
 

 

 

 

 :اإلطار القانوني 

مت إحداث خطة مستشار طفولة لدى احملاكم منذ صدور رللة محاية الطفل مبوجب القانون عدد     
أحكام اجمللة وجوب استشارة سلتص  حيث تقتضي 5221نوفمرب  92ادلؤرخ يف  5221لسنة  29

الفقرة الثانية منو:  29ينص الفصل و يف شؤون الطفولة من طرف قاضي األطفال ادلتعهد بالقضية، 
كتابة   يهماأر م قاضي األطفال بعد استشارة عضوين مختصين في شؤون الطفولة يبديان يحك"

ويتم تعيين العضوين المختصين بناء على قائمة تضبط بقرار مشترك من الوزراء المكلفين 
 ."بالعدل والشباب والطفولة والشؤون االجتماعية

وقد صدرت خر قائمة دلستشاري الطفولة لدى احملاكم، بصفتهم سلتصني يف شؤون الطفولة لعضوية   
وزير الشؤون االجتماعية ووزيرة ادلرأة اذليئات القضائية ادلختصة باألطفال، مبقتضى قرار وزير العدل و 

 .9952فيفري  51ادلؤرخ يف  واألسرة والطفولة وكبار السن

  :السياق والمبررات 

ثر مناقشة تقرير تونس امثنت جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم ادلتحدة يف مالحظاهتا اخلتامية      
، اعتماد تونس ادلعايري الدولية اخلاصة بإدارة قضاء األطفال، وبتضمني 9959الدوري الثالث عام 

رللة محاية الطفل العديد من اآلليات ادلالئمة، إال أهنا أبدت انشغاذلا لعدم فاعلية نظام قضاء 
 يمي  مراحل عملية العدالة اجلنائية حكام اجمللة يفألاألطفال ولعدم ضمان التطبيق الفعلي والكلي 

مبواصلة ومضاعفة اجلهود لتحسني القضاء   (55)الفقرة يف  ( وبناء عليو أوصت اللجنة 51)الفقرة 
 وتطوير قدرات ادلتدخلني يف ىذا اجملال ومن بينهم مستشاري الطفولة لدى احملاكم، اخلاص باألطفال

وثيقة مرجعية حول تنظيم دورات تكوينية لفائدة مستشاري الطفولة لدى 

 المحاكم الراجعين بالنظر لوزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن



حلماية حقوق الطفل يف نزاع م  القانون واحرتام وضمانا للعمل وفق مقاربة حقوقية تسعى     
 مصلحتو الفضلى وإعماذلا وهتيئة الظروف والبيئة ادلالئمة إلعادة إدماجو اجتماعيا، 

واعتبارا لوجود عدد ىام من مستشاري الطفولة لدى احملاكم من بني اإلطارات الراجعة بالنظر     
يف اجملال حرصت الوزارة على دعم قدرات ادلستشارين سواء لوزارة ادلرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، 

وادلعايري الدولية والوطنية اخلاصة بقضاء األطفال أو يف احلقوق خاصة فيما يتعلق بالنظري وادلعريف 
مستشار طفولة  591من ادلستشارين من يملة   % 09اجملال العملي نظرا حلداثة عهد ما يقارب 

 طري مسبق،أه اخلطة دون تكوين أو تهبذ

 1تنظيم واألسرة والطفولة وكبار السن                        وزارة ادلرأة  تعتزمويف ىذا اإلطار     
 .دورات تكوينية لفائدة مستشاري الطفولة لدى احملاكم حول حقوق الطفل يف رلال عدالة األطفال

    

 دهدا األ: 
   .حقوق الطفليف رلال الطفولة لدى احملاكم  يم قدرات مستشار عد -
  .رفهم يف ما يتعلق بادلواد الدولية والوطنية يف رلال عدالة األطفالاتطوير مع -
 يف مسار عدالة األطفال يف نزاع م  القانون. ىموار دأو تعميق إدراكهم دلهامهم  -
  : النتائج 

مستشار طفولة لدى احملاكم يتمتعون بقدرات كافية يف رلال حقوق الطفل يف نزاع م   591 
 القانون

 مستشار طفولة لدى احملاكم متمكنني جيدا من مهامهم وأدوارىم.  591 
 : خصال الخبير وتجاربه وقدراته 

  .يف حقوق الطفل وخاصة يف رلال عدالة األطفال اسلتصأن يكون  
الدولية والتشريعات وادلؤسسات دراية كبرية ومعرفة واسعة بادلواد واآلليات وادلعايري أن يكون لو  

  .ادلتعلقة بعدالة األطفالالوطنية 



  .األطفالجتارب مهمة وأنشطة سابقة يف رلال عدالة  
 .يب العمل التفاعليالأسيعتمد يف عملو على التواصل م  اجملموعة و  حسن 
 بشبكة عالقات مهمة وواسعة م  الفاعلني يف رلال الطفولة. التمت  
   يف صياغة التقارير. بقدرات جيدةالتمت   
  الخبير المكون :مهام 

تأمني الدورات التكوينية خبري سلتص يف حقوق الطفل ولو دراية وأنشطة يف رلال ادلواد  
 واآلليات وادلعايري الدولية والوطنية ذات العالقة بعدالة األطفال. 

 صا ح ادلختصة لدإدارة العامة للطفولة إلعداد الدورات التكوينية. ادلالتنسيق والتعاون م    
بتصور وزلتوى ادلادة التكوينية واألنشطة ادلعدة للغرض قبل الشروع  مد اإلدارة العامة للطفولة 

 يف الدورات التكوينية.
مستشار  91ورشات تكوينية متتد الواحدة منها على يومني ونصف لفائدة  1إدارة وتنشيط  

 طفولة يف كل ورشة.
 أيام إلعداد التصور ومادة التكوين  1 
 مفصل عن يمي  الدورات التكوينية م  مقرتحات لتطوير العمل. أيام إلعداد تقرير 1 
 الخبير المنتدب: اجر 

  جر اخلبري من خالل اإلطار احملدد يف جدول األمم ادلتحدة اخلاص باخلرباء الوطنيني.أنظم ي  

 :ما بني مستشاري الطفولة وشلثلي اإلدارة العامة للطفولة. مشارك 519 عدد المشاركين 
  9952يوما خالل شهر نوفمرب  99 - :المدة. 
 : إيداع الترشحات 



مغلقة حاملة لعبارة " ملف للرتشح للقيام ترشحهم إيداع ملفات  ادلهتمني شحنيرت ادل من يرجى  
على العنوان التايل بالوزارة ادلركزي مكتب الضبط يف بدورات تكوينية دلستشاري الطفولة لدى احملاكم" 

 .9952 أكتوبر 51تونس  وذلك قبل  5995هنج النيجر  99

 : التالية الوثائق على ادللفات حتتوي أن جيب 

  موجو للسيدة وزيرة ادلرأة واألسرة والطفولة وكبار السن. خطي طلبم -

  مفصلة ذاتية سرية  -
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