
 

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلطار القانوين 

مت إحداث خطة مستشار طفولة لدى احملاكم منذ صدور جملة محاية الطفل مبوجب القانون عدد     
أحكام اجمللة وجوب استشارة خمتص  حيث تقتضي 1995نوفمرب  09املؤرخ يف  1995لسنة  92

الفقرة الثانية منه:  82ينص الفصل و يف شؤون الطفولة من طرف قاضي األطفال املتعهد ابلقضية، 
كتابة ويتم   يهماأر م قاضي األطفال بعد استشارة عضوين خمتصني يف شؤون الطفولة يبداين حيك"

تعيني العضوين املختصني بناء على قائمة تضبط بقرار مشرتك من الوزراء املكلفني ابلعدل 
 ."والشباب والطفولة والشؤون االجتماعية

بصفتهم خمتصني يف شؤون الطفولة لعضوية  قائمة ملستشاري الطفولة لدى احملاكم، خراوقد صدرت   
وزير الشؤون االجتماعية ووزيرة املرأة اهليئات القضائية املختصة ابألطفال، مبقتضى قرار وزير العدل و 

 .2018فيفري  13املؤرخ يف  واألسرة والطفولة وكبار السن

  :السياق واملربرات 

ثر مناقشة تقرير تونس امالحظاهتا اخلتامية  مثنت جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة يف     
، اعتماد تونس املعايري الدولية اخلاصة إبدارة قضاء األطفال، وبتضمني 2010الدوري الثالث عام 

لفائدة مستشاري الطفولة لدى ملتقيين جهويين وثيقة مرجعية حول تنظيم 

 المحاكم الراجعين بالنظر لوزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

  وصفاقس  الحماماتب

2019نوفمبر   



جملة محاية الطفل العديد من اآلليات املالئمة، إال أهنا أبدت انشغاهلا لعدم فاعلية نظام قضاء 
حكام اجمللة يف مجيع مراحل عملية العدالة اجلنائية ألالكلي األطفال ولعدم ضمان التطبيق الفعلي و 

مبواصلة ومضاعفة اجلهود لتحسني القضاء   (66)الفقرة يف  ( وبناء عليه أوصت اللجنة 65)الفقرة 
 وتطوير قدرات املتدخلني يف هذا اجملال ومن بينهم مستشاري الطفولة لدى احملاكم، اخلاص ابألطفال

العمل وهتيئة الظروف والبيئة املالئمة واليات داء مستشاري الطفولة لدى احملاكم وضماان لتطوير ا    
مع القانون واحرتام مصلحته  خالفتسعى حلماية حقوق الطفل يف تشاركية وفق مقاربة حقوقية 

 ،الفضلى وإعماله

واعتبارا لوجود عدد هام من مستشاري الطفولة لدى احملاكم من بني اإلطارات الراجعة ابلنظر     
ودعم قدرات املستشارين لوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، حرصت الوزارة على تقييم ومتابعة 

لوطنية اخلاصة بقضاء ال النظري واملعريف خاصة فيما يتعلق ابحلقوق واملعايري الدولية واسواء يف اجمل
 االليات الضرورية لذلك.وتطوير األطفال أو يف اجملال العملي من خالل وضع 

ويف هذا اإلطار تعتزم وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن تنظيم امللتقيني اجلهويني لفائدة     
 مستشاري الطفولة لدى احملاكم حول حقوق الطفل يف جمال عدالة األطفال.

    

  اهلدف العام 

دعم حتسني اداء مستشاري الطفولة لدى احملاكم الراجعني ابلنظر لوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار 
 السن

 االهداف اخلصوصية 
  )البدائل الرتبوية للعقوابت السالبة للحرية( ابلعدالة االصالحية رفهم يف ما يتعلقاتطوير مع -
املمارسات اجليدة واالجتاهات االجيابية لدى املستشارين يف تعاملهم مع خمتلف  توحيد -

 وتنظيمها يف وثيقة موحدة االطراف املتدخلة 



الراجعني ابلنظر لوزارة سواء مستشاري الطفولة لدى احملاكم كافة تطوير التنسيق والتكامل بني   -
وزارة الشؤون االجتماعية ومندويب محاية ل والراجعني ابلنظرأواألسرة والطفولة وكبار السن  املرأة

 الطفولة وقضاة االطفال.
 مأسسة مهمة مستشار الطفولة لدى احملاكمإعداد تصور حول التشاور من اجل  -
  النتائج : 

 العدالة االصالحيةكافية يف جمال   يتمتعون بقدرات معرفيةطفولة لدى احملاكم ال يمستشار  
 منشور وزاري لتوحيد املمارسات اجليدة وتنظيم عمل مستشاري الطفولة  مسودة 
 تقييم الدليل االجرائي ملستشاري الطفولة لدى احملاكم  
مأسسة مهمة مستشاري الطفولة لدى إعداد تصور خبصوص مقرتحات وتوصيات حول  

 احملاكم 
 
 : خصال اخلبري وجتاربه وقدراته 

  .وخاصة يف جمال عدالة األطفاليف حقوق الطفل  اخمتصأن يكون  
الدولية والتشريعات واملؤسسات دراية كبرية ومعرفة واسعة ابملواد واآلليات واملعايري أن يكون له  

  .املتعلقة بعدالة األطفالالوطنية 
  .جتارب مهمة وأنشطة سابقة يف جمال عدالة األطفال 
 .عمل التفاعلييب الالأسيعتمد يف عمله على التواصل مع اجملموعة و  حسن 
   التمتع بقدرات جيدة يف صياغة التقارير. 

 
 : مهام اخلبري املكون 

 التنسيق والتعاون مع املصاحل املختصة لإلدارة العامة للطفولة إلعداد امللتقيني اجلهويني. 
 أايم(. 3حول املداخلة وتسيري امللتقيني )إعداد تصور  



 امللتقيني وحمتوى املداخلة. مد اإلدارة العامة للطفولة بتصور حول تسيري  
 مشاركا. 50ونصف لفائدة  يومامتداد  ملتقيني ميتد كل واحد منهما على تسيري 
 تقدمي مداخلة حول  جماالت تكريس مبدأ مصلحة الطفل الفضلى يف مسار العدالة. 
 خبصوص امللتقيني يتضمن اهم املقرتحات والتوصيات. أتليفي إعداد تقرير 

 

 املنتدب: اجر اخلبري 

 جر اخلبري من خالل اإلطار احملدد يف جدول األمم املتحدة اخلاص ابخلرباء الوطنيني. أينظم   

 امشارك 130 :عدد املشاركني  
 : إلعدادأايم لتسيري امللتقيني اجلهويني، يومان  4أايم إلعداد التصور،  3أايم )  9  املدة 

 التقرير النهائي(
                         

 : إيداع الرتشحات 

لتسيري  إيداع ملفات ترشحهم مغلقة حاملة لعبارة " ملف للرتشح  املهتمني املرتشحني من يرجى  
امللتقيني اجلهويني ملستشاري الطفولة لدى احملاكم الراجعني ابلنظر لوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار 

تونس  وذلك قبل  1001هنج النيجر  02كتب الضبط املركزي ابلوزارة على العنوان التايل مب"  السن
 .2019 نوفمرب 01

 : التالية الواثئق على امللفات حتتوي أن جيب 

  موجه للسيدة وزيرة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن. خطي طلبم -

مفصلة ذاتية سرية  -  


