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الصحافة«المندوبة العامة لحماية الطفولة لـ  

 في أحيان كثيرة نعجز عن إيواء األطفال المشردين في مراكز اإلحاطة

إن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج الى اجراءات وقاية ورعاية "نص االعالن العالمي لحقوق الطفل: 

."خاصة بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة قبل الوالدة وبعدها

غم ما تنص عليه ومن هذا المنطلق، يتمتع الطفل باعتباره مواطنا بكامل الحقوق والحماية الالزمة، بيد أن ذلك ور

.االتفاقيات والمواثيق الدولية يظّل انتهاك حقوق الطفل ظاهرة خطيرة في عدة بلدان

ويواجه الطفل التونسي كغيره من أطفال العالم انتهاكات لحقوقه خاصة ما لحظناه مؤخرا تفاقم ظاهرة انتشار أطفال 

...الشوارع، وغياب حماية األطفال من قبل بعض األسر

:الصدد، إلتقينا السيدة عائدة غربال المندوبة العامة لحماية الطفولة، فكان لنا معها الحوار التاليفي هذا 

بداية، لو تحدثينا عما تمكّن مندوبو حماية الطفولة من إنجازه فيما يتعلّق بتفشي ظاهرة أطفال الشوارع خاصة بعد   

الثورة؟

مكتب مندوب حماية  24ات بشأن األطفال المهددين، حيث هناك يعد دور مندوب حماية الطفولة في تلقي االشعار

الطفولة في كامل تراب الجمهورية، وهم يواصلون عملهم اليومي وفق ما يقتضيه القانون الجاري به العمل وذلك 

.رغم االمكانيات المحدودة والتي جعلت من النتائج ليس دون المستوى المطلوب

ري أفريل وماي الجاري والمتمثلة في القيام بحمالت أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية وقد قمنا بتجربة جديدة مدة شه

.للحد من ظاهرة أطفال الشوارع

فقد أردنا من هذه التجربة أن نكون ميدانيين وأن نحد من هذه الظاهرة التي تفشّت بدرجات ملحوظة وقد تزامن ذلك 

االجتماعي لألطفال نظرا لما تمر به بالدنا من تدهور اقتصادي فضال  مع تواصل  االنفالت األمني وتواصل التهميش

...عن غياب دور األسرة في االحاطة بأطفالها

ويقوم مندوبو حماية الطفولة مع فرق األمن بمعدل حملتين في األسبوع ويتم خاصة استهداف المناطق السوداء، لكن 

التحدي الرئيسي بالنسبة إلينا هو وجود أطفال في الشوارع من  في بعض األحيان ال يتم العثور على أي طفل ليظّل

.جديد

؟ماهو الهدف الرئيسي من هذا البرنامج 

سنعمل من خالل هذا البرنامج على حصر هذه الحاالت والتعرف عليها ودراستها حالة بحالة باعتبار خصوصية كل 



.حالة

المهددين لديهم عائالتهم لكنها تخلت عنهم وال يقومون  فما تمت مالحظته الى حد اآلن هو أن هؤالء األطفال

بمراقبتهم، لذلك نسعىالى اعادتهم الى أهاليهم ومتابعتهم وهو ما يستوجب مجهودات كبيرة من قبل مختلف الهياكل 

.المتدخلة

عة بالنظر الى ويبقى االشكال الرئيسي الذي واجهناه في هذه الحمالت أننا لم نجد شغورا في مراكز االحاطة الراج

وزارة الشؤون االجتماعية، لذلك نقوم باعادتهم ألهاليهم وأسرهم مع تكثيف المراقبة حتى ال نجد هؤالء األطفال في 

.الشارع من جديد ويتعرضون النتهاكات مختلفة

ل ما لحظناه أيضا أن من ضمن الحاالت المسجلة لجوء بعض األطفال المهددين إلى السرقة والمخدرات والكحو

.واستغاللهم من قبل بعض العصابات رغم عدم وجود معطيات دقيقة حول هذه المسألة

أكدت على دور األسرة في اإلحاطة بأبنائها، لكن هناك بعض االسر قد تضطر إلرسال أبنائها للعمل حتى تتمكن من  

؟العيش

يا وهاما  لذلك فمن الضروري إيجاد األسرة وإن كانت متخلية عن دورها في رعاية أبنائها إال أن دورها يظل رئيس

برامج من قبل الدولة لمساعدة هذه العائالت عبر برامج دعم مادي مع متابعتها من أجل حماية األطفال ومراعاة 

.مصلحتهم

تفشت ظاهرة الجريمة بصفة ملحوظة ببالدنا والتي مست األطفال من خالل تسجيل بعض حاالت قتل األطفال، فما  

...؟ه المسألةتعليقكم حول هذ

الطفل غير قادر على حماية نفسه لذلك يكون في مختلف الجرائم أول المستهدفين واألكثر عرضة النتهاكات لذلك 

.فمن الضروري التكثيف من اإلحاطة باألطفال وحمايتهم من أي خطر من شأن أن يهدد حياتهم

دوركم لحماية هذه الفئة من التهديدات  ال يمكن الحديث عن حقوق الطفل مع تغييب حقوق طفل الريف فما هو 

؟المحتملة بشأنهم

مندوب حماية الطفولة دوره حماية األطفال واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة وفق ما يقتضيه القانون وما تتيحه له 

سألة شأن اإلمكانيات، لذلك فال يمكن الحديث عن حماية أطفال الريف دون تضافر جهود مختلف الهياكل ، فهذه الم

عام ومرتبط بالجانب التنموي الراجع بالنظر للدولة لذلك فالحديث عن حماية حقوق الطفل في األرياف رهين مسار 

.تنموي لو تحقق سيكون في صالح الطفل بكل تأكيد

وماذا عن شبكة االعالميين أصدقاء حقوق الطفل ؟

ا بأن نشر حقوق الطفل مسؤولية الجميع ويستوجب هي عبارة عن شبكة إفتراضية سنعمل على إرسائها إيمانا منّ

تدخل مختلف األطراف ليظل دور اإلعالمي هاما ورئيسيا في نشر تلك حقوق الطفل وحمايته من التهديدات المحتملة 

.التي من شأنها أن تمس به

.ماي القادم للبحث في إمكانية إحداث هيئة مستقلة لحقوق الطفل 21من جهة أخرى سنجتمع يوم 

بمطالبة المجلس الوطني التأسيسي بضرورة إدماج حقوق الطفل في الدستور الجديد  2012ماي  23كما سنقوم يوم 

.للبالد
 


