ي ا ألن والتخألي ن الطفل لفائدة قاضي ا فال ال دي
الت د بق ية مت ّ
وا أح ام جمألة محاية الطفل.
(ن )2نضت نسنف ك اسرتاس ج ة لرتواصل ناإلعالم لىل أدل التغ ر اادتملعي نال رو ي
 -268أظ تترا الدراس تتاا التقييمي تتة ض ت ن ت تتدخل ا تراف احمليط تة ابلطف تتل ابت تتدا اب س تترة
وم تترورا اب درس تتة ووص تتوال إىل احل تتي ،ممّتتا ي تتد و اىل ض تترورة وض تتع خمط تتط و تتي ّ تن م تتن تاي تتري
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تص تترااا ه تتذه ا تراف ى ت امأل تتا م تتع الطف تتل ومتاب ت تتا ل تته بص تتفة دائم تتة كتحسيس تته حبقوق تته
وواجباته وأمهية دوره.
 -269وس يا لتايتري دور هتذه ا تراف متتم االستت انة اب ستا دة الفنيتة الدوليتة ى هتذا اجملتال
لوضتع استرتاتيجية لألتواصتل واإل تتالم وت الشترو ى تنفيتذها ى ثتال منتتا منوذجيتة بنتا ألت
خمطتتط تطبيقتتي يت تتمن تتدة حمتتاور من تتا الت تتوين وتتتد يم القتتدراا ى جمتتال اإل تتالم ا تخصت
لتختتم مبرحألة تقييمية لألوقوف أل ما حققته التجربة مقارنة اب هداف ا رسومة.
(ن )3اخلمللت الرعلئ ة نالربال الرتدوية ا قملة لألطفلل اجللحنني يف لرا ز اإلصالح
 -270تتمثل هذه اخلدماا خاصة ايما
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يألي:

•

الر اية االجتما ية والصحية والنفسية؛

•

استقبال الطفل وإرشاده وتوجي ه؛

•

حب تتث اجتم تتا ي م مت ت م تتع ال ائأل تتة وحث تتا ألت ت الت تزايرة وتشت تري ا ى ال مألي تتة
اإلصالحية؛

•

مت ن ب ض ا فال من رخ

آخر ا سبو وى ا ياد الرمسية وأايم ال طل؛

•

تتي أوي لألطفتتل نتتد اإليتتدا اب ركتتز وتتتواري اخلتتدماا الصتتحية
إج ترا اح ت
ال رورية لأل فال؛

•

الت د ابل ياداا اخلارجية واإلقامة اب ستشفياا ند ال رورة؛

•

الت رف أل مالم شخصية الطفل وقدراته الذهنية وإم انياته؛

•

مسا دة الطفل أل تقبل الف ا اإلصالحي؛

•

ب ترامج الت تتوين ا تتي والفالحتتي وتص تألي ال جتتالا وا ي اني ت  .وت ترتاو اتترتة
الت تتوين بتتن  3و 6أش ت ر وختتتتتم إبجترا اختبتتار لألحصتتول أل ت ش ت ادة إثبتتاا
كفا ة م نية مسألمة من رف اهلياكل ا ختصة ابلت وين ا ي والفالحي؛

•

برامج الت أليم ال ام :ت بداية من  21أكتوبر  2013االنطالق ى تنفيتذ بترانمج
ت أليمتتي ختتا اب فتتال اجلتتاحنن ابلتنستتي متتع إدارة حمتتو ا ميتتة وت ألتتيم ال بتتار
التاب ة لتوزارة الشتؤون االجتما يتة ويشترف ألت ت ألتيم م تنفيتذ هتذه ا تواد إ تار
تربو ى كل ا راكز .ويتم توزيع ا فال حسب مستوايهتم؛

•

بت ترامج التنش تتيط الثق تتاى والرايض تتي :يتمت تتع ا ف تتال حبصت ت رايض تتية ى إ تتار
التوزي تتع البي تتداغوجي ا س تتبو ي كم تتا تت تتا هل تتم الفرص تتة مبمارس تتة أنش تتطة ثقااي تتة
وتراي ية خار أوقاا الت أليم والت وين ا ال ن ال روض الفنيتة وا سترحية التيت
تؤمن ت ت تتا دور الثقاات ت تتة والشت ت تتباب واجملتمت ت تتع ا ت ت تتدين .كمت ت تتا تت ت تتنظم دوراا رايضت ت تتية
ومسابقاا ثقااية بن ا راكتز ى ا ناستباا الو نيتة والدينيتة والتفتت ألت احملتيط
م تتن خ تتالل ال تترحالا وا ص تتائن البحري تتة ا تنقأل تتة ومش تتاركة ب تتض ا ف تتال ى
دوراا رايضية خار ا ركز؛
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•

كمتتا ت ب تتث ب ترانمج اإلدمتتا وا تاب تتة ستتنة  1996ي تدف إىل أتمتتن تتتدخل
س تأليم هل تتذه الفئ تتة م تتن ا ف تتال ووض تتع خط تتة اجل تتة خمتأل تتن احل تتاالا حس تتب
خصوصتتياهتا وتوجيتته ا نتفتتع إىل مستتأل إدمتتا هبتتدف اخنرا تته ائيتتا ى التتدورة
االقتصادية؛

•

وتتمثتتل جمتتاالا اإلدمتتا ى ب تتث مشتتر لألحستتاب اخلتتا (مستتا دة ماديتتة ى
حدود  5آالف دينار كحد أقص ) أو ى التدريب ا تي أو ى مواصتألة الت ألتيم
أو الت وين ا ي.

(ن )4سمع الشرا ة لت اجملتمت ا مين نا نظملت المنل ة
 -271ت ى هذا اإل ار إبرام اتفاقيتة متع مج يتة ”ا دينتة“ ى  13أاريتل  2016لألت تاون ألت
تنش تتيط احلي تتاة اليومي تتة لألم تتود ن وإح تتدا وإث ترا ا تب تتاا وت تتواري ال ت تتب وا نش تتوراا الرتبوي تتة
والتثقيفية ذاا ال القة ابلربامج الرتبوية.
(ن )5سررمع
القلبو

ررمدات خمترررف األط رراف الفلعرررة يف لنظولررة ضررلء األطفررلل لضررمل ح ررىل سطب ر

 -272تتتوىل ب ترانمج د تتم إصتتال منظومتتة الق تتا وا نظومتتة الستتجنية ى تتتونس ،ا مت ّتول متتن
ترف االحتتتاد ا ورويب ،ى جانبتته اخلتتا بتتد م حتستن ق تتا ا فتتال ى تتتونس والتتذ يشتترف
أل ت تنفيتتذه م تتتب اليونيستتين بتتتونس ،ختتالل الستتنة ا وىل والثانيتتة متتن تنفيتتذه ،تنظتتيم تتدة
دوراا ت وينيت تتة متخصصت تتة ابالست تتت انة بنخبت تتة مت تتن اخل ت تربا الت تتدولين والت تتو نين لفائت تتدة خمتألت تتن
ا تراف ا تدخألتة متتن ق تاة وحمتامن ومستشتتار فولتة وأخصتائين نفستتانين وأ توان ال تتابطة
ال دلية وأ وان السجون واإلصال ا نين بق ا ا فال وغريهم من ا تدخألن.
 -273وقد ركزا هذه الدوراا أل ا ايري الدولية وا مارستاا الف تأل والتوجته التدوي ال تام
حن تتو الوس تتائل البديأل تتة اجل تتة جن تتو ا ف تتال ابلرتكي تتز أكث تتر أل ت اجلان تتب اإلص تتالحي وا تاب تتة
واإلدما واالبت اد أكثر ما ن وبصفة تدرجيية تن ال قتوابا الستالبة لألحريتة ابلنستبة لأل فتال
س يا ٍ
إلرسا نظام ”ال دالة اإلصالحي“.
 -274ومل يقتص تتر الت تتوين ألت ت احملاضت تراا النظري تتة ب تتل امت تتد إىل الت تزايراا الدراس تتية ابخل تتار
لال تتال تتن كثتتب أل ت التجتتارب ا قارنتتة وا مارستتاا الف تتأل ى جمتتال دالتتة ا فتتال وقتتد
مشألتتم هتتذه التزايراا ممثألتتن تتن خمتألتتن الفئتتاا ا تدخألتتة ى ق تتا ا فتتال متتن ممارستتن لألم تتن
الق تتائية والش تتبه ق تتائية ومس تتا د الق تتا إىل مس تتؤولن ل تتدا اإلداراا وا ؤسس تتاا ا ني تتة
وأ تتا جلنتتة قيتتادة التتربانمج والألجنتتة الفنيتتة التتيت ت تتم ممثألتتن تتن خمتألتتن ا تتتدخألن التتو نين ى
منظومة ق ا ا فال.
 -275وى هتتذا اإل تتار حتتدد التتربانمج ى بدايتتته هتتداا يتمثتتل ى تتتد يم قتتدراا ا تتتدخألن ى
جمتتال ق تتا ا فتتال (ق تتاة ،حمتتامون ،أ توان ال تتابطة ال دليتتة ومستشتتار الطفولتتة) متتن نستتبة
 20%إىل  50%وق ت تتد وص ت تتألم ه ت تتذه النس ت تتبة إىل  91%ابلنس ت تتبة ت ت توان ال ت تتابطة ال دلي ت تتة
(الش تتر ة) و 95%ابلنس تتبة ستش تتار الطفول تتة و 51%ابلنس تتبة ت توان مراك تتز اإلص تتال إىل
حتتدود ستتنة  2017واقتتا إلحصتتائياا اليونيستتين .وابلنستتبة لت تتوين ا تتونن ت كتتذل حتقيت
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اهلدف ا نشود وهو ت وين  36م وان من خمتألن القطا اا ا تدخألة حول تقنياا التتدريب ى
جمال ق ا ا فال (مألح دد .)18
 -276ونظم الربانمج دد متن ورشتاا الت توين حتول ستبل وأستاليب حتستن ال متل خبصتو
نظ تتام ق تتا ا ف تتال متثأل تتم خ تتالل س تتنة  2016ى ورش تتاا ج وي تتة وو ني تتة حلوص تتألة النت تتائج
ا تنتتم بتتتدارس ستتبل تطتتوير ال متتل الق تتائي اخلتتا اب فتتال إلضتتفا جنا تتة أكثتتر ألت متتل
الق اة ى القت م مبستشار الطفولة والوقوف أل الص وابا واقرتا احلألول ال فيألتة بتتذليأل ا
وجتاوزها (مشألم الورشاا  24قاضيا و 59مستشار الطفولة) .وانبثقم ن ا توصياا هامة من
شتتأ ا تطتتوير وحتستتن ال متتل أل ت مس تتوا ستتري الق تتية والق تراراا ا تختتذة وال القتتة بتتن ق تتا
ا فال ومستشار الطفولة ودور كل من ما ى مسار الق ية وظروف ال مل.
 -277كم تتا س تتيتوىل ال تتربانمج ى ا رحأل تتة القادم تتة وبن تتا أل ت ت نت تتائج التوص تتياا ا نبثق تتة تتن
الورشتتاا وضتتع مشتترو خطتتة متتل مت امألتتة (ميزانيتتة ،خطتتة متاب تتة وتقيتتيم) لألتقتتدم ى إصتتال
نظام ق ا ا فال ابلنسبة لألسنواا القادمة ا ب د الربانمج يتم اقرتاح ا أل خمتألن ا راف
ا نية لت ون جز ا من السياسة الو نية ا ندجمة ى جمال ق ا ا فال ب د ا صادقة ألي ا.
 -278وأثنتتا تنفيتتذ التتربانمج ،تبينتتم احلاجتتة لتنظتتيم دوراا ت وينيتتة إضتتااية لفائتتدة  15حمتتام
استجابة لرغبة اهليئة الو نية لألمحتامن بتتونس لت توين شتب ة متن احملتامن ا تخصصتن ى اجملتال
تاط تتي كام تتل ال تتبالد .كم تتا ت إقت ترار تنظ تتيم دورة ت ويني تتة متخصص تتة لفائ تتدة  60مت تتدخل مبراك تتز
اإلصال خت الت وين ى جمال ق ا ا فال ى النظام ا ثن وى الق ا ا فتو .
 -279تول تم وزارة ال تتدل ى إ تتار ب ترانمج د تتم حتستتن ق تتا ا فتتال ابلت تتاون متتع م تتتب
اليونيسين بتونس آنن الذكر تنظيم:
•

دوراا ت وينيتة حتتول ا ح تام القانونيتتة والتقيتتيم النفستي واالجتمتتا ي لأل فتتال
ى نت ت تزا م ت تتع الق ت تتانون لفائ ت تتدة ا ت ت تتدخألن ص ت تتألب اهليئ ت تتاا الق ت تتائية ا ختص ت تتة
لأل فال؛

•

ورشاا تف ري حول آلييت الوستا ة واحلريتة احملروستة اب تبارهتا بتديال لإلجترا اا
اجلزائيتتة التقأليديتتة وهتتتدف إىل جتنيتتب الطفتتل ا ثتتول أمتتام أج تتزة ال دالتتة اجلزائيتتة
وهتتي آليتتاا منصتتو ألي تتا مبجألتتة محايتتة الطفولتتة يتتتم استتت ماهلا جزئيتتا ابلنستتبة
لألوىل ومل يتم تف يأل ا ب د ابلنسبة لألثانية؛

•

ورشاا مل حول إ داد أدلة مل جلميع ا تدخألن مبتا ى ذلت دليتل لتنستي
ال مل؛

•

أدوار وم ام ا تدخألن ى ا ركز االجتما ي الحظة ا فال؛

•

أدوار وم تتام متتأمور ال تتابطة ال دليتتة ى تتتدخأل م بق تتااي ا فتتال ى ختتالف
مع القانون ى القانون التونسي.

 -280وتوىل أي ا إ داد أدلة إجرائية ل ل من:
•

54

مستش تتار الطفول تتة ى ت تتدخأل م بق تتااي ا ف تتال ى خ تتالف م تتع الق تتانون ى
القانون التونسي؛
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•

مراكز اإلصال وموظفي ا ى جمال الت امل مع ا فال ى خالف مع القانون؛

•

تس يل ال مل التنسيقي بن اجل اا ا تدخألة ى جمال دالة ا فال؛

•

دليتل إجرائتتي نتدوب احلريتتة احملروستة ى ق تتااي ا فتال ى ختتالف متع القتتانون
ى القانون التونسي؛

•

دلي تتل إجرائ تتي ح تتول م تتام ا ت تتدخألن ى منظوم تتة ال دال تتة اجلزائي تتة لأل ف تتال ى
خالف مع القانون؛

•

دليل إجرا اا ق ا ا فال ى خالف مع القانون ى القانون التونسي؛

•

مندويب محاية الطفولة ى ق ااي ا فال ى القانون التونسي؛

•

احملامن ى إجرا اا التدخل بق ااي ا فال ى خالف مع القتانون ى القتانون
التونسي؛

•

ا فال ى خالف مع القانون.

 -281كمتتا ت إب ترام اتفاقيتتة بتتن وزاريت ال تتدل وا ترأة وا ستترة والطفولتتة تستتم نتتدوب محايتتة
الطفولتتة زايرة مراكتتز إصتتال ا فتتال وأجنحتتة ا فتتال ابلستتجون ،وذل ت اينتتة ظتتروف إقامتتة
ا فتتال اي تتا وضتتمان ت تتواري محايتتة أا تتل لأل فتتال .وت أي تتا وضتتع ب ترانمج ت تتويي ى جم تتال
حقتتوق الطفتتل لفائتتدة ا تتتدخألن ى مراكتتز إصتتال ا فتتال ،ود تتم قتتدراا مستشتتار الطفولتتة
ومتاب ة م ام م ل مان تدخل انجع لفائدة ا فال صألب اهليئاا الق ائية ا ختصة .

(ز) التعليف البمين نالنف ي نقعل اابمللج اادتملعي
( -282يراجع الباب اخلامس  -الفقراا من  160اىل )162

(ح) محلية األطفلل ضحلاي اجلرائ نالشهو عر هل
 -283كمتا يتتتم ال متتل حاليتتا ى مركتتز الدراستتاا القانونيتة والق تتائية بتتوزارة ال تتدل ألت إ تتداد
مشتترو قتتانون يت أل ت ابلطفتتل ال تتحية مبتتا يتتتال م وا بتتادئ توجي يتتة ا مميتتة بشتتأن تتتواري ال دالتتة
لأل فتتال ضتتحااي اجلر تتة والش ت ود ألي تتا ويتماش ت واتفاقيتتة الن تزاروا جملألتتس أورواب حتتول محايتتة
ا فال من ال نن.
( -284يراجع .الباب اخلامس  -الفقراتن  151و)152

(ط) األطفلل يف النزاعلت ا رحة
 -285متاب ت ت ت ت ت تتة لتوص ت ت ت ت ت تتياا جلن ت ت ت ت ت تتة حقت ت ت ت ت ت تتوق الطف ت ت ت ت ت تتل ح ت ت ت ت ت تتول التقري ت ت ت ت ت تتر ا وي لتت ت ت ت ت ت تتونس
( )CRC/C/OPAC/TUN/CO/1يتتتم ال متتل أل ت تتتدريس متتادة حقتتوق اإلنستتان والقتتانون التتدوي
اإلنس تتاين ص تتألب خمتأل تتن ا تتدارس الت ويني تتة ال س ت رية حس تتب الفئ تتاا ا س تتت داة ابإلض تتااة إىل
تنظ تتيم أايم دراس تتية ون تتدواا حتسيس تتية ى اجمل تتال ابلت تتاون م تتع منظم تتاا دولي تتة (الألجن تتة الدولي تتة
لألص تتأليب ا مح تتر ومرك تتز جني تتن لألرقاب تتة الد قرا ي تتة أل ت الق تواا ا س تألحة) وا ش تتاركة ى دي تتد
GE.19-08654

55

CRC/C/TUN/4-6

الدوراا الت وينية ابخلار (برامج الشراكة مع حألن مشال ا ألسي ،دروس م د ”سان ر و“
لألقانون الدوي اإلنساين).
 -286ولألت ري تتن ابلق تتانون ال تتدوي اإلنس تتاين ونش تتر ثقاات تته ،تت تتوىل وزارة ال تتداا ال تتو ي إرس تتال
س رين لألمشاركة ى النتدواا والرتبصتاا ال ألميتة ابلتداخل واخلتار التيت ت تىن بتتدريس القتانون
الدوي اإلنساين وقانون النزا اا ا سألحة أل غرار تشتري ضتبا وق تاة ست رين ى دوراا
ت وينية مب د سان ر و إبيطاليا.
 -287كما أصدرا وزارة الداا الو ي ى النصن الثتاين متن ستنة  2009الطب تة ا وىل متن
دليل القانون الدوي اإلنساين وهو دليتل موجته ابلدرجتة ا وىل لتالميتذ ا تدارس ال ست رية هبتدف
الت رين مببادئ القانون الدوي اإلنساين أل خمتألن مستوايا الت وين ال س ر .
 -288نت ّ الفصتتل  33متن القتتانون ا ساستي تتدد  26لستنة  2015ا تتؤرخ ى  7أوا 2015
ا ت أل ت مب ااحتتة اإلرهتتاب ومنتتع غستتل ا م توال أل ت أنتته” :ي تتد مرت بتتا جلر تتة إرهابيتتة وي اقتتب
كل من
ابلسجن من  6أ وام إىل اثي شر اما وخبطية من  20ألن دينار إىل  50ألن دينار ّ
يت ّمتتد استتت مال تتراب اجلم وريتتة أو تتراب دولتتة أجنبيتتة النتتتداب أو تتتدريب شتتخ أو جممو تتة
متن ا شتخا قصتد ارت تاب إحتدا اجلترائم اإلرهابيتة داختل تتراب اجلم وريتة أو خارج تا ،كمتا
ن ت ّ الفصتتل  10متتن نفتتس القتتانون أل ت أنتته حي تتم وجتتواب أبقص ت ال قوبتتة إذا ارت بتتم اجلر تتة
اإلرهابية ابستخدام فل“.
 -289كمتتا جتترم القتتانون ا ساستتي تتدد  61لستتنة  2016ا تتؤرخ ى  3أوا  2016ا ت ألت
مبنع االجتار اب شخا وم ااحته جتنيد ا شخا مبا ى ذل ا فال إذ جا ابلفصل  2أنه
يُ ت ّد اجتتتارا اب شتتخا استتتقطاب أو جتنيتتد أشتتخا  ،ابستتت مال القتتوة أو الستتال أو الت ديتتد
أو غري ذل من أش ال اإلكراه أو استتاالل حالتة است ت اف ايمتا ّراتم الفقترة  2متن الفصتل
 2حالتة االست ت اف ألت أ تتا أ ّ وضتتع ي تقتتد ايته الشتتخ أنتته م تتطر لألخ تتو لالستتتاالل
الناجم خاصة ن كونه فال.
 -290كمت تتا وق ت تتم تت تتونس أل ت ت وثيقت تتة االن ت تتمام إىل جممو ت تتة الت تتدول ا ست تتاندة ل ”مبت تتادئ
والتزام تتاا ابري تتس حلماي تتة ا ف تتال م تتن االس تتت مال واالنت تتداب غ تتري الش تتر ين م تتن قب تتل الق تواا
أو اجلما تتاا ا ستتألحة“ ،مبناستتبة ا تؤمتر التتوزار التتذ نظمتتته احل ومتتة الفرنستتية وصتتندوق ا متتم
ا تحدة لألطفولة ى ابريس مبناسبة االحتفال ب شرية هذه ا بادئ وأتكيد االلتزام الدوي هبا.
 -291وخبصت تتو التوصت تتية ا ت ألقت تتة بتوست تتيع الواليت تتة الق ت تتائية ،أقت ت ّتر الفصت تتل  305مت تتن جمألت تتة
اإلجترا اا اجلزائيتتة الواليتتة الق تائية لألمحتتاكم التونستتية ى ك ّتل اجلترائم التتيت ترت تب ختتار الترتاب
التونسي من رف موا ن تونسي وذل إذا كانم اجلر ة ي اقب ألي ا القانون التونسي وكتذل
قانون البالد اليت ارت بم هبا اجلر ة أل أال ي ون قد سب اتصال الق ا هبا ائيا ى اخلار .
 -292تّ حتديتتد الست ّتن القانونيتتة التتدنيا لألتجنيتتد ى التشتريع التونستتي ب ت  20امتتا كامألتتة .و نتتع
جتنيد من بألغ ستن م  18ستنة إالّ بصتفة استتثنائية وذلت بطألتب متن ا تي اب متر وب تد احلصتول
أل ت تتترخي أبتتو ى الاتترض وموااقتتة وزيتتر التتداا التتو ي وابلتتتاي حظتتر أ إم انيتتة لتجنيتتد
ا ف تتال دون  18ام تتا ولألا تترض تّ وض تتع تشت تريع مت ام تتل ل مأليّ تتة التجني تتد حي تترتم مقت تتياا
الربوتوكول االختيار التفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك ا فال ى النزا اا ا سألحة.
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السن القانونية ا ذكورة تّ إقرار إجرا اا جتنيتد دقيقتة
 -293ول مان دم جتنيد ا فال دون ّ
تت ألت بألجتتان اإلحصتتا تقتتوم مبراج تتة جتتداول اإلحصتتا ا وليتتة لألشتتبّان البتتالان متتن ال متتر 18
سنة كامألة قبل توجي ا إىل اإلدارة ال امة لألتجنيتد والت بئتة بتوزارة التداا التيت تتتوىل حتديتد حصتة
التجنيتتد ل ت ّتل م توا ن مرستتم ابجلتتداول حبستتب اتريتتخ التتوالدة يومتتا وش ت را وستتنة نتتد بألوغتته ست ّتن
السن.
ال شرين وي تمد ى ذل م مون الوالدة وبطاقة الت رين الو نية كحجج رمسية إلثباا ّ

 -294وى نفس السياق ن ّ الفصل  18من جمألة محاية الطفل أل منع تشتري ا فتال ى
احلروب والنزا اا ا سألحة.
 -295متاشيا مع توصية جلنة حقوق الطفل ،اقد ت ّتمم مبقت ا رسوم تدد  4لستنة 2011
ا تتؤرخ ى  19ايفتتر  2011ا وااقتتة ألت ان تتمام اجلم وريتتة التونستتية إىل نظتتام رومتتا ا ساستتي
لألمح مة اجلنائية الدولية وإىل اتفاق امتيازاا احمل مة وحصاانهتا.

(ا) التمادر ا تخك دغلية حظر د ت األسرحة ،ملل يف ذلرك الصرغر لنهرل ،قد البررما
ا عرنف ررة ململدس ررة أن قلكلب ررة مملدس ررة جتن ررم األطف ررلل أن اس ررتخماله يف أعم ررلل
القتلل
 -296تست تتاهم وزارة الت تتداا الت تتو ي ى إ ت تتار منظوم ت تتة مراقبت تتة احلت تتدود مت تتن خت تتالل مألي ت تتاا
استتتطال جوي تة وبريتتة ى التص ت ّد إىل مأليتتاا الت ريتتب مبتتا ى ذل ت هتريتتب ا ستتألحة التتيت متتن
يتم اي ا جتنيتد
ا م ن بي ا ى إ ار ال مألياا ال س رية اجلارية إبحدا البألدان اجملاورة واليت قد ّ
ا فتتال ختتالل االشتتتباكاا ،كمتتا تقتتوم الوحتتداا ال س ت رية البحريتتة ب مأليتتاا اإلنقتتاذ ابلبحتتر
الستألط احملأليّتتة وى هتتذا اإل تتار تتصتتدا إىل
وتقتتدم ا ستتا دة ا ّوليتتة لألمن تتوبن ثّ تس تأليم م إىل ّ
هتريب ا سألحة رب البحر.
 -297تشارك الوزارة ا ذكورة ى ا نشطة التدريبيّة والتو ويّة اليت تنظّم ا اهلياكتل الدوليّتة حتول
ت زيز كفالة واحرتام مبادئ حقوق اإلنسان والتثقين ى هذه اجملاالا ألت غترار بترامج ا فوضتية
الستتامية لشتتؤون الالجئتتن ،ا نظمتتة الدوليتتة لأل جتترة ،ا فوضتتية الستتامية حلقتتوق اإلنستتان ،الألجنتتة
الدوليّت تتة لألصت تتأليب ا محت تتر ،اليونيست تتين ،ب ت ترانمج ا مت تتم ا تحت تتدة لألم ت ترأة ،مركت تتز جنيت تتن لألمراقبت تتة
الد قرا ية لألقواا ا سألحة.
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