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اجلزء األول
توضيحات إضافيّة حول تض التطيات الواردة ابلبّقرير
اإلجا ة
السؤال ىدد

1

(أ) اخلطوات البخذة لوضل قانون شامل شأن حقوق الطفل
 -1يتم حاليا النظر يف تعديل جملة محايةة الطفةل لتكةون جملةة موحةدة وشةاملة حلقةو الطفةل
أتخذ بعني االعتبار مفهوم الطفل الضحية وتتضمن خمتلف احلقةو األساسةية لألطفةال مبختلةف
أبعادها وتويل اهتماما ألهداف التنمية املستدامة وتكون مراعية للمعايري الدستوريّة والدوليّة.

ويف نفس اإلطار ،تولت وزارة العدل اعداد مشروع قانون الطفل الضحية والشاهد (ملحق عدد )1
(ب) البدا ري البخذة السبتراض القوانني غية البحقق م توافقها مل االتفاقية

 -2إىل جان ة ة ة ةةت التشة ة ة ة ةريعات املش ة ة ة ةةار ابلفقة ة ة ة ةرات م ة ة ة ةةن  17إىل  22م ة ة ة ةةن التقري ة ة ة ةةر ال ة ة ة ةةوط
( )CRC/C/TUN/4-6ومن بينهةا خاةةة القةانون األساسةي عةدد  61املةؤر يف  3أوت  2016املتعلةق
مبنةةا اإلجتةةار ابألشةةخاك ومكافحتةةق ،والقةةانون األساسةةي عةةدد  58املةةؤر يف  11أوت  2017املتعلةةق
ابلقضةةاء علةةل العنةةف ضةةد امل ةرأة والةةذض تضةةمن لةةة مةةن األحكةةام املتعلقةةة ابلطفةةل ،م يف املةةدة
الالحقة لتقدمي التقرير الوط املشار إليق أعاله اعتماد النصوك التشريعية التالية:
•

القانون األساسي عدد  18املةؤر يف  6جةوان  2018والةذض م مبقتضةاه املصةادقة
علةةل انضةةمام تةةونس إىل الربوتوكةةول االختيةةارض الثالةةث التفاقيةةة حقةةو الطفةةل
بشأن إجراءات تقدمي الشكاوى(.)1

•

القانون األساسي عدد  2املؤر يف  15جانفي  2018والذض م مبقتضاه املصادقة
عل ة ةةل انض ة ةةمام ت ة ةةونس إىل اتفاقي ة ةةة جمل ة ةةس أورواب بش ة ةةأن محاي ة ةةة األطف ة ةةال م ة ةةن
اإلستغالل واإلعتداءات اجلنسية"( ،اتفاقية النزاروت")(.)2

 -3وم مبقتض ةةل األم ةةر احلك ةةومي ع ةةدد  1196امل ةةؤر يف  24ديس ةةمرب  2019إح ةةدا جلنة ةةة
ملالءمةةة النصةةوك القانونيةةة ذات العالقةةة حبقةةو االنسةةان مةةا أحكةةام الدسةةتور واملعةةايري الدوليةةة
()3
ةلت الوزارة املكلفة حبقو االنسان
 -4كما م تقدمي مشةروع قةانون يتعلةق بتنظةيم حماضةن ورايض األطفةال( )4يهةدف اىل تقنةني
حضانة األطفال عرب ضبط إطار قانوين خلدمات رعاية األطفال ابملنازل.
__________

()1
()2
()3
()4
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هبةذا االنضةمام الةذض م إيداعةةق رمسيةا يف  14ديسةمرب  ،2018تكةون تةةونس الدولةة األوىل يف كامةل منطقةة الشةةر
األوسط ومشال إفريقيا املصدقة علل/أو املنظمة إىل هذا الربوتوكول من ضمن  46دولة يف العامل إىل حد اآلن.
هبذا االنضمام الةذض م إيداعةق رمسيةا يف  15أكتةوبر  2019مبقةر جملةس أورواب بسةاازبور ،،تكةون تةونس ّأول دولةة
من خارج دول جملس أورواب الة  45املصدقة علل/أو املنظمة إىل اتفاقية "النزاروت".
.https://legislation-securite.tn/ar/node/104703
مشروع قانون عدد  2016/59يتعلق بتنظيم حماضن األطفال ورايض األطفال (علل موقةا جملةس نةوا الشةعت)
.http://www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=94554
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 -5ويف جمال محاية الطفل يف الفضاء السيربين ،م إعداد مشةروع قةانون يتعلّةق إبةةدار جملةة
االتصاالت اإللكاونية اليت تتضةمن أحكامةا متعلقةة حبمايةة الطفةل مةن خمتلةف االعتةداءات علةل
شبكة االنانت أو الشبكات العمومية لالتصاالت(.)5
(ج) البقدم احملرز صوب تنقيح األحكام البمييزية الواردة يف جم وة األحووال الشخصوية لتوام
لضمان متبل البنات نفع حقوق الرياث اليت يبمبل هبا أفراد التاع ة م الذكور

1956

 -6ضةةمن الدسةةتور املسةةاواة يف احلقةةو والواجبةةات بةةني يةةا املواطنةةات وامل ةواطنني ،وبنةةاء
عليةةق تقةةدمت رائسةةة اجلهوريةةة مببةةادرة تشةريعية تبعةةا ملقةةا جلنةةة احلةرايت الفرديةةة واملسةةاواة لتنقةةي
بعةةض أحكةةام املواريةةث لضةةمان املسةةاواة بةةني نصةةيت األخةةت واأل وم إيداعةةق مبجلةةس ن ةوا
الشعت منذ  28نوفمرب  2018للتداول حولق.
(د) البدا ري البخذة لوضل سياسة واسرتاتيجية شام بني شأن حقوق الطفل غية تنفيذ االتفاقية
 -7أعدت وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن السياسة العمومية املندجمة حلماية الطفل
وفق ما م بيانق ابلفقرات  23إىل  27من التقرير الوط ).(CRC/C/TUN/4-6
2025-2017

كمةةا أعةةدت االس ةااتيجية الوطنيةةة للتنمي ةة متعةةددة القطاعةةات للطفولةةة املبكةةرة للفةةاة
وال ةةيت ص ةةت ة ةةيامتها وف ةةق م ةةنه تش ةةاركي وش ةةامل وهت ةةدف إىل ض ةةمان خ ةةدمات الرعاي ةةة والتنمي ةةة
املتكاملةةة جلميةةا األطفةةال يف تةةونس قبةةل سةةنة  2025وبطريقةةة منصةةفة مةةن خةةالل وضةةا إطةةار موحةةد
ومتناسق ووظيفي للعمل.
السؤال ىدد

2

(أ) واليووة وزارة ال ورأة واألسوورة والطفولووة وكبووار الس و واألنشووطة الوويت تضووط ل هبووا فيمووا يبت ووق
ابلبنسيق يف جمال حقوق الطفل
 -8ما اعتبار املعلومات الواردة ابلفقرتني  48و 49من التقرير الةوط (،)CRC/C/TUN/4-6
يضبط األمر عدد  2020املؤر يف  22سبتمرب 2003والنصوك املتممةة لةق مشةموالت وزارة شةؤون
املةرأة واألسةةرة والطفولةةة واملتمثلةةة أساسةةا يف تنفيةةذ سياسةةة احلكومةةة يف الةاالت املةةذكورة مةةا إيةةالء
العنايةةة اخلاةةةة ابمل ةرأة واألسةةرة والطفولةةة ذات احلاجيةةات اخلصوةةةية اىل جانةةت القيةةام ابلبحةةو
والدراسات وتطوير الشراكة ما اجلمعيات يف جماالت تدخلها.
كمةةا ةةةدر األمةةر عةةدد  4064املةةؤر يف  19سةةبتمرب  2013املتعلةةق بتنظةةيم الةةوزارة والنصةةوك الةةيت
نقحتةةق وصمتةةق وخاةةةة األمةةر عةةدد  4063املةةؤر يف  16سةةبتمرب  2013واألمةةر احلكةةومي عةةدد 166
املةةؤر يف  13فيفةةرض  2018املتعلةةق إبحةةدا املنةةدوبيات اجلهويةةة لشةةؤون امل ةرأة واألسةةرة والطفولةةة
وضبط مشموالهتا وتنظيمها اإلدارض واملايل وطر تسيريها.
 -9وتعد الوزارة حاليا مشروع أمر حكومي إلعادة تفعيةل اللةس األعلةل للطفولةة وصكينةق مةن
اآلليات الالزمة ملساعدتق علل االضطالع مبهامق وعلةل رأسةها مهمةة التنسةيق بةني خمتلةف الةوزارات
ابعتبةةاره لثةةل مرجعةةا أساسةةيا لصةةانعي الق ةرار ويسةةتجيت للتحةةدايت والتطةةورات االجتماعيةةة ويتةةوىل
__________

()5

4

مش ة ة ةةروع ق ة ة ةةانون ع ة ة ةةدد  2019/80يتعل ة ة ةةق إبة ة ة ةةدار الل ة ة ةةة الرقمي ة ة ةةة (عل ة ة ةةل موق ة ة ةةا جمل ة ة ةةس نة ة ة ةوا الش ة ة ةةعت)
.http://www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=10851
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تقية ةةيم سياسة ةةة الدولة ةةة واالس ة ةااتيجية الوطنية ةةة يف جمة ةةال الطفولة ةةة ويضة ةةمن التنسة ةةيق بة ةةني املتة ةةدخلني
احلكوميني ومري احلكوميني.
وسةةيتم إحةةدا ثةةال جلةةان قةةارة ةةةلبق :جلنةةة التشةريعات وجلنةةة رعايةةة ومحايةةة األطفةةال واليةافعني
وجلنة تنمية الطفولة املبكرة تتفرع وطنيا وجهواي.
(ب) اجله ووود البذول ووة إلنش وواء نظ ووام ش ووامل ل رص وود والس وواءلة فيم ووا يبت ووق ابلقض وواا ال وويت ختو و
األطفال
 -10نص الدستور يف اببق السادس علل إحدا مخس هيئات دستورية مستقلة منها هيئات
هتتم بقضااي الطفولة:
•

يئة حقوق اإلنسان :م احداثها مبقتضل القةانون األساسةي عةدد  51املةؤر يف
أكت ةةوبر  2018وه ةةي يف ط ةةور التأس ةةيس .وهت ةةدف إىل مراقب ةةة واح ةاام وتعزي ةةز وتط ةةوير
حق ةةو اإلنس ةةان طب ًق ةةا للمواثي ةةق واإلع ةةالانت واملعاه ةةدات الدولي ةةة املص ةةاد عليه ةةا
وترة ةةد إعمال ة ةا وتفعيله ةةا وجت ةةرض التحقيق ةةات الالزم ةةة يف ك ةةل م ةةا تتوة ةةل ب ةةق م ةةن
معطيات حول انتهاكات حقو اإلنسان مهما كانت طبيعتها ومصدرها.
29

وياكت جملس اليئةة مةن تسةعة أعضةاء مةنهم مخسةة أعضةاء لثّلةون اجلمعيةات املعنيّةة ابلةدفاع عةن
حقو اإلنسان ويشاط أن يكون من بيةنهم وجةواب خمةتص يف حقةو الطفةل .كمةا تتضةمن هةذه
اليئة من بني جلاهنا القارة جلنة حلقو الطفل.
•

-11

كما م إحدا اليئات الوطنية التالية:
•
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يئووة البنميووة السووبدامة وحقوووق األجيووال القادمووة :أحةةدثت مبقتضةةل القةةانون
األساسةي عةةدد  60املةؤر يف  9جويليةةة  2019وهةي تعمةةل علةل دعةةم الدلقراطيةةة
التشاركية يف يا املسائل املتعلقة مبجال اختصاةها .وياكت منتدى اليئةة مةن
أعضة ةةاء جملة ةةس اليئة ةةة ومة ةةنهم عضة ةةو ممثة ةةل ملرةة ةةد االعة ةةالم والتكة ةةوين والتوثية ةةق
والدراسات حول محاية حقو الطفل وعضو ممثل للجمعيةات الناشةطة يف جمةال
الطفولة.
اهليئووة الوطنيووة ل وقايووة م و البتووذي وغووري م و ضووروب التام ووة أو التقو ووة
القاسية أو الالإنسانية أو الهينة اليت أحدثت مبقتضةل القةانون األساسةي عةدد
 43املؤر يف  21أكتوبر  .2013من بني مهامها:
•

تلق ة ةةي البالم ة ةةات واإلش ة ةةعارات ح ة ةةول احل ة ةةاالت احملتمل ة ةةة للتع ة ةةذيت أو
املع ةةامالت أو العق ةةوابت القاس ةةية أو الالإنس ةةانية أو املهين ةةة يف أم ةةاكن
التقصي بشأهنا وإحالتها حبست احلالة إىل السةلط اإلداريةة
االحتجاز و ّ
أو القضائية املختصة،

•

القيام بزايرات دورية منتظمة وأخرى فجئية ألماكن االحتجاز اليت يوجد
فيها أشخاك حمرومون أو لكن أن يكونوا حمرومني من حةريتهم مبةا يف
ذلك مراكز االةال لألطفال.

5
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وتاك ةةت اليئ ةةة م ةةن س ةةتة عش ةةر عض ةوا م ةةن بي ةةنهم ض ةةرورة عض ةةو خم ةةتص يف محاي ةةة الطفول ةةة .كم ةةا
خصص ةةت اليئ ةةة ض ةةمن نظامه ةةا ال ةةداخلي العدي ةةد م ةةن اللج ةةان القطاعي ةةة م ةةن بينه ةةا "جلن ةةة املة ةرأة
والطفولة واألشخاك ذوض اإلعاقة والفئات يف وضعية هشة".
•

اهليئ ووة الوطني ووة لكافح ووة االجت ووار ابألش ووخا ال ةةيت أح ةةدثت مبقتض ةةل الق ةةانون
األساس ةةي ع ةةدد  61املة ةؤر يف  3أوت  2016واملتعل ةةق مبن ةةا االجت ةةار ابألش ةةخاك
ومكافحت ةةق حت ةةت اش ة ةراف وزارة الع ةةدل ،وال ةةذض ح ةةدد م ةةن ب ةةني ة ةةور االجت ةةار
ابألشةةخاك واملمارسةةات الشةةبيهة ابلةةر "اسةةتخدام طفةةل يف أنشةةطة إجراميةةة أو
يف ن ةزاع مسةةل " و"تب ة طفةةل لغةةرض اسةةتغاللق أاي كانةةت ةةةوره" و"االسةةتغالل
االقتصادض أو اجلنسي لألطفال مبناسبة تشغيلهم" .من أهم مشموالهتا:
•

تلقةةي اإلشةةعارات حةةول عمليةةات االجتةةار ابألشةةخاك وإحالتهةةا علةةل
اجلهات القضائية املختصة،

•

إةة ةةدار املبة ةةاد التوجيهية ةةة الكفيلة ةةة ابلتعة ةةرف علة ةةل ضة ةةحااي االجتة ةةار
ابألشخاك وتوفري املساعدة الالزمةة لةم وبتمكةني كافةة املتةدخلني مةن
ترةد عمليات االجتار ابألشخاك واإلبال ،عنها،
ّ

•

وضا اسااتيجية وطنية هتدف إىل منا االجتار ابألشخاك ومكافحتةق
واقاا اآلليات الكفيلة بتنفيذها.

 -12علةةل مسةةتوى وزارة العةةدل ويف إطةةار دعةةم حتسةةني قضةةاء األطفةةال يف تةةونس ابلتعةةاون مةةا
االحتاد األورويب واليونيسيف ،م مبوجت األمر احلكومي عدد  334املؤر يف  6أفريل  2018إحةدا
مكتت دعم نظام قضاء األطفال ملحق بديوان وزارة العدل وهو مكلف خاةة مبا يلي:

6

•

تعزي ةةز التنس ةةيق ب ةةني اليئ ةةات القض ةةائية املختص ةةة ابألطف ةةال وخمتل ةةف األط ة ةراف
املتدخلة يف نظام قضاء األطفال،

•

املش ةةاركة يف إع ةةداد الة ةربام واالسة ةااتيجيات ال ةةيت هت ةةدف إىل حتس ةةني نظ ةةام العدال ةةة
لألطفال،

•

اإلشراف علل إعداد التقارير الدورية حول قضاء الطفل وحتليلها وتوزيعها،

•

املشاركة يف إعداد النصوك القانونية اخلاةة حبقو الطفل،

•

تقييم جناعة النصوك القانونية اخلاةة ابلطفل،

•

متابعة األطفال املودعني مبراكز اإلةال واألطفال نزيلي املؤسسات السجنية،

•

تقيةةيم عمةةل الياكةةل الراجعةةة ابلنظةةر لةةوزارة العةةدل الةةيت تتةةابا وتعةةاج وضةةعيات
األطفال،

•

املشاركة يف تطوير املنظومة اإلعالمية اخلاةة بقضاء األطفال،

•

املسامهة يف نشر ثقافة حقو الطفل.

GE.20-03920

CRC/C/TUN/RQ/4-6

(ج) ىم يووة اليزنووة الوويت تببتهووا الدولووة واالىبمووادات الخصصووة يف اليزانيووة ل قضوواا الوويت خت و
األطفال
 -13م تنقي القانون األساسي للميزانية يف  13فيفرض  2019ليتواةل برانم اإلةال العةام
للميزاني ةةة ال ةةذض انطل ةةق من ةةذ س ةةنة  2004واملتمث ةةل يف تركي ةز منظوم ةةة جدي ةةدة للتص ةةرف يف امليزاني ةةة
حست األهداف بغيةة توظيةف اإلمكانيةات البشةرية واملاديةة أبكثةر شةفافية وجناعةة حسةت بةرام
وأه ةةداف يف إط ةةار برجم ةةة عل ةةل امل ةةدى املتوس ةةط ي ةةتم عل ةةل إثره ةةا تقي ةةيم النّت ةةائ حس ةةت مؤ ّشة ةرات
موض ةةوعية لق ةةيس األداء ص ّك ةةن م ةةن حتدي ةةد املس ةةؤولية واملس ةةاءلة ح ةةول اس ةةتعمال امل ة ةوارد وحتقي ةةق
األهداف املتعهد هبا.
-14

تتوزع ميزانية قطاع الابية وفق ثالثة برام تاجم السياسات العمومية وهي:
•

الربانم األول :املرحلة االبتدائية

•

الربانم الثاين :املرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوض

•

الربانم الثالث :القيادة واملساندة

وقةةد م ابلنسةةبة لكةةل بةرانم ضةةبط لةةة مةةن الةربام الفرعيةةة تةةاجم األوليةةات االسةااتيجية لكةةل
برانم رئيسي ومن مثة حتديد مؤشرات موضوعية لقيس درجة حتقيق األهداف املرسومة.
وبلغةةت ميزانيةةة وزارة الابيةةة  5549.744م.د خةةالل سةةنة  2019مقابةةل  4925.533م.د سةةنة
مسجلة ارتفاعا  624.211م.د ومثلت  ℅4.3من ميزانية الدولة لسنة .2019

2018

 -15تتة ةةدخل وزارة الشة ةةؤون االجتماعية ةةة عة ةةن طرية ةةق املؤسسة ةةات العاملة ةةة يف جمة ةةال النهة ةةوض
االجتمةةاعي لفائةةدة الفئةةات االجتماعيةةة الشةةة والفاقةةدة للسةةند ومةةن ضةةمنها األطفةةال مبختلةةف
وضعياهتم القانونية.
وتتجسةةم اس ةااتيجية ب ةرانم النهةةوض االجتم ةاعي مةةن خةةالل لةةة مةةن األهةةداف احملوريةةة منهةةا
وخص ابلتحديد مؤشر "اإلدماج
الدف املتعلق ابإلدماج االجتماعي واالقتصادض للفئات الشة
ّ
االجتمةةاعي واالقتصةةادض لألطفةةال" مةةن منظةةورض مراكةةز الةةدفاع واإلدمةةاج االجتمةةاعي الة ّةيت تعمةةل
علل اإلحاطة ابلفئات التالية:
•

األطفال املنقطعني مبكرا عن التعليم

•

األطفال املهددين

•

املسرحني من مراكز اإلةال الابوض
األطفال اجلاحنني و ّ

املراهقني والشبان الذين يعيشون ةعوابت عالئقية وتكيف اجتماعي.

•

السؤال ىدد

3

(أ) البدا ري البخذة لنل زواج األطفال
 -16م مبقتضةةل القةةانون األساسةةي عةةدد  58لسةةنة  2017املتعلةةق ابلقضةةاء علةةل العنةةف ضةةد
املةرأة ،الغةاء إمكانيةة الةزواج يف ةةةورة املواقعةة ابلرضةاء لفتةاة سةنها بةةني  13و 18سةنة مبةا مةن شةةأنق
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إيقةةاف التتبعةةات واحملاكمةةة وتنفيةةذ العقةةا  .أمةةا فيمةةا يتعلةةق بةةزواج القصةةر فهةةي خاضةةعة لتقةةدير
القاضي وفق شروط قانونية حمددة.
(ب) إذكاء وىي اجلمهور ىامة ابآلاثر الضارة لزواج األطفال
 -17تتعدد برام التوعية لدى اجلمهور أبمهية القوانني املتعلقة مبنا زواج االطفال والوقاية من
احلمل املبكر وفق ما ورد يف الفقرة  198من التقرير الوط ).(CRC/C/TUN/4-6
السؤال ىدد

4

(أ) البقدم احملرز يف جمال البصدي النتودام السواواة والبمييوز والفووارق يف اسوبفادة األطفوال مو
اخلدمات التامة
 -18أكةةد دسةةتور  2014علةةل املبةةاد اجلوهريةةة املتعلقةةة ابملسةةاواة ونبةةذ التمييةةز فجةةاء ابلفصةةل
 39أن "التعلةةيم إلزامةةي إىل سةةن السادسةةة عشةةرة وتضةةمن الدولةةة احلةةق يف التعلةةيم العمةةومي الةةاين
بكامل مراحلق ،وتسعل إىل توفري اإلمكانيات الضرورية لتحقيق جودة الابية والتعليم والتكوين".
ونةةص الفصةةل  47علةةل أن حقةةو الطفةةل علةةل أبويةةق وعلةةل الدولةةة ضةةمان الكرامةةة والصةةحة والرعايةةة
والابية والتعليم ،وعلل الدولة توفري يا أنواع احلماية لكةل األطفةال دون صييةز ووفةق املصةاض الفضةلل
للطفل.
وأقر الفصل  48أبن الدولة حتمي األشخاك ذوض اإلعاقة من كل صييز .ولكل مواطن ذض إعاقة
احل ةةق يف االنتف ةةاع ،حس ةةت طبيع ةةة إعاقت ةةق ،بك ةةل الت ةةدابري ال ةةيت تض ةةمن ل ةةق االن ةةدماج الكام ةةل يف
التما."....
 -19يف جمةةال التصةةدض للفةوار يف اسةةتفادة األطفةةال مةةن اخلةةدمات العامةةة ،وخباةةةة يف جمةال
الرعايةةة ،ةةةدر القةةانون األساسةةي عةةدد  10املةةؤر يف  30جةةانفي  2019املتعلةةق إبحةةدا ب ةرانم
األمةةان االجتمةةاعي وهةةو يهةةدف إىل النهةةوض ابلفئةةات الفقةةرية والفئةةات حمةةدودة الةةدخل ،وذلةةك
بضمان احلق يف حد أدىن من الدخل واحلق يف املنافا الصحية والرفا من ظةروف عيشةها وأتمةني
نفاذه ةةا إىل اخل ةةدمات األساس ةةية كالص ةةحة والابي ةةة والتعل ةةيم والتك ةةوين امله ة والتش ةةغيل والس ةةكن
والنقل.
 -20كم ةةا تت ةةوىل مركب ةةات الطفول ةةة ال ةةيت تتواج ةةد أبمل ةةت والايت اجلمهوري ةةة مب ةةا فيه ةةا املن ةةاطق
الريفيةةة تغطيةةة عةةدد هةةام مةةن األطفةةال وتتمثةةل مهمتهةةا األساسةةية يف التعهةةد ابألطفةةال مةةن األسةةر
ذات ال ةدخل احملةةدود .وقةةد م احةةدا  81مركةةت طفولةةة موزعةةة علةةل خمتلةةف والايت اجلمهوريةةة
وهي فضاءات رعاية يف نطا نظام نصف اإلقامة وتعىن بتقةدمي خةدمات لفائةدة األطفةال الةذين
يعيش ةةون ة ةةعوابت اجتماعي ةةة .كم ةةا تت ةةوفر هب ةةذه املؤسس ةةات أنش ةةطة ترفيهي ةةة ورايض ةةية وتس ةةتقبل
األطفةةال املكف ةولني خةةالل الوقةةت احلةةر والعطةةل املدرسةةية مةةا بقيةةة املنخةةرطني ابلنةةادض مةةن أبنةةاء
احمليط الاور.
وبلةةع عةةدد األطفةةال املسةةتفيدين خبةةدمات الرعايةةة مبركبةةات الطفولةةة (مةةن لبةةاس ،وجبةةة منتصةةف النهةةار،
األدوات املدرسةةني ،املتابعةةة املدرسةةية ...وخةةدمات التنشةةيط الابةةوض االجتمةةاعي)  4430طفةةال خةةالل
سنة .2018
 -21يف جمال البنشيط الرت وي االجبماىي وتنفيذا لالسااتيجية الوطنيةة متعةددة القطاعةات
لتنمية الطفولة املبكرة  2025-2017م وضا برانم النهوض ابلطفولة املبكةرة الةذض انطلةق أبربعةة
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والايت ليش ةةمل س ةةنة  2019ي ةةا والايت اجلمهوري ةةة .ويس ةةعل ال ةةربانم اىل مس ةةاعدة الع ةةائالت
املعةةوزة علةةل جماهبةةة مصةةاريف تسةةجيل أطفالةةا بةرايض األطفةةال وخةةالك املعلةةوم الشةةهرض للطفةةل
طيلة سنة تربوية.
وم الافيا يف عةدد نةوادض األطفةال املتنقلةة إىل  27اندض خةالل سةنة  2019بعةد أن كةان عةددهم
 23انداي سة ةةنة  2017وذلة ةةك هبة ةةدف تقرية ةةت خة ةةدمات التنشة ةةيط الابة ةةوض االجتمة ةةاعي لألطفة ةةال
ابجله ةةات النائي ةةة واحملروم ةةة وال ةةيت يص ةةعت هب ةةا بن ةةاء ن ةوادض أطف ةةال ق ةةارة إض ةةافة إىل س ةةهولة بعثه ةةا
ابعتبارها تؤمن خمتلف األنشطة الةيت يقةدمها اندض األطفةال القةار ،كمةا صةت برجمةة اقتنةاء وجتهيةز
حةةافلتني نةوادض أطفةةال متنقلةةة جديةةدة بكلفةةة قةةدرها  1540أد لسةةنة  2020ليصةةب العةةدد اجلملةةي
لنوادض األطفال املتنقلة  29اندض سنة  .2020وصت برجمة هتيئة  56اندض أطفال بكلفةة تقةدر
 5400أد.
 -22تشة ةةري االحصة ةةائيات إىل ارتفة ةةاع عة ةةدد التالمية ةةذ املسة ةةجلني ابملؤسسة ةةات الابوية ةةة االبتدائية ةةة
واإلعداديةةة والثانويةةة (العموميةةة واخلاةةةة) بشةةكل ملفةةت خةةالل السةةنوات األخةةرية ،حيةةث بلةةع العةةدد
اجلمل ةةي للتالمي ةةذ خ ةةالل الس ةةنة الدراس ةةية الفارط ةةة ( 2288667 )2019/2018تلمي ةةذا مقاب ةةل 2232352
تلميةذا سةنة  ،2018/2017مةةوزعني بةني  2117636تلميةةذا ابلقطةاع العمةةومي و 171031ابلقطةاع اخلةةاك
(امللحق عدد.)2
(ب) مدى أتثري تدا ري البقشف ى س متبل األطفال حبقوقهم
 -23تشهد البالد التونسية ةعوابت اقتصادية تتطلت القيام إبةالحات كربى لتجاوز أثرهةا
االجتمةةاعي .مةةري أن ذلةةك مل لنةةا مةةن إعطةةاء األوليةةة للطفولةةة مةةن خةةالل عةةدة قةرارات مةةن ذلةةك
االسااتيجية اخلاةة يف إطار مشروع القانون املتعلق ابألرضية الوطنية للحماية االجتماعية ،ومةن
ضةمنها منحةة الطفولةةة الشةاملة ،املةةذكور ابلفقةرة  22مةةن هةذه الةردود والةذض لثةةل خطةوة هامةةة يف
إقرار حق الطفل املباشر يف الرفاه والضمان االجتماعي.
كما ارتفعت نست امليزانيةات املخصصةة للقطاعةات ذات العالقةة ابلطفولةة (انظةر الفقةرة  14مةن
هذا التقرير وإجابة السؤال  15واملالحق  5و 6و 7و.)8
السؤال ىدد

5

(أ) مراىاة مصاحل الطفل الفض س يف مجيل الساعل اليت خت

األطفال

 -24مةةا اعتبةةار مةةا ورد ابلفق ةرتني  103و 104مةةن التقريةةر الةةوط ( (CRC/C/TUN/4-6كةةرس
التشةريا الةوط مفهةوم "مصةةلحة الطفةل الفضةلل" يف العديةد مةةن النصةوك وم إدمةاج هةذا املبةةدأ
يف اخلطةةط والسياسةةات العامةةة للدولةةة وخاةةةة املوجهةةة للطفةةل ويف رةةةد امليزانيةةات وامل ةوارد .وقةةد
درج فقةق قضةاء احملةاكم التونسةية علةل اعتبةار أن مصةلحة الطفةل الفضةلل هةي املقيةاس الوحيةد يف
النظر يف القضااي املتعلقة ابألطفال من ذلك ما يلي:
•

القرار البتقييب الدين ىدد  5233الوؤر يف  06ديسوم  2017خبصوو متوايري
اسووناد انضووانة :اعتةةربت حمكمةةة التعقيةةت يف هةةذا الق ةرار أن "البةةت يف مصةةلحة

احملضةون تقتضةةي النظةر إليهةةا مةن يةةا اجلوانةةت مةن حيةةث حفة احملضةةون وتربيتةةق
نفسةةيا وعقليةةا والبيئةةة الةةيت ياعةةرع فيهةةا ...وهةةي تعتةةرب املعيةةار اجلةةوهرض يف اسةةناد
احلضةةانة" وه ةو فقةةق قضةةاء مسةةتقر ابعتبةةار وأنةةق سةةبق للمحكمةةة أن أقةةرت بكةةون
"مص ةةلحة احملض ةةون ه ةةي الرائ ةةد األساس ةةي واملعي ةةار الوحي ةةد لتقري ةةر مواقي ةةت الة ةزايرة
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وكيفي ةةة ممارس ةةتها وأن ةةق م ةةن أه ةةم رك ةةائز مص ةةلحة احملض ةةون ض ةةمان الت ةوازن النفس ةةي
والعاطفي وتفادض جتميا دور األم املتصل ابحلنان والعاطفةة ودور األ املتمثةل يف
السلطة الواعيةة واملرشةدة يف شةخص أحةد األبةوين فقةط ممةا ضةد اضةطرااب نفسةيا
يف نشةةأة الطفةةل احملضةةون قةةد تكةةون نتائجةةق سةةلبية وال لكةةن تفاديهةةا يف املسةةتقبل"
(قرار تعقييب مدين عدد  25421مؤر يف  23أفريل .)2009

•

القورار االسوبئنايف ىوودد  60442الصوادر يف  2جوي يووة  2014خبصووو الرجووو
يف البب و  :قضةةت حمكمةةة االسةةتئناف يف هةةذا الق ةرار ب ةبطالن حكةةم الرجةةوع يف
التبة الصةةادر عةةن احملكمةةة االبتدائيةةة بتةةونس يف  23جويليةةة  ،1985والغةةاء يةةا
أاثره ،وذلة ةةك ابالس ة ةةتناد إىل ل ة ةةة مة ةةن األس ة ةةس القانوني ة ةةة ،مة ةةن بينه ة ةةا خاة ة ةةة
"...إهة ةةدار حقة ةةو ومصة ةةلحة املتبة ةةىن" ومة ةةا يقتضة ةةيق مة ةةن "...اسة ةةتقرار للحالة ةةة

للمتبىنّ مبا ال جييز الرجةوع يف التبة إال يف حالةة وجةود هتديةد
الشخصية واملدنية ّ
حقيقي وجدض ملصاض وحقو املتبىن الشخصية واملالية" .كما جتدر اإلشارة إىل

أتسيس هذا القةرار علةل مقتضةيات الفصةل  47مةن دسةتور  2014ويف ذلةك أول
تطبيةةق للدسةةتور اجلديةةد يف قضةةااي متصةةلة حبقةةو الطفةةل ،ممةةا جيعةةل هةةذا الق ةرار
جديرا ابلتنويق.
•

•

انكووم اال بووداعي الصووادر ى و حمكمووة الناحيووة بووونع يف  12جوي يووة :2018
قضت حمكمة الناحية بتةونس بصةحة تبة ّ فتةاة عةزابء لطفلةة جمهولةة النسةت بلةع
س ةةنها  4س ةةنوات وذل ةةك رم ةةم اشة ةااط ق ةةانون التبة ة لس ةةنة  1958زواج الوال ةةدين
ابلتب  .وقد م أتسيس ذلك احلكم علل مصلحة الطفلة الفضةلل الةيت صثلةت يف
كةةون الطفلةةة الصةةغرية املتبنةةاة تعةةاين مةةن وضةةا ةةةحي دقيةةق إذ أهنةةا مبتةةورة أحةةد
السةةاقني ومل تتقةةدم أيةةة عائلةةة لتبنيهةةا رمةةم تقةةدمها يف السةةن فضةةال عةةن اسةةتعداد
طالبة التب للقيام بشؤون الطفلة والسةهر علةل رعايتهةا وتةوفري يةا املسةتلزمات
الصحية ملعاجلة اإلعاقة اليت تعاين منها.
انك ووم اال ب ووداعي الص ووادر ىو و حمكم ووة الناحي ووة غ ووار ال وودماء يف  27فيف ووري
 :2018اسةةتند هةةذا احلكةةم إىل الفصةةل  47مةةن الدسةةتور عنةةد رفضةةق ملطلةةت تب ة
طفل لعدم ثبوت احملافظة علل املصاض الفضلل لق.

 -25ويف سةةيا متصةةل ،م منةةذ عةةام  2013إنشةةاء جلنةةة إلج ةراءات حتديةةد املصةةاض الفضةةلل
واختةةاذ الق ةرارات ( )Best Interests Determinationللبحةةث عةةن حلةةول طويلةةة األجةةل األنسةةت
لفائةةدة األطف ةةال املهةةاجرين أو الالجئ ةةني أو طةةاليب اللج ةةوء مةةري املص ةةحوبني ،تتةةألف اللجن ةةة م ةةن
املن ةةدو الع ةةام حلماي ةةة الطفول ةةة واليونيس ةةيف واملنظم ةةة الدولي ةةة للهج ةةرة ومفوض ةةية األم ةةم املتح ةةدة
لشؤون الالجئني وممثلني عن التما املدين.
وم اعتم ةةاد إجة ةراء  BIDيف املمارس ةةة العملي ةةة من ةةذ  2013إال أن ةةق مل يك ةةن إجة ةراء رمسي ةةا .ويف ه ةةذا
اإلطار ،نظمةت وزارة املةرأة واألسةرة والطفولةة وكبةار السةن مةا الشةركاء سةابقي الةذكر ورشةة عمةل
حول إضفاء الطابا الرمسي علل إجراءات حتديد املصلحة الفضلل لألطفةال خةالل شةهر جةانفي
 2019هت ة ةةدف أيض ة ةةا إىل تعزي ة ةةز الق ة ةةدرات الفني ة ةةة للمت ة ةةدخلني بش ة ةةأن حتدي ة ةةد مة ة ةواطن الض ة ةةعف
واالحتياجات احملددة لألطفال املهاجرين أو األطفةال الالجئةني أو طةاليب اللجةوء مةري املصةحوبني
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وإجياد حلول دائمة وكان ذلك مبشاركة املتدخلني احلكوميني وممثلي املنظمات الدولية واملنظمةات
مري احلكومية.
(ب) مشاركة الطفل
 -26خبصوك مشاركة األطفال يف اإلجةراءات القضةائية واالسةتماع إلةيهم وتطبيقةا ملقتضةيات
الفصل  12مةن جملةة محايةة الطفةل ،نظمةت وزارة العةدل يف إطةار مشةروع عدالةة مالئمةة لألطفةال
ضةةحااي االعتةةداءات اجلنسةةية ابلشةراكة مةةا جملةةس أورواب ملتقةةل ةةا املتةةدخلني يف جمةةال الطفولةةة
(قض ةةاة وأمني ةةني ومن ةةدويب محاي ةةة الطفول ةةة واخص ةةائيني نفس ةةانيني واجتم ةةاعيني )...يف ش ةةهر م ةةاض
 2019ةدرت عنةق لةة مةن التوةةيات تتعلةق ابلتكةوين حةول آليةات وتقنيةات اإلنصةات للطفةل
الضةةحية والشةةاهد وخصوةةةا بروتوكةةول نيشةةت ( )Nichd Protocoleاملتعلةةق ابالسةةتماع لألطفةةال
ضحااي االعتداءات اجلنسية.
 -27متابعةةة لتوةةةيات جلنةةة حقةةو الطفةةل لسةةنة  2010املتعلقةةة مبزيةةد إاتحةةة الفةةرك املتسةةاوية
لألطفال للتعبةري عةن آرائهةم واملشةاركة يف الشةأن احمللةي ،وتفةاداي خللةو القةانون األساسةي عةدد 29
املؤر يف  9ماض  ،2018املتعلّق مبجلة اجلماعات احمللية من بنود تتعلةق ابلةالس البلديةة لألطفةال
وسةةعيا لتفةةادض هةةذا الةةنقص ،انطلةةق مرةةةد حقةةو الطفةةل يف وضةةا وتنفيةةذ خطةةة عمةةل وطنيةةة
إلحدا هذه الالس وم للغرض ارساء جلنة مشةاكة ضةمت وزارة املةرأة واألسةرة والطفولةة وكبةار
الس ةةن ووزارة الابي ةةة ووزارة الش ةةؤون احمللي ةةة والبيئ ةةة واجلامع ةةة الوطني ةةة للم ةةدن التونس ةةية وع ةةدد م ةةن
منظمات والتما املدين لتنفيذ خطة العمل.
 -28صاشةةيا مةةا التةزام تةةونس بتنفيةةذ أجنةةدا  2030املتعلقةةة أبهةةداف التنميةةة املسةةتدامة مبةةا فيهةةا
الةةدف  11املتعل ةةق جبع ةةل امل ةةدن واملس ةةتوطنات البش ةرية مفتوح ةةة للجمي ةةا وآمن ةةة ومس ةةتدامة ،نظ ةةم
مرةةةد اإلعةةالم والتكةةوين والتوثيةةق والدراسةةات حةةول محايةةة حقةةو الطفةةل نةةدوة وطنيةةة يف شةةهر
نوفمرب  2018حول "مشاركة الطفل يف الشأن احمللي" عت خمتلف املعنيني مبجال الطفولة.
كمةةا نظةةم املرةةةد نةةدوة وطنيةةة حةةول موضةةوع "حقةةو الطفةةل وأهةةداف التنميةةة املسةةتدامة" وذلةةك
علل إثر ةدور التقرير الوط الطوعي لسنة  2019املتعلق بتنفيذ أجندا التنمية املستدامة .2030
 -29ومةةن جهتهةةا ،نظمةةت وزارة التنميةةة واالسةةتثمار والتعةةاون الةةدويل ثالثةةة ورشةةات جهويةةة
موجهةة لألطفةةال بكةةل مةةن قفصةةة والكةةاف واملنسةةتري حةةول أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة وإنتظةةارات
األطفةةال منهةةا .وسةةتقوم الةةوزارة إبنشةةاء منصةةة الكاونيةةة خاةةةة أبهةةداف التنميةةة املسةةتدامة يعتةةزم
اس ةةتغاللا ك ةةأداة لتش ةريك أة ةةحا املص ةةلحة مب ةةا ف ةةيهم األطف ةةال ض ةةمن خمتل ةةف مراح ةةل التنفي ةةذ
واملتابعة والرةد.
السؤال ىدد

6

(أ) الب وودا ري احمل ووددة البخ ووذة لبنفي ووذ أحك ووام الق ووانون األساس ووي ى وودد  58لس وونة  2017البت ووق
ابلقضاء ى س التنف ضد الرأة
 -30ى ووس مسووبوى اخلوودمات والؤسسووات ،أحةةد القةةانون مرةةةدا وطنيةةا ملناهضةةة العنةةف
ضةةد امل ةرأة ويةةتم حاليةةا اعةةداد مشةةروع أمةةر حكةةومي يضةةبط تنظيمةةق اإلدارض واملةةايل وطةةر سةةريه.
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وأةةةدرت وزارة امل ةرأة واألسةةرة والطفولةةة وكبةةار السةةن تقريرهةةا السةةنوض حةةول العنةةف املسةةلط علةةل
النساء والفتيات.
وأحةةدثت وزارة الداخليةةة وحةةدات خمتصةةة حتةةت اسةةم "الفرقةةة املركزيةةة املختصةةة جب ةرائم العنةةف ضةةد امل ةرأة
والطفةل" األوىل اتبعةةة إلدارة الشةرطة العدليةةة ابإلدارة العامةةة لألمةةن الةةوط والثانيةةة اتبعةةة إلدارة الشةةؤون
العدلية ابإلدارة العامة للحرس الةوط  .كمةا أحةدثت فةر جهويةة يف كةل منطقةة أمةن وحةرس وطنيةني.
وختتص هذه الوحدات ابلبحث يف جرائم العنف مبختلةف أشةكالق املسةلط علةل املةرأة والطفةل واألسةرة
عموما.
كم ةةا م ختص ةةيص فض ةةاء ج ةةوذجي لالس ةةتماع الس ةةمعي البص ةةرض لألطف ةةال الض ةةحااي (اع ةةداد منظوم ةةة
إعالمية خاةة ابلتصرف يف الشكاايت اخلاةةة ابلعنةف ضةد املةرأة والطفةل ،إعةادة التهيئةة ،دعةم تقة
ولوجسيت ،إجراءات عملياتية موحدة ،مدونة سلوك وأخالقيات خاةة ابلعةاملني يف الةال  )...لةدى
الفر املركزية واجلهوية املختصة يف التعهد جبرائم العنف ضةد املةرأة والطفةل ابلتعةاون مةا مكتةت بةرانم
األمم املتحدة للتنمية.
وم أيضةةا الشةةروع يف هتيئةةة وحةةدة أمنيةةة جوذجيةةة ابلقص ةرين (الفرقةةة املختصةةة ابلبحةةث يف ج ةرائم
العنف ضد املرأة والطفل) ابلتعاون ما منظمة اليونيسةيف هبةدف تةوفري فضةاء مالئةم بتلةك اجلهةة
يستجيت للمعايري واملواةفات الدولية املتعلقةة ابالسةتقبال واالسةتماع لألطفةال مةا ضةمان تةوفري
خدمات ذات جودة.
ويف سةةيا متصةةل ،م تكليةةف مسةةاعد وكيةةل اجلمهوريةةة خمةةتص يف قضةةااي العنةةف ضةةد املةرأة علةةل
مستوى كل حمكمة ابتدائية مبةا فيهةا احملةاكم العسةكرية تُعهةد إليةق عمليةة البحةث يف جةرائم العنةف
املسلط علل املرأة والطفل وختصيص فضةاءات داخةل احملةاكم االبتدائيةة للتعهةد ابلنسةاء واألطفةال
ضحااي العنف تضم قضاة خمتصني يف الال (قضاة أسةرة وحتقيةق ونيابةة) ويةتم العمةل حاليةا علةل
جعلها متماشية ما املعايري الدولية مبا يضمن احاام حقو انساء واألطفال ضحية العنف.
 -31ولتةةوفري خةةدمات اإلحاطةةة الشةةاملة ،أحةةدثت وزارة املةرأة واألسةةرة والطفولةةة وكبةةار السةةن
منذ سنة  2016مركزا حكوميا جوذجيا حلماية النساء ضةحااي العنةف وأطفةالن املةرافقني لةن يقةدم
خدمات اإلنصات واإلرشاد وااليواء والتعهد النفسي واالجتماعي والقانوين والتكوين .وتةدعمت
هةةذه اخلةةدمات إبحةةدا ثالثةة مراكةةز انصةةات وتوجيةةق وأربعةة مراكةةز إيةواء للنسةةاء ضةةحااي العنةةف
داخل جهات البالد ابلشراكة ما عيات.
وم أخةريا يف شةةهر فيفةةرض  ،2020صديةةد عمةةل اخلةةط األخضةةر  1899علةةل مةةدار اليةةوم وكامةةل أايم
األسة ةةبوع لتقبة ةةل البالم ة ةات خبصة ةةوك العنة ةةف املسة ةةلط علة ةةل األطفة ةةال والنسة ةةاء وتة ةةوجيههم حنة ةةو
املختصة.
املؤسسات
ّ

ويف هةذا اإلطةةار ،مّ إمضةاء اتفاقيةةات شةراكة بةةني الةوزارة واجلمعيةةات تتعلةق ابلتعهةةد ابخلةط خةةارج
ةنص االتفاقيةة أيضةا علةل إنشةاء
التوقيت اإلدارض وخالل عطلة آخر األسبوع وأايم العطل .كما ت ّ
منصة تفاعلية لتوثيق البياانت واملراجا املتعلّقة ابلعنف املسلّط علل املرأة واألطفال.
وقامةةت وزارة الابي ةةة إبح ةةدا مكت ةةت انص ةةات ابلةةوزارة وانط ةةال العم ةةل ابل ةةرقم األخض ةةر ال ةةاين
 80104500لإلبال ،عن كل حةاالت العنةف بكةل أشةكالق (العنةف اجلسةدض ،التحةر اجلنسةي،
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االمتصةا  )...وحةةاالت التطةةرف العنيةف وخطةةا الكراهيةةة يف إطةار محايةةة األطفةةال والتالميةةذ
من كل أشكال االستغالل واالضطهاد.
وستمكن هذه اخلدمة من تلقةي الشةكاوى مةن أسةر ضةحااي حةاالت العنةف مةن التالميةذ أو مةن
الضحااي أنفسهم (التالميذ) ،ويشمل واجت التبليع أيضا يةا مةن شةهدوا أو عةاينوا أض انتهةاك
كةةان ضةةحيتق أحةةد التالميةةذ .ويةةتم تةةوفري الرعايةةة النفسةةية واالجتماعيةةة لكافةةة الضةةحااي وأتمةةني
احلماية القانونية لم.
 -32علل مستوى التعهد ،م تنفيذ مشروع جوذجي إلحدا آليات مشاكة للتعهةد ابلنسةاء
واألطفةةال ضةةحااي العنةةف بتةةونس الكةةربى ابلتعةةاون بةةني وزارة املةرأة واألسةةرة والطفولةةة وكبةةار السةةن
وديوان األسرة والعمران البشرض وهيئة األمم املتحدة لتمكةني املةرأة واملسةاواة بةني اجلنسةني .وم يف
إطةةاره اإلمضةةاء أواخةةر سةةنة  2016علةةل بروتكةةوالت قطاعيةةة يف الغةةرض مةةن طةةرف وزرات الصةةف
األول (املرأة والشؤون االجتماعية والداخلية والصحة والعدل) هتدف إىل ضبط املباد األساسية
واجةراءات التعهةةد ابلنسةةاء واالطفةةال ضةةحااي العنةةف يف كةةل قطةةاع .وم إعةةداد أدلةةة مصةةغرة ملزيةةد
توضي ما تضمنتق.
وملزيةد ضةةمان التنسةةيق ،م اإلمضةةاء علةةل اتفاقيةةة مشةاكة مةةن طةةرف الةةوزارات املةةذكورة يف جةةانفي
.2018
 -33عل ةةل مس ةةتوى تك ةةوين املت ةةدخلني ،وم ةةا اعتب ةةار الفقة ةرات  147و 149و 150م ةةن التقري ةةر
الوط ( )CRC/C/TUN/4-6م اجناز العديد من األنشطة التكوينية منها:
•

19

التخصصةةي للمعهةةد األعلةةل للقضةةاء يةةومي
دورة تكوينيةةة يف إطةةار التكةةوين
ّ
و 20فيفةةرض  2019مشلةةت مةةا يفةةو  20قاضةةي وقاضةةية خمتصةةني يف جمةةال العنةةف
ضد املرأة

•

دورة تكوينيةةة يف إطةةار التكةةوين املسةةتمر للمعهةةد األعلةةل للقضةةاء يةةوم  20فيفةةرض
 2019مشلت ما يفو مائة قاض من خمتلف الاالت

•

دورة تكةةوين مكةةونني علةةل مةةدى ثةةال حصةةص (دامةةت احلصةةة األوىل  4أايم
والثانيةةة  3أايم والثالثةةة  5أايم) شةةارك فيهةةا  15قاضةةيا وقاضةةية إلعةةدادهم لتكةةوين
ابقي املتدخلني يف املنظومة القضائية كل حست جهتق.

كما م يف إطار نفس املشروع إعداد دليل لتعهد القضاة حباالت النساء ضةحااي العنةف ابللغتةني
الفرنسية والعربية وهو بصدد النشر والتعميم علل كافة القضاة.
ويف نفةةس السةةيا  ،نظةةم مركةةز الدراسةةات القانونيةةة والقضةةائية بةةوزارة العةةدل ابلتعةةاون مةةا مكتةةت
املفوضية السامية حلقو اإلنسان بتونس ورشيت عمل حول التطبيقات القضةائية واحلمايةة اجلزائيةة
لضحااي العنف مشلت من الورشتني أكثر من  25قاضي وقاضية خمتصني يف الال.
ويف إطةةار متابعةةة لةةة تلةةك الةةدورات التكوينيةةة ،أةةةحبت احملةةاكم أكثةةر فاعليةةة يف التعةةاطي مةةا
قضااي العنف ضد املرأة وةدرت لة من قرارات احلماية املتعلقة ابألطفال من ذلك أن احملكمةة
أكةةدت علةةل أنةةق "بقةراءة متضةةافرة للقةةانون عةةدد  58لسةةنة  ،2017يةةربز اجتةةاه املشةةرع الصةري حنةةو
مزيد تكريس احلماية للضحية وذلك من خالل أتكيده علل اعتبار كلمة "الضحية" تشةمل املةرأة
GE.20-03920
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واألطفةةال املقيمةني معهةةا الةةذين أةةةيبوا بضةةرر بةةدين أو معنةةوض .كمةةا تعةةرض لألطفةةال عنةةد تناولةةق
حلالةةة االستضةةعاف والةةيت اعتربهةةا حالةةة الشاشةةة املرتبطةةة بصةةغر السةةن أو عنةةد تنصيصةةق ة ةراحة
علل عبارة "الطفةل" ،كمةا توسةا يف مصةطل "العنةف" ليشةمل العنةف املةادض واملعنةوض واجلنسةي
واالقتصةةادض" (قةرار ةةةادر عةةن قاضةةية األسةةرة ابحملكمةةة االبتدائيةةة بقرمباليةةة يف القضةةية عةةدد 905
بتاريخ  26جوان .)2018
وقامةةت وزارة الداخلي ةةة بتنظ ةةيم دورات تدريبي ةةة ابملدرس ةةة الوطنيةةة لتك ةةوين إط ةةارات األم ةةن ال ةةوط
الشةةرطة الوطنيةةة ومدرسةةة التكةةوين للحةةرس الةةوط خةةالل سةةنة  2018اسةةتفاد منهةةا  380إطةةار
و ّ
املختصةةة (شةةرطة وحةةرس وط ة ) ومكةةونني مةةن مةةدارس األمةةن واحلةةرس الةةوط
وع ةون مةةن الفةةر
ّ
الساحل.
وذلك بدعم من مكتت اليونيسيف بتونس وم ذلك بوالايت اجلنو و ّ
كم ةةا م تط ةةوير ق ةةدرات الع ةةاملني ابلف ةةر املختص ةةة فيم ةةا يتعل ةةق بتقني ةةات االس ةةتقبال واالس ةةتماع
للضحااي وفنيات البحث يف هذا الصنف من اجلرائم بتنظيم أايم حتسيسية ودراسيّة.

واسةةتفاد  27مكة ّةون جهةةوض بةةوزارة الشةةؤون االجتماعيةةة مةةن التكةةوين يف الةةال وم إعةةداد ب ةرانم
أخصةةائيّا اجتماعيةةا وذلةةك ابلتعةةاون مةةا هيئةةة األمةةم
تكةةوي لفائةةدة  80متة ّ
ةدخال اجتماعيةةا وّ 60
املتحدة للمساواة وصكني املرأة.
 -34فيمةةا يتعلةةق ابلتوعيةةة والتحسةةيس :نظمةةت وزارة املةرأة واالسةةرة والطفولةةة وكبةةار السةةن ورشةةات
لفائ ةةدة األطف ةةال لتبس ةةيط اتفاقي ةةة الن ةةزروت ح ةةول التص ةةدض لالس ةةتغالل واالعت ةةداءات اجلنس ةةية ض ةةد
األطفال إىل جانت إعداد نسخة تونسية مبسطة ابللهجةة احملليةة مةن االتفاقيةة ،موجهةة لألطفةال ومةن
إجنازهم وذلك عرب مقاربة تشاركية ما األطفال ضمن خالل  4ورشات عمةل توزعةت حسةت سةنهم.
وم فضةال عةن ذلةك توزيةا مطةوايت تتضةمن الةرقم األخضةر وهواتةف منةدويب محايةة الطفولةة لالتصةال هبةم يف
ةورة التعرض العتداء.

كمةةا م تنظةةيم محةةالت وحصةةص توعويةةة حتسيسةةية خاةةةة مبراكةةز الةةدفاع واإلدمةةاج االجتم ةاعي
موجهة أساسا لألطفال املتعهد هبم حول خماطر ارتكا العنف واآلاثر املاتبة عليق.
 -35وعلةةل مسةةتوى املؤش ةرات ،م إعةةداد االس ةااتيجية الوطنيةةة السةةتخراج مؤش ةرات العنةةف
املب علل النوع االجتماعي ابلتعاون ما مركز البحو والدراسات والتوثيةق واالعةالم حةول املةرأة
(الكريديف) وتقدمي مؤشةرات خاةةة بقطاعةات الصةف األول ومنهةا قطةاع النهةوض االجتمةاعي
وم يف الغرض إعداد مثةال جلةداول إحصةائية ملتابعةة نشةاط هياكةل النهةوض االجتمةاعي يف جمةال
التعهةةد بضةةحااي العنةةف خاةةةة مةةن النسةةاء واألطفةةال يف شةةكل تقةةارير دوريةةة تتضةةمن معطيةةات
إحصةةائية حةةول أنةواع العنةةف املسةلط علةةل األطفةةال والفئةةات العمريةةة املسةةتهدفة وكةةذلك مصةةادر
العنف ابإلضافة إىل جداول خاةة ابخلدمات املقدمة يف إطار التعهد بضحااي العنف.
(ب) البدا ري البخذة لبشجيل األطفال ضحاا التنف ى س اإل الغ ىو حواالت التنوف واإليوذاء
واإلمهال
 -36لك ةةن لألطف ةةال ض ةةحااي العن ةةف تق ةدمي بالم ةةات ملن ةةدويب محاي ةةة الطفول ةةة جبمي ةةا والايت
اجلمهوري ةةة ولك ةةن تق ةةدمي البالم ةةات مباش ةةرة أو ع ةةن طري ةةق مراس ةةلة خطي ةةة أو ع ةةن طري ةةق الربي ةةد
االلكاوين دون الكشف عن هوية القائم ابلبال.،
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كم ةةا تت ةةوىل الوح ةةدات املختص ةةة ابلبح ةةث يف ج ةرائم العن ةةف ض ةةد امل ةرأة والطف ةةل قب ةةول البالم ةةات
ومتابعتها وإحالتها للجهات القضائية املعنية.
ويتقبّ ةةل قاضة ةةي األسة ةةرة اإلشة ةةعارات ال ة ةواردة مباشة ةةرة مة ةةن قبة ةةل األطفة ةةال وامل ة ةواطنني أو مة ةةن قبة ةةل
مؤسسات الدولة قصد اإلبال ،عن أض وضعية عنف مسلط علل األطفال أو النساء.
السؤال ىدد

7

(أ) كيفية اسبفادة األطفوال ضوحاا التنوف واإليوذاء واإلمهوال مو سوبل االنبصواف والودىم مبوا
يف ذلك خدمات إىادة البأ يل وإىادة اإلدماج يف اجملبمل
-37

يتعهد مندوبو محاية الطفولة ابألطفال ضحااي العنف واإليذاء واإلمهال عن طريق:
•

قبول البالمات املتعلقة ابلوضعيات املهددة لألطفال،

•

القيام إبجراءات التحقيق والتقصي،

إثةةر ذلةةك يتةةوىل حتديةةد اإلجةراء املناسةةت يف شةةأنق ابختةةاذ التةةدابري الوقائيةةة واحلمائيةةة التاليةةة املالئمةةة
حست وضعية الطفل:
•

طلت إجراء االختبارات الطبية والنفسيّة،
طلت إجراء البحو االجتماعية،

•

رفا وضعيات األطفال ضحااي العنف واإليذاء واإلمهال إىل قاضي األسرة،

•

إبقةةاء الطفةةل يف عائلتةةق مةةا التةزام األبةةوين ابختةةاذ اإلجةراءات الالزمةةة لرفةةا اخلطةةر
احملد بق وذلك يف آجال حمددة ورهن رقابة دورية من قاضي األسرة،

•

تنظةةيم طةةر التةةدخل االجتمةةاعي املالئةةم وذلةةك ابلتعةةاون مةةا املؤسسةةات املعنيةةة
بتقدمي اخلدمات واملساعدة االجتماعية الالزمة للطفل ولعائلتق،

•

إيداع الطفل مؤقتا لدى عائلة أو أية هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخةرى
مالئمة عمومية كانت أو خاةة وعند االقتضاء مبؤسسة استشفائية

•

تقدمي مطلت محاية لدى قاضي األسرة يف حاالت العنف األسرض،

•

اختةةاذ تةةدبري عاجةةل يف حةةاالت اإلمهةةال والتشةةرد يقضةةي إبي ةواء الطفةةل مبؤسسةةة
رعاية،

•

اختاذ تدبري عاجل يقضي إبخراج الطفل مةن املكةان املوجةود فيةق يف حالةة اخلطةر
امللم.

•

ويتةةابا منةةدو محايةةة الطفولةةة بصةةفة دوريةةة وضةةعيات األطفةةال املتعهةةد هبةةم ويقةةرر عنةةد االقتضةةاء
مراجعتهةةا حسةةت مةةا تقتضةةيق احلالةةة .ويف هةةذا اإلطةةار ،يتةةوىل إخضةةاع الطفةةل للمتابعةةة النفسةةية
واالجتماعية والابوية ابلتنسيق ما اجلهات املعنية.
وتقةةوم املراكةةز املندجمةةة للشةةبا والطفولةةة ابسةةتقبال والتعهةةد ابألطفةةال ضةةحااي االمهةةال والعنةةف
واإليةةذاء احملةةالني عليهةةا مةةن قبةةل قاضةةي االسةةرة .ويبلةةع العةةدد اجلملةةي للمراكةةز املندجمةةة للشةةبا
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والطفولةةة  22مرك ةزا تتةةوزع علةةل  17واليةةة .وتقةةوم هةةذه املراكةةز بتةةأمني خةةدمات اإلعاشةةة واملتابعةةة
الابويةةة والنفسةةية واالجتماعيةةة والصةةحية إضةةافة إىل تةةوفري خةةدمات التنشةةيط الابةةوض االجتمةةاعي
لفائدهتم مبا يراعي مصلحتهم الفضلل ويضمن حقوقهم.
 -38لثل برانم اإلسعاف االجتماعي آلية جديدة وضعت يف إطار خطة ملساعدة احلاالت
مقرا لا والفاقدة للسند العائلي واملادض علل مةرار
االجتماعية اليت تتخذ من الفضاءات العمومية ّ
األطفةال الةذين يتعرضةون ملختلةف أشةكال االسةتغالل االقتصةادض واالجتمةاعي .وقةد م احةةدا
فريةةق متنق ةةل ينشةةط خ ةةارج التوقي ةةت اإلدارض (مةةن الس ةةاعة الس ةةابعة مسةةاءا إىل الس ةةاعة اخلامس ةةة
ةةةباحا) وأايم العطةةل (بنظةةام االسةةتمرار) لتقةةدمي خةةدمات النجةةدة واملسةةاعدة االجتماعيةةة والطبيةةة
والنفسية.
 -39م التعهةةد خةةالل السداسةةي األول مةةن سةةنة
واإلدماج االجتماعي (امللحق عدد .)3
(ب) اإلجراءات خبصو
السؤال ىدد

2019

 395طفةةل مبختلةةف مراكةةز الةةدفاع

مشرو القانون البت ق ابألطفال ضحاا اجلرمية (انظر م حق .)1

8

(أ) خدمات و رامج الدىم األسري الرامية إىل اند م الفقر
 -40ش ةةرعت وزارة املة ةرأة واألس ةةرة والطفول ةةة وكب ةةار الس ةةن من ةةذ س ةةنة  2013يف تنفي ةةذ بة ةرانم
التمكةةني االقتصةةادض لألسةةر الفقةةرية وحمةةدودة الةةدخل وذات الوضةةعيات اخلصوةةةية ابملعتمةةدايت
ذات األولويةةة يف التةةدخل وصكينهةةا مةةن صويةةل إلحةةدا مشةةاريا ةةةغرى ومرافقتهةةا مبةةا يسةةاهم يف
إخراجها من دائرة الفقر يف سيا تدخل مندم وتشاركي.
ومنذ سنة  2017أةب الربانم يشمل ،إىل جانت النساء معةيالت أسةرهن كةذلك الرجةال .وقةد
استهدف الربانم  973أسرة ( 808امرأة و 165رجال) ابعتمادات تقدر  3.615م.
وم إطةةال ب ةرانم األمةةان االجتم ةةاعي الةةذض يهةةدف اىل تص ةةويت التةةدخل االجتمةةاعي للدول ةةة
السجل اخلاك هبا.
لفائدة األسر املعوزة وحمدودة الدخل وحتيني ّ

ويف إطار مكافحة اإلرهةا والتطةرف ومقاومةة أسةبا الفقةر م بعةث مشةاريا لفائةدة  430أسةرة
 16والية.
متواجدة
 -41وسة ة ةةعت وزارة الة ة ةةدفاع الة ة ةةوط مة ة ةةن جانبهة ة ةةا يف إطة ة ةةار تقة ة ةةدمي املسة ة ةةاعدة للعسة ة ةةكريني
والعسة ةةكرايت واإلحاطة ةةة االجتماعية ةةة والنفسة ةةية بعة ةةائالهتم إىل تقرية ةةت اخلة ةةدمات الصة ةةحية مة ةةن
منظوريها وبقية املنتفعني عرب توسيا تغطية املؤسسات الصحية العسكرية لكامةل تةرا اجلمهوريةة
وخاةة يف املناطق الداخلية واحلدودية وم اختاذ عديد اإلجراءات لفائدة املرأة العسةكرية يف جمةال
اخلةدمات الصةحية العسةةكرية وصكيةنهن يف حةةق أزواجهةن وأبنةةائهن مبجانيةة العةةالج حسةت نفةةس
الشةةروط املعتمةةدة للعسةةكريني الةةذكور .إىل جانةةت ةةةرف إعةةاانت قةةارة وظرفيةةة للعسةةكريني و/أو
الرتب ةةاء م ةةنهم وذوض ال ةةدخل احمل ةةدود وذل ةةك يف إط ةةار النش ةةاط
العس ةةكرايت خاة ةةة م ةةن ة ةةغار ّ
االجتماعي للمؤسسة العسكريّة.
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 -42وصث ةةل ال ةربام التنموي ةةة اخلصوة ةةية واجلهوي ةةة اح ةةدى أدوات الت ةةدخل الداعم ةةة واملكمل ةةة
للمشاريا القطاعية الرامية اىل تعزيز مقومات التنمية داخل اجلهات واملنةاطق ذات األوليةة وتتمثةل
هذه الربام :
•

الةةربانم اجله ةةوض للتنميةةة ال ةةذض مكةةن يف الف ةةاة املمتةةدة ب ةةني  2016و 2019م ةةن
اجنةةاز قرابةةة  2150كلةةم مةةن الطرقةةات واملسةةالك وتةةوفري التنةةوير العمةةومي لفائةةدة
 1560جتمع ةةا س ةةكنيا ابملن ةةاطق م ةةري البلدي ةةة وتزوي ةةد قراب ةةة  32أل ةةف عائل ةةة ابمل ةةاء
الصةةاض للشةةرا وذلةك ابملنةةاطق احلضةرية والريفيةةة وتزويةةد حةوايل  3آالف عائلةةة
ابإلانرة املنزليةةة وحتسةةني  7آالف مسةةكن لفائةةدة العةةائالت املعةةوزة وذات الةةدخل
احملدود.

•

الربانم اخلصوةي لتنميةة املنةاطق احلدوديةة ويهةدف إىل إجنةاز مشةاريا تنمويةة حمليةة
تضةةمن حتسةةني ظةةروف العةةي يف  08والايت (الكةةاف وجندوبةةة والقص ةرين وقفصةةة
وت ةةوزر وقبل ةةي وم ةةدنني وتط ةةاوين) تش ةةمل  20معتمدي ةةة حدودي ةةة .وم ةةن أه ةةم إجنازات ةةق
خالل  2018-2016حتسةني  216مسةكنا وإحةدا وتةدعيم مةواطن الشةغل يف قطةاع
املهة ةةن الصة ةةغرى لفائة ةةدة  255منتفة ةةا وإحة ةةدا وتة ةةدعيم م ة ةواطن الشة ةةغل يف القطة ةةاع
الفالحي لفائدة  1889منتفا.

•

برانم التنمية املندجمة وصثلت أهم إجنازاتق اىل حدود  2019يف تعبيةد  493.9كةم
مةةن املسةةالك الريفيةةة واجنةةاز  53كةةم مةةن شةةبكة تص ةريف امليةةاه املسةةتعملة وإقامةةة
 3052نقط ةةة إانرة عمومي ةةة ويف تزوي ةةد  148عائل ةةة ابلن ةةور الكهرابئ ةةي ورب ةةط 4143
عائلة ريفية ابملاء الصاض للشرا وبناء  30مركةز ةةحة أساسةية وإحةدا 3664
فرداي منتجا م ّكنت من توفري  8311موطن شغل.
مشروعا ّ

(ب) البقدم احملرز صوب تتزيز الرىاية البدي ة اليت تتبمد ى س األسرة

 -43مةةا اعتبةةار الفق ةرتني  34و 53مةةن التقريةةر الةةوط ( ،)CRC/C/TUN/4-6مكنةةت وزارة امل ةرأة
واألسرة والطفولة وكبار السن األطفال املكفولني ابلرعاية البديلة سواء لةدى العائلةة املوسةعة أو لةدى
األسر الكافلة من منحة اإليةداع العةائلي مبقةدار  150دينةار يف الشةهر لطفةل الواحةد لاتفةا إىل 200
دين ةةار تبع ةةا للق ةرار الص ةةادر ع ةةن وزي ةةرة امل ةرأة يف  19ن ةةوفمرب 2019املتعل ةةق بتنق ةةي الق ةرار امل ةةؤر يف 11
مارس  2015اخلاك بتحديد مقدار املنحة املسندة لألطفال املنتفعني بربانم اإليداع العائلي.
كمةةا نشةةري للق ةرار الصةةادر عةةن وزيةةر الشةةؤون االجتماعيةةة يف  30جةةانفي  2020واملتعلةةق بتنقةةي الق ةرار
املةةؤر يف  19مةةارس  2003اخلةةاك ابملكافة ت املمنوحةةة للعةةائالت احلاضةةنة لألطفةةال يف إطةةار اإليةةداع
العائلي.
(ج) اجلهود البذولة م أجل تيسري ادماج األطفال ادماجا كامال داخل اجملبمل
 -44تتةةوىل املراكةةز املندجمةةة الةةيت تتواجةةد أبملةةت والايت اجلمهوريةةة كفالةةة األطفةةال املهملةةني
وفاقةةدض السةةند العةةائلي ومسةةاعدهتم علةةل االنةةدماج يف التمةةا وإي ةواء األطفةةال املهةةددين قصةةد
رع ةايتهم وت ةربيتهم إىل مايةةة زوال حالةةة التهديةةد وذلةةك يف نطةةا نظةةام اإلقامةةة أو نصةةف اإلقامةةة
واإليداع العائلي.
GE.20-03920

17

CRC/C/TUN/RQ/4-6

 -45أرسة ةةت وزارة الابية ةةة ،منة ةةذ سة ةةنة  ،2004برانجمة ةةا إلدمة ةةاج األطفة ةةال ذوض اإلعاقة ةةة وذوض
اضطراابت التعلم واملوهوبني ابملؤسسات الابوية يف إطار خطةة وطنيةة لإلدمةاج املدرسةي والابةوض
لألطفةةال حيةةث ترّكةةز العمةةل علةةل هتيئةةة املؤسسةةات الابويةةة وجتهيزهةةا وجعلهةةا داجمةةة وتكةةوين كة ّةل
املت ة ة ة ةةدخلني يف ال ة ة ة ةةربانم (متفق ة ة ة ةةدون ،م ة ة ة ةةديرو امل ة ة ة ةةدارس ال ّداجم ة ة ة ةةة ،املدرس ة ة ة ةةون ،املس ة ة ة ةةاعدون
البي ةةداموجيون )...وإع ةةداد وح ةةدات تكوينيّ ةةة يف الغ ةةرض إىل جان ةةت أتم ةةني املرافق ةةة البيداموجيّة ةة
الاب ةةوض خ ةةارج املدرس ةةة وتشة ةريك األولي ةةاء يف تنفي ةةذ ه ةةذا املش ةةروع
وأتم ةةني الة ة ّدعم البي ةةداموجي و ّ
الابوض اإلفرادض.
ّ
 -46كمةةا يلتحةةق كةةل األطفةةال األجانةةت ابملؤسسةةات الابويةةة التونسةةية ولارسةةون حقهةةم يف
التعليم .وقد شهدت املؤسسات الابويةة خةالل السةنة الدراسةية  2019/2018اسةتيعا عةدد كبةري
مةةن األطفةةال األجانةةت بلةةع  1918تلميةةذا ابملؤسسةةات العموميةةة يف خمتلةةف املراحةةل التعليميةةة مةةن
ابتةةدائي وإعةةدادض واثنةةوض مةةن عةةدة جنسةةيات .وهةةذا العةةدد مةةرج لالرتفةةاع أكثةةر نتيجةةة تواةةةل
تواف ةةد األجان ةةت م ةةن ال ةةدول ال ةةيت تع ةةي عل ةةل وق ةةا االض ةةطراابت وتبع ةةا للتس ةةهيالت القانوني ةةة
واإلجرائيةةة الةةيت أقرهتةةا السةةلطات التونسةةية لفائةةدة األجانةةت ،ومنهةةا فس ة الةةال لةةم لاللتحةةا
ابملؤسسات الابوية وتقدمي مساعدات لفائدهتم وتبسيط االجراءات االدارية وتسهيلها.
 -47وبلع عدد تالميذ أبناء التونسيني ابخلارج خةالل السةنة الدراسةية  2019/2018يف خمتلةف
املراحل التعليمية من االبتدائي واإلعدادض والثانوض  23316تلميذا جبميا مراحل التعليم االبتةدائي
واالعدادض والثانوض.
السؤال ىدد

9

(أ) البدا ري البخذة ل بصدي ل فقر يف صفوف األطفال مبا يف ذلك يف الناطق الريفية
 -48تفي ةةد املعطي ةةات اإلحص ةةائية أن نس ةةبة الفق ةةر ل ةةدى األطف ةةال صث ةةل س ةةنة
حة ةوايل ض ةةعف نس ةةبة الفق ةةر ل ةةدى الكه ةةول ( )%12.8ويع ةةود ذل ةةك إىل وج ةةود نس ةةبة كب ةةرية م ةةن
األطفال يف العائالت األكثر فقرا .ويف هةذا اإلطةار تعمةل وزارة الشةؤون االجتماعيةة ابلتعةاون مةا
منظمةةة اليونسةةيف والبنةةك الةةدويل علةةل إرسةةاء أرضةةية وطنيةةة للحمايةةة االجتماعيةةة تقةةوم علةةل أربةةا
ضةةماانت أساسةةية للحمايةةة مةةن بينهةةا الضةةمانة اخلاةةةة ابلطفولةةة واملتعلقةةة إبحةةدا منحةةة شةةهرية
شةةاملة تسةةند لكةةل االطفةةال وخاةةةة مةةنهم املنتمةةني للعةةائالت الفقةةرية وحمةةدودة الةةدخل( .انظةةر
الفقرتني  40و 41من الردود).
(21,1%) 2016

(ب) البدا ري البخوذة لبووفري خودمات صوحية جيودة جلميول األطفوال يف خمب وف أحنواء الدولوة الطورف
وتيسري وصوهلم إليها
-49

يرجل الرجوع للفقرات  184و 186و 194و 195التقرير الوط ))CRC/C/TUN/4-6

(ج) تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية ل حد م الوفيات النفاسيّة
 -50أدرج ةةت ال ةةبالد التونس ةةية ه ةةدف "النه ةةوض بص ةةحة األم والطف ةةل" ض ةةمن أولوايهت ةةا م ةةن
خةةالل الةةربانم الةةوط لسةةالمة األم والوليةةد الةةذض يهةةدف للحةةد مةةن وفيةةات وأم ةراض األمهةةات
والولدان.

18
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وترتكةز اجلهةةود ابألسةاس علةةل دعةةم سياسةة الصةةحة اإلجنابيةة ضةةماان لنمة ّةو دلغةرايف متةوازن ومتمةةا
ما اخلطّة الوطنية املستقبلية للسياسة السكانية من خةالل مواةةلة االسةتجابة إىل الطلبةات يف جمةال
تنظيم األسرة.
ولكن يف الال االطالع علل الفقرات  193-188من التقرير الوط ).)CRC/C/TUN/4-6
-51

وقد قامت وزارة الصحة مبا يلي:
•

دع ةةم اجله ةةات بكواش ةةف تقص ةةي مرض ةةي الس ةةكر وال ةةتعفن الب ةةويل ل ةةدى حة ةوايل
 180000امرأة حامل؛

•

تعرضةةا مةةن مريهةةا ملةةرض فقةةر ال ة ّدم
دعةةم اجلهةةات ابألدويةةة الوقائيّةةة للفئةةة األكثةةر ّ
والّيت تشمل النّساء احلوامل واملرضعات؛
تكوين  8فر خمتصةة برعايةة الةوالدات املستعصةية حسةت طريقةة احملاكةات ذات
جودة عالية Simulation haute-fidélité؛

•

أتمة ةةني طة ةةت االختصة ةةاك يف اجلهة ةةات الة ةةيت تشة ةةكو تقة ةةص يف امل ة ةوارد البش ة ةرية
املختصة؛

•

مواةةلة اسةةتهداف املنةاطق الّةةيت تشةةكو نقصةا يف نسةةت التّغطيةة خبةةدمات ةةةحة
األم والوليية ةةد ،تقية ةةيم جة ةةودة اخلة ةةدمات يف أقسة ةةام التولية ةةد للوقة ةةوف علة ةةل أه ة ةةم
النقائص؛

•

األمهةةات عةةرب نظةةام ترةةةد لدراسةةة أسةةبا هةةذه
مواةةةلة تقيةةيم ومتابعةةة وفيّةةات ّ
الوفيات واختاذ التدابري الكفيلة لتفادض حصول وفيات أخرى.

•

وبلع مؤشر مراقبة احلمل علل األقل مرة واحدة أثناء احلمل  %80 .% 95.3منها يف املؤسسات
الصحية العمومية .كما بلع هذا املؤشر ابلنسبة ملراقبةة احلمةل  4مةرات حسةت الروزانمةة % 84.1
وبلةةع مؤشةةر الةةوالدة حتةةت املراقبةةة الصةةحيّة نسةةبة  % 99.5ونسةةبة عيةةادة بعةةد الةةوالدة تنةةاهز% 42
ونسبة اسةتعمال وسةائل تنظةيم احلمةل  .%51وبلغةت نسةبة وفيةات األمهةات  30لكةل  100ألةف
والدة حيّة.

ومن أجل احلد من وفيات األمهات واألطفال حديثي الةوالدة وحتسةني جةودة اخلةدمات مةا حةول
الوالدة ،م حتيني العديد من الدالئل التكوينية والواثئق التوجيهية وتكوين األطباء والقوابةل وتةوفري
الكشوفات للتقصي املبكةر لعوامةل االختطةار عنةد النسةاء احلوامةل .كمةا اجتةق االهتمةام حنةو تقيةيم
النتائ والوقوف علل النقائص والعمل علل تفاديها.
السؤال ىدد

10

(أ) اخلطوات البخذة لبوفري البت يم اجليد وتيسري الوصول إليه يف الناطق الريفية
 -52بلغت نسبة التغطية يف السنة التحضريية  %52.1ونسبة التسةجيل  %88.0خةالل السةنة
الدراسة ةةية  2019/2018وهة ةةذه النسة ةةبة يف تطة ةةور بفضة ةةل حة ةةرك وزارة الابية ةةة علة ةةل تعمة ةةيم السة ةةنة
التحضريية وتطوير اخلدمات وتكثيف بةرام توعيةة األوليةاء أبمهيةة هةذه املرحلةة يف ضةمان التفةو
الدراسي للتالميذ وحتسني مردودية التعليم والتعلّم.
GE.20-03920
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وقةةد بلغةةت نسةةت التمةةدرس الصةةافية ابملرحلةةة االبتدائيةةة للفئةةة العمريةةة  11-6سةةنة  %99,2سةةنة
 2019/2018وذلك دون صييز بني الذكور واإلان  .كما حتسن متوسط كثافة الفصل هبذه املرحلة
التعليميةةة ليبلةةع  23.9ومعةةدل عةةدد التالميةةذ للمةةدرس الواحةةد  .18.2مةةا اإلشةةارة إىل أن أملةةت
املةةدارس االبتدائيةةة يف املنةةاطق الداخليةةة تعمةةل أبقةةل مةةن املعةةدل الةةوط لكثافةةة الفصةةل( .ملحةةق
عدد )4
وتركز العمل علل تطوير اخلارطة املدرسية وأتهيلها لتوفري اخلدمة الابوية إىل طالبيها مهمةا كانةت
أماكن تواجدهم .فقد بلةع عةدد املؤسسةات الابويةة العموميةة خةالل السةنة الدراسةية 2019/2018
يف خمتلف املراحل التعليمية  6099مؤسسة موزعة علل كامل ترا اجلمهورية.
هةةذا إىل جانةةت العمةةل علةةل تعبئةةة كةةل الوسةةائل واإلمكانيةةات املاديةةة والبش ةرية املتاحةةة لضةةمان
تكةةاف الفةةرك يف التمتةةا خبدمةةة تربويةةة ذات جةةودة يف ظةةل تطةةور أعةةداد املسةةتفيدين مةةن التعلةةيم
وحتسني كل املؤشرات املتعلقة ابلرفاه البيةداموجي (متوسةط كثافةة الفصةل ومتوسةط عةدد التالميةذ
للمدرس الواحد ومتوسط عدد املدرسني للمتفقد الواحد ومراجعة الربام املعتمدة).
(ب) البقدم احملرز صوب منل البسرب الدرسي واالنقطا ى الدراسة
 -53مةةا اعتبةةار مةةا ورد ابلفق ةرات  212- 206مةةن التقريةةر الةةوط ( )6-4/CRC/C/TUNتضة ّةمن
املخطّط االسااتيجي القطةاعي الابةوض  2020-2016هةدفا قائمةا بذاتةق حتةت عنةون "التصة ّدض للفشةل
املدرسي".
وعمل ةةت وزارة الابي ةةة عل ةةل إرس ةةاء منظوم ةةة الفرة ةةة الثاني ةةة ابلتنس ةةيق م ةةا وزارة التك ةةوين امله ة ة
والتشغيل ووزارة الشؤون االجتماعيةة بةدعم مةن شةركائها املةاليني والفنيةني وابلشةراكة مةا منظّمةات
من التما املدين.
 -54وانطلقةةت وزارات الابيةةة والشةةؤون االجتماعيةةة والصةةحة يف إطةةار بةرانم التعةةاون الةةدويل
بتة ةةونس ومنظمة ةةة اليونيسة ةةيف خة ةةالل سة ةةنة  2019يف تنفية ةةذ الة ةةربانم النمة ةةوذجي رابعة ةةي األبعة ةةاد
التسر املدرسي ( .)M4Dوهو يهدف إىل تركيةز آليةات بيداموجيةة وإحاطةة
للتصدض لالنقطاع و ّ
ة ةةلت املؤسس ةةات الابوي ةةة قص ةةد احلة ة ّد م ةةن ظ ةةاهرة االنقط ةةاع والتس ة ّةر املدرسة ةي .ويرتك ةةز ه ةةذا
الربانم علل األبعاد التالية:
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•

آلية التدارك والدعم املدرسي اليت يتل ّقةل التلميةذ مبقتضةاها املسةاعدة البيداموجيةة
بصورة إفرادية أو ضمن جمموعة ةغرية من التالميذ؛

•

ةوىل تةةوفري اإلحاطةةة
تركيةةز  20مكتبةةا لإلةةةغاء واملرافقةةة ةةةلت املؤسسةةة الابويةةة يتة ّ
املب ّكةةرة واملنفةةردة للتالميةةذ الةةذين يعةةانون مةةن ةةةعوابت يف التةةأقلم داخةةل الوسةةط
املدرسي؛

•

تركيز  9مكاتت مراكز جوذجية ملرافقة التالميذ؛

•

التعلة ةةيم االسة ةةتدراكي ،وهة ةةي آلية ةةة تة ةةوفر املرافقة ةةة البيداموجية ةةة واالفرادية ةةة داخة ةةل
املؤسسةةة الابويةةة لفائةةدة األطفةةال الةةذين يعةةودون إىل املدرسةةة بعةةد انقطةةاع طويةةل
نسبيا عن الدراسة هبدف مساعدهتم علل تدارك ما فاهتم من التعلم.
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 -55كمة ةةا قامة ةةت وزارة الابية ةةة بتحسة ةةني املنظومة ةةة الابوية ةةة وتطويرهة ةةا (ال ة ةربام  ،املضة ةةامني،
اخلدمات املسداة  )...من خالل:
•

مراجعة الربام التعليمية املعتمدة وحتيينها؛

•

العمل علل حتسني مكتسبات التالميذ؛

•

حتس ةةني ظ ةةروف الدراس ةةة والعم ةةل وتعزي ةةز التجهي ة ةزات التقني ةةة والعناي ةةة ابلفض ةةاء
املدرسي وإثراء احلياة املدرسية.

(ج) البدا ري البخذة لبوفري تت يم ذي جودة يف مرح ة ما قبل الدرسة
 -56تركزت الهودات علل تعميم السنة التحضريية وخاةة يف املناطق الريفية واألحياء الشعبية ذات
الكثافة السكانية املرتفعة اليت يصعت أو ينعدم فيها تدخل القطاع اخلاك .وقد بلع عدد املدارس احلاضنة
لألقسة ةةام التحض ة ةريية  2386مدرسة ةةة خة ةةالل السة ةةنة الدراسة ةةية  ،2019/2018مقابة ةةل  2370مدرسة ةةة سة ةةنة
.2018/2017
وتوجةةد  1473مدرسةةة حاضةةنة للسةةنة التحض ةريية ابملن ةةاطق الريفيةةة .وبلةةع عةةدد األطفةةال امل ةةرمسني
 58597طفال ،صثل نسبة اإلان .%48.7
-57
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ومن التدابري اليت مّ اختاذها لتطوير التعليم ما قبل املدرسي ما يلي:
•

مواةلة العمل علل تعميم السنة التحضريية ابالسةتناد إىل املخطةط االسةااتيجي
الابوض 2020-2016؛

•

مواةلة العمل علل إحدا فضاءات جديدة خاةةة ابلسةنة التحضةريية ،حيةث
صت برجمة بناء وجتهيز  120فضاء ضمن ميزانية سنة 2019؛

•

إعداد دليل مرجعي لندسة وهتيئة الفضاءات اخلاةة ابألقسام التحضريية؛

•

إحدا ثالثة مراكز جوذجيةة للابيةة قبةل املدرسةية حتتةوض علةل مرافةق مبواةةفات
عالية من حيث التجهيزات والوسائل البيداموجية وهتيئة الفضاءات واألقسام؛

•

إعةةداد  6وحةةدات تكوينيةةة لفائةةدة التالميةةذ املتفقةةدين يدرس ةوهنا قبةةل ختةةرجهم لتةةأهيلهم
وحتسةةني تك ةوينهم وتتمحةةور هةةذه الوحةةدات حةةول تنظةةيم الفضةةاء ،األنشةةطة اللغويةةة،
األنشةةطة الرايضةةية ،األنشةةطة اإليقاظيةةة ،األنشةةطة النفسةةية احلركيةةة ،األنشةةطة اليدويةةة،
املقاربة ابملشروع؛

•

برجمةةة دورات تكويني ةة لفائةةدة املسةةاعدين البيةةداموجيني يف املةةدارس االبتدائيةةة يف
جمة ةةال أتطة ةةري منشة ةةطي األقسة ةةام التحض ة ةريية ابعتمة ةةاد وحة ةةدات التكة ةةوين املعة ةةدة
للغرض؛

•

برجمةةة تكةةوين نظةةرض وميةةداين ملنشةةطي األقسةةام التحض ةريية ابلقطةةاعني العمةةومي
حول " منهاج السنة التحضريية" م خاللق تدريت املتكونني علل طر التدريس
والتعامل ما الفئة العمرية  6-5سنوات واملقارابت التعلمية املناسبة؛
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•

إجنةةاز واثئةةق مرجعيةةة للتةةدريس ابألقسةةام التحضةريية :اإلطةةار املرجعةةي للكفةةاايت
املهني ةةة ملدرس ةةي الس ةةنة التحض ة ةريية ،منه ةةاج الس ةةنة التحض ة ةريية ،دلي ةةل التكة ةةوين
املستمر ملدرسي القسم التحضريض؛

•

إعداد برام خاةة هتدف إىل تطوير قدرة الطفل علل التواةل الشفوض وتنميةة
احلة ةواس والقة ةدرات النفس ةةية واحلركي ةةة لدي ةةق وتوجيه ةةق إىل ال ةةوعي الس ةةليم جبس ةةده
ابإلضافة إىل تنشئتق علل احلياة االجتماعية واحلياة املدرسية.

 -58عملةةت وزارة املةرأة واألسةةرة والطفولةةة وكبةةار السةةن علةةل صكةةني األطفةةال فاقةةدين السةةند مةةن
حقهم يف االلتحا ابلابية ما قبل املدرسية ذات جودة ومساعدة أسرهم علل العنايةة السةليمة هبةم.
ف ةةتم رة ةةد اعتم ةةادات ل ةةذا ال ةةربانم ابملن ةةدوبيات اجلهوي ةةة إلدراج حة ةوايل  2000طف ةةل م ةةن أطف ةةال
العةةائالت املعةةوزة بةرايض األطفةةال  8والايت (الكةةاف وسةةيدض بوزيةةد وجندوبةةة وسةةليانة والقةةريوان
وزموان والقصرين وابجة).
وابلنسةةبة لسةةنة  ،2019-2018عممةةت الةةوزارة الةةربانم علةةل يةةا الةةوالايت ضةةمن مبةةدأ تكةةاف
الفرك ،كما م الافيا يف قيمة املنحة املسندة للربام وتوسيعها ليشمل القطاع العمومي أيضا.
ويهدف هذا الربانم إىل:
•

الافيا من نسبة التغطية ابلوالايت اليت تشهد ضعفا؛

•

تكةريس وصكةةني عةةدد مةةن األطفةةال الفاقةةدين للسةةند مةةن حبقهةةم يف االلتحةةا بروضةةة
أطفةةال والتمتةةا ابلابيةةة مةةا قبةةل املدرسةةة ذات جةةودة ومسةةاعدة أسةةرهم علةةل العنايةةة
السليمة هبم؛

•

الدعم املادض ملؤسسات الابية ما قبل املدرسة اخلاةة واملوجودة ابملنةاطق الريفيةة
واملنةةاطق الداخليةةة ذات األولويةةة والةةيت تشةةهد نقصةةا يف عةةدد األطفةةال املةراتدين،
مما يساهم يف استمراريتها بضمان دخل قار لا؛

•

التحفيز علل إحدا مؤسسات الابية ما قبةل املدرسةة واسةتمرارية مةواطن شةغل
احملدثة ابجلهات املنتفعة ابلربانم .

 -59وصكنت الةوزارة مةن هتيئةة وجتهيةز  13روضةة أطفةال بلديةة ليبلةع العةدد اجلملةي  42روضةة
بلديةةة وذلةةك يف إطةةار الةةدعم املةةادض ملؤسسةةات الابيةةة مةةا قبةةل املدرسةةية املوجةةودة ابملنةةاطق الريفيةةة
واملناطق الداخلية واليت تشهد نقصةا يف عةدد األطفةال املةراتدين ابإلضةافة إىل اسةتكمال األشةغال
املتعلقة ببعث  50فضاء للطفولة املبكرة حمدثة مبؤسسات الطفولة العمومية الراجعةة ابلنظةر للةوزارة
وذلةك قصةد ضةمان حةق نفةاذ يةا األطفةةال لالنتفةاع خبةدمات الابيةة مةا قبةل املدرسةية ابملنةةاطق
الداخلية.
 -60كم ةةا م إح ةةدا مركة ةزين م ةةرجعيني لتنمي ةةة الطفول ةةة املبك ةةرة بت ةةونس العاة ةةمة والق ةةريوان
وضتةةوض املشةةروع علةةل ثالثةةة مكةةوانت :روضةةة أطفةةال جوذجيةةة وفضةةاء تكةةوين ورسةةكلة وفضةةاء
لتأطري األولياء.
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وتس ةةعل ال ةةوزارة م ةةن خ ةةالل بة ةرانم رائ ةةدة لفائ ةةدة خرجي ةةي اجلامع ةةات عل ةةل االس ةةتثمار إبح ةةدا
مؤسسات الابية ما قبل املدرسية والتحفيز إبحدا مواطن شغل ابجلهةات ودعةم املنتفعةني سةواء
مبقرات للعمل أو دعمهم ابلتجهيزات.
السؤال ىدد

11

(أ) البدا ري البخذة نماية أطفال وأسر الالجئني والهاجري
 -61مة ةةا اعتبة ةةار مة ةةا ورد ابلفق ة ةرات  229إىل  231مة ةةن التقرية ةةر الة ةةوط ()CRC/C/TUN/4-6
تسعل املؤسسات احلكومية املعنية ابلتنسيق ما املنظمات الدولية ومكةوانت التمةا املةدين لتةوفري
اإلحاطةةة الالزمةةة ابألطفةةال األجانةةت يف تةةونس (مةةن الجئةةني ،طةةاليب جل ةوء ،مهةةاجرين ،عةةدلي
اجلنسية  )...والوقاية مةن وقةوعهم يف خمتلةف أشةكال التهديةد الةيت لكةن أن تةؤثر علةل سةالمتهم
املعنوي ةةة أو البدني ةةة وذل ةةك م ةةن خ ةةالل ع ةةدة آلي ةةات هت ةدف إىل ت ةةوفري الظ ةةروف املالئم ةةة والتنش ةةئة
السليمة للطفل مهما كان انتماؤه.
 -62ويتمتة ةةا أطفة ةةال الالجئة ةةني واملهة ةةاجرين يف تة ةةونس ،طبقة ةةا للمواثية ةةق واملعاهة ةةدات الدولية ةةة
املصةةاد عليهةةا ،جبميةةا اخلةةدمات املسةةداة لفائةةدة األطفةةال التونسةةيني وذلةةك عةةن طريةةق خمتلةةف
الياكل العمومية املتدخلة يف جمال الطفولة (وزارة العدل ،وزارة الداخلية ،وزارة الشةؤون اخلارجيةة،
وزارة الشةةؤون االجتماعيةةة ،وزارة شةةؤون املةرأة واألسةةرة والطفولةةة وكبةةار السةةن ،وزارة الصةةحة ،وزارة
الابيةةة ،وزارة الشةةبا والرايضةةة )...،وابلتنسةةيق مةةا املنظمةةات الدوليةةة املعنيةةة علةةل مةرار املفوضةةيّة
السامية لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة.
 -63ابلنسةةبة للجانةةت الصةةحي الوقةةائي ،يةةتم التلقةةي الوجةةويب لألطفةةال الةةذين هةةم يف سةةن
ةتم
التطعيم وف ًقا للرزانمة الوطنيةة للتلقةي و للةوائ الصةحية الدوليةةّ .أمةا ابلنسةبة لبقيةة األمةراض في ّ
اعتماد نفس املسار لرعاية وعالج املواطنني التونسيني.
 -64وفيما يتعلق ابلتدابري املتّخذة حلماية أطفال وأسر الالجئني واملهاجرين وتقدمي اخلةدمات
الالزمة لم ،مبن يف ذلك الوافدين عرب احلةدود التونسةيّة الليبيّةة ،وضةعت الدولةة التونسةيّة ابلتعةاون
ما اليئات األممية "خطة الطوار املشاكة التونسية -األممية يف حال تدفق اعي إىل تونس من
ال ةاا الليةةيب" والةةيت مةةن أهةةدافها الرئيسةةيّة محايةةة ومسةةاعدة األطفةةال الوافةةدين وتنظةةيم عمليةةات
االستقبال واملراقبة األمنية والتسجيل واإليواء الوقيت يف أحسن الظروف.
ولتفعيل هذه اخلطة ،مّ حتديد الياكل التونسية واألممية املعنيةة وتوزيةا املهةام ومسةتوايت التةدخل:
فتم احدا جلنة احلماية االجتماعية الةيت تاأسةها وزارة الشةؤون االجتماعيةة وتتعهةد بوضةا خطةة
قطاعية خاةة ابملساعدة النفسية واخلدمات االجتماعيةة للوافةدين .كمةا تقةوم وزارة املةرأة واالسةرة
والطفولة وكبار السةن ابلتنسةيق مةا الياكةل املتدخلةة لتقةدمي خةدمات اإلحاطةة النفسةية والتنشةيط
الابةةوض والافيه ةةي للوافةةدين م ةةن األطفةةال ابلش ةراكة مةةا التم ةةا املةةدين .وتول ةةت خمتلةةف اللج ةةان
القطاعية ضبط حاجياهتا وتقدمي حماور تدخلها يف الال.
(ب) اإلجراءات البخذة لبنفيذ قانون منل االجتار ابألشخا

ومكافحبه لتام

2016

 -65نةةص القةةانون األساسةةي عةةدد  61لسةةنة  2016علةةل إحةةدا اليئةةة الوطنيةةة ملكافحةةة االجتةةار
كيزهةةا بصةةفة فعليةةة مبقتضةةل األمةةر احلكةةومي عةةدد 219
ابألشةةخاك حتةةت اش ةراف وزارة العةةدل وم تر
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لسنة  2017وصكينها من مقر منذ جةانفي  .2018وأعةدت اليئةة مشةروع أمةر حكةومي يتعلةق بتنظيمهةا
وطر سريها.
 -66كمةةا وضةةعت اس ةااتيجية وطنيةةة ملنةةا ومكافحةةة االجتةةار ابألشةةخاك واآلليةةات الكفيلةةة
بتنفيذها للسنوات  ،2023-2018تتضمن  4حماور:
•

حمور الوقايةة تضةمن تصةورا آلليةات تنفيةذ األهةداف االسةااتيجية املتمثلةة خاةةة
يف رسةةم السياسةةات الشةةاملة ملنةةا االجتةةار ابألشةةخاك مةةن خةةالل حسةةن إنفةةاذ
النص ةةوك القانونية ةةة ومالءمة ةةة التش ة ةريعات وتقية ةةيم الواقة ةةا والعم ةةل علة ةةل معاجلة ةةة
أسةةبا الظةةاهرة إضةةافة إىل نشةةر الةةوعي االجتمةةاعي خبطورهتةةا الظةةاهرة وتةةدعيم
البحو والدراسات يف الال وتعزيز التكوين وبناء القدرات؛

•

حمور احلماية ويتعلق آبليات التعرف علةل الضةحااي والتعهةد هبةم علةل املسةتوايت
الصحية واالجتماعية والقانونية من خالل إةدار املباد التوجيهية يف الال؛

•

حمةور التتبةةا ويتعلةةق بضةةمان جناعةةة زجةةر جةرائم االجتةةار ابألشةةخاك مةةن خةةالل تعزيةةز
أجه ةةزة إنف ةةاذ الق ةةانون املتخصص ةةة ومحاي ةةة حق ةةو الض ةةحااي والش ةةهود أثن ةةاء املرحل ةةة
القضائية؛

•

حمةةور الش ةراكة والتعةةاون علةةل املسةةتويني الةةوط والةةدويل وتركيةةز آليةةات دوريةةة للتقيةةيم
واملتابعة.

 -67وتولةةت اليئةةة الوطنيةةة ملكافحةةة االجتةةار ابألشةةخاك إحةةدا جلنةةة تتكةةون مةةن خمتلةةف
الةةوزارات املتدخلةةة للنظةةر يف مالءمةةة النصةةوك القانونيةةة ذات العالقةةة ابسةةتغالل األطفةةال حيةةث
تبةةني مةةن خةةالل نشةةاط اليئةةة واإلشةةعارات الةةيت تتعهةةد هبةةا أن قرابةةة  %75مةةن حةةاالت االجتةةار
ابألشةةخاك هتةةم اسةةتغالل األطفةةال وبصةةفة خاةةةة االسةةتغالل االقتص ةادض لألطفةةال يف التسةةول
والعمالةةة املنزليةةة ابإلضةةافة إىل أن االطةةار القةةانوين املةةنظم ملكافحةةة اسةةتغالل األطفةةال مةةري متناسةةق
ممةةا خل ةةق ة ةةعوابت عل ةةل مس ةةتوى الت ةةدخل للحمايةةة والتعه ةةد وعل ةةل مس ةةتوى التكيي ةةف الق ةةانوين
للجرلة.
 -68وأع ةةدت اليئ ةةة مش ةةروع أم ةةر حك ةةومي يض ةةبط ش ةةروط وط ةةر التكف ةةل بض ةةحااي االجت ةةار
ابألش ةةخاك واملتعل ةةق خاة ةةة مبجاني ةةة الع ةةالج .وس ةةامهت يف تنق ةةي األم ةةر احلك ةةومي ع ةةدد 1061
املؤر يف  26سبتمرب  2017املتعلق بضةبط املعةاليم القنصةليّة ابلنسةبة لألجانةت الّةذين جتةاوزوا مةدة
اإلقامة ابلاا التونسي.
 -69علةل مسةتوى تعزيةز قةدرات خمتلةف املتةةدخلني وبةدعم مةن املنظمةات الدوليةة أو ابلتعةةاون
والتنسيق ما بعض الوزارات املعنية ،نظمت اليئةة العديةد مةن األنشةطة التدريبةة والتكوينيةة لفائةدة
القضةةاة وامللحقةةني القضةةائيني وق ةوات األمةةن الةةداخلي واإلطةةارات الراجعةةة ابلنظةةر لةةوزارة الشةةؤون
االجتماعيةةة ولةةوزارة امل ةرأة واألسةةرة والطفولةةة وكب ةار السةةن ولةةوزارة الشةةؤون الدينيةةة ولةةوزارة الصةةحة
واألساتذة اجلامعيني.
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 -70عل ةةل مس ةةتوى التوعي ةةة والتحس ةةيس انض ةةمت ت ةةونس إىل محل ةةة القل ةةت األزر ملكافح ةةة
االجتار ابلبشر وقامت بندوة دولية بتاريخ  30جويلية  2019يف هذا اخلصوك .كمةا عملةت علةل
توقيا اتفاقيتني يف جمال اإلعالم ملزيد التحسيس والتوعية بظاهرة االجتار
 -71ومن انحية أخةرى ،قامةت اليئةة بتةدعيم الشةراكة مةا العديةد مةن املنظمةات الدوليةة مثةل
املنظمة الدولية للهجرة ومكتت األمم املتحدة املعة ابملخةدرات واجلرلةة ومةا املنظمةات اإلقليميةة
كمجلةةس أورواب .كمةةا أبرمةةت اتفاقيةةات تعةةاون مةةا بعةةض مكةةوانت التمةةا املةةدين منظمةةة تةةونس
أرض اللجةوء  Tunisie Terre d’Asileو عيةة احملةامني والقضةاة األمةريكيني و"حمةامون بةال حةدود"
واليئة الوطنية للمحامني واملعهد التونسي إلعادة التأهيل نرباس و عية أمل لألسرة والطفل.
 -72وخبصوك االحصائيات املتعلقةة ابإلجتةار ابألشةخاك ،فقةد عةرف عةدد األطفةال الةذين
م استخدامهم يف أنشطة إجرامية واستغاللم اقتصاداي تراجعا سنة  2018مقارنة بسنة  2017وفةق
ما يلي:
حاالت االجتار ابألشخا

السج ة :مقارنة ني  2018و  : 2017البوزيل حس النو

وتعود أسبا الااجةا إىل مكافحةة ظةاهرة اسةتغالل األطفةال خاةةة يف التسةول وذلةك ابلتنسةيق
بني اليئة الوطنية و يا املتدخلني .أما نسبة ضحااي االستغالل االقتصادض يف األنشطة الامشية
والتشةةغيل القسةةرض فةةال يع ة ابلضةةرورة تطةةور عةةددها بةةل يعةةود أيضةةا إىل تطةةور حةةاالت االشةةعار
وعةدد حةاالت التحديةةد الةذاي مةةن قبةل الضةةحااي وتطةور نظةةام املعلومةات املوجةةق ملعاجلةة البيةةاانت
منذ احدا اليئة.
(ج) اخلطط وإنشاء مرافق مبخصصة السبقبال األطفال ضحاا االجتار ابلبشر
 -73خبص ةةوك التعه ةةد ابلض ةةحااي ال س ةةيما م ةةن األطف ةةال ،تول ةةت مراك ةةز الرعاي ةةة االجتماعي ةةة
التعهةد ابحلةاالت احملالةة مةنهم األطفةال وتقةدمي خةدمات اإلقامةة
التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية ّ
بص ةةفة وقتي ةةة والرعاية ةةة والتوجي ةةق للض ةةحااي وصكية ةةنهم م ةةن احلاجي ةةات األساسة ةةية ض ةةمن منظومة ةةة
اإلسعاف االجتماعي.
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ويتم إيواء ضحااي اإلجتار ابألشخاك يف مراكةز الرعايةة االجتماعيةة لألطفةال إذا كةان سةنهم أقةل
من  18سنة علما وأن وزارة الشؤون االجتماعية لديها  02مركةز رعايةة اجتماعيةة لألطفةال يف كةل
من تونس وسيدض بوزيد وهي مراكز تتعهد ابألطفال املهددين عموما.
 -74وم إح ةةدا مرك ةةز أمل ةةي الس ةةتقبال وتوجي ةةق األطف ةةال ض ةةحااي االجت ةةار واألطف ةةال املتواج ةةدين
ابلشارع .ويهدف املركز اىل التعهةد ابألطفةال وقتيةا والعمةل علةل اعةادة ادمةاجهم مةن خةالل تةوجيههم
لعائلتهم أو لدى عائالهتم املوسعة وان تعذر ذلك ملؤسسةة مةن املؤسسةات املختصةة يف التعهةد وإعةادة
اإلدماج.
وم إبةرام اتفاقيةة شةراكة مةا عيةة " "Wallah We Canلتسةيري املركةز ويف نفةس اإلطةار يةتم العمةل
حاليا علل إعداد اإلطار القانوين املنظم ملراكز استقبال وتوجيق األطفال يف مثل هذه الوضعيات.
السؤال ىدد

12

(أ) اجلهووود البذولووة ل قضوواء ى ووس ىموول األطفووال وال سوويما يف التموول النووزي والزراىووي وأسوووأ
أشكال ىمل األطفال مبا يف ذلك البسول
 -75اعتب ة ةةارا مل ة ةةا ورد ابلفق ة ةةرتني  240و 241م ة ةةن التقري ة ةةر ال ة ةةوط ) ،(CRC/C/TUN/4-6نظ ة ةةم
التشةريا التونسةةي عمةةل األطفةةال يف اجتةةاه محةةايتهم .ويقةةوم هةةذا التش ةريا علةةل نفةةس املبةةاد الةةيت
كرستها معايري العمل الدولية والادفة إىل محاية األطفال يف جمال العمل.
ونةةص الفصةةل  20مةةن القةةانون األساسةةي عةةدد  58لسةةنة  2017املتعلةةق ابلقضةةاء علةةل العنةةف ضةةد
املرأة علل منا تشغيل األطفةال كعملةة منةازل بصةفة مباشةرة او مةري مباشةرة او التوسةط فيةق وزجةر
مرتكبيق.
نص القانون األساسي عةدد  61لسةنة  2016املتعلةق مبنةا اإلجتةار ابألشةخاك ومكافحتةق يف
كما ّ
فصةةلق األول علةةل منةةا كةةل أشةةكال االسةةتغالل الةةيت لكةةن أن يتعةةرض لةةا األشةةخاك وخاةةةة
النساء واألطفال ومكافحتها ابلوقاية من االجتار هبم وزجر مرتكبيق ومحاية ضحاايه ومساعدهتم.
 -76يف إطار تنفيذ املخطط الوط ملكافحة عمل األطفال للفةاة املمتةدة بةني -2015
وعل ةةل إث ةةر املس ة ال ةةوط ح ةةول ظ ةةاهرة تش ةةغيل األطف ةةال ال ةةذض أع ة ّده املعه ةةد ال ةةوط لإلحص ةةاء
ابلتعاون ما منظمة العمل الدولية ،م خالل سنة  2018ويف إطار مشروع "  "PROTECTإعةداد
تقرير يهدف إىل تطوير ودعم التعاون بني خمتلف املتدخلني يف الال.
2020

وم يف الغرض تنظيم ورشتني تكوينيتني يف شهر سبتمرب  2019بكل من والييت ةفاقس وجندوبةة
موجهةةة لفائةةدة املكةةونني ال ةراجعني ابلنظةةر لةةوزارة الشةةؤون االجتماعيةةة ووزارة شةةؤون امل ةرأة واألسةةرة
والطفول ةةة وكب ةةار الس ةةن وممثل ةةني ع ةةن االحت ةةاد الع ةةام التونس ةةي للش ةةغل واالحت ةةاد التونس ةةي للص ةةناعة
والتجارة والصناعات التقليدية .وقد م الاكيز خاللما علل كيفيةة التصةدض ألسةوأ أشةكال عمةل
األطفال وآليات تدعيم مؤهالت ومكتسبات املشةاركني وأهةم األدوار واملسةؤوليات املناطةة بعهةدة
كل طرف من األطراف الفاعلة إىل جانت تكثيف احلمالت التحسيسية يف جمال مكافحة عمل
األطفال.
كمةا م إعةداد دليةل حةةول التشةريعات املتعلقةة بعمةةل األطفةال يتضةمن أربعةةة حمةاور تشةمل تةةدعيم
البحةةث حةةول ظةةاهرة تشةةغيل األطفةةال وتفعيةةل آليةةات الوقايةةة واحلمايةةة واالس ةااتيجيات الواجةةت
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اعتماده ةةا ملكافح ةةة عم ةةل األطف ةةال وخل ةةق إط ةةار من ةةدم وتش ةةاركي ب ةةني خمتل ةةف الياك ةةل املعني ةةة
ابملسألة .وهو دليل موجق يف املقام األول لنقاط االتصال يف الياكل املعنية مثةل متفقةدض الشةغل
واألطبةةاء متفقةةدض الشةةغل واإلخصةةائيني االجتمةةاعيني ومنةةدويب محايةةة الطفولةةة وأع ةوان الضةةابطة
العدلية وممثلي األطراف االجتماعية.
 -77وخبص ةةوك آلي ةةات مراقب ةةة تش ةةغيل األطف ةةال ،توج ةةد ع ةةدة هياك ةةل مكلف ةةة مبراقب ةةة تطبي ةةق
األحكام املنظمة لعمل األطفال وهي أسالك متفقدض الشغل واألطباء متفقةدض الشةغل ومنةدويب
محاية الطفولة الذين يتدخلون يف احلاالت اليت هتدد ةحة الطفةل أو سةالمتق البدنيةة أو املعنويةة.
كمةةا أن أع ةوان الشةةرطة واحلةةرس الةةوط خمةةول لةةم أيضةةا البحةةث عةةن املخالفةةات لتش ةريا الشةةغل
وحترير حماضر بشأهنا مبا يف ذلك تشغيل األطفال.
(ب) البدا ري البخذة إلنشاء نظام لقضاء األحداث يبفق مل أحكام االتفاقية
 -78مةةا اعتبةةار مةةا ورد يف الفقةرات  40إىل  43مةةن التقريةةر الةةوط ) ،(CRC/C/TUN /4-6م
إحةةدا مكتةةت دعةةم نظةةام قضةةاء األطفةةال علةةل مسةةتوى وزارة العةةدل وهةةو يعمةةل علةةل تعزيةةز
التنسةةيق بةةني اليئ ةةات القضةةائية املختصةةة ابألطف ةةال وخمتلةةف األط ةراف املتدخل ةةة يف نظةةام قض ةةاء
األطفال وعلل متابعة وضعيات األطفال املودعني ابملراكز اإلةالحية والعمل علل إدماجهم.
(ج) البوودا ري البخووذة لبنقوويح قووانون مكافحووة اإلر وواب لتووام  2015لضوومان ىوودم توجيووه هتووم إىل
أطفال مبوج ذا القانون
 -79ابلنظر خلصوةية اجلرلة اإلرهابية ومساسها ابألمن القومي فإنق مل يتم إقصاء إمكانية تتبةا
طفل يف هذا اإلطار .مري أنق وملزيد توفري الضماانت لؤالء األطفال ،وعلل إثر تنقي القةانون عةدد
 26لسةةنة  2015مبوجةةت القةةانون األساسةةي عةةدد  9املةةؤر يف  23جةةانفي  ،2019م التنصةةيص علةةل
قض ةةاء األطف ةةال يف القط ةةت القض ةةائي ملكافح ةةة اإلره ةةا ض ةةمن الفص ةةل  40من ةةق ح ةةت ي ةةتم تطبي ةةق
األحكام املتعلقة ابلطفل اجلان الةواردة مبجلةة محايةة الطفةل عليةق مراعةاة خلصوةةيتق علمةا وأن عةدد
األطفةةال املةةورطني يف مثةةل هةةذه القضةةااي ال يتجةةاوز  4( 5ذكةةور وفتةةاة) وهةةم مودع ةون يعةةا مبراكةةز
اإلةةةال  .واجلةةدير ابلةةذكر أنةةق ليسةةت هنةةاك تةةدابري خاةةةة موجهةةة لألطفةةال اجلةةاحنني املةةورطني يف
قضةةااي إرهابيةةة إذ تةةتم معةةاملتهم مثةةل بقيةةة األطفةةال املةةودعني ابملراكةةز وذلةةك تطبيقةةا ملةةا تضةةمنتق جملةةة
محاية الطفل والنظام الداخلي ملراكز اإلةال .
السؤال ىدد

13

(أ) البوودا ري البخووذة لبنفيووذ البوصوويات الس ووا قة ل جنووة شووأن ال وتوكووول االخبيوواري التفاقي ووة
حقوق الطفل شأن اشرتاك األطفال يف النازىات الس حة
 -80م ارفا تقرير حول الربوتوكول االختيةارض لالتفاقيةة بشةأن اشةراك األطفةال يف النزاعةات
املسلحة للتقرير الوط ).(CRC/C/TUN/4-6
(ب) البدا ري البخذة إلىوادة األطفوال البونسويني الوذي أ ِ
ُقحمووا يف منازىوات مسو حة ("القوات ون
األجان ") إىل أرض الوط وإىادة أت يل التاعدي وإىادة إدماجهم يف اجملبمل
 -81سةعت تةونس منةذ سةةنة  2017إىل القيةام ابملسةاعي إلعةادة األطفةةال العةالقني ببةؤر التةةوتر
وخاةة يف ليبيا .وخالل شهر فيفرض من سنة  2019حتول فريق متعدد االختصاةات السةاجاع
GE.20-03920
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 06أطفةةال فاقةةدض السةةند لتحديةةد هةةوايهتم والشةةروع يف التواةةةل مةةا عةةائالهتم املوسةةعة للنظةةر يف
احتضاهنم واإلحاطة هبم قصد أتهيلهم وإعادة إدماجهم والتعهد هبم.
وقةةد م اسةةاجاع األطفةةال وإي ةوائهم مبركةةز أملةةي مبرافقةةة مةةريب طفولةةة بعةةد اختةةاذ منةةدو محايةةة الطفولةةة
بتونس تدابري عاجلة صت املصادقة عليها من قبل السيدة قاضي األسرة ابحملكمة االبتدائية تونس .1
وم التعهةةد الطةةيب هبةةم كمةةا تعهةةد قضةةاة األسةةرة حسةةت االختصةةاك ال ةاايب هبةةم قصةةد استصةةدار
الق ةرار القضةةائي لوضةةا كةةل طفةةل حتةةت نظةةام الكفالةةة بعةةد طلةةت األحبةةا االجتماعيةةة الالزمةةة
لتحديد األةل للقيام بشؤونق.
ويتةوىل منةدوبو محايةة الطفولةة يف الةوالايت الةةيت تنتمةي إليهةا عةائالت األطفةال السةتة يف النظةةر يف
ترسةةيمهم ابلدراسةةة حسةةت االختبةةارات الةةيت سةةيتم مةةن خاللةةا حتديةةد مسةةتوايهتم ابلتنسةةيق مةةا
املنةةدوبيات اجلهوي ةةة للابيةةة ع ةةالوة علةةل التعه ةةد النفس ةةي هبةةم وبع ةةائالهتم بصةةفة دوري ةةة واإلحاط ةةة
االجتماعية وحتديد حاجياهتا حست وضعية كل عائلة.
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اجلزء الثاين
(أ)
القوانني اجلديدة
-82

__________

()6
()7
()8
()9
()9

()10
()11
()12
()13
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منذ إيداع التقرير الوط صت املصادقة علل القوانني التالية:
•

القةةانون األساسةةي عةةدد قةةانون أساسةةي عةةدد  60لسةةنة  2019مةةؤر يف  9جويليةةة
 2019يتعلق هبيئة التنمية املستدامة وحقو األجيال القادمة()6؛

•

القانون األساسي عدد  15لسنة  2019املتعلق ابمليزانية()7؛

•

القانون األساسةي عةدد 9لسةنة  )8(2019املةنق للقةانون األساسةي عةدد  26لسةنة
 2015واملتعلق مبكافحة االرها ومنا مسيل األموال()9؛

•

القانون األساسي عدد  51لسنة  2018املتعلق هبيئة حقو االنسان()10؛

•

الق ةةانون األساس ةةي ع ةةدد  50لس ةةنة  2018املتعل ةةق ابلقض ةةاء عل ةةل ي ةةا اش ةةكال
التمييز العنصرض()11؛

•

القةةانون األساسةةي عةةدد  47لسةةنة  2018املتعلةةق ابألحكةةام املشةةاكة بةةني اليئةةات
الدستورية املستقلة()12؛

•

القانون األساسي عدد  29لسنة  2018املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية()13؛

قةةانون أساسةةي عةةدد  60لسةةنة  2019مةةؤر

يف  9جويليةةة http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2019- 2019

.60-du-09-07-2019-jort-2019-059__2019059000601
ق ة ة ة ة ةةانون أساس ة ة ة ة ةةي ع ة ة ة ة ةةدد  15لس ة ة ة ة ةةنة  2019م ة ة ة ة ةةؤر يف  13فيف ة ة ة ة ةةرض  2019يتعل ة ة ة ة ةةق ابلق ة ة ة ة ةةانون األساس ة ة ة ة ةةي للميزاني ة ة ة ة ةةة،
.http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2019-15-du----jort-2019-015__2019015000151
قانون أساسةي عةدد  9لسةنة  2019مةؤر يف  23جةانفي  2019يتعلةق بتنقةي وإصةام القةانون األساسةي عةدد  26لسةنة 2015
امل ة ة ة ة ة ةةؤر يف  7أوت  2015املتعل ة ة ة ة ة ةةق مبكافح ة ة ة ة ة ةةة اإلره ة ة ة ة ة ةةا ومن ة ة ة ة ة ةةا مس ة ة ة ة ة ةةل األمة ة ة ة ة ة ةوالhttp://www.legislation.tn/ ،
.2019009000091__detailtexte/Loi-num-2019-9-du----jort-2019-009
ق ة ة ةةانون أساس ة ة ةةي ع ة ة ةةدد  26لس ة ة ةةنة  2015م ة ة ةةؤر يف  7أوت  2015يتعل ة ة ةةق مبكافح ة ة ةةة اإلره ة ة ةةا ومن ة ة ةةا مس ة ة ةةل األمة ة ة ةوال

.http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2015-26-du-07-08-2015-jort-2015-063__2015063000261

وإصةام القةانون األساسةي عةدد  26لسةنة 2015

قانون أساسةي عةدد  9لسةنة  2019مةؤر يف  23جةانفي  2019يتعلةق بتنقةي
املة ة ةةؤر يف  7أوت  2015املتعلة ة ةةق مبكافحة ة ةةة اإلرهة ة ةةا ومنة ة ةةا مسة ة ةةل األم ة ة ةوال/http://www.legislation.tn/detailtexte ،
.2019009000091__009-2019-du----jort-9-2019-Loi-num
قانون أساسةي عةدد  51لسةنة  2018مةؤر يف  29أكتةوبر  2018يتعلةق هبيئةة حقةو اإلنسةانhttp://www.legislation.tn/ ،
.detailtexte/Loi-num-2018-51-du----jort-2018-089__2018089000511
قانة ةةون أساس ةةي ع ةةدد  50لس ةةنة  2018م ةةؤر يف  23أكتة ةوبر  2018يتعل ةةق ابلقض ةةاء عل ةةل ي ةةا أش ةةكال التميي ةةز العنص ةةرض
.http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-50-du-23-10-2018-jort-2018-086__2018086000501
قانون أساسي عةدد  47لسةنة  2018مةؤر يف  7أوت  2018يتعلةق ابألحكةام املشةاكة بةني اليئةات الدسةتورية املسةتقلة،
.http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-47-du----jort-2018-066__2018066000471
قةةانون أساسةةي عةةدد  29لسةةنة  2018مةةؤر يف  9مةةاض  2018يتعلّةةق مبجل ةة اجلماعةةات احملليةةة www.legislation.tn/
.sites/default/files/news/ta2018291.pdf
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مشاريل القوانني
-83

ما اعتبار ما جاء يف الفقرة  22من التقرير الوط ) ،(CRC/C/TUN/4-6نذكر:
•

مشروع قانون الطفل الضحية الشاهد (انظر فقرة  1من هذه الردود).

(ب) الؤسسات اجلديدة
 -84يتم حاليا العمل علل تركيز اليئةات الدسةتورية املةذكورة ابلفقةرة  11مةن هةذه الةردود وفقةا
ملقتضيات القوانني األساسية احملدثة لا.
(ج) السياسات وال امج وخطط التمل ونطاقها ومتوي ها
-85

انظر التقرير الوط

)(CRC/C/TUN/4-6

(د) ىم يات البصديق ى س صكوك حقوق االنسان
-86

يف الفاة الالحقة لتقدمي التقرير الوط م ما يلي:
•

املوافقة علل انضمام اجلمهورية التونسية إىل الربوتوكول االختيارض الثالث امللحق
ابتفاقية حقو الطفل املتعلق إبجراء تقدمي البالمةات مبوجةت القةانون األساسةي
عدد  34املؤر يف  6جوان )14(2018؛

•

املوافقةةة علةةل انضةةمام اجلمهوريةةة التونسةةية إىل بروتوكةةول امليثةةا اإلفريقةةي حلقةةو
اإلنسان والشعو بشأن حقو

•

املرأة يف أفريقيا مبوجت القانون األساسي عدد  33املؤر يف  6جوان )15(2018؛

•

إةةةدار إعةةالن الفقةةرة السادسةةة مةةن البنةةد  34بروتوكةةول االحتةةاد االفريقةةي املتعلةةق
بقبةةول اختصةةاك احملكمةةة اإلفريقيةةة حلقةةو اإلنسةةان والشةةعو لتلقةةي شةةكاوى
ةادرة عن األفراد واملنظمات مري احلكومية يف جويلية 2018؛

•

املصة ةةادقة عل ة ةةل اتفاقية ةةة جمل ة ةةس أورواب بشة ةةأن محاي ة ةةة األطفة ةةال م ة ةةن االس ة ةةتغالل
واالعتداء اجلنسي مبوجت القانون األساسةي عةدد  2املةؤر يف  15جةانفي 2018
(فقرة  2من هذه الردود).

__________

(.http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2018/2018A/049/Ta2018341 )14
(.http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2018/2018A/049/Ta2018331 )15
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اجلزء الثالث
السؤال ىدد  :15البياانت واالحصاعيات والت ومات األخرى ان توفرت
 -87البنةةود اخلاةةةة ابألطفةةال والقطاعةةات االجتماعيةةة يف ميزانيةةات السةةنوات الةةثال املاضةةية
والنست املئوية من امليزانية الوطنية اال الية والنات الوط اإل ايل (مالحق عدد  5و 6و 7و.)8
السؤال ىدد

16

(أ) التنف واإلمهال وااليذاء (انظر م حق ىدد )14
(ب) األطفال ضحاا المارسات الضارة (انظر م حق ىدد )15
(و) تطور ىدد األطفال الورطني يف قضاا خمدرات (انظر م حق ىدد .)16
السؤال ىدد

18

انظر املالحق  11و 12و.13
السؤال

19

األطفال السجناء (انظر ملحق عدد  17و.)18
السؤال ىدد  :20حتقيق أ داف البنمية السبدامة
 -88أعةةدت تةةونس تقريرهةةا الط ةوعي اخلةةاك أبهةةداف التنميةةة املسةةتدامة اعتمةةادا علةةل مسةةار
تشةةاركي .وم تش ةريك األطفةةال يف عةةدة ورشةةات وأنشةةطة مبناسةةبة اعةةداد التقريةةر (انظةةر الفقةةرة 27
من هذه الردود).
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