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  :إلطار العاما
الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل من قبل ، بالذكرى الثالثين العتماد ءالحتفافي إطار ا

التي صادقت عليها تونس من و ، 9191نوفمبر  02في دورتها الرابعة واألربعين في  لألمم المتحدة،
مرصد اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول نظم ، دولة في جميع أنحاء العالم 911ضمن 

وذلك  ،"وأهداف التنمية المستدامةحقوق الطفل " ندوة وطنية حول موضوع، حماية حقوق الطفل
وبمشاركة ، ، وزيرة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السنيعبيدالسيدة نزيهة التحت إشراف وبحضور 

ن عن المجتمع يالمعنية والجماعات المحلية وخبراء وممثلن عن الوزارات والمؤسسات العمومية يممثل
 .ن وبرلمان الطفليالمدني واإلعالمي

المتعلق بتنفيذ  0291التقرير الوطني الطوعي لسنة على إثر صدور وقد عقدت هذه الندوة 
وضع أجندة التنمية فرصة لتقييم الجهود المبذولة بهدف ، ما أتاح 0202التنمية المستدامة  أجندا

المتفرعة عنها والمحددة في أجندة  911والغايات  91لالستثمار في الطفولة تستأنس باألهداف 
خالل القمة العالمية للتنمية المستدامة  تم اعتمادها تيال، 0202المستدامة حتى عام التنمية 

إلى  ةوالرامي ،0291دخلت حيز التنفيذ منذ بداية سنة التي  ( 0292سبتمبر  01-02نيويورك، )
تحسين حياة الشعوب وحماية كوكب األرض لألجيال المقبلة، وتهيئة عالم يحقق االزدهار والعدل 
والحرية والكرامة والسالم للجميع، مع مراعاة حقوق األجيال المقبلة والحاجة الماسة بأن يكون 

  .0202لمستدامة رافعة أساسية في تنفيذ أجندا التنمية ا األطفال واليافعين والشباب
المرأة واألسرة والطفولة وكبار في إطار تنفيذ استراتيجيات وزارة هذه الندوة الوطنية  اندرجتكما 

السياسة العمومية المندمجة لحماية ، بما في ذلك خاصة الطفولةقطاع في مجال النهوض بالسن 
 ،0202-0291 المبكرةية الطفولة تنمالستراتيجية متعددة القطاعات لوا 0202-0291الطفولة 

على  0299جوان  1المؤرخ في  0299لسنة  99القانون األساسي رقم  بمقتضىالمصادقة و 
وانضمام تونس ، 1بشأن إجراءات تقديم الشكاوىالبروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل 

مجلس إلى اتفاقية  0299 جانفي 92المؤرخ في  0299لسنة  0لقانون األساسي عدد ابمقتضى 
اتفاقية "، والمعروفة أكثر باسم أوروبا بشأن حماية األطفال من االستغالل واالعتداءات الجنسية

بغية  والبرامج التي يتم وضعها تدريجياواآلليات وغير ذلك من السياسات والتدابير ، 2"النزاروت
                                                           

ن تونس الدولة األولى في كامل منطقة ، تكو 0299ديسمبر  91رسميا في  تم إيداعهوبهذا االنضمام الذي  1
دولة في العالم  11أو المنظمة إلى هذا البروتوكول من ضمن /الشرق األوسط وشمال إفريقيا المصدقة على

 (.0291ريل فأ 92) إلى حد اآلن، تليها دولة فلسطين
تونس  تكونبسترازبورغ، بمقر مجلس أوروبا  0291أكتوبر  92رسميا في  تم إيداعهالذي بهذا االنضمام  2

 .''النزاروت ''لى اتفاقية إ أو المنظمة/على المصدقة 12الـ أّول دولة من خارج دول مجلس أوروبا 



 

حقوق الطفل  اتفاقيةوالسياسة الوطنيين مع مقتضيات  تحقيق قدر أعلى من المالئمة بين القانون
والذي  0291جانفي  01دستور من  11لمقتضيات الفصل ذلك تنفيذا وبروتوكوالتها االختيارية، و 

حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية  : "ينص على أن
الطفل  الحماية لجميع األطفال دون تمييز وفق مصالح على الدولة توفير جميع أنواع. والتعليم
 ".الفضلى
 

 :األهداف

حث أساسا إلى " وأهداف التنمية المستدامةحقوق الطفل " وطنية حول موضوعالندوة تهدف ال
العمل جميع الفاعلين بالقطاع العام والخاص والجماعات المحلية والمجتمع المدني واإلعالم على 

عمال باالتفاقية الدولية لحقوق الطفل  حقوق الطفلل تكريسا التنمية المستدامةأهداف تحقيق  على
  .السياسات العمومية في المجالومجلة حماية الطفل وضرورة توفير المؤشرات السنوية لتقييم 

وفقا خطط العمل المتعلقة بتجسيم أهداف التنمية المستدامة لى استعراض أيضا إ كما تهدف 
براز اإلشكاليات القائمة والتي يتعين تخطيها في برامج العمل للمرحلة القادمةحقوق لمقاربة    .الطفل وا 
 

 :أشغال الندوةافتتاح 

السيدة هاجر الشريف، المديرة العامة لمرصد حقوق افتتحت الندوة بكلمة الترحيب من قبل 
وزيرة المرأة واألسرة والطفولة  السيدة نزيهة العبيدي، منكلمة االفتتاح ، تم على إثرها إلقاء الطفل

 :تينمداخل، وتقديم وكبار السن
السيد حاتم قطران أستاذ جامعي من حول حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة،  األولى -

 ؛ اللجنة األممية لحقوق الطفلونائب رئيس سابق 
السيد بلقاسم عّياد من  وآليات المتابعة والتقييم، 0202أجندة التنمية المستدامة حول والثانية  -

  .رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي
 
 
 
 
 
 



 

 

 :التدابير واآلليات العامة للتنفيذ – محاور الندوة

عدة محاور، " وأهداف التنمية المستدامةحقوق الطفل " وطنية حول موضوعالتناولت الندوة 
  :كل منبالسياسات العامة المتعّلقة ببدءا 

التشريعات ذات الصلة بوقاية األطفال وحمايتهم من شتى أشكال إساءة المعاملة : أوال
 واالستغالل

بمقتضى مجلة حماية الطفل  تناول المشاركون في الندوة النتائج المحرزة في تونس منذ صدور
والخطوات المتخذة والجارية لمراجعتها ، 9112نوفمبر  1 يف المؤرخ 9112لسنة  10عدد القانون 

، األطفاللحماية الوطنية  المنظومة ةالتي اتخذت مؤخرا لتحسين مواءم قوانين األخرىالوتعزيزها، و 
 :بما في ذلك

ن منع االتجار أبش 0291أغسطس /أب 0المؤرخ  0291 لسنة 19عدد  القانون األساسي -
 بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحه االتجار باألشخاص،  بالبشر ومكافحته،

والمتعلق  0291أغسطس /آب 99المؤرخ في  0291لسنة  29القانون األساسي عدد و  -
حكام تعزز بالتحديد الحماية الجنائية لألطفال الذي تضمن عدة أ، و بالقضاء على العنف ضد المرأة

 .تصاب ضد األطفالمن الجرائم الجنسية، بما في ذلك االغ
 الخطة الوطنية الشاملة وآليات التنسيق : ثانيا

عدم وجود خطة عمل نتيجة  تونسالصعوبات التي تواجهها  الى جملة وطنيةالالندوة  تطرقت
المبادرة التي اتخذتها وزارة المرأة و وطنية شاملة من أجل تنفيذ حقوق الطفل على المستوى الوطني 

وتوسيع نطاق ّطفولة، التنمية تفعيل المجلس األعلى لواألسرة والطفولة وكبار السن من أجل 
  .في مجال الّطفولة العضوية فيه لتشمل منّظمات وجمعيات ناشطة

  آليات الرصد والمتابعة المستقلة: اثالث

الخطوات والنتائج المحققة في مجال رصد واقع حقوق الطفل وعمل  وطنيةالالندوة  كما ابرزت
المندوب العام و ، (من مجلة حماية الطفل 09ة بالفصل المنشأوهي الخطة )حماية الطفولة  يمندوبكل من 

والملحق  0220ماي  91المؤرخ في  0220لسنة  9921المحدثة بمقتضى األمر عدد )لحماية الطفولة 
المؤرخ  0222لسنة  9119بمقتضى األمر عدد  لوزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السنبالتنظيم الهيكلي 

ات حول حماية حقوق مرصد اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراس، و (المنظم للوزارة 0222جويلية  2في 
 ، مثلما تم0220فيفري  91المؤرخ في  0220لسنة  001بمقتضى أحكام األمر عدد  المحدث" الطفل

 . 0220جوان  91المؤرخ في  0220لسنة  9021تنقيحه بمقتضى األمر عدد 



 

إحداث هيئة وطنية لحقوق المقترح الخاص ب تفعيل ضرورة الحاجة إلى وطنيةالالندوة  بينتكما 
الندوة حول إحداث آلية مستقلة لحقوق في  المشاركونالطفل مستقلة وقائمة بذاتها، مثلما ناد بذلك 

من قبل وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة  0290سبتمبر  01و 09الطفل التي تم تنظيمها يومي 
في مجال إعمال تعزيز التدابير واآلليات وذلك بغاية منظمة اليونيسيف، وكبار السن بالتعاون مع 

 . ى أرض الواقعاحترام حقوق الطفل وحمايتها وتأمين إعمالها عل
ة األطفال، وسبل عمل مختلف اآلليات األخرى في مجال حماي تم عرضوفي سياق متصل، 

موزعين على  امستشار  022خطة مستشاري الطفولة والذي بلغ عددهم حوالي  دعمها، على غرار
ويعمل مستشار الطفولة على ضمان مشاركة الطفل في االجراءات القضائية . كافة محاكم الجمهورية

المتخذة في شانه من خالل االستماع اليه وتزويده بالمعلومات المتعلقة بوضعيته وتشريكه في اقتراح 
 .نهأالتدابير التربوية التي يتم اتخاذها في ش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 :أهداف التنمية المستدامةحقوق الطفل و القضايا ذات الصلة ب –محاور الندوة 

عدة قضايا داّلة " وأهداف التنمية المستدامةحقوق الطفل " وطنية حول موضوعالالندوة  طرحت
 :من بينها نذكر  ومحاور ذات صلة مباشرة بحقوق الطفل وعدد من أهداف التنمية المستدامة، 

 
 حق الطفل في بيئة سليمة ومستدامة : المحور األول
 الشؤون االجتماعيةالسيد مصطفى العلوي، مدير التخطيط واالستشراف بوزارة : رئاسة الجلسة

الخطوات والنتائج المحققة في مجال تحقيق األهداف  تمحورت النقاشات في هذا المحور حول
 :التالية

 ظاهرة االنقطاع المدرسي ومرافقة األطفال ذوي صعوبات في التعّلم مقاومة: 
  .مدير عام البرمجة والتخطيط بوزارة التربية ،السيد بوزيد النصيريعرض من قبل  -
 حمائية اجتماعيةيافعين على خدمات صحية ووقائية و ضمان حصول جميع األطفال وال: 
 .مديرة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة ،الدكتورة أحالم قزارة الزرقونيعرض من قبل  -
  المحاور -األهداف-الرؤية)االستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة–

 : (تقدم اإلنجاز
السيدة أسماء الماطوسي الحيدري، مديرة التنشيط التربوي االجتماعي والترفيه عرض من قبل  -

 .وكبار السن واألسرة والطفولة المرأة بوزارةاالدارة العامة للطفولة ب
 التغيرات المناخية حماية األطفال من مخاطر: 
   .السيدة راضية الوحيشي رئيسة جمعية شبكة أطفال األرضعرض من قبل  -

 واالستغالل واإلهمالأشكال العنف  أمن األطفال وحمايتهم من كافة: ثانيالمحور ال
 أستاذ جامعي وخبير في حقوق الطفلعماد فرحات السيد : رئاسة الجلسة

الخطوات والنتائج المحققة في مجال تحقيق األهداف  تمحورت النقاشات في هذا المحور حول
  :التالية
  منظومة اإلشعار والرصد والحماية لحقوق الطفلتطوير: 
 .عرض من قبل السيد كريم شطورو مندوب حماية الطفولة بمنوبة -
 العنف واالستغالل حماية األطفال من جميع أشكال: 



 

السيد زياد الحاجي رئيس مصلحة وقاية األحداث بإدارة الشرطة العدلية لوزارة عرض من قبل  -
 .الداخلية

 ضمان الصحة النفسية والثقافة الجنسية وحماية األطفال من المخدرات: 
 . الدكتورة زينب عباس أخصائية نفسية لألطفال بوزارة الصحةعرض من قبل  -
  ة مستدامة لألطفالمدن آمنتأمين: 
 .عرض من السيد عماد الزواوي رئيس منتدى تونس للتمكين الشبابي -

  
 مشاركة األطفال واليافعين في الشأن العام: المحور الثالث
 اللجنة األممية لحقوق الطفلونائب رئيس سابق أستاذ جامعي ، حاتم قطران: رئاسة الجلسة

الخطوات والنتائج المحققة في مجال تحقيق األهداف تمحورت النقاشات في هذا المحور حول 
  :التالية

 مشاركة اليافعين في وضع السياسات وتنفيذ البرامج: 
 .+ADOالسيدة ضحى الجورشي المديرة التنفيذية لجمعية اليافعين عرض من قبل  -

 ضمان تكافؤ الفرص والتشجيع على المبادرة الخاصة:  
بمأمورية بديوان السيدة وزيرة التكوين المهني  السيد فيصل الزهار مكلفعرض من قبل  -

  .والتشغيل
 تمكين الفتاة الريفية:  

وكبار  واألسرة والطفولة المرأة إدارة شؤون المرأة بوزارة ،آمال بن عليالسيدة عرض من قبل  -
 .السن

 

 :اختتام أشغال الندوة والتوصيات

األستاذ حاتم  من قبل الختامية التوصيات عنا عاما تم في نهاية الندوة تقديم ملخص
 السيدة هاجر الشريف، المديرة العامةمن قبل  األشغالومنها اختتمت  ر العام للندوة،لمقرّ ا،قطران

 .الطفل قلمرصد حقو 
 
 
 



 

 :التوصيات الختامية
الخبير  بعد مناقشة  المقترحات  والتوصيات  المطروحة من قبل المشاركين، تولى السيد حاتم قطران،

الدولي في مجال حقوق الطفل  صياغة و تعديل التوصيات الختامية  للندوة والتى كانت على النحو 
 :التالي 

 بخصوص التدابير التشريعية وآليات التنسيق والمتابعة المستقلة : أوال
الفضاءات سن قانون حماية الطفل الضحية والشاهد والعمل على تهيئة اإلسراع في : 0التوصية عدد 

الخاّصة لسماع الّطفل الضحية بالمعدات الضرورية كأدوات التسجيل لتجنيبه معاناة تكرار األبحاث 
استشارة  في إطارتتم مراجعة مجلة حماية الطفل مراجعة شاملة، ، وذلك في إطار وآثارها النفسية عليه

 م،األطفال أنفسه بما في ذلك بمشاركة جميع المؤسسات العامة والمنظمات والجمعيات المعنية، ةوطني
يتعّلق بإصدار اعتماد قانون أساسي جديد مع النظر في ، ن سّد بعض الثغرات القائمة حاليابما يمّكن م

تقتصر على الحق الحالية، بحيث ال " مجلة حماية الطفل"، تتضمن مجاالت أشمل من "مجلة حقوق الطفل"
مثل األطفال المهددين واألطفال –ن أوضاعا صعبة في الحماية لبعض الفئات من األطفال ممن يعيشو 

نما يتجاوز ذلك ليشمل مختلف الحقوق األساسية لألطفال، بمختلف أبعادها المدنية والسياسية -الجانحين وا 
 .جتماعيةواالجتماعية واالقتصادية والثقافية، وفي مختلف مجاالت الحياة األسرية واال

تنمية المجلس األعلى ل بإحداثوكبار السن مقترح وزارة المرأة واألسرة والطفولة تفعيل  :8التوصية عدد 
ّطفولة، وتوسيع نطاق العضوية فيه لتشمل منّظمات وجمعيات ناشطة في مجال الّطفولة على أن يتّم ال

وطنيا هيكال تنسيقيا ، وبما يوّفر وضع معايير موضوعية النتخابها، وممّثلين منتخبين عن برلمان الّطفل
يمثل مرجعا أساسيا لصانعي القرار الوطني في مجال حماية الطفولة وبما يستجيب للتحديات والتطورات 
االجتماعية، ويعمل على حسن تنفيذ سياسة الدولة واالستراتيجية الوطنية في مجال حماية الطفولة والنهوض 

المجلس ويتكون . ر الحكوميينويضمن تكامل وتوحيد الجهود بين كل المتدخلين الحكوميين وغي ،بها
لجنة وطنية قارة لرعاية وحماية األطفال واليافعين -لجنة التشريعات)من ثالثة لجان  ّطفولةتنمية الاألعلى ل

 .تتفرع وطنيا وجهويا( لجنة وطنية لتنمية الطفولة المبكرة–

بين مختلف األطراف والمتابعة متعددة االختصاصات تركيز ووضع آلية للتنسيق  :3التوصية عدد 
المعنية بالّطفولة على المستويين الجهوي والوطني، على غرار اللجنة الجهوية للّطفولة بالمهدية، 

 .باعتبار الّطفولة مجال لتدّخل أطراف متعّددة حكومية ومدنية
يمكن أن تّتخذ شكل إحداث هيئة وطنية لحقوق الطفل مستقلة وقائمة بذاتها،  :4التوصية عدد 

تقديم  عبر اإلسراع في، المندوب العام لحماية الطفولةتطوير خطة أو " حماية األطفال أمين"
مؤسسة منفردة في شكل ، وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السنالذي أعدته بذلك المشروع الخاص 



 

اإلعالم ضّم سلك مندوبي حماية الّطفولة ومرصد النظر في مع  ،حماية الطفولةلعامة ال يةمندوبلل
 .والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل إليها

 السياسات العامة والمبادئ العامة لحقوق الطفلبخصوص : نياثا

المصادقة على السياسة المندمجة لحماية الطفولة واالنطالق في اإلسراع في  :5التوصية عدد 
 .القطاعات لتنمية الطفولة المبكرةتنفيذها واستكمال تنفيذ االستراتيجية المتعددة 

عماال للهدف  للبرامج التي وضعتها الدولةاستكماال  :6التوصية عدد  من خطة التنمية  9وا 
استنادا إلى وخاصة فقر األطفال، إعطاء األولوية المطلقة للقضاء على الفقر ، 0202المستدامة 

بتا يساهم في تحقيق مبادئ التكافل والعدالة مؤشرات التنمية، وباعتبار ذلك التزاما دستوريا ووطنيا ثا
 المناسب على النحو الميزانية لموارد الالمركزي التوجيه تعزيزمع االجتماعية والتنمية المستدامة، 

 .المحرومة المناطق معظم لتشمل
 حقوق تمس التي التمييزية األحكام إلغاء لضمان مراجعة مجلة األحوال الشخصية :7التوصية عدد 

على النحو  ، بما في ذلك حقوقهم في اإلرث، وذلكواألطفال المولودين خارج إطار الزواج الفتيات
حقوق ثبتت بنوته جميع الالذي  للطفا وضمان تمتع المقترح من قبل لجنة الحقوق الفردية والمساواة،

 . أبيه على نبي لالتال
رسمية شفافة تحديد مقاييس بما في ذلك  ،تخاذ كافة التدابير المناسبةا :2التوصية عدد 

لضمان إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى إدماجًا  وموضوعية، تشمل ضمانات إجرائية صارمة،
القرارات القضائية واإلدارية وفي البرامج والمشاريع والخدمات و كافيًا في جميع األحكام القانونية 

 .المتعّلقة باألطفال
طفال في المجاالت ذات جل تعزيز مشاركة األأخطة عمل وطنية من اعتماد  :2التوصية عدد 

 فياألطفال  همحقفعيل تو  سرية والحياة العامةواآلليات المؤسسية وفي الحياة األالصلة بالتشريعات 
وضع آليات ومبادئ توجيهية واضحة عن إبداء آراءهم بشأن جميع القرارات الخاصة بوضعهم، و 

تعزيز آليات مشاركة األطفال ، مع العمل على يعرب عنه األطفال من آراء ما بمراعاةالسبل الكفيلة 
تطوير برلمان الّطفل، وتعديل قانون الجماعات المحلّية مزيد عبر ، أوجه الحياة العامةمختلف في 

في هذا االستفادة و " نتخاب مجالس بلدية لألطفالا"إلدراج نص صريح حول  2018الصادر عام 
 .المبادرات والممارسات الّناجحة بالشراكة مع الجمعيات والمنّظمات الوطنيةمن المجال 

المدن الصديقة "ترسيخ مفهوم مشاركة األطفال في الشأن المحّلي و تعزيز  :01التوصية عدد 
كثقافة عامة بين أفراد المجتمع وصواًل إلى توفير مناخ يتيح لألطفال معرفة  "لألطفال واليافعين

حقوقهم ويمنحهم فرص المشاركة في تشكيل المدينة التي يعيشون فيها ضمن بيئة آمنة ترتقي 



 

، وتعميم الفائدة من بعض التجارب، على غرار بتعليمهم وثقافتهم وتطور مهاراتهم ونشأتهم الصحيحة
مدينة غار الّدماء بمجلسها بمقتضاه تلتزم  " بلدية آمنة وصديقة للطفل"غار الّدماء ميثاق بلدية 

البلدي وهياكلها المحلّية بتطبيق حقوق الطفل، وبأن يكون صوت أطفالها واحتياجاتهم وأولوياتهم 
ة تربيدعم بوحقوقهم جزءا ال يتجزأ من السياسات والخطط والبرامج واألنشطة والقرارات المتخذة؛ و 

عبر الناشئة على مبادئ الديمقراطية المحلية وعلى روح العمل التطوعي لفائدة المجموعة المحلية 
 . طفالألتشكيل مجلس بلدي استشاري لب التعّهد

لرفع من درجة مشاركة األطفال، وبخاصة لتخاذ تدابير وبرامج فعالة ا :00التوصية عدد 
وفي  تكوين الجمعيات الخاصة بهم بمختلف أشكالهاوتشجيعهم على ، في الشأن العام ات/اليافعين

 .كل الجهات
تعزيز جهود التوعية والتعليم المنهجي والتدريب على حقوق الطفل لجميع الفئات  :08التوصية عدد 

المهنية العاملة مع ومن أجل األطفال، ال سيما البرلمانيين، والقضاة، والمحامين، والموظفين 
، مراكز التربية واإلصالحوالعاملين في البلديات، والموظفين العاملين في  المكلفين بإنفاذ القانون،

وموظفي  والمعلمين والعاملين الصحيين، بما في ذلك األطباء النفسيين واألخصائيين االجتماعيين
  .، فضال عن األطفال ووالديهمعمل االجتماعيال
 

المحرومين من الرعاية وحماية األطفال بخصوص سياسات دعم دور األسرة : ثالثا
 األسرية

العمل على مزيد توعية األبوين واألسر بوجه عام بالمسؤولية المشتركة المنوطة بهم  :03التوصية عدد 
في مجال تنشئة األطفال التنشئة الصحيحة القائمة على الثقة والحوار داخل األسرة وتشريكهم تدريجيا ومنذ 

في كل ما يتعلق بحياتهم اليومية وتلبية احتياجاتهم الخاصة في مجاالت  الصغر في القرارات المتخذة إزائهم
  .التعليم والتكوين والصحة والترفيه واألنشطة الثقافية والرياضية واإلبداعية

ألبوين مزيد الدفع بالسياسات العمومية لدعم األسرة وتعزيز المسؤولية المشتركة ل :04التوصية عدد 
 :العمل خاصة علىمع  في تربية الطفل ورعايته،

بشأن حماية  2000لسنة  183على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  مصادقةالبالتعجيل  -
توحيد عطلة األمومة في القطاعين الخاص والعام والّرفع في مّدتها بحيث ال  والعمل علىاألمومة، 
أمين تو وترك الحرّية لألم الختيار دمج عطلة ما قبل الوالدة مع عطلة الوالدة،  أسبوعا، 14تقل عن 

 .األسرية في الحياةأوسع عطلة أبوة تمّكنهم من مشاركة  فياآلباء  حق



 

منحة الطفولة الشاملة لفائدة إحداث أرضية وطنية للحماية االجتماعية، يدخل من ضمنها التسريع في  -
نة تساهم في تمكينه من تلبية حاجياته األساسية المالئمة لنموه البدني س 99كل طفل الى حدود سن 

والعقلي والروحي والمعنوي واالجتماعي وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء وتوفير نفقات الدراسة 
 .األساسية

 إبعاد إلى اللجوء عدم وضمان الطبيعية األسرية البيئة لحماية األولوية إعطاء :05التوصية عدد 
يداعه أسرته عن الطفل ، الفضلى لمصلحته ذلك يكون عندما أخير كمالذ إال للرعاية مؤسسةفي  وا 
 زمنية فترة وضمن فعالة بصورة المؤسسات خارج الرعاية سياسة لتنفيذ وطنية عمل خطة وضعمع 

  .بفعالية ورصدها السياسة هذه لتنفيذ آليات وضع وضمان محددة،
 

بخصوص حق جميع األطفال في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن  :رابعا
 الضمان االجتماعيبرامج الصحة األساسية و بلوغه، بما في ذلك 

عماال للهدف  للبرامج التي وضعتها الدولةاستكماال  والخاص  0202من خطة التنمية المستدامة  0وا 
، أوصى المشاركون في ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمارب

اتخاذ جملة من التدابير، من بينها " وأهداف التنمية المستدامةحقوق الطفل "حول  الندوة الوطنية
 :خاصة

خطة وطنية لضمان تكافؤ فرص وصول كل األطفال إلى  إعادة صياغة :06التوصية عدد 
خدمات الرعاية الصحية الضرورية عبر الخطوط الثالثة للمنظومة الصحية، والرفع من الميزانية 
المخصصة تنميًة وتصرًفا ومن جملة االستثمار في البنية التحتية في القطاع الصحي العمومي 

 .البالد خاصة في الواليات ذات األولوية بغرب وجنوب
توفير خدمات  بغايةمندمجة لصحة األم والوليد الوطنية الستراتيجية الا تفعيل :07التوصية عدد 

صحة ذات جودة لفائدة كل االمهات والولدان مع إيالء أولوية إلى الفئات الهشة إضافة إلى تدعيم 
رساء مبدأ الحوكمة الرشيدة في كل مستويات إسدا ء الخدمات الصحية، النظام المعلوماتي الصحي وا 

وتستند إلى المبادئ الحقوقية وتشمل مجاالت مرافقة ومراقبة النساء أثناء فترة الحمل وأثناء الوالدة 
 .وخالل فترة ما بعد الوالدة

تعصير وتطوير ودعم البرنامج الوطني للصحة وطنية ل عمل خطة وضع :02التوصية عدد 
 :، مع العمل خاصة علىالمدرسية

 .إدراج محور التربية الجنسية ضمن مناهج التعليممزيد القرارات الخاصة ب تفعيل -



 

تفعيل االستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات من خالل التشبيك وتوحيد الجهود بين منظمات  -
حاطة  ات بخطورتها،/المجتمع المدني والمؤسسات المعنية لتوعية اليافعين مع توفير مراكز عالج وا 

 .وتأهيل في أكثر الواليات انتشارا لهذه الظواهر
 
 

بخصوص حق جميع األطفال في االنتفاع بالتعليم جيد النوعية في : خامسا
 مختلف مراحله

عماال للهدف  للبرامج التي وضعتها الدولةاستكماال  والخاص  0202من خطة التنمية المستدامة  2وا 
، أوصى ـرص الـتعّلم مـدى الحياة للجميعالتعلـيم الجيـد المنصـف والشـامل للجميـع وتعزيـز فضـمان ب

اتخاذ جملة من " وأهداف التنمية المستدامةحقوق الطفل "حول  المشاركون في الندوة الوطنية
 :التدابير، من بينها خاصة

في مقاومة الفشل خاصة مضاعفة الجهود والتعليم  تحسين منظومة التربية :02التوصية عدد 
المدرسي واالنقطاع المبّكر عن الدراسة وتفعيل إرساء مراكز الفرصة الثانية التي ستستقبل التالميذ 
المنقطعين عن طريق توفير اإلحاطة النفسية واالجتماعية والتربوية لهم وانتداب أعداد كافية من 

كسابهم المهارات الحياتية األخصائيين النفسيين والمرشدين االجتماعي ين لمساعدتهم وتأهيلهم وا 
 . الالزمة وفق مقاربات جديدة تعّدهم للحياة العملية

تكثيف العناية بالُبنى التحتية للمدارس وتوفير التجهيزات البيداغوجية الالزمة،  :81التوصية عدد 
والتفاعل اإليجابي مع المحيط، مع رصد  وتوسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة للتواصل والمعلومات،

تمويالت إضافية موجهة لمدارس المناطق الريفية والجهات الداخلية لتحسين البنية األساسية وتوفير 
 .اإلطارات التربوية الكافية، وتشجيع الكفاءات على التدريس بهذه المدارس

سنة من تكوين  91ارهم أقل من تمكين المنقطعين عن التعليم بصفة نهائية وأعم :80التوصية عدد 
 .بإحدى مسارات التكوين األساسياق تحضيري يؤهلهم من االلتح

لتحاق بالتكوين المهني تمكين طالبي التكوين الذين ال تتوفر فيهم شروط اال :88التوصية عدد 
 .عتبار حاجيات سوق الشغلاألساسي من تكوين خصوصي يستجيب لمواصفاتهم ويأخذ بعين اال

واتخاذ التدابير والبرامج التحفيزية الخدمات المندمجة لتنمية الطفولة المبكرة تعزيز  :83التوصية عدد 
األكثر األطفال ممكن من  لمقاومة الفوارق بين الجهات والطبقات االجتماعية وتمكين أكثر عدد

 .الخدماتهذه من التمتع بحقهم في  المناطق الداخلية وذات األولوية وأطفال هشاشة



 

لرياض مالئم و  مراجعة المنظومة القانونية الحالية ووضع قانوني إطاري شامل :84التوصية عدد 
والمراقبة لتأمين احترام قواعد الصحة والنظافة والتأطير وتكثيف حمالت اإلرشاد والتكوين األطفال 

طبقا للمعايير المرجعية الوطنية المصادق عليها والمتعلقة  والتربية لألطفال في سن الطفولة المبّكرة
 .بالبنايات والتجهيزات والبيداغوجيا والتسيير اإلداري والمالي

على محيطها قصد تنشيط قنوات  ارس بمختلف مستوياتهاانفتاح المدبرامج دعم  :85التوصية عدد 
الحوار والتواصل بن المؤسسات التربوية واألولياء ومكّونات المجتمع المحلي والمدني لتشمل مختلف 

 .بتنشئة األطفال التنشئة االجتماعية والتربوية الكاملةالقضايا والمسائل ذات العالقة 
إعطاء دفع جديد للبرامج الخاصة بمراجعة مضامين المناهج الّتعليمّية المختلفة  :86التوصية عدد 

وخاصة في مرحلتي رياض األطفال، والمرحلة االبتدائية والّصفوف األولى من المرحلة اإلعدادية، 
ومقاومة مختلف مظاهر التعبئة اإليديولوجية أو الدينية في مؤسسات التعليم بمختلف مراحلها، والعمل 

حقوق اتفاقية من  01المحددة في كل من المادة لى جعل هذه المناهج مستجيبة ألهداف التعليم ع
ومن بينها خاصة نشر مبادئ حقوق اإلنسان والحريات، وقيم  الدستور،من  01لفصل او الطفل 

الجنسين التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين افة الوطنية، مع تعزيز ثقافة قعتزاز بالثالمواطنة واال
 .والصداقة بين جميع الشعوب

توفير فرص متكافئة في مجال التربية والتعليم والتكوين وذلك بدمج األطفال ذوي  :87التوصية عدد 
اإلعاقة بالمدارس العامة وباألقسام التحضيرية التي تؤمن لهم تعليما مالئما لخصوصياتهم ولقدراتهم 

 :خاصة على تأمين ما يليالعمل مع ، الذهنية والبدنية والنفسية
اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان تنفيذ التشريعات التي تكفل لألطفال ذوي اإلعاقة الحماية  -

وتكافؤ فرص الوصول إلى التعليم والتدريب المهني والحياة االجتماعية والعامة، وذلك على نحو 
 يراعي الفوارق بين الجنسين؛

كل جهد ممكن لتوفير برامج وخدمات شاملة ومناسبة لجميع األطفال ذوي اإلعاقة وضمان  بذل -
 توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لهذه الخدمات؛

لجمهور بشأن حقوق واحتياجات األطفال ذوي اإلعاقة والتشجيع على للتوعية ابرامج تكثيف  -
 إدماجهم في المجتمع؛

فين المهنيين العاملين مع األطفال ذوي اإلعاقة، كالمعلمين واألخصائيين توفير التدريب للموظ -
 االجتماعيين والعاملين في القطاع الطبي وشبه الطبي والقطاعات ذات الصلة؛

ضمان مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم في صياغة السياسات والتخطيط للبرامج ورصدها  -
 .وتقييمها



 

 
 

طفال في الحماية من العنف وغير  من أشكال بخصوص حق جميع األ: سادسا
 إساءة المعاملة، بما في ذلك حظر العقوبات الجسدية

للتدابير الصادرة واآلليات التي وضعتها الدولة بغاية وقاية األطفال وحمايتهم من شتى استكماال 
ساءة المعاملة واالستغالل،  تونس المؤتمر الدولي وفي إطار االستعداد الحتضان أشكال العنف وا 

عماال للهدف حول انهاء العقوبة البدنية المسلطة على األطفال،  من خطة التنمية  0-91وا 
إساءة معاملة األطفال واستغاللهم واالتجار بهم وتعذيبـهم وسـائر إنهاء المتعّلق ب 0202المستدامة 

وأهداف حقوق الطفل "ول ح، أوصى المشاركون في الندوة الوطنية أشـكال العنـف المرتكب ضدهم
 :اتخاذ جملة من التدابير، من بينها خاصة" التنمية المستدامة
حظر بموجب القانون صراحًة جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع السياقات : 82التوصية عدد 

القانون وتأمين تطبيق القوانين بفعالية ضد المسؤولين عن إساءة معاملة األطفال، وذلك في سياق 
 .من المجلة الجزائية 091الفصل المتعلق بتنقيح أحكام  0292يوليه /تموز 01مؤرخ في  12عدد 

إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب العنف ومدى انتشارها في مختلف أنحاء البالد، : 82التوصية عدد 
 .وصياغة سياسات ووضع برامج للتصدي لها

ف وتوعية عامة وحشد الطاقات للتعريف باآلثار االضطالع بحمالت تثقي: 31التوصية عدد 
الضارة للعقوبة البدنية والعنف المنزلي بهدف تغيير المواقف العامة تجاه هذه الممارسة وتعزيز 

 .من العنف والقائمة على المشاركةالقيم اإليجابية وأشكال التنشئة والتربية الخالية 
دعم سلك مندوبي حماية الطفولة باإلمكانيات البشرية والمادية الضرورية مزيد : 30التوصية عدد 

تأمينا لنجاع العمل الوقائي وتدابير الحماية المقررة لفائدة األطفال المهددين، بما في ذلك إعادة 
  .العمل بالمنحة التي كانت موضوعة على ذمتهم لمواجهة المصاريف المخصصة الطارئة

بهدف توسيع  مجلة حماية الطفلوما بعده من  02مراجعة مقتضيات الفصل : 38التوصية عدد 
مجالها ليشمل هذه الصور األخرى وغيرها من الحاالت الصعبة التي تهدد صحة الطفل أو سالمته 

 .البدنية أو المعنوية
الخاص باإلشعار عن مختلف أشكال  9911تفعيل الخط األخضر المجاني : 33التوصية عدد 

س  .اءة المعاملة واالستغالل واإلهمال لألطفالالعنف وا 



 

تحديد قائمة في عائالت االستقبال مع إعطاء األولوية محليا وجهويا لقائمة األسر : 34التوصية عدد 
 .الموجودة في دائرة المحكمة المنتصب بها قاضي األسرة

قرارات قاضي األسرة من قبل اتخاذ التدابير الترتيبية والمالية الكفيلة بتأمين تنفيذ : 35التوصية عدد 
 .المؤسسات االجتماعية ورصد األموال الضرورية لذلك

المتعلق بتنقيح أحكام  0292جوالي  01مؤرخ في  12القانون عدد تفعيل  :36التوصية عدد 
من المجلة الجزائية والتنصيص صراحة على حظر جميع أشكال العقوبة البدنية في  091الفصل 

مع تطبيق القوانين بفعالية ضد المسؤولين عن إساءة معاملة األطفال،  جميع السياقات وتأمين
عامة للتعريف باآلثار الضارة للعقوبة البدنية والعنف المنزلي التوعية التثقيف و الحمالت تكثيف 

بهدف تغيير المواقف العامة تجاه هذه الممارسة وتعزيز القيم اإليجابية وأشكال التنشئة والتربية 
 . الخالية من العنف والقائمة على المشاركة


