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 36 ................................................................................................................................. األطفال محاضن قطاع تطّور : 4 جدول 
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 57 ............................. )اlTاص القطاع( الثانوي  والتعليم العام اإلعدادي بمرحلة اlTاصة املعطيات أnم تطور : 19 جدول 

 58 ............................................................................................................ التقBC بالتعليم اlTاصة املعطيات تطور : 20 جدول 
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 63 .................................................................................................................................. 2015- التKو�ن إحصائيات: 23 جدول 
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 69 ......................................................................................................................... الطفولة مركبات معطيات تطور : 25 جدول 
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 73 ......................................................................................................................................................................... 2015-الQRديد
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 79 ................................................................................ 2015-الQRديد صنف حسب والتع0دات اإلشعارات توز�ع: 29 جدول 

 80 ....................................................................... العنف نوع حسب للعنف أ#"اQا �عرض ال¡B التع0دات تطور : 30 جدول 

 81 .......................... 2015-العائ�u للسند الفاقدين األطفال وضعيات بمتا®عة املKلفة ا0UTو�ة الUVان �سو�ات: 31 جدول 

 81 .... 2015-الزواج إطار خارج املنجبات لألم0ات االجتما�u ال¯Qوض nياeل قبل من تقديم0ا تّم  ال¡B اlTدمات: 32 جدول 

 87 ............................................................................................................. 2015-الوقائية األمنية اإلجراءات توز�ع: 33 جدول 
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 87 ................................................................................. 2015 -أمنيا Qا التع0د تّم  ال¡B امل0ددة الطفولة وضعيات: 34 جدول 

 87 .................................... 2015-والقضائية االجتماعية املصاT° إ±¦ األمنية املصاT° قبل من املوج0ة املراسالت: 35 جدول 

 88 ............................................... 2015 - أمنيا متا®عQRا تمت ال¡B العائ�u السند فاقدة الطفولة وضعيات توز�ع: 36 جدول 

 89 ......................................................... 2015 -األمنية املصاT° قبل من Qا التع0د تّم  ال¡B األسري  العنف جرائم: 37 جدول 

2014/2015-الطفل إقامة ومKان ا�UTس حسب األسرة قاBy³ قبل من Qم املتع0د امل0ددين األطفال توز�ع: 38 جدول 

................................................................................................................................................................................................. 95 

2014/2015-للعائلة املادية واT"الة ا�UTس حسب األسرة قاBy³ قبل من Qم املتع0د امل0ددين األطفال توز�ع: 39 جدول 
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 96 ...... 2014/2015-الQRديد وصنف ا�UTس حسب األسرة قاBy³ قبل من Qم املتع0د امل0ددين األطفال توز�ع: 40 جدول 

-¡Bالوق التدب�+ ونوعية ا�UTس حسب شأ´Qم ux وق¡B تدب�+ اتخاذ وقع الذين امل0ددين األطفال توز�ع: 41 جدول 

2014/2015 ........................................................................................................................................................................... 97 

خاذ وقع الذين امل0ددين األطفال توز�ع: 42 جدول 
ّ
2014/2015-الوق¡B القرار ونوعية ا�UTس حسب شأ´Qم ux وق¡B قرار ات

................................................................................................................................................................................................. 97 

خاذ وقع الذين امل0ددين األطفال توز�ع: 43 جدول 
ّ
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................................................................................................................................................................................................. 98 

-اجعاملر  القرار ونوعية ا�UTس حسب شأ´Qم ux املتخذ القرار مراجعة وقعت الذين امل0ددين األطفال توز�ع: 44 جدول 

2014/2015 ........................................................................................................................................................................... 99 

 102 .............................................................. 2015- األمنية املصاT° قبل من Qا املتع0د اUTانحة الطفولة قضايا: 45 جدول 

فل املوّج0ة اإلعالمّية بمراكز املتKون�ن عدد تطور : 46 جدول 
ّ
 114 ..................................................................................... للط

 122 ...........................................................................................االبتدائية باملدارس البدنية الb+بية مؤشرات تطور : 47 جدول 

 123 ........................................................................................... االعدادية باملدارس البدنية الb+بية مؤشرات تطور : 48 جدول 

 123 ............................................................................................... الثانو�ة باملعاnد البدنية الb+بية مؤشرات تطور : 49 جدول 

 

 18 ..................... الوالدة قبل األقل ع�¦ واحدة مرة طبية عيادة إ±¦ يلتج¶ن الال�ي) سنة 49-15( ال�ساء �سبة تطور : 1 رسم

 18 ......................................................................................... لأللفية اإلنمائية واألnداف األم0ات وفيات معدل تطور : 2 رسم

 18 ...................................................................................................... حية والدة ألف لKل األطفال وفيات �سبة تطور : 3 رسم

 20 ............................................................... 2015 - الواليات حسب االس0ال حاالت جملة من املدمي االس0ال �سب: 4 رسم

 21 .............................. 2015 - الواليات حسب الرئو�ة االلQRابات جملة من واlTط�+ الشديد الرئوي  االلQRاب �سبة: 5 رسم

 22 ................... 2015 – الواليات حسب التنف¤By ل0UVاز اT"ادة االلQRابات جملة من اللوزت�ن الQRاب حاالت �سبة: 6 رسم

2015 - العمر�ة الفئة حسب اإلعاقة ذوي  األlmاص لتأnيل ا0UTو�ة الوحدات قبل من Qم املتع0د األطفال توز�ع: 7 رسم

................................................................................................................................................................................................. 24 

 26 ............................................................................. 2014/2015-املدرByz بالوسط الط¸B بالفحص التغطية �سبة: 8 رسم

 27 ...................................................................... 2014/2015-املدرByz الوسط ux بالتالقيح بالتذك�+ التغطية �سبة: 9 رسم

 27 ............... 2014/2015-والتعليمية الb+بو�ة املؤسسات داخل والسالمة ال/"ة حفظ بز�ارات التغطية �سبة: 10 رسم

 29 ............................................................................... 2015-تقييم0ا تّم  ال¡B بالشواطئ البحر مياه نوعية تص�يف: 11 رسم
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 30 ............................................................................................................... 2015-الوسط حسب ال�سمم بؤر  توز�ع: 12 رسم

 36 ............................................................................... 2014/2015 – الواليات حسب للمحاضن اUTغراux التوز�ع: 13 رسم

 37 ..................................................................... 2014/2015 – األطفال بمحاضن العاملة الb+بو�ة اإلطارات توز�ع: 14 رسم

 38 .................................................................................. 2014/2015– االس�ثمار نوع حسب األطفال ر�اض توز�ع: 15 رسم

 39 ......................................................................... 2014/2015- الواليات حسب األطفال لر�اض اUTغراux التوز�ع: 16 رسم

 40 ................................................... 2014/2015-وا�UTس السن حسب األطفال ر�اضب امل«Uل�ن األطفال توز�ع: 17 رسم

 40 .................................................................2014/2015 – األطفال بر�اض) سنوات 4-3( األطفال التحاق �سبة: 18 رسم

 40 ............................................................................ 2014/2015-األطفال بر�اض العاملة الb+بو�ة اإلطارات توز�ع: 19 رسم

 43 ........................................................................ 2014/2015-ا�UTس حسب بالكتات�ب امل«Uل�ن األطفال توز�ع: 20 رسم

 43 ...........................................................2014/2015 -وا�UTس العمر حسب بالكتات�ب امل«Uل�ن األطفال توز�ع: 21 رسم

 43 .................................................................................................. التحض�+ية بالسنة امل«Uل�ن األطفال عدد تطور : 22 رسم

 50 .............................................................................................. الفرق  ذات والفصول  والتالميذ املدارس عدد تطور : 23 رسم

 51 .................................................................................... )عمومي قطاع( االبتدائية للمرحلة الداخ�u املردود تطور : 24 رسم

 56 .............................................................................. )عمومي قطاع( العام االعدادي ملرحلة الداخ�u املردود تطور : 25 رسم

 56 ........................................................................................)عمومي قطاع( الثانو�ة للمرحلة الداخ�u املردود تطور : 26 رسم

 62 ........................................................... 2015-امل�B للتKو�ن التو�سية للوeالة التا®عة امل�B التKو�ن مراكز توز�ع: 27 رسم

 66 ............................................................... الطفولة لرعاية الوطBC املع0د قبل من Qم املتع0د األطفال عدد تطور : 28 رسم

 66 .................................................................. الطفولة لرعاية الوطBC املع0د قبل من املدمج�ن األطفال عدد تطور : 29 رسم

 66 ....................................................................................... الع�ش وحدات قبل من Qم املتع0د األطفال عدد تطور : 30 رسم
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يأ�ي إعداد التقر�ر الوطBC حول وضع الطفولة ux تو�س 

تطور مختلف املؤشرات ux  ux إطار تجسيم 2015لسنة 

مجال الطفولة خاصة أمام غياب أي إصدار منذ الثورة، 

ال¡B أوصت  1وتفعيال ملالحظات UTنة حقوق الطفل

باستخدام nذا التقر�ر eآلية لتقييم اإلنجازات والتقدم 

ا~"رز فضال عن تقييم املعوقات والتحديات بصورة 

تحليلية وªمواصلة �عز�ز النظام اإلحصاµي واملساعدة 

ع�¦ صياغة سياسات QÄدف إ±¦ تنفيذ االتفاقية الدولية 

وقد تّم �شر�ك eل األطراف الوطنية T"قوق الطفل. 

تدخلة ux مجال الطفولة ux إعداد nذا التقر�ر من امل

وزارات ومنظمات ا~Uتمع املد�ي من خالل استقراء 

 مضام�ن التقار�ر القطاعية الواردة.

تجدر اإلشارة إ±¦ محدودية املنظومة  ،وn uxذا اإلطار

من  ،الطفولة ux مجال ئية ux تو�س، وتحديدااإلحصا

 ا ع�¦ مستوى جمعصعوªات ال¡B تّم التعرض ل0خالل ال

 البيانات ووفرة املؤشرات الدالة ux ®عض القطاعات

 
ّ
سم باملوضوعية واUTدوى وال¡B من املفb+ض أن ت�

eل املناطق اUTغرافية، eل ( الشموليةواملصداقية و 

  .)الفئات،...

معرف وحيد لألطفال من ج0ة أخرى، وux ظل غياب 

ومنظومة عامة �سمح بمتا®عة و�غطية املسارات 

Tيح إنتاج قواعد بيانا"ياتية لألطفال منذ الوالدة ا�
ُ
ت وت

lmصية و�سمح بتفعيل العمل الشبKي ب�ن مختلف 

األطراف من خالل تبادل املعطيات، تبقى اإلحصائيات 

املنتجة ux مجمل0ا قطاعية وال �عكس وضعية األطفال 

  بقدر ما �عكس ال�شاط اإلداري ~lتلف القطاعات.

ل مز�د تذليل العراقيولة ماضية ux فإن الدux املقابل، 

ملش0د اإلحصاµي ux ا �عز�زوالصعوªات ux ا~Uال و 

وّ  ، فقدتو�س
ُ
باعتماد املدونة الوطنية  2015سنة  جتت

                                                                    
املالحظات اlTتامية لUVنة حقوق الطفل بخصوص التقر�ر الثالث لتو�س  1

 )18(الفقرة  2010جوان  11ال¡B تّم اعتمادnا بتار�خ 

لإلحصاء ال¡B تحث eل nياeل املنظومة الوطنية 

 لإلحصاء ع�¦ تجسيم واحb+ام املبادئ ال¡B تتضم¯Qا.
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 ux قوق الطفل"T 29إن املصادقة ع�¦ االتفاقية الدولية 

  1991نوفم,+ 
ّ
ل منعرجا nاما ux مجال حقوق الطفل مث

 ux.فقد عملت بالدنا منذ ذلك التار�خ ع�¦ الوفاء  تو�س

ءم تتالوسّن عّدة قوان�ن واتخاذ عّدة إجراءات بال�bاماQÄا 

مع ال�شر�ع الدو±u من ناحية، ومع خصوصيات مجتمعنا 

من ناحية أخرى. وتبقى مجلة حماية الطفل أnم إنجاز 

 وذلك منn uxذا السياق  لفائدة الطفولة التو�سية

 �¦مصV"ة الطفل الفضو�غليب تكر�س خالل السuå إ±¦ 

كما  .ع�¦ غ�+nا من املصاT° األخرى ال¡B قد تتعارض مع0ا

 2014دستور سنة  سّن ا التوجھ واlTيار ®عد تأكد nذ

 .األطفال دون أي تمي�� والذي يكفل حقوق 

م
ّ
تأخذ ®ع�ن برامج وآليات إرساء  وn uxذا اإلطار، ت

االعتبار التKامل الضروري ب�ن الوقاية من ج0ة واT"ماية 

 مجتمعنا اليوم منمن ج0ة أخرى، تماشيا مع ما çش0ده 

 ئةش�تل اتأمينو ميقة تحوالت اقتصادية واجتماعية ع

 ةوالنفسي ةاUTسديمن الناحية للطفل  ةسليم

 الوسائل الت�شيطيةفضال عن تمكينھ من  ،ةوالفكر�

شبKي ب�ن لux إطار العمل ا تھولعائل لھوالb+ف�Qية الالزمة 

  .eل األطراف املعنية

 �ُ و 
ّ
ة اللبنة األساسي ux قطاع الطفولة س�ثمارل اال مث

فل nو أساس eّل عمل  لل¯Qوض با~Uتمع باعتبار
ّ
أّن الط

 و  .تنموّي مستديم
ُ
السKانّية أّن عدد  سقاطاتفيد اإل ت

 طفلألف  u±3195 ابلغ حو قد  )سنة 17-0( األطفال

من مجموع  %28.7حوا±u  ، أي2015خالل سنة 

ان
ّ
Kز عدد األطفال من الفئة العمر�ة (السn4-0، ونا (

دد . من ج0ة أخرى، ارتفع عطفل ألف 1018سنوات 

اليد خالل السنوات األخ�+ة حيث تّم �«Uيل حوا±u املو 

ألف والدة  226مقابل حوا±u  2010ألف والدة سنة  204

وش0د املؤشر التأليفي لlVصوªة تطورا  2015سنة 

                                                                    

 )2015(املع0د الوطBC لإلحصاء  2044-2014االسقاطات السKانية  2 

طفال لKل امرأة خالل  2.4إ±¦ حدود  2.2مV"وظا ليمر من 

 . 2نفس الفb+ة

لكن وªالرغم من ا~0Uودات املبذولة ع�¦ املستوى و 

ر�uå وع�¦ مستوى املمارسات ux مجال حقوق ال�ش

 أّن الطفل، 
ّ
زت أبر والدراسات والتقييمات  اتاملسوح إال

 ظواnر تنامي عدةو وجود فوارق اجتماعية وج0و�ة 

eات االنحرافnر و  ،انجرار األطفال نحو متاnروز ظواª

e االنتحار. التطرف و مستجدة 

و�سn ¦åذا التقر�ر إ±¦ تقديم �léيص وتقييم شامل 

سنة  T"دودلوضع الطفولة ux تو�س ux جميع ا~Uاالت 

، للوقوف ع�¦ العوائق ال¡B تحول أحيانا دون 2015

  . إفعال حقوق الطفل

  ،ع�¦ الرغم من التحسن ال�س¸ux B ا~Uال الصuvف
ّ
 إال

صعوªات من nذا القطاع اليزال çشKو من عدة  أّن 

أبرزnا ارتفاع �سب وفيات األطفال خاصة ux األوساط 

اعية جتمجود تفاوت ب�ن ا0UTات والفئات اال الر�فية وو 

النقص تد�ي جودة اlTدمات ال/"ية و إ±¦ جانب 

 ux لU»صصة  األدو�ةاملl~واملوارد املادية وال£شر�ة ا

داخلية والر�فية
ّ
 .للولدان واألطفال السيما باملناطق ال

/"ة املدرسية باملؤسسات ة تدخالت الوكذلك محدودي

 .الb+بو�ة

ل �شر�ux uå مجاغياب إطار ساnم  ،ux ا~Uال الb+بوي و

شار ان�التجاوزات و  من اT"د ع�¦ االطفولة املبكرة قادر 

ux تد�ي اlTدمات املتوفرة ل0ذه الفضاءات الفوضو�ة 

عدم تفعيل ال�شر�عات ال¡B . كما ساnم العمر�ة الفئة

ذوي اإلعاقة النفاذ للتعليم والتدر�ب تضمن لألطفال 

Bسياق ضعف �سب االلتحاق  ،امل� ux السيما

 وعمق الفجوات ب�ن بمؤسسات الb+بية قبل املدرسية

قيق تحو ل0ؤالء األطفال اT"ماية ، ux عدم توف�+ ا0UTات

 .تKافؤ الفرصمبدأ 
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ث حي ،إ±¦ املراجعةحماية الطفولة تحتاج منظومة كما 

اآلليات  مندوب حماية الطفولة لم تتوفر لديھ أّن 

القانونية الكفيلة بإيجاد اT"لول املالئمة T"االت الQRديد 

إ±¦ جانب غياب نص �شر�uå وأدوات التدخل والتع0د. 

غ من فرابصفة عامة �شKو املنظومة ال�شر�عية كما 

Qîم عديد اT"االت اlTصوصية والواجب قانو�ي 

ع�¦ ترخيص أبوي للï"ية  إلزامية اT"صول تجاوزnا (

ل و�شغي ،ux حاالت إج0اض األم0ات العازªات القاصرات

دون السن القانونية وخاصة م¯Qم عملة املنازل  األطفال

ال�سول واالستغالل االقتصادي واألطفال الالجئ�ن و 

ظومة كما �شKو من ).واألطفال املQRم�ن ux قضايا اإلرnاب

�ن األطراف بضعف الت�سيق والشراكة اT"ماية من 

من دور nذا  مما قلصالعمل الشبKي ضعف و املتدخلة 

السلك السيما إزاء حاالت الQRديد وما تقتضيھ من تدخل 

صياغة الشروع ux  2015من ذلك، فقد تّم سنة  عاجل.

 السياسة العمومية املندمجة T"ماية الطفولة ت�سيقو 

uðداخلھ  و ux اإلطار العام الذي سوف تصاغ وتنفذ

سياسات وال,+امج واملشار�ع القطاعية املتعلقة جميع ال

 .بحماية الطفولة

مثلت توالثقاux  واالجتما�uالت�شيط الb+بوي  وux مجال

إطار قانو�ي لنوادي األطفال  أnم النقائص ux غياب

 uxبوي والثقا+bال uومركبات الطفولة والت�شيط االجتما�

 كمالألطفال. بما çستجيب لالحتياجات املتطورة 

سمت الفb+ة املنقضية ®غياب اسb+اتيجية وطنية ورؤ�ة ا�

واò"ة ux مجا±u الوقاية ورفع القدرات واملك�سبات لدى 

 �عدد األطراف املتدخلة و�ش�ت ا0UTود مأمااألطفال 

 وضعف الت�سيق ع�¦ املستوى الوطBC وا0UTوي.

من ج0ة أخرى، çعت,+ حق الطفل ux التعب�+ واملشاركة 

من األدوات األساسية إلذeاء اT"س الوطBC لديھ وتدر�بھ 

ع�¦ روح املسؤولية. n uxذا اإلطار، ورغم أن تو�س قد 

بادرت بb+ك�� عديد اآلليات لتمك�ن األطفال من ممارسة 

nذا اT"ق من خالل إحداث برملان الطفل وإرساء 

رملان الطفل وجمعيات مجالس بلدية لألطفال ونوادي ب

األطفال وا~Uالس املمثلة للتالميذ ux أحباء نوادي 

املداس واملعاnد، يبقى مدى تفعيل nذه اآلليات �س£يا 

ح¡ó أّن ®عض0ا لم çعد مفعال ضعيفا خاصة ®عد الثورة 

 باملرة.
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 ألمّ ل اإلنجابية ةال/"بخدمات  بلغت مؤشرات التغطية

 ،�سب جيدة ع�¦ املستوى الوطBC 3ةاألخ�+ وات ux السن

الوالدة تحت املراقبة ال/"ية  ةحيث ناnزت �سب

®عيادة واحدة ع�¦ األقل مراقبة اT"مل �سبة و  98.6%

 . %53.5و�سبة عيادة ®عد الوضع  98%

 

 إno يلتجlن الالkيسنة)  49-15( الeساء >سبة: تطور 1رسم 

 الوالدة قبل األقل عnp واحدة مرة طبية عيادة

 
 2012-2011امل«° العنقودي متعدد املؤشرات املصدر: 

 

 %�62.5سبة استعمال وسائل تنظيم اT"مل كما بلغت 

®عد أن Uôلت تراجعا  ع�¦ املستوى الوطBC 2012سنة 

 2000) مقارنة ®سنة %60.2( 2006خالل سنة 

)62.6%(. 

 

  : تطور معدل وفيات األمwات واألvداف اإلنمائية لأللفية2رسم 

  2013تقر�ر تو�س ملتا®عة تطور األnداف اإلنمائية لأللفية املصدر: 

 

                                                                    
 2012-2011امل«° العنقودي متعدد املؤشرات  3

 الوحيد ا~Uال تمثل األم0ات وفيات أن املالحظ ومن

الغاية ا~"ددة  تحقيق تو�سل يمكن ال قد الذي

 تواصل ما إذا من خاللھ لأللفية اإلنمائية األnدافب

، 2010و 2000 ب�ن امل«Uل ال�سق ع�¦ �سبQRا تطور 

 التخفيض nدف بلوغ من يمكن ال ال�سق nذا أن حيث

ux ذهn بمقدار ال�سبة ¾ ux ة+b2015و 1990 ب�ن الف. 

حول الوالدة  و¼عد العمل ع�¦ تحس�ن جودة خدمات ما

بتحي�ن العديد من الدالئل التKو��ية والوثائق التوج�Qية 

 By÷و�ن األطباء والقوابل وتوف�+ الكشوفات للتقKوت

 يتجھ ،د ال�ساء اT"واملاملبكر لعوامل اإلختطار عن

االnتمام نحو تقييم النتائج والوقوف ع�¦ النقائص 

 :حيث يتموالعمل ع�¦ تفادQîا 

يم خدمات #"ة األم من طرف يمتا®عة وتق §

UTنة وطنية للوقوف ع�¦ العقبات ال¡B تحول دون 

 ،املرسومة لV"د من وفيات األم0ات بلوغ األnداف

ية واملاددعم ا0UTات باملوارد ال£شر�ة  §

 ،الضرور�ة لتحس�ن جودة اlTدمات

§  ux و نقصاKش� B¡داف املناطق الQRمواصلة اس

 ،�سب التغطية بخدمات #"ة األم

 انجاز مشروع مشb+ك ل/"ة األم والوليد، §

دعم االسb+اتيجية الوطنية لV"د من وفيات  §

 األم0ات.

 

11222

-2011حسب امل«° العنقودي متعدد املؤشرات (

والدة لKل ألف  �11.5سبة وفيات الولدان بلغت )، 2012

 . حية

 

 : تطور >سبة وفيات األطفال لxل ألف والدة حية3رسم 

 2014-2010 لتو�س السنو�ة اإلحصائية املصدر: ال�شر�ة
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لKل  16.3 �سبة وفيات األطفال من ج0ة أخرى، ناnزت

®عد أن eانت ux حدود  2014خالل سنة والدة حية ألف 

، 1994-1990خالل الفb+ة والدة حية لKل ألف  43.8

علما وأن األnداف اإلنمائية لأللفية تفb+ض التخفيض 

لKل ألف  ux14.6 �سبة وفيات األطفال بثلث�ن لتناnز 

 .2015بموx¦ سنة  والدة حية

وع لوفيات تحدث ux األسبو�ش�+ الدراسات أن ثلn Bùذه ا

من ذلك، تّم الb+ك�� بالتوازي مع األول ®عد الوالدة. 

 :ال¯Qوض ب/"ة األم ع�¦

إرساء نظام ترصد الوفيات لدى الولدان ع�¦  §

امليدان للتعرف بدقة ع�¦ أسباب nذه الوفيات 

 والعمل ع�¦ تفادQîا.

عناية الضرور�ة لضمان حمل تقو�ة مقومات ال §

  .والدة آمنةسليم و 

ة الطبيعية ع�¦ مستوى eل ال¯Qوض بالرضاع §

 ا0UTات.

سb+اتيجية إدراج مKون اانطالق  2013 مثلت سنةو 

جديد ux ال,+نامج الوطBC لسالمة األم والوليد وnو 

 "القضاء ع�¦ انتقال ف�+وس السيدا من األم لUVن�ن"

وذلك بالتعاون مع ال,+نامج الوطBC ملقاومة السيدا 

يا وªالتعاون مع منظمة واألمراض املنقولة ج�س

¦ عمل ال,+نامج ع�وn uxذا اإلطار،  اليون�سيف بتو�س.

لدى املرأة اT"امل السيدا ف�+وس بتق÷By اإلصابة 

قb+اح اآل±u للفحص السر�ع للف�+وس أثناء فb+ة الاب

للعالج الثالúي طفال  n ux20ذا الصدد، خضع اT"مل. 

طفل�ن وتّم إحصاء  2015سنة خالل املضاد للف�+وس 

   ة.فقدان املناعة املك�سب حام�u ف�+وس حديBù الوالدة

 

22 

2211

) سنة 2-0بلغت �سبة األطفال من الفئة العمر�ة (

سنة  %3.4والذين لم يتلقوا أبدا الرضاعة الطبيعية 

. من ج0ة أخرى، بلغت 2006سنة  %4.6، مقابل 2012

أش0ر) الذين تمتعوا فقط بالرضاعة  5-0ألطفال (�سبة ا

 .%8.5الطبيعية 

انتظم برنامج لتدعيم وترسيخ الّرضاعة n uxذا اإلطار، و

الطبيعية ux مناطق الشمال الغر¼ي من خالل ال�Uéيع 

ع�¦ الّرضاعة املبكرة عند الوالدة، وقد شمل nذا 

اجة بال,+نامج واليات الKاف وسليانة ux مرحلة أو±¦ ثّم 

 ux مةnمرحلتھ الثانية، إ±¦ جانب املسا ux ةªوجندو

التثقيف الصuvّ والغذاµي وتقديم مزايا حليب األّم 

 الغذائية للمتلق�ن من أطباء وقوابل وأعوان #ّ"ة.

 

2222 

ع�¦  2015عمل ال,+نامج الوطBC للتلقيح خالل سنة 

ا~"افظة ع�¦ املستوى الوطBC العا±u للتغطية بالتالقيح 

مع سنوات،  5لألطفال دون  %95والذي فاق لألطفال 

. كما عمل تقليص الفوارق اUTغرافيةالb+ك�� ع�¦ 

صد األمراض املسQRدفة ال,+نامج ع�¦ تدعيم نظام تر 

ع�¦ التوا±u أية حالة  U»24ل للسنة الذي لم çبالتلقيح و 

شلل أطفال كما لم U»çل أية إصابة بالكزاز الوليدي أو 

 الدفت�+يا أو حالة وفاة باT"صبة.

 2014وقد تم تحي�ن رزنامة التالقيح الوطنية سنة 

بإدراج جرعة من لقاح الشلل املعطل ux سن الستة 

 .أش0ر

 

  2015 -لتالقيح عnp املستوى الوط}7التغطية با: 1جدول 

 >سبة 

 التغطية 
 اللقاح

 �سبة التغطية بKل التالقيح 97%

 �BCGسبة التغطية بلقاح  97%

98% ByzماlTسبة التغطية باللقاح ا� 

 �سبة التغطية باUTرعة الثالثة من لقاح الشلل 98%

 �سبة التغطية بلقاح اT"صبة  98%

84% 
ضد الQRاب الكبد  �سبة التغطية بالتالقيح

 الف�+وByz صنف ب عند الوالدة

98% 
�سبة التغطية بتلقيح اT"صبة ومن اللقاح الثناµي 

 ضد اT"صبة واT"م�+اء

 املصدر: وزارة ال/"ة
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 أvم اإلشxاليات

 .للتغطية بالتالقيح %90قل من أ®عض الدوائر ال/"ية Uôلت �سب  §

�سبة التغطية عند الوالدة بالتلقيح ضد الQRاب الكبد صنف ب دون املستوى املطلوب نظرا لنقص انخراط القطاع اlTاص و¼عض  §

 أقسام التوليد اUTامعية. 

عدم أخذ  ®عض مؤشرات الb+صد دون املستوى املطلوب eالوصول املتأخر للعينات من ا0UTات إ±¦ ا~lابر املعنية بتو�س العاصمة أو §

 ينات ®س£ب، ع�¦ س£يل املثال، النقص ux وسائل الّنقل ux ا0UTات.الع

 

 أvم التحديات والتوجwات

ل 
ّ
 :uxالوطBC للتلقيح تحديات ال,+نامج أnم تتمث

 12-1من اللقاحات ال¡B �عطى لألطفال الذين تb+اوح أعمارnم ب�ن  %�90غطية أقل من  ذاتمن الدوائر ال/"ية  %7إ±¦  %5ب�ن  تواجد §

 ،ش0را

 توفر طلبيات اللقاحات ux الوقت املناسب، ضرورة  §

1 تجديد ضرورة §
 ت سلسلة الت,+يد سنو�ا،معدا  10

 ،إدخال لقاحات جديدة مKلفة ضرورة §

 بKافة ا0UTات. تيةمعلوماضرورة ترك�� منظومة   §

ByzماlTطط اl~ضوء ا ux ل الرؤ�ة املستقبلية
ّ
 : 2020-2016 وتتمث

باUTرعت�ن من اللقاح الثّناµي ضّد ا T"صبة  %90من الدوائر ال/"ية يجب أن تفوق �سبة التغطية  %90 ،2017بحلول ´Qاية سنة  §

 واT"م�+اء. 

ـــدول التلقيح ليKون مالئما ألnــــ�عز�ز ج § ـــ ـــ ة ول�ستجيب إ±¦ أnــــداف التنمية املستـــــدام وضع الوªاµيـــقيح والــوطنية للتلــــخطة الـداف الـ

 .    )3(ال0دف 

 .ضرورة مطابقة مؤشرات نظام رصد لألمراض املسQRدفة بالتلقيح e uxل ا0UTات للمعاي�+ الدولية ،2017بحلول سنة  §

 

2233

 إ±¦ تخفيضQîدف ال,+نامج الوطBC ملقاومة اإلس0ال 

�سب الوفيات واالجتفاف وسوء التغذية ®س£ب اإلس0ال 

استعمال املضادات اT"يو�ة ux غ�+ حاالت  واT"د من

 اإلس0ال املدمي. 

حالة  59313وقد تّم ux نطاق nذا ال,+نامج �«Uيل 

أي ، 2015 دون سن اlTامسة سنةإس0ال لدى األطفال 

سنة  %4.67من جملة املعايدين مقابل  %4.97ب�سبة 

 %0.02بلغت �سبة اإلس0ال املدمي ux املقابل،  .2009

من جملة  حاالت اإلس0ال  %0.34و من جملة املعايدين 

 .  )2009سنة   %0.72مقابل ( 2015خالل سنة امل«Uلة 

 

 

 

 

>سب االسwال املدمي من جملة حاالت االسwال حسب : 4رسم 

  2015 -الواليات 

 
 ال/"ةاملصدر: وزارة 

0,002%

0,002%

0,002%

0,002%

0,003%

0,004%

0,006%

0,010%

0,010%

0,017%

0,024%

0,026%

0,031%

0,036%

0,066%

0,071%

0,340%

7,140%

0,000%2,000%4,000%6,000%8,000%

ب¨�رت

جندوªة

سليانة

امل0دية

بن عروس

سوسة

تو�س

سيدي بوز�د

مدن�ن

نابل

القصر�ن

الKاف

باجة

الق�+وان

امل�ست�+

صفاقس

BCاملستوى الوط

أر�انة



 21 

 ux لت أع�¦ �سبة لإلس0ال املدميUô بوالية  2015وقد

فيما  ،)من جملة حاالت اإلس0ال امل«Uلة %7.14أر�انة (

والية لم يقع �«Uيل أي حالة إس0ال مدمي بKل من 

 .روتوز  قفصة وتطاو�نو قب�u و قا®س و  زغوانو  منوªة

اإلس0ال املدمي قد اعتمد منذ سنة  علما وأن مؤشر

والتحكم ux اسQRالك املضادات اT"يو�ة للb+شيد  1998

وذلك لتحس�ن العناية بالطفل املصاب باإلس0ال املدمي 

 بصفة خاصة واإلس0ال بصفة عامة.

وقد بلغت �سبة اإلجتفاف من الدرجة الثانية والثالثة 

حاالت  من جملة% 1.34و من جملة املعايدين 0.06%

 .)2009سنة  %1.4 مقابل( 2015خالل سنة اإلس0ال 

 

2244

ترتكز إسb+اتيجية ال,+نامج الوطBC ملقاومة االلQRابات 

¤By أساسا ع�¦ توحيد العناية 
ّ

اT"اّدة ل0UVاز التنف

فل املصاب Qذه االلQRابات. 
ّ
 بالط

Uوء إ±¦ nذه العناية املوّحدة إ±¦ �س0يل م0ّمة 
ّ

Vدف الQîو

 لQRاباتاألطّباء باlTطوط األمامية ux الوقاية من اال

¤By، و 
ّ

الكشف عن األمراض اT"اّدة ل0UVاز التنف

¤By وعالج0ا وذلك 
ّ

اUTرثومية اT"اّدة ل0UVاز التنف

باالعتماد ع�¦ تص�يف يرتكز عن البحث عن عالمات 

Qدف ، وذلك س0لة االك�شاف ux اlTطوط األمامية

اT"د من و  األطفال، املراضة والوفيات لدى تقليص

املضاعفات وا~lلفات الّناتجة عن nذه األمراض 

 وترشيد استعمال املضادات اT"يو�ة ux مداواQÄا.

 و 
ُ
ـــة  %8.9بـالرئو�ة بات رت �سبة االلQRاّد ق ـــ ـــ من جملــ

من جملة  12.1%ما çعادل ، و 2015خالل سنة املعايدين 

سنة  %17.9 لمقاب اT"ادة ل0UVــاز التنفســي االلQRابات

لشديد واlTط�+ اااللQRاب الرئوي  ªلغت �سبةو  .2009

Uôلت أع�¦ �سبة و  ،من جملة االلQRابات الرئو�ة 2.4%

وأقل �سبة بوالية قا®س  )%18(منھ بج0ة الKاف 

)0.06%(. 

 

 

 

من جملة  لشديد واVMط�? ااالل��اب الرئوي  >سبة: 5رسم 

 2015 -االل��ابات الرئوEة حسب الواليات 

 
 املصدر: وزارة ال/"ة

 

 350952اللوزت�ن  الQRاببلغ عدد حاالت  من ج0ة أخرى،

من جملة  %40 ، ما يناnز2015خالل سنة  حالة

 By¤0از التنفUVادة ل"Tابات اQRسنة 39% مقابل (االل

Uôلت أع�¦ �سبة لV"االت اT"ادة قد . و )2009

Rابات اللوزت�ن لاللQجملة من  %55.8( والية امل�ست�+ب

0ة ج) ب�نما عرفت اT"ادة ل0UVاز التنف¤By االلQRابات

u5.7( أقل �سبة قب�%.( 

حالة من جملة  465265تّمت معاUTة لإلشارة، فقد و 

االلQRابات اT"ادة ل0UVاز التنف¤By باملضادات اT"يو�ة 

 مقابل 2015سنة  53%أي ب�سبة �غطية وطنية تقّدر بـ

حالة إ±¦ nياeل  4651تحو�ل  تّم و  .2009سنة % 75.4

من جملة االلQRابات اT"ادة  %0.53(#"ية أخرى 

By¤0از التنفUVل(. 
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من جملة االل��ابات >سبة حاالت ال��اب اللوزت�ن : 6رسم 

 2015 –حسب الواليات  اM/ادة ل��wاز التنف��7

 
 املصدر: وزارة ال/"ة

 

2255

 بحلول eل موسم، يتم متا®عة الوضع الوªاµي لل¨�لة

الوافدة بصفة أسبوعية تبعا ملعطيات مراكز املراقبة 

مركزا) ونتائج ا~l,+ املرجuå ®شارل نيKول. وقد  113(

 2014/2015خالل موسم  تم�� الوضع الوªاµي لل¨�لة

) عموما 2015أفر�ل  إ±¦ موx¦ 2014وªر (من بداية أكت

باالستقرار نظرا لالعتدال ال�س¸ux B الطقس، 

وªانخفاض مV"وظ للمؤشر املوسBü مقارنة باملوسم 

.By³املا 

حالة مش�بھ  U»�60653يل  2014/2015عرف موسم 

 15-0باألنفلونزا ux صفوف األطفال (من الفئة العمر�ة 

عيادة ال¡B تمت خالل نفس  705435سنة) من خالل الـ 

من مجموع العيادات ا~lصصة  %8.6ب�سبة أي الفb+ة، 

 ل0ذه الفئة.

 

   -" حسب الفئة العمرEة ILI" : اM/االت املشت��ة لل��لة2جدول 

2014/2015 

 العدد اUTم�u سنة 15-5 سنوات 0-5 

 25847 34806 60653 عدد اT"االت

 367812 337623 705435 عدد العيادات

 %7,0 %10,3 %8,6 ال�سبة 

 املصدر: وزارة ال/"ة

 

تراوح عدد الوفيات بف�+وس ال¨�لة خالل اlTمس و 

وخالل موسم  .حالة 29سنوات األخ�+ة ب�ن حالة واحدة و

حاالت مست eل الفئات  8تم اإلعالن عن  2014-2015

، فل واحد يقل سّنھ عن اlTمس سنواتم¯Qا ط العمر�ة

 من جملة الوفايات الناجمة عن  12.5% أي ب�سبة

 .ف�+وس ال¨�لة

 

2266

 B ّy÷فل إ±¦ تق
ّ
Qîدف ال,+نامج الوطBC ملراقبة نمو الط

فل 
ّ
 سنوات 5دون ومداواة حاالت اضطرابات نمو الط

لتفادي التطّورات اlTط�+ة وخاّصة املزمنة م¯Qا التخاذ 

"Tي�ية الالزمة.اإلجراءات ا 

 بلغت �سبة سوء التغذية بالنقص، 2015وخالل سنة 

من جملة األطفال املعايدين ux ح�ن بلغت �سبة % 4.17

فقط خالفا لنتائج امل«° العنقودي  %3.23 السمنة

رات لسنة 
ّ

الذي اعتمد  2011/2012متعّدد املؤش

منحنيات النمو لدى األطفال املعتمدة من طرف املنظمة 

لسمنة با �سبة املصاب�نن الذي بّ�ن أل/"ة و العاملية ل

مما يؤكد ضرورة اعتماد منحنيات النمو  %14ناnزت 

لدى األطفال املعتمدة من طرف املنظمة العاملية 

رات  لل/"ة.
ّ

®عة تاملولقد تطرق nذا امل«° إ±¦ عدة مؤش

 ّ�ªتو�س و ux فل
ّ
من األطفال  %2ن أّن الوضع الغذاµي للط

x uانون من نقص معتدل أو حاد ux سن دون اlTامسة çع

من  %3وتقّزم معتدل أو حاد من  %10، وحوا±u الوزن

ص
ّ
 ال0زال. و الوزن  ux تقل

فل أولو�ة وطنية 
ّ
nذا مّما يجعل من مراقبة نمو الط

ق بالّسمنة ال¡B �عت,+ من أبرز عوامل 
ّ
خاّصة فيما يتعل

االختطار وال¡B تم0ّد لإلصابة باألمراض املزمنة خاّصة 

ري وارتفاع ضغط الّدم. م¯Qا
ّ

 السك
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2277 

 %9.5إ±¦  2006سنة  %6.3انتقلت �سبة السمنة من 

ux صفوف الفتيات مقابل  %10.7(بلغت  20124سنة 

ولV"د سنوات.  5عند األطفال دون  لدى الفتيان) 8.3%

ة وطني من تطور ظاnرة السمنة، تّم إقرار اسb+اتيجية

 للوقاية ومقاومة السمنة.

دراسة حول اT"الة التغذو�ة  2013وانطلقت سنة 

لألطفال بمدين¡B ب¨�رت وامل0دية لتق÷By ز�ادة الوزن 

بمؤشرات الكتلة nذه الدراسة اnتمت  قدوالسمنة. و 

البدنية لألطفال وªاالسQRالك الغذاµي وممارسة ال�شاط 

واالقتصادية البد�ي والعوامل النفسية واالجتماعية 

ذات الصلة باT"الة ال/"ية لألطفال ®غية تحديد برامج 

 للوقاية ومقاومة السمنة.

V"د من لالتداب�+  جملة منذ ااتختّم  ،2015خالل سنة و 

ظاnرة السمنة لدى األطفال شملت خاصة تقييم برامج 

دادي اإلعية ux مراحل التدر�س االبتداµي و �عليم التغذ

تماóyþ مع اT"الة التغذو�ة والثانوي لوضع برامج ت

للتالميذ. كما وقع وضع اlTطوط العر�ضة لتKو�ن 

يدان تق÷By ز�ادة الوزن امل�شط�ن واملدرس�ن ux م

مقاومQRا بالتغذية السليمة واملتوازنة والسمنة و 

 وال�شاط البد�ي املنتظم.

 

22888 

 آثرهللوقوف ع�¦ العوامل املؤثرة ع�¦ االسQRالك و 

ال/"ية، خاصة ux صفوف األطفال واملراnق�ن، تّم 

اسQRالك األطفال حول "انجاز دراسة  2014خالل سنة 

رة فيھ وآثاره ال/ّ"ية 
ّ
واملراnق�ن: العوامل املؤث

وال¡B تناولت أوجھ االسQRالك األسري  "واالقتصادّية

الغذاµي منھ وغ�+ الغذاµي من مواد وخدمات 

اصة م¯Qا اسQRالك األطفال وتكنولوجيات االتصال وخ

) 9-6) سنوات و(5-3واملراnق�ن من الفئات العمر�ة (

 ) سنة. 18-10سنوات و(

صت إل�Qا الدراسة:
ُ
 ومن أnم التوصيات ال¡B خل

 ،إحداث بوابة للb+بية ع�¦ االسQRالك §

                                                                    
رات  4

ّ
 2012-2011امل«° العنقودي متعّدد املؤش

 ،إحداث مرصد وطBC السQRالك األطفال §

 ،إقرار اليوم الوطBC السQRالك الطفل §

االسb+اتيجية الوطنية للb+بية ع�¦ ترك��  §

 ،االسQRالك

تفعيل الرقابة لرصد التجاوزات من قبل  §

   .املصنع�ن واملس�ش0ر�ن

وضع أسس التثقيف الغذاµي ux  ux نفس اإلطار، تّم 

ظيم كما تّم تن ،برنامج "ال¯Qوض بأنماط الع�ش السليم"

تثقيفية ux مجال التغذية السليمة للطفل واT"ّد حمالت 

ادة املux °V األغذية املصّنعة بمدينة ب¨�رت والتعود من م

ع�¦ قراءة التأش�+ة الغذائية وذلك من خالل برنامج 

 الb+بية ع�¦ االسQRالك.

 

2299

بدأ تنفيذ برنامج وطBC ضد االضطرابات الناتجة عن 

الطا®ع الرسBü ع�¦  ®عد إضفاء 1996نقص اليود ux عام 

 eامل تراب اUTم0ور�ة.إضافة اليود إ±¦ املV° ع�¦ 

إ�شاء برنامج وطBC ضد االضطرابات الناتجة عن  وQîدف

 إيجابية تأث�+ يودنة املV° مراقبة ورصدإ±¦ نقص اليود 

ع�¦ #"ة السKان بما ux ذلك القضاء ع�¦ اضطرابات 

 )12-6الفئة العمر�ة (خاصة عند أطفال  نقص اليود

 .سنة

والنتائج eانت  2008 سنةاستمر ال,+نامج الوطBC إ±¦ 

 توقف ال,+نامج مع است�ناف وألسباب عديدةإيجابية ثم 

 .2014أ�شطة محدودة جدا سنة 

فيد خلو ux2015 جوان 
ُ
، لم تتحصل تو�س ع�¦ ش0ادة ت

نقص اليود، وذلك إثر القيام  اضطراباتالبالد من 

وال¡B خلصت إ±¦  2012سنة دراسة استقصائية وطنية ب

أن االضطرابات الناتجة عن نقص اليود لم �عد مشKلة 

 �سبةوازي أثب�ت أن ، لكن بالت%3ب�سبة  #"ية عامة

األسر ال¡B �سQRلك املV° الKاn uxو أد�ى جدا من 

  ).%55( التوصيات الدولية

مراجعة وتنقيح االسb+اتيجية الوطنية والعمل قائم ع�¦ 

الزمة اآلليات ال والبحث uxعوز اليود  تملKافحة اضطرابا
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لضمان املراقبة املستمرة والفعالة UTودة املe ux °Vامل 

بالكمية وذلك من خالل �عز�ز املعدات  ،أنحاء البالد

واUTودة املطلوªة لضمان قدر املستطاع حسن  ةالالزم

 س�+ ال,+نامج ux املستقبل.

 

221010

إصابة جديدة بداء السل  220رصد  2015سنة  تّم خالل

سنة من ) 15-0من الفئة العمر�ة ( األطفالux صفوف 

من مجموع  %6.5ما يمثل  أي ،حالة جديدة 3357 جملة

انخفاض معدل ان�شار السل  ع�¦ وnو ما يدل اT"االت

 .لدى األطفال

 

221111

ال,+نامج الوطBC ملKافحة داء الKلب  معطيات جمع يتم ال

  الشرائح العمر�ة حسب
ّ
ي، اإل�سا� للKلب بال�سبة إال

األطفال  لدى اإل�سا�ي للKلب حاالت 3 حيث تّم �«Uيل

 إثر) امل«Uّلة اإل�سا�ي الKلب حاالت eّل  من 50%(

، 2015ضالة خالل سنة  �عّرض0م لعضات من قبل كالب

 بواليةيقيمان ( سنة 12 أعمارnم بلغتاثن�ن م¯Qم 

سنوات  9والطفل الثالث  )الق�+وانوالية القصر�ن و 

 .الق�+وان بواليةمقيم 

 

221212

 

اT"مل والوالدة وقايـة من اإلعاقة الناتجة عن تّم إيالء ال

¤By ئ�أل´Qا تمثل الس£ب الر أولو�ة مراض الوراثية واأل 

حد أnداف ) والذي çعت,+ أ%47.8ما يقارب لإلعاقة (

  .ال,+نامج الوطBC لسالمة األم والوليد منذ �شأتھ

 ،إرساء برنامج وطBC للوقاية من اإلعاقة n uxذا اإلطار تّم 

ع�¦ وضع إسb+اتيجية للوقاية بما ux  إضافة إ±¦ العمل

ذلك البحث e uxل مس£بات اإلعاقة e uxل مراحل اT"ياة 

 من فb+ة ما قبل اT"مل إ±¦ الشيخوخة.

ذوي ألlmاص اتلعب الوحدات ا0UTو�ة لتأnيل و 

دورا أساسيا ux  ،وحدة 24البالغ عددnا و  ،عاقةإل ا

تقييم وتأnيل و  تق÷uxBy ، اإلعاقة الوقاية من

، إضافة إ±¦ إدماج0م القبل عاقةاإل  ذوي  األطفال

 .واملدرByz رByzاملد

 

الوحدات اw�MوEة توز�ع األطفال املتعwد ��م من قبل : 7رسم 

 2015 -حسب الفئة العمرEة  عاقةإل ا ذوي أل�Vاص التأvيل 

 
 املصدر: وزارة ال/"ة

 

+ÿالنطق من أك ux ةªاالضطرابات وجودا  و�عت,+ الصعو

)، %20)، تل�Qا صعوªات التعلم (ux )30% الوحدات

لKل�Qما. ux  %19بـفصعوªات التواصل واإلعاقة اT"ركية 

 قةاعاإل حاالت ح�ن ال تمثل حاالت اإلعاقة السمعية و 

 ع�¦ التوا±u. %1و %2 سوى  البصر�ة

 15760بمتا®عة  2015وقامت nذه الوحدات سنة 

سنة  18و 0م¯Qم تراوحت أعمارnم ب�ن  lm81%صا، 

 u±طفال). 12766(حوا 

ux توجيھ  2015خالل سنة ساnمت nذه الوحدات كما 

 وإدماج0م القبل املدرByz واملدرByz. طفال 1233

تجابھ nذه الوحدات ®عض الصعوªات ux املقابل، 

واملادية مقارنة باlTدمات eالنقص ux املوارد ال£شر�ة 

مّما ال يمك¯Qا من االستجابة إ±¦ eافة اlTدمات  اةاملسد

 املطلوªة وامل�bايدة.

كما çشKل تمركز nذه الوحدات بوسط مركز الوالية 

عن تمتع املقيم�ن باملناطق البعيدة �س£يا ع¯Qا  حاجزا

ن �بخدماQÄا، مّما çستوجب دعم nذه الوحدات وتحي

م ل0ا لتلبية احتياجات األطفال ع�¦ أفضل 
ّ
امل�شور املنظ

 وجھ.

 

سنوات0-3

11%

سنوات3-6

31%
سنة6-18

58%
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221313 

تطور اU�Tم الك�T u"االت  5أظ0رت ®عد الدراسات

دى شر�حة األطفال دون االنتحار ومحاوالت االنتحار ل

 54مقابل  2014حالة سنة  18سنة، فقد تّم �«Uيل  15

 .  %200، أي بز�ادة قدرnا 2015حالة سنة 

ux نطاق مقاومة ظاnرة االنتحار، تم وضع برنامج و

نية فظاnرة االنتحار �شرف ع�¦ ت�سيقھ UTنة مقاومة 

تجدر اإلشارة أن عدد و  ضد االنتحار بوزارة ال/"ة.

امل«Uلة منذ  سنة 15نتحار األطفال دون سن حاالت ا

وفقا لتقار�ر nذه  2015سنة  حالة 17قد بلغ  2011سنة 

 .الUVنة

ولV"د من nذه الظاnرة، تم إرســــــــــــــــــــــــــــــاء برنامج تحس�س 

اصة خال/"ة العامل�ن باlTط األول (  Bني0ملوتKو�ن 

ق÷By ت Qîدف إ±¦ )النفسي�ن م¯Qم األطباء واألخصائي�ن

فل ية التكتقييم درجة اlTطورة وكيفو حاالت اإلختطار 

ن �ع�bم nذا ال,+نامج تKو�ن م0ني�و . والعناية Qذه اT"االت

من مختلف القطاعات بما ف�Qم اإلعالمي�ن Qدف 

تكثيف تحس�ن تق÷By وتوجيھ حاالت االختطار و 

 .تحس�س العموم Qذه الظاnرة

 

 

 

 

 أvم اإلشxاليات  :والطفلاس@?اتيجية العناية املندمجة ل0ّ/ة األم 

ux وضحياة  نطاق تحس�ن جودةQ¯قة ال,+امج بجودة الطفل وال
ّ
انخرطت تو�س ux اسb+اتيجية الرعاية املندمجة ل/"ة األم  ،ب/"تھ املتعل

تقليص املراضة والوفيات  إ±¦nذه االسb+اتيجية وQÄدف  .0022 سنة منذ املقb+حة من طرف املنظمة العاملية لل/"ة واليون�سيف والطفل

. وuð �عت,+ من ب�ن اآلليات املعتمدة للمساnمة ux مبدأ "إدماج اlTدمات من أجل تحس�ن جودQÄا" معتمدة لدى األطفال دون اlTامسة

ع,+ تحس�ن جودة العناية بأمراض  ذلكو  تحقيق األnداف اإلنمائية لأللفية خاصة ال0دف الرا®ع املتعلق بالتخفيض من وفيات األطفال،

¤By، سوء الّتغذية، فقر الّدم)الطفل األكÿ+ تواجدا 
ّ

وتمك�ن الطفل من النمو الذBCn واT"رeي  (اإلس0ال، االلQRابات اT"اّدة ل0UVاز التنف

By¤"Tروف وا
ّ
 من خالل: ux أحسن الظ

 ات اT"ادة ل0UVاز التنف¤By وال,+نامج الوطBC ملقاومة اإلس0ال.تدعيم العناية املوحدة ux نطاق ال,+نامج الوطBC ملقاومة االلQRاب §

   وتحس�ن جودة العناية بأمراض الطفل األخرى األكÿ+ تواجد. توحيدو تدعيم  §

§ "Tوا BCnواملراقبة املستمرة للنمو الذ By¤"Tسدي.الكشف املبكر عن القصور اUTي واeر 

 ال¯Qوض بالرضاعة الطبيعية وتحس�ن طرق الفطام.  §

 ية من اT"وادث امل¨�لية.الوقا §

 �عز�ز التغطية التلقيحية لألم والطفل. §

 العناية بال/"ة اإلنجابية لألم. §

 ورغم ثبوت جدوى اسb+اتيجية العناية املندمجة ل/"ة األم ux تحس�ن اإلحاطة باألطفال ux عديد البلدان ونجاح تجرªة إدماج0ا ux التعليم

�¦ ux تو�س وux حاجة ماسة ملز�د من الدعم ع�¦ eل املستو�ات لتعميم0ا ع اأن ترك��nا يبقى متعÿ+ األساByz لألطباء واإلطار شبھ الط¸B إال 

B¸و��ية لألطباء وكذلك اإلطار الشبھ الطKل�شر�ك املواطن ،امليدان وإدراج0ا ضمن ال,+امج الت uåتمU~ون اKتحس�ن  إضافة إ±¦ ت�شيط امل ux

 . تحقيق األnداف اإلنمائية لأللفيةجودة اإلحاطة باألطفال لضمان أك,+ قدر ممكن من الّنجاعة والديمومة مما يمكن أن يضمن 

تق÷By التوحد، ثلث الصبغيات  يل الذكر إدراجع�¦ س£( تحي�ن وتطو�ر مKوناQÄاو  تحتاج إ±¦ مراجعة تجدر اإلشارة أن nذه االسb+اتيجية كما

, la Bronchiolite les hémoglobinopathies .....( 

لم يتم  ة،العاملي ال/"ة ملنظمة النمو منحنيات مشروع اعتماد ع�¦ العاملية ال/"ة ملنظمة اإلقليBü املكتب موافقة ع�¦ اT"صول ورغم 

وفعال لنمو األطفال ع�¦ غرار eل  سليم ضمان تقييم من أجل نظمة ال/"ة العامليةمنحنيات نمو الطفل املعتمدة من قبل م ®عد إدراج

 .البحوثاملسوحات والدراسات و 

 وجودة األداء.  النجاعة لضمان اT"ي�ية نظام معلوما�ي لدعم اتخاذ القراراتمن ج0ة أخرى، تفتقد املنظومة إ±¦ 

                                                                    
 التو�¤By املنتدى-" 2015االنتحار ux تو�س تقر�ر "االنتحار ومحاوالت  5

 /املرصد االجتما�u التو�¤Byواالجتماعية االقتصادية لV"قوق 
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األساByz لlVدمات الوقائية لل/"ة املدرسية إن ال0دف 

التالميذ والطلبة والعمل nو الس0ر ع�¦ #"ة األطفال و 

B مسارnم الدراyzيؤثر أي مشKل صuv سلبا ع�¦  ع�¦ أال

  .أال �عكر الدراسة حالة التلميذ ال/"يةو 

الفئة املتمدرسة eل املؤسسات الb+بو�ة  شمل�و 

امل0ن من  والتعليمية العمومية واlTاصة ومدارس

مستوى ما قبل الدراسة إ±¦ املستوى اUTامuå دون 

مؤسسات التKو�ن امل�B العامة ، إ±¦ جانب است!ناء

سات املؤسو واlTاصة إضافة إ±¦ املعاnد ومراكز التKو�ن 

الb+بو�ة ال¡B �عتBC باملعوق�ن وªاألطفال والشبان ذوي 

. وتقدم االحتياجات اlTصوصية ومراكز االصطياف

 مجانية. مات بصفةnذه اlTد

 

3311 

ux س£يل تحقيق أnداف ال/"ة املدرسية وعمال ع�¦ 

تقر�ب اlTدمات العالجية والوقائية من التلميذ داخل 

ع�¦ إدماج nذه اlTدمات  تّم اT"رصاملؤسسة الb+بو�ة، 

من أطباء  اطب�ب 1551ضمن اlTط األول وذلك بتكر�س 

ال/"ة األساسية واملس�شفيات  اlTط األول أي مراكز

إطار شبھ ط¸B للقيام بخدمات  2193ا~"لية إ±¦ جانب 

  ال/"ة املدرسية.

 

-حسب املرحلة التعليميةاVMارطة ال0/ية توز�ع : 3جدول 

2015 

 
عدد 

 املؤسسات

عدد 

 املرسم�ن

 217870 4803 مرحلة ما قبل الدراسة

التعليم املرحلة األوno من 

 األسا��7
4802 1137545 

املرحلة الثانية من التعليم 

 األسا��7
1789 948240 

 69384 484 مراحل kعليمية أخرى 

 2373039 11878 ا�6موع

 املصدر: وزارة ال/"ة

 

 بلغت معدالت ،2015-2014وخالل السنة الدراسية 

مؤسسة ترªو�ة  8.05لKل  االوطنية طب�ب التغطية

مؤسسة ترªو�ة و�عليمية  5.69لKل  او�عليمية وممرض

 11878لتغطية  لتأم�ن خدمات ال/"ة املدرسية

 تلميذا. 2373039يبلغ عدد املرسم�ن Qا مؤسسة، 

 

3322

3322111

املرسم�ن اUTدد بمؤسسات ما الفحوص الطبية شمل �

درسة وتالميذ ل0م املقبل الدراسة واألطفال قبل دخو 

من التعليم األساByz وتالميذ السنة الثالثة  السنة األو±¦

 سا®عة أساByz وتالميذ السنة األو±¦أساByz وتالميذ ال

ثانوي ومن أnداف nذا الفحص التأكد من عدم وجود 

مشKل صuv يؤثر سلبا ع�¦ #"ة املسار الدراByz أو أن 

ال �عكر الدراسة حالة الطفل ال/"ية كما çشمل 

عرفة إن ملحص الط¸B  الراسب�ن ux جميع املستو�ات الف

ثر سلبا ع�u الدراسة nذا eان nناك مشKل صuv قد أ

باإلضافة إ±¦ التث£ت من التأnل البد�ي ملمارسة دروس 

الb+بية البدنية و�تم فحص eل مm+b° لالنخراط بجمعية 

 ر�اضية مدرسية.

 

-بالوسط املدر��7 بالفحص الط�7>سبة التغطية : 8رسم 

2014/2015 

 
 املصدر: وزارة ال/"ة 

 

62

89

76

53

ة مؤسسات الطفول

املبكرة

املدارس اإلعداديةيةاملدارس االبتدائ

ةواملعاnد اK"Tومي

املدارس اإلعدادية

والعاnد اlTاصة
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332222

 Byzالوسط املدر ux زت �سبة التذك�+ بالتالقيحn99نا% 

بKل من املدارس  2015-2014خالل السنة الدراسية 

االبتدائية واملعاnد العمومية، ux ح�ن بلغت nذه ال�سبة 

 باملعاnد اlTاصة خالل نفس الفb+ة. 79%

 

-: >سبة التغطية بالتذك�? بالتالقيح �� الوسط املدر��97رسم 

2014/2015 

 
 املصدر: وزارة ال/"ة 

 

3322333

ز�ارات حفظ ال/"ة والسالمة داخل املؤسسات QÄدف 

ملعرفة مدى استعداد املؤسسة  والتعليمية الb+بو�ة

الحتضان األطفال طيلة السنة الدراسية واقb+اح 

nذه املؤسسات إن  للمشرف�ن ع�¦ ةالتعديالت الالزم

 ئص للسالمة.وجدت نقا

 

والسالمة داخل حفظ ال0/ة >سبة التغطية بزEارات : 10رسم 

 2014/2015-والتعليمية املؤسسات ال@?بوEة

 
 املصدر: وزارة ال/"ة 

 

3333

333311

بأنماط الع�ش السليم"  ع "ال¯Qوضموضو  اختيارقع و 

لألسبوع حت شعار "من أجل ع�ش صuv وسليم" وت

ية تناول الوقاقد و  ،الوطBC لل/"ة املدرسية واUTامعية

إنتاج دعائم تثقيفية م تحيث  من األمراض غ�+ السار�ة

ع�¦ املؤسسات املسQRدفة ع�¦ eامل تراب  ا0ع�وز ت تّم 

ux  ةم مسابقات ج0و�ة ووطنييتنظم كما ت .اUTم0ور�ة

بة وع وذلك بال�سالرسم والت�شيط الثقاux حول املوض

لKل املستو�ات التعليمية من الb+بية قبل املدرسية إ±¦ 

 اUTامعة.

333322 

تلعب نوادي الb+بية ال/"ية داخل املؤسسات الb+بو�ة 

دورا إيجابيا ux توعية وتحس�س األطفال خاصة 

يث حبBC سلوك صuv سليم، املراnق�ن م¯Qم بأnمية ت

تناول مواضيع QÄتم ب/"ة األطفال اUTسدية يتم 

عت,+ ية./"ة اإلنجابالواالجتماعية والعقلية و 
ُ
 كما �

نوادي الb+بية ال/"ية فضاءا ترف�Qيا يمكن للطفل 

والشاب من اس�ثمار وقت فراغھ ux القيام بأشياء 

ناديا  n ux689ذا اإلطار، بلغ عدد نوادي ال/"ة مفيدة. 

باملدارس اإلعدادية  2015-2014خالل السنة الدراسية 

ناديا  1077بلغ عددnا  ، ux ح�نواملعاnد الثانو�ة

لتبلغ �سبة التغطية بنوادي  ،باملدارس االبتدائية

 ux املدارس اإلعدادية واملعاnد الثانو�ة %18ال/"ة 

  .يةux املدارس االبتدائ %5و

بنوادي الb+بية  وقد قدر العدد اUTم�u للمنخرط�ن

ال/"ية ux املدارس اإلعدادية واملعاnد الثانو�ة 

 2015-2014خالل السنة املدرسية واملدارس اإلبتدائية 

 .امنخرط 5000بـ 

3333333

 

تنظم nياeل الكشافة التو�سية طيلة السنة أياما 

واألسنان ux الوسط املدرByz  #"ة الفم حول تحس�سية 

بمساnمة فوج eلية طب األسنان بامل�ست�+. وتتمثل 

الورشات باlTصوص ux إقامة عيادة طبية لألطفال 

ورشة نظر�ة لألولياء والتالميذ حول كيفية االnتمام و 

9999

79

املدارس االبتدائية 

)،Byzالسنة األو±¦ أسا

Byzالسنة السادسة أسا(

ة السن(املعاnد العمومية 

)الثالثة ثانوي 

السنة(املعاnد اlTاصة 

)الثالثة ثانوي 

92

96 96

90

القطاع اlTاص ن املرحلة الثانية م

yzالتعليم األسا B

ي والتعليم الثانو 

املرحلة األو±¦ من

yzالتعليم األساB

مرحلة ما قبل 

الدراسة
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والعناية وا~"افظة ع�¦ األسنان، وورشات نظر�ة 

وتطبيقية لألطفال حول كيفية استعمال فرشاة 

سنان، وإنتاج وعرض مسرحيات حول موضوع العناية األ 

 باألسنان. 

 ا�شاط 35 من تم تنظيم أكÿ+، 2014/2015خالل و 

ux  اولي 200وقرابة  اتلميذ 1000شارك ف�Qا أكÿ+ من 

 مختلف ج0ات اUTم0ور�ة.

3344 

334411

نظارة سنو�ا  5000ع�¦ توف�+  2002منذ سنة  تم العمل

توز�ع  وقد تم .ux إطار ال,+نامج الوطBC للنظارات الطبية

ذ سماعة طبية لفائدة التالمي 13نظارة طبية و 4000

الشراكة مع �عاونية  املعوز�ن بKافة ا0UTات ux إطار

 اT"وادث املدرسية واUTامعية.

334422

دى لQîدف nذا ال,+نامج إ±¦ �عز�ز #"ة الفم واألسنان 

األطفال والشباب املتمدرس�ن وذلك من خالل برمجة 

وم تنظيم االحتفال باليتزامنا مع  تحس�سيةعدة أ�شطة 

موضوع الوطBC الثا�ي ل/"ة الفم واألسنان حول 

بمختلف  "من �سوس األسنان لدى األطفال الوقاية"

عيادة طب  180000تأم�ن  كما تّم  دارس االبتدائية.امل

أسنان والتع0د مجانا ®عالج اT"االت ب�سبة �غطية تفوق 

 حالة �سوس.  75350تم تق÷By ، حيث % 60

ux صلة دعم موا وتتمثل التوج0ات املستقبلية لل,+نامج

والعالجية لفائدة التالميذ األ�شطة التحس�سية 

مواصلة دعم و مواصلة دعم التج��0ات ، مع ةوالطلب

 التKو�ن املستمر للفرق ال/"ية.

334433

Qîدف nذا ال,+نامج إ±u مز�د اإلحاطة النفسية بالتالميذ 

والطلبة و�رتكز برنامج ال/"ة النفسية ux الوسط 

 املدرByz باألساس ع�¦ eل من :

 خاليا ومxاتب اإلصغاء واإلرشاد: §

تؤمن حصص استمرار تقع داخل املؤسسة الb+بو�ة 

 باملعاnد.  eانت باملدارس اإلعدادية أو اسواء

يؤمن nذه اT"صص الطب�ب املدرByz و�ستقبل خالل0ا 

 االتالميذ أو الطلبة الذين يرغبون ux مقابلتھ سواء

®س£ب مشKل صuv جسدي أو نف¤By أو لصعوªات 

ل ®عض �عليمية أو عائلية أو ~Uرد استفسار حو 

�ن n uxذا اإلطار تأموقد تم  املعلومات املتعلقة بال/"ة.

 ux خلية ومكتب إصغاء  212حصص إصغاء وإرشاد

-2014ا خالل السنة املدرسية تلميذ 4231لفائدة 

2015. 

 خاليا مرافقة التلميذ بالوسط املدر��7:  §

وقع إحدا"Qا بالوسط املدرByz (ابتداµي وإعدادي وثانوي) 

 اية ومرافقة التلميذ #"يا ونفسانيو�عمل ع�¦ العنا

وªيداغوجيا واجتماعيا للوقاية من السلوeات ا~"فوفة 

 نتحار واإلدمانبا~lاطر (العنف واالنتحار ومحاوالت اال 

 Byzات املدرسية واإلخفاق املدرªدرات) والصعوl~ع�¦ ا 

(çشb+ك فيھ الطب�ب  و�س0ر ع�¦ وضع برنامج تدخل

 ي النفسا�ي�u واالخصاµاملدرByz واالخصاµي االجتما

خلية  490تّم إحصاء وقد  ...).ومندوب حماية الطفولة،

باملدارس االبتدائية واملدارس اإلعدادية واملعاnد 

 UTنة ج0و�ة. 26الثانو�ة بمختلف ا0UTات و�شرف عل�Qا 

334444

خدمات ال/"ة العمومية خاصة nذه املراكز توفر 

 12 �بلغ عدد nذه املراكزو  ألطفال والتالميذ والطلبة.ل

وuð املركز الوطBC للطب املدرByz واUTامuå بتو�س  مركزا

واملراكز ا0UTو�ة بKل من منوªة وقا®س وقفصة 

والقصر�ن وامل0دية ونابل وصفاقس وسوسة وª¨�رت 

Qذه وتتوزع اlTدمات ال/"ية  .وتطاو�ن وجندوªة

 املراكز حسب االختصاصات املوجودة Qذه ا0UTات.

334455

بالشراكة مع ®عض  ،أطلقت الكشافة التو�سّية

مشروعا وطنيا تحت  2015منذ ش0ر جانفي  ،اUTمعيات

Qîدف إ±¦ مقاومة ظاnرة �عاطي » سفراء الشباب«اسم 

  .lّدرات لدى الطفل والشاب التو�¤Byا~

واشتمل ع�¦  2015سنة  ملشروع ع�¦ مدى eاملا امتّد و 

بـأغلب وورشات عمل دورات تدر�£ية وحمالت وطنية 

 اUTزء الثا�يانطلق و ج0ة.  17 غطتواليات اUTم0ور�ة 
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والذي سي�تقل  2016خالل ش0ر جانفي من املشروع 

ملرحلة ثانية �عóC باألساس بمرافقة املدمن�ن، نفسيا 

 واجتماعيا و#"يا.

 

44  

إ±¦ الوقاية من تدخالت لضمان جودة اT"ياة QÄدف ال

ا~lاطر ال/"ّية املرتبطة باملياه بجميع أصناف0ا 

 واألغذية واT"شرات وا~"يط.

 

4411 

441111

تتمثل أnّم أ�شطة التصّرف ux ا~lاطر ال/"ّية 

ياه م�ن املراقبة ال/"ّية ملب ux تأر بمياه الش املرتبطة

 ب بالوسط�ن اT"ضري والر�في. الشر 

ة مجال املراقبة ال/"يأnّم األ�شطة املنجزة ux  تمثلوت

 :القيام بـ ux 2015ب خالل سنـة ملياه الشر 

 عملية لق�س الKلور املتبقي اT"ّر، 251282 §

ليل جرثومي لعّينات من مياه تح 32085 §

 ب،الشر 

�يوكيمياµي لعّينات من مياه تحليل ف� 849 §

 ب.الشر 

ة lاطر ال/"يتطو�ر أ�شطة التصّرف ux ا~ إطارux و

u ترك�� نظام رقابة عن ®عد وxتّم ب، املرتبطة بمياه الشر 

Tب بتو�س الك,+ى (من خالل "قيقي ملياه الشر الوقت ا

تا®عة اT"ي�ية لنوعية امل ) لضمانمحطة للقياسات 15

يضمن التدخل سال#Byء الذي  ،املوزعةب مياه الشر 

السر�ع لتجّنب اسQRالك مياه غ�+ مطابقة للمواصفات 

 .من الناحية اUTرثومية والف��يوكمياي�ية

441122

 ux شبكة وطنّية ملراقبة مياه البحر تضّم  يتم التصرف

نقطة مراقبة تمتّد ع�¦ eامل الشر�ط  518حاليا 

) uلم).  1300الساح�e 

عينة من مياه البحر  5933رفع تّم  ،2015الل سنة خ

 عمليات فضتع�¦ مستوى النقاط القارة للمراقبة. وأ

ب حس بالشواطئ التو�سية مياه البحرتقييم نوعّية 

إ±¦ أّن �سبة املياه توج0ات منظمة ال/"ة العاملية 

من مجموع املياه  %7الرديئة أو الرديئة جدا قد بلغت 

x ،تّم تقييم0ا B¡ح�ن أّن ال u23% تحتاج إ±¦ متا®عة. 

 

-يمwاال¢7 تّم تقي الشواطئالبحر بتصeيف نوعية مياه : 11رسم 

2015 

 
 املصدر: وزارة ال/"ة

 

441133

تتمثل أnّم أ�شطة التصرف ux ا~lاطر ال/"ية 

ملراقبة ا ستعملة اlTام واملعاUTة uxاملرتبطة باملياه امل

ملياه املستعملة اlTام طات التط�0+، واال/"ّية ~"

u، عملة املعاUTة ux ا~Uال الفال¾املياه املستو  واملعاUTة،

التصّدي لعمليات الري باملياه املستعملة إضافة إ±¦ 

ص ف�Qا باملياه املعاUTة.
ّ

 اlTام أو ري مزروعات غ�+ مرخ

حاليل القيام ®عدد من الت 2015وقد تّم خالل سنة 

للبحث عن جرثومة  تحاليال 2442اUTرثومية (

 ،لبحث عن جرثومة الKول�+ال تحاليال 2471الساملونيال، 

التحاليل ) و لبحث عن بيوض الديدانل تحاليال 71

عاUTة للمياه امل اف��يوكيميائي تحليال 71الف��يوكيميائية (

مل الصلب البيولو$u املتأتية من محطات التط�0+ ش

مياµي لألك«�Uن واملواد لب الكيلصلألك«�Uن وا

إضافة إ±¦ األزوط األمو�ي واألرثوفوسفاط العالقة، 

 .)و¼عض املعادن الثقيلة eالKاديميوم والرصاص

 

4422

442211

 

املراقبة ال/"ّية للمحالت املفتوحة للعموم تتمثل 

القيام بمعاينات #"ّية �شمل  uxواملواد الغذائّية 

حسنة جدا

57%

حسنة

11%

قر�بة من

اT"سن

2%

�ستحق 

املتا®عة

23%

رديئة

4%

رديئة جدا

3%
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مراقبة مدى توفر شروط حفظ ال/"ة با~"الت 

واقتطاع عينات من املواد الغذائّية للقيام بالتحاليل 

د من مدى صلوحيQRا لالسQRالك. ا~l,+ّية الالزمة لل
ّ

 تأك
القيام  2015وخالل سنة  وقد تّم n uxذا اإلطار 

كتابيا  إنذارا 19842وإصدار  تفقدية ز�ارة 310864بــ

 تحاليال 27600، إ±¦ جانب إنجاز غلق اقb+اح 683و

طن من املواد  U%817ز و  للمواد الغذائية مخ,+يا

 الغذائية الغ�+ صاT"ة لالسQRالك.

442222

طنية ع�¦ يتم�� الوضع اT"ا±u بانفتاح السوق الو 

املنتجات اlTارجية وتنامي التبادل التجاري ع�¦ املستوى 

الدو±u وªروز ®عض الظواnر املرضية ux العالم. كما أن 

التحوالت ال¡B طرأت ع�¦ العادات الغذائية وإقبال 

املواطن ع�¦ اسQRالك املأeوالت خارج الب�ت يمكن أن 

يb+تب عنھ حدوث إصابات و�سممات غذائية ناجمة عن 

دم توفر شروط حفظ ال/"ة والتلوث اUTرثومي ع

 .للمواد الغذائية

م غذاµي من �سم حالة 1101 رصد 2015وقد تّم سنة 

�«Uيل0ا من nذه البؤر تّم  %26.0بؤرة �سمم ( 73خالل 

Byzبالوسط املدر(. 

 

 2015-: توز�ع بؤر ال£سمم حسب الوسط12رسم 

 املصدر: وزارة ال/"ة 

 

 
ُ
املواد الغذائية من  %34األكالت املطبوخة مثل وت

جبات و ، تل�Qا الاملشت§Qة ux حدوث ال�سممات الغذائية

رطبات املو  )%20("ليب ومشتقاتھ اTو  )%22(سر�عة ال

 .)%3(شكالطة الو ) %5(سمك الو  )9%(

 

4433

يتّم تأم�ن أ�شطة مراقبة ومKافحة النواقل بما ux ذلك 

مالزمة اليقظة حيال ®عض أنواع البعوض اlTط�+ة 

قة  من بلدان أخرى، الوافدة
ّ
واملساnمة ux ال,+امج املتعل

بالتحكم ux كثافة النواقل ا~"تملة لألمراض واT"شرات 

ل أnّم األ�شطة ال¡B تّم تأمي¯Qا خالل سنة 
ّ
املز&Uة. وتتمث

2015 ux  افحة مراقبةKتملة لألمراض النواقل ا~وم"

 من خالل: واT"شرات املز&Uة

 ،كشاف مخافر توالد البعوض بانتظاماست §

ال ®عض أنواع تأم�ن أ�شطة اليقظة حي §

 .البعوض غ�+ ا~"لية

حث املتدخل�ن ع�¦ �عليق استعمال املبيدات   §

ن لية مباملناطق ال¡B ظ0رت Qا مستو�ات عا

 ،�¦ nذه املواداالستعصاء ع

اعتماد برامج مKافحة مندمجة ترتكز ع�¦  §

 البدائل واالستعمال امل�bن للمبيدات،

 االعتماد ع�¦ نتائج املراقبة الدور�ة للبعوض. §

 

4444

ظ حف إنجاز امل«° الوطBC حول ظروفn uxذا اإلطار  تّم 

 بتدائّية خالل ش0ري أفر�لالّ/"ة وا~"يط باملدارس اال 

وتمحور nذا امل«° حول تقييم ظروف  2015 لسنة وماي

االرتياح واملساكة والQRوئة واإلنارة وآثار الرطوªة داخل 

باإلضافة إ±¦ ظروف حفظ الّ/"ة  ،قاعات الّدراسة

بات الّ/ 
ّ

ر باملرك
ّ

�ود بمياه الش
ّ
bط�0+ لتّ ب وا"ية وأنظمة ال

 وحالة ا~"يط الّداخ�u واlTار$u للمدارس. 

مدرسة ابتدائية عمومية  3888شمل امل«° املنجز 

بالوسط الر�في) من  2274بالوسط اT"ضري و 1614(

قّدر ب ، أيمدرسة 4545جملة 
ُ
�سبة �غطية جملية ت

  .%85.5بـ

تحّصل عل�Qا حسب ا~"اور 
ُ
ص أnم الّنتائج امل

ّ
lVيمافوتت 

:uي� 

 :اإلضاءة الطبيعيةاالرتياح و عناصر  §

بلغت ال�سبة اUTملية لعدم املطابقة لدرجات حرارة 

ّدرت �سبة عدم املطابقة  %75.91ال0واء املث�¦ 
ُ
ux ح�ن ق

س£ية املو'Q óyا 
ّ
 .% 34.47للّرطوªة ال�

الوسط 

Byzاملدر

26,0%

الوسط 

العمومي

23,3%

الوسط 

uالعائ�

43,8%

Bالوسط امل�

5,5%

الوسط 

u¾السيا

1,4%
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ّدر عدد قاعات الدراسة ال¡Uّôُ Bل بداخل0ا رطوªة و 
ُ
ق

 و ماقاعة دراسة وn 221 ،فما أكÿ+ %�70س£ّية بـ

 من مجموع القاعات.  ç%0.79عادل

أّما بخصوص مجال اإلرتياح املتعلق بدرجة حرارة ال0واء 

والّرطوªة ال�س£ّية معا، فقد بلغت ال�سبة اUTملية لعدم 

   .49.96%املطابقة 

بلغت ال�سبة اUTملية لعدم املطابقة من ج0ة أخرى، 

توزعت ب�ن إضاءة طبيعية %  53.3لإلضاءة الطبيعّية 

 ).    11.92%) و س�ئة جّدا (41.38%س�ئة (

 حالة ا�Mدران واألسقف: §

توّزعت �سب عدم املطابقة اUTملية املتعلقة ®عيوب 

اUTدران الداخلية لقاعات الدراسة ب�ن شقوق 

) وتآeل لlVرسانة 5.42%) وشروخ (%31.17(

أّما بخصوص آثار الرطوªة، فقد تّم رصدnا  ).%16.54(

ع�¦ مستوى اUTدران الداخلية داخل قاعات الدراسة 

ع�¦  38%و 51.73% واألسقف ب�سب¡B ظ0ور ux حدود

.u±التوا 

 ) (ªétat humideلغت ال�سبة اUTملية لUVدران الّرطبة و 

لة  %14.55
ّ
ب�نما ناnزت ال�سبة اUTملية لUVدران املبل

état mouillé) (10.30%. 

ّدر عدد قاعات الدراسة ال¡B بلغت ف�Qا رطو ux ح�ن، 
ُ
ة ªق

ؤدي لنّمو الفطر�ات (أي 
ُ
فما  %80اUTدران مستو�ات ت

من مجموع   8.6%قاعة (وnو ما çعادل2120 فوق) 

 القاعات).  

 ال@�ود باملاء الصاM¤ للشرب: §

بلغت ال�سبة اUTملية لغياب مياه الشرب باملدارس 

ر . و %9.6االبتدائية 
ّ
ناnزت ال�سبة اUTملية لعدم توف

 %43.58ب ي اT"ر بمياه الشر للKلور املتبق اT"د األد�ى

u ل0ذا العنصر 
ّ

 .ux%15.97 ح�ن بلغت �سبة الغياب الك�

إذا ما تّم است!ناء مصادر ال�bود ع,+ شبKات املياه، و 

بلغت ال�سبة اUTملية لعدم املطابقة لشروط حفظ 

ال/"ة املتعلقة بمصادر ال�bّود البديلة eاlTّزانات 

وشملت باlTصوص  %57.47القاّرة واملنقولة واآلبار 

) وخزانات 31.57%استعمال أوا�ي للشرب غ�+ #"ية (

 ).35.28%غ�+ محمّية (

بات ال0/ية وتصرEف املياه املستعملة: §
ّ

رك
ُ
 امل

اUTملية لعدم املطابقة املتعلقة بالQRيئة  بلغت ال�سبة

بات الّ/"ية (عدم ترك�� أحواض غسل 
ّ

املثالية للُمرك

ّدرت  ،%75.51 املراحيض)اليدين بجانب 
ُ
ux ح�ن ق

ال�سبة اUTملية لعدم فصل املركبات ال/"ية ب�ن 

 . %37.09اإلناث والذeور بـ

ّدرت ال�سبة اUTملية لعدم املطابقة لشروط حفظ كما 
ُ
ق

شملت ، 42.64% ال/"ة باملركبات ال/"ية

) ومراحيض 66.89%باlTصوص انبعاث روائح كرQîة (

) وأحواض غسل اليدين غ�+ 54.17%غ�+ نظيفة (

) 61.73%وغياب ماّدة الّصابون ( )39.71%(نظيفة 

«lة (
ّ
 ).28.78%وأرضّيات م�

لم تتجاوز ال�سبة اUTملية للرªط بالشبكة العمومية و 

فيما بلغت ال�سبة العامة لعدم املطابقة  30.2%للتط�0+ 

وتوّزعت  %15للشروط املث�¦ لتصر�ف املياه املستعملة 

) وصرف Q%9.51ة (خالالت ب�ن انبعاث روائح كرîأnم اال 

وفيضان خزانات  )5.66%عشواµي للمياه املستعملة (

 ).3.69%الّصرف أو آبار الضياع (

 ا6/يط اVMار¥� والداخ�p للمدارس:  §

ع�¦ مستوى ا~"يط اlTار$u للمدارس االبتدائية، بلغت 

ال�سبة اUTملية للتعّرض ملصدر أو أكÿ+ من مصادر 

ه املصادر وشملت nذ 36.76% التلوث أو اإلزعاج

باlTصوص الطرقات ذات الكثافة املرور�ة العالية 

 ).12.17%) وتراكم الفضالت (%16.63(

ناnزت ال�سبة اUTملية للمدارس من ج0ة أخرى، 

 .24%االبتدائية الغ�+ محاطة ®سياج 

أّما بخصوص اإلخالالت ال¡B تّم رصدnا با~"يط املباشر 

 Uّôُلت �سبةلقاعات التدر�س eالّساحات وغ�+nا فقد 

وشملت  74.86% جملية لعدم املطابقة ux حدود

) 62.75%باlTصوص انبعاث أغ,+ة من ترªة الساحات (

T u"او�ات جمع الفضالت (
ّ

) وتراكم 42.34%وغياب ك�

فضالت بمختلف أنواع0ا eالنفايات العادية وفضالت 

 ).19.32%البناء واlTردة (

ّدرت ال�سبة اUTملية لتواجد اT"يواكما 
ٌ
 نات والنواقلق

 50.84%(حالة ع�¦ األقل) داخل املدارس االبتدائية   بـ
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) 44%) والقطط (42%وشملت باlTصوص الكالب (

باب (
ّ

) 11%) والقمل (% 19) والقوارض (% 28والذ

  .)9%والصراص�+ (

 

55 

 ux ميةnبية البي�ية من أ+bع�¦  ةا~"افظاعتبارا ملا لل

ماد اعتيتّم eافة شرائح ا~Uتمع،  فائدةلمحيط سليم 

منا() م£ّسطة تنطلق من مستوى ت£سيط املفاnيم 

وتقر�§Qا من املسQRدف، إ±¦ مستوى الb+بية املوج0ة إ±¦ 

  .اشئة، ثم مستوى التحف�� والتوعيةالن

 

5511

الب�ئة والتنمية Qîدف nذا ال,+نامج إ±¦ �شر ثقافة 

املستديمة لدى الناشئة باملؤسسات الb+بو�ة (املستوى 

االبتداµي واإلعدادي والثانوي) وذلك من خالل حمل 

التلميذ ع�¦ ممارسة العناية بالنباتات والتفاعل امليدا�ي 

والتطبيقي مع املسائل البي�ية ذات العالقة با~"يط 

ا ن nذالطبيuå والتنموي وال£شري للمدرسة. و�تKو 

 266قرابة  2015ال,+نامج من شبكة تضم إ±¦ موx¦ سنة 

مؤسسة ترªو�ة (ابتداµي وإعدادي وثانوي) موزعة ع�¦ 

eامل الواليات، علما وأنھ يتم التدخل بمعدل مؤسست�ن 

 سنو�ا بKل والية.

:ux ذا ال,+نامجn اnينفذ B¡وتتمحور أبرز األ�شطة ال 

سات ؤسQÄيئة وانجاز حدائق بي�ية مدرسية بامل §

عل ن األطفال من التفا�تمكو الb+بو�ة املنخرطة 

 ،امليدا�ي والعناية Qا

باملدارس املستديمة ودعم إحداث نوادي ب�ئة  §

 أ�شطQRا،

القيام بأ�شطة بي�ية وحمالت تحس�سية  §

 مع الوزارات املعنيةباملدارس بالتعاون 

 واUTمعيات البي�ية،

ل و اقتناء وتوز�ع اإلصدارات اUTديدة ال¡B ت�نا §

�شر الو�u البي�B لدى الناشئة ع�¦ نوادي 

الب�ئة التا®عة للمؤسسات الb+بو�ة املنخرطة 

 ®شبكة املدارس املستديمة.

انجاز مجسمات بي�ية لفائدة املدارس  §

 Bاملستديمة �ساعد ع�¦ الت�شيط البي�

ملرتبطة والتفاعل مع العديد من املسائل ا

 مة.بالب�ئة والتنمية املستدا

ملشار�ع البي�ية لفائدة املدارس انجاز ®عض ا §

املستديمة ال¡B تمكن التالميذ من التفاعل 

 .0اامليدا�ي مع

ترك�� معدات الطاقة املتجددة (الشمسية  §

  .مدارس مستديمة نموذجيةمن  عددوالر�اح) ®

 

55222

 

 ux صفإطار �شر ثقافة الب�ئة ux وف والتنمية املستدامة

األطفال، تّم تنظيم عّدة أ�شطة وتظاnرات توعو�ة 

 ع�¦ غرار : 2015وترªو�ة لألطفال خالل سنة 

بمناسبة التحس�سية التظاnرات البي�ية  §

 ،2015/2016السنة الدراسية  انطالق

تظاnرة تحس�سية باملنn�bات اT"ضر�ة  §

 ،بمناسبة عطلة الرªيع

ى بمناسبة انطالق تظاnرة تحس�سية ك,+  §

تحت شعار "شرeاء من  ال,+نامج الوطBC للنظافة

uضري النح�"Tه ا�bأجل ب�ئة أجمل" باملن، 

تظاnرة "الر�اضة والب�ئة" تحت شعار "بدّراجة  §

  ،باملن�bه اT"ضري النح�n uوائية...ب�ئ¡B محمية"

§ Bدورتھ م0رجان مسرح الطفل البي� ux سكرة® 

 األو±¦،

بمناسبة اليوم ي�ية تحس�سية بتظاnرات  §

 ايةوالعن للنظافة الوطBC واليوم العالBü للب�ئة

 ،بالب�ئة

 شواطئعدد من ال ضفافباأل�شطة التوعو�ة  §

 ،2015صائفة خالل 

الب�ئة بمؤسسات ي دعم و�عز�ز نوادبرامج  §

مضاء اتفاقية شراكة لفائدة قطاع إع,+ الطفولة 

رة
ّ

 ،الطفولة املبك
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بضرورة ا~"افظة ع�¦ توعية الطفل لبرامج  §

اlTيمات الشاطئية  ع�¦ غرار املوارد الطبيعية

والز�ارات امليدانية وا~lّيمات اإليKولوجية 

 ،االستطالعية

بقة املساع�¦ غرار  املسابقات البي�يةتنظيم  §

مية التعلي الوطنية البي�ية للمؤسسات الb+بو�ة

املسابقة الوطنية لبعث ، و 2015لسنة والت�شيطية 

 ،ر�اض األطفاللفائدة روضات صديقة للب�ئة 

إنجاز وسائل بيداغوجية ux مجال التوعية  §

 .األطفالوالb+بية البي�ية لفائدة 

 

5533

x uإعداد ومضة تلفز�ة تحث ع�¦ إحKام التصرف  تّم 

ومضات أخرى  3تحي�ن إ±¦ جانب  النفايات امل¨�لية

موج0ة للناشئة والشباب للتحس�س بأnمية ا~"افظة 

ع�¦ نظافة الطرقات والساحات العامة ومحيط 

املؤسسات الb+بو�ة عالوة ع�¦ تصميم موقع واب 

للتواصل بخصوص برامج وأ�شطة التصرف ux النفايات 

 By¤نفس اإلطار، تم إعداد برنامج تحس� uxال/"ية. و

إحKام التصرف  مواطBC "حوم¡B طيارة" Qîدف إ±¦ مز�د

ux النفايات امل¨�لية من املصدر وإرساء أسس التصرف 

من ضمن مKونات nذا ال,+نامج، مKونة ترªو�ة و  .االنتقاµي

 ux شيد سلوك0ا+bموج0ة لتحس�س الناشئة باملدارس ل

ت.التعامل مع النفايات.

  

55444

554411

قة بالb+بية والتوعية 
ّ
ux إطار تنفيذ األ�شطة املتعل

والتثقيف البي�B وQدف دعم الشراكة مع مؤّسسات 

 u$و�ن البيداغوKم ع�¦ مز�د دعم التQ*ّالطفولة وح

ي�B لبلإلطارات املKلفة بالطفولة من أجل �شر اT"س ا

، تّم تنظيم nذا لدى األطفال ux سن ما قبل الدراسة

بمركز االصطياف والb+فيھ  2015جانفي  28يوم  امللتقى

مKلف�ن باإلرشاد إطارا من  48 بمشاركة باT"مامات

 نوممثل�ن عمن eّل واليات اUTم0ور�ة  ومتفقدي طفولة

 ux مجال الطفل والب�ئة.ناشطة ومنظمات جمعيات 

554422 

بلغ عدد الدورات التKو��ية واأليام الت�شيطية ux مجال 

الb+بية البي�ية ال¡B تّم تنظيم0ا من قبل عّدة قطاعات 

 قطاعات. 5، شملت �شاطا 46حوا±u  2015خالل سنة 

ux إطار مشروع التصرف ux املوارد الطبيعية كما تّم 

ي ت تKو��ية لفائدة م�شط(املرحلة الثانية) تنظيم دورا

نوادي الب�ئة بمؤسسات الطفولة املتواجدة باملناطق 

  .املعنية باملشروع بواليات جندوªة والقصر�ن ومدن�ن

ن من ياملستفيدمن ج0ة أخرى، بلغ عدد األطفال 

الدورات التKو��ية واأليام الت�شيطية ux مجال الb+بية 

 421 ،ابةشابا وش 1000حوا±u  2015سنة  خاللالبي�ية 

  .سنة) 18ال (أقل من طفم¯Qم من األ 

 

5555

ا ux ساسيUTمعيات املعنية بالطفولة شر�Kا أ�شKل ا

ؤسسات مع امل�شر اT"س البي�B و�عز�ز ال,+امج املشb+كة 

الرامية لتحس�س الطفولة بقيم ا~"افظة اK"Tومية 

مساندQÄا 0UTود األطراف املتدخلة وux إطار  ع�¦ الب�ئة.

عم د تواصلة، يux مجاالت الت�شئة والb+بية البي�

اUTمعيات البي�ية وخاصة املعنية بتأط�+ الطفولة، ع�¦ 

غرار جمعية الطفل والب�ئة بصفاقس، وجمعية الb+بية 

 البي�ية باT"مامات، والشبان والعلم بتو�س. 

جية مع سb+اتيتأس�س شراكة ا 2015كما تّم سنة  

نظيم تb+جم ب�املنظمة التو�سية للكشافة التو�سية 

ة ، و�شر�ك0ا ux تظاnرة يوم ال¨�nأ�شطة ترªو�ة كشفية

العائلية، وحمالت النظافة وغ�+nا من األ�شطة 

 التحس�سية والبي�ية.

Tمعيوقام عدد من اU تحس�سية وتوعو�ة ت بحمال ات

وإعداد لفائدة األطفال والشباب  2015 خالل سنة

محامل تحس�سية بي�ية توعو�ة، إ±¦ جانب توز�ع و 

عديد األ�شطة املتعلقة بالنظافة و نظافة ت حمال تنظيم 

حاو�ات وال��Ué+  اقتناءوالعناية بالب�ئة مثل 

والتحس�س بأnمية الÿ+وات اT"يوانية والنباتية 

 T"دائق الوطنية.املتواجدة با



 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 

  



 

 36 

11 

11111

دون سن الفئات العمر�ة األطفال محاضن �ستقبل 

الثالث سنوات وتتع0د Qم وتوفر ل0م خدمات ترªو�ة 

¤By واT"رeي والذBCn اجتماعية للعناية بنموnم النف

 افاالستكشجتما�u وتمكي¯Qم من فرص واال والعاطفي 

واللعب والتبادل والتواصل ux إطار مناخ عاطفي مطم¶ن 

 مع اT"رص ع�¦ حسن �غذية األطفال ورعايQRم ال/"ية.

�ستمر nيمنة ا~"اضن اlTاصة ع�¦ القطاع من خالل 

ة) من مجموع ا~"اضن نمحض 317( %98.8بــاالست�ثار 

، ux ح�ن ال نجد سوى 2014/2015الb+بو�ة  سنةالخالل 

محاضن تا®عة للمجتمع املد�ي ومحضنة وحيدة تحت  3

 إشراف بلدية قفصة. 

 

 

 األطفال محاضنقطاع تطّور : 4جدول 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 5761 5281 5632 4901 4444 4913 3751 عدد األطفال

 321 284 301 273 272 235 200 عدد ا6/اضن

 834 678 817 680 653 608 509 عدد اإلطارات

 املرأة واألسرة والطفولةاملصدر: وزارة 

 

و��باين التوز�ع اUTغراux ل0ذه املؤسسات، ففي ح�ن 

محضنة بKل  13~"اضن لعدد ا الوطBCعدل املناnز 

واليات فاق عدد ا~"اضن Qا nذا املعدل حيث  8والية، 

بKل من والية تو�س ووالية بن عروس تركزت أغل§Qا 

 34محضنة و 46محضنة و 52ووالية امل�ست�+ من خالل 

 .u±محضنة ع�¦ التوا 

 321( عدد ا~"اضنمن التطور ال�س¸B لرغم ªالو 

آالف  10ا~"اضن لKل غطية بت �سبة الت، ناnز ة)نمحض

، 6ع�¦ املستوى الوطBCمحضنة  5.2سنوات  3دون  طفال

لKل محضنة  10.6و 12.5و 15.8ه ال�سبة nذ تبلغب�نما 

من والية زغوان ووالية بن عروس ووالية تو�س ع�¦ 

u±التوا . 

 

 2014/2015 –: التوز�ع ا�Mغرا�� للمحاضن حسب الواليات 13رسم 

 
 املرأة واألسرة والطفولةاملصدر: وزارة 

                                                                    
 2015سنوات لسنة  3وفقا لإلسقاطات السKانية لألطفال دون  6
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 3آالف طفل دون  10ا6/اضن لxل >سبة التغطية ب: 1خارطة 

 2014/2015 – سنوات

 

 
 املرأة واألسرة والطفولةاملصدر: وزارة 

 

إ±¦  عدم تطور عدد ا~"اضن بالصفة املرجوةو�عزي 

تطلب شروطا دقيقة ارتفاع تKلفة اإلحداث الذي ي

لرعاية األطفال وتلبية حاجاQÄم ال/"ية والنمائية 

كما تتطلب فضاءات و�ªية أساسية مالئمة  ،والنفسية

لسن األطفال دون الثالث سنوات، إضافة إ±¦ UTوء 

yþم®عض األولياء إ±¦ حلول بديلة تتماQÄانياKمع إم ó 

+ÿم أكQÄضانة العائلية  ،وحاجا"Tحيث تبقى أساسا ا

نظرا  ألسر uð اT"ل الذي çعتمده األولياءعند أغلب ا

ux عدد محاضن األطفال املؤطرة  للنقص املش0ود

B ال¡نتصاب الفوضوي للفضاءات وان�شار ظاnرة اال 

طر القانونية حb+ام األ تحتضن األطفال والرضع دون ا

  ~"اضن األطفال.املنظمة 

تماعية جبالتغطية اال و�بقى عدم تكفل الدولة ولو جزئيا 

lTدمات اUTوار املرتفعة املعاليم من أnم أسباب عزوف 

 nذه العائالت ع�¦ التوجھ إ±¦ nذه املؤسسات.

بلغ عدد األطفال  ،2014/2015خالل السنة الb+و�ة 

أي ب�سبة �غطية لم  ،طفال 5761امل«Uل�ن با~"اضن 

 .سنوات 3من مجموع األطفال دون سن  %0.9تجاوز ت

ت�ساوى تقر�با �سبة الفتيات م¯Qم مع �سبة الذeور كما 

nذه واستقطبت  من مجموع األطفال. %49.9إذ تبلغ 

موزع�ن ع�¦ مختلف ج0ات  معوقاطفال  24املؤسسات 

"ظوظ nذه الفئات وغ�+nا من T ادعموذلك اUTم0ور�ة 

ux النفاذ إ±¦ الb+بية ذات ذوي اإلحتياجات اlTصوصية 

 ó¡ة الدامجة حªإطار املقار ux ودة ومنذ الصغر وذلكUTا

ل "حق الطف:  ة جيدة ux اT"ياة لKل طفلتضمن انطالق

 أما ux خصوص جودة ".ux أفضل بداية ممكنة ux اT"ياة

فإ±¦ جانب ارتباط0ا بمدى  ،اlTدمات املقدمة لألطفال

B مرتبطة بمدى مالءمة الفضاء الحتياجات الطفل ف 

كفاءة اإلطارات العاملة Qذه املؤسسات وال¡B الزالت 

م اإلطارات ا~lتصة مع عدux �شKو نقصا ux التKو�ن و

 ux ا من املشاركةQ ا بتمك�ن العامل�نQام أ#"ا�bال

  دورات تKو��ية لتحس�ن مؤnالQÄم.

بلغ عدد اإلطارات ، 2014/2015 الb+بو�ة سنةالخالل 

 %54.6 ، ما يناnزإطارا 834 املؤسساتالعاملة Qذه 

 غ�+ مختص�ن ولم يتلقوا تKو�نا ux ا~Uال.م¯Qم 

 

 –: توز�ع اإلطارات ال@?بوEة العاملة بمحاضن األطفال 14رسم 

2014/2015  

  
 املرأة واألسرة والطفولةاملصدر: وزارة 

غ�+ متKون 

متKون 54,6%

22,6%

مختص

22,8%
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11222

uð و�ة يؤم0ا األطفال  روضة األطفالªمؤسسة تر

املb+اوحة أعمارnم ب�ن ثالث وست سنوات و�تم ف�Qا 

التع0د Qم ترªو�ا بما çساnم ux نموnم الذBCn والبد�ي 

والنف¤By واT"رeي والعاطفي واالجتما�u من خالل 

QÄم بما يتالءم مع احتياجاQRم وحمايn+مت�شيط0م وتأط� 

النمائية وذلك ux إطار مقارªة �شاركية بالتعاون مع 

.uالوسط العائ� 

إصدار  2003تّم ux سنة  ،وملز�د تنظيم nذا القطاع

والذي كراس شروط خاص بفتح nذه املؤسسات 

ux  االنطالقبموجب إيداعھ يمكن لصاحب الروضة 

 االل�bامبال�شاط واlTضوع ملراقبة الحقة e uxل ما يتعلق 

  .املستوجبة وجودة اlTدماتبالشروط 

 

 

 : تطور املعطيات املتعلقة برEاض األطفال5جدول 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 191058 183920 179416 166583 157984 153266 142601 عدد األطفال

 4191 4022 4005 3890 3843 3662 3562 رEاض األطفالعدد 

معدل عدد األطفال 

 لxل روضة أطفال
40 42 41 43 45 46 46 

 12750 11624 11055 10262 10171 9334 9341 عدد اإلطارات

 املرأة واألسرة والطفولةاملصدر: وزارة 

 

تراجع عدد املؤسسات العمومية ®عد غلق معظم0ا  وقد

البلدية والتفو�ت ف�Qا لفائدة األطفال وخاّصة ر�اض 

القطاع اlTاص أو �غي�+ صبغQRا. ونتج عن ذلك تراجع 

واux °ò جودة اlTدمات ®س£ب عدم كفاءة اإلطار 

العامل بالقطاع اlTاص إ±¦ جانب تراجع عدد األطفال 

خاّصة باملناطق ا~"رومة امل«Uّل�ن Qذه املؤسسات 

تفاع لألولياء وار والنائية ®س£ب ضعف املقدرة الشرائية 

  .معاليم ال�«Uيل

 4191بلغ العدد اUTم�u لر�اض األطفال n uxذا اإلطار، 

 حيث، 2014/2015 الb+بو�ة سنةخالل ال مؤسسة

) ع�¦ n90.9%يمن القطاع اlTاص بصفة شبھ eلية (

قطاع العمومي الذي nذا ا~Uال وذلك ع�¦ حساب ال

ال#Byء الذي أثر سلبا ع�¦ جودة اlTدمات  ،تراجع لفb+ة

وع�¦ إمKانية نفاذ األطفال باملناطق ذات األولو�ة إ±¦ 

خدمات nذه املؤسسات وم0د للبحث ux برامج السb+جاع 

الدولة لدورnا ux تحقيق اإلنصاف وتKافؤ الفرص 

 UTميع األطفال ux مجال تنمية الطفولة املبكرة.

 

 

–: توز�ع رEاض األطفال حسب نوع االس£ثمار 15رسم 

2014/2015 

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

uxغراUTلعدد ر�اضوتبعا للتوز�ع ا BCز املعدل الوطnنا ، 

واليات فاق عدد  K ،9ل واليةروضة أطفال ب 175األطفال 

س اليات تو�حيث ضمت و ر�اض األطفال Qا nذا املعدل، 

 329و 329و 344و 383وامل�ست�+ ونابل وªن عروس 

خالل السنة الb+بو�ة  ع�¦ التوا±u روضة أطفال

، ux ح�ن ينخفض ان�شار ر�اض األطفال 2014/2015

روضة أطفال) ووالية سليانة  46بKل من والية تطاو�ن (

 روضة أطفال).   58(

 

خواص

90,9%

جمعيات 

7,3% وزارات

0,6%
بلديات

1,2%
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- الواليات�ع ا�Mغرا�� لرEاض األطفال حسب : التوز 16رسم 

2014/2015 

 
 املرأة واألسرة والطفولةاملصدر: وزارة 

 

من ج0ة أخرى، بلغت �سبة التغطية الوطنية بر�اض 

 7.1حوا±u  2014/2015األطفال خالل السنة الb+بو�ة 

) سنوات، 5-3روضة لKل ألف طفل من الفئة العمر�ة (

روضة بوالية جندوªة، ux  3.7حيث ناnزت nذه ال�سبة 

 روضة.   13.3ح�ن Uôلت والية قب�u أع�¦ قيمة بـ

التا®عة لوزارة الدفاع طفال األ ر�اض وتجدر اإلشارة أّن 

الوطBC قد ش0دت تطورا خالل اlTماسية األخ�+ة ع�¦ 

املستفيدين أو  األطفالالر�اض أو عدد عدد مستوى 

ر�اض  تUôلn uxذا الصدد،  عدد اإلطارات الb+بو�ة.

 اT"مامات وقفصةو الKائنة بتو�س الك,+ى األطفال 

 BCإقباال يفوق طاقة والتا®عة لوزارة الدفاع الوط

نظرا UTودة اlTدمات املقدمة Qذه  االس�يعاب

م املوظفة ®عنوان اشb+اك املؤسسات ومعقولية املعالي

. وت�«"ب nذه اlTاصية ع�¦ ر�اض األطفال األطفال

امة وخاصة ر�اض األطفال بالقطاع العمومي بصفة ع

� B¡ايدا باعتبار جودة  عرفالبلدية ال�bا إقباال مnبدور

 خدماQÄا ومالئمة تصميم0ا الحتياجات األطفال.

 

 5-3لxل ألف طفل (>سبة التغطية برEاض األطفال : 2خارطة 

 2014/2015- سنوات)

 

 
 

 ةاملرأة واألسرة والطفولاملصدر: وزارة 
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سنوات)  5-3العدد اUTم�u لألطفال ( ux املقابل، بلغ

طفال خالل  191058املنتفع�ن بخدمات ر�اض األطفال 

بKل  طفال 46معدل (أي ب 2014/2015السنة الb+بو�ة 

م¯Qم، ux ح�ن بلغ  %48.8، ناnزت �سبة الفتيات روضة)

عدد األطفال املعوق�ن املنتفع�ن بخدمات ر�اض األطفال 

 u±م  899حواQ¯طفلة). 328طفال (م 

  

: توز�ع األطفال امل¦�ل�ن برEاض األطفال حسب السن 17رسم 

 2014/2015-واe�Mس

 
 املرأة واألسرة والطفولةاملصدر: وزارة 

 

اض ر�باللتحاق الوطنية ل�سبة المن ج0ة أخرى، بلغت 

 4-3طفال الفئة العمر�ة (بال�سبة أل  %32.6 األطفال

، نصف 2014/2015خالل السنة الb+بو�ة  )سنوات

.BCا املعدل الوطQ الواليات ال تتجاوز �سبة االلتحاق 

 %67.1وتتصدر القائمة والية قب�u ب�سبة التحاق تقدر بـ

 ية تطاو�ن.بوال  %11.1ب�نما تناnز nذه ال�سبة 

 

سنوات) برEاض األطفال  4-3: >سبة التحاق األطفال (18رسم 

– 2014/2015 

  
 املرأة واألسرة والطفولةاملصدر: وزارة 

 

إطارا  12750، قام 2014/2015خالل السنة الb+بو�ة و 

م¯Qم غ�+  %53.4ترªو�ا بتأم�ن خدمات ر�اض األطفال، 

 مختص�ن ولم يتلقوا أي تKو�ن ux ا~Uال.

 

-توز�ع اإلطارات ال@?بوEة العاملة برEاض األطفال: 19رسم 

2014/2015 

 املرأة واألسرة والطفولةاملصدر: وزارة 

30314

35502

32012

29117

34314

29799

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

سنوات5سنوات4سنوات3

فتيان فتيات

11,1%

18,7%

20,8%

21,3%

22,1%

24,9%

25,5%

25,6%

27,7%

27,8%

30,8%

31,5%

32,6%

32,7%

34,4%

34,4%

35,7%

36,6%

37,4%

38,2%

38,3%

42,1%

44,0%

51,5%

67,1%

0,0%20,0%40,0%60,0%80,0%

تطاو�ن

جندوªة

سليانة

القصر�ن

سيدي بوز�د

باجة

امل0دية

أر�انة

زغوان

الق�+وان

مدن�ن

منوªة

BCاملعدل الوط

صفاقس

تو�س

قا®س

الKاف

نابل

بن عروس

قفصة

ب¨�رت

امل�ست�+

سوسة

توزر

uقب�

ةغ�+ متKون

53,4%

متKونة

34,8%

مختصة

11,8%
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إ±¦ جانب nياeل التKو�ن اlTاصة فإن الوeالة ولإلشارة، 

صاص ختتKو�نا ux االتو�سية للتKو�ن امل�B تؤمن 

B ؤnل التقBC امل�"م�شط روضة أطفال " ux مستوى امل

 ي التKو�ن والتدر�ب امل�B بالزnور وقرقنةبKل من مركز 

  التالية:اإلحصائيات كما تب�نھ 

 2015 2014 2013 السنة

 181 276 298 عدد املتكون�ن

 123 113 134 عدد املتخرج�ن

 

 �سب نفاذ األطفال إ±¦ جانب حرص الدولة ع�¦ تحس�نو 

إ±¦ خدمات مؤسسات الطفولة املبكرة وتقر�§Qا من 

وتطو�ر ال�سبة العامة والسuå إ±¦ التقليص  مستحق�Qا

من التفاوت ا0UTوي والفئوي وتمك�ن جميع األطفال 

دون تمي�� وم0ما eانت خصوصياQÄم من التمتع Qذه 

اlTدمات فإ´Qا �سå¦ إ±¦ تحس�ن جودة اlTدمات 

 ن خالل عدة برامج:وتطو�رnا م

·  ux ةU+يصية للسياسات املنتlé� إنجاز دراسة

تنمية الطفولة املبكرة بالتعاون مع البنك الدو±u ومنظمة 

ن+) النظم ( « SABER-DPE »اليو�سيف ع,+ اعتماد آلية 

وذلك  )لتحس�ن نتائج التعليم ux مجال الطفولة املبكرة

®غية �léيص حالة النظم والسياسات وال,+امج 

ماية ة والb+بية واT"التعليمية ux مجاالت ال/"ة والتغذي

أفرزت نتائج nذه الدراسة ال¡B تّم  .اعيةجتمواT"ماية اال 

 :ضمن ثالث أnداف خصوصيةتبو�§Qا 

بال�سبة لل0دف اlTصو'By املتعلق بإيجاد ب�ئة  -

اب سياسة مندمجة تم التأكيد ع�¦ غي: عمل مالئمة

وشاملة ملنظومة الطفولة املبكرة ونقص املوارد 

  .املالية وعدم وتبو�§Qا ضمن الوزارات املتدخلة

-  ux املتعلق بالتوسع By'صوlTبال�سبة لل0دف ا

تمثلت أnم النتائج ux ضعف �سب  :التطبيق

االلتحاق بخدمات الطفولة املبكرة، إ±¦ جانب 

ألطفال األشد تراجع nذه ال�سب بال�سبة إ±¦ ا

 حرمانا باملناطق الداخلية وا~"رومة. 

بال�سبة لل0دف اlTصو'By املتعلق برصد اUTودة  -

تب�ن غياب أنظمة لرصد ومتا®عة معاي�+  :وضما´Qا

 اUTودة رغم وجود nذه املعاي�+ مسبقا.

�léيص مؤسسا�ي تمكن إدارة اإلشراف من  ·

 التوصل إ±¦ حلول لإلشKاليات املتعلقة بطرق التصرف

وال�سي�+ ع�¦ املستو��ن املركزي وا0UTوي وال¡B من شأ´Qا 

تا®عة ملتجاوز التفاوت ا0UTوي وتحس�ن آليات التقييم وا

عاون برنامج التوذلك عن طر�ق  ux مجال الطفولة املبكرة

مع االتحاد األورو¼ي ux إطار برنامج مساندة تنفيذ اتفاق 

اع تقديم مساندة فنية لقطمن خالل  )P3Aالشراكة (

 Technical Assistanceالطفولة عن طر�ق اآللية (

Exchange TAIEX(. 

منظومة معلوماتية ملتا®عة ومراقبة وتقييم وضع  ·

التعاون مع  ux إطار خدمات محاضن ور�اض األطفال

 منظمة اليون�سيف.  

ux مجال مراجعة منظومة التKو�ن األساByz مل�شطي  ·

åإعداد املرج ux ر�اض األطفال تم الشروع Bامل� u

 بالكفايات ملر¼ي الطفولة األو±¦ واملبكرة وإعداد أدلة

 ش0ادةالت�سيق مع ا0UTات الرسمية لنيل و  ،املKون 

عة ومراج مر¼ي طفولة أو±¦ ومبكرة" -BC ساميمؤnل تق"

كما  .كراس الشروط اlTصو'By ملراكز التKو�ن اlTاصة

 ux2014  ةمج التKو��ياانطلق العمل ux مراجعة ال,+ 

من خالل إعداد دراسة �léيصية  2015وتواصل سنة 

 ومراجعة محاور التKو�ن.

الشروع ux إعداد سلم تقييم مك�سبات األطفال  ·

بر�اض األطفال والذي سيمكن من تKو�ن فكرة عامة 

عما يتلقاه الطفل التو�¤By من مك�سبات Qذه املرحلة 

ج مالعمر�ة مع تحديد سبل تطو�رnا ع,+ تطو�ر ال,+ا

 واملضام�ن واملقارªات وتنمية الكفاءات.

بية الدامجة بر�اض دليل الb+ الشروع ux إعداد  ·

نطلق العمل ع�¦ صياغتھ خالل سنة األطفال الذي ا

 طفال املعوق�ن بر�اض األطفال وذلك uxلتع0د باأل ل 2015

�د اإلطارات و مع العمل ع�¦ تز  ،إطار املقارªة الدامجة

جع واملعينات الالزمة لتجو�د العاملة باملؤسسات باملرا

  تدخالQÄم الb+بو�ة.

العمومي ux مجال  االس�ثمار التوجھ نحو تطو�ر ·

نظرا ألnمية تجرªة املؤسسات العمومية  ر�اض األطفال

ux مجال الb+بية ux الطفولة املبكرة باعتبار جودة 
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اlTدمات ال¡B توفرnا واإلقبال امل�bايد عل�Qا من قبل 

طارات وتوفر أساسا لكفاءة اإل األولياء والراجع 

 من خالل: وذلك، املالئمة الفضاءات والتج��0ات

بكرة برنامج إحداث فضاءات الطفولة امل -

فضاءات عمومية  7 بمؤسسات الطفولة: إحداث

 تكر�سا األولو�ة ذات للb+بية قبل املدرسية باملناطق

 ب�ن وتKافؤ الفرص واإلنصاف املساواة ملبادئ

) م¨�ل بورقيبة(األطفال بKل من ب¨�رت  جميع

 �+وامل�ست )ط,+قة( وجندوªة )ر هللانص( والق�+وان

 سيدي بوز�د) و الشراحيلو  سيدي بنور و  اUTنايحة(

 . (املزونة)

إعادة  برنامج إعادة إحياء ر�اض األطفال البلدية: -

Kل من اT"مامات ر�اض بلدية ب QÄ5يئة وتج��0

ªبلة زغوا+ مشارقة/¶وتازركة/نابل و�ªن وملطة و

 /امل�ست�+.

برنامج إدراج األطفال أبناء العائالت املعوزة بر�اض  -

من أبناء العائالت  طفال 1317تمك�ن  األطفال:

القصر�ن وسيدي بوز�د (واليات  6املعوزة بـ

من التمتع  )والق�+وان وجندوªة والKاف وسليانة

بحق0م ux اإللتحاق بروضة مما çساnم ux حسن 

مية قدراQÄم ومساعدة أسرnم ع�¦ ترªيQRم وتن

خالل  nذا ال,+نامجساnم و العناية السليمة Qم. 

ر�اض بعض الدعم املادي لux توف�+  2015سنة 

ة باملناطق الر�فية ذات األطفال اlTاصة املوجود

 :األولو�ة

 الوالية
 عدد

� ناملنتفع

 االعتمادات

 املرصودة

ة  أ.د. 56.025 249 جند̈و

 .أ.د 56.700 252 الxاف

 .أ.د 13.000 130 الق�?وان

 أ.د. 46.375 250 القصرEن

 

1133

 ¦åسç غرس القيم اإلسالمية إ±¦ قطاع الكتات�ب

السمحاء لدى الناشئة ومواكبة املنا() البيداغوجية 

اT"ديثة واالس0ام الفاعل ux صقل مواnب الطفل 

Tنھ للتحض�+ إ±¦ مباشرة اnو�ن فكره وذKياةوت" 

 عدد عرفوقد  .املدرسية بأوفر حظوظ النجاح

 كتابا 1355الكتات�ب تطورا ع,+ السنوات األخ�+ة إذ بلغ 

كتابا  1228مقابل  .2014/2015خالل السنة الb+بو�ة 

، أي بمعدل ز�ادة 2010/2011خالل السنة الb+بو�ة 

�وجد العدد األك,+ من كتابا سنو�ا. و  32سنو�ة تقدر بـ

 .اجدnذه الكتات�ب باملس

 

-: >سبة ال£¦�يل بالكتات©ب لxل ألف طفل3خارطة 

2014/2015 

 املصدر: وزارة الشؤون الدي�ية

 

 طفال 34960وªلغ عدد األطفال امل«Uل�ن بالكتات�ب 

طفال  35142مقابل  ،2014/2015خالل السنة الb+بو�ة 

�سبة لتناnز بذلك  ،2010/2011الل السنة الb+بو�ة خ

ئة بالكتات�ب بال�سبة لألطفال من الف ال�«Uيل الوطنية

 لKل ألف طفل. 88.6سنوات  5-4العمر�ة 
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من مجموع  ux48.9% املقابل، ناnزت �سبة الفتيات 

 17105األطفال امل«Uل�ن بالكتات�ب، حيث بلغ عددnن 

 طفال. 17855طفلة مقابل 

 

-¦�ل�ن بالكتات©ب حسب اe�Mس: توز�ع األطفال امل20رسم 

2014/2015 

 
 املصدر: وزارة الشؤون الدي�ية

 

 %51.5سنوات  5مثل األطفال ux عمر من ج0ة أخرى، 

بالكتات�ب خالل السنة من مجموع األطفال امل«Uل�ن 

  سنوات. ux4 عمر  %48.5، مقابل 2014/2015الb+بو�ة 

 

امل¦�ل�ن بالكتات©ب حسب العمر : توز�ع األطفال 21رسم 

 2014/2015 -واe�Mس

 
 املصدر: وزارة الشؤون الدي�ية

 

ªللمؤدب�ن و uم�UTخالل السنة  مؤدبا1334لغ العدد ا

 مؤدبا. 752مؤدبة و 582 مم¯Q، 2014/2015الb+بو�ة 

 طفال.  n26ذا وقد ناnز نص�ب eل مؤدب من األطفال 

1144

 ux تأث�+ا إيجابّيا Bّyzسار املإّن للتعليم ما قبل املدر

يKون األطفال الذين تا®عوا  حيث ،الدراByz للطفل

التعليم قبل املدرByz أكÿ+ استعدادا للتعليم االبتداµّي، 

ف0و وسيلة ناجعة للمحافظة ع�¦ نوعية التعليم والّرفع 

nر�ي الّرسوب من ظالV"د  من جودتھ، وnو كذلك وسيلة

وقد أدركت عديد البلدان ذلك، نقطاع املدرBّyz. واال 

وعملت ع�¦ االس�ثمار n uxذه املرحلة بتعميم التعليم 

قبل املدرBّyz وجعلھ إجبارّ�ا، وuð تجBC اليوم النتائج 

u األو±¦ x تصّدر أنظمQRا الb+بوّ�ة املراتبالباnرة ب

مالّية).التقييمات العامل
ّ

 ّية (بلدان أوروªا الش

 

 : تطور عدد األطفال امل¦�ل�ن بالسنة التحض�?ية 22رسم 

 املصدر: وزارة الb+بية

 

أقسام تحض�+ية باملدارس تّم ®عث n uxذا اإلطار، 

ن بداية م االبتدائية لفائدة األطفال ux سن اlTامسة

وقد مكنت االس�ثمارات  .2001/2002الدراسية  السنة

ux ال من تطو�ر خارطة املدارس  املرصودة سنو�اU~ذا اn

االبتدائية ا~"تضنة ألقسام تحض�+ية ليبلغ عددnا 

من  2014/2015 الدراسيةخالل السنة مدرسة  2082

مدارس وز�ادة  6فتح أقسام السنة التحض�+ية بـ خالل 

 .Qاطفال ux عدد املرسم�ن  601بـ

من املدارس ا~"تضنة ألقسام  % 60ّن ومن املالحظ، فإ

 ��ك+ تّم الbتحض�+ية موجودة بالوسط غ�+ البلدي حيث 

�¦ املناطق ال¡ç Bعسر ف�Qا تدخل القطاع اlTاص ع

التعميم التدر�-u للسنة التحض�+ية  ع,+واUTمعيا�ي 

وفق خطة تقـوم ع�¦ التKامـل ب�ن القطاع�ن العمومـي 

انب جإ±¦  ولإلشارة، فإنھ واlTاص وال�سيج اUTمعيا�ي. 

فتيان

51,1%
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48,9%
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من تؤ  ،مة ألطفال الثالث واألر¼ع سنواتاlTدمات املقّد 

مس lاT طفالأل تحض�+ية  اأقسام®عض ر�اض األطفال 

د وزارة nذه املؤسسات وتخضع  .سنوات
ّ

ملراقبة وتفق

عدد  وقد بلغ. الb+بية من الناحيت�ن الb+بو�ة واإلدار�ة

األقسام التحض�+ية التا®عة لر�اض األطفال خالل السنة 

أشرف عل�Qا  قسما u2242 حوا± 2014/2015الb+بو�ة 

 .طفال 37944إطارا وانتفع Qا  2274

 

�ن للسنة التحض�?ية بالقطاع العمومي: 6جدول   تطّور عدد املدارس والتالميذ وامل̈ر

 السنة

 الدراسية

 املدارس

 األفواج

 األطفال املرسمون 

ون   املرّ̈

متوسط 

كثافة 

 الفوج
 ا�Mملة

م»�ا 

بمنطقة 

 غ�? بلدية

% 

بمنطقة 

 غ�? بلدية

 م»�م إناث ا�Mملة
>سبة اإلناث 

)%( 

2011/2010 2154 1278 59.3 2335 42060 20322 48.3 2314 18.0 

2012/2011 2116 1251 59.1 2351 42934 20650 48.1 2331 18.3 

2013/2012 2055 1207 58.7 2329 45351 22133 48.8 2293 19.5 

2014/2013 2076 1229 59.2 2406 46551 22684 48.7 2359 19.3 

2014/2015 2082 1248 59.9 2398 47152 23175 49.1 2328 19.7 

 املصدر: وزارة الb+بية
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 إشxاليات أvم 

 ال@?بية �� سن ما قبل الدراسة

 اإلشxاليات العامة:

 موحد يتو±¦ ضبط السياسات العامة والتخطيط وال,+مجة والت�سيق ب�ن مختلف املتدخل�ن ux ا~Uال.�ش�ت القطاع ux غياب nيKل  §

غياب منوال تنمية قائم ع�¦ املساواة والعدالة االجتماعية، وذلك قصد مساعدة األطفال واليافع�ن وأسرnم ع�¦ تحقيق جودة اT"ياة  §

Q من خالل تنو�ع آليات اإلحاطة uا ع,+ توف�+ خدمات مندمجة والرفاه االجتما�nم بما يضمن توازن األسرة واستقرارQ.م والتع0د بأبنا

 ذات جودة.

ندرة الدراسات والبحوث العلمية ux مجال الb+بية ux الطفولة املبكرة ومالءمQRا lTصوصيات السياق الb+بوي االجتما�u التو�¤By خاصة  §

 ®عد التحوالت ا~Uتمعية ال¡B �ش0دnا البالد.

ن إ±¦ النقائص واالشKاليات وايجاد ضعف قا §
ّ
عدة البيانات واملعطيات اإلحصائية ال¡B من شأ´Qا أن �ساعد ع�¦ �léيص الواقع والتفط

 اT"لول املالءمة ملواجQR0ا.

§ .u$عدد إطارات التفقد البيداغو ux النقص 

راحل املبكرة أحد أولو�اQÄا مقارنة بما �ساnم بھ ux بقية املعدم اعتبار ا0UTات والوeاالت املانحة أو املمولة الb+بية والرعاية ux الطفولة  §

 التعليمية.

 نقص ux الو�u بحقوق واحتياجات األطفال ذوي اإلعاقة وعدم وجود برامج تحس�سية خاّصة �Uّéع ع�¦ إدماج0م ux ا~Uتمع.  §

§ .u-اتي+bمركز�ة القرار وغياب التخطيط االس 

 املنظومة القانونية:

 مكن من سن أحKام زجر�ة من شأ´Qا اT"ّد من التجاوزات واالخالالت ال¡ç BشKو م¯Qا قطاع الطفولة املبكرة. نص �شر�uå يغياب  §

 ان�شار الفضاءات الفوضو�ة ال¡B �ستقبل األطفال ux سن ما قبل الدراسة خارج األطر القانونية. §

 الوصول إ±¦ التعليم والتدر�ب امل�B.عدم تفعيل ال�شر�عات ال¡B تكفل لألطفال ذوي اإلعاقة اT"ماية وتKافؤ فرص  §

 النفاذ إno خدمات ال@?بية قبل املدرسية:

و�ªن  فوارق nامة ب�ن الواليات�«Uيل مع ) قص ux �سبة االلتحاق بخدمات مؤسسات الb+بية ux الطفولة املبكرة (ر�اض األطفالن §

 .و�ªن املستو�ات االقتصادية لألسر األوساط

م ux حرمان ساnالذي اlTاص  لقطاعا أمام ف«° ا~Uالو ux ر�اض األطفال  س�ثمارالتدر�-u من اال  ھا�«"ابشبھ غياب القطاع العمومي و  §

  بة ux اT"ياة.انطالقة طي ممتKافئة تضمن ل0و�عميق التفاوت مما حال دون تمكي¯Qم من فرص العديد من أطفال األسر الفق�+ة والر�فية 

 ل0ذه الفئة والتباين الشديد ب�ن املدن واألر�اف و�ªن ا0UTات الداخلية والساحلية.ضعف املوارد املالية وال£شر�ة ا~lصصة  §

 جودة اVMدمات:

ضعف كفاءة ال,+امج املوج0ة ملرافقة األولياء ux التع0د بأبنا.Qم الذين ال يتمكنون من ارتياد مؤسسات الطفولة املبكرة ®شKل يضمن  §

Vل مالئم لKم ®شnية سليمة وإعدادªم ترQRيªياة بصفة عامة.تر"Vياة املدرسية ول" 

 التكوEن:

لضرورة وعدم مالءمتھ باux ا~Uال األساByz ®س£ب محدودية التKو�ن بمؤسسات الطفولة األو±¦ واملبكرة كفاءة اإلطار العامل  ضعف §

تحس�ن لدورات تKو��ية  من املشاركة uxالعامل�ن Qا  مك�نبت املؤسساتعدم ال�bام أ#"اب إ±¦ جانب  الحتياجات األطفال واألولياء

 مؤnّالQÄم. 

 .مؤشرات ق�س أثر التKو�ن ع�¦ املر�ªن واألطفال ضعف منظومة التKو�ن (التKو�ن األساByz والتأط�+ والتوجيھ) املقدم للمر�ªن وغياب §

 ال°?امج وا6/توEات البيداغوحية:

(قبل  ات والتوج0ات وضعف ارتباط0ا باحتياجات ا~Uتمعضعف الb+ابط والتKامل ب�ن مختلف املراحل الb+بو�ة والتعليمية ux ا~"تو� §

(uåوثانوي وجام Byzاملدرسة وأسا. 

غياب إطار وطBC مرجuå للتقييم çس�ند إ±¦ معاي�+ ومؤشرات علمية مع غياب آليات متا®عة موحدة يمكن النفاذ إ±¦ مخرجاQÄا من وضع  §

 برامج قطاعية وأخرى مشb+كة لتنمية الطفولة املبكرة والطفولة بصفة عامة. 
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ر�اض األطفال وكذلك بمؤسسات الb+بية قبل املدرسية سنوات رغم وجود برنامج موّحد للb+بية ب 5تباين مك�سبات األطفال ux سن  §

 أّن مخرجات الb+بية n uxذه املرحلة تبقى متفاوتة من حيث النوعّية واUTودة بحسب املؤسسات ومرجعياQÄا وأدوات وطرق 
ّ
األخرى، إال

 لتعليم الحقا.ا بي¯Qم ux مرحلة اعمل0ا ومدى كفاءة العامل�ن ال#Byء الذي يؤثر ع�¦ حظوظ0م وتKافؤ الفرص فيم

 الحتياجات الطفل ومالءمQRاألطفال ux سن ما قبل الدراسة والطرائق املعتمدة وعدم لعدم احb+ام ال,+امج البيداغوجية املوج0ة  §

 إقداره ع�¦ التم�� وإثبات الذات.و  االجتما�u واالندماجملساعدتھ ع�¦ تحقيق التكيف 

ة اlTاصة بالb+بية ux الطفولة املبكرة وخاصة املقارªات مما يجعل0ا متباينة وغ�+ مواكب عدم تحي�ن وتوحيد ال,+امج واملعينات البيداغوجية §

 للتطورات والتقدم ا~"رز ع�¦ املستوى العر¼ي والعالux Bü مجال تنمية الb+بو�ة اUTديدة املعتمدة.

 

 الكتات©ب

إ±¦  مبيوتر)غياب مستلزمات التعليم اT"ديث (مثل الكو  نقص ux التأث�ث والb+ميم والصيانةضعف الب�ية التحتية للكتات�ب مع �«Uيل  §

 للقطاع. ضعف االعتمادات املرصودةجانب 

ذ أنھ يتمتع بمنحة ش0ر�ة ومع�ن ش0ري عن eل تلميux الغرض حيث قانون أساByz  مع غياباملؤدب لسلك الوظيفة العمومية عدم انتماء  §

 دينارا. ç20ساوي 

 مؤnالQÄم ع�¦ حفظ0م للقرآن الكر�م واقتصار املؤدب�ن ضعف تKو�ن ®عض  §

 

 السنة التحض�?ية

  أّن تبّ�ن  2001/2002منذ إحداث األقسام التحض�+ية سنة  ال°?امج: §
ّ

b+بية QÄا وزارة الل�ن ال يحb+مون ال,+امج الرسمية ال¡B أعّد ®عض املتدخ

وال¡B ترا�u خصوصيات الb+بية قبل املدرسية وما يحتاجھ الطفل ux تلك املرحلة. فقد �عددت ال,+امج وطرق التدر�س مما أدى ا±¦ تباين 

u ضوء xكب�+ ux مك�سبات األطفال n uxذا ا~Uال وأثر سلبا ع�¦ القيمة املضافة للسنة التحض�+ية. وتفاقمت nذه الظاnرة ®عد الثورة 

+ املؤnّل�ن. غ�االنفالت امل«Uل ع�¦ مستوى احb+ام كراس الشروط املتعلق Qذا ا~Uال وفتح مؤسسات من قبل العديد من املتدخل�ن 

±¦ القطاع اlTاص وعدم وضوح خارطة املؤسسات اlTاصة ا~"تضنة إوقد eان لغياب التفقد البيداغو$u واالداري خاصة بال�سبة 

lدمات املسداة ux ع�¦ جودة اe ux Tل إدارة ج0و�ة باإلضافة ا±¦ ضعف الت�سيق ب�ن املتدخل�ن الرئ�سي�ن أثر سل¸Bّ لألقسام التحض�+ية 

 . Uالnذا ا~

املؤسسات اT"اضنة ألقسام تحض�+ية ux القطاع�ن العمومي واlTاص  �شKو جّل  :التكوEن اVMاص باإلطار ال@?بوي للسنة التحض�?ية §

 نة n uxذا ا~Uال. من قلة االطارات املKوَّ 

يQRا وضرورQÄا ux إعداد الطفل للدراسة واملساnمة سنوات رغم الو�u بأnّم  6-5عدم إجبار�ة السنة التحض�+ية ومجانيQRا للفئة العمر�ة  §

 ،ux تحقيق نتائج أفضل

 ،رسيةنقص ux التج��0ات الb+بو�ة اlTاصة بالفضاءات التحض�+ية وعدم مالءمQRا مع متطلبات الb+بية قبل مد §

¦ ذلك من خالل ضعف ال�«Uيل بأقسام §
ّ

 عدم إقبال األولياء باملناطق الر�فّية ع�¦ تمك�ن أبنا.Qم من االلتحاق بالسنة التحض�+ّية وقد تج�

 ،والثقاux السنة التحض�+ّية ال¡B تّم فتح0ا داخل مدارس ر�فّية لعدة أسباب م¯Qا االجتما�u واالقتصادي

ر الظروف الb+بو�ة و  §
ّ
 ،ال/"ّية املالئمة داخل العديد من الفضاءات ا~"تضنة للسنة التحض�+ّيةعدم توف

Qا ن�يجة مطالبة �عدم ال�bام الكث�+ من املؤسسات اlTاصة ا~"تضنة للسنة التحض�+ّية باألnداف املرسومة للb+بية قبل مدرسية وت£نّ  §

 ،ux التقليص من نجاعة املردود الb+بوي ل0ذا ال,+نامجاألولياء بتعليم منظورQîم القراءة والكتابة ®شKل صر�ح، وnو ما أس0م 

ة ة سنو�ا لبناء وQÄيئما ما يرصد من اس�ثمارات nاّم صعوªة �عميم السنة التحض�+ّية رغم ما يبذل من مج0ودات من قبل الدولة سيّ  §

 B¡رة الداخلية وال¨�وح الU+رة الnا�ي وظاKا املناطق الر�فية و أقسام تحض�+ية ن�يجة تراجع الوالدات وال�ش�ت السQ¯و ما يفسر �عا�ي مn

 ،وجود العديد من املدارس ذات الفرق جل0ا ux وسط ر�في

ضعف مساnمة القطاع اlTاص وال�سيج اUTمعيا�ي وا~Uتمع املد�ي ux معاضدة مج0ود الدولة ux �عميم السنة التحض�+ية رغم  §

 .ال�Uéيعات
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 مق@?حات أvم 

 ال@?بية �� سن ما قبل الدراسة

 

لشراكة ب�ن القطاع با QÄاخدمات الطفولة املبكرة والتحس�ن من جودالنفاذ إ±¦ الطفولة املبكرة إ±¦ الb+فيع من �سب  مجالux  �سå¦ الدولة

جانب تمتيع األطفال باT"ماية  ±¦nذا إ والقطاع اlTاص خاصة باملناطق ذات األولو�ة وحسب طرق تدخل مختلفة ومتجددة.العمومي 

 وذلك ع,+: القانونية املتKاملة واملتناغمة دون تمي�� ووضع نصوص0ا التطبيقية

 ال@?فيع �� >سبة النفاذ إno خدمات ال@?بية ما قبل املدرسية:

Qا أnم مرحلة تبóC ف�Qا lmصية الفرد وتحدد ف� UTودة مسار حياتھ Qا الb+بية ذات اباعتبار أnمية االس�ثمار ux تنمية الطفولة املبكرة لḰو

 :2016سنة ومستقبلھ فإن العمل ع�¦ استعادة الدولة لدورnا n uxذا ا~Uال çعت,+ خيارا اسb+اتيجيا وللغرض س�تم برمجة خالل 

 2بوالية قا®س و 2وز�د، بوالية سيدي ب 1بوالية سليانة،  1 بوالية امل0دية، 2بوالية امل�ست�+،  1بوالية القصر�ن،  1روضة بلدية ( QÄ10يئة  §

ـــ  مع  للروضة الواحدة) .د.أ 200 .د. (بKلفةم 3.8بوالية نابل) ux إطار برنامج إعادة إحياء ر�اض األطفال البلدية بKلفة جملية تقدر بــــ

 .2015روضة م,+مجة خالل سنة  13استكمال إنجاز 

إحداث فضاءات لlVدمات املندمجة تتع0د بالعائالت واألطفال من ب�ن الفئات األكn +ÿشاشة وتقدم ل0م خدمات وقائية ودعما نفسيا  §

 .اإليجابية األسر�ةوترªو�ا واجتماعيا إ±¦ جانب الb+بية الوالدية لتحس�ن �ع0د األولياء بأبنا.Qم ux إطار الb+بية 

 أد لKل فضاء موزعة ع�¦ مختلف واليات اUTم0ور�ة. 218ملبكرة بKلفة للطفولة ا فضاء QÄ29يئة وتج��0  §

+بوي ا~lتص وتدعيم اإلطار الb يتم حاليا تطبيق برنامج جديد لبناء ر�اض أطفال بKافة األحياء العسكر�ة ال¡B س�تم إنجازnا مستقبال §

 نتدابات سنو�ة.اب

 تنمية الطفولة املبكرة: متعددة القطاعات �� مجالإعداد اس@?اتيجية 

حول املة شاسb+اتيجية الوطنية الوزارة ux وضع  انطلقت، وإرساء نظرة شمولية للقطاع ز�د nيKلة القطاع وتنظيمھقصد إيجاد حلول مل

0UTات اجيات االيون�سيف والبنك الدو±u تتضمن تحليل الوضع الراnن من ح" وذلك بالتعاون مع سنوات 8الطفولة املبكرة منذ الوالدة إ±¦ "

من خالل  ،nو متوفر من مؤسسات وخدمات ux الطفولة املبكرة واألطراف املستفيدة (أطفال وأسر) واملوارد املالية وال£شر�ة الضرور�ة وما

ج محيث س�تم تحديد الرؤ�ة واألnداف وا~"اور األساسية ووضع برنا اعتماد مقارªة �شاركية تضم eل املتدخل�ن وا~lتص�ن والفاعل�ن.

   إ±¦ جانب برامج سنو�ة تنفيذية وتحديد امل��انية ا~lصصة ل0ا.  2021-2017تنفيذي 

 إصالح املنظومة القانونية

ات ك�ن األطفال بمؤسستم وذلك ux إطار اT"رص ع�¦ إصدار قانون ~"اضن ور�اض األطفال ومراجعة كراس شروط فتح روضة أطفال §

الطفولة املبكرة من ترªية ذات جودة حسب املعاي�+ واملؤشرات النوعية والكيفية �ستجيب الحتياجاQÄم النمائية وتضمن سالمQRم البدنية 

فال طمؤسسات الطفولة املبكرة و�حBü األ  ينظمقانون  وnو واملعنو�ة وترا�u جميع حقوق0م تماشيا مع مبدأ مصV"ة الطفل الفض�¦، 

يتعلق باحتضان أو استقبال أطفال ux سن ما قبل  ا�سلط ع�¦ eل من يحدث أو يدير أو يمارس �شاطزجر�ة من خالل سن عقوªات 

لك وتم ذمعاي�+ ومؤشرات اUTودة  باعتماد، إ±¦ جانب مراجعة كراس شروط فتح ر�اض األطفال الدراسة ع�¦ خالف الصيغ القانونية

  لفاعلة وذات الصلة با~Uال.بصفة �شاركية مع األطراف ا

سلك م�شطي ر�اض األطفال ux إطار تنظيم قطاع الت�شيط بر�اض األطفال العمومية وتدعيم التوجھ نحو  ب�نظيم أمر يتعلقإصدار  §

انب جUال وفتح اآلفاق امل0نية بال�سبة ل0م، إ±¦ ا~انتداب إطارات مختصة ux و القطاع العمومي بمجال الطفولة املبكرة  دعم تدخل

 خ�+ة من اإلنجاز.�عت,+ nذا النص القانو�ي ux مراحلھ األ و �سو�ة وضعية م�شطي ر�اض األطفال ووضعية م�شطي تطبيق ر�اض األطفال، 

§  ux و�نKللت By'صوlTمحضنة أطفال بمؤسسات  واختصاصت�شيط روضة أطفال  اختصاصإصدار قرار إحداث كراس الشروط ا

Bو�ن امل�Kكة ملتا®عة ومراقبة مؤسسات الت+bنة فنية اس�شار�ة مشUT اصة وقرار إحداثlTا Bو�ن امل�Kالت xإطار ال u إ±¦ الرفع من uåس

yzو�ن األساKقطاع محاضن ور�اض األطفال ودعم املوارد ال£شر�ة بالت ux بو�ة العاملة+bو�ن املوجھ لإلطارات الKجودة التB ¦±إ uåوالس 

مز�د إحKام مراقبة س�+ nياeل التKو�ن واإلشراف ع�¦ ال,+امج البيداغوجية املعتمدة وضمان مستوى كفاءة املKون�ن وإسناد الش0ادات 

 .ux االختصاص

 مراجعة املنا²± ال@?بوEة املوجwة لألطفال

يداغوجية الالزمة ح¡ó يتالءم مع احتياجات األطفال و�Kون مراجعة املن+) البيداغو$u بر�اض األطفال و�عز�زه باملعينات وا~"امل الب

 مواكبا للتطورات العلمية اUTديدة مع تKو�ن اإلطارات T"سن تطبيقھ ووضعھ ع�¦ ذمQRم
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 الكتات©ب

 وضع برنامج تKو�BC شامل لفائدة املؤّدب�ن (علم نفس الطفل، تقنيات التواصل، الوسائط البيداغوجية...). §

بما çستجيب للشروط البيداغوجية اT"ديثة ومصV"ة واملتعلق بإعادة تنظيم الكتات�ب القرآنية  1980س£تم,+  6القرار املؤرخ ux  تنقيح §

 .الطفل الفض�¦

 بالتعاون مع اإلطارات ا~lتّصة ux علم النفس وعلوم الb+بية. إعداد برنامج جديد للb+بية بالكتات�ب §

 

 السنة التحض�?ية

 رساء السنة التحض�+ية واالرتقاء بما تقّدمھ من خدمات ترªو�ة يقb+ح العمل ع�¦:إل  املالئمةتوف�+ الظروف من أجل 

 جبار�ة وا~Uانية،  ة من حيث اإل مراجعة القوان�ن والb+ات�ب لضمان �عميم السنة التحض�+ية خاصّ  §

 nّم �ªن وإطار اإلشراف البيداغو$u وا~Uتمع املد�ي لتفس�+ أتKو��ية لفائدة األولياء واملر دورات عالمية وتحس�سية و إتنظيم تظاnرات  §

 ّCبية قبل املدرسية وتب+bا الQتقوم عل� B¡داف0ااملبادئ الnأ B، 

 يجاد آلية متا®عة وتقييم تضمن احb+ام تطبيق ال,+امج الرسميّ إ §
ّ
�ات درسية من حيث الوسائل والتج�0املبات الb+بية قبل ة ومتطل

 والفضاءات،

 nيKل واحد، يرجع بالنظر إ±¦راف ع�¦ املسائل البيداغوجية والتنظيمية والتKو�ن توحيد اإلش §

 صة للسنة التحض�+ية وتجn��0ا بالوسائل التعليمية الالزمة،احb+ام الشروط الb+بو�ة وال/"ية املالئمة داخل الفضاءات ا~lصّ  §

 توف�+ الوسائل واملعينات البيداغوجية،بد اlTدمات �تجو  §

 درسية، املء وا~Uتمع املد�ي ux اT"ياة ما قبل األوليا إشراك §

�ن لصياغة ال,+امج ولتصّور أ�شطة تKون متوافقة مع غايات وأnداف السنة التحض�+ية ومستجيبة الnتمامات الطفل االستعانة با~lتصّ  §

ux بية قبل إ وحاجاتھ+bال ux عتمد ع�¦ حق الطفلç ويªدرسية،املطار مشروع تر 

 �Uéيع القطاع اlTاص ملز�د االس�ثمار ux السنة التحض�+ية  §

 �عميم السنة التحض�+ية §
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22 

2211

 Byzتندرج املرحلة االبتدائية ضمن التعليم األسا

 )11-6(و�ستقطب األطفال املنتم�ن إ±¦ الفئة العمر�ة 

 للb+بية التوجي B من القانون  19. و�نّص الفصل سنة

، ع�¦ أّن التعليم 2002 جو�لية املدرByz والتعليم

ل 
ّ
 تKو�ن إ±¦ و�رمي ،بذاتھ قائمة حلقةاألساByz يمث

 eاف حّد  بلوغ ل0م و�ضمن قدراQÄم ينBüّ ®شKل الناشئة

  والتKو�ن املعرفة من
ّ

 ux التعلم مواصلة من اإّم  ¯Qميمك

 أو امل�B بالتKو�ن االلتحاق من اوإّم  املوالية املرحلة

 بإجبار�ة 20قّر الفصل كما ي. عا~Uتم ux االندماج

 مواصلة ¦ع� قادرا التلميذ دام ما األساByz التعليم

 
ّ
. العمل Qا اUTاري  الb+ات�ب حسب طبيعية بصفة مھ�عل

 يKون  أن ¦ع� األولياء مع بالتعاون  املدرسة و�عمل

 األساByz التعليم ´Qاية قبل الدراسة عن االنقطاع

مّدة املرحلة ع�¦ أن  22و�نص الفصل  .است!ناءً 

 من املتعلم تمك�ن إ±¦ وQÄدف سنوات ستاالبتدائية 

 التعب�+ ux األساسية اآلليات ومن املعرفة اك�ساب أدوات

 كفايات وامتالك واT"ساب والقراءة والكتا¼ي الشفوي 

 ع�¦ أجنب�ت�ن لغت�ن وux العرªية اللغة ux التواصل

  مساعدة إ±¦ QÄدف كما األقل،
ّ
 ذnنھ تنمية ع�¦ ماملتعل

 واليدو�ة البدنية ومؤnالتھ الفBC ھوحّس  العم�u وذeائھ

 .اUTما�u الع�ش ومقتضيات املواطنة قيم ع�¦ وتر�ªتھ

يث نّص ux ليعّزز nذا املسار ح 2014دستور وجاء 

التعليم إلزامي إ±¦ سّن السادسة  ع�¦ أّن  39الفصل عدد 

 Uا�يا~ العمومي التعليم ux اT"ق الدولة تضمنو عشرة. 

ور�ة الضر  اإلمKانيات توف�+ إ±¦ و�سå¦ ،مراحلھ بKامل

 ع�¦ عمل� كما. والتKو�ن والتعليم الb+بية جودة لتحقيق

 تما.Qاوان اإلسالمية العرªية nو�QRا ux الناشئة تأصيل

BCية اللغة ترسيخ وع�¦ الوطªو�عميم ودعم0ا العر 

 اتواT"ضار  األجن£ية اللغات ع�¦ واالنفتاح استخدام0ا

 اإل�سان. حقوق  ثقافة و�شر اإل�سانية

 uxاالبتدائية  لمرحلةلمثلت األnداف املرسومة تو 

باlTصوص ux مز�د اT"ّد من  ا~lططات السابقة

ظاnر�ي الفشل واالنقطاع املدرByz ع,+ االرتقاء بجودة 

مك�سبات التالميذ إ±¦ مستوى املعاي�+ الدولية وتحس�ن 

املرحلة وظروف الدراسة والعمل Qذه �سب التدّرج 

جاه تكر�س مبدإ اإلنصاف 
ّ
وتطو�ر اT"ياة املدرسّية ux ات

ي. ات التمي�� اإليجا¼وتKافؤ الفرص من خالل تطو�ر آلي

لت nذه األnداف تجسيما ألnداف برنامج 
ّ
Kوقد �ش

الb+بية لUVميع واألnداف اإلنمائية لأللفية واعتمادا ع�¦ 

 مختلف التقييمات الوطنية والدولية. 

221111

اlTاصة بالفئت�ن  7الصافية للتمدرسش0دت ال�سب 

 ا متواصالسنة تحّسن )11-6(سنوات و 6العمر�ت�ن 

 دux حدو  ل�ستقّر خالل الثالث سنوات األخ�+ة تباعا

 .%99.0و 99.5%

 سنة 11-6سنوات و 6الeسب الصافية لتمدرس الفئة العمرEة  تطور : 7جدول 

 15/201420 14/201320 13/201220 20112012/ 2010/2011 الفئة العمرEة

 سنوات 6

 99,5 99,5 99.4 99.4 99.3 فتيان

 99,5 99,5 99.4 99.4 99.3 فتيات

 99,5 99,5 99.4 99.4 99.3 جملة

 سنة 6-11

 98,9 99,0 98.9 98.8 98.0 فتيان

 99,1 99,1 99.2 99.1 98.6 فتيات

 99,0 99,0 99.0 99.0 98.3 جملة

 املصدر: وزارة الb+بية

                                                                    
ال�سبة الصافية للتمدرس = (عدد التالميذ امل«Uل�ن من فئة عمر�ة معينة /  7

  X 100مجموع األطفال من نفس الفئة العمر�ة) 
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املدارس ارتفاعا ux مفتتح السنة الدراسية ش0د عدد 

 4544مدرسة مقابل 4565ليصل ا±¦  2014/2015

مدرسة جديدة  21السنة الفارطة وذلك بإحداث  خالل

 مدرسة باملناطق الر�فية.11م¯Qا 

، Uّôل عدد 2011/2012انطالقا من السنة الدراسية و 

 سنةخالل التلميذا  1066493التالميذ ارتفاعا ليبلغ 

خالل السنة 1049177 مقابل 2014/2015 الدراسية

 تلميذا.  17316الدراسية الفارطة أي بز�ادة بـ 

 ux ذا االرتفاع إ±¦ عامل�ن أساسي�ن أول0ما الز�ادةn و�عزى

عدد امل«Uل�ن اUTدد بالسنة األو±¦ ابتداµي وثان�Qما تأث�+ 

منذ خمس سنوات وما النظام اUTديد للتقييم املعتمد 

 نتج عنھ من ز�ادة ux �سب الرسوب.

فصال  Uّô120ل عدد الفصول ز�ادة بـ من ج0ة أخرى، 

مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة، ux  2014/2015سنة 

يبلغ ل ح�ن Uôل متوسط كثافة الفصل ارتفاعا طفيفا

تلميذا. 22.4

 

�ن للمرحلة االبتدائية: 8جدول   تطور عدد املدارس والتالميذ وامل̈ر

السنة 

 الدراسية
 املدرسون  الفصول  التالميذ املدارس

 متوسط

كثافة 

 8الفصل

نص©ب ³ل 

معلم من 

 9التالميذ

>سبة اإلناث 

)%( 

2010/2011 4518 1003017 45471 57349 22.1 17.5 48.1 

2011/2012 4523 1014836 46320 58833 21.9 17.2 48.1 

2012/2013 4523 1029559 46534 59786 22.1 17.2 48.1 

2013/2014 4544 1049177 47423 62484 22.1 16.8 48.2 

2014/2015 4565 1066493 47543 63303 22.4 16.8 48.2 

 املصدر: وزارة الb+بية

 

إقرار عدم فقد تّم  10أما فيما يتعلق بالفصول ذات الفرق 

تجميع أكÿ+ من مستو��ن بالفصل الواحد وإحداث 

 25فصول موحدة املستوى eلما تجاوز عدد التالميذ 

 من % 96للمستو��ن معا. وتجدر اإلشارة إ±¦ أن تلميذا 

  .توجد باملناطق الر�فية الفصول ذات الفرق 

nذا وقد تقلص عدد مدارس وعدد تالميذ نظام الفصول 

تلميذا خالل  21727درسة وم 747ذات الفرق من 

مدرسة  647إ±¦ حدود  2010/2011السنة الدراسية 

 .  2014/2015تلميذا خالل السنة الدراسية  16295و

 

 

 

                                                                    
 متوسط كثافة الفصل = عدد التالميذ / عدد الفصول  8

 نص�ب eل معلم من التالميذ = عدد التالميذ / عدد املدرس�ن 9

10  uð نفس القاعة و�دّرس0ما معا مدرس واحد.فصول تجمع ع�¦ الفصول ذات الفرق ux األقل مستو��ن دراسي�ن مختلف�ن 

الفصول ذات و تطور عدد املدارس والتالميذ : 23رسم 

 الفرق 

 
 املصدر: وزارة الb+بية
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 63303رس�ن بلغ عدد املد، املوارد ال£شر�ةع�¦ مستوى 

مقابل  2014/2015خالل السنة الدراسية مدرسا 

 819ز�ادة بـ السنة الفارطة م«Uّالمدرسا خالل  62484

ستقر نص�ب eل معلم من التالميذ ux حدود ل�مدرسا 

 547بلغ عدد املتفقدين من ج0ة أخرى،  .تلميذا 16.8

 527مقابل  2014/2015متفقدا للسنة الدراسية 

الفارطة وذلك دون اعتبار املتفقدين متفقدا السنة 

 116العام�ن ليبلغ معّدل عدد املدرس�ن للمتفقد الواحد 

 851. أما عدد املساعدين البيداغوجي�ن فقد بلغ مدرسا

 مقابل 2014/2015خالل السنة الدراسية مساعدا 

0ر سux ح�ن،  السنة الدراسية املنقضية.ساعدا م 871

عامال خالل  12010ية املدارس االبتدائع�¦ خدمة nذه 

السنة  11233مقابل  2014/2015 الدراسية سنةال

 .الفارطة

املردود الداخ�u، تم ux مفتتح السنة الدراسية بخصوص 

اعتماد نظام تقييم مك�سبات التلميذ  2010/2011

باملرحلة االبتدائية بمستوى الس�ت�ن األو±¦ والثانية 

 الدراسية سنةخالل الليصل  بھ تدر�جياوتواصل العمل 

إ±¦ مستوى السنة اlTامسة ابتداµي، ومن  2013/2014

أnم مرتكزاتھ االرتقاء باالستحقاق باعتماد املعدل 

وقد ساnم nذا النظام ux  .ع�¦ األقل) 10/20نوي (الس

انخفاض �سب االرتقاء وارتفاع �سب الرسوب 

بالسنوات األو±¦ والثالثة واlTامسة، وuð مستو�ات eان 

 آليا حسب النظام القديم للتقييم. االرتقاء Qا

ªمقارنة nذه ال�سب قبل و¼عد تطبيق نظام التقييم و  

اUTديد، نالحظ أن �سب االرتقاء امل«Uّلة خالل السنة 

األو±¦ والثالثة باملستو�ات  2009/2010الدراسية 

 %95.1و %96.2و e97.3%انت تباعا واlTامسة 

. 2013/2014سنة  %90.6و %91.1و %93.9وأصبحت 

 %3.4و %3.5و %2.6أما �سب الرسوب فKانت تباعا 

 . %7.8و %8.3و %5.9لتصبح 

 

 : تطور املردود الداخ�p للمرحلة االبتدائية (قطاع عمومي)24رسم 

 
 : وزارة الb+بيةاملصدر

 

 رحلة االبتدائية (قطاع عمومي)بامل تطور >سب االرتقاء: 9جدول 

 السنة الدراسية
السنة 

noاألو 

 السنة

 الثانية

 السنة

 الثالثة

 السنة

 الراPعة

السنة 

 اVMامسة

السنة 

 السادسة
 ا�Mملة

2009/2010 97.3 91.0 96.2 88.2 95.1 88.7 92.6 

2010/2011 93.4 90.3 94.8 88.6 94.1 89.2 91.7 

2011/2012 93.0 92.5 91.1 89.4 93.1 89.7 91.5 

2012/2013 93.5 92.9 91.0 91.4 93.7 90.3 92.2 

2013/2014 93.5 93.0 91.1 91.6 90.6 91.3 91.9 

 املصدر: وزارة الb+بية

92,691,791,592,291,9

6,17,37,56,77,1

1,3111,11

80,0%

85,0%
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95,0%

100,0%

2009/20102010/20112011/20122012/20132013/2014

�سب االرتقاء �سب الرسوب �سب االنقطاع
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 رحلة االبتدائية (قطاع عمومي): تطور >سب الرسوب بامل10جدول 

 السنة الدراسية
السنة 

noاألو 

 السنة

 الثانية

 السنة

 الثالثة

 السنة

 الراPعة

السنة 

 اVMامسة

السنة 

 السادسة
 ا�Mملة

2009/2010 2.6 8.3 3.5 10.2 3.4 8.1 6.1 

2010/2011 6.5 9.3 5.2 10.0 4.7 7.9 7.3 

2011/2012 6.5 7.4 8.7 9.6 5.4 7.7 7.5 

2012/2013 6.1 7.0 8.4 7.5 4.7 6.7 6.7 

2013/2014 5.9 6.9 8.3 7.5 7.8 6.2 7.1 

 املصدر: وزارة الb+بية

 

 رحلة االبتدائية (قطاع عمومي): تطور >سب االنقطاع بامل11جدول 

 السنة الدراسية
السنة 

noاألو 

 السنة

 الثانية

 السنة

 الثالثة

 السنة

 الراPعة

السنة 

 اVMامسة

السنة 

 السادسة
 ا�Mملة

2009/2010 0.1 0.7 0.3 1.6 1.5 3.2 1.3 

2010/2011 0.1 0.4 0.0 1.4 1.2 2.9 1.0 

2011/2012 0.5 0.1 0.2 1.0 1.5 2.6 1.0 

2012/2013 0.4 0.1 0.6 1.1 1.6 3.0 1.1 

2013/2014 0.6 0.1 0.6 0.9 1.6 2.5 1.0 

 املصدر: وزارة الb+بية

 

221122

ش0دت السنوات األخ�+ة تطورا مV"وظا ux عدد املدارس 

u للمرحلة االبتدائية xوالفصول والتالميذ واملدرس�ن 

حيث تضاعف عدد املدارس والتالميذ القطاع اlTاص 

والسنة  2010/2011والفصول ب�ن السنة الدراسية 

 263ليصل عدد املدارس مثال إ±¦  2014/2015الدراسية 

ومقارنة بالقطاع العمومي، يحافظ  .109مدرسة مقابل 

القطاع اlTاص ع�¦ مؤشراتھ الكيفية حيث بلغ نص�ب 

تلميذا وناnز متوسط كثافة  11.3معلم من التالميذ  eل

تلميذا خالل السنة الدراسية  19.8الفصل 

2014/2015.

 

 )القطاع اVMاصاملرحلة االبتدائية (تطور عدد املدارس والتالميذ واملدرس�ن ب: 12جدول 

السنة 

 الدراسية
 املدارس

 التالميذ

 املدرسون  الفصول 

متوسط 

كثافة 

 الفصل

نص©ب ³ل 

 معلم

من  

 التالميذ

 >سبة

اإلناث 

)%( 
 م»�م إناث ا�Mملة

2010/2011 109 24953 11886 1158 1893 21.5 13.2 47.6 

2011/2012 128 28875 13850 1345 2198 21.5 13.1 48.0 

2012/2013 155 33732 16146 1598 2667 21.1 12.6 47.9 

2013/2014 191 40043 19216 1946 3351 20.6 11.9 48.0 

2015/2014 263 48390 22941 2445 4278 19.8 11.3 47.4 

 املصدر: وزارة الb+بية
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 أvم اإلشxاليات 

�شKو nذه املنظومة عديد ال0نات والنقائص خاّصة ®عد �عليق عمل املعاnد العليا منظومة التكوEن األسا��7 واملستمّر للمدّرس�ن:  §

ال¡e Bانت تمّد القطاع بموارد ®شر�ة متKّونة تKو�نا مت�نا يأخذ ®ع�ن االعتبار خصوصيات املرحلة االبتدائية من النوا¾u  لتKو�ن املعلم�ن

 البيداغوجية والb+بو�ة. وeان لتعليق عمل nذه املعاnد أثر سل¸ux B تKو�ن املنتدب�ن اUTدد.

مستمّر�ن حّ¡ó �ستجيب ل�سق انتاج املعرفة امل�سارع وتطّور وسائل  تحتاج ال,+امج إ±¦ مراجعة وتحي�ن ال°?امج والكتب املدرسية: §

 االتصال.

م لدى التالميذ واحتياجاQÄم  طرق التدر�س والوسائل التعليمية: §
ّ
ما تزال تقليدية تفتقد إ±¦ املرونة وال ترا�u اختالف أ�ساق التعل

 اlTصوصية.

ات تقييم مرحلية تضمن جودة األداء. منظومة التقييم: §
ّ
 تفتقر إ±¦ مقاي�س موضوعية وإ±¦ محط

 يفتقد إ±¦ اال�«Uام مع �سق اT"ياة اليومّية. الزمن املدر��7: §

ة بالكفايات: §  لم تطّوع للواقع الb+بوي التو�¤By. املقا̈ر

الفتقاره للتج��0ات الb+بو�ة والبيداغوجية والصيانة  عدم قدرة الفضاء املدرByz ع�¦ أداء وظائفھ ع�¦ أحسن وجھ الفضاء املدر��7: §

 والQRيئة املناسبة.

ي أطر اإلشراف باملؤسسات الb+بو�ة تKو�نا إدار�ا وماليا وªيداغوجيا يخّول ل0م حسن اإلدارة الرشيدة. التكوEن: §
ّ

 عدم تلق

bّل امل0تّم�ن بالشأن الe ر سلبية باتت تؤّرقnذه املعيقات مجتمعة ظواn ّم0ا:أفرزتnبوي لعّل أ+ 

ي §
ّ
 سواء ux مستوى تحصيل املعرفة النظر�ة أو ux مستوى امل0ارات العملية، مك�سبات التالميذ تد�

B ظاnرة االنقطاع املدرByz: بالرغم من أن �سبة االنقطاع n uxذه املرحلة ال تتجاوز  §
ّ

y#ا ال تجّسم ما  % 1تفn ا تث�+ القلق باعتبارQ ّ́  أ
ّ
إال

ل، ع�¦ ضعف0ا، 
ّ
ينّص عليھ القانون التوجي B والدستور من إلزامّية التعليم إ±¦ سّن السادسة عشرة من ناحية، وuð من ناحية أخرى تمث

 تلميذا)، 9887عددا lòما من التالميذ املنقطع�ن (

 معضلة QÄّدد املنظومة الb+بو�ة برّمQRا.  استفحال ظاnرة الدروس اlTصوصية ال¡B أصبحت §

§ .u$لس البيداغوU~غياب تفعيل مجلس املؤسسة وا 

 

 املق@?حاتأvم 

 ux نطاق السuå إ±¦ توف�+ مختلف الظروف املساعدة ع�¦ تحس�ن وتطو�ر مردود املرحلة االبتدائية يقb+ح العمل ع�¦:

ة بالكفايات ومدى   للواقع ال@?بوي الوط}7.مالءم��ا تقييم العمل باملقا̈ر

 من خالل مراجعة:  تحس�ن جودة مك£سبات التالميذ

ة يال,+امج والكتب املدرسية بتحي�ن مضامي¯Qا ومز�د �عميق مفاnيم الb+بية ع�¦ املواطنة وحقوق اإل�سان واT"وار مع اآلخر والb+بية البي� §

 وال/"ية...

 طرق التدر�س والوسائل التعليمية، §

 ستمّر، منظومة التقييم امل §

 منظومة التKو�ن األساByz واملستمّر للمدرس�ن وطرق انتداQم، §

§ Byzالزمن املدر  
ّ
  ،ماتدعم جودة التعل

 :الدراسة والعملتحس�ن ظروف 

ات ا~Uتمع ناUTماعات ا~"لية ومKوّ  إشراكبوذلك الرفاه البيداغو$u  يضمنوتجn��0ا بما  دارس االبتدائيةللم تحتيةتطو�ر الب�ية ال §

 ،املد�ي

 داخل0ا، اlTدمات وتحس�ن املنتفعة املدارس االبتدائية شبكة توسيع خالل من املدرسية املطاعم دعم §

§ Byzتحس�ن النقل املدر،  

 .سر ضعيفة اT"المدرسية ألبناء األ توف�+ منح  §

 :املدرسية اM/ياة إثراء

 التعليم. ux واالتصال املعلومات تكنولوجياتإدماج مز�د  §

 أوفر لذوي االحتياجات اlTصوصية.مز�د تكر�س مبدإ اإلنصاف وتKافؤ الفرص ب�ن بإعطاء فرص  §
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2222

ل ت
ّ
لة الثانية من التعليم املرحمرحلة اإلعدادي العام مث

 املتعلم تمك�ن إ±¦ QدفÄو  سنوات ثالث دوماألساByz وت

 لغت�ن وux العرªية اللغة ux التواصل كفايات كامتال من

 ux املستوجبة وامل0ارات املعارف ومن األقل ع�¦ أجنب�ت�ن

 ال¡B واالجتماعية والفنية والتقنية العلمية ا~Uاالت

 أو امل�B بالتKو�ن أو الثانوي  بالتعليم االلتحاق ل تخوّ 

 .11ا~Uتمع ux االندماج

 و 
ّ

lVدافاأل ص تتn ملرحلة اإلعداديبال�سبة  املرسومة 

والتعليم الثانوي ux التقليص من ظاnر�ي الرسوب  العام

درByz، تحس�ن مختلف ظروف التمدرس، واالنقطاع امل

تطو�ر اT"ياة املدرسّية، دعم اإلنصاف وتKافؤ الفرص 

أمام اUTميع، تأnيل املدّرس�ن واالرتقاء بحرفيQRم، تطو�ر 

. وقد ر مسالك التوجيھتطو�و  املنا() وال,+امج التعليمية

مثلت nذه العناصر أnم أnداف ا~lططات السابقة وال 

 زالت �شKل أبرز تحديات اT"اضر واملستقبل.
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سنة  )18-12(�سب تمدرس الفئة العمر�ة  تتحس�

خالل  %80.6خالل اlTمس سنوات األخ�+ة حيث بلغت 

خالل  %78.8مقابل  2014/2015 الدراسية سنةال

 أن الفارق ب�ن �سب 2010/2011 الدراسية سنةال
ّ
، إال

نقاط لصاT°  8تمدرس الفتيات والفتيان يناnز 

الفتيات، وnو ما يؤشر ع�¦ حرص الفتيات ع�¦ الدراسة 

.Büن العلnمسار ux لما تقدمنe 

بلغت ال�سبة الصافية لتمدرس الفئة ux املقابل، 

سية الدرا السنةخالل سنة  )16-6(العمر�ة 

2014/2015 u±السنة خالل  %93.5مقابل  %94.2 حوا

و�ّدل ذلك ع�¦ صعوªة تطبيق ما نص عليھ  .املنقضية

واملتعلق بالb+بية  2002لسنة  80التوجي B عدد  القانون 

والتعليم املدرux Byz فصلھ األول ux خصوص إجبار�ة 

 سنة. 16سنوات إ±¦  6التعليم من سن 

 

 

 سنة 16-6سنة والفئة لعمرEة  18-12تمدرس الفئة العمرEة >سب تطور : 13ل جدو 

 15/201420 14/201320 13/201220 20112012/ 2010/2011 الفئة العمرEة

 سنة 12-18

 76.5 76.3 75.8 77.0 75.4 فتيان

 85.7 85.2 84.5 85.4 82.3 فتيات

 81.0 80.6 80.1 81.1 78.8 جملة

 سنة 6-16

 93.0 92.4 92.2 92.3 91.7 فتيان

 95.6 94.6 94.3 94.5 93.7 فتيات

 94.2 93.5 93.2 93.4 92.6 جملة

 املصدر: وزارة الb+بية

 

ساnمت االحداثات والتوسيعات املنجزة ux مستوى وقد 

املرحلت�ن اإلعدادية والثانو�ة ux تطو�ر طاقة اس�يعاب 

املؤسسات الb+بو�ة وªالتا±u تحس�ن املؤشرات املتصلة 

بظروف الدراسة والعمل، حيث تّم ux مفتتح السنة 

 3مدارس إعدادية و 6إحداث  2014/2015الدراسية 

مقابل  1403معاnد ليصل بذلك عدد املؤسسات إ±¦ 

 . 2013/2014 الدراسية سنةخالل ال 1392

أما بال�سبة للمدارس اإلعدادية النموذجية فقد بلغ 

مؤسسة �عليم عادي  مدرسة، باإلضافة إ±¦ 24عددnا 

تؤمن تدر�س تالميذ اإلعدادي النموذ$u. و�ستقطب 

فصال.  417¦ تلميذا موزع�ن ع� n10155ذه املؤسسات 

مع0دا وتضّم  15أّما بخصوص املعاnد النموذجية فتعّد 

 فصال.  419تلميذا موزع�ن ع�¦  9882

 

                                                                    
 2002من القانون التوجي B للb+بية والتعليم املدرByz جو�لية  22الفصل  11
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 تطور معطيات املرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي : 14جدول 

 السنة الدراسية

املدارس 

اإلعدادية   

 واملعاvد

 املدرسون  الفصول  التالميذ
متوسط 

 كثافة الفصل

 نص©ب ³ل مدرس

 من التالميذ

 >سبة

 اإلناث

)%( 

2010/2011 1366 936398 36005 72454 26.0 12.9 53.7 

2011/2012 1377 922458 35961 72895 25.7 12.6 53.6 

2012/2013 1386 908600 35709 73490 25.4 12.4 53.9 

2013/2014 1392 887445 35390 74193 25.1 12.0 54.0 

2015/2014 1403 876711 34928 74283 25.1 11.8 54.0 

 املصدر: وزارة الb+بية

 

تلميذا للسنة  ª876711لغ العدد اUTم�u للتالميذ و 

تلميذا  460592موزع�ن ب�ن  2014/2015الدراسية 

تلميذا بالتعليم  416119بمرحلة اإلعدادي العام و

الثانوي. وتجدر اإلشارة إ±¦ أّن عدد تالميذ املرحلة 

تلميذا وذلك مقارنة  2052بـ  ز�ادةاإلعدادية Uّôل 

بالسنة الدراسية الفارطة. أما بال�سبة للتعليم الثانوي 

 تلميذا. 12786فقد ش0د عدد التالميذ نقصا بـ 

ية، عدادرغم الز�ادة امل«Uلة ux عدد تالميذ املرحلة اإل و 

فصال nذه السنة  100ش0د عدد الفصول انخفاضا بـ 

السنة  17695مقابل  17595ليصل إ±¦  2014/2015

الفارطة. أّما ع�¦ مستوى التعليم الثانوي، فقد بلغ عدد 

مقابل  2014/2015فصال سنة  17334الفصول 

م«Uال بذلك انخفاضا بـ  2013/2014سنة  17695

تلميذا  24.0الفصل  فصال. وªلغ متوسط كثافة 361

  .خالل نفس الفb+ة 24.2مقابل 

بلغ العدد اUTم�u ، املوارد ال£شر�ةع�¦ مستوى 

عاnد للمدرس�ن املباشر�ن باملدارس اإلعدادية وامل

خالل  74193مقــابل  2014/2015مدرسا سنة  74283

مدرسا،  90السنــة الدراسيــة الفارطة أي بز�ــادة تقدر بـ

من العدد اUTم�u للمدرس�ن.   %53سات املدر وتبلغ �سبة 

ساnمت nذه الز�ادة ux عدد املدرس�ن ux تحسن طفيف و 

 11.8ملعدل عدد التالميذ للمدرس الواحد ليصل إ±¦ 

من  .2013/2014سنة  12.0خالل nذه السنة مقابل 

çَُعـدُّ إطار اإلشراف البيداغو$u باملرحلة ج0ة أخرى، 

متفقدا خالل السنة  553اإلعدادية والتعليم الثانوي 

السنة الفارطة وذلك  624مقابل  2014/2015الدراسية 

دون اعتبار املتفقدين العام�ن، و�بلغ معدل عدد 

ش0دت كما مدرسا.  135املدرس�ن للمتفقد الواحد 

املتعلقة بمعدل عدد التالميذ ألعوان  12املؤشرات

 .التأط�+ والتنفيذ تحسنا خالل اlTمس سنوات األخ�+ة

 

 تطور معدل عدد التالميذ ألعوان التأط�? والتنفيذ: 15جدول 

 السنة الدراسية

التالميذ 

للقيم 

 الواحد

 اإلدارEون  القّيمون 

التالميذ 

للعون 

اإلداري 

 الواحد

املرشدون 

 التطبيقيون 

التالميذ 

للمرشد 

التطبيقي 

 الواحد

 العملة

 التالميذ

للعامل 

 الواحد

2010/2011 111 8468 4007 234 2693 348 11907 79 

2011/2012 108 8618 4064 227 2860 323 11769 78 

2012/2013 92 9929 4729 192 2809 323 11912 76 

2013/2014 91 9734 5087 174 2718 326 12132 73 

2015/2014 91 9641 5242 168 2664 330 12248 72 

 وزارة الb+بيةاملصدر: 

                                                                    
  يتم اح�ساب املؤشرات eالتا±u: عدد التالميذ / عدد األعوان 12
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 ،uش0دت السنة الدراســية بخصوص املردود الداخ�

يفا طف وارتفاعاux �سب االرتقاء  استقرارا 2013/2014

ux �سب االنقطاع مقارنة  وانخفاضاux �سب الرسوب 

أما  .ux مسـتوى املرحلة اإلعدادية 2012/2013®سنة 

ء ش0دت �سب االرتقابال�ســـبة للتعلـيم الثانوي، فقد 

 ux �سب االنقطاع. انخفاضقابلھ  ارتفاعاوالرسوب 

 

: تطور املردود الداخ�p ملرحلة االعدادي العام (قطاع 25رسم 

 عمومي)

 
 املصدر: وزارة الb+بية

 الثانوEة (قطاع عمومي): تطور املردود الداخ�p للمرحلة 26رسم 

 

 
 املصدر: وزارة الb+بية

 

 ) %(باملرحلة اإلعدادية العام والتعليم الثانوي (القطاع العمومي) تطور >سب االرتقاء : 16جدول 

 السنة

 الدراسية

 التعليم الثانوي  املرحلة اإلعدادية

السنة 

 الساPعة

 السنة

 الثامنة

السنة 

 التاسعة
 ا�Mملة

noاألو 

 ثانوي 

 الثانية

 ثانوي 

 الثالثة

 ثانوي 

 الراPعة

 ثانوي 
 ا�Mملة

2009/2010 67.3 77.5 85.3 75.8 67.6 77.1 83.7 67.2 73.0 

2010/2011 64.5 76.4 83.4 73.4 66.9 77.9 85.4 70.5 74.4 

2011/2012 62.8 74.9 83.2 72.1 67.6 78.1 84.6 55.9 71.3 

2012/2013 63.6 75.4 84.1 72.9 68.2 78.9 84.1 56.5 71.1 

2013/2014 63.8 76.1 83.3 72.9 69.6 80.6 84.4 53.8 72.0 

 املصدر: وزارة الb+بية
 

 ) %(باملرحلة اإلعدادية العام والتعليم الثانوي (القطاع العمومي)  تطور >سب الرسوب: 17جدول 

 السنة

 الدراسية

 التعليم الثانوي  اإلعداديةاملرحلة 

السنة 

 الساPعة

 السنة

 الثامنة

السنة 

 التاسعة
 ا�Mملة

noاألو 

 ثانوي 

 الثانية

 ثانوي 

 الثالثة

 ثانوي 

 الراPعة

 ثانوي 
 ا�Mملة

2009/2010 20.2 14.1 8.2 14.8 18.2 12.7 8.9 19.9 15.4 

2010/2011 22.8 16.2 11.3 17.6 19.0 13.6 8.4 19.4 15.5 

2011/2012 22.8 16.3 10.6 17.4 16.3 12.1 8.6 30.4 16.8 

2012/2013 21.9 15.3 9.9 16.5 16.4 11.6 7.9 27.1 16.2 

2013/2014 22.1 15.0 10.5 16.8 16.5 10.8 8.1 27.8 16.6 

 املصدر: وزارة الb+بية

75,873,472,172,972,9
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 ) %(باملرحلة اإلعدادية العام والتعليم الثانوي (القطاع العمومي) تطور >سب االنقطاع : 18جدول 

 السنة

 الدراسية

 التعليم الثانوي  املرحلة اإلعدادية

السنة 

 الساPعة

 السنة

 الثامنة

السنة 

 التاسعة
 ا�Mملة

noاألو 

 ثانوي 

 الثانية

 ثانوي 

 الثالثة

 ثانوي 

 الراPعة

 ثانوي 
 ا�Mملة

2009/2010 12.5 8.4 6.5 9.4 14.2 10.2 7.4 12.9 11.6 

2010/2011 12.7 7.4 5.3 9.0 14.1 8.5 6.2 10.1 10.1 

2011/2012 14.4 8.8 6.2 10.4 16.1 9.8 6.8 13.7 11.9 

2012/2013 14.5 9.3 6.0 10.5 15.4 9.5 8.0 16.4 12.7 

2013/2014 14.1 8.9 6.2 10.4 13.9 8.6 7.5 18.4 11.4 

 املصدر: وزارة الb+بية

 

222222

Uّôل القطاع اlTاص ux املرحلة االعدادية والتعليم   

ز�ادة  2014/2015الدراسية  السنةخالل الثانوي 

دد ع انخفض. كما نقضيةمؤسسة مقارنة بالسنة امل14بـ

 69235تلميذا خالل نفس الفb+ة ليبلغ  1007التالميذ بـ 

تلميذا خالل السنة الدراسية  70242تلميذا مقابل 

2013/2014. 

من العدد  %33.5يمثل تالميذ السنة الرا®عة ثانوي 

اUTم�u للتالميذ امل«Uل�ن بالقطاع اlTاص و�ستقطب 

شعبة اآلداب العدد األوفر من التالميذ ب�سبة �ساوي 

39.5 % . 

x أّما بخصوص املردود، فقد ش0دت �سبة النجاح u

 %22.0نقطة اذ بلغت  1.8بـ  شـــ0ادة الباكـالور�ا إنخفاضا

.ux2013 جوان  %23.8مقابل  ux2014 جوان 

 

 )القطاع اVMاص(والتعليم الثانوي  العام اإلعداديمرحلة أvم املعطيات اVMاصة بتطور : 19جدول 

 السنة

 الدراسية
 املؤسسات

 التالميذ
 تالميذ

إطار  ثانوي الراPعة 

 التدر�س

>سبة النجاح 

�� امتحان 

البا³الورEا 

)%( 
 العدد م»�م إناث جملة

 الeسبة

(%) 

2010/2011 291 54914 19384 19870 36.2 9246 30.9 

2011/2012 289 57486 20120 20231 35.2 8819 19.4 

2012/2013 299 63784 22454 21586 33.8 9271 23.8 

2013/2014 312 70242 24814 26096 37.2 9666 22.0 

2015/2014 326 69235 23968 23182 33.5 10164 - 

 املصدر: وزارة الb+بية

 

2233

�عددت اإلجراءات املتخذة ع�¦ مدى السنوات املنقضية 

Qدف االرتقاء بالتعليم التقBC وذلك من خالل الb+ك�� 

ع�¦ تنمية القدرات واملؤnالت ال¡B يمتلك0ا التالميذ 

واك�ساQم مل0ارات م0نية وتقنية، فتم احداث مدارس 

ال¡B تحّولت إ±¦ مدارس  1992التأnيل التقux BC أكتوªر 

ومن ثم تّم  2000/2001 ل السنة الدراسيةخالم0ن 

 سنةالإرساء التعليم اإلعدادي التقBC انطالقا من 

  .2007/2008 الدراسية

و�تلقى تلميذ اإلعدادي التقBC تKو�نا تقنيا وتطبيقيا 

Qîدف إ±¦ إكسابھ مؤnالت ux أحد ا~Uاالت امل0نية الك,+ى 

lTدمات) باإلضافة إ±¦ تKو�ن ux (الصناعة أو البناء أو ا

 اللغات والعلوم واملواد االجتماعية.
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 تطور املعطيات اVMاصة بالتعليم التق}7: 20جدول 

السنة   

 الدراسية
 املدرسون  الفصول  املدارس

متوسط  التالميذ

كثافة 

 الفصل

نص©ب ³ل 

مدرس من 

 التالميذ

>سبة 

 اإلناث

)%( 
 م»�م إناث جملة

2010/2011 88 699 2862 16811 3726 24.1 5.9 22.2 

2011/2012 88 673 2829 14829 3037 22.0 5.2 20.5 

2012/2013 88 626 2736 12864 2645 20.5 4.7 20.6 

2013/2014 89 598 2648 12446 2493 20.8 4.7 20.0 

2015/2014 87 576 2475 12147 2312 21.1 4.9 19.0 

 املصدر: وزارة الb+بية

 

رغم النجاح ال�س¸B الذي Uّôُل خالل السنوات األو±¦ و 

التالميذ  لبعث التعليم التقBC، فقد تراجع عدد

 2011/2010تلميذا ب�ن سن¡B  4664امل«Uل�ن بـ

وذلك ®س£ب عدم وضوح الرؤ�ة n uxذا  2015/2014و

كما تبقي �سبة الفتيات بالتعليم التقBC ضعيفة  ا~Uال.

فقط خالل السنة الدراسية  %19.0حيث بلغت 

2014/2015 u±نقطة عن السنة  3.2، بانخفاض حوا

 . 2010/2011الدراسية 

 
ات  أvم الصع̈و

 

ھ تّم �«Uيل جم والتعليم الثانوي املرحلة اإلعدادية رغم اإلجراءات املتخذة ملز�د تطو�ر املنظومة الb+بو�ة ب
ّ
 أن

ّ
لة من والرفع من أدا.Qا، إال

 اإلشKاليات والصعوªات ع�¦ مستوى:

 0دnا البالد.ة والتحوالت ال¡B �شال,+امج والكتب املدرسية املعتمدة وال¡B تحتاج إ±¦ مراجعة وتحي�ن لتKون مواكبة لتطّور �سق املعرف §

ب مز�د التحديث §
ّ
 ع املنظومة الb+بو�ة التو�سية.والتجو�د بما يتالءم مع واق طرق التدر�س ال¡B تتطل

  ت بما يؤnّل لدخول مجتمع املعرفة.الوسائل التعليمية وال¡B تفتقر إ±¦ إدماج تكنولوجيا االتصال واملعلوما  §

§  ux 0اضعف �سب التوجيھ إ±¦ املسالك والشعب العلمية والتقنية والتكنولوجية ذات القدرة ال�شغيلية العاليةUTرغم  ت®عض ا

 ux الا~مج0ودات الوزارةU. 

ا±u وا~"اسبة اري واملصعوªة �سي�+ املؤسسات الb+بو�ة ن�يجة ضعف التKو�ن القب�u للمدير�ن املنتدب�ن ux مجاالت التصرف اإلد §

 والتخطيط.

فسية ب�تات واملطاعم واإلحاطة النتد�ي اlTدمات الb+بو�ة ux املب�تات املدرسية وخاصة من حيث األeلة املدرسية و�ع0د وصيانة امل §

 الر�فية والعائالت محدودة الدخل. واالجتماعية بالتالميذ املقيم�ن والذي ي�تBü أغل§Qم إ±¦ املناطق الداخلية واألوساط

ية ux التعليم والفر�سي ة مواد (اعتماد العرªية لغة تدر�س ux االعدادي ux عّد اختالف لغة التدر�س ب�ن املرحلة االعدادية والتعليم الثانو   §

 الثانوي).

 بما ux ذلك مدرn Byzذه اللغات.) (العرªية والفر�سيةغات تراجع مستوى املدرس�ن ux الل §

§  ux ذلك ¦
ّ

ات ة والتقييمواالمتحانات الوطني نتائج املناظراتتراجع مك�سبات التالميذ وخاّصة ux اللغات (من بي¯Qا العرªية) والعلوم تج�

 ف�Qا تو�س. الدولية ال¡B شاركت

§ :Byzرة الفشل واالنقطاع املدرnظا B
ّ

y#ذا الباب  تفn ux وظ"Vغادرون مقاعد الدراسة رغم ما تحقق من تحسن مç فإّن عدد التالميذ الذين

 خاصة ux مستوى الس�ت�ن السا®عة أساByz واألو±¦ ثانوي مازال مرتفعا جدا مقارنة باملستو�ات األخرى n uxات�ن املرحلت�ن، كما أن �سب

 ب e uxل املستو�ات مازالت مرتفعة.الرسو 

 استفحال ظاnرة الدروس اlTصوصية بما يمّس من مبدإ اإلنصاف وتKافؤ الفرص الذي ت�شده املنظومة الb+بو�ة.  §
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 �¦:الb+بو�ة، س�تم العمل عا أثر سلبا ع�¦ مردود املنظومة مم اإلعدادية والتعليم الثانوي  اعتبارا ملا تّم رصده من إشKاليات املرحلة

مات وتطو�ر مستوى التKو�ن والتأط�+ ومواصلة �عميم املدارس اإلعدادية واملعاnد  §
ّ
تحس�ن مك�سبات التالميذ بدعم جودة التعل

ملوازنة ا النموذجية لb+سيخ ثقافة النجاح والّتمّ��. إ±¦ جانب استمرار تقديم دعم دراByz للتالميذ امل0ددين باإلخفاق املدرux Byz إطار

.Byzالوسط املدر ux uالعادية للمدرس�ن وتطو�ر العمل االجتما� 

العناية بالفضاء املدرByz وذلك عن طر�ق اتخاذ التداب�+ اإلدار�ة الالزمة لتحس�ن مؤشرات التأط�+ وظروف الدراسة من توسعة وتج��0  §

�تات، اءات متعددة االختصاصات، تحس�ن ظروف اإلقامة باملبفضللمؤسسات باملرافق ال¡B من شأ´Qا أن �ساnم ux تحس�ن املردودية Qا (

 اقتناء التج��0ات الالزمة ملواصلة إدماج األطفال ذوي االحتياجات اlTصوصية ux املدارس اإلعدادية،...)

لية املنوطة اة واملم اإلدار�تطو�ر آليات اإلدارة وال�سي�+ من خالل إكساب إطار ال�سي�+ اT"رفية الالزمة واملؤnالت املستوجبة للقيام بامل0ا §

 ®ع0دتھ ع�¦ أكمل وجھ ودعم املدارس اإلعدادية واملعاnد باملوارد ال£شر�ة الالزمة.

§  Byzاتيجية لتطو�ر منظومة التوجيھ واإلعالم املدر+bوإ±¦ الشعب العلمية والتكنولوجية بضبط اس BCدعم التوجيھ إ±¦ املسلك التق

 اقة االس�يعاب الالزمة ~UاQة ال�bايد املنتظر ux عدد تالميذ املسلك التقBC والتعليم التكنولو$u.واUTامuå وتوف�+ املوارد ال£شر�ة ط

§ .Bو�ن امل�Kإ±¦ منظومة الت BCمواصلة تحف�� توجيھ تالميذ اإلعدادي التق 

 تنو�ع األ�شطة التثقيفية والb+ف�Qية والر�اضية املوج0ة إ±¦ التلميذ وتدعيم0ا وتوسيع مجاالQÄا. §

 دعم وتطو�ر آليات التواصل واإلعالم والت�سيق. §

�غطي  وإرساء شبكة مكتبات رقميةتحقيق توظيف أمثل لتكنولوجيات املعلومات واالتصال من خالل إنتاج موارد رقمية �غطي ال,+امج  §

¯Qا بصفة دور�ة يد القديمة مجميع املؤسسات الb+بو�ة و�عميم الرªط بالتدفق العا±u إضافة إ±¦ مز�د تج��0 املؤسسات باT"واس�ب وتجد

وتج��0 قاعات تدر�س العلوم والف��ياء والتكنولوجيات بالسبورات التفاعلية واملوارد الرقمية اlTاصة Qذه املواد والعمل ع�¦ وضع 

 منظومة متKاملة لتأnيل املدرس�ن واملKون�ن ux ا~Uال.

 

2244 

خطة وطنية لإلدماج املدرByz والb+بوي  تّم إحداث

اإلعاقة انطلق العمل Qا خالل السنة  ذوي لألطفال 

، وقد اس�ندت nذه اlTطة إ±¦ 2003/2004الدراسية 

مرجعيات وطنية وأخرى دولية أnم0ا مKّونات خطة 

) وتوصيات املؤتمر 2000(داeار  EPTالb+بية لUVميع 

) حول إدماج ذوي 2001اإلقليBü العرªية (ب�+وت 

االحتياجات اlTصوصية ux التعليم النظامي إضافة إ±¦ 

+بية والّتعليم املدرByz عدد 
ّ
bلل B 80القانون الّتوجي 

 القانون  بصدور  وقد تدّعم nذا. 2002جو�لية  23بتار�خ 

B وض التوجيQ¯اص ذوي اإلعاقة للlmم باألQRوحماي ux 

  .2005 أوت 15

 :ل0ذه اlTطة ux األnداف الرئ�سيةتمثلت و 

سنوّ�ا بمسار الّتعليم  طفال 600العمل ع�¦ إدماج  §

العادي اس�نادا إ±¦ مقياس صنف اإلعاقة ودراسة 

خاذ القرار 
ّ
+سيم وات

ّ
bن لل�"

ّ
m+bات األطفال امل

ّ
ملف

(الّتوجيھ إ±¦ مدارس دامجة / الّتوجيھ إ±¦ مدارس 

 .ة / الّتوجيھ إ±¦ مراكز مختّصة)عادّية غ�+ دامج

eل املتدخل�ن ux ال,+نامج (متفقدون، مديرو تKو�ن  §

 ...).،املدارس الّدامجة، املدرسون 

 إعداد وحدات تKو��ّية ux الغرض. §

 تجn��0ا.QÄيئة املدارس الّدامجة و  §

تأم�ن املرافقة البيداغوجّية (إحداث UTنة محلّية  §

ع�¦ مستوى eّل مدرسة دامجة، تأم�ن الّدعم 

العادّية (رصد  البيداغو$u اإلفرادي ®عد الّدروس

 .ساعت�ن ونصف الّساعة أسبوعّيا لKّل قسم)

+بوي خارج §
ّ
bوال u$املدرسة تأم�ن الّدعم البيداغو 

 .(اUTمعّيات ذات الّصلة)

+بوي اإلفرادي. §
ّ
bتنفيذ املشروع ال ux شر�ك األولياء� 

 فتح األقسام الّتحض�+ّية أمام األطفال ذوي اإلعاقة. §

 واإلعالم ux وطنّية لالتصال اسb+اتيجيةضبط  §

.Byzمجال اإلدماج املدر 

 املتا®عة امليدانية لل,+نامج. §
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 299تطور عدد التالميذ املدمج�ن من وأبرزت املعطيات 

(أي سنة  2003/2004تلميذا خالل السنة الدراسية 

تلميذا خالل السنة الدراسية  4722االنطالق) ليصل إ±¦ 

2014/2015 nش0دç بدأ ال,+نامج B¡ات ال+ÿارغم التع 

 ®عد نجاح مV"وظ خالل الس�ت�ن األولي�ن النطالقھ. 

مدرسة خالل  111وقد ارتفع عدد املدارس الدامجة من 

خالل السنة  543إ±¦  2003/2004السنة الدراسية 

 .2013/2014الدراسية 

 

 اإلعاقة املدمج�ن ذوي : تطور عدد التالميذ 21جدول 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 3120 3000 2968 املرحلة االبتدائية

 915 895 918 مرحلة اإلعدادي العام

 650 669 708 مرحلة التعليم الثانوي 

 37 45 35 مرحلة اإلعدادي التق}7

 4722 4609 4629 ا�6موع

 املصدر: وزارة الb+بية

 
ات  أvم الصع̈و

 

لعملية إدماج ذوي اإلعاقة وذلك بتوu2 سياسة التدّرج n uxذه العملية بمقتóy1 أن "مبدأ اT"ق " يفb+ض "أن �غي�ب املقارªة اT"قوقية  §

 يتمّتع eل أ#"اب اT"قوق بحقوق0م ux نفس الوقت".

قومات متص�يف املدارس إ±¦ مدارس دامجة وأخرى غ�+ دامجة ux إطار تبBC مبدإ التعميم التدر�-u لإلدماج املدرByz، يحمل ux داخلھ  §

نعت "بمدارس املعاق�ن" مّما جعل0ا مؤسسات غ�+ مرغوب ف�Qا من ِقَبل أولياء التالميذ 
ُ
"اإلقصاء" حيث أصبحت املدارس الّدامجة ت

 ضعاف اT"ال من الفئات االجتماعية ux غالب األحيان.
ّ
 العادي�ن ومن املدّرس�ن ولم çعد يؤّم0ا إال

 .املنظمة لذلك وا�عدام اآللياتضعف الت�سيق والتعاون ب�ن املدرسة الدامجة وا~Uتمع املد�ي: أولياء وجمعيات وج0ات مختصة  §

 نقص ux مستوى تKو�ن املدرس�ن باملوازاة مع عملية التعميم السنوي لعملية االدماج. §

غياب نظام تقييم  بما يتماóyþ مع خصوصيات املدمج�ن من ذوي اإلعاقة: (adaptation curriculaire)التقص�+ ux مستوى تطو�ع املنا()  §

 .واالنقطاعخاص باألطفال ذوي اإلعاقة املدمج�ن يضمن حمايQRم من الفشل 

 
 أvم الرvانات

ل تأخذ ®ع�ن االعتبار فئات أخرى من ذوي االحتياجات اlTصوصية وnم "ذوو اضطرابات التعلم  §
ّ

االنطالق ux إعداد خطة تدخ

 املوnوªون".و 

الb+ك�� ع�¦ البعد اT"قوu3 بحيث يصبح إدماج ذوي اإلعاقة حقا ال مجال للتجادل حولھ وذلك بمراجعة ال�شر�ع بما جعل eل املدارس  §

 مع وضع آليات تضمن ال�bام الUVان ا0UTو�ة باحb+ام شروط اإلدماج. 2013/2014دامجة ابتداء من السنة الدراسية 

 يا العمل االجتما�u.وضع خطة لتجو�د دور خال  §

 وضع آليات للتدخل املنظم لUVمعيات ذات العالقة. §

م.  §
ّ
ّص Qا ذوو االحتياجات اlTصوصية ع�¦ امتداد عملية التعليم والتعل

َ
 تطو�ر اإلجراءات ال¡B ُيـخ

 م.ومدّرس�Qانتداب أخصائي�ن نفسي�ن ووضع0م ع�¦ ذمة املندوªيات ا0UTو�ة للb+بية ملرافقة ذوي االحتياجات اlTصوصية  §

 Uال الb+بوي تقنيات التواصل ux ا~و  املقارªة اT"قوقية ux املمارسة الb+بو�ة تطو�ر منظومة التKو�ن بإدراج محاور تKو�ن جديدة �شمل §

 الb+بية الوالدية. و  التنمية الذاتيةو 

 إعداد ومضات تحس�سية موج0ة لKل األطراف املعنية. §
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ي�سم مجال رعاية الطفولة والشباب ضمن سياسة 

التنمية االجتماعية بتعدد مجاالت التدخل وتنّوع ال,+امج 

ن من إحKام اإلحاطة Qذه الفئة 
ّ

واأل�شطة، مّما يمك

وخاصة م¯Qا امل�سر�ªن وذوي القدرات القرائية ا~"دودة 

ة االندماج االجتما�u، وع�¦ nذا الذين çش
ّ
Kون قل

مرنة �ستجيب ~lتلف وضع برامج ومنا() تّم األساس 

 nذه الوضعيات QÄدف إ±¦:

إعطاء األولو�ة عند االستقطاب لألمي�ن  §

الشبان Qدف محو األمية ´Qائيا لدى nذه الفئة مع 

 .Q´2020اية سنة 

مواصلة دعم �شاط التدر�ب ع�¦ امل0ارات  §

األساسية والتوسع ف�Qا باملوازاة مع الدراسة، امل0نية 

وذلك بالتعاون مع املنظمات واUTمعيات ®غرض 

تحس�ن قابلية �شغيل nذه الفئة واندماج0ا 

 االقتصادي.

تطو�ر محتوى دروس التواصل االجتما�u بما  §

ي مشاغل الشبان و�ر4ôّ لدQîم ثقافة املواطنة.
ّ
 çغط

(الb+بية إحداث منا() مرنة ومطّورة ع�¦ غرار  §

الوالدية، املنا() اlTاصة باألطفال اUTانح�ن 

 واملودع�ن بمراكز اإلصالح...).

مز�د إحداث نواتات إعالمية باملراكز  §

النموذجية لتعليم الكبار وذلك حرصا ع�¦ استفادة 

الشباب من ذوي القدرات القرائية ا~"دودة من 

 تكنولوجيات االتصال والثقافة الرقمية.

ا0UTود إ±¦ تحقيق نتائج متمّ��ة إذ بلغ وقد أفضت nذه 

دارسا  65086عدد الدارس�ن الشبان املستقطب�ن 

 30س¯Qم دون  2015-2010ودارسة خالل اlTماسية 

 .املرّسم�ن الشبانمن مجموع  %21.7أي ما çعادل  ،عاما

 .شابا 19544تحّرر م¯Qم من األمية األبجدية وقد 

 

 : تطور منظومة محو األمية وkعليم الكبار22جدول 

 السنة الدراسية 
 ا�6موع

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 300193 19481 16897 17098 92660 154057 املستقطب�ن عدد

 65086 3178 2982 3468 19185 36273 شبابال عدد

 %21,7 %16,3 %17,6 %20,3 %20,7 %23,5 الشباب ستقطاب>سبة ا

 19544 1290 975 1708 5886 9685 من األميةعدد الشبان املتحررEن 

 %30,0 %40,6 %32,7 %49,3 %30,7 %26,7 يةمن األم>سبة الشبان املتحررEن 

 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

 أvم الرvانات

§  ux فيع+bك�� ع�¦ فئة الشباب لل+bماسية الثانية مز�د الlTاية اQ´ ¦±0د إUTذا اn م من ب�ن مجموع الدارس�ن والدارسات مع مواصلةQRسب�

 الس�يعاب جّل الشبان دون الثالث�ن والقضاء ´Qائيا ع�¦ األمية لدى nذه الفئة العمر�ة. 2015-2020

 T"اجات ا~Uتمعات اT"ديثة، وحث الدارس�نمواصلة دعم ثقافة التعلم مدى اT"ياة ال¡B �عتمد ع�¦ مجاالت وأ�شطة متنوعة �ستجيب  §

 الشبان ع�¦ مواصلة التعلم الذا�ي واالستفادة من مختلف منا() املعرفة والتفتح ع�¦ الثقافة الرقمية.

 مز�د تطو�ر �شاط التدر�ب ع�¦ امل0ارات امل0نية للدارس�ن الشبان وال¡B تك�¤By طا®عا تحف��يا النخراط0م ux املنظومة لتعلم واك�ساب §

 قدرات م0ار�ة وم0نية تحسن قابلية �شغيل0م.
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 11، املؤرخ ux 2008لسنة  10تضّمن القانون عدد 

أحKاما خصوصّية لفائدة املنقطع�ن عن  ،2008فيفري 

التعليم والذين ال يتوفر لدQîم املستوى التعليBü األد�ى 

 �¦:علاللتحاق بالتKو�ن امل�B األساByz والذي نّص 

تأnيل طال¸B التKو�ن بال�سبة للذين لم يبلغوا  §

سّن اlTامسة عشرة باملرحلة التحض�+ّية 

ادة 0لاللتحاق بالتKو�ن امل�B لV"صول ع�¦ ش

،Byzو�ن أساKم0ارة أو االنتفاع بت 

التKو�ن ux مستوى ش0ادة امل0ارة وذلك  §

 بال�سبة للذين يبلغ س¯Qم اlTامسة عشر.

دخل أnم مت التو�سية للتKو�ن امل�B �عت,+ الوeالةو 

 %93عمومي ux ا0UTاز الوطBC للتKو�ن امل�B (أكÿ+ من 

املنظومة  ع�¦ مستوى  %80العمومي وع�¦ املستوى 

رئ�¤ux By التKو�ن ux القطاع التدخل املالوطنية) و 

uتا®عة ل0ا 136من خالل  الصنا� Bو�ن م�Kمركز ت .

:ux الةeوتتمثل م0ام الو 

بالتKو�ن األساByz للشبان والك0ول  االضطالع §

 ،واالجتماعية االقتصاديةبالنظر إ±¦ اT"اجيات 

العمل ع�¦ تلبية طلبات تKو�ن اليد العاملة  §

املؤnلة وذلك ux إطار التوج0ات ال¡B تضبط0ا سلطة 

 اإلشراف،

تنفيذ برامج التKو�ن ال¡B تKلف0ا بإنجازnا  §

 سلطة اإلشراف،

القيام بصفة دور�ة بتقييم األ�شطة التKو��ية  §

 .ال¡B تتم داخل مؤسسات فرعية تا®عة ل0ا

 

سية ة للو³الة التو>امل7µ التاPعمراكز التكوEن  توز�ع: 27رسم 

7µن املE2015-للتكو 

 
 التKو�ن امل�B وال�شغيلاملصدر: وزارة 

 

 مراكز الفتاةوتجدر اإلشارة إ±¦ خصوصية التKو�ن ب

çسQRدف التKو�ن حيث والية  13ال¡B تتوزع ع�¦ الر�فية 

بصفة خاصة الفتاة ذات القدرات القرائية ا~"دودة 

±¦ باإلضافة إفواملنقطعة ux سن مبكرة عن التعليم، 

 ux إدماج الفتاة الر�فية ux مnساç و�ن املق�س الذيKالت

سوق الشغل ux إطار العمل املؤجر أو العمل املستقل 

 5 يتم تأم�ن التKو�ن ux ا~Uال االجتما�u من خالل

وحدات (الb+بية األسر�ة، ت�شئة الطفل، التغذية 

األسر�ة، العناية با~"يط وال/"ة العائلية) بال�سبة 

 للفتاة ال¡B تتا®ع تKو�نا غ�+ مق�س.

وفر
ُ
أصناف من الش0ائد حسب  6مراكز التKو�ن امل�B  وت

 :اللتحاقتحدد مقاي�س اشروط مسبقة 

 املرm"ون الذين أ´Qوا (ش م): شwادة مwارة §

فوق السنة السادسة من التعليم األساByz فما 

بنجاح اختبار تقييم  اجتازوااlTاصة أو  والفئات

 املؤnالت.

املرm"ون  (ش ك م):شwادة الكفاءة املwنية  §

 Büأو ل0م مستوى �علي Byzوا التعليم األساQ´الذين أ

 معادل.

§ 7µل التق}7 املvون الذين  (م ت م): مؤ"mاملر

ن التعليم الثانوي أو ا~"رز�ن أ´Qوا السنة الثانية م

كفاءة م0نية ux اختصاص ي�ناسب مع  ع�¦ ش0ادة

 Büدف، أو ل0م مستوى �عليQRاالختصاص املس

 .معادل

ش0ادة  م ت س):(السامي مؤvل التق}7  §

 ux املنظر Bامل� BCل التقnالور�ا أو ش0ادة مؤeالبا

اختصاص يتماóyþ مع االختصاص املسQRدف شرط 

u تعلق بتقييم املك�سبات السابقة xاجتياز مناظرة ت

 مواد محددة.

 املرm"ون  :شwادة التكوEن امل7µ (ش ت م) §

 للمستو�اتQم الشروط الدنيا  رلذين ال تتوفا

 .األخرى 
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 املرm"ون  شwادة ان��اء التدرEب (ش إ ت): §

 للمستو�اتQم الشروط الدنيا  رلذين ال تتوفا

 .األخرى 

 قطاعا �شمل 12 التKو�ن uxتؤمن الوeالة ux املقابل، 

 :اختصاصا ناشطا 257من بي¯Qا ، اختصاصا 372

ux مستوى مؤnل التقBC  اختصاصا 38 §

 السامي،

 ux مستوى مؤnل التقBC امل�B، اختصاصا 100 §

ux مستوى ش0ادة الكفاء اختصاصا  63 §

 امل0نية،

 ux مستوى ش0ادة م0ارة. 56 §

 أنماط تKو�ن: 3و�عتمد الوeالة 

 اعتماد يتم :(ت م) باملركز  القار التكوEن  §

باملركز ux صورة عدم توفر املؤسسة  القار التKو�ن

b+بص القيام ب ةمع وجوªي با0UTة االقتصادية

دة ش0ر ع�¦ األقل ملاقتصادية  ةبمؤسس تطبيقي

تKو��ية وال يجب أن يقل عمر  eل سنة®عنوان 

  سنة. 15املتKون عن 

§ 7µب املEو�ن :(ت ت م) التدرKيتم الت 

و�ن بتK م/"وªاالتطبيقي داخل فضاءات اإلنتاج 

نظري تكمي�u باملركز ux إطار عقد تدر�ب ب�ن 

ح و�b+او  من طرف املركز ااملتدرب واملؤسسة مؤشر 

سنة  15سن املتدرب بال�سبة ل0ذا التKو�ن ما ب�ن 

 .سنة 20و

يتم التKو�ن  (ت ت): بالتداول التكوEن  §

 قتصادية وفقملؤسسة االبالتداول ب�ن املركز وا

وال يجب أن يقل عمر املتKون  امسبق م,+مة تفاقيةا

 سنة. 15عن 

 

 2015-: إحصائيات التكوEن 23جدول 

 مستوى التكوEن

 التكوEن بالتداول 

 )ت ت(

7µب املEالتدر 

 )ت ت م(

 التكوEن القار باملركز

 )ت م(
 العاما�6موع 

 ا�6موع فتيات فتيان ا�6موع فتيات فتيان ا�6موع فتيات فتيان ا�6موع فتيات فتيان

 2115 522 1593 - - - 2115 522 1593 - - - ش إ ت

 135 89 46 135 89 46 - - - - - - ش ت ك

 16620 4133 12487 1034 243 791 2648 996 1652 12938 2894 10044 ش ك م

 2469 1233 1236 599 271 328 1366 878 488 504 84 420 ش م

 10073 3841 6232 3315 1713 1602 - - - 6758 2128 4630 م ت س

 23262 7527 15735 2111 1345 766 199 - 199 20952 6182 14770 م ت م

 عدد املتكون�ن
 (تكوEن مق©س)

29864 11288 41152 3932 2396 6328 3533 3661 7194 37329 17345 54674 

�ن  عدد املتد̈ر

 (تدرEب م7µ غ�? مق©س)
- - - 11176 7149 18325 - - - 11176 7149 18325 

 72999 24494 48505 7194 3661 3533 24653 9545 15108 41152 11288 29864 ا�6موع العام

 التKو�ن امل�B وال�شغيلاملصدر: وزارة 

 

 التوجwات املستقبليةأvم 

وطBC تحض�+ي للتKو�ن امل�B يتمتع باالستقاللية املالية واإلدارّ�ة الحتضان األطفال واليافع�ن املنقطع�ن مبكرا عن إقرار احداث مركز  §

،Bو�ن امل�Kطة الوطنية إلصالح منظومة التlTإطار ا ux التحض�+ي Bو�ن امل�Kللت By'مسلك خصو ux الدراسة وإدراج0م 

خصوصّية لتكر�س إجبارّ�ة االلتحاق بالتKو�ن امل�B األساByz مع مراعاة األحKام املتعلقة إقرار إعداد مشروع قانون يتعلق بتداب�+  §

 واملتعلق بالb+بية والتعليم املدرByz. 2002جو�لية  23، املؤرخ ux 2002لسنة  80بإجبار�ة التعليم األساByz الواردة بالقانون التوجي B عدد 
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11 

1111

 2015سنة  �ع0د املع0د الوطBC لرعاية الطفولة خالل

طفال تم  251( سنوات 6لم تتجاوز أعمارnم  طفال 496ـب

 %24.3أي بز�ادة تقدر بـ، )قبول0م خالل نفس الفb+ة

 .2014مقارنة ®سنة 

 

: تطور عدد األطفال املتعwد ��م من قبل املعwد الوط}7 28رسم 

 لرعاية الطفولة 

 
 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

سواءا  2015خالل سنة طفال  ux251 ح�ن تم ادماج و

 من طرف العائلة األصليةالطفل اسb+جاع عن طر�ق 

، )طفال 21( كفالة) أو الطفال 88) أو التبBC (طفال 142(

ux املقابل،  طفال ع�¦ مؤسسات أخرى. 29تمت إحالة 

طفال لدى عائالت بديلة ux إطار  84يداع قام املع0د بإ

 .االيداع العائ�u املؤقت

 

: تطور عدد األطفال املدمج�ن من قبل املعwد الوط}7 29رسم 

 لرعاية الطفولة 

 
 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

وحدة  13البالغ عددnا nذا، وقد �ع0دت وحدات الع�ش 

الناشطة ux والتا®عة لUVمعيات  2015ع�ش خالل سنة 

uطفال 469بــ مجال الطفولة الفاقدة للسند العائ� ،

محافظة ع�¦ نفس ال�سق خالل الثالث السنوات 

 السابقة.

 

: تطور عدد األطفال املتعwد ��م من قبل وحدات 30رسم 

 الع©ش

 
 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

بز�ادة  2015خالل سنة طفال  301تم إدماج ux املقابل، 

طفال مدمجا مقارنة بالسنة الفارطة وذلك من خالل  33

) أو طفال 93( من طرف العائلة األصليةالطفل اسb+جاع 

) BCطفال 73( كفالة) أو الطفال 135التب.( 

 

 : تطور عدد األطفال املدمج�ن من قبل وحدات الع©ش31رسم 

 
 ون االجتماعيةاملصدر: وزارة الشؤ 
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uð مؤسسات املراكز املندمجة للشباب والطفولة 

عمومية ذات صبغة إدار�ة تتمتع بالléصية املعنو�ـة 

 :ux ا األساسيةQRوتتمثل م0م u±االستقالل املاªو 

u وفاقدي السند العائ�كفالة األطفال امل0مل�ن  §

 ومساعدQÄم ع�¦ االندماج ux ا~Uتمع.

 20إيواء األطفال امل0ددين ع�¦ معóC الفصل  §

(طالق األبو�ن، فراق  من مجلة حماية الطفل

األبو�ن، ي�يم األبو�ن، الU5ز املادي والبد�ي 

 ع�¦ باالعتمادحيث تتع0د املؤسسة  ،لألبو�ن)

وضعيتھ من  ةبمتا®ع''مشروع اإلدماج لKل طفل'' 

جتماعية والb+بو�ة وال/"ية الناحية النفسية واال 

لة إ±¦ غاية زوال حا قصد رعايتھ وتر�ªتھواملدرسية 

ف نص نظام اإلقامة أو نظامالQRديد وذلك ux نطاق 

 اإلقامة،

ة و�س0ر ع�¦ nذه املؤسسات إطارات إدار�ة وترªو�

بلغ قد و  جتماعي�ن.وأخصائي�ن نفساني�ن وأخصائي�ن ا

 22ندمجة للشباب والطفولة دد اUTم�u للمراكز املالع

وتجدر اإلشارة  ).صنف "أ" 19م¯Qا صنف "ب" و 3( مركزا

تم غلق وحدات اT"ياة باملركز املندمج بالقصر�ن  أنھ

 B¡ياة ال"Tس£ب عدم وظيفية الب�ية التحتية للوحدات ا®

أصبحت �شKل خطرا ع�¦ األطفال املقيم�ن وغلق املركز 

سات سونقلة األطفال املقيم�ن إ±¦ مؤ Kاف املندمج بال

 أخرى Qا وحدات حياة شاغرة.

تطور حركة األطفال املكفول�ن من قبل املراكز : 32رسم 

 املندمجة للشباب والطفولة

 
 املصدر: وزارة املرأة ة واألسرة والطفولة

 

املراكز ، �ع0دت 2014/2015خالل السنة الb+بو�ة 

 طفال 528 طفال، 2030بـ املندمجة للشباب والطفولة

طفال 1502ب�نما  إناث) باإلقامة 248ذeور و 280( م¯Qم

نصف اإلقامة (وسط بنظام  )إناث 760ذeور و 742(

 .(uåاملقابل، تّم إدماج طبي ux140  طفال خالل نفس

 .الفb+ة

 

 

 ر عدد األطفال والشبان املكفول�ن باملراكز املندمجةتطو : 24جدول 

  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

عدد األطفال 

املكفول�ن 

 بنظام اإلقامة

 248 248 318 389 427 إناث

 280 300 370 472 502 ذكور 

 528 548 688 861 929 ا�6موع

عدد األطفال 

املكفول�ن 

بنظام نصف 

 إقامة

 760 834 826 867 836 إناث

 742 827 857 903 868 ذكور 

 502 1 661 1 683 1 770 1 704 1 ا�6موع

 140 188 280 306 629 عدد األطفال املدمج�ن

 املصدر: وزارة املرأة ة واألسرة والطفولة
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ux  2012/2013تم الشروع بداية من السنة الb+بو�ة 

تنفيذ تجرªة الرعاية الالمؤسساتية املتمثلة ux مشروع 

برنامج اإليداع العائ�u وnو برنامج خاص بالتع0د 

باألطفال املكفول�ن بنظام اإلقامة باملراكز املندمجة 

للشباب والطفولة والذين تم قبول0م ®س£ب الU5ز 

انتما.Qم إ±¦ عائالت ذات الو±u الواحد املادي الناتج عن 

ن�يجة عامل الطالق أو الفراق أو فرار أحد األبو�ن أو 

الوالدة خارج إطار الزواج أو اليتم واملنحدر�ن من 

عائالت ضعيفة الدخل أو ال¡B ل0ا صعوªات مادية 

عدم  بدأمل أتت nذه التجرªة دعماو  .باألساس واقتصادية

ة يعتبارnا الب�ئة الطبيعافصل الطفل عن عائلتھ ب

إ±¦ جانب إتاحة الفرصة  ،لنموه ورفاnھ وحمايتھ

لb+ك�� ع�¦ العمل مع باu3 األطفال املقيم�ن للمؤسسات ل

دعم قدرات أسرnم و وامل0ددين بنوع آخر من الQRديد 

وتأnيل0م السb+جاع أبنا.Qم وممارسة وظائف0ا ux الت�شئة 

 السليمة.

 لعائ�u إ±¦:وQîدف بذلك برنامج اإليداع ا

 تفعيل حق eل طفل ux الع�ش وسط عائلة §

باعتباره الفضاء الطبيuå األمثل لتحقيق      توازن 

 الطفل.

اT"ماية النفسية واالجتماعية للطفل من  §

 املؤثرات السليبة الناتجة عن اإليداع باملؤسسات

§  ux دعم قدرات العائالت ملمارسة وظائف0م

 .الت�شئة السليمة ألطفال0ا

باملؤسسة  العمل ع�¦ باu3 األطفالترك��  §

  .وامل0ددين بنوع آخر من الQRديد

 :ع�¦ ال,+نامجnذا إرساء ات آليو�عتمد 

دينارا  150 تقدر بـمنحة مالية ش0ر�ة إسناد  §

 لفائدة eل طفل.

مع eل عائلة يأخذ شKل مخطط  اتفاقإبرام  §

ية    الناحتدخل إفرادي لlVدمات ال¡B ست�تفع Qا 

 والنفسانية. واالجتماعيةبو�ة والb+  املادية

محددا ux الزمن وممóy1 عليھ  االتفاقيKون  §

مم��ا  من طرف املؤسسة والو±u والطفل إن eان

عليھ من قبل مندوب حماية الطفولة  ومؤشرا

 .با0UTة

تل�bم املؤسسة باملتا®عة الدور�ة (مرة eل ثالثة  §

 واالجتما�uأش0ر) من طرف األخصاµي النفسا�ي 

bبوي ملتا®عة الوضعية وتقييم مدى أثر واإلطار ال+

ال,+نامج ع�¦ الطفل سواء من الناحية الدراسية أو 

 السلوكية.

مواصلة الت�سيق مع باu3 املتدخل�ن لدعم  §

 .لوظائف0ا استعادQÄاقدرات األسر وتحف�� 

 181إدراج  20012/2013وقد تّم خالل السنة الb+بو�ة 

دد ، ل�ش0د عضمن برنامج اإليداع العائ�u طفال وطفلة

ألطفال املنتفع�ن ب,+نامج اإليداع العائ�u �سقا تصاعديا ا

 خالل السنة الb+بو�ةطفال  256من سنة إ±¦ أخرى ليبلغ 

مركزا مندمجا للشباب  18موزع�ن ع�¦  2014/2015

 49دمج�ن عدد األطفال امل ux املقابل، بلغ .والطفولة

قدر بارتفاع ي 2014/2015طفال خالل السنة الb+بو�ة 

 .  2013/2014مقارنة بالسنة الb+بو�ة  %227بـ

 

 °?نامج اإليداع العائ�pاملعطيات املتعلقة ب: تطور 33رسم 

 
 املصدر: وزارة املرأة ة واألسرة والطفولة

 

مكن nذا ال,+نامج من التقليص ux عدد األطفال  وقد

 سيةدر ن النتائج امل�تحسو املكفول�ن بنظام اإلقامة 

انخفاض الغيابات وux املعني�ن  من األطفال %50لـ

تجاوز و وحاالت الفرار وعدم الرغبة ux الدراسة 

الصعوªات النفسية (اضطرابات ux السلوك) والنقص 

 . By¤�UTاوالسلوeات ذات الطا®ع العاطفي 
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رعاية ux نطاق نظام نصف اإلقامة و�عuð óC فضاءات 

دة األطفال الذين çع�شون بتقديم خدمات لفائ

 جتماعية ن�يجة اليتم أو التفكك األسري. اصعوªات 

�س0ر مركبات الطفولة ع�¦ تأم�ن املتا®عة الb+بو�ة 

لألطفال املكفول�ن (متا®عة مدرسية، متا®عة سلوكية، 

ت الت�شيط متا®عة #"ية...) كما تؤمن أيضا خدما

 (األطفال املكفول�ن باملؤسسة وأبناء االجتما�uالb+بوي 

ا~"يط ا~Uاور) بتقديم أ�شطة تKو��ية وترف�Qية ذات 

 طا®ع ثقاux ور�اBy³ وفBC وعلBü لتحقيق توازن األطفال. 

بلغ عدد مركبات ، 2014/2015خالل السنة الb+بو�ة 

مؤسسة موزعة ع�¦ مختلف واليات  73الطفولة 

، بز�ادة تقدر طفال 3854استفاد بخدماQÄا  ،ور�ةاUTم0

و�تم  .2010/2011مقارنة بالسنة الb+بو�ة  %12.6بـ

إما من األطفال  %15و %10سنو�ا إدماج ما ب�ن 

 بال�شغيل أو بالزواج أو بزوال الQRديد.

 

: تطور عدد األطفال املستفيدين بخدمات مركبات 34رسم 

 الطفولة

 
 املصدر: وزارة املرأة ة واألسرة والطفولة

 

 تطور معطيات مركبات الطفولة: 25جدول 

  2011/2010 2012/2011 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 1795 1675 1594 1595 1582 ذكور  عدد األطفال

 2059 1933 1826 1845 1840 إناث

 3854 3608 3420 3440 3422 ا�6موع

 73 71 71 69 68 عد املركبات

 املصدر: وزارة املرأة ة واألسرة والطفولة
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 اإلشxالياتأvم 

 

�عدام0ا ux وامحدودية املوارد ال£شر�ة واملادية ا~lصصة ملؤسسات الرعاية (املراكز املندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة)  §

®عض األحيان خاصة فيما يتعلق باإلطارات ا~lتصة ووسائل النقل وnو ما ينعكس ع�¦ جودة اlTدمات املقدمة باعتباره يحول دون 

 التع0د األمثل باألطفال والذي يتطلب متا®عة شاملة ومتواصلة،

صاT° الوزار�ة T"ل مسائل QÄم خاصة عائلة الطفل مواج0ة صعوªات عند التدخل لدى املؤسسات التعليمية أو ال/"ية أو مختلف امل §

حيث ال يوجد عمل شبKي واتفاقيات شراكة ب�ن الوزارات لتأم�ن حماية ووقاية  وخصوصا مسألة توف�+ موارد الرزق وتوف�+ السكن الالئق

 األطفال من الQRديد،

ات اإلدماج، حيث يول�ن وذلك ن�يجة محدودية آلطفال املكفصعوªة تفعيل ال,+امج اإلفرادية ال¡B تتم صياغQRا قصد العمل ع�¦ إدماج األ  §

أن اT"االت ال¡B يمكن ف�Qا إدماج األطفال تتطلب توفر جملة من اآلليات والضمانات الكفيلة بتحقيق اندماج فع�u للطفل أو الشاب 

كمال عدة متدخل�ن إذا ما �علق األمر باستاملعBC، وnو أمر يتجاوز امل0ام واإلمKانيات ا~lصصة ملؤسسات الرعاية و�تطلب تضافر ج0ود 

 الدراسة أو التKو�ن أو ال�شغيل

غياب مؤسسات مختصة ux التعامل مع األطفال املشردين الذين �عودوا بأسلوب ux اT"ياة çعرض0م UTميع أنواع الQRديد eاالستغالل  §

اية لتعودnم ع�¦ اT"ر�ة وصعوªة تأقلم0م مع النظام اBy¤�UT وسوء املعاملة nذا باإلضافة إ±¦ أنھ يصعب التع0د Qم بمؤسسات الرع

 الداخ�u للمؤسسات

 تراجع الكفالة العائلية لألطفال وغياب آليات ل�Uéيع األسرة البديلة الKافلة §

 صعوªة تفعيل نظام العائالت البديلة ال¡B تقوم باستقبال األطفال امل0ددين او فاقدي السند §

-األطفال (فاقد سند  حاالتux أصناف مؤسسات الرعاية حسب  و�ش�ت الوزار�ة مما انجر عنھ وفرة�عدد وتداخل ux م0ام ال0ياeل  §

 جانح....) -م0دد -متمدرس -معوق 

 �عدد املتدخل�ن بKل القطاعات (ترªوي واجتما�u وصuv..) دون ت�سيق يU7ب الرؤ�ة ع�¦ أرض الواقع و�عوق التدخل الضروري  §

الوقائية  األ�شطة(املتدخل�ن ux مجال حماية الطفل وا�عدام رؤ�ة nيKلية شاملة لنظام حماية الطفل  لت�سيق ب�نآلية مؤسساتية لغياب  §

  وعند الQRديد)

 .) سنة21-18غياب آليات ومؤسسات �عóC بحماية الشبان ورعايQRم ( §

1155

1155111

 uxإطار الرعاية االجتماعية للطفولة امل0ددة، تتدخل 

األطفال مراكز الدفاع واإلدماج االجتما�u لفائدة 

 من مجلة حماية الطفل �20¦ معóC الفصل امل0ددين ع

را عن التعليم و 
ّ

األطفال غ�+ املتكيف�ن واملنقطع�ن مبك

املعرضون لالنحراف واالستغالل بالوسط امل�B غ�+ 

  املنظم.

العدد اUTم�u لألطفال امل0ددين (ع�¦ معóC  وقد ش0د

من مجلة حماية الطفل) املتع0د Qم بمراكز  20الفصل 

u2015ارتفاعا خالل سنة  الدفاع واإلدماج االجتما� 

، ®عد م¯Qم من الفتيات) %38.0( طفال 1504 ليبلغ

 .  2014-2010الb+اجع السنوي امل«Uل خالل الفb+ة 

 

راكز ممن قبل  تطور عدد األطفال املwددين املتعwد ��م: 35رسم 

 الدفاع واإلدماج االجتما·�

 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية
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 0ددةالطفولة امل املطروحة ux صفوفشKاليات اإل و�عود 

ux أغل§Qا إ±¦ اختالل توازن األسرة والتفكك العالئقي ب�ن 

 من ايد سواءأفرادnا مما يجعل الطفل ux وضعية QÄد

الناحية النفسية أو اUTسدية لذلك نجد أن العدد 

 ux +ع�ش وضعية التقص�ç األك,+ من األطفال امل0ددين

 .والb+بيةالb+بية والرعاية والU5ز ع�¦ الرعاية 

 

: توز�ع األطفال املwددين املتعwد ��م من قبل مراكز 36رسم 

 2015 - الدفاع واإلدماج االجتما·�

 
 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

115522

 2015بلغ عدد األطفال غ�+ املتكيف�ن املتع0د Qم سنة 

 u1979(طفال  2596بمراكز الدفاع واإلدماج االجتما� 

 %6.3الفتيات)، أي بز�ادة ناnزت من  617من الفتيان و

 .2014سنة مقارنة ®

 

: تطور عدد األطفال غ�? املتكيف�ن املتعwد ��م بمراكز 37رسم 

 الدفاع واإلدماج االجتما·�

 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

1155333

 شبانالو  طفالاأل ال,+نامج الb+بوي التأnي�ç uسQRدف 

 والذين لم çعد عن التعليم بصفة مبكرة نقطع�نامل

 تكيف�ناملوغ�+  بإمKا´Qم العودة إ±¦ مقاعد الدراسة

الدفاع كز امر بQم اتقطاس ، حيث يتّم اجتماعيا

 u0م عن طر�ق بمباشرة أو واإلدماج االجتما�Qتوج�

و�تمثل ال�شاط ux إدماج  .أطراف التعاون والشرeاء

®عض امل0ارات  األطفال داخل ورشات ونوادي إلكساQم

اT"ياتية وكيفية التواصل مع اآلخر وذلك عن طر�ق 

 مختص�ن ux ا~Uال (املر�ªن ا~lتص�ن).

ن م عدد األطفال املسQRدف�ن Qذا ال,+نامج ارتفعوقد 

خالل سنة طفال  1400 إ±¦ حدود 2014طفال سنة  1351

مجموع األطفال املتع0د  من %23.8ما يمثل وnو  ،2015

  ).طفال 5866( دفاع واإلدماج االجتما�Quم بمراكز ال

 

املتعwد ��م من قبل مراكز الدفاع  عدد األطفال: تطور 38رسم 

 �pيvواإلدماج االجتما·� �� إطار ال°?نامج ال@?بوي التأ 

 
 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

1155444

 األطفالالعمل االجتما�u بالشارع çسQRدف برنامج 

ا�ي سçع�شون ux قطيعة مع الّنظام املؤّس الذين والشّبان 

uس£ب سوء توافق0م االجتما�® y¤م الّنفQ  Bواختالل توا́ز

ن�يجة تدnور ظروف0م العائلّية واالجتماعّية ا~"يطة 

ا�u مب,+نامج العمل االجت ش0د عدد املسQRدف�نوقد Qم. 

سنة ®مقارنة  2015بالشارع ارتفاعا طفيفا خالل سنة 
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31,3%
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دت مراكز الدفاع واإلدماج االجتما�u �ع0ّ فقد  .2014

طفال  463 بالشارع مقابل طفال 595بـ  2015سنة  خالل

، وقد تّم تقديم جملة من اlTدمات ل0م 2014سنة  خالل

 .خدمة 1014بلغت 

 

األطفال املتعwد ��م املتعwد ��م من قبل : تطور عدد 39رسم 

مراكز الدفاع واإلدماج االجتما·� �� إطار العمل االجتما·� 

 بالشارع

 
 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

 أvم املق@?حات

 

ملز�د تفعيل برنامج العمل االجتما�u بالشارع، جاري العمل 

 ع�¦ :

ل  §
ّ

األخّصاµي االجتما�u إدخال مز�د املرونة ع�¦ أوقات تدخ

 .بالشارع

 �د دعم املراكز باإلطارات الفّنية وªوسائل الّنقل الالزمة،مز  §

تمك�ن األعوان االجتماعي�ن امليداني�ن من بطاقة م0نّية تبّ�ن  §

 .تKليف0م بالعمل امليدا�ي بالشارع

 .إعطاء الفئة املسQRدفة األولوّ�ة ux القبول باملراكز املندمجة §

ي اlTدمات ال/ّ"ية االستU5الية  تمك�ن nذه الفئة §
ّ

من تلق

بمؤّسسات ال/ّ"ة العمومّية عند استظ0ارnم ببطاقة 

.uصال من طرف مدير مركز الدفاع واإلدماج االجتما�
ّ
 ات
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�شاط مركز الرعاية االجتماعية لألطفال خالل  تواصل

ux التع0د باألطفال امل0ددين ع�¦ معóC  2015سنة 

يتم قبول  ، حيثمن مجلة حماية الطفل 20الفصل 

 ةاألطفال باملركز عن طر�ق تداب�+ من طرف السادة قضا

وتبقى مدة اإلقامة  .األسرة ومندو¼ي حماية الطفولة

باملركز غ�+ محددة ومرتبطة برفع وضعية الQRديد عن eل 

 طفل.

كز الرعاية االجتماعية لألطفال مر n uxذا اإلطار �ع0د 

من  59الفتيان ومن  65( 2015طفال خالل سنة  124بـ

طفال و�«Uيل مغادرة  ux35 املقابل تّم إدماج الفتيات). 

 طفال خالل نفس الفb+ة. 70

 

: توز�ع األطفال املدمج�ن من قبل مركز الرعاية 40رسم 

 2015-االجتماعية لألطفال

 
 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

: توز�ع األطفال املغادرEن ملركز الرعاية االجتماعية 41رسم 

 2015-لألطفال

 
 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية
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 2015-حسب الفئة العمرEة واe�Mس ونوع ال��ديد عاية االجتماعية لألطفالتوز�ع األطفال املتعwد ��م من قبل مركز الر : 26جدول 

سنة 6-12  سنة 13-17   
 ا�6موع

 فتيات فتيان فتيات فتيان 

 49 20 21 2 6 �¹ز األبوEن أو من ¸سwر عnp رعاية الطفل عن اإلحاطة وال@?بية

 k 6 2 12 6 26عرEض الطفل لإلvمال وال£شرد

قاؤه دون سند عائ�p فقدان الطفل لوالديھ  15 5 7 2 1 ̈و

 11 6 3 - 2 اعتياد سوء معاملة الطفل

 5 2 - 1 2 التقص�? الب�ن واملتواصل �� ال@?بية والرعاية

 11 11 - - - استغالل الطفل جeسيا

 k 3 1 2 1 7عرEض الطفل لل£سول واستغاللھ اقتصاديا

 124 51 45 8 20 ا�6مــــــــــــــــــــوع

 : وزارة الشؤون االجتماعيةاملصدر

 

11777

فل للط .س.و.اUTمعية التو�سية لقرى األطفال س توفر

صعوªات اجتماعية فاقد السند العائ�u أو الذي çع�ش 

مختلفة إمKانية النمو وسط أسرة تضمن لھ الدفء 

¦åو�س .uمعية  العائ�UTل اe طو�ر الظروف وتإ±¦ تحس�ن

تقبل أفضل UTميع األطفال والشبان اآلليات لتأم�ن مس

من خالل قراnا األر¼عة (قمرت، سليانة، ا~"رس 

 وأeودة). 

استعداد اUTمعية لb+سيخ اسb+اتيجية  وux إطار

تراجع عدد املنازل ، 2020االستقاللية املالية ux أفق 

م¨�ال  52م¨�ال مقابل  45ليبلغ  2015العائلية خالل سنة 

 . 2011سنة 

من ج0ة أخرى، ناnز عدد األطفال املتع0د Qم من قبل 

، حيث تّم 2015طفال ux موx¦ سنة  307القرى األر¼عة 

 طفال خالل السنة.  16طفال وإدماج  16قبول 

كما تقوم اUTمعية بتأط�+ الشبان من خالل توز�ع0م 

 8وت الشباب املعدة للغرض وال¡B بلغ عددnا ع�¦ بي

شابا ux موUô74  ¦xلت �عداد  2015خالل سنة  بيوتا

 شابا ux طور اإلدماج.  58السنة، إ±¦ جانب متا®عة 

  

 

يوت الشباب التاPعة ل�� تطور : 27جدول   معية التو>سية لقرى س.و.س.  البيانات اVMاصة باملنازل العائلية ̈و

 2011 2012 2013 2014 2015 

 املنازل العائلية

 45 48 49 50 52 عدد املنازل العائلية

 16 25 6 10 44 عدد األطفال اUTدد

 16 49 13 30 6 عدد األطفال املندمج�ن

 ux 362 375 364 336 307 موx¦ السنةاملقيم�ن  عدد األطفال

 بيوت الشباب

 8 7 6 7 7 بيوت الشبابعدد 

 58 65 70 57 72 عدد الشبان ux طور االدماج

 74 50 49 47 68 عدد الشبان املقيم�ن ux موx¦ السنة

 املصدر: اUTمعية التو�سية لقرى س.و.س.
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. س.و.اUTمعية التو�سية لقرى األطفال سانطلقت  كما

وقاية وال دعم األسر لبرنامج ux  منذ عشر سنوات تقر�با

وذلك من خالل سنوات  6دون ألطفال ا إvمالمن 

سنوات  5إ±¦  3مساعدة العائالت املعوزة ع�¦ مدى 

دQÄا مساعو  لتمكي¯Qا من تطو�ر سبل الع�ش املستدامة

تّم ، 2013سنة  ذمنو . ع�¦ االستقاللية االقتصادية

 إعطاءب األسر املعنية Qذا ال,+نامج معاي�+ القبول تحو�ر 

ال¡B تواجھ صعوªات  ذات العائل الوحيداألولو�ة لألسر 

 .التخ�u عن الطفل احتماال أك,+ا uxكب�+ة و 

 uxذا الإطار وn302عدد األسر املدعومة  بلغ، ,+نامج 

طفال. ux املقابل،  812، شملت 2015موx¦ سنة  ux أسرة

 2015سنة أسرة nذا ال,+نامج خالل  38وux ح�ن غادرت 

 أسرة جديدة.  61، تّم تبBC ع�ش0التحسن ظروف 

 

 والوقاية من اإلvمال التاPع ل��معية التو>سية لقرى س.و.س.  عم األسرة تطور البيانات اVMاصة ب°?نامج د: 28جدول 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 69 106 164 - - األسرعدد األطفال ا�Mدد املنتفع�ن ب°?نامج دعم 

 61 37 90 - - عدد األسر ا�Mدد املنتفع�ن ب°?نامج دعم األسر

 64 78 113 - - عدد األطفال املغادرEن ل°?نامج دعم األسر

 38 31 52 - - عدد األسر املغادرة ل°?نامج دعم األسر

 812 805 742 656 1197 لسنةمو�n اعدد األطفال املنتفع�ن ب°?نامج دعم األسر �� 

 302 279 273 235 493 مو�n السنةعدد األسر املنتفعة ب°?نامج دعم األسر �� 

 املصدر: اUTمعية التو�سية لقرى س.و.س.

 

وقد سعت اUTمعية لتطو�ر nذا ال,+نامج إ±¦ ابرام 

اتفاقيات شراكة مع العديد من اUTمعيات واملؤسسات 

ولإلشارة، فقد ساnم برنامج دعم اK"Tومية ux الصدد. 

. 2015مشروعا صغ�+ا خالل سنة  17ز األسر ux إنجا

nذا ال,+نامج من أnم الصعوªات متا®عة لكن تبقى 

من ال,+نامج  املستفيدينعدم استقرار املطروحة ل

األخصائي�ن والقائم�ن عليھ (تنقل واستقالة 

نة س ھنطالقإ±¦ جانب أن ال,+نامج ومنذ ا .)االجتماعي�ن

رسوم مرحلة ما  دفع uxاملساnمة ع�¦  ، اقتصر2006

 عدد قليل من الدعم املادي ا~"دودع�¦ قبل املدرسة و 

ألسر ااستقاللية مسألة  يتبق ux ح�ن ،للعائالت املعوزة

 املستفيدة مطروحة.

 

22 

وفقا لتعر�ف مف0وم اإلعاقة من قبل "فر�ق واشنطن" 

تائج التعداد العام للسKان والسكóC لسنة وما أفرزتھ ن

                                                                    
للسKان تقر�ر "فجوات النوع االجتما�u من واقع بيانات التعداد العام  13

 "2014والسكóC لسنة 

201413 ، u±عا�ي حواç19361  من الفئة العمر�ة طفال

)، ux ح�ن %0.73صعوªات (أي ب�سبة من سنة)  0-14(

 طفال 10252اإلعاقة  ذوي سنة)  14-0بلغ عدد األطفال (

، لتبلغ �سبة اإلعاقة الوطنية ل0ذه 2014خالل سنة 

ن خالل مختلف ال,+امج و�سå¦ الدولة م .%0.39الفئة 

املرسومة وا~0Uودات املبذولة إليالء األطفال ذوي 

اإلعاقة العناية والرعاية الالزمة لضمان حقوق0م دون 

 تمي��.    

 

2211

ux الفصل  2014د لسنة نص الدستور التو�¤By اUTدي

تحBü الّدولة األlmاص ذوي اإلعاقة من eّل "ع�¦ أن  48

 ux ّق"Tل مواطن ذي إعاقة اKھ ل
ّ
 ،االنتفاعتمي�� وأن

¡B تضمن لھ 
ّ
حسب طبيعة إعاقتھ، بKّل التداب�+ ال

ع جمي اتخاذالKامل ux ا~Uتمع، وع�¦ الّدولة  االندماج

  “. اإلجراءات الضرورّ�ة لتحقيق ذلك
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لية T"قوق صادقت تو�س ع�¦ االتفاقية الدو كما 

ق 
ّ
األlmاص ذوي اإلعاقة وال,+وتوeول االختياري املتعل

، وقّدمت تقر�رnا لدى 2008، وذلك سنة االتفاقيةQذه 

Uنة األممّية T"قوق األlmاص ذوي اإلعاقة (أفر�ل 
ّ

Vال

 ) وnو أّول تقر�ر يقّدم ux العالم n uxذا اإلطار.2011

 

2222 

ر عل�Qم االندماج 
ّ

çشمل nذا ا~Uال األطفال الذين �عذ

باملدارس العادية نظرا إلعاقاQÄم العميقة فيتلقون 

خدمات الb+بية املبكرة والb+بية ا~lتصة والتأnيل 

والتKو�ن امل�B باملراكز ا~lتصة ux ترªية وتأnيل 

املعوق�ن التا®عة لUVمعيات وقد ارتفع عدد nذه املراكز 

 314 تلميذا إ±¦ 15939يؤّم0ا  2010 مركزا سنة 290 من  

تلميذا  15700بطاقة اس�يعاب بلغت  2015مركزا سنة 

 عاقة. اإل ي و ذمن 

ولتحس�ن جودة اlTدمات Qذه املراكز تركزت السياسة 

 الوطنية ع�¦ ثالث محاور رئ�سية :

تأnيل مراكز الb+بية ا~lتصة وتطو�ر قدرات  §

Qا وذلك من خالل االتفاقية وم0ارات اإلطار العامل 

 ux معيات العاملةUTكة ألعوان ا+bالقطاعية املش

)، ال¡B ركزت ع�¦ تنظيم 2011مجال اإلعاقة(

العالقات الشغلية بمراكز الb+بية ا~lتصة وتأnيل 

 األعوان العامل�ن Qا.

دعم وªناء وتج��0 مراكز الb+بية ا~lتصة  §

 ورQîا.ظا ملنم0لل¯Qوض بمستوى اlTدمات ال¡B تقد

§ .u$دعم قطاع التفقد البيداغو 

دعم التالميذ ذوي اإلعاقة املدمج�ن nذا و�تم كذلك 

باملدارس العادية بجميع الوسائل الكفيلة بت�س�+ تلق�Qم 

لتعليم سليم ومالئم شأن زمال.Qم من غ�+ ذوي اإلعاقة 

وذلك من خالل توف�+ الوسائل البيداغوجية واملادية 

طا.Qم األولو�ة ux اT"صول ع�¦ املالئمة، ومن خالل اع

اByz (كراByz متحركة، كر  اآلالت امل�سرة لإلدماج

 ). ك0رªائية، نظارات، سماعات،...

 

2233 

çعت,+ ت�س�+ اT"ياة اليومية وQÄيئة ا~"يط وت�س�+ 

 uل واالتصال رك��ة أساسية لإلدماج االجتما�
ّ

التنق

وتمكي¯Qم من  لألlmاص ذوي اإلعاقة ال سيما األطفال

حق0م ux املشاركة ux اT"ياة املدرسية واالجتماعية 

 واالقتصادية والثقافية ~Uتمع0م.

 ¼�يئة ا6/يط : §

ق  حدد
ّ
الفصل العاشر من القانون التوجي B األمر املتعل

بضبط املواصفات الفنية لت�س�+ تنقل األlmاص 

املعوق�ن عند إنجاز وQÄيئة البناءات العمومية 

والتج��0ات املشb+كة باملركبات السكنية والفضاءات 

 والبناءات اlTاصة املفتوحة للعموم.

وn uxذا السياق تم الشروع QÄ uxيئة ®عض املدارس 

والروضات، والفضاءات الثقافية لت�س�+ نفاذ األطفال 

ذوي اإلعاقة إل�Qا واملساnمة ux اT"ياة العامة، واالنتفاع 

 بخدماQÄا. 

 ال اM/ديثة :توظيف تكنولوجيات االتص §

-  B¡تمك�ن ذوي اإلعاقة من فرص التعليم ال

ت�يح0ا املدرسة االفb+اضية والوسائل اT"ديثة 

 لالتصال،

®عث وحدات إعالمية بمراكز الb+بية اlTاصة  -

والتأnيل بمبادرة من جمعيات رعاية 

األlmاص املعوق�ن تتضمن تج��0ات حاسوب 

وتطبيقات إعالمية مالئمة lTصوصيات الفئة 

 املسQRدفة،

تطو�ر األداء الb+بوي لألطفال املعوق�ن من  -

خلية بمختلف الواليات �عتمد  24خالل ترك�� 

 برمجيات بيداغوجية مالئمة وأج0زة م0يأة.
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 أvم إشxاليات

 

 تخلو ، فإن nذه العملية الاالجتماعيةذوي اإلعاقة قصد �شر�ك0م وادماج0م ux اT"ياة  لفائدة األطفالرغم ال�شر�عات واإلجراءات املتخذة 

 من صعوªات ش¡ó، نذكر م¯Qا: 

 نقص ux الفصول ال¡B �عóC مباشرة بالطفل ذي اإلعاقة بمجلة حقوق الطفل، §

 غياب املعطيات اإلحصائية املتعلقة بواقع الطفل ذي اإلعاقة. §

 

 

 أvم املق@?حات

 

ux إدراج فصول قانونية بمجلة حقوق الطفل �عóC مباشرة باألطفال ذوي اإلعاقة نظرا lTصوصية ما تفتضيھ nذه الفئة من  التفك�+ §

 .تدخالت

اذ، QÄيئة فتفعيل ودعم آليات املراقبة فيما يتعلق ب�نفيذ eل القوان�ن ال¡B تتعلق باألطفال ذوي اإلعاقة ux ش¡ó ا~Uاالت: �عليم، #"ة، ن §

 ...وسائل اإلتصال،محيط، 

 العمل ع�¦ انماء الو�u االجتما�n ux uذا ا~Uال من خالل عمليات تحس�س ع,+ جميع الوسائل املرئية واملسموعة واملكتوªة. §

 .2020-2016إدراج األطفال ذوي اإلعاقة كمKونة من مKونات السياسة العمومية املندمجة T"ماية الطفولة واlTطة التنفيذية للفb+ة  §

سنوات) وذلك ملا للb+بية واإلحاطة املبكرة من أnمية ux تأس�س  8-0املساnمة ux وضع اسb+اتيجية وطنية للطفولة األو±¦ ذات اإلعاقة ( §

.Byzاملعارف وضمان النجاح املدر 
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33 

الشروع ux  2015 تم خالل سنةux إطار حماية الطفولة، 

السياسة العمومية املندمجة T"ماية  ت�سيقصياغة و 

و�عت,+ nذه السياسة اإلطار العام الذي سوف  الطفولة

تصاغ وتنفذ ux داخلھ جميع السياسات وال,+امج 

حوي تو  واملشار�ع القطاعية املتعلقة بحماية الطفولة.

 :ا~"اور اlTمس التاليةnذه السياسة 

  �شر�uå مالئمإطار  §

  النفاذ إ±¦ اlTدمات متاح لUVميع §

  وذات جودة خدمات فّعالة §

  عمل متKامل وم�سق §

ا~lاطر تمت الوقاية م¯Qا والQRديدات تم  §

  تقليص0ا

 

3311

331111

33111111

ي دخل الوقاµتتمثل م0ام مندوب حماية الطفولة ux التّ 

فل أو 
ّ
ux جميع اT"االت ال¡B ي�بّ�ن ف�Qا أّن #ّ"ة الط

سالمتھ البدنّية أو املعنوّ�ة م0ّددة أو معّرضة لlVطر 

فل، أو لأل�شطة 
ّ
ن�يجة للوسط الذي çع�ش فيھ الط

ط 
ّ
واألعمال ال¡B يقوم Qا، أو لشّ¡ó أنواع اإلساءة ال¡B �سل

 20عóC الفصل عليھ، وخاّصة ux اT"االت الّصعبة ع�¦ م

ة حماية الطفل. 
ّ
 من مجل

 B¡إطار املشموالت ال ux مندوب حماية الطفولة ¦åو�س

تخول0ا لھ مجلة حماية الطفل إ±¦ توu2 التداب�+ الرامية 

إ±¦ رفع الQRديد عن الطفل من خالل تقديم الدعم 

 B¡ات الªا ع�¦ تخطي الصعوQÄوالتوجيھ لألسرة ومساعد

لوضعية ا تقتض�QااT"ماية ال¡B تواج00ا باتخاذ التداب�+ 

(تداب�+ اتفاقية، تداب�+ عاجلة أو تداب�+ ذات صبغة 

 قضائية). 

و�س�ند عمل املندوب إ±¦ مبدأ nام يتمثل ux إبقاء الطفل 

داخل محيطھ العائ�u وعدم فصلھ عنھ إال است!نائيا مع 

العمل ع�¦ إعادتھ إليھ ux أقرب اآلجال و¼عد التأكد من 

 خاليا من الQRديد خدمة ملصV"تھ الفض�¦.أنھ أصبح 

�غطي مKاتب مندو¼ي حماية الطفولة eامل واليات 

 39عدد مندو¼ي حماية الطفولة  قد بلغاUTم0ور�ة، و 

ليبلغ املعدل الوطBC لعدد  2015مندوªا ux موx¦ سنة 

مندوªا عن eل مكتب  1.6مندو¼ي حماية الطفولة 

 عن السنة الفارطة). نقطة  0.2(بتحسن ناnز 

¼ي بمندو الوطنية �سبة التغطية ناnزت من ج0ة أخرى، و 

 ألف 100مندوب حماية طفولة لKل  1.2حماية الطفولة 

 .سنة) 17-0( طفل

تلقى مندوªو حماية ux إطار التع0د بالطفل امل0دد، 

(�سبة اإلناث  2015خالل سنة  إشعارا 8722الطفولة 

قّدر بـ) 48.0%
ُ
 .2014إشعارا مقارنة ®سنة  2626بز�ادة ت

م¯Qم  %97.6 ،طفال 8507وشملت nذه اإلشعارات 

طفال) لم يرد ®شأ´Qم سوى إشعار وحيد خالل  8303(

 السنة.

 

 تاتطور عدد اإلشعار : 42رسم 

 
 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

إشعارا  2.7وناnز بذلك املعدل الوطBC لعدد اإلشعارات 

، وارتفع nذا املعدل بKل 2015لKل ألف طفل خالل سنة 

 3.7و 4.3و 4.9من توزر وª¨�رت وقفصة إ±¦ حدود 

 .u±ل ألف طفل ع�¦ التواKإشعارا ل 
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 2015-: معدل عدد اإلشعارات لxل ألف طفل 43رسم 

 
 وزارة املرأة واألسرة والطفولة املصدر:

 

من ج0ة أخرى، تصدرت واليات صفاقس وتو�س وª¨�رت 

إشعارا  902إشعارا و 925رأس القائمة من خالل تلقي 

. ux املقابل، 2015إشعارا ع�¦ التوا±u خالل سنة  704و

لم يتجاوز عدد اإلشعارات بKل من والية قا®س وتطاو�ن 

 u خالل نفس الفb+ة.  إشعار ع�¦ التوا± 37إشعارا و 80

من اإلشعارات الواردة سنة  %19.3و %31.6وصدرت 

ع�¦ التوا±u عن طر�ق األم واألب، ux ح�ن مثلت  2015

اإلشعارات الواردة من طرف مؤسسات الدولة باختالف 

 ،االجتما�u ،القضاµي ،الصuvمجاالت اختصاص0ا (

BCبوي  ،األم+bمن مجموع اإلشعارات من خالل  %39.1 )ال

  .إشعارا 3410

ومثل األطفال حديBù الوالدة الذي لم يتجاوز عمرnم 

السنة أnم فئة عمر�ة ورد ®شأ´Qا إشعارات ع�¦ مندو¼ي 

مجموع من  %9.5بـ 2015حماية الطفولة خالل سنة 

. وحظيت الفئة إشعارا 829اإلشعارات من خالل 

 ن مجموع اإلشعارات. م %38.0) سنة بـ 15-10العمر�ة (

 2015-: توز�ع اإلشعارات حسب سن الطفل 44رسم 

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

ux نفس الصدد، بلغ عدد اإلشعارات ال¡B ولد أ#"اQا 

 ي(أ 2015إشعارا خالل سنة  955خارج إطار الزواج 

من nذه  %23.2 اإلشعارات)، مجموعمن  %10.9ب�سبة 

 222اإلشعارات تّم رصدnا بوالية سوسة من خالل 

 إشعارا. 153) من خالل %16.0إشعارا، فوالية تو�س (

 

: توز�ع اإلشعارات حسب الوضعية القانونية عند 45رسم 

  2015-الوالدة

 
 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

من  %48.9يد، بي�ت النتائج أّن وªالرجوع إ±¦ ظروف الQRد

من قبل  2015اإلشعارات ال¡B تّم تلق�Qا خالل سنة 

مندو¼ي حماية الطفولة eان امل�س£ب الرئ�¤QÄ ux Byديد 

إشعارا ux  4267أ#"اQا الوالدان أو أحدnما من خالل 

من اإلشعارات ألسباب  %18.9الغرض، ux ح�ن �عود 

ناnزت �سبة  بالتوازي، متعلقة با~Uتمع والظروف.
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اإلشعارات ال¡B مثل امل¨�ل اإلطار املKا�ي لوقوع الQRديد 

، يليھ الشارع فاملؤسسات التعليمية (مدارس، 61.2%

ع�¦ التوا±u من مجموع  %13.3و %13.4معاnد،...) بـ

 .2015اإلشعارات الواردة خالل سنة 
 

 2015-املxا>ي لل��ديد: توز�ع اإلشعارات حسب اإلطار 46رسم 

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

من  20وتبعا لتكييف حاالت الQRديد وفقا ألحKام الفصل 

مثلت حاالت &Uز األبو�ن أو من مجلة حماية الطفل، 

من  ç28.2%س0ر ع�¦ رعاية الطفل عن اإلحاطة والb+بية 

ت حاال ، تلQRا 2015مجموع اإلشعارات الواردة خالل سنة 

ل¡B االتقص�+ الب�ن واملتواصل ux الb+بية والرعاية 

، فحاالت �عر�ض الطفل لإلnمال وال�شرد %24.5بـ

®عد اس�يفاء عمليات االستقصاء والتحري، . %16.5بـ

 تقديرب 2015خالل سنة قام مندوªو حماية الطفولة 

تع0د ع�¦ إثرnا ال إشعارا، وتّم  8199جدية الQRديد بــ

وجود ما Qîدد #"ة الطفل أو سالمتھ إشعارا ل 7021بــ

البدنية أو املعنو�ة، لتناnز بذلك ال�سبة العامة 

من مجموع اإلشعارات  %85.6لإلشعارات اUTدية 

إشعارا  1178مع غلق وحفظ  2015املقدرة خالل سنة 

لعدم اس�يفاء شروط التع0د من قبل مندوب حماية 

 الطفولة.

 

 عدد التعwدات : تطور 47رسم 

 
 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

أو من çس0ر ع�¦ رعاية وتصدرت حاالت &Uز األبو�ن 

جملة اT"االت ال¡B تّم  الطفل عن اإلحاطة والb+بية

. ومثلت حاالت %28.2بـ 2015التع0د Qا خالل سنة 

وا±u ح التقص�+ الب�ن واملتواصل ux الb+بية والرعاية

 �ع0دا. 1635من مجموع التع0دات من خالل  23.3%
 

 2015-: توز�ع اإلشعارات والتعwدات حسب صنف ال��ديد29جدول 

 صنف ال��ديد

 )من مجلة حماية الطفل 20لفصل (ا

 التعwدات اإلشعارات

 الeسبة العدد الeسبة العدد

قاؤه دون سند عائ�pفقدان الطفل لوالديھ   %5,8 404 %5,4 471 ̈و

 k 1439 16,5% 1123 16,0%عرEض الطفل لإلvمال وال£شرد

 %23,3 1635 %24,5 2137 التقص�? الب�ن واملتواصل �� ال@?بية والرعاية

 %14,4 1014 %14,8 1292 اعتياد سوء معاملة الطفل

 %6,3 445 %6,5 564 استغالل الطفل ذكرا ³ان أو أن¾½ جeسيا

 %3,5 243 %2,9 253 استغالل الطفل �� اإلجرام املنظم

 k 82 0,9% 60 0,9%عرEض الطفل لل£سول أو استغاللھ اقتصاديا

 %29,7 2085 %28,2 2460 �¹ز األبوEن أو من ¸سwر عnp رعاية الطفل عن اإلحاطة وال@?بية

 %0,2 12 %0,3 24 أخرى 

 %100,0 7021 %100,0 8722 ا�6موع

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة
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لتق÷By عن العنف املسلط ع�¦ ux نفس السياق وضمن ا

من  2015سنة  مندوªو حماية الطفولة رصد، الطفل

حالة �عرض  4554خالل دراسQRم لإلشعارات الواردة 

من اT"االت  %48.9شKل من أشKال العنف (أ#"اQا ل

ليناnز بذلك املعدل الوطBC لألطفال  ux صفوف اإلناث)،

عّنف�ن
ُ
 . 2015آالف طفل خالل سنة  10طفال لKل  14 امل

من الوضعيات للعنف داخل امل¨�ل  %57.9وقد �عرضت 

 %18.2حالة)، ux ح�ن وقع �عنيف  2639(من خالل 

باملؤسسات التعليمية (مدارس، معاnد ثانو�ة،..)، تل�Qا 

(محضة، ر�اض  فاملؤسسات الb+بو�ة %14.2الشارع بـ

 .%5.6بـ أطفال، كتاب، ...)

 

: توز�ع التعwدات الk 7¢عرض أ¿/ا��ا للعنف حسب 48رسم 

 2015  -اإلطار املxا>ي 

 
 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

املسلط ع�¦ األطفال وفقا العنف عرفت ظاnر قد و 

الل خملفتا تطورا حماية الطفولة  إلحصائيات مندو¼ي

 2013تضاعفت ب�ن سن¡B  حيثالسنوات األخ�+ة، 

خاصة فيما يتعلق بأشKال العنف املادي  2015و

.By¤�UTوا  uذا التطور أساسا إ±¦ تنامي و�n و�عزى

ا~Uتمع بواجب اإلشعار عن حاالت الQRديد خاصة مع 

 املكثف لبعض الظواnر والذي ساnمالتناول اإلعالمي 

ux تجاوز ®عض اT"واجز النفسية والقيود االجتماعية 

 للتبليغ عن االنQRاeات.

 

: تطور التعwدات الk 7¢عرض أ¿/ا��ا للعنف حسب 30جدول 

 نوع العنف 

 

عنف 

 معنوي/

 نف��7

 إvمال/

 تجاvل

عنف 

 مادي/

 جسدي

عنف 

7��eج 
 ا�6موع

2013 717 1053 409 262 2441 

2014 781 1161 289 569 2800 

2015 1458 1630 1021 445 4554 

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

 

 

 2015-: توز�ع تداب�? اM/ماية املتخذة من قبل مندوÀي حماية الطفولة حسب نوع التدب�? 49رسم 

 والطفولةاملصدر: وزارة املرأة واألسرة 

امل¨�ل 

57,9%

مؤسسة 

�عليمية

18,2%

مؤسسة 

ترªو�ة

5,9%

الشارع

14,2%

أخرى 

3,7%
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رفع األمر إ±¦ قاuBy³اتخاذ تدب�+ اتفا3ئلةتوعية وتوجيھ العا

ل األسرة لعدم الوصو 

u3لتدب�+ اتفا

x اتخاذ تدب�+ عاجل u

حاالت اإلnمال 

وال�شرد

اتخاذ تدب�+ عاجل 

بإخراج الطفل من 

ھ ux املKان املوجود في

حالة اlTطر امللم

By³رفع األمر إ±¦ قا

األسرة ®س£ب نقض

u3التدب�+ االتفا

 By³رفع األمر لقا

األسرة بطلب منھ
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ام قux إطار اT"ماية االجتماعية لألطفال امل0ددين، و

 7383باتخاذ  2015مندوªو حماية الطفولة خالل سنة 

لت  6935تدب�+ا شملت 
ّ
 التداب�+ االتفاقية�ع0دا. ومث

 تدب�+ا 3825من خالل من مجموع nذه التداب�+  51.8%

 لطفل ux عائلتھ وتقديمإبقاء ام¯Qا تّم  ux ،87.2% الصدد

 uå3334(من خالل املساعدة إليھ داخل محيطھ الطبي 

 تدب�+ا). 

 %29.6اقتصر دور مندوب حماية الطفولة ux  ux املقابل،

توعية وتوجيھ املتع0د برعاية  uxمن مجموع التداب�+ 

، تّم رفع األمر إ±¦ قاBy³ األسرة من ج0ة أخرى الطفل. 

x u3لعدم الوصول لتدب�+ اتفا u549 .مناسبة 

 

 2015-: توز�ع التداب�? االتفاقية حسب وضعية الطفل50رسم 

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

33111122

Tان اUVلفة بمتا®عة وضعيات توصلت الK0و�ة املU

±¦ إ 2015طفال الفاقدين للسند العائ�u خالل سنة األ 

م¯Qا  %14.6، حالة والدة خارج إطار الزواج 920إحصاء 

من اT"االت  %4.2وضعية)، ux ح�ن أّن  131حاالت عود (

حالة) توفيت مباشرة إثر الوالدة. و�ªنما ش0دت  39(

 15حالة) فرار األّم، تواجدت  33من اT"االت ( 3.6%

 لعام. حالة بالطر�ق ا

ع�¦ إيجاد  n2015ذه الUVان خالل سنة قد عملت و 

ال�سو�ات القانونية واالجتماعية الضرور�ة ل0ذه 

 الوضعيات.

 

�wوEة املxلفة بمتاPعة وضعيات ال��ان اk :MسوEات 31جدول 

 2015-طفال الفاقدين للسند العائ�pاأل 

 نوع ال£سوEة
عدد 

 الوضعيات

 القانونية:ال£سوEة -1

uå169 وضعيات مسواة باإلقرار من طرف األب   الطبي 

 44 وضعيات أسندت ل0ا nو�ة افb+اضية

 BC 17اUTي لوضعيات تم إسناد لقب األب إثر التحلي

 45 وضعيات ux طور اT"صول ع�¦ nو�ة افb+اضية

BCيUTانتظار ن�يجة التحليل ا ux 74 وضعيات 

 160 األمنيةوضعيات بصدد مواصلة األبحاث 

 509 :ا�6موع

 ال£سوEة االجتماعية:-2

 37 زواج األبو�ن مع اصطحاب املولود

 446 الطفل من طرف األم اصطحاب

 43 الطفل من طرف العائلة املوسعة اصطحاب

 119 إيداع ´Qاµي باملع0د أو بإحدى وحدات الع�ش

 41 إيداع ´Qاµي لدى عائلة استقبال

 686 :ا�6موع

 :املتاPعة االجتماعية-3

 47 إيداع مؤقت باملع0د الوطBC لرعاية الطفولة

 91 إيداع مؤقت بوحدة ع�ش

 9 إيداع لدى عائلة استقبال

 147 :ا�6موع

 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

33111133

 

خارج  منجبةا أّم  909ـاالجتما�u ب�ع0دت nياeل ال¯Qوض 

 
ُ
 .اlTدماتجملة من دمت ل0م إطار الزواج ق

 

: اVMدمات ال¢7 تّم تقديمwا من قبل vيا³ل ال»�وض 32جدول 

 2015-االجتما·� لألمwات املنجبات خارج إطار الزواج

 العدد اVMدمات

 268 إسناد بطاقة رعاية #"ية للطفل

 71 بطاقة عالج مجا�يإسناد 

 74 إسناد بطاقة عالج بالتعر�فة املنخفضة

 258 تقديم إعانات ظرفية

 35 تقديم إعانات قارة

By¤213 �ع0د نف 

ل إبقاء الطف

Pعائلتھ

87,2%

إيداع 

د الطفل بأح

األماكن

12,8%
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ux85 توجيھ األم لإليواء الظر 

توجيھ للمصاT° ا~lتصة قصد استعمال وسيلة ملنح 

 اT"مل
163 

 201 املصاT"ة ب�ن األم وعائلQRا مع اصطحاب املولود

 63 املصاT"ة ب�ن األم وعائلQRا دون اصطحاب املولود

 67 املصاT"ة مع األب البيولو$u للزواج

 29 إدماج م�B أو املساعدة ع�¦ ®عث مشروع

 102 املساعدة ع�¦ �سو�ة الوضعية القانونية للطفل

 38 الرعاية ال¯Qار�ة للطفل لدى ا~"اضن ور�اض األطفال

 1667 ا�6موع:

 وزارة الشؤون االجتماعيةاملصدر: 

 

331111444

مندمج للعمل االجتما�ux u وقع إرساء برنامج شامل و 

املدرByz لفائدة التالميذ وعائالQÄم بداية من الوسط 

®عث وحدات من خالل  1991/1992 السنة الدراسية

 عمل �ux للعمل االجتما�u املدرByz باملؤسسات الb+بو�ة

  إطار شراكة ب�ن الوزارات واألطراف املعنية.

�ؤّمن أعضاء خاليا العمل االجتما�u املدرByz حصص و 

منتظمة ux املدارس االبتدائية واإلعدادية  استمرار�ة

واملعاnد الثانو�ة تخصص للتع0د بالتالميذ املسQRدف�ن 

ل0ا
ّ

إ±¦ جانب اإلصغاء واإلرشاد والتوجيھ لKل من  ،بتدخ

 ملساعدة بصفة تلقائية.يتقدم لطلب ا

 

 تطور عدد خاليا العمل االجتما·� املدر��7: 51رسم 

 
 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

عرفت خاليا العمل االجتما�u املدرByz تطورا مطردا وقد 

خلية)  2966( 2011/2012الدراسية  سنةالحدود  إ±¦

خلية  n 2563اعدد حيث بلغ تراجعال�ش0د ®عد ذلك 

ب�سبة �غطية تبلغ  2014/2015 الدراسية سنةالخالل 

 .مجمل املؤسسات الb+بو�ةمن  % 42

تتع0د اlTاليا بالتالميذ الذين يواج0ون صعوªات و 

و#"ّية ونفسّية ملعاQRUTا  واجتماعيةبيداغوجية 

والوقاية من أثارnا، وذلك ®غية الوقاية من مشاeل سوء 

اإلخفاق املدرByz بجميع  التكيف املدرByz ومقاومة

أشKالھ وخاصة االنقطاع املبكر عن التعليم وما ينجر 

nذا إ±¦ جانب مقاومة مشاeل  ،عنھ من مشاeل

الّسلوكيات ال¡B من شأ´Qا أن تخّل بحرمة األlmاص 

واملمتلKات العامة للمؤسسة الb+بو�ة وتفعيل مشاركة 

u الرفع x األولياء ux اT"ياة املدرسية ألبنا.Qم مع املساnمة

 من أداء املؤسسة الb+بوّ�ة.

تلميذا وتلميذة  14810ـ وقد �ع0د املتدخلون ux ال,+نامج ب

ل مدرسية خالصعوªات الذين يواج0ون التالميذ ب�ن من 

 10653تمت معاUTة قد و  ،2015-2014السنة الb+بو�ة 

Tذه اn يا تطور �ع0د خال �سق كما ن�ب�ن  .ت"اال من ب�ن

 uخاللالعمل االجتما� Byzة  املدر+b2015-2010الف. 

 

التالميذ املتعwد ��م من قبل خاليا العمل  تطور عدد: 52رسم 

 االجتما·� �� الوسط املدر��7

 
 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

ولتعميم خدمات ال,+نامج الوقائية والّرعائّية ومّس أك,+ 

 لقانطالوسط الر�في، عدد ممكن من الّتالميذ وخاصة ب

املدرByz  االجتما�uالعمل بالفرق املتنقلة للعمل 
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من  2004/2005بالوسط الر�في منذ السنة الدراسية 

خالل تخصيص سّيارات تا®عة لل,+نامج تؤمن تنقل 

أعضاء اlTلية للتع0د بالتالميذ ux الوسط الر�في، وقد 

ux الوسط  2015سنة املتنقلة  اlTالياnذه بلغ عدد 

ال 34خلية يؤمن �شاط0ا  507الر�في 
ّ

 e uxافة فر�قا متنق

ل صلب خاليا العمل  .واليات اUTم0ور�ة
ّ

و�تدخ

 856االجتما�ux u الوسط املدرByz القارة واملتنقلة 

أخصائيا نفسانيا Qياeل  56جتماعيا واأخصائيا 

.uوض االجتما�Q¯ال 

ومن أnم اإلجراءات املتخذة لدعم برنامج العمل 

  �u املدرByz :االجتما

 19بتار�خ  06إصدار امل�شور املشb+ك عدد  §

ب�ن وز�ري الb+بية والشؤون  2010أفر�ل 

االجتماعية والتضامن والتو�سي�ن باlTارج حول 

 اإلحاطة بالتالميذ املنقطع�ن عن الدراسة.

وقد أدخل امل�شور املرونة الالزمة ux الت�سيق ب�ن 

ن من 
ّ

ال0ياeل ا~"لية وا0UTوّ�ة املعنية بما يمك

اإلعالم الفوري واملباشر حول حاالت االنقطاع من 

 االجتما�uاملؤسسة الb+بو�ة إ±¦ خلية العمل 

 االجتما�uاملدرByz أو الوحدة ا~"لية لل¯Qوض 

  .بانللقيام بالتدخالت الالزمة ux اإل 

 

من قبل خاليا ال¢7 تّم تلق�Æا تطور عدد االشعارات : 53رسم 

حول حاالت االنقطاع عن  العمل االجتما·� �� الوسط املدر��7

 التعليم

 
 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

nذا و�بقى تنفيذ مقتضيات امل�شور املذeور دون 

 B¡رة االنقطاع عن الدراسة الnمستوى مواكبة ظا

�ش0دnا املؤسسات الb+بو�ة من حيث اإلشعارات 

 B¡وظا ش0دت ال"Vة تراجعا م+b2010خالل الف-

نظرا لطبيعة املرحلة وملا �ش0ده البالد من و  .2015

ية ا~"ل وأمام ما عرفتھ الوحدات است!نائيةظروف 

Qوض االجتما�u من تKاثف الطلبات ux مجال  ّ̄ لل

الفقر واملساعدات املالية املباشرة وغ�+ املباشرة 

من سكن اجتما�u، ®عث موارد رزق، ال�شغيل 

برنامج العمل  جعل �شاطوالعالج االمر الذي 

اإلجتما�ux u الوسط املدرç Byzش0د تراجعا كب�+ا 

 .الالزمة باألولو�ةوأصبح ال يحظى 

جو�لية  10بتار�خ  19إصدار امل�شور عدد  §

واملتعلق بــ "املساعدات الظرفية واملساعدات  2013

ux إطار العمل االجتما�u املدرByz" والذي Qîدف إ±¦ 

 uتقديم مساعدات ®عنوان برنامج العمل االجتما�

ux الوسط املدرByz للتالميذ املعرض�ن لسوء 

®س£ب التكيف املدرByz واالنقطاع عن الدراسة 

ªمن شالصعو B¡م والQÄا إعأات املادية لعائالQ´ اقة

، وذلك ع�¦ غرار و�عطيل0امس�+QÄم الدراسية 

 اقتطاعو  اnمة ux شراء اللوازم املدرسية،املس

تقديم مساعدات و للتالميذ، اشb+اeات التنقل 

لشراء اآلالت امل�سرة لإلدماج واألدو�ة الضرور�ة 

 كفل بمعاليمالتو املزمنة، للمصاب�ن باألمراض 

نصف اإلقامة أو اإلقامة الKاملة باملب�تات 

  .املدرسية

ال,+نامج، تّم خالل nذا  تلتجاوز الصعوªات ال¡B واج0و 

"خلية مرافقة التلميذ ux الوسط إحداث  2015سنة 

املدرByz" بمقتóy1 م�شور مشb+ك ب�ن وزراء الشؤون 

يؤم¯Qا فر�ق متعدد  ،والb+بية وال/"ةاإلجتماعية 

وuð آلية جامعة ~lتلف اآلليات  االختصاصات

 2014/2015وقد تّم خالل السنة الدراسية . املوجودة

مؤسسة  �118غطي مرافقة للتلميذ خلية  220 إرساء

مع0د ثانوي و��شط  52مدرسة إعدادية و 50ابتدائية و

 ا.جتماعيا اأخصائي 122ضم¯Qا 
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 ا املرافقةأvم اإلشxاليات إلرساء خالي

 

 .ملشروع اlTلية (مس�شاري اإلعالم والتوجيھ) يةسالك امل0نعزوف ورفض ®عض األ  §

 ة.ب�ن الوزارات املعنياlTلفية التار�خية ال¡B دعت إلحداث خلية املرافقة غ�+ موحدة وغ�+ واò"ة لدى أغلب الناشط�ن بامليدان  §

 واإلصغاء واإلرشاد للتلميذ.دعوة إ±¦ �غي�+ �سمية اlTلية لتصبح خلية املرافقة  §

 .عتماد الوثائق املعدة من قبل أطراف الشراكة ملتا®عة ال�شاطاعدم  §

 .اإلحصائيات حول اlTاليا ا~"دثة غ�+ موّحدة واملعطيات غ�+ متجا�سة لدى eافة األطراف §

 .نقص ux التKو�ن حول اlTلية بال�سبة ألطراف الشراكة §

 ية املرافقة.القيادة غ�+ واò"ة بال�سبة ل�شاط خل §

 

 

 أvم التوجwات املستقبلية واملق@?حات لتفعيل خاليا املرافقة

 

 .املدرByz باألساس إ±¦ ح�ن تصبح خاليا املرافقة فاعلة االجتما�uمواصلة العمل ب,+نامج العمل  §

راكة لف0م فلسفة اlTلية وطر�قة �شاط0ا §
ّ

 .إعداد مشروع برنامج تKو�BC لKافة أطراف الش

 .2020خلية سنة  �1000شاط اlTاليا التجر�£ية وتوسعQRا لتبلغ متا®عة وتقييم  §

 .إرساء منظومة معلوماتية خاصة بخلية مرافقة التلميذ §

 .توف�+ مقرات مالئمة باملؤسسة الb+بو�ة لعمل أعضاء اlTلية §

 .وضع خطة إعالم للتعر�ف بال,+نامج وأnدافھ (األولياء، اUTمعيات، التالميذ، املر�ªن...) §

 نظمات واUTمعيات ذات العالقة ملساندة اlTلية من خالل عقود برامج.تحف�� امل §

 

33111155

ux إطار العناية باألطفال ومساعدQÄم ع�¦ تحقيق 

االندماج اإلجتما�u واإلستمرار ux املس�+ة الدراسية 

والع�ش ux وسط إجتما�u مالئم يضمن ل0م eل أسباب 

"رص ع�¦ تقديم املساعدة املادية م اTتيالّنماء والتطّور، 

لألسر املعوزة ومحدودة الدخل ®عنوان األبناء 

±¦ جانب توف�+ العالج ا~Uا�ي وªنظام nذا إ ،املتمدرس�ن

ول Qا من اT"صالتعر�فة املنخفضة ل0ذه األسر لتمكي¯

 �¦عاملالئمة ألبنا.Qا، ومساعدQÄا  ع�¦ الرعاية ال/"ية

الصعوªات املرتبطة بالفقر ونقص اإلمKانيات  تجاوز 

 املادية.

 ال°?نامج الوط}7 إلعانة العائالت املعوزة: §

طBC نتفاع بال,+نامج الو اال ضبط م�شور مشb+ك مقاي�س 

ال¡B و إلعانة العائالت املعوزة وªبطاقات العالج ا~Uا�ي 

 ،العائالت املعوزة الفاقدة للسند العائ�u واملاّدي�شمل 

¡B ال يتجاوز  ،غ�+ القادرة ع�¦ ممارسة �شاط م�Bو 
ّ
وال

ر، n uxذا اإلطامعّدل دخل0ا الفردي السنوي عتبة الفقر. 

بمنحة ال,+نامج الوطBC إلعانة  املنتفع�نبلغ عدد 

، أي 2015خالل سنة  عائلة 233591 العائالت املعوزة

 . 2010مقارنة ®سنة  %77بز�ادة تقدر بـ

 

بمنحة ال°?نامج الوط}7  العائالت املنتفعة: تطور عدد 54رسم 

 إلعانة العائالت املعوزة

 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية
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ت�تفع العائالت املنتفعة باإلعانة القارة بالb+فيع ux كما 

مقدار االعانة ®عنوان األبناء ux سن الدراسة، وذلك 

 دنان�+ عن eل تلميذ ع�¦ أ 10دار بمق
ّ
 يتجاوز الb+فيع ال

د.ت للعائلة الواحدة، ليb+اوح  30مقدار بأبناء أي  3عدد 

 ت ش0ر�ا،د. 180د.ت و 150بذلك مقدار املنحة ما ب�ن 

وفق عدد االبناء املنتفع�ن والذين nم ux سن  وذلك

 الدراسة.

 

لعائالت منحة ابناء املنتفع�ن بال@?فيع �� األ  تطور عدد: 55رسم 

 بناء �� سّن الدراسةاملعوزة Pعنوان األ 

 
 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

فة صتنظم الكشافة التو�سية بمختلف nياeل0ا بكما 

دور�ة قوافل تضامنية ومساعدات مدرسية لفائدة 

العائالت املعوزة، من خالل تقديم مساعدات عي�ية 

للتالميذ تتمثل باlTصوص ux لوازم مدرسية ومال®س 

 صوفية وغ�+nا.

تتو±¦ مختلف ال0ياeل ا0UTو�ة وا~"لية eل حسب و 

 Byzل موسم دراe بداية ux انيات املتوفرة واملتاحةKاالم

ة و�تم املدرسي واملستلزمات الكتبعدد كب�+ من  بتوف�+

توز�ع0ا ع�¦ العائالت املعوزة. تنطلق nذه اT"مالت منذ 

الصائفة بجمع عدد كب�+ من الكتب املستعملة واألدوات 

املدرسية والثياب، و�تم تجميع0ا ux مقرات ا0UTات 

واألفواج وفرزnا وإعدادnا وتنظيم0ا حسب املستوى 

.Byzالدرا 

 تح eل سنةتوم رابطات الرواد واألحباء ux مفكما تق

كشفية بتج��0 عدد من أبناء العائالت املعوزة بKافة 

املستلزمات املدرسية من حقيبة وكراسات وأقالم وغ�+nا 

وذلك بفضل املساnمات املالية والعي�ية ~lتلف 

القيادات الكشفية والعائالت ورجال األعمال، و�تم 

قائمات تضبط مع قادة توز�ع nذه االعانات وفق 

  ا0UTات املعنية.

إعانة  1000توز�ع أكÿ+ من  2015وقد تم خالل سنة 

 .مدرسية e uxافة الواليات

املساعدات املسندة Pعنوان العودة  §

 املدرسية:

 Byzإطار الس0ر ع�¦ دعم املسار الدرا ux للتالميذ

سرة ع�¦ تأم�ن عودة مدرسية نا8"ة ومساعدة األ 

لفائدة  مساعدات مادية يتم اسنادومالئمة ألبنا.Qا 

 : ناءمن ب�ن أب، وذلك بمناسبة العودة املدرسّيةالتالميذ 

العائالت املنتفعة بالعالج ا~Uا�ي والعالج  -

  بالتعر�فة املنخفضة،

العائالت محدودة الدخل ال¡B ال يتجاوز  -

 Bدخل0ا الش0ري األجر األد�ى امل�

 املضمون، 

العائالت ال¡B يb+اوح دخل0ا الش0ري ب�ن  -

 Bمرة واحدة ومرة ونصف األجر األد�ى امل�

املضمون مع وجوب توفر شروط 

خصوصية مثل اإلعاقة، املرض املزمن، 

 اليممع رتفاعا ،رتفاع عدد األبناء التالميذا

  .الكراء

ع�¦ أن ال دينار ®عنوان eل تلميذ  30تقدر املساعدة بـو 

 سرة الواحدة.لأل تالميذ  3نتفع�ن يتجاوز عدد امل

 

االطفال املتمدرس�ن املنتفع�ن بمساعدات تطور عدد : 56رسم 

 العودة املدرسية

 
 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية
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املساعدات الظرفية واملساعدات �� إطار  §

 :العمل االجتما·� املدر��7

املدرسية ux إطار تنفيذ مقتضيات  املساعدات�سند 

 تتمثل ux:و  وزاري م�شور 

 املساnمة ux شراء اللوازم املدرسية،  -

 النقل للتالميذ، اشb+اeات اقتطاع -

تقديم مساعدات لشراء اآلالت امل�سرة  -

لإلدماج واألدو�ة الضرور�ة للمصاب�ن 

 ض املزمنة،باألمرا

التكفل بمعاليم نصف اإلقامة أو اإلقامة  -

 .باملب�تات املدرسية الKاملة

�تو±¦ االتحاد التو�¤By للتضامن االجتما�u الس0ر ع�¦ و 

eل ال¯Qوض اصرف املساعدات بالتعاون مع nي

uذا اإلطار إسناد . االجتما�n ux 374,447 690وقد تم 

لفائدة التالميذ الذين يواج0ون صعوªات مدرسية  .ت.د

خالل الس�ت�ن الدراس�ت�ن مرتبطة باUTانب املادي 

 .2014/2015و 2013/2014

 

331122

n ماية األمنية من"Tون منظومة اKل املتا®عةتتeيا 

 : التالية

اإلدارة الفرعية للوقاية االجتماعية بإدارة  §

�عóC بأوضاع الطفولة امل0ددة  الشرطة العدلية:

وux نزاع مع القانون ع�¦ املستوى الوطBC. إذ تتع0د 

 uxة وقاية األحداث بقضايا الطفولة امل0ددة و"Vمص

نزاع مع القانون، ux ح�ن تختص مصV"ة حماية 

الطفولة بوضعيات الطفولة فاقدة السند eاألطفال 

املولودين خارج إطار الزواج وامل0مل�ن بالطر�ق 

العام وªاملؤسسات االس�شفائية وقضايا قتل 

 املولود وقضايا التعرف ع�¦ األصول والفروع.

مصاM¤ وفرق ومراكز الشرطة واM/رس  §

ال¡ç Bع0د ل0ا قضايا األطفال امل0ددين وux  الوط}7:

 نزاع مع القانون ع�¦ املستوى ا0UTوي.

مصاM¤ وفرق مراقبة النوادي واملال×� الليلية  §

ال¡B تتع0د بمراقبة ومنع  لسيا�Ø:بإدارة األمن ا

سنة eاملة  18ارتياد األطفال الذين س¯Qم دون 

 للمالuð الليلية.

 

33112211

ux إجراء رقابات اإلجراءات األمنية والوقائية تتمثل 

 ظمة ع�¦ غرار:تودور�ات أمنية من

لقيام بدور�ات أمنية بمحيط املؤسسات ا §

الb+بو�ة T"ماية الناشئة من eل مظاnر االنحراف 

واالعتداءات ال¡B يمكن أن �سلط عل�Qم سواء فيما 

بي¯Qم أو من قبل املتطفل�ن واملشبوه ف�Qم وتحر�ر 

مخالفات ضد املنتصب�ن فوضو�ا أمام تلك 

 املؤسسات. 

مة لقيام بدور�ات أمنية بالفضاءات العاا §

والشوارع الرئ�سية واملفb+قات للتصدي لظاnرة 

التكفف باستخدام أطفال وال�سول وال�شرد 

وال�سكع و�عاطي األ�شطة ال0امشية (بيع املشموم، 

األكياس البالس�يكية، املناديل الورقية، م«° بلور 

 السيارات...)

§  °Tكة مع متفقدي ومصا+bالقيام برقابة مش

رأة واألسرة والطفولة الطفولة التا®ع�ن لوزارة امل

ملراقبة ر�اض األطفال وا~"اضن الفوضو�ة واتخاذ 

 قرارات بالغلق ال¯Qاµي أو املؤقت لتلك الفضاءات.

تخصيص رقابات ملرتادي املالuð الليلية  §

والتأكد من دخول األطفال م/"و�ªن بأوليا.Qم مع 

عدم مناولQRم املشروªات الكحولية. وux صورة 

يمكن للوا±u ا~lتص ترابيا أن مخالفة قبول أطفال 

يتخذ ضد ا~lالف قرارا ux الغلق الوق¡B أو ال¯Qاµي 

مخالفات  04وn uxذا اإلطار تم �«Uيل عدد  للمحل

 .2015قبول قصر خالل سنة 
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 2015-: توز�ع اإلجراءات األمنية الوقائية33جدول 

 العدد الeشاط

 120 مراقبة محيط املؤسسات ال@?بوEة

 134 مراقبة املال×� الليلية

 305 التصدي لظاvرة ال£سول والتكفف وال£شرد وkعاطي األ>شطة الwامشية

 141 رقابات رEاض األطفال الفوضوEة

 700 ا�6موع

من املالuð بإدارة األمن السيا¾uاالجتماعية ومصV"ة أ: مصV"ة وقاية األحداث باإلدارة الفرعية للوقاية املصدر

331122222

تتع0د مصV"ة وقاية األحداث باإلدارة الفرعية للوقاية 

والوحدات األمنية بأقاليم ومناطق الشرطة  االجتماعية

 ين يتم العثور واT"رس الوطBC بوضعيات األطفال الذ

عل�Qم بحالة �شرد و�سكع أو بصدد ال�سول أو �عاطي 

و�تم n uxذا الصدد الت�سيق مع  األ�شطة ال0امشية.

ال0ياeل االجتماعية والقضائية ا~lتصة (مندو¼ي حماية 

uالعمل االجتما� °Tقضاة األسرة)  ،الطفولة، مصا

التخاذ التداب�+ املالئمة ux شأ´Qم بما يضمن مصQR"Vم 

 الفض�¦.

 

 -ال¢7 تّم التعwد ��ا أمنياالطفولة املwددة  وضعيات: 34جدول 

2015 

 العدد السلوك املeسوب للطفل

 k 16سول 

 k 30شرد

 k 32سكع

 39 مwن vامشية

 116 محاولة اجتياز اM/دود خلسة

 233 ا�6موع

 االجتماعيةباإلدارة الفرعية للوقاية  مصV"ة وقاية األحداثاملصدر: 

 

 وتتمثل أnم اإلجراءات املتخذة n uxذا ا~Uال:

درس حالة الطفل والتأكد من مدى �عرضھ إ±¦  §

 و ج�¤By.أاعتداء جسدي 

 إشعار مندوب حماية الطفولة مرجع النظر. §

ھ ®عد التن£ياستدعاء الو±u و�سليمھ الطفل  §

 عليھ بمز�د العناية ux صورة عدم �عرضھ ملكروه.

إيوائھ بإحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية  §

 لألطفال حسب نوعية وخطورة الQRديد.

إيوائھ بإحدى املؤسسات االس�شفائية عند  §

 االقتضاء.

 إحالتھ ع�¦ قاBy³ األسرة حي�يا حسب اT"الة.  §

 ماعيةاالجتمراسلة اإلدارات ا0UTو�ة للشؤون  §

، الوحدة ا~"لية االجتما�u(أقسام ال¯Qوض 

للشؤون االجتماعية، مراكز الدفاع واإلدماج 

uاالجتما�(.  

تحر�ر محاضر عدلية ضد األولياء أو  §

األlmاص الذين ث£ت تورط0م ux استغالل األطفال 

أو ج�سيا من أجل جرائم التكفف،  اقتصاديا

 ،االستغالل االقتصادي لطفل، إnمال شؤون طفل

اعتياد سوء معاملة طفل مخالفة القانون 

 حتفاظ Qم وإحالQRمالتوجي B الb+بوي... و�تم اال 

 ع�¦ العدالة.

 

إno من قبل املصاM¤ األمنية املراسالت املوجwة : 35جدول 

 2015-املصاM¤ االجتماعية والقضائية

 العدد الwيxل

 280 مندوÀي حماية الطفولة

 25 األسرةقضاة 

 28 اإلدارات اw�MوEة للشؤون االجتماعية

 223 إيواء بمؤسسات اجتماعية

 556 ا�6موع

 االجتماعيةباإلدارة الفرعية للوقاية  مصV"ة وقاية األحداثاملصدر: 
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ور�سبة الذeتمثل،ع�¦ اإلحصائياتاالطالعمن خالل و 

الذين يتم العثور عل�Qم بالشارع بصدد ال�سول آو �عاطي 

من  %95و بحالة �سكع و�شرد أاأل�شطة ال0امشية 

و�عود  .مقارنة باإلناثا~Uموع العام لV"االت املتع0د Qا 

ذلك إ±¦ عدة عوامل أnم0ا رغبة الطفل ux التواجد 

ن أو ابالشارع بصفة تلقائية ®عد انتمائھ UTماعة األقر 

بدافع من العائلة ملساعدQÄا ux املصار�ف اليومية أو 

ن�يجة التفكك األسري وغياب الرقابة من الو±u أو 

 + الب�ن ux الb+بية والرعاية.اإلnمال أو التقص�

 18و b�13+اوح معّدل أعمار nذه الفئة من األطفال ب�ن و 

 %15سنة سوى  13ال تمثل الفئة العمر�ة أقل من و  سنة

  ع اT"االت املتع0د Qم.من مجمو 

ل �سبة املنقطع�ن عن الدراسة بصفة مبكرة ب�ن   
ّ
وتمث

العطل األطفال ux ح�ن çستغل بقية  ،%85و 80%

املدرسية وعطل ´Qاية األسبوع للعمل بصفة عشوائية 

وغ�+ه من امل0ن ال0امشية كبيع املشموم  وممارسة

 nا بمبالغ زnيدة.   ؤ البضاعة ال¡B يقع اقتنا

üؤالء األطفال إ±¦ األحياء الشعبية وت�تn امة منn سبة� B

ون ي¨�ح حيثباملدن الك,+ى و¼عض الواليات الداخلية 

بدافع البحث عن عمل و�ستقرون بالعاصمة وªاملدن 

 نأيالساحلية والسياحية ("بالوeايل" أو لدى األقارب) 

يقضون فb+ات بالشارع و�ب�تون بالساحات العامة 

 ي. ومحطات النقل العموم

ال�سلل إ±¦ املوا�ي البحر�ة برزت ظاnرة محاولة كما 

وخاصة ميناء حلق الوادي ®غاية اجتياز اT"دود البحر�ة 

 16تb+اوح أعمارnم ب�ن األطفال الذين من قبل خلسة 

وn uxذا ا~Uال �ع0دت مصV"ة وقاية سنة.  18و

ية بوضع االجتماعيةاألحداث باإلدارة الفرعية للوقاية 

اT° للمصطفال تم توجيھ قائمات اسمية ux شأ´Qم  175

  للتدخل لفائدQÄم اجتماعيا. ا~lتصة

أnم العوامل املؤدية إ±¦ تواجد األطفال  ولإلشارة، تتمثل

، +ديةاملbادية امل الظروف، سري األ تفكك ال uxبالشارع 

عالئقية مع اإلطار الصعوªات الدرByz و املنقطاع ال ا

ار من مؤسسات الرعاية االجتماعية (عدم فر ال ،الb+بوي 

 .  ..تأث�+ جماعة األقران ،تأقلم، صعوªات عالئقية)

مBC الوقاµي لدى لمالحظة فقد تراجع ال�شاط األ لو 

خ�+ة ال¡B منية خالل السنوات األ مختلف الوحدات األ 

حيث ش0دت  ،رnاب±¦ مKافحة اإل إغلب �شاط0ا أوج0ت 

 �شطة�عاطي األحاالت ال�شرد وال�سكع وال�سول و 

ا طفال املتع0د Qم أمنيا انخفاضال0امشية ux صفوف األ 

(مثال:  2014-2011مقارنة بالفb+ة  2015خالل سنة 

الذي  2015انخفاض عدد حاالت �سول األطفال سنة 

حالة سنة  28و 2012حالة سنة  25ـحالة مقارنة ب 16بلغ 

2013.(  

331122333

تتدخل مصV"ة حماية الطفولة بإدارة الشرطة العدلية  

كمصV"ة مختصة ع�¦ مستوى إقليم تو�س الك,+ى 

وفرق الشرطة العدلية بمختلف املناطق ا0UTو�ة لألمن 

 uماية األطفال امل0مل�ن وفاقدي السند العائ�"T BCالوط

 جراءاتواملولودين خارج إطار الزواج بإتباع جملة من اإل 

ux إسناد اللقب العائ�u  بحث محاضرأnم0ا تحر�ر 

لألطفال املذeور�ن، تحر�ر محاضر من أجل إسناد nو�ة 

افb+اضية لألطفال مج0و±u ال�سب، التع0د بقضايا 

األطفال امل0مل�ن بالطر�ق العام وªاملؤسسات 

  االس�شفائية وقضايا قتل املولود.

 

وز�ع وضعيات الطفولة فاقدة السند العائ�p ال¢7 : ت36جدول 

 2015 -تمت متاPع��ا أمنيا 

 العدد القضايا

 730 والدات خارج إطار الزواج

 13 إvمال مولود بالطرEق العام 

 4 تدل©س رسم والدة

 22 طلب التعرف عnp األصول 

 13 طلب التعرف عnp مص�? طفل

 17 قتل املولود

 799 ا�6موع

 باإلدارة الفرعية للوقاية االجتماعية مصV"ة حماية الطفولة املصدر:

 

�تم n uxذا الشأن إيواء األطفال بإحدى املؤسسات و 

االجتماعية بموجب �ساخ�+ أمنية أو قرارات قضائية 

(املع0د الوطBC لرعاية الطفولة بمنوªة ووحدات الع�ش 
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س قرى لھ، س...) إ±¦ ح�ن �سو�ة وضعياQÄم .و.التا®عة

b+جاع من قبل الو±u أو التخ�u ال¯Qاµي لفائدة الو±u باالس

 العمومي.  

انخفاضا الوالدات خارج إطار الزواج  عدد Uôلو 

 2015مستمرا خالل السنوات األخ�+ ل�ستقر خالل سنة 

سنة مقارنة ® %32.2حالة، بانخفاض  ux730 حدود 

2012 . 

 

إطار الزواج ال¢7 تّم التعwد  رجا: تطور عدد الوالدات خ57رسم 

 ��ا من قبل املصاM¤ األمنية 

 
 باإلدارة الفرعية للوقاية االجتماعية مصV"ة حماية الطفولة املصدر:

 

 ux ،مال و عرفت جرائم قتل املولود املقابلnقضايا إ

 2014خالل سن¡B ارتفاعا مV"وظا  مولود بالطر�ق العام

قدام األم أو شر�ك0ا ع�¦ التخلص من إل نظرا 2015و

املولود سواء بإلقائھ بالطر�ق العام أو داخل املؤسسات 

االس�شفائية أو قتلھ درءا للفضيحة وخوفا من رد فعل 

 العائلة. 

33112244

من أبرز مظاnر العنف األسري املسلط ع�¦ األطفال 

 نذكر:

بمحضون واT"رمان من حق الز�ارة الفرار  §

 واالصطحاب.

اlTالف الزو$u وطرد اT"اضنة من محل  §

 الزوجية رفقة ا~"ضون.

اإلnمال واعتياد سوء املعاملة ومحدودية  §

 املراقبة األسر�ة.

اختفاءات األطفال الناتجة عن التفكك  §

 األسري واlTالفات العائلية. 

بابھ ساالنتحار ومحاولة االنتحار وال¡B من ب�ن أ §

 اlTالفات العائلية وسوء معاملة الطفل.   

و�تم n uxذا ا~Uال التدخل لتنفيذ �عليمات النيابة 

العمومية والقرارات القضائية بإعادة اT"اضنة ~"ل 

الزوجية رفقة ا~"ضون�ن و�«Uيل محاضر عدلية من 

إnمال  محضون،أجل الفرار بمحضون وعدم إحضار 

مخالفة القانون شؤون طفل، سوء معاملة طفل، 

التوجي B الb+بوي. كما تتم مباشرة األبحاث من أجل 

 اختفاء طفل وإدراجھ بالتفت�ش لفائدة العائلة.

 

ال¢7 تّم التعwد ��ا من قبل جرائم العنف األسري : 37جدول 

  2015 -املصاM¤ األمنية

 العدد ا�MرEمة

 286 تنفيذ قرارات قضائية

 240 بمحضون الفرار 

 82 إvمال شؤون طفل

 105 اعتياد سوء معاملة طفل

 804 اختفاءات األطفال

 78 �� صفوف األطفالومحاولة االنتحار االنتحار 

 67 االستغالل االقتصادي للطفل

 9288 اvمال عيال 

 10900 ا�6موع

 شرطة العدليةإدارة الالدراسات واإلحصاء بمصV"ة  املصدر:

 

 %67.3 ،اختفاءحالة  804عدد  2015سنة ت لUّô وقد 

عالم عن الو±u باإل  ال�bامإ±¦  م¯Qا ux صفوف الفتيات نظرا

غة ذات صب اعتداءاتالطفلة خشية �عرض0ا إ±¦  اختفاء

أخالقية وكذلك رفض ا~"يط األسري إعادة إدماج0ا 

 وقد ش0دت®عد عودQÄا مّما يدفع0ا إ±¦ الفرار من جديد. 

ل تطورا خالل السنوات األخ�+ة ظاnرة اختفاء األطفا

ر عن الدراسة أو Qا و�عود أnم أسبا
ّ

إ±¦ االنقطاع املبك

نحراف األخالu3 لدى ®عض اال أو تردي النتائج الدراسية 

ة خاص(لبحث عن عمل ل وأ لتفكك األسري أو ل الفتيات

 . )الذeور لدى 
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7 تّم التعwد ��ا : تطور Pعض جرائم العنف األسري ال¢58رسم 

 من قبل املصاM¤ األمنية

 
 باإلدارة الفرعية للوقاية االجتماعية مصV"ة حماية الطفولة املصدر:

 

قضايا اعتياد و قضايا اnمال شؤون طفل  كما ش0دت

 تطورا خالل السنوات األخ�+ة ن�يجةطفل السوء معاملة 

 uالعائد أساسا إ±¦ التفكك العائ�ªالفات والصعوlTات ا

العالئقية ب�ن األولياء وأبنا.Qم و&Uزnم عن الرعاية 

ضايا عدد القnذا وتضاعف  والتقص�+ الب�ن ux الb+بية.

اnمال و  طفللامل«Uلة ux مجال االستغالل االقتصادي ل

ع�¦  %250و %700ب�سبة جاوزت  2015عيال سنة 

 u±2011سنة مقارنة ®التوا . 

ل بواجب ملرتبطة باإلخالاعرفت جر�مة اnمال عيال و 

 2015سنة  %71بـالنفقة تجاه األطفال والزوجة ارتفاعا 

 5422، أين لم يتم �«Uيل سوى 2011سنة مقارنة ®

 .   قضية

33112255

ال¡B  �شمل وضعيات األطفال املتضرر�ن اT"االت

إ±¦ اعتداءات ®ش¡ó أنواع0ا ع�¦ غرار  ت�عرض

، السرقة، ا~lدرات... العنف االعتداءات ا�UTسية،

تتو±¦ الوحدات األمنية تحر�ر محاضر بحث ضد حيث 

املعتدين وإجراء ال�ساخ�+ الطبية والنفسية والفنية 

 .ون ف�Qم وإحالQRم ع�¦ العدالةالالزمة واالحتفاظ باملظن

   

ن ال¢7 تّم التعwد ��ا م : تطور قضايا الطفولة املتضررة59رسم 

 قبل املصاM¤ األمنية

 
 شرطة العدليةإدارة الالدراسات واإلحصاء بمصV"ة  املصدر:

 

ارتفاعا  2015خ�+ة ش0دت سنة ومقارنة بالسنوات األ 

فيما يتعلق ®عدد قضايا الطفولة املتضررة املتع0د Qا 

م¯Qا ux صفوف  %49.8قضية،  4117من خالل �«Uيل 

 .ناثاإل 

 

ال¢7 تّم التعwد ��ا من قبل قضايا الطفولة املتضررة : 60رسم 

 2015-اM¤ األمنيةصامل

 ا�6موع إناث ذكور   

 138 51 87 االعتداء عnp ا�Mسم الàشري 

 1253 360 893 االعتداء بالعنف

 857 558 299 االعتداء عnp الطفولة واألسرة

 974 665 309 االعتداء عnp األخالق

 10 3 7 جرائم اV6درات

 551 248 303 جرائم السرقات

 192 101 91 االعتداء عnp األمالك

 38 27 11 ا�Mرائم االقتصادية واملالية

 104 39 65 جرائم االعتداء عnp األمن العام

 4117 2052 2065 ا�6موع العام

 باإلدارة الفرعية للوقاية االجتماعية مصV"ة حماية الطفولة املصدر:

 

أصناف أساسا و�شمل قضايا الطفولة املتضررة 

  التالية:اUTرائم 

العنف املسلط ع�¦ األطفال االعتداء بجرائم  §

قضايا العنف الشديد والعنف اlTفيف  من خالل
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باستعمال سالح أو بدونھ وداخل محالت السكóC أو 

با~"الت العمومية أو بمحطات النقل أو بالوسط 

 .Byzرائم املدرUTذا الصنف من اn لUô وقد

مقارنة بالسنوات السابقة  2015تراجعا خالل سنة 

أين ناnزت �سبة االنخفاض  2011وخاصة ®سنة 

19%  BCن�يجة ملا ش0دتھ البالد من انفالت أم

وتنامي  2011جانفي  14جتما�u إثر أحداث وا

 ك.الظواnر االجرامية عموما آنذا

 

 املسلط عnp األطفال تطور جرائم االعتداء بالعنف: 61رسم 

 
 شرطة العدليةإدارة الالدراسات واإلحصاء بمصV"ة  املصدر:

 

ا بقضاي االعتداء ع�¦ األخالق املتعلقة جرائم §

املواقعة بالرضا أو غصبا واالعتداء بفعل الفاحشة 

بالرضا أو غصبا والتحرش اBy¤�UT وتحو�ل وج0ة 

وقد ش0دت  طفل وترو�ج صور وأشرطة إباحية...

سنوات األخ�+ة ارتفاعا n uxذا الصنف من  الثالث

وات األو±¦ ®عد الثورة (سن¡B سنالالقضايا مقارنة ب

 700عدد القضايا  يتجاوز ) أين لم 2012و 2011

قضية سنة  974قضية ux الصدد، ux ح�ن ناnزت 

. و�عود ذلك إ±¦ تنامي الو�u لدى املواطن 2015

لإلشعار عن حاالت االعتداء اBy¤�UT ال¡B يتعرض 

 B¡ا الطفل سواء داخل العائلة أو باملؤسسات الQإل�

يb+دد عل�Qا (ر�اض األطفال، املدرسة، مؤسسة 

 رع.    الرعاية...) أو بالشا

 

: تطور جرائم االعتداء عnp األخالق املسلط عnp 62رسم 

 األطفال

 
 شرطة العدليةإدارة الالدراسات واإلحصاء بمصV"ة  املصدر:

 

من خالل رائم االعتداء ع�¦ الطفولة واألسرة ج §

قضايا الفرار بمحضون واnمال عيال واnمال 

واnمال مولود طفل الشؤون طفل وسوء معاملة 

 واستغالل الطفل ux االجرام واستغاللھ اقتصاديا.

 857وقد تضاعف عدد القضايا ux الصدد ليبلغ 

قضية خالل  450مقابل معدل  2015قضية سنة 

التفكك االسري الناجم  السنوات السابقة، جراء

عنھ اnمال األطفال وسوء معاملQRم واستغالل0م 

 b+ديل ظراناقتصاديا ®غرض اT"صول ع�¦ املال 

 الظروف املادية للعائلة. 

B وال¡ املتضرر م¯Qا األطفال جرائم السرقات §

ش0دت تطورا خالل السنوات األو±¦ ®عد الثورة 

 2011خالل سنة قضية  998قضية و 696لتبلغ 

قضية فقط خالل  551ع�¦ التوا±u مقابل  2012و

 .2015سنة 

جرائم االعتداء ع�¦ األمالك من خالل االضرار  §

 ك الغ�+ وªامللك العام واT"ر�ق عمدا.بمل

 ع�¦ غرارائم االعتداء ع�¦ اUTسم ال£شري جر  §

قضايا القتل العمد ومحاولة القتل واUTرح ع�¦ 

وجھ اlTطأ واالعتداء ع�¦ اT"ر�ة الذاتية والعنف 

 2015وال¡B ش0دت سنة  الناجم عنھ املوت

 169( 2011مقارنة ®سنة  %18انخفاضا ب�سبة 

 قضية).
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ع�¦ غرار االعتداء ع�¦ األمن العام جرائم  §

قضايا السكر وال�شو�ش واالبحار خلسة والتكفف 

 . وال�سول 

 

: تطور جرائم االعتداء عnp األمن العام املسلط عnp 63رسم 

 األطفال

 
 شرطة العدليةإدارة الالدراسات واإلحصاء بمصV"ة  املصدر:

 

قضية  212تّم �«Uيل وال¡ª2011  Bاست!ناء سنة و 

االنفالت  UTرائم االعتداء ع�¦ األمن العام جراء

جانفي وتراجع  14األمBC واالجتما�u ®عد أحداث 

الدور الوقاµي والزجري الذي تقوم بھ الوحدات 

االمنية ux مجال االمن العام إضافة إ±¦ الصد 

، الUواملواج0ة الشعبية للتدخل األمn ux BCذا ا~

 n2015ذا الصنف خالل سنة  تطور عدد قضايا

 قضية. 104ليبلغ 

 من خالل عملياتاUTرائم االقتصادية واملالية  §

ا وغ�+n التدل�س وQÄر�ب األموال وتز�يف العملة

قضية خالل  38وال¡Q´ Bزت  املرتكبة ضد األطفال

 .2015سنة 

 مسك واسQRالك وترو�جمن جرائم ا~lدرات  §

 .2015قضايا ux الصدد سنة  10من خالل 
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اتأvم   املتصلة بالwيا³ل الرسمية املعنية بالتدخل الصع̈و

 أ ـ عnp مستوى املوارد املادية والàشرEة:

Kاتب مج0زة غياب م ا~lتصة:محدودة وغ�+ م0يأة الستقبال األطفال (ع�¦ مستوى الوحدات األمنية واملصاT°  املوارد املادية واللوجس�ية §

 وقاعات خاصة باالستماع إ±¦ ألطفال، عدم وجود قاعات عرض و�عرف...)

 املوارد ال£شر�ة محدودة وغ�+ متخصصة ما عدى العامل�ن بمصB¡"V حماية الطفولة ووقاية األحداث. §

 نقص ux الb+بصات والدورات التKو��ية ux الداخل واlTارج.  §

âاملستوى التنظي npسيق:ب ـ عeي: آليات التå7 واإلجرا 

د ®عض اإلجراءات اإلدار�ة ال¡B �عتمدnا ®عض املؤسسات مما çعيق عملية التع0د اT"يBC (قيام أغلب التدخالت ع�¦ العالقات غ�+  §
ّ

�عق

 الرسمية ب�ن املتدخل�ن)

 محدودية اإلملام بآليات اT"ماية املتوفرة ومؤسسات الرعاية املتاحة وشروط القبول. §

 ملام بال,+امج االجتماعية ال¡B يمكن أن �ستفيد م¯Qا فئة األطفال امل0ددين وعائالQÄم. عدم اإل §

 غياب قاعدة بيانات مشb+كة ب�ن األطراف املتدخلة بخصوص األطفال املتع0د Qم بما çعيق نجاعة التدخل.  §

 ضعف تبادل املعلومة ب�ن األطراف املتدخلة. §

 ملتع0د Qا.غياب آليات رقابة ومتا®عة للوضعيات ا §

ضعف آلية التدر�ب امل�B وصعوªة إدماج األطفال املنقطع�ن بمسار التKو�ن امل�B لوجود شروط قانونية م9"فة تتعلق بالسن الدنيا  §

 للقبول واملستوى التعليBü األد�ى، وuð شروط ال تتوفر ux عدد nام من فئة األطفال امل0ددين.

 املد�ي:تصلة بمKونات ا~Uتمع الصعوªات امل

محدودية عدد اUTمعيات ذات العالقة وضعف مواردnا ونقص ux آليات الت�سيق مع ال0ياeل الرسمية ممن يحّد من نجاعة التدخل  §

 واملتا®عة.

ات امل  تصلة بالفئات موضوع التدخل:الصع̈و

 أ ـ األسباب الذاتية:

 الفرار من امل¨�ل أو من مؤسسة الرعاية والتعود ع�¦ التواجد بالشارع. §

§ .Bو�ن امل�Kالبحث عن عمل ورفض مواصلة الدراسة أو االندماج بإحدى مسارات التدر�ب أو الت ux الرغبة 

 ب ـ العوامل ا6/يطة بالطفل:

 تأث�+ جماعة األقران واملشبوه ف�Qم واملنحرف�ن. §

 الفشل املدرByz واالنقطاع املبكر عن التعليم. §

د إمKانية إعادة اإلد §
ّ

  ماج.التفكك األسري مّما çعق

   

 والتوجwات أvم املق@?حات

لضمان نجاعة التدخل األمux BC مجال التع0د بالطفولة امل0ددة واملتضررة ودعم مبدأ التخصص لتوف�+ حماية أفضل لألطفال املتع0د 

حداث وحماية األ تم توجيھ اقb+اح إ±¦ سلطة القرار إلحداث وحدت�ن متخصصت�ن بقضايا الطفولة (ت�شط ع�¦ غرار مصB¡"V وقاية ، Qم

الطفولة) بKل من وال�ي سوسة وصفاقس تKون م0يأت�ن باإلمKانيات ال£شر�ة واللوجس�ية املناسبة للتدخل لفائدة األطفال ع�¦ املستوى 

 ا0UTوي وتKون تحت اإلشراف الفBC لإلدارة الفرعية للوقاية االجتماعية بإدارة الشرطة العدلية.
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331133 

 By³م من قبل قاQ تطور عدد األطفال امل0ددين املتع0د

حالة  2921 ردت ع�¦ ا~"اكم االبتدائّيةاألسرة حيث و 

 2014أوت  غّرةن ب�خالل الفb+ة املb+اوحة  اطفل م0ّدد

¦ و 
ّ
xمقارنة  حالة 543 ساوي � بز�ادة ،2015جو�لية مو

حالة)،  2378ة (با~Uموع امل«Uّل خالل السنة املاضي

 .%22.8تناnز  ب�سبةأي 

 

: تطور عدد األطفال املwددين املتعwد ��م من قبل 64رسم 

 حسب اe�Mس قا7�ç األسرة

 
 املصدر: وزارة العدل

 

من مجموع  %55.5من ج0ة أخرى، بلغت �سبة الذeور 

تّم ، ux ح�ن طفال 1622األطفال امل0ددين من خالل 

 .طفلة U»� 1299يل

 

: توز�ع األطفال املwددين املتعwد ��م من قبل قا7�ç 65رسم 

 2014/2015-األسرة حسب اe�Mس

 
 املصدر: وزارة العدل

x u املرتبة األو±¦®سوسة  االبتدائّيةا~"كمة  احتلتو 

تل�Qا  الطفل م0ّددحالة  490حيث وردت عل�Qا  التص�يف

، حالة 336ال¡Uّô Bلت لدQîا بمنوªة  ةاالبتدائيّ ا~"كمة 

 حالة. 302حالـة، فأر�انة بـ 308 فباجة

 

: توز�ع عدد األطفال املwددين املتعwد ��م من قبل 66رسم 

 2014/2015-قا7�ç األسرة حسب الوالية 

 
 املصدر: وزارة العدل

 

فولة امل0ّددة ال¡B �ع0ّد Qا حاالت شملتو 
ّ
 قضاة الط

  �سبةوحافظت  .ةالعمر�ّ  الفئات جميعاألسرة 
ّ
 فولةالط

 622الّصدارة بـ سنة 17عمرnايفوق  ال¡B للفئة امل0ّددة

د  األخرى  العمرّ�ة الفئات بقّية مع مقارنة حالة،
ّ

و�ؤك

Vّ"ة لتوف�+ اT"ماية القانونية ل0ذه الفئة 
ُ
ذلك اT"اجة امل

العمر�ة لضمان عدم إغفال وإقصاء nذه الفئة العمر�ة 

 من مجال اT"ماية والوقاية. 
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 حالة 279األطفال امل0ّددين دون السنة  فئة عدد بلغكما 

حالة لألطفال البالغ عمرnم سنة. وتدّل nذه  307مقابل 

احتالل الQRّديد الذي مصدره محيط  املؤشرات ع�¦

الطفل العائ�u املرتبة األو±¦ خالفا ألسباب الQRديد 

 املرتبطة ®سلوك الطفل أو انحرافھ. 

األطفال امل0ّددين ux أّول حياQÄم، فإّن  وªخصوص فئة

  رورةبالضّ  عت,+çُ  ذلك ال
ّ

 ةيّ دج QÄديد مشاeل عن رامؤش

 عزى çُ ات، إذ مّتصلة ®سوء املعاملة واالعتداء +ة�وخط

باألساس إ±¦ حاالت الوضع خارج إطار الّزواج ال¡B  ذلك

رة أو 
ّ

 ومعنوّ�ا لألطفال ux سّن مبك
ّ
فرز غالبا إnماال ماديا

ُ
ت

 اlTالفات مثل أخرى  معطيات إ±¦مباشرة إثر الوضع، و 

 حضانة إيجا¼ي حول  زعانت إ±¦ أحيانا تؤول ال¡B ةالزوجيّ 

 
ّ
مع  و�ستقر ةالزوجيّ  محّل  مّ األ  �غادر عندماسيما  فلالط

و�بقى األب مb+ّصدا لألطفال  والدQîا �ل ¨بمأطفال0ا 

 ux B¸ّل ز�ارة، أو تنازع سلe م لدىQ ومحاوال الفرار

اT"ضانة يتمثل ux إnمال كال األبو�ن املفارق�ن ألطفال0ما 

اليتم  دون سند وال رقابة، كما قد يحصل اإلnمال عند

 ب �شو و  األبو�ن أحد فقدانتبعا ل
ّ
 األصول  ب�ن �اعاتال¨

 .الوالدين من احيّ  بقي منمع  لألمّ  أو لألب

 

اe�Mس والسن عند توز�ع األطفال املwددين حسب : 67رسم 

 2014/2015-لدى قا7�ç األسرة تقييد امللف

 
 املصدر: وزارة العدل

ّن أغلب األطفال امل0ّددين ُيقيمون من ج0ة أخرى فإ

حالة، وقد  2726 بلدّية إذ بلغ عددnم اUTم�uناطق بم

حالة مقارنة بما  Uّô625ل nذا العدد ارتفاعا يقّدر بـ 

حالة)، وe2101  uxان عليھ األمر ux السّنة املاضية (

املقابل انخفض عدد األطفال امل0ّددين باملناطق الر�فّية 

حالة ux الّسنة  195حالة ux السنة الّسابقة إ±¦  277من 

 ية.اT"ال

 

املتعwد ��م من قبل قا7�ç توز�ع األطفال املwددين : 38جدول 

 2014/2015-مxان إقامة الطفلاe�Mس و حسب األسرة 

 ا�6موع طفلة طفل مxان إقامة الطفل

 2726 1225 1503 منطقة بلدية

 195 74 119 منطقة رEفية

 2921 1299 1622 ا�6موع

 العدلاملصدر: وزارة 

 

فولة امل0ّددة بصفة جلية باملدن مّما uð عليھ  وتb+كز
ّ
الط

باملناطق الر�فّية، وذلك ألن أكÿ+ من ست�ن باملائة من 

السKان يقطنون باملدن األمر الذي يقتBy1 مز�د العمل 

ع�¦ اT"ّد من عدد األطفال امل0ّددين Qذه املناطق وأيضا 

ة ل دعم اإلحاطمواصلة العناية باملناطق الر�فّية من خال

سر ل�léيص العوامل ال¡B تجعل أطفال0ا عرضة 
ُ
باأل

للQRّديد واتخاذ اT"لول الكفيلة بمساعدQÄا ع�¦ تجاوز 

تنحدر أغلب حاالت األطفال و الصعوªات ال¡B تواج00ا. 

ضاة األسرة من عائالت متوّسطة 
ُ
امل0ّددين ال¡B باشرnا ق

الت) من اT"ا %87.1حالة ( 2544اT"ال إذ بلغ عددnا 

حالة ُمقارنة بما تّم �«Uيلھ  467وقد ارتفع nذا العدد بـ

 حالة.  ux2077 الّسنة املاضية حيث eان 

 

املتعwد ��م من قبل قا7�ç توز�ع األطفال املwددين : 39جدول 

 2014/2015-اM/الة املادية للعائلةاe�Mس و حسب األسرة 

 ا�6موع طفلة طفل اM/الة املادية لعائلة الطفل

 87 42 45 م©سورة

 2544 1112 1432 متوسطة

 290 145 145 معوزة

 2921 1299 1622 ا�6موع

 املصدر: وزارة العدل
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وتضاعف عدد األطفال امل0ّددين املنحدر�ن من عائالت 

إذ بلغ  2013/2014م�سورة مقارنة بالسنة القضائية 

ux السنة الفارطة ذلك  38حالة ب�نما eان ux حدود  87

أن الرفاnية املادية ال تجعل0م بصفة آلية ux منأى عن 

أسباب الQRديد بل تKون ux ®عض األحيان uð مصدر 

 للQRديد. 

بال�سبة ألصناف الQRديد، إّن فقدان الطفل لوالديھ 

وªقاؤه دون سند عائ�ç uعت,+ اT"الة البارزة من ب�ن 

حالة، ثم تل�Qا حاالت  1431حاالت QÄديد الطفل إذ بلغت 

حالة، فحاالت  �730عر�ض الطفل لإلnمال وال�شرد بـ

 حالة.  669التقص�+ البّ�ن واملتواصل ux الb+بية والرعاية بـ

xديد األطفال املرتبطة وQÄ ح�ن ا�عدمت حاالت u

باUTرائم أو ال�سول أو االستغالل االقتصادي، لم يبلغ 

عدد األطفال امل0ددين ®س£ب االستغالل اBy¤�UT سوى 

حالة لKل من الذين  29حالة. ux املقابل، تّم �«Uيل  33

تّم اعتياد سوء معاملQRم وامل0ددين ®س£ب &Uز األبو�ن 

 ¦ الرعاية عن اإلحاطة والb+بية. أو من çس0ر ع�

 

 

 2014/2015-صنف ال��ديداe�Mس و حسب املتعwد ��م من قبل قا7�ç األسرة توز�ع األطفال املwددين : 40جدول 

 ا�6موع طفلة طفل صنف ال��ديد

�pقاؤه دون سند عائ  1431 640 791 فقدان الطفل لوالديھ ̈و

 k 446 284 730عرEض الطفل لإلvمال وال£شرد

 669 325 344 التقص�? الب�ن واملتواصل �� ال@?بية والرعاية

 29 16 13 اعتياد سوء معاملة الطفل

 33 18 15 استغالل الطفل ذكرا ³ان أو أن¾½ جeسيا

 0 0 0 استغالل الطفل �� اإلجرام املنظم

 0 0 0 اقتصادياkعرEض الطفل لل£سول أو استغاللھ 

 29 16 13 �¹ز األبوEن أو من ¸سwر عnp رعاية الطفل عن اإلحاطة وال@?بية

 2921 1299 1622 ا�6مـــوع

 املصدر: وزارة العدل

 

املرتبة األو±¦ من حيث عدد أفراد األسرة �حتّل و 

 1744اإلعالنات الّصادرة إ±¦ قضاة األسرة، إذ بلغت 

مندوب  م، يل�2014/2015Qحالة خالل السنة القضائية 

بقية األطراف ، فحالة 1132بـحماية الطفولة 

 20(املؤسسات العمومية املعنية ®شؤون الطفولة (

 15(، النيابة العمومية حاالت) 3(، قاBy³ األطفال حالة)

 . حاالت)) 7(و املصاT° العمومية للعمل االجتما�u حالة) 

ام الدور الذي تلعبھ العائلة ux إعالم وتؤكد nذه األرق

ور الدقضاة األسرة عن حاالت QÄديد األطفال، إ±¦ جانب 

الفعال الذي يقوم بھ مندوب حماية الطفولة ux مجال 

 By³إعالم قا ¦
ّ
حماية الطفولة امل0ددة باعتباره ال يتو±

ما ux شأ´Q ااألسرة بجميع اT"االت ال¡B يتلقى إشعار 
ّ
ا وإن

"Tفل.يقتصر ع�¦ ا
ّ
ل QÄديدا حقيقيا للط

ّ
Kش

ُ
� B¡االت ال 

 

 

املتعwد ��م من قبل قا7�ç توز�ع األطفال املwددين : 68رسم 

 2014/2015-من أعلم قا7�ç األسرةحسب األسرة 

 
 املصدر: وزارة العدل
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فصل التداب�+ الوقتية املتعلقة ب�سبة  تش0د ux املقابل،

خالل السنة القضائية الطفل امل0دد عن عائلتھ 

انخفاضا مقارنة بالسنة املنقضية، إذ  2014/2015

 533من مجموع التداب�+ الوقتية من خالل  %45.6ت بلغ

 لطفل مما جعلمصدر QÄديد االعائلة  eانتتدب�+ا أين 

سة بمؤس قاBy³ األسرة يقرر فصلھ عن عائلتھ وإيداعھ

ترªو�ة أو �عليمية أو لدى عائلة استقبال لتوفر لھ 

العناية املناسبة لتجاوز عوامل الQRديد ال¡e Bان çعا�ي 

 م¯Qا.

 

ب�? تد اتخاذتوز�ع األطفال املwددين الذين وقع : تطور 69رسم 

�èالوق¢7 م حسبوق¢7 �� شأ ?� نوعية التدب

 
 املصدر: وزارة العدل

 

تتقارب عدد التداب�+ املتخذة من قبل قاBy³ األسرة و 

بال�سبة إ±¦ ا�UTس�ن مّما çعكس عدم وجود أي شKل من 

التمي�� بي¯Qما، فالتداب�+ القضائية تتخذ مراعاة 

للمصV"ة الفض�¦ للطفل بقطع النظر عن ج�سھ ووفق 

 ما تقتضيھ الظروف العائلية ا~"يطة بھ.  

 

ق¢7 تدب�? و  اتخاذتوز�ع األطفال املwددين الذين وقع : 41جدول 

 2014/2015-�� شأ�èم حسب اe�Mس ونوعية التدب�? الوق7¢

 ا�6موع طفلة طفل  نوعية التدب�? الوق7¢

 533 282 251 فصل الطفل عن عائلتھ

 637 249 388 إبقاء الطفل لدى عائلتھ

 1170 531 639 ا�6موع

 العدلاملصدر: وزارة 

، انخفض عدد القرارات الفارطةوات خالفا للسنو 

ا خالل السنة القضائية قرار  516الوقتية ليبلغ 

2014/2015  B¡من  %64.3عدم التع0د بـتم��ت ®وال

اT"االت املعروضة لعدم جدية الQRديد Qا، ux ح�ن 

تم��ت القرارات املتخذة خالل السنوات الفارطة بإحالة 

أغلب امللفات ع�¦ اUTلسة اT"كمية أمام تد�ي عددnا 

 . 2014/2015خالل السنة القضائية 

 

خاذ قرار از�ع األطفال املwددين الذين وقع تو : تطور 70رسم 
ّ
 ت

 وق¢7 �� شأ�èم حسب نوعية القرار الوق7¢

 
 املصدر: وزارة العدل

 

عدد األطفال املّتخذ ux شأ´Qم قرارات �س£يا  ول¶ن ارتفع

حالة ux السنة  2بوضع0م تحت نظام الكفالة من 

حالة n uxذه السنة، فإنھ ال ينفى مدى  15 الفارطة إ±¦

فيلة بتوف�+ اT"اجة إ±¦ إيجاد األطر االجتماعية الك

العائلة البديلة لفائدة األطفال عند فشل العائلة 

 الطبيعية ux القيام بوظائف0ا تجاه أطفال0ا.

 

خاذ قرار وق¢7از�ع األطفال املwددين الذين وقع تو : 42جدول 
ّ
 ت

 2014/2015-�� شأ�èم حسب اe�Mس ونوعية القرار الوق7¢

 ا�6موع طفلة طفل القرار الوق7¢

 332 107 225 ال وجwة للتعwد

 91 38 53 إحالة عnp ا�Mلسة اM/كمية

 78 48 30 إPعاد الطفل عن عائلتھ

 15 6 9 وضع الطفل تحت نظام الكفالة

 516 199 317 ا�6موع

 املصدر: وزارة العدل
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وش0د عدد األطفال امل0ددين الذين تّم اتخاذ قرار 

ابتداµي ®شأ´Qم ارتفاعا �س£يا خالل السنة القضائية 

قرارا السنة  204قرارا مقابل  252، إذ بلغ 2014/2015

B ال çعكس %Uم ¸�سnذا االرتفاع الالفارطة، لكن 

 B¡ا ما ب�ن سنnتّم اتخاذ B¡2013و 2010القرارات ال .

فل لدى عائلتھ حفاظا ع�¦ ع�¦ اT"رص  ورغم
ّ
إبقاء الط

y1تقت B¡ض�¦ ال
ُ

طھ B غالبا إبقاءه ux محيمصV"تھ الف

 قضاة األسرة الطبيuå، تراجعت القرارات الصادرة عن

قرارا  n ux46ذا الصدد من سنة إ±¦ أخرى حيث مثلت 

قرارا  518مقابل  2014/2015خالل السنة القضائية 

د تّم إصدار وق. 2010/2011خالل السنة القضائية 

 قرارا n uxذا الصدد.  363

 

 توز�ع األطفال املwددين الذين وقع : تطور 71رسم 
ّ
ار قر  خاذات

 بتداåينوعية القرار اال �� شأ�èم حسب  ابتداåي

 
 املصدر: وزارة العدل

 

´Qم دد األطفال املتخذ ux شأمن ج0ة أخرى، ارتفع ع

ت بوضع0م تحت نظام الكفالة أو لدى عائلة قرارا

استقبال أو لدى مؤسسة اجتماعية أو ترªو�ة حيث بلغ 

 2014/2015طفال خالل السنة القضائية  194عددnم 

 . املنقضيةالقضائية خالل السنة طفل  118®عد أن eان 

 توز�ع األطفال املwددين الذين وقع : 43جدول 
ّ
ار قر  خاذات

 2014/2015-بتداåينوعية القرار اال �� شأ�èم حسب  ابتداåي

 ا�6موع طفلة طفل نوعية القرار االبتداåي

 29 12 17 ابقاء الطفل لدى عائلتھ

إبقاء الطفل لدى عائلتھ 

وتxليف مندوب حماية 

الطفولة بمتاPعتھ ومساعدة 

 العائلة وتوجw�Æا

8 9 17 

إخضاع الطفل للمراقبة 

 والنفسانيةالطبية 

7 5 12 

وضع الطفل تحت نظام 

الكفالة أو لدى عائلة 

إستقبال أو لدى مؤسسة 

وEة مختصة  إجتماعية أو ت̈ر

99 95 194 

وضع الطفل بمركز للتكوEن 

 أو التعليم

0 0 0 

 252 121 131 ا�6موع

 املصدر: وزارة العدل

 

ومراعاة ملصV"ة الطفل الفض�¦، قام قضاة األسرة 

حكما وتدب�+ا خالل السنة القضائية  296بمراجعة 

حكما مقارنة بالسنة  81، بانخفاض 2014/2015

 القضائية املنقضية.

 

وقعت مراجعة توز�ع األطفال املwددين الذين : تطور 72رسم 

 القرار املتخذ �� شأ�èم

 
 املصدر: وزارة العدل

 

 وجھ للتع0د®عدم وجود القرارات املتعلقة  وقد احتلت

تحت نظام الكفالة أو لدى الطفل  ªوضعو  من ج0ة،

ترªو�ة اجتماعية أو عائلة استقبال أو لدى مؤسسة 

الصدارة من حيث القرارت  من ج0ة أخرى، مختصة

قرارا ع�¦  102و قرارا 150بلغت  إذاملتخذة n uxذا ا~Uال 

 .u±التوا 

487

543

343

50
29 3143

161917

54

122
104

118

194

46

80

45
14

0
18

16312

2010-20112011-20122012-20132013-20142014-2015

ابقاء الطفل لدى عائلتھ

�0Qاإبقاء الطفل لدى عائلتھ وتKليف مندوب حماية الطفولة بمتا®عتھ ومساعدة العائلة وتوج

ختصةوضع الطفل تحت نظام الكفالة أو لدى عائلة إستقبال أو لدى مؤسسة إجتماعية أو ترªو�ة م

وضع الطفل بمركز للتKو�ن أو التعليم

إخضاع الطفل للمراقبة الطبية والنفسانية

300
385

258

377
296

0

200

400

600

2010-20112011-20122012-20132013-20142014-2015



 

  99 

وقعت مراجعة القرار توز�ع األطفال املwددين الذين : 44جدول 

-املتخذ �� شأ�èم حسب اe�Mس ونوعية القرار املراجع

2014/2015 

 ا�6موع طفلة طفل نوعية القرار املراجع

 10 7 3 فصل الطفل عن عائلتھ

 150 45 105 ال وجwة للتعwد

 21 9 12 إحالة امللف عnp ا�Mلسة اM/كمية

وضع الطفل تحت نظام الكفالة أو 

أو لدى مؤسسة  استقباللدى عائلة 

وEة مختصة اجتماعية  أو ت̈ر

54 48 102 

 7 4 3 إبقاء الطفل لدى عائلتھ

إبقاء الطفل لدى عائلتھ وتxليف 

مندوب حماية الطفولة بمتاPعتھ 

 ومساعدة العائلة وتوجw�Æا

2 1 3 

إخضاع الطفل للمراقبة الطبية 

 والنفسانية
1 2 3 

وضع الطفل بمركز للتكوEن أو 

 التعليم
0 0 0 

 296 116 180 ا�6موع

 املصدر: وزارة العدل

 

331144

 ux ددت املك�سبات ال�شر�عيةn B¡اطر الl~عددت ا�

الطفل، كما اعت,+ األطفال من أnم مجال حقوق 

 B¡املتضرر�ن من التغ�+ات االقتصادية واالجتماعية ال

 +ÿم الفئة األكnا البالد عقب الثورة باعتبارQ مّرت

 nشاشة. 

33114411

انطلق العمل من أجل دعم التنصيص ع�¦ حقوق   

األطفال ux الدستور ux مرحلة أو±¦ ثم العمل ع�¦ تطو�ر 

من  تور اUTديدمع الدس ضمان تالؤم0او ال�شر�عات 

ومع املعاي�+ الدولية T"ماية األطفال وإعمال  ،ج0ة

 حقوق0م من ج0ة أخرى. 

وقد اسQRلت مراحل اإلعداد لصدور دستور اUTم0ور�ة 

بحمالت دعم ومناصرة لضمان تضم�ن  2014لسنة 

حقوق الطفل ux الدستور، حيث تقدمت n uxذا اإلطار 

�ن وطنيمقb+حات فصول تمت صياغQRا من طرف خ,+اء 

 BCلس الوطU~مجال حقوق الطفل إ±¦ ا ux ودولي�ن

 .By¤التأس� 

ر التعاون ب�ن املؤسسات اK"Tومية و كما تدّعمت جس

ومختلف مKونات ا~Uتمع املد�ي Qدف دعم الدفاع عن 

أولو�ة قضايا األطفال ux املسار ال�شر�uå اUTديد الذي 

 عخاضتھ البالد، من ذلك إنجاز عدة مشار�ع مع ا~Uتم

املد�ي ع�¦ غرار مشروع "رسائل األطفال من أجل 

اT"قوق" و"مجلس األطفال من أجل حقوق اإل�سان" 

 للفرع التو�¤By ملنظمة العفو الدولية.

ux دستور اUTم0ور�ة التو�سية  47و�عت,+ الفصل  

خالصة العمل مع مختلف الشرeاء من أجل تضم�ن 

 حقوق الطفل ux الدستور. 

التعاون ®عد صدور الدستور كما تواصلت جسور 

لتدارس وتقييم الواقع ال�شر�uå اlTاص باألطفال 

ع�¦  47وتقديم توصيات تتالءم مع ما نص عليھ الفصل 

 2014غرار الندوة املشb+كة ال¡B تّم القيام Qا ux نوفم,+ 

 مع "جامعة اT"قوق بصفاقس".

33114422

لب الدنا اليوم، يتطال�شر�uå الذي �سلكھ ب التطور إن 

تطو�ر التعاون مع ال0ياeل واملنظمات الدولية الداعمة 

لقضايا األطفال، و�تطلب كذلك االنفتاح ع�¦ املواثيق 

 ó¡ا حQ¯الدولية واإلقليمية ذات العالقة، واالستل0ام م

يKون �شر�عنا مناسبا الحتياجات األطفال مكرسا 

 ،T"قوق0م ومستجيبا ملعاي�+ اT"ماية الدولية

ع�¦ إتمام اإلجراءات املتعلقة  تّم العملوn uxذا اإلطار   

بانضمام تو�س إ±¦ ال,+وتوeول االختياري الثالث املV"ق 

باتفاقية حقوق الطفل ®شأن إجراء تقديم البالغات، 

قانون األساByz إ±¦ رئاسة اK"Tومة. وإحالة مشروع ال

 تألول مرة إجراءات تقديم البالغاnذا ال,+وتوeول  ��يحو 

 ،u±اك حقوق األطفال ع�¦ املستوى الدوQRقد و ®شأن ان

لدراسة  2015ش0ر أفر�ل خالل  يوم عملم يظتّم تن

محتوى ال,+وتوeول وإعداد توصيات مشb+كة ®شأنھ 

وذلك بمشاركة eل من الوزارات ذات العالقة وا~Uتمع 

املد�ي واملنظمات الوطنية والدولية ذات العالقة بحقوق 

 مة وحقوق الطفل بصفة أدق.اإل�سان بصفة عا
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وux نفس اإلطار املتعلق باالست�ناس باملواثيق الدولية 

لتطو�ر ال�شر�ع الوطBC من أجل خلق ب�ئة آمنة 

لألطفال، وخاصة من أجل توف�+ حماية أفضل لألطفال 

اتفاقية  ةسادر تمت  ò"ايا االعتداءات ا�UTسية،

حماية األطفال من االستغالل "®شأن مجلس أوروªا 

ق ux مسار Qîدف إ±¦ دعم نطال اال واالعتداء اBy¤�UT" و 

تفاقية االنظرا ملا تك�سيھ nذه   ومناصرة االنضمام إل�Qا

من أnمية ux دعوQÄا وتأس�س0ا إ±¦ ضرورة توف�+ حماية 

 By¤�UTايا االستغالل واالعتداء ا"ò أفضل لألطفال

وكذلك ux وضع برنامج وقاµي متKامل يمس جميع 

 ؤسسات ال¡B �عóC باألطفال بما ux ذلكاملتدخل�ن ux امل

العائلة، وملا ل0ا من أnمية ux دعم املنظومة ال�شر�عية 

الدولية اlTاصة بحقوق األطفال، خاصة م¯Qا االتفاقية 

الدولية T"قوق الطفل وال,+وتوeوالت االختيار�ة املV"قة 

 Qا.

 

331155

33115511 

x رnدف إ±¦ التصدي لظواQî املKإطار مشروع مت u

 إطالق 2013منذ سنة تّم العنف املسلط ضد األطفال، 

االئتالف الوط}7 من أجل التصدي مبادرة إ�شاء 

مع  باالشb+اك للعنف املسلط ضد األطفال واليافع�ن

ا~Uتمع املد�ي، QÄدف باألساس إ±¦ وضع برامج مKونات 

 عنف املسلطمظاnر المشb+كة حول التصدي ~lتلف 

�عز�ز  إ±¦nذه املبادرة  ضد األطفال واليافع�ن. كما ترمي

قدرات اUTمعيات واملنظمات العاملة من أجل قضايا 

األطفال، وذلك ux مجاالت دعم قدرات األسر، اإلحاطة 

 وقد تّم تنظيمباألطفال، �شر ثقافة حقوق الطفل... 

ل تالف حو دورات تKو��ية لفائدة اإلئ 2015-2014خالل 

العديد من األ�شطة  وªرمجة التصدي للعنف والتواصل

.u�"~0وي واUTع�¦ املستو��ن ا 

ة مع املؤسسات الثقافي التعاون  تدعم ،وux نفس اإلطار  

دورة م0رجان تو�س الدو±u ملسرح الطفل  ا�عقدتحيث 

تحت شعار "مسرح ضد العنف" وتم إنجاز  2014لسنة 

ان حول نفس املوضوع. ورشات عمل طيلة أيام امل0رج

يدي صر�ن وس�شطة ux والي¡B القاألانتظمت ®عض كما 

مل ع�¦ تقليص ux إطار العبوز�د حول نفس الشعار 

  الفوارق ب�ن ا0UTات.

nذا باإلضافة إ±¦ إنجاز ومضة تحس�سية حول التصدي  

لظاnرة العنف بالوسط العائ�u بالتعاون مع صندوق 

وسائل اإلعالم وخالل األمم املتحدة للطفولة، عرضت ب

 عدة أ�شطة ثقافية أخرى موج0ة للعموم.

33115522   

 ذمة ع�¦ املعلوماتية للسالمة الوطنية الوeالة تضع

 املعلوماتية للطوارئ  لالستجابة مركزا املواطن�ن

TunCERT عت,+ والذيç  يا إفر�قيا نوعھ من األولªوعر. 

 مجانا ر�ت�ن الضرو  واملساندة اإلحاطة املركز nذا و�قدم

 املعلوماتية والشبKات األنb+نات مستعم�u جميع لفائدة

 املتعلقة واملشاeل الصعوªات جميع يخص فيما

  .املعلوماتية بالسالمة

 فضاء" واألطفال لألولياء فضاءا الوeالة تقدم كما

 وطرق  النصائح من مجموعة ع�¦ يحتوي  " العائلة

 االتصال يمكن. كما لألنb+نت واآلمن األنجع االستعمال

 أو لالستفسار اإلحاطة بمركز العامل�ن با~lتص�ن

 السالمة ميدان ux مشKل أو حادث عن التبليغ

 .املعلوماتية

 مج0ودnا ضمن الوeالة �ساnم أخرى، ج0ة من

By¤التحس� ux مالت من جملة تنظيم"Tالتحس�سية ا 

 واألولياء األطفال لفائدة عمل وورشات والتKو��ية

 ما جانب إ±¦، بالت�سيق مع العديد من األطراف واملر�ªن،

 .معلوماتية سالمة وأدوات و�شر�ات أدلة من توفره

  :مالحظة تمت2015 -2010 الفb+ة وخالل

 املستحدثة الظواnر من العديد ظ0ور  §

الرقBü، األلعاب  االب�bازا~lدرات الرقمية، (

 )…ا~"رضة ع�¦ العنف،

 واملراnق�ن األطفال استقطاب ظاnرة تنامي §

لUVرائم  االجتما�u التواصل شبKات ع,+

 املنظمة   
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3322

3322111

 ¦åسç ،نزاع مع القانون ux إطار التع0د بالطفل ux

مندوب حماية الطفولة إ±¦ إجراء الوساطة ب�ن األطراف 

املعنية من خالل إبرام صV° ورفعھ إ±¦ ا0UTة القضائية 

لم ذا إا~lتصة ال¡B �عتمده وتكسيھ الصيغة التنفيذية 

 إ±¦ إيقافآلية الوساطة وQÄدف تكب الطفل جناية. ر ي

 .�ّبعات اUTزائية أو ا~"اكمة أو التنفيذمفعول الت

 

 : تطور عدد مطالب الوساطة73رسم 

 
 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

مطلب وساطة خالل سنة  n ux515ذا اإلطار، تّم تلقى 

 %26.8بز�ادة تقدر بــتخص الفتيات)  8.2%( 2015

من nذه املطالب  %8.2. وشملت 2014مقارنة ®سنة 

مطلبا. من ج0ة أخرى، خصت  42الفتيات من خالل 

م¯Qم  %89.9طفال ux نزاع مع القانون،  n457ذه املطالب 

طفال) لم يرد ®شأ´Qم سوى مطلب وساطة وحيد  411(

الوساطة ، ux ح�ن �عددت مطالب 2015خالل سنة 

طفال خالل نفس الفb+ة لتعدد األفعال  46بخصوص 

 ل الطفل أو لتعدد املتضرر�ن.املقb+فة من قب

 6.4وقد ناnز املعدل الوطBC لعدد مطالب الوساطة 

 سنة). 17-13آالف طفل ( 10مطلب وساطة لKل 

 

-13آالف طفل ( 10: معدل عدد مطالب الوساطة لxل 74رسم 

 2015 -سنة)  17

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

من ج0ة أخرى، تصدرت واليات تو�س وصفاقس رأس 

مطلبا ع�¦ التوا±u  83مطلبا و 87القائمة من خالل تلقي 

. ux املقابل، لم يتم �«Uيل أي مطلب 2015خالل سنة 

 وساطة بKل من والية مدن�ن والق�+وان. 

ال¡B تّم تلق�Qا من مطالب الوساطة من  %96.7صدرت و 

عن و±u  2015 سنة خاللقبل مندو¼ي حماية الطفولة 

 .ux الغرض مطلبا 498خالل  من الطفل

 

-: توز�ع مطالب الوساطة حسب صفة رافع املطلب75رسم 

2015 

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة
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ومثلت مظاnر السرقة واالعتداء بالعنف أبرز املواضيع 

 حمايةال¡B وردت ®شأ´Qا مطالب وساطة ع�¦ مندو¼ي 

 166مطلبا و 296من خالل  2015الطفولة خالل سنة 

.u±مطلبا ع�¦ التوا 

 

-: توز�ع مطالب الوساطة حسب نوع الفعلة املرتكبة76رسم 

2015 

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

إمKانية إجراء الوساطة ux أي طور من  14خول املشرع

µي الثالث. لكن وحسب ما بي�تھ أطوار التقاBy³ اUTزا

من مطالب الوساطة  %48.5املعطيات، صدرت 

أثناء  2015املرفوعة ملندو¼ي حماية الطفولة خالل سنة 

ux املقابل، تّم تجن�ب . امطالب 250من خالل ا~"اكمة 

من املطالب املثول أمام أج0زة العدالة  %41.9أ#"اب 

مطلب وساطة قبل فb+ة  216اUTزائية من خالل تلقي 

 ا~"اكمة.

ux  2015خالل سنة ن9° مندوªو حماية الطفولة وقد 

الطفل ux نزاع مع القانون أو من يمثلھ إبرام الصV° ب�ن 

 ب�سبة يمناسبة، أ x u408و�ªن املتضرر أو من ينوªھ 

 uxالوساطة ال¡B تّم تلق�Qا  مطالب من مجموع 79.2%

 .الغرض

                                                                    

 من مجلة حماية الطفل 114فصل ال 14 

 2015-: توز�ع مطالب الوساطة حسب طور التقا777�çرسم 

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

332222

تتع0د الوحدات األمنية بوضعيات األطفال ux نزاع مع 

القانون بموجب �عليمات النيابة العمومية أو بصفة 

مباشرة و�قع تحر�ر محاضر بحث ux الغرض ومراجعة 

 النيابة العمومية بخصوص االحتفاظ Qم من عدمھ. 

 

املتعwد ��ا من قبل  قضايا الطفولة ا�Mانحة: 45جدول 

 2015-املصاM¤ األمنية 

 ا�6موع إناث ذكور  ا�MرEمة

 99 18 81 االعتداء عnp ا�Mسم الàشري 

 668 110 558 االعتداء بالعنف

االعتداء عnp الطفولة 

 واألسرة
87 63 150 

 177 32 145 االعتداء عnp األخالق

 257 39 218 جرائم اV6درات

 713 66 647 جرائم السرقات

 213 28 185 االعتداء عnp األمالك

 51 8 43 ا�Mرائم االقتصادية واملالية

جرائم االعتداء عnp األمن 

 العام
179 42 221 

 2549 406 2143 ا�6موع

 املصدر: وزارة الداخلية
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�عد جرائم االعتداء بالعنف والسرقات من أnم اUTرائم و 

املرتكبة من قبل األطفال، تل�Qا جرائم ا~lدرات 

واالعتداء ع�¦ األمن العام واالعتداء ع�¦ األمالك 

¦ ±إواUTرائم األخالقية. وتتlVص أnم العوامل املؤدية 

ارتKاب nذه اUTرائم ux الظروف املادية املb+دية للعائلة 

طفل للبحث عن املال بأي وسيلة ع�¦ غرار وسuå ال

السرقة بال�شل أو سرقة محالت السكóC أو غ�+nا. 

إضافة إ±¦ االnمال وغياب املراقبة األسر�ة وتراجع القيم 

األخالقية وضعف دور ال0ياeل واملؤسسات الb+بو�ة 

 واالجتماعية املعنية بالطفل. 

لة ux و رنة باإلناث ux باب الطفترتفع �سبة الذeور مقا

اع مع القانون، وnو أمر منطقي الرتباط املسألة ز ن

باملوروث االجتما�u والثقاux الذي يجعل الفتاة تحت 

املراقبة األسر�ة أكÿ+ من الذeور إضافة ا±¦ ارتKاب nذا 

الصنف من اUTرائم ux فb+ة املراnقة أين çسå¦ الطفل 

 ux ص�تھ بمحاولة االعتماد ع�¦ نفسھlm إ±¦ فرض

تطلباتھ وux الدفاع عن ذاتھ ولو eان ذلك توف�+ م

 بطر�قة مخالفة للقانون.  

 2015ش0دت سنة  السابقة، سنواتالمقارنة بو 

سنة  !ناءباستاستقرارا �س£يا ux قضايا االعتداء بالعنف 

ال¡B عرفت ارتفاعا n uxذا الصنف من القضايا  2012

 قضية. 995 تم �«Uيل عدد حيث

 257ا~lدرات إذ بلغت  جرائم 2015سنة  تضاعفتكما 

 80( 2011مقارنة ®سنة  %221بارتفاع ناnز قضية 

±¦ ان�شار ظاnرة ترو�ج مادة القنب إو�عود ذلك  ).قضية

ال0ندي (الزطلة) ux صفوف األطفال بأسعار مت�سرة 

وضعف املراقبة األسر�ة وتقليد جماعة األقران لدى فئة 

ux  ةاألطفال امل0مل�ن الذين يتواجدون بصفة مستمر 

 الشارع.  

ال¡B عرفت ارتفاعا ux قضايا  2012مقارنة ®سنة و 

السرقات املرتكبة من قبل األطفال وال¡B قدرت ®عدد 

استقرارا ux القضايا  2015قضية، ش0دت سنة  1016

امل«Uلة ع�¦ غرار بقية السنوات ال¡B لم يتجاوز عدد 

 .ux الصدد قضية 700ائم املرتكبة خالل0ا اUTر 

  

332233 

كفل ي ux نزاع مع القانون إّن التع0د القضاµي باألطفال 

ل0م حماية تبعا لتخّصص ا~"اكم املتخّصصة ux قضايا 

الطفولة ولb+كيبQRا ال¡B تضّم خ,+اء غ�+ حقوقي�ن من 

مختلف االختصاصات (علوم الb+بية والنفس 

واالجتماع...)، فضال عن تكر�س اUTانب الb+بوي 

عن اUTانب الزجري وتطبيق  ا¾u للعقوªة عوضواإلصال

 انون ux نزاع مع القاآلليات ال�شر�عية اlTاصة بالطفولة 

املتمثلة ux عدم التجر�م بال�سبة إ±¦ البعض من األفعال 

والتجنيح والوساطة ومراجعة التداب�+ ورخص اlTروج 

 من مؤسسات اإلصالح فيما يتعلق ببقّية األفعال.

�� مادة القضايا املفصولة د عدد شn ux0ذا اإلطار، 

خالل السنوات  انخفاضا مV"وظا جنا�Ø األطفال

قضية خالل السنة القضائية  8795 األخ�+ة حيث بلغ

قضية خالل السنة  6246ليصبح ux حدود  2010/2011

، وnو %29ناnز أي بنقص ي، 2014/2015القضائية 

ر يدل بصفة عاّمة ع�¦ عدم تطور جنوح األطفال 
ّ

مؤش

ux  بالدنا. لكن رغم ذلك يتع�ن مواصلة العمل ع�¦ حماية

 .الطفل من اUTنوح واالنخراط ux اUTر�مة

 

تطور القضايا املفصولة �� مادة جنا�Ø االطفال من : 78رسم 

 طرف ا6/اكم اإلبتدائية

 
 املصدر: وزارة العدل
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خالل السنة القضائية والية تو�س وش0دت 

لقضايا املفصولة ux مادة أك,+ عدد ل 2014/2015

 557بـ( والية ب¨�رتتل�Qا  ،)قضية 733بـ(جنا¾u األطفال 

 520بـ( والية سوسة) و قضية 534بـ( والية نابل) و قضية

 ).قضية

ومثلت قضايا االعتداء ع�¦ املKاسب وقضايا االعتداء 

دة فصولة ux ماع�¦ النفس ال£شر�ة أغلب القضايا امل

 2014/2015جنا¾u األطفال خالل السنة القضائية 

ع�¦ التوا±u من مجموع  %28.6و %47.4حيث بلغت 

 القضايا املفصولة.

 

ن طفال ماأل  �Øالقضايا املفصولة �� مادة جنا : توز�ع79رسم 

 2014/2015-حسب صنف ا�MرEمة طرف ا6/اكم اإلبتدائية

 
 املصدر: وزارة العدل

 

nذا وقد بلغ عدد األطفال ا~"Kوم عل�Qم ux املادة 

طفال خالل السنة القضائية  7506اUTناحية 

طفال  808، م«Uال بذلك انخفاضا بـ2014/2015

 مقارنة بالسنة الفارطة.

�بقى عدد األطفال ا~"Kوم عل�Qم من ج�س اإلناث أقل و 

حيث بلغت ، بكث�+ من عدد األطفال من ج�س الذeور 

 447طفال مقابل  6959من خالل  %�92.7سبة الفتيان 

 طفلة.  

 

�� املادة ا�Mناحية  توز�ع األطفال ا6/كوم عل�Æم: 80رسم 

 اe�Mس حسب

 
 املصدر: وزارة العدل

 

اåي �� مادة جنالقضايا املفصولة ش0د عدد ux املقابل، 

 بلغ ، إذلسنوات األخ�+ةاستقرار �س£يا خالل ااألطفال 

السنة القضائية قضية خالل  292عددnم 

قضية  319عددnم لم يتجاوز ux ح�ن  2010/2011

 . 2014/2015خالل السنة القضائية 

 

 االطفال من åير القضايا املفصولة �� مادة جناتطو : 81رسم 

 طرف ا6/اكم اإلبتدائية

 
 املصدر: وزارة العدل
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قضية)  37مدن�ن (و قضية)  69(تو�س وتصدرت واليات 

 24قضية) والق�+وان ( 27قضية) ونابل ( 29وصفاقس (

ال األطفالقضايا املفصولة ux مادة جناµي عدد قضية) 

وnو ما çستد�u ، 2014/2015خالل السنة القضائية 

مز�د العناية باألطفال Qذه ا0UTات للتعرف ع�¦ العوامل 

ال¡B �سب£ت ux ارتفاع ضلوع األطفال ux ارتKاب اUTرائم 

من ج0ة أخرى، مثلت قضايا االعتداء ع�¦ املKاسب  Qا. 

مجموع القضايا املفصولة ux مادة جناµي من  73.7%

 .2014/2015األطفال خالل السنة القضائية 

 

من  طفالاأل  åيالقضايا املفصولة �� مادة جنا : توز�ع82رسم 

 2014/2015-حسب صنف ا�MرEمة طرف ا6/اكم اإلبتدائية

 
 املصدر: وزارة العدل

332244

33224411

 املركز االجتما·� ملالحظة األطفال  §

طفال باحتضان املركز االجتما�u ملالحظة األ  ميقو 

األطفال اUTانح�ن الذeور ا~"ال�ن عليھ من طرف قضاء 

األطفال بمختلف الواليات والذين تb+اوح أعمارnم ب�ن 

سنة وذلك ملدة ش0ر قابلة للتجديد مرة واحدة.  18و 13

وخالل nذه الفb+ة يقع توف�+ eل مستلزمات اإلقامة 

ا ux ذلك الرعاية األساسية وال/"ية املتواصلة ل0م بم

و�تو±¦ املركز تأم�ن الغذاء والدواء  والنفسية الضرور�ة.

 وجميع اT"اجيات اليومية للمقيم�ن.

 طفال 182باحتضان  2015خالل سنة  قام املركزوقد 

، أي بb+اجع طفيف مقارنة ®سنة فتاة) 16من بي¯Qم (

 طفال. 199حيث تمت إحالة  2014

 

عدد األطفال �� نزاع مع القانون ا6/ال�ن عnp تطور : 83رسم 

 األطفال الحظةجتما·� ملركز اال امل

 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

 املركز ال¡B يقدم0االتدخالت االجتماعية وإ±¦ جانب 

ز�ارة ألولياء  446لألطفال، حيث تّم �«Uيل ما يناnز 

ة ز�ارة ميداني 201إنجاز و األطفال املتواجدين باملركز 

بخصوص جلسة قضائية  152حضور ألسر األطفال و 

جلسة قضائية  41من بي¯Qم ®عض األطفال املقيم�ن (

�ع0د )، با~"اكم االبتدائية داخل اUTم0ور�ة

بKل  2015باملركز خالل سنة  ن نيو األخصائيون النفسا

وف�+ تux إطار وذلك  األطفال ا~"ال�ن من طرف القضاة

 اإلحاطة النفسية ل0م.

 مس£شاري الطفولة §

شمل �شاط مس�شاري الطفولة التا®ع�ن ل0ياeل 

 uوض االجتما�Q¯شؤون (ال ux تص�نl~األعضاء ا

سنة  خالل طفال 6656 )الطفولة لدى قضاء األطفال

2015 ) By³ي  %82حسب طور التقاµالطور االبتدا ux

 ux الطور االست�ناux). %18و

طفال) من  5643( %84.8مثل الفتيان ux املقابل، 

فقط لدى  %15.2مجموع األطفال املتع0د Qم، مقابل 

 الفتيات.

سنة أع�¦  18و 15ب�ن  املb+اوحةالعمر�ة الشر�حة  تمثلو 

� راnقة وما تتم�حيث تتوافق مع فb+ة امل) %76.4(�سبة 

 واجتما�u.نف¤By  استقراربھ من عدم 
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: توز�ع األطفال املتعwد ��م من قبل مس£شاري 84رسم 

 2015-الطفولة حسب الفئة العمرEة

 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

أن  املعطيات لألطفال، أفادت لوضعية الدراسيةووفقا ل

مما عن الدراسة املنقطع�ن من األطفال nم من  58.7%

ن ع االنقطاع املبكرالعالقة القائمة ب�ن حالة  يؤكد

 السلوك اUTانح.إس0ام0ا ux وجود الدراسة و 

 

: توز�ع األطفال املتعwد ��م من قبل مس£شاري 85رسم 

 2015-الطفولة حسب الوضعية الدراسية

 
 الشؤون االجتماعيةاملصدر: وزارة 

 

 

 

                                                                    
 عدد املغادر�ن –مؤشر صاux التحرك=عدد الوافدين  15

33224422

انخفض �سق قبول ومغادرة األطفال ux نزاع مع القانون 

ع�¦ ومن مراكز اإلصالح خالل السنوات األخ�+ة، حيث 

 1152طفال ومغادرة  1165قبول  Uô2015لت سنة 

، ux املقابل بلغ عدد األطفال ux نزاع مع القانون طفال

طفال ع�¦  1785طفال و 1771الوافدين واملغادر�ن 

 .  2010التوا±u خالل سنة 

 

: طور عدد األطفال �� نزاع مع القانون الوافدين 86رسم 

 واملغادرEن عnp ومن مراكز اإلصالح

 
 املصدر: وزارة العدل 

 

بمراكز  15وn uxذا اإلطار، çعت,+ مؤشر صاux التحرك

مع �«Uيل صاux تحرك إيجا¼ي اإلصالح ضعيفا �س£يا 

 B¡طفال)  13(+ 2015طفال) و 58(+ 2012خالل سن

-2010مقابل صاux تحرك سل¸B ببقية سنوات الفb+ة 

2015 . 

 

 : تطور مؤشر صا�� التحرك بمراكز اإلصالح87رسم 

 
 املصدر: وزارة العدل
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من مجموع  %5.9من ج0ة أخرى، مثلت �سبة اإلناث 

الوافدين ومن مجموع املغادر�ن ع�¦ حد سوى خالل 

 .2015سنة 

ux املقابل، توفر مراكز اإلصالح عدة خدمات لفائدة 

 :اكزQذه املر تع0د Qم املux نزاع مع القانون و األطفال 

 :اVMدمات الرعائية-أ

 اإلقامة واإلعاشة §

غذائية متKاملة تمك�ن األطفال بثالثة وجبات  -

 .اللمجةإضافة إ±¦ 

ع مرت�ن ux األسبو  االستحمامتمك�ن األطفال من  -

  .ع�¦ األقل

ا�ي طفال ®سيدي ال0تج��0 مب�تات مركز إصالح األ  -

 .مكيفات 3®عدد 

اT"رص ع�¦ التقيد بقواعد حفظ ال/"ة  -

ات النظافة وحماية ا~"يط داخل فضاءو 

  الوحدات اإلصالحية.

 الرعاية ال0/ية  §

لألطفال حال إجراء كشوفات طبية شاملة  -

إيداع0م ومتا®عة حالQRم ال/"ية بصفة دور�ة 

بلغ عدد العيادات ، 2015خالل سنة  .ومتواصلة

عيادة طب  2661من بي¯Qا (عيادة  3074الداخلية 

، ux ح�ن بلغ عدد )طب أسنان 413عام و

 . ux ح�ن شملتعيادة 297العيادات اlTارجية 

 .تحاال  5اإلقامة باملس�شفيات 

 الط¸B عند اإليداع:و�شمل الفحص  -

o  العام.الطب 

o طب األسنان.  

o فتيات حال إجراء تحاليل طبية خاصة بال

 .إيداع0ن بمركز اإلصالح

o  ل األطفالKإجراء فحوصات طبية شاملة ل

املقيم�ن بمراكز اإلصالح وذلك بصفة دور�ة 

 .ومنتظمة

o  والتحس�س uvك�� ع�¦ التثقيف الص+bال

  .بمجاالت حفظ ال/"ة

 

 النفسانيةالرعاية  §

x uاملوج0ة لألطفال شملت خدمات الرعاية النفسانية 

خالل سنة املودع�ن بمراكز اإلصالح  نزاع مع القانون 

2015 : 

 محادثة) 809( االستقبالمحادثات  -

  محادثة) 389( نفسية محادثات -

 دراسة) 16( دراسة حالة -

 حصة) 60( حصص حركية ا~Uموعة -

 االجتماعيةالرعاية  §

x uاملوج0ة لألطفال  االجتماعيةعاية شملت خدمات الر 

خالل سنة املودع�ن بمراكز اإلصالح  نزاع مع القانون 

2015 : 

 بحثا) 1165( البحوث األولية -

 تقر�را) 982( تقار�ر مالحظة -

 جلسة) 1166( جلسات -

  تدخال) 157(التدخالت العدلية  -

 تقر�را) 60( تقار�ر متا®عة -

 اإلصالحية:ال°?امج -ب

 التعليم العام §

ux تنفيذ  االنطالق 2013أكتوªر  21تم بداية من يوم 

 ux نزاع مع القانون برامج �عليBü خاص باألطفال 

، ارمحو األمية و�عليم الكباملعنية بدارة اإل بالت�سيق مع 

القراءة، الكتابة، اT"ساب، الb+بية املدنية، و�شمل 

 الb+بية اإلسالمية واT"ياة امل0نية.

مستو�ات: األمي، املرتد  3و�تّم توز�ع األطفال ع�¦ 

 .لألمية، العادي

§ 7µن املEالتكو 

تمك�ن eل األطفال املودع�ن بمراكز اإلصالح من يتّم 

ات أو الفال¾ux u إختصاصامل�B متا®عة برامج التKو�ن 

اد واسن اختباراتبإجراء  nذا التKو�ن متنوعة واختتام

ل وقد تم خال .ية املعنيةمن طرف ال0ياeل الوطن ش0ائد

ش0ادة تKو�ن  154م¯Qا (ش0ادة  185إسناد  2015سنة 

�ن إدراج نتائج التKو و�قع  .)ش0ادة تKو�ن فال¾u 31م�B و

 امل�B ضمن التقار�ر املرفوعة للسادة قضاة األطفال.
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33224433

اlTاص باألطفال ux نزاع مع ®عث برنامج االدماج تّم 

ا ال,+نامج إ±¦ تأم�ن وQîدف nذ ،1996سنة نون منذ القا

طفال ووضع خطة ملعاUTة تدخل سليم ل0ذه الفئة من األ 

±¦ إخصوصياQÄا وتوجيھ املنتفع حسب مختلف اT"االت 

دماج Qدف انخراطھ ´Qائيا ux الدورة مسلك إ

 االقتصادية.

طفال من  144إدماج  2015تّم خالل سنة  n uxذا اإلطار،

، أي طفال املغادر�ن ملراكز اإلصالح 1152مجموع الـ

م¯Qا ع,+  82( %12.5ب�سبة إدماج ناnزت 

 ،Bو�ن/التدر�ب امل�Kمن خالل مواصلة التعليم  33الت

 .من خالل ®عث مشار�ع) 29و

 

كز اإلصالح املدمج�ن : توز�ع األطفال املغادرEن ملرا88رسم 

 2015-حسب صيغة اإلدماج

 
 املصدر: وزارة العدل

 

تتع0د مراكز الدفاع واإلدماج االجتما�u من ج0ة أخرى، 

باألطفال ux نزاع مع القانون واملسرح�ن من مراكز 

 B¡كة وال+bبوي وذلك وفقا لإلتفاقية املش+bاإلصالح ال

ون القانتنص ع�¦ إرسال قائمة ux األطفال ux نزاع مع 

املودع�ن بمراكز االصالح الb+بوي مرفقة ®عناو�¯Qم 

للتع0د Qم برفقة أسرnم وتقديم eل أشKال الوقاية 

والعمل ع�¦ إدماج0م من جديد وتجني§Qم مخاطر العود 

 إ±¦ اUTر�مة.

�ع0دت مراكز الدفاع واإلدماج االجتما�u خالل وقد 

تقدر  بز�ادةفتاة)،  140 (م¯Qمطفال  1766بـ  2015سنة 

 .2014مقارنة ®سنة  %7بـ

 تطور عدد األطفال �� نزاع مع القانون املتعwد ��م: 89رسم 

 بمراكز الدفاع واإلدماج االجتما·�

 
 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

332255

قضاء األطفال" إصالح يتم العمل ع�¦ مشروع "دعم 

إنجازه صندوق األمم املتحدة للطفولة  الذي çشرف ع�¦

 مشروع ال وnو"اليو�سيف" بدعم من االتحاد األورو¼ي، 

دف Qîوإنما  فحسب تطو�ر اإلطار ال�شر�Qî uåدف إ±¦

ديم وذلك ع,+ تق الفاعل�ن ux ا~Uال دعم قدرات ±¦إأيضا 

 مقb+حات بديلة ux مجاالت:

 الوساطة،  §

 اT"ر�ة ا~"روسة، §

ال0يئات القضائية ا~lتصة باألطفال  §

x uمناقشة التفك�+ و (مس�شاري الطفولة): 

 B¡تي£ية ال+bاليات التنظيمية والKمختلف اإلش

�عيق العمل داخل ال0يئات القضائية ووضع 

çستجيب  2016برنامج عمل بال�سبة لسنة 

bحات املس�شار�ن العملية من باألساس إ±¦ مق+

 أجل تطو�ر التدخل. 
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 منظومة عدالة األطفال أvم توجwات

 

تم يملعاضدة ا~0Uود الوطBC الّرامي إ±¦ ال¯Qوض بوضعية األطفال ورعاية حقوق0م من eل ما من شأنھ أن Qîّدد سالمQRم اUTسدية والنفسية 

 ع�¦ رؤ�ة ترتكز باألساس ع�¦ ا~"اور التالية :  باالعتمادع�¦ تطو�ر منظومة عدالة األطفال العمل 

  برنامج "دعم إصالح قضاء األطفال"  مواصلة  -1

تم  2012أكتوªر  2بتار�خ  uxPARJ تو�س تحاد األورو¼ي ل,+نامج دعم إصالح العدالة إثر إبرام اتفاقية تمو�ل ب�ن اUTم0ور�ة التو�سية واال

س " ألطفال ux تو�¦ برنامج �عاون تحت عنوان " دعم إصالح قضاء االتوقيع مع صندوق األمم املتحدة للطفولة ع� 2013مارس  15بتار�خ 

مل العمواصلة ، و�تم وقع التمديد n uxذه الفb+ة إ±¦ سنة إضافيةقد و  .مليون أورو 1.8والذي تمتّد فb+ة إنجازه ع�¦ ثالث سنوات بمبلغ قدره 

ــــ :  ـــ ـــ ق بـ
ّ
 ux إطار nذا ال,+نامج ع�¦ أر¼ع محاور تتعل

 لالزمة لضمان حسن تطبيق القانون.تمك�ن املتعامل�ن مع األطفال ux خالف مع القانون من القدرات ا -

 آلي¡B اT"ر�ة ا~"روسة والوساطة.تدعيم تنفيذ  -

 جراءات و¼عد قضاء فb+ة اإلصالح.نون ux جميع مراحل اإل تحقيق متا®عة األطفال ux خالف مع القا -

 ضاء األطفال ux خالف مع القانون.تدعيم الت�سيق ب�ن جميع الوزارات املتداخلة ux جميع مراحل ق -

 

 تطوEر املنظومة ال£شر�عية اVMاصة باألطفال  -2

ة بمركز الدراسات القانونية والقضائية ملراجعة مجلة حماية انطلق العمل ع�¦ تطو�ر املنظومة ال�شر�عية اlTاصة باألطفال بإحداث UTن

 كما تم ترك�� UTنة تفك�+ ع�¦ مستوى وزارة العدل لتفعيل آلية اT"ر�ة نظام قانو�ي مستقل للطفل الï"ية. الطفل لغاية إيجاد وتكر�س

 لطفولة وقد ع0د لفر�ق عمل م0ّمة إيجاد التصّوراتو�تم العمل ع�¦ إيجاد تصّور لb+ك�� وحدة ع�¦ مستوى الوزارة �عóC ®شأن ا ا~"روسة،

 املمكنة لذلك بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للطفولة . 

 çشار إ±¦ أن وزارة العدل انخرطت إ±¦ جانب الوزارات األخرى املعنية ®شأن الطفولة ux إنجاز السياسة الوطنية املندمجة T"ماية الطفولة

ـــ :  و�ساnم ux إطار UTنة القيادة ق بـ
ّ
 والUVنة الفنية لل,+نامج ux وضع وثيقة ترتكز ع�¦ خمس محاور بدأ العمل عل�Qا تتعل

- .uåاإلطار ال�شر� 

 ات اT"ماية وتقر�§Qا من األطفال.النفاذ lTدم -

 جودة خدمات حماية األطفال. -

 الشراكة والت�سيق والعمل الشبKي. -

 .الوقاية من ا~lاطر -

 

 تطوEر البeية التحتية ملراكز اإلصالح  -3

روع ux تأnيل مركز الش 2016تم خالل سنة  وإعادة اإلدماجux إطار العناية بالب�ية التحتية ملراكز اإلصالح لتKون فظاء مناسب لإلصالح 

رنامج نية والذي تم من خالل0ا وضع ب، وذلك ux إطار الرؤ�ة االسb+اتيجية لوزارة العدل إلصالح املنظومة القضائية وال«Uاإلصالح بقمرت

 الوحدات ال«Uنية ومراكز اإلصالح.يمتد ع�¦ خمس سنوات إلعادة تأnيل 

 

 التكوEن والدراسات :   -4

يتواصل من خالل برنامج دعم وتحس�ن نظام العدالة لألطفال تKو�ن وتنمية قدرات القضاة واألطراف املتداخلة ux مجال حماية األطفال 

 ري الطفولة وأعوان مراكز اإلصالح.الغرض مواصلة تنظيم ورشات تKو��ية لفائدة القضاة وا~"ام�ن ومس�شاوس�تم ل0ذا 

زي اكما أدرج املع0د األع�¦ للقضاء ux إطار التKو�ن املستمر للمV"ق�ن القضائي�ن مادة حقوق الطفل ux منا() التدر�ب والتKو�ن وذلك بالتو 

مة uxمع الدورات الدراسية امل
ّ
�شار إ±¦ أن املع0د األع�¦ للقضاء çعمل ux إطار فر�ق عمل متKّون من عّدة مختص�ن ux و  nذا الغرض. نظ

ق بموضوع حماية الطفل الï"ية ux منظومة  بالتعاون مع مع0د راؤول والن,+غ مجال الطفولة
ّ
T"قوق اإل�سان ع�¦ إعداد دراسة تتعل

 .Q¯2016ا ux موx¦ ش0ر أوت QRاء مالعدالة اUTزائية ومن املتوقع أن يتم االن

 



 

 

 110 

 

 

  



 

  111 

 

 

 

  



 

 

 112 

11 

 ُç تمام بثقافة الطفل ضرورة من ضرور�ات  عّدnاال

 uð ياة، إذا انطلقنا من مف0وم الثقافة من حيث"Tا

أسلوب اT"ياة السائد ux ا~Uتمع حيث �شمل قيمھ 

الروحية والفكر�ة وعاداتھ وتقاليده واتجاnاتھ وقيمھ 

وأدواتھ وأز�ائھ وقيمھ السلوكية والذوقية واlTلقية. 

لثقافات الفرعية ألي وتمثل ثقافة الطفل إحدى ا

 مجتمع أل´Qا تنفرد بمجموعة من السمات واlTصائص.

يؤكد ع�¦ لالدستور التو�¤By من  42الفصل جاء  وقد

أnمية دور الدولة ux حماية املوروث الثقاux وحفظ حق 

عمال بما nو منصوص عليھ  األجيال القادمة فيھ

ux  وال¡B تتمحور  باVMطة الوطنية لتأvيل دور الثقافة

 ر¼ع نقاط أساسية:أ

اإلس0ام ux رعاية املواnب وتأط�+nا ع,+ التKو�ن  §

 ux ا~Uاالت اإلبداعية

§ uxتطو�ر صيغ العرض الثقا 

 ®عث فضاءات ملنابر اT"وار §

العمل ع�¦ �شر ثقافة اإلبداع الرقBü وتوظيف  §

 اإلعالمية والوسائط املتعددة n uxذا ا~Uال.

العمل خطة تطوEر مضام�ن وقد تلت خطة التأnيل 

QÄدف إ±¦ تطو�ر الب�ية األساسية ال¡B الثقا�� 

والتج��0ات وتدعيم امل��انية ا~lصصة لل�سي�+ 

والت�شيط و�عز�ز اإلطار ال£شري وخاصة منھ إطار 

 الت�شيط.

إمضاء اتفاقيات شراكة QÄدف إ±¦  وقد تّم ux الصدد 

مز�د رªط الصلة ب�ن املؤسسات الثقافية واملؤسسات 

 تدخلة ux مختلف ا~Uاالت املتعلقة بثقافةواملنظمات امل

 الطفل.

 

1111

لغ عدد ب ،األ�شطة الثقافية املوج0ة للطفلux إطار دعم 

ب�سبة  ،معتمدية 186موزعة ع�¦ دارا  210دور الثقافة 

�Uéيع كما تّم  .2015خالل سنة  %70ناnزت  �غطية

 ux اص ع�¦ القيام بدورهlTمجال الت�شيط القطاع ا

 وقد أولتن خالل إحداث مراكز ثقافية خاصة. الثقاux م

الفتا لثقافة الطفل  مؤسسات العمل الثقاux اnتماما

 كميا ونوعيا.

ولإلشارة، فقد بلغ عدد األ�شطة املوج0ة للطفل 

 7700حوا±u  2015بمؤسسات العمل الثقاux سنة 

م«Uلة بذلك  ،طفال �888727شاطا استفاد م¯Qا 

ux4.8%  ux عدد األ�شطة وارتفاعا بـ %11.0اضا بـانخف

  .2010عدد املستفيدين مقارنة ®سنة 

 

: تطور عدد األ>شطة واملستفيدين من مؤسسات 90رسم 

 العمل الثقا�� 

 املصدر: وزارة الثقافة وا~"افظة ع�¦ الb+اث

 

و�عد نوادي االختصاص من أnم مشموالت دور الثقافة 

ف B تدعم الثقافة املوج0ة للطفل و�ساnم ux اك�شاف 

املواnب وصقل0ا والتKو�ن ux مختلف ا~Uاالت الفنية 

 4892والفكر�ة واألدبية حيث بلغ عدد املنخرط�ن Qا 

 2015خالل سنة م¯Qم من الفتيات)  %57.3(طفال 

 �شمل عدة اختصاصات.
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: توز�ع املنخرط�ن بنوادي اختصاص دور الثقافة 91رسم 

  2015-حسب مجال االختصاص واe�Mس 

 
 املصدر: وزارة الثقافة وا~"افظة ع�¦ الb+اث

 

كما ساnمت دور الثقافة ومركبات الثقافة خالل سنة 

ux تأث�ث عديد التظاnرات واأل�شطة الثقافية  2015

 ج0ة للطفل ux مختلف الواليات.النوعية املو 

 

1122

مقعدا بمكتبات األطفال خالل سنة  16359تّم تأم�ن 

ux ح�ن  .مطالعا 1477942حوا±u  ، وقد ارتادnا2015

 مقابل ،كتابا 2942449 اتتبnذه املكرصيد  ناnز

  مشe+bا خالل نفس السنة. U»� 67398يل

وتّم دعم امل�شورات الثقافية املوج0ة للطفل من خالل 

ألف �«lة لكتب ودور�ات  109.4عنوانا و 504اقتناء 

دعم الورق للكتاب املوجھ ثقافية موج0ة للطفل و 

ألف �«lة ux  1344عنوانا و 336من خالل  للطفل

  .2015الصدد خالل سنة 

 مع ن قامت الكشافة التو�سية بالتعاو ux نفس اإلطار، 

ة املكتبة جول«ملنظمة العاملية للمرشدات ب�نفيذ برنامج ا

من خالل إقامة مشار�ع تنمية محلية لتحس�س » اT"ية

األطفال بمدى أnمية املطالعة ux تطو�ر القدرات الذاتية 

 وux مختلف ا~Uاالت.

1133 

خالل قامت UTنة اختيار األعمال املسرحية والركحية 

إنتاجا مسرحيا موج0ا  49باقb+اح شراء  2015سنة 

إنتاجا  25إنتاجا م¯Qا لفنان�ن محb+ف�ن و 24، للطفل

 ل0واة.

ªلغ عدد العروض املسرحية املدعومة واملوج0ة للطفل و 

520  uز عرضا بمبلغ جم�nمليون دينار (من  769.7نا

عرضا مسرحيا محb+فا موج0ا للطفل  346خالل عرض 

 .او�ا موج0ا للطفل)عرضا مسرحيا n 174وتوز�ع 

عديد التظاnرات املسرحية  n2015ذا وقد ش0دت سنة 

فل ملسرح الط "نيابول�س"املوج0ة للطفل ع�¦ غرار أيام 

ز ملسرح الطفل باملرك "منصف باT"اج يuv"أيام و  بنابل

امل0رجان العر¼ي ملسرح الطفولة و  الوطBC لفن العراµس

أيام و  م0رجان أeودة ملسرح الطفولةو  بحمام سوسة

فل م0رجان الطو  ملسرح الطفل بامل�ست�+ "محمد سالمة"

 وغ�+nا من التظاnرات ا0UTو�ة. بقا®س

 

1144

إثراء خز�نة األفالم الوطنية باألفالم يتّم العمل ع�¦ 

�+ توفو  املوج0ة لألطفال وذلك عن طر�ق عملية الشراء

 ل¡B تقومnذه األفالم لفائدة املؤسسات الثقافية ا

  .ب,+مجة عروض موج0ة لألطفال

ومن أبرز التظاnرات الس�نمائية املوج0ة للطفل وال¡B تم 

 نذكر: 2015تنظيم0ا خالل سنة 

ال¡Screen Moov  Bتظاnرة "شاشة متحركة"  §

رض مجموعة من العروض يتم خالل0ا ع

الس�نمائية باملدارس واملعاnد ودور الشباب 

ة اUTم0ور�ة بدايودور الثقافة بمختلف واليات 

 من ش0ر مارس إ±¦ موx¦ ش0ر جوان.

عرض أفالم  من خاللتظاnرة "الس�نما جاية"  §

 ال بKامل معتمديات والية منوªة،موج0ة لألطف

و±¦ ل0ذه التظاnرة من انتظمت الدورة األ حيث 

 .2015دçسم,+  27إ±¦  أكتوªر 30

نظم0ا اUTامعة ال¡B تورشة "يديات صغار"  §

ل يتدرب األطفاأين لس�نما التو�سية لنوادي ا

 .n uxذه الورشة ع�¦ صناعة األفالم
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م عروضا س�نمائية بدائرة املرóyz يتنظ §

من وأحوازnا صباح أيام اآلحاد من ش0ر مارس 

وقد انطلقت الدورة  ،جمعية "مدرس¡B"قبل 

 .2015األو±¦ ل0ذه التظاnرة سنة 

 

1155 

115511

فل من املؤسّسات  اإلعالمّية املوّج0ة�عت,+ مراكز 
ّ
للط

فع�ن �عóC بتKو�ن األطفال واليا الb+بوّ�ة ال¡Bاالجتماعّية 

 املراكز�بلغ عدد nذه و  .سنة) 18-5من الفئة العمر�ة (

ة املعرفيّ  األطفال مؤnّالتux تنمية  ساnم� مركزا 25

ت ات واالتصاال ux مجال تكنولوجيات املعلوم وامل0ارّ�ة

وذلك وفق مقارªات بيداغوجّية وأساليب  اT"ديثة

ت�شيط مالئمة لطبيعة nذه الّتكنولوجّيات املعرفّية 

 ع�¦:، حيث �عمل اT"ديثة

توف�+ حظوظ م�ساو�ة لKّل األطفال بتو�س  §

انتماؤnم eان  الّرقمّية م0ماالك�ساب الثقافة 

uxغراUTا. 

الثقافة إتاحة فرص متKافئة ux مجال �شر  §

 الرقمّية ب�ن األطفال من ا�UTس�ن.

ضمان حّق eّل األطفال بتو�س ux الثقافة  §

 الرقمّية دون تمي�� بي¯Qم ®س£ب ال/ّ"ة واإلعاقة. 

ع,+ تقديم  الرقمّية ا~lاطر من األطفال توعية §

مداخالت توعو�ة للمر�ªن واألولياء واألطفال حول 

 ثةاالستعمال األمن لوسائل التكنلوجيا اT"دي

 بالتعاون مع مختلف املتدخل�ن.

العمل ع�¦ تطو�ر وتحي�ن املستمر للمنظومة و�تم 

فل
ّ
ر�ق عن ط الّتKو��ّية ux مجال اإلعالمّية املوّج0ة للط

ذلك ®غاية إدخال برمجيات جديدة الb+بصات التKو��ية و 

 برمجة "السكرا�ش". ع�¦ غرارux التKو�ن 

ف املوّج0ة اإلعالمّيةمراكز ولإلشارة، فقد أبرمت 
ّ
ل للط

عدة اتفاقيات شراكة و�عاون مع عديد املؤسسات 

 اK"Tومية واملنظمات واUTمعيات.

ألطفال الذين وقع عدد اع�¦ مستوى التKو�ن، بلغ 

املركز الوطBC لإلعالمّية املوّج0ة ب 2015سنة تKو�¯Qم 

فل 
ّ
 واملراكز ا0UTو�ة لإلعالمية املوج0ة للطفلللط

اإلعاقة، مقابل  ذوي م¯Qم من  طفال 5055طفال،  16826

 .2010طفال خالل سنة  U»�23935يل 

 

 

فل اإلعالمّية املوّجwةمراكز : تطور عدد املتكون�ن ب46جدول 
ّ
 للط

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 25 25 25 25 25 25 عدد املراكز

 11771 11308 11007 11320 10232 21985 عدد األطفال األسوEاء

 5055 1480 1640 1500 980 1950 عاقةذوي اإل عدد األطفال 

 16826 12788 12647 12820 11212 23935 مجموع األطفال

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

115522

ة املوج0ة للطفل اlTاصة سنة بلغ عدد نوادي اإلعالمي

2015 u±38.4( طفال 42807مؤسسة يؤم0ا  661 حوا% 

لم يتجاوز ب�نما ، إطارا 973و�شغل  من الفتيات) م¯Qم

ªطاقة و  2010مؤسسة سنة  655عدد nذه املؤسسات 

 24446 تحتض�فيما اإطارا  �950شغيلية ناnزت 

 الفb+ة خالل %1ـعددnا تقدر بux  تطور  أي ب�سبة ،طفال

 وux %75 ب�سبة Qا األطفال عدد ux وارتفاع 2010-2015

.الفb+ة نفس خالل %2 ب�سبة Qا العامل�ن عدد
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ات وإشxاليات مراكز اإلعالمية املوجwة للطفل  أvم صع̈و

فل لسّد الشغورات املوجودة ux ال0يKل التنظيBü اT"ا±u للمركنقص ux مستوى املوارد ال£شرّ�ة باملركز الوطBC لإلعالمّية  §
ّ
 ز.املوّج0ة للط

فل الفتقار املركز لسّيارة إدارّ�ة إ±¦ جانب الّنقص ux املوا §
ّ
 د ال£شرّ�ة.ر صعوªة املتا®عة امليدانّية للمراكز ا0UTوّ�ة لإلعالمّية املوّج0ة للط

قة بال §
ّ
فل لعصعوªات ux مستوى متا®عة املشار�ع املتعل

ّ
دم تع0ّد والّصيانة والQRّيئة باملركز الوطBC وملراكز ا0UTوّ�ة لإلعالمّية املوّج0ة للط

ر اإلطار ا~lتص ux ال0ندسة املدنّية.
ّ
 توف

فل وخاّصة با0UTات. §
ّ
 مواج0ة صعوªات ظرفية ux التصّرف املا±u مل��انّية املركز الوطBC لإلعالمّية املوّج0ة للط

ا�ي  عدم القدرة ع�¦ تدعيم §
ّ
املراكز ا0UTوّ�ة بحواس�ب جديدة ومعّدات مكت£ّية ومكّيفات وذلك لعدم ترسيم اعتمادات بالعنوان الث

 .2015بامل��انّية لسنة 

§  Tإªاإلعالمّية رغم طلب املركز لذلك و ux فل لعدم انتداب تقنّي�ن
ّ
 اح."صعوªة عملّيات الصيانة باملراكز ا0UTوّ�ة لإلعالمّية املوّج0ة للط

 

 أvم املق@?حات والتحديات

 الثقافة وال@?فيھ

 دعم االجراءات املساعدة لإلبداع ux مجال ثقافة الطفل ux مختلف االختصاصات الفنية والفكر�ة. §

 �Uéيع القطاع�ن املستقل واlTاص ع�¦ االس�ثمار ux ميدان الثقافة املوج0ة للطفل. §

 ثقافة الطفل. تنمية الصناعات الثقافية واإلبداعية وتطو�رnا ux مجال §

 إرساء ودعم ثقافة االختالف و�شر قواعد لV"وار السليم. §

 ارساء ودعم الb+بية ع�¦ املواطنة والb+بية ع�¦ الb+اث. §

 �Uéيع التظاnرات الثقافية ال�شاركية ب�ن مختلف ممث�u الوزارات وا~Uتمع املد�ي. §

 التمي�� ب�ن ال£شر. العمل ع�¦ خلق جيل جديد متم�� ي�بذ eافة أشKال العنف والتعصب و  §

 دعم الثقافة الرقمية ووسائط التثقيف العصر�ة ux ش¡ó ا~Uاالت اإلبداعية والثقافية. §

 دعم و�عز�ز صناعة س�نما الطفل والتفك�+ ux ®عث م0رجان دو±u لس�نما الطفل. §

§ ux تقديم كتاب راق ux يع الناشر�ن واملؤلف�ن والرسام�ن لإلس0امUéلھ. دعم صناعة كتاب الطفل و�Kش 

 الثقافة الرقمية

فل وذلك عن طر�ق إدخال  §
ّ
تحس�ن جودة اlTدمات املسداة لألطفال والعمل ع�¦ اكساQم م0ارات رفيعة ux مجال اإلعالمية املوّج0ة للط

عات أطفالنا ك,+مجيات السكرا�ش والروªوتيك.
ّ
 برمجّيات جديدة �ستجيب لتطل

�ن ux ميدان اإلعالمّية وتوسيع معارف0م أيضا ux مجاالت الفنون وتقنّيات إعداد األفالم القيام بدورات تKو��ية مستمّرة لفائدة املKّون §

ط القادم.
ّ
فل واإل�سان وس�تّم ذلك ع�¦ امتداد فb+ة ا~lط

ّ
 القص�+ة وكتابة الس�نار�و وكذلك تKو�¯Qم ux مجال حقوق الط

صل مع األطفال املعوق�ن حسب نوع اإلعاقة من ذلك لغة اإلشارة الّتKو�ن أيضا ux ميدان اإلعاقة وف0م0ا والّتدر�ب ع�¦ طرق الّتوا §

 واملعينات اlTاّصة باألطفال املكفوف�ن eال,+مجّيات اlTاّصة Qم وكذلك املعينات اlTاّصة باألطفال ذوي اإلعاقة اT"ركّية.

د. §
ّ

 إصدار املعينات البيداغوجّية ال¡B قام املركز بتحيي¯Qا بالشراكة مع إطار التفق

ل ع�¦ مواصلة إبرام شراeات مع جمعّيات علمّية ومؤّسسات الّتعليم العا±u وجمعّيات راعية لألطفال ذوي اإلعاقة Qدف تبادل العم §

فل ux مجاالت اإلعالمّية املتطّورة وطرق الّتواصل باألطفال ذوي 
ّ
 إلعاقة.ا اlT,+ات وتKو�ن املKّون�ن العامل�ن بمراكز اإلعالمّية املوّج0ة للط

مات دولية وأممّية وج0وّ�ة واملع0د العر¼ي T"قوق اإل�سان لدعم املركز بمختص�ن لتKو�ن املKون�ن بمعّدات إضافية عقد شر  §
ّ
اeات مع منظ

 لإلنتاج الرقBü لفائدة األطفال وتمكي¯Qم من اعتماد مقارªة حقوق اال�سان ux ت�شيط األطفال.

 ع0ا لالطالع ع�¦ تجارب مقارنة واالستفادة من النا8"ة م¯Qا.تنظيم دورات تKو��ّية مع أطراف خارجّية وعقد شراeات م §

 ألف دينار. 120وضع اسb+اتيجية متKاملة T"ماية األطفال من مخاطر األنb+نات خالل اlTماسية القادمة تقدر eلفQRا بـ §

§ Cن املركز الوط�ªا وQ¯0و�ة وإرساء طر�قة �شاركية بيUTوضع نظام معلوما�ي ملتا®عة �شاط املراكز اTا خالل اQاملشرف عل� B ماسية القادمةl

 ألف دينار. 50تقدر الKلفة اUTملية بـ

 ألف دينار. 260اإلعاقة بKلفة تقدر بـ ذوي اقتناء معدات وªرمجيات إعالمية لألطفال األسو�اء و  §

 ألف دينار. QÄ936يئة وصيانة مراكز اإلعالمية املوج0ة للطفل بKلفة تقدر بـ §

 قصد تKو�ن خر�-u املع0د n uxذا ا~Uال مع0د العا±u إلطارات الطفولةاملعلوماتية ux ال,+نامج األeاديBü للادماج مادة السالمة  §
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 تدعيم ثقافة السالمة املعلوماتية

ضرورة حفظ املعطيات الléصية (عنوان امل¨�ل، 0م من خالل التأكيد ع�¦ استعمال توعية األطفال با~lاطر املعلوماتية وترشيد §

 .عدم التواصل مع الغرªاء واس�شارة األولياء عند مالحظة أي تصرف أو سلوك مر�بو  )،..ور العائلةص ،ال0اتف

ة اعتماد نظام تصر�uv لإلعالم باT"ادث ع,+ األرقام ا~Uانية املوج0ب�عز�ز آليات اإلحاطة بال�سبة لألطفال ò"ايا ا~lاطر املعلوماتية  §

  .اإللكb+و�ي طر�ق ال,+يدللعموم أو عن 

 
22 

ux إطار العناية بالب�ئة اT"ضر�ة وال¯Qوض بجودة اT"ياة 

0ات للتوج الطبيعية، وتجسيماوا~"افظة ع�¦ املوارد 

الوطنية الرامية إ±¦ توف�+ الفضاءات الb+ف�Qية للعائالت 

 ux التو�سية ولفائدة الناشئة، �عددت املبادرات وال,+امج

مجال الb+فيھ البي�B، حيث تمت QÄيئة املنn�bات 

اT"ضر�ة وإحداث مسالك للسياحة البي�ية وتج��0 

 و�عص�+ اT"دائق الوطنية والفضاءات الb+ف�Qية وتنظيم

التظاnرات البي�ية قصد تحقيق مقومات توازن 

lmصية الطفل التو�¤By وإرساء تقاليد ممارسة 

 األ�شطة الb+ف�Qية لدى eافة شرائح ا~Uتمع. 

 

2211

�ستقطب املنn�bات اT"ضر�ة eافة شرائح ا~Uتمع بKل 

فئاتھ العمر�ة وخاصة األطفال والشباب، من خالل 

لعاب لألطفال ومسالك #"ية ومسارح QÄيئة فضاءات أ

لل0واء الطلق ومكتبات بي�ية ومالعب ر�اضية وحدائق 

لV"يوانات ومطاعم ومقاuð وªح�+ات اصطناعية 

ونافورات وفضاءات لالسb+احة والت¨�ه للعائلة التو�سية 

حيث تتفاوت مKونات الQRيئة من من�bه إ±¦ آخر حسب 

�نوع ملتاحة. و�اlTصائص البي�ية للموقع واإلمKانيات ا

طة (أ�ش نتوج الb+في B من من�bه إ±¦ آخربالتا±u امل

ر�اضية، ألعاب لألطفال، مطالعة الكتب البي�ية، 

ع�¦ مKونات املتاحف وحدائق اT"يوانات،  االطالع

التمتع باملشاnد الطبيعية والبح�+ات االصطناعية 

 والنافورات...). 

م لدع 2015سنة وقد تضمنت التدخالت املنجزة 

ن ما~0Uود البلدي ux مجال العناية باUTمالية اT"ضر�ة 

x uاملشار�ع  استكمال أو صيانة أو التع0ّد ببعضخالل 

خضراء بتو�س الك,+ى  اطقإحداث منالصدد، إ±¦ جانب 

األحياء ) وªبعض منطقة خضراء 31( واملدن السياحية

 الشعبية.

 

2222

الذي تنظمھ الكشافة ي çشارك ux ال�شـاط الصيفـ

وnو çعت,+ عنصرا  اوشاب طفال 14000أكÿ+ من التو�سية 

رئ�سيا ux الb+بية الكشفية حيث يوفر فرصا للتعود ع�¦ 

حياء اlTالء وتحقيق ما تصبو إليھ الرسالة الكشفية من 

قيم التحابب واإلخاء واالنضباط واالعتماد ع�¦ النفس 

ل�شاط ل انجاحو وصقل مواnب الفرد وا~Uموعة. 

توف�+ أك,+ عدد ممكن من مراكز التخييم تّم  ،الصيفي

بالت�سيق مع ال0ياeل ذات العالقة وªرمجة عدة أ�شطة 

ج0و�ة ووطنية واملشاركة ux امللتقيات العرªية والعاملية 

 ،ودعم برامج التبادل مع اUTمعيات الصديقة والشقيقة

 ارتفاعا nاما ux عدد املستفيدين من حيث تم �«Uيل

باملقارنة مع السنة املاضية إضافة  2015التخييم سنة 

إ±¦ التطور الواux °ò عديد ال0ياeل ال¡B خيمت رغم قلة 

املراكز الغابية واUTبلية ال¡B �عت,+ املالذ اT"قيقي 

 للوحدات الكشفية.

 

2233

امات ماالصطياف وترفيھ األطفال باç"Tستقطب مركز 

األطفال ذوي االحتياجات اlTصوصية واألطفال 

الفاقدين للسند العائ�u واألطفال الذين çعانون 

سنة  18-6اT"رمان والفقر واملb+اوحة أعمارnم ب�ن 

واألطفال املقبول�ن باملراكز املندمجة للشباب والطفولة 

ح¡ó تتم مساعدQÄم ملمارسة  ، وذلكوªمركبات الطفولة
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ل دون تحو  وتجاوز eل الصعوªات ال¡Bحق0م ux الb+فيھ 

 ، حيث يؤمن املركز:ذلك

 ،الوافدين اصطياف األطفال §

تنظيم أ�شطة داخلية وخارجية وªرامج  §

طل لعمتنوعة ux مجاالت اإلعالمية والر�اضة خالل ا

 ،وافديناملدرسية لفائدة األطفال ال

تنظيم أ�شطة ترف�Qية لفائدة األطفال خالل  §

 والعطلة الصيفية،عطلة آخر األسبوع 

تنظيم أ�شطة لفائدة أبناء التو�سي�ن باlTارج  §

خالل العطل وذلك بالتعاون مع ديوان التو�سي�ن 

 باlTارج.

 1875وªلغ عدد األطفال املستفيدين من خدمات املركز 

طفال من أطفال  336(م¯Qم  2015طفال خالل سنة 

طفال من  189املراكز املندمجة للشباب والطفولة و

إطارا.  200ساnم ux تأط�+nم  مركبات الطفولة) أطفال

مؤسسة وجمعية من برامج املركز  n64ذا وقد استفاد 

مؤسسة). من ج0ة أخرى، تّم تنظيم  59جمعيات و 5(

دورة)  45(فائدة إطارات لدورة تKو��ية باملركز  64

  دورة) خالل نفس السنة. 19واألطفال (

 

2244

ملز�د تنو�ع املنتوج السيا¾QÄ uدف السياحة البي�ية 

للطاقات املتوفرة بالبالد  واعتباراووسائل الb+فيھ 

التو�سية والقابلة للتوظيف لتحقيق األnداف املقb+نة 

باالس�ثمار ux مجال السياحة البي�ية الذي أضç ¦vشد 

اT"رفاء و�سQRوQîم ملا يتضمنھ من مKونات من  ان�باه

توازناQÄا وªاlTصوص  واحb+امة الب�ئة شأ´Qا حماي

التعاçش مع ا~Uتمعات ا~"لية املتواجدة باملناطق 

 املعنية.

وترتكز السياحة البي�ية، ال¡B تم اعتمادnا منذ بضعة 

عقود كمنتوج بديل للسياحة الساحلية والشاطئية 

  م¯Qا:والسياحة املكثفة، ع�¦ عدة مبادئ نذكر 

ضات واك�شاف الرغبة ux �عاطي ®عض الر�ا §

 u$أسرار الطبيعة والتنوع البيولو 

العمل ع�¦ اT"د من التأث�+ات السلبية ع�¦  §

 Bوالبي� uåا~"يط الطبيuأثناء  للمواقع واالجتما�

 الز�ارة. 

�عاطي ®عض األ�شطة العلمية بال�سبة  §

للباحث�ن والطالب وnواة السياحة البي�ية واملولع�ن 

 ...نباتات،ع البيولو$u من حيوانات و بالتنو 

حب التعرف ع�¦ اlTصائص اT"ضر�ة  §

 .والثقافية للتجمعات ا~"لية واالجتماعية

 مع منظماتشراكة اتفاقيات تّم إبرام وn uxذا اإلطار، 

فيذ مشار�ع صغرى لغاية غ�+ غ�+ حKومية قصد تن

ت " ال¡B قامامليثاق التو�¤By"جمعية رªحية، ع�¦ غرار 

جبيل ثروة  حملة تحس�سية تحمل عنوان "محميةب

 وطنية فلنحافظ عل�Qا".
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Qîدف مشروع التصرف املستدام ux املنظومات الواحية 

بتو�س الذي ينجز ux إطار التعاون الدو±u، إ±¦ تحس�ن 

التصرف املستديم ux املوارد الطبيعية، ومز�د تنو�ع 

وسائل الع�ش داخل املنظومات الواحية النموذجية 

واحة النو�ل بوالية قب�u، واحة الزارات بوالية (للمشروع 

القطار بوالية قفصة وواحات الش£يكة  قا®س، واحة

وذلك من خالل مشار�ع  )وتمغزة وميداس من والية توزر

 صغرى يتم إعدادnا وتنفيذnا بطر�قة �شاركية. 

ومن جملة أnداف nذا املشروع ®عث املشار�ع الصغرى 

 دعم األ�شطةتعلقة ب�نو�ع سبل الع�ش من خالل امل

دعم األ�شطة االقتصادية و  املدرة للدخل لفائدة املرأة،

¼عث مجاالت ترفيھ للطفل و البديلة لفائدة الشباب، 

افظة ع�¦ ودعم األ�شطة الثقافية ال0ادفة إ±¦ ا~"

 u¾الوا uxذا الصدد:و املوروث الثقاn ux قد تم 

باملدرسة االبتدائية  QÄيئة مركز مج0ز للتخييم §

 ،نوادي ت�شيطية وترف�Qية للطفل 6 بميداس و¼عث

ادي ن«ضاء ترفي B للعائلة والطفل QÄيئة ف §

Qدف إ±¦ ®عث مسلك ت¨�ه îبواحة القطار » القلعة

وفضاء ترفي B يحتوي ع�¦ مركز ت�شيط ومن�bه 

 لأللعاب،
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§  ux مشروع املدرسة النموذجية بالنو�ل و�تمثل

نوادي ترف�Qية وثقافية  8®عث وتج��0 وت�شيط 

 u±وا"T يةQمن التالميذ  272والقيام برحالت ترف�

 QÄيئة حديقة بي�ية ®ساحة املدرسة.و 
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ترتكز وقاية األطفال وتنمية قدراQÄم وتطو�ر مك�سباQÄم 

أساسا ع�¦ برامج ت�شيط اجتماعية وترªو�ة داعمة 

وأ�شطة موج0ة للطفل ولألسرة حيث يمثل الت�شيط 

الb+بوي االجتما�u والثقاux أحد وسائل الوقاية الضامنة 

للت�شئة ع�¦ قيم التآزر وال�سامح وال�ش£ث باألصالة 

واالنفتاح ع�¦ اT"ضارات والتح�u بالسلوك اT"ضاري 

املستدام واندماج األطفال ux ا~Uتمع ووقايQRم وحمايQRم 

من االنزالقات اعتمادا ع�¦ جملة من ال,+امج واآلليات 

للتوعية والتحس�س للb+بية ع�¦ الفنون واآلداب واالبداع 

واكبة التطور التقBC والتكنولو$u وكذلك للتعب�+ وم

 اT"ر واملشاركة والتدر�ب ع�¦ تحمل املسؤولية.

كما çعت,+ الت�شيط بأنواعھ من+Uا ترªو�ا ورافدا إلنماء 

قدرات الطفل النفسية اT"ركية وتKو�ن lmص�تھ 

متيحا التفاعل والتواصل االيجابي�ن للطفل بتأث�ثھ 

ر القيم االجتماعية السامية ألزمنة الوقت اT"ر وتمر�

 بطرق بيداغوجية.
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�عت,+ نوادي األطفال ومركبات الطفولة العمومية من 

ب�ن املتدخل�ن لتقديم خدمات الت�شيط الb+بوي 

 . االجتما�u لألطفال

مركب  75لغ عدد nذه املؤسسات ب ،2015خالل سنة 

وقتيا  امغلق ناديا 12م¯Qا (نادي أطفال  234طفولة و

مركب  68) مقابل ناديا متنقال 13للQRيئة والصيانة و

 .2010خالل سنة نادي أطفال  214طفولة و

¯Qم من م %26.4طفال ( ux727898 املقابل، استفاد 

ملتوفرة ابخدمات الت�شيط الb+بوي االجتما�u  الفتيات)

 2015كبات الطفولة العمومية سنة ر بنوادي األطفال وم

من م¯Qم  %50.7( 2010ا سنة مستفيد 177549مقابل 

 ن�يجة وذلك %310ناnزت أي ب�سبة تطور  الفتيات)،

 املشاركة وخاصة ال�شاط ح�� جديدة مؤسسات دخول 

ux راتnنقلاملت والت�شيط األطفال وم0رجانات التظا. 

 

نوادي األطفال ومركبات الطفولة : تطور عدد 92رسم 

 العمومية

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

ط بخدمات الت�شيلإلشارة، ناnزت �سبة املستفيدين 

من  %14املتنقل الذي توفره نوادي األطفال املتنقلة 

ملستفيدين بخدمات الت�شيط الb+بوي ا مجموع

ت االجتما�u ال¡B توفرnا نوادي األطفال ومركبا

ع�¦ أnمية الدور الذي يلعبھ  دليلوnذا ، الطفولة

الت�شيط املتنقل ux استقطاب األطفال وتأط�+nم 

 ux م خاصةnددQÄ يمكن أن B¡اطر الl~م من اQRووقاي

املناطق اT"دودية والنائية ال¡B يصعب الوصول إل�Qا من 

خالل الت�شيط القار خاصة إذا أخذنا ®ع�ن االعتبار 

ال تمثل ) وال¡B ناديا 13(ل املتنقلة عدد نوادي األطفا

 من جملة املؤسسات. %4 سوى 

 

: تطور عدد املستفيدين بخدمات نوادي األطفال 93رسم 

 ومركبات الطفولة العمومية 

 
 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة
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عدد املنخرط�ن بنوادي األطفال ومركبات وªالرجوع إ±¦ 

ا منخرط 34553 تراجع عددnم من العمومية، الطفولة

ا منخرط 23119إ±¦  من الفتيات) %46.9( 2010سنة 

 عدةل ن�يجة 2015سنة Qم من الفتيات) خالل م¯ 47.2%(

 . أسباب

باعتبار أن األطفال فعليا nذا الb+اجع لكن ال çعت,+ 

أصبحوا U»çلون ux خانة املستفيدين من خدمات 

ود صعوªات تصرف مالية ux النادي دون االنخراط لوج

nذا ا~Uال والذي أثر سلبا ع�¦ نوعية األ�شطة وتنظيم 

 التظاnرات.

 

: تطور عدد املنخرط�ن بنوادي األطفال ومركبات 94رسم 

 الطفولة العمومية

 
 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

 لرسما�ستقطب األ�شطة الر�اضية فمن ج0ة أخرى، 

لتوا±u ع�¦ ا والقولبة والرقص واأللعاب الشعبية واملسرح

دون �«Uيل فوارق كب�+ة ب�ن سن¡B  إقبالأع�¦ �سب 

 .2015و 2010

 

 

: >سب إقبال املستفيدين بنوادي األطفال ومركبات 95رسم 

 الطفولة العمومية حسب الeشاط

 
 والطفولةاملصدر: وزارة املرأة واألسرة 

 

عدد اإلطارات الb+بو�ة العاملة بنوادي ux املقابل، تطور 

إطارا خالل سنة  980من األطفال ومركبات الطفولة 

إطارا  1351م¯Qم من ال�ساء) إ±¦ حدود  74.3%( 2010

 ر أي ب�سبة تطو  من ال�ساء)، م¯Qم %81.0( 2015سنة 

 . %37.9 �عادل

قاء ب ®س£ب�سبة التأط�+  nذا التطور ال çعكس تحسن

 فتح مؤسساتو ®عض املؤسسات منقوصة من اإلطارات 

  جديدة مع ضعف اإلنتدابات.

ومن املنتظر أن ترتفع حاجيات مؤسسات الطفولة من 

اإلطارات الb+بو�ة خاصة مع وجود العديد من املؤسسات 

ux طور اإلحداث إضافة إ±¦ ترك�� العديد من فضاءات 

 الطفولة املبكرة.
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: تطور عدد اإلطارات ال@?بوEة لنوادي األطفال ومركبات 96رسم 

 الطفولة العمومية

 
 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة
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 179بلغ عدد نوادي األطفال اlTاصة ، 2015خالل سنة 

من م¯Qم  %50.0 (طفال 8452ناديا، استفاد بخدماQÄا 

ترªو�ا. وقد تقلص �شاط إطارا  215الفتيات) بفضل 

 n 737اeان عدد إذ n2011ذه املؤسسات مقارنة ®سنة 

إطارا مما ساnم ux  1429ناديا وªطاقة �شغيلية ناnزت 

 .م¯Qم من الفتيات) %36.8( طفال 30362استقطاب 

 

 : تطور معطيات نوادي األطفال اVMاصة97رسم 

 
 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

3333

 2015-2010خالل الفb+ة عدد ا~"اضن املدرسية ارتفع 

محضنة. كما ارتفع عدد  1436محضنة إ±¦  843من 

 %50.0طفال ( 35613األطفال املستفيدين بخدماQÄا من 

من  م¯Qم %50.9( طفال 62389م¯Qم من الفتيات) إ±¦ 

كما تطور عدد اإلطارات  الفتيات) خالل نفس الفb+ة. 

، 2015و 2010ب�ن سن¡B  %72.1العاملة Qذه ا~"اضن بـ

 4412حيث بلغت الطاقة ال�شغيلية ل0ذه املؤسسات 

 .2010إطارا سنة  2263مقابل  2015إطارا سنة 

 

 : تطور معطيات ا6/اضن املدرسية98رسم 

 
 در: وزارة املرأة واألسرة والطفولةاملص
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Kونات مع ممؤسسات الدولة فيما بي¯Qا وªالتواصل �عمل 

 �عز�ز سبل الشراكة منع�¦ ا~Uتمع املد�ي ذات الصلة 

أجل تحقيق األnداف املشb+كة بي¯Qا ux إطار ما تمليھ 

خاصة ux مجال  ولو�ات ال¡B حددQÄااأل توج0ات و ال

Q¯لألطفالوض بقطاع ال uبوي االجتما�+bالت�شيط ال، 

 وذلك ع�¦ املستو��ن املركزي وا0UTوي.

�� شروع QÄيئة وتج0ملدعوة للm+b° تّم الوn uxذا اإلطار 

مالعب ر�اضية بمؤسسات طفولة e uxل من الس£يخة  4
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من والية الق�+وان وحامة قا®س بوالية قا®س وªاملزونة 

 لوف بوالية مدن�نبوالية سيدي بوز�د وسيدي مخ

ألف  242قدرت بـ  2015عتمادات مالية ®عنوان سنة اب

 دينار.           

nذا وقد تم إبرام جملة من اتفاقيات الشراكة والتعاون 

ا متمثلة أساسمع األطراف وال0ياeل العمومية واlTاصة 

ux: 

إبرام اتفاقية شراكة مع مؤسسة بنك تو�س  §

ux إطار معاضدة " BIAT العر¼ي الدو±u للشباب "

مج0ود الدولة ux تنفيذ برامج حماية الطفولة 

وتج��0 واملساnمة وصيانة QÄيئة  ورعايQRا من خالل

ار وقد تم n uxذا اإلط .ux ت�شيط مؤسسات الطفولة

QÄيئة وصيانة وتجe ��0ل من نادي أطفال الزر�بة 

حمام، نادي أطفال الفحص، نادي أطفال قبالط، 

ت�بار،  ، نادي أطفال2لباب نادي األطفال مجاز ا

وتج��0 نادي األطفال فوسانة، نادي األطفال 

 حيدرة.

"الوeالة الوطنية  إبرام اتفاقية شراكة مع §

 ux بو�ة+bماية ا~"يط" لدعم قدرات اإلطارات ال"T

ا~Uال البي�B وإعادة nيKلة وتفعيل نوادي الب�ئة 

بمؤسسات الطفولة وإنتاج محامل بيداغوجية 

0ة لفائدة األطفال املنخرط�ن Qذه بي�ية موج

النوادي ودعم التظاnرات التوعو�ة والتحس�سية 

 ux ا~Uال البي�B وال¡B تنظم Qذه املؤسسات.

إبرام اتفاقية شراكة مع "الوeالة الوطنية  §

للتحكم ux الطاقة" للتثقيف والتKو�ن ux مجال 

م
َ

ux الطاقة من خالل دعم و�عز�ز  الb+بية ع�¦ التحك

الب�ئة والتحكم ux الطاقة بمؤسسات  نوادي

الطفولة و�شرnا كثقافة لدى األطفال للتوعية 

 بضرورة ترشيد االسQRالك.

 "جمعية املرأة والر�ادة"إبرام اتفاقية �عاون وشراكة مع 

لتنفيذ برنامج  "اUTمعية التو�سية T"قوق الطفل"و

تKو�BC حول مKافحة العنف اBy¤�UT لفائدة املساعدين 

 البيداغوجي�ن.

 

 

 

 

 

 أvم إشxاليات قطاع التeشيط ال@?بوي االجتما·� 

 افتقاد نوادي ومركبات الطفولة العمومية إ±¦ إطار قانو�ي. §

 لطفولة.ضعف امل��انيات ا~lصصة لقطاع ا §

 �عدد ال0ياeل املتدخلة ux قطاع الطفولة وضعف الت�سيق بي¯Qا. §

غياب إسb+اتيجية واò"ة للت�شيط الb+بوي االجتما�ux u مجاQة الصعوªات ال¡B �عيق املسار العادي لb+بية الطفل لعل أnم0ا العنف  §

 واالنحراف واإلرnاب والتطرف.

 ux قطاع الطفولة. عزوف القطاع اlTاص ع�¦ معاضدة مج0ود الدولة  §

 &Uز املؤسسات العمومية ع�¦ تلبية حاجيات األطفال ومواكبة التطورات اT"اصلة ux ا~Uال. §

 عزوف األطفال ع�¦ ارتياد الفضاءات اlTاصة بالت�شيط.  §

 2013لسنة  5183عدم استجابة معظم اUTمعيات الناشطة ux مجال الطفولة واملتقدمة بطلبات الدعم أو اتفاقيات الشراكة لألمر عدد  §

واملتعلق بضبط معاي�+ وإجراءات وشروط إسناد التمو�ل العمومي لUVمعيات، وnو ما انجر عنھ استحالة دعم العديد من اUTمعيات 

 راكة املقb+حة ux إطار الدعم. وعدم إمضاء اتفاقيات الش

 غياب منظومة ب�ن الوزارات ملتا®عة ال,+امج ال¡B ترصد ل0ا تمو�الت عمومية لفائدة املنظمات واUTمعيات ال¡B يمك¯Qا حاليا أن تحصل ع�¦ §

 منح متعددة لنفس ال�شاط.

 اقتصار اUTمعيات ع�¦ املنح وال0بات دون العمل ع�¦ تطو�ر تمو�الQÄا الذاتية. §
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 املق@?حات واالس£شرافأvم 

 يتمثل التوجھ االسb+اتي-ux u مجال الت�شيط ux وقاية األطفال من العنف والسلوeات اlTطرة وإتاحة الb+فيھ ل0م خالل الوقت اT"ر أي eان

 انتماؤnم االجتما�u أو تواجدnم اUTغراux وذلك من خالل:

 ماóyþ مع حاجياQÄم. تمك�ن األطفال من النفاذ آلليات وخدمات حماية قر�بة تت §

تنمية قدرات األطفال وتطو�ر مك�سباQÄم من خالل املرافقة الb+بو�ة لتأمي¯Qم من ا~lاطر بالشراكة ب�ن املؤّسسات العمومية وا~Uتمع  §

 .املد�ي

 .دعم دور األسرة ux الوقاية والتوعية §

  .االت تنمية الطفولة وحماية األطفالوترسيخ مقومات اT"وكمة الرشيدة ux مج دعم الت�سيق والشراكة ب�ن الوزارات §

وقاية وتمك�ن األطفال من الو�u با~lاطر ا~"تملة وتنمية قدراQÄم وتطو�ر مك�سباQÄم بالشراكة ب�ن املؤسسات العمومية وا~Uتمع  §

 املد�ي.

 اصالح نظام التKو�ن األساByz واملستمر ملالئمتھ مع االحتياجات الفعلية لألطفال. §

بوالية  2بوالية سيدي بوز�د،  5( أطفال بمختلف مناطق اUTم0ور�ة نادي 13بإحداث االجتما�u دعم منظومة الت�شيط الb+بوي  §

وذلك ux إطار تقر�ب بوالية منوªة،) 1بوالية تطاو�ن و 1بوالية سوسة،  1بوالية صفاقس،  1بوالية قفصة، 1، بوالية قاب 1الق�+وان، 

ــــ بخدمات nذه املؤسسات من   .م د K8.840لفة جملية تقدر بـــ

 م د. 1.996نادي أطفال والنوادي اUTديدة) بKلفة قدرnا  24تج��0 مؤسسات الطفولة ( §

 م د بحساب نادي لKل والية. 1.920) بKلفة قدرnا 24إحداث وتج��0 نوادي األطفال املتنقلة (عددnا  §

 م د. 12.071صيانة وQÄيئة مؤسسات الطفولة بKلفة جملية قدرnا  §

 

44 

ساnم 
ُ
تعداد الناشئة ع�¦ االس ةرªيux تالb+بية البدنية �

BCnوالذ By¤البد�ي والنف uðامة يجب أن تحتّل ، وn مادة

مKانQRا داخل املنظومة الb+بو�ة بأن تKون معّممة 

 .وإجبار�ة

مادة الb+بية البدنية غ�+  لكن تب�ن االحصائيات أّن 

معّممة ux كث�+ من املستو�ات واملؤسسات الb+بو�ة 

باملدارس  %60.4حيث بلغت �سبة التغطية وا0UTات، 

 %99.8باملدارس اإلعدادية و %96.6االبتدائية و

 .2014/2015باملعاnد الثانو�ة خالل السنة الدراسية 

n¡ Bذا إ±¦ جانب ضعف التأط�+ بال�سبة للمؤسسات ال

ي�تفع التالميذ Qا بالb+بية البدنية حيث لم يتجاوز معدل 

إطارا  3.8إطارا لKل مدرسة إبتدائية و 0.9عدد اإلطارات 

إطارا لKل مع0د ثانوي خالل  4.9لKل مدرسة إعدادية و

 نفس السنة.   

 

 باملدارس االبتدائية تطور مؤشرات ال@?بية البدنية: 47جدول 

 التأط�? الفصول  املدارس 

 
العدد 
�pم�Mا 

 الeسبة املنتفعة
العدد 
�pم�Mا 

 ا�Mملة أستاذ معلم الeسبة املنتفعة

2011/2010 196,5 1321,0 63,1% 28686 45471 60,6% 1321,0 196,5 1517,5 

2012/2011 4510 2326 51,6% 46227 27957 60,5% 1379,0 451,5 1830,5 

2013/2012 4514 2809 62,2% 46126 33338 72,3% 1741,0 663,0 2404,0 

2014/2013 4544 2904 63,9% 47213 34109 72,2% 1441,5 1090,5 2532,0 

2014/2015 4550 2748 60,4% 46826 33819 72,2% 1352,5 1096,0 2448,5 

 الشباب والر�اضةاملصدر: وزارة 
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 تطور مؤشرات ال@?بية البدنية باملدارس االعدادية: 48جدول 

 التأط�? الفصول  االعدادية املدارس 

 
العدد 
�pم�Mا 

 الeسبة املنتفعة
العدد 
�pم�Mا 

 ا�Mملة أستاذ معلم الeسبة املنتفعة

2011/2010 886,0 847,0 95,6% 18361 17137 93,3% 964,0 1502,5 2466,5 

2012/2011 896 853 95,2% 18420 17189 93,3% 774,5 2013,5 2788,0 

2013/2012 915 880 96,2% 18324 17249 94,1% 796,0 2259,0 3055,0 

2014/2013 900 868 96,4% 18095 17048 94,2% 470 2735 3205,0 

2014/2015 911 880 96,6% 18085 17353 96,0% 553,5 2778,5 3332,0 

 الشباب والر�اضةاملصدر: وزارة 

 

 تطور مؤشرات ال@?بية البدنية باملعاvد الثانوEة: 49جدول 

 التأط�? الفصول  املعاvد الثانوEة 

 
العدد 
�pم�Mا 

 الeسبة املنتفعة
العدد 
�pم�Mا 

 ا�Mملة أستاذ معلم الeسبة املنتفعة

2011/2010 540,0 533,0 98,7% 18022 17518 97,2% 428,0 2030,0 2458,0 

2012/2011 552 550 99,6% 18232 17443 95,7% 241,5 2219,0 2460,5 

2013/2012 552 552 100,0% 18321 17906 97,7% 168,5 2411,0 2579,5 

2014/2013 558 555 99,5% 18091 17628 97,4% 109,5 2562,5 2672,0 

2014/2015 559 558 99,8% 17510 17394 99,3% 98,5 2652,5 2751,0 

 الشباب والر�اضةاملصدر: وزارة 

 

55  

5511

اع مع ux نز ال,+امج اإلصالحية املقدمة لألطفال ux إطار 

اإلصالح يتمتع األطفال املودع�ن بمراكز  القانون،

 .uاألسبو� u$إطار التوز�ع البيداغو ux بحصص ر�اضية

 بممارسة أ�شطة ثقافية وترف�Qية0م الفرصة ل كما تتاح

فضال عن العروض  ،وقات التعليم والتKو�نخارج أ

الفنية واملسرحية ال¡B تؤم¯Qا دور الثقافة والشباب 

 ux نفس اإلطار يتّم:و وا~Uتمع املد�ي.

ومسابقات ثقافية ب�ن  تنظيم دورات ر�اضية -

 املراكز ux املناسبات الوطنية والدي�ية.

 يفاالتفتح ع�¦ ا~"يط خالل الرحالت واملص -

 ux البحر�ة املتنقلة ومشاركة ®عض االطفال

 دورات ر�اضية خارج املراكز.

االحتفال باختتام السنة الb+بو�ة بKافة مراكز  -

  .االصالح ع�¦ غرار eل املؤسسات الb+بو�ة بالبالد

ر�اضية بمختلف املراكز تنظيم تظاnرات ثقافية و 

ضور اlTار$u وح±¦ تفتح املراكز ع�¦ ا~"يط باإلضافة إ

غرار م0رجان املروج الصيفي  تظاnرات ثقافية ع�¦

ائية بقاعة الر�و، حضور فعاليات حضور تظاnرة س�نم

ز�ارة الصالون الدو±u للفالحة ، يام قرطاج املسرحيةأ

حضور مباراة املنتخب الوطBC ونظ�+ه  ،والصيد البحري 

ر�ة بقصر ث، املشاركة ux رحالت إ±¦ املناطق األاملور�تا�ي

 وªاردو وقرطاج.اUTم 

 

5522

ux نطاق اT"رص ع�¦ االnتمام بأبناء اUTالية التو�سية 

ار�س الفر�سية ب باlTارج تم إ�شاء فوج كشفي بالعاصمة

كما �عمل القيادة العامة ع�¦ احياء  .وآخر ux ن�س

العديد من األفواج الكشفية بامل+Uر م¯Qا ايطاليا 

كب�+ا من قبل وnولندا. و�ش0د nذه األفواج اقباال 

 UTالية التو�سية باlTارج.ا
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11 

احتوى املش0د ال�شر�uå واملؤسسا�ي ux تو�س لفb+ة 

 uxاملشاركة و ux طو�لة ع�¦ آليات تكرس حق األطفال

االستماع إل�Qم، شأن الفصل الثامن من مجلة حماية 

ة يالطفل، وكذلك إ�شاء برملان األطفال وا~Uالس البلد

العديد من النقائص تم رصدnا ux  لألطفال، إال أّن 

ھ ب إعمال nذا اT"ق وتمك�ن جميع األطفال من التمتع

 دون أي شKل من أشKال التمي��.

 

1111

ن األطفال من التعبيـر برملان الطفل 
ّ

nو فضاء حـوار يمك

عن آرا.Qــم ux املواضيــع ذات الّصلة بحقوق0م، و�عو�دnم 

عـ�¦ روح املسؤولّيــة وتجذيــر اT"ّس املـد�ي لدQîــم، و�شــر 

 ثقافة حقوق الطفل.

تكر�سا ألحد  2002وقد تّم إحداث nذه املؤسسة سنة 

 B¡قوق الطفل ال"T م مبادئ االتفاقّية الدولّيةnأ

، وnو مبدأ املشاركة 1989صادقت عل�Qا تو�س سنة 

اره محور eل إحدى دعائم0ا األساسية باعتب الذي çُعّد 

 17إ±¦  12اT"قوق، حيث ركزت االتفاقّية ux موادnا من 

دت ع�¦ إشراك  ع�¦ اT"قوق السياسية للطفل ال¡B شدَّ

ق بحر�ة 
َّ
الطفل ux اT"ياة االجتماعية، ال سيما فيما يتعل

التعب�+ عن آرائھ واحb+ام0ا وأخذnا ®ع�ن االعتبار عند 

 اتخاذ القرارات املتصلة بحياتھ.

ل برملان الطفل ux تو�س منذ �شأتھ ومن nذ 
ّ
ا املنطلق مث

آلّية تمكن من خالل0ا األطفال ال,+ملانيون ux مختلف 

الدورات النيابّية من صقل lmصيQRم واك�ساب القدرة 

ع�¦ املطالبة والدفاع عن حقوق0م، باإلضافة إ±¦ ما 

أتاحتھ nذه اآللّية من إمKانية االلتقاء وال�شاور والتعب�+ 

Qم ومساءلة أعضاء اK"Tومة ®شأن عدد من عن آرا.

 القضايا الوطنية، خاصة تلك ال¡QÄ Bم الطفولة.

خالل الفb+ات دورة برملانية  20وعقد برملان الطفل 

 ،2007/2008، 2005/2006، 2003/2004النيابية 

 .ux2011 جانفي ھ قبل أن يتعطل �شاط 2009/2010و

 8ا�عقاد جلسة تأس�سية يوم  معستعاد �شاطھ او 

بمقر ا~Uلس الوطBC التأس�¤By،  2014فيفري 

ّصـصـت ملناقشـة مشـروع النظـام الداخـ�u والدليـل 
ُ

خ

اإلجراµي ل,+ملان الطفل اللذين تمت املصادقة عل�Qما ®عد 

إدخال التعديالت والتنقيحات املقb+حة من طــرف 

ة ع�¦ ن الشفافيّ األطفـال ال,+ملانّ�يـن قصد إضفاء مز�د م

أعمال nذه املؤسسة، وضمان تKافؤ الفرص  ب�ن جميع 

نتخاب اطر�قة  بتجديدوذلك األطفال دون تمي�� 

أطفال عن eل  5تقّرر اختيار ، حيث األطفــال ال,+لــمــاني�ن

األطفال ب�ن من طفال برملانيا)  120(أي اختيار  والية

دارس املنتم�ن إ±¦ eل من املدارس اإلعدادية وامل

اإلعدادية التقنية ومدارس ذوي االحتياجات 

 .اlTصوصية

إ±¦  2014وقد أسفرت نتائج االنتخابات ال¡B أجر�ت سنة 

 أساساتراوحت أعمارnم  طفال 50و طفلة 70انتخاب 

من مجموع األطفال  %93.3سنة ( 14و 13ب�ن 

 .2015/2016نيابية المدة لني�ن)، وذلك لال,+ملا

 

 2015/2016توز�ع األطفال ال°?ملاني�ن للمدة النيابية : 99رسم 

 2014-حسب سنة الوالدة

 
 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والفولة

 

ان و±¦ ل,+ملاأل عادية الدورة التنظيم  2015تّم خالل سنة و 

 2015جو�لية  24إ±¦  21الطفل بنظامھ اUTديد من 

ة إصالح املنظومشر�ك ux "طفل  تحت شعارباT"مامات 

 23ا�عقدت اUTلسة العامة يوم اlTم�س . وقد "الb+بو�ة

وذلك بإشراف بمجلس نواب الشعب  2015جو�لية 

رئ�س مجلس نواب الشعب وحضور eل من وز�رة املرأة 

 .واألسرة والطفولة ووز�ر الb+بية
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1122

112211

 فرصة لتالux مالحظات UTنة حقوق  2015سنة  مثلت

 ux اT"ياة األطفال مشاركة فرص محدودية ®شأن الطفل

 ux الفعالة للمشاركة أمام0م املتاحة والسبل العامة

، وux تفعيل اوتقييم0 ال,+امج وتنفيذ األولو�ات تحديد

ux املسائل  eافية بصورة ®ع�ن االعتبار.Qم وأخذnا آرا

 املدارس والفصول  بإدارة املتعلقة م¯Qا ال¡QÄ Bم0م خاصة

 واألسرة، فضال عن العامة، املناقشات وux الدراسية،

n uذا اإلطار فتّم x .والقضائية اإلدار�ة اإلجراءات

 :ت�ناس�شارQÄم ux مناس£

اس£شارة األطفال واليافع�ن بخصوص  §

 :2020-2016مخطط التنمية 

وا0UTو�ة  القطاعية الUVان أشغال نتائج مع بالتوازي 

 مجال ux الوطنية السياسية مضمون  بصياغة املKلفة

 اس�شارات  تنظيم تم ،2020-2016 للفb+ة الطفولة

املشاركة  من Qمتمكي¯ قصد واليافع�ن لألطفال �ةج0و 

التنموي  من ا~lطط وانتظاراQÄم مقb+حاQÄم وتقديم

 لضمان وذلك  عامة بصفة وللمجتمع األطفال لفائدة

 أولو�ات تحديد إ±¦ الوطBC ال0ادف ux املسار مشاركQRم 

تجسيم و  القادمة، اlTمس سنوات إ±¦ بال�سبة العمل

 بال�سبة الدولة بلورة توج0ات ux ل0م الفاعلة املشاركة

 ال,+امج مختلف ux إدراج توصياQÄا تم حيثالفb+ة  ل0ذه

 .القطاعية وا0UTو�ة التنمو�ة

للطفولة  املتحدة األمم صندوق  مع ون وتم ذلك بالتعا

 ووالية زغوان الKاف ووالية والية بKل من "اليو�سيف"

 ووالية الك,+ى  تو�س وواليات ووالية قا®س صفاقس

 .القصر�نقفصة ووالية 

س£شارة األطفال واليافع�ن �� إطار صياغة ا §

 السياسة العمومية املندمجة M/ماية الطفولة:

 وضعإطار وux  2015تم خالل ش0ر نوفم,+ من سنة 

م تنظي السياسة العمومية املندمجة T"ماية الطفولة

واقع اT"ماية ux تو�س "اس�شارات ج0و�ة لألطفال حول 

ذلك لألخذ ®ع�ن االعتبار تصوراQÄم " و من منظورnم

 240حوا±u  اراQÄم. وشارك ux مجموعات التفك�+وانتظ

اإلعداديات يد املؤسسات (عد منسنة)  18-12طفال (

ومراكز اإلصالح ومركز اإلحاطة االجتماعية ومراكز 

الدفاع واإلدماج  مندمجة، ومركبات طفولة، ومراكز

 ).ومركز األطفال املكفوف�ن.... SOSاالجتما�u وقر�ة 

1122222

ux قوق  الدولية االتفاقية من 12 املادة إعمال إطار"T

واستجابة  إليھ، االستماع ux الطفل حق ®شأن الطفل

التقر�ر  ®شأن الطفل حقوق  UTنة وتوصيات ملالحظات

آراء  احb+ام حول  )2010( لتو�س الشامل الدوري

مشاركة  �عز�ز" حول  برنامج تنفيذ انطلق الطفل،

  ."واليافعات واليافع�ن األطفال

مشاركة  مبادئ حول  االتفاق إ±¦ ال,+نامج nذا وQîدف

إل�Qم،  االستماع ux األطفال حق تضمن ودائمة فعلية

آليات  وضع ع�¦ �عمل وطنية اسb+اتيجية وصياغة

و�تم  أنفس0م األطفال مع بجدية تناقش فعلية مشاركة

والتعليمية  الb+بو�ة املؤسسات وux أسرnم، داخل ت£ن�Qا

Qا، ال¡B والثقافية ال¡B  املؤسساتمن  وغ�+nا يرتاد́و

ux  بما نموه مراحل مختلف ux الطفل Qا يمر أن يمكن

  .العدالة مؤسسات ذلك

دراسة  إنجاز ux 2015 سنة االنطالق اإلطار nذا ux وتم

ملمارسة  واليافع�ن األطفال تمثالت �léيص" حول 

أخذت ®ع�ن  ة"،املسؤول واملواطنة املشاركة ux حقوق0م

 االجتماعيةو االعتبار االختالفات ا�UTسية والعمر�ة 

 واالقتصادية.

®ع�ن  األخذ بالضرورة يضمن ال املشاركة ux اT"ق وألن

إ±¦  QÄدف حمالت انطلقت فقد األطفال، آراء االعتبار

الوزارات  مختلف مع األطفال مقb+حات مناصرة

 مجال ux الناشطة واUTمعيات اK"Tومية وال0ياeل

 .الشعب نواب مجلس أعضاء مع وكذلك الطفولة

112233

نة ن مع الuxUV نطاق مشروع قادة املستقبل وªالتعاو  

نظمت الكشافة التو�سية  ،تصالالوطنية لإلعالم واال

الدورات التدر�£ية للمتحدث�ن الشبان e uxل من امل�ست�+ 

من مختلف  اشابة وشاب 38وش0دت مشاركة  ،وسوسة

ا0UTات. وترمي nذه الدورات إ±¦ تدر�ب الشابات 

سنة ع�¦ تقنيات  18-15املb+اوحة أعمارnم ب�ن والشبان 
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اT"وار والنقاش وتنمية العالقات مع مKونات ا~Uتمع 

والسلط ا~"لية وا0UTو�ة والوطنية والقدرة ع�¦ 

ت اتخاذ القرار وفض التواصل مع وسائل اإلعالم وآليا

 ال¨�اعات واحb+ام اآلخر وتقبل الرأي ا~lالف.

 تدر�¸B ملسؤول اإلعالم واالتصالإصدار الدليل ال تّم كما 

جلسة تدر�£ية تجمع ب�ن النظري  12يحتوي ع�¦ 

والتطبيقي وقد ساnمت العديد من القيادات الكشفية 

من تو�س ومن العالم العر¼ي ومن الléصيات اإلعالمية 

xذا الدليلn إنجاز u. 

112244

حرصت منظمة الكشافة التو�سية طيلة الثالث سنوات 

األخ�+ة ع�¦ تنظيم يوم املواطنة، وnو تجمع كب�+ 

لألطفال والشباب يتضمن جملة من الورشات حول 

محور الb+بية ع�¦ قيم املواطنة بمشاركة عدد من 

الت جمعيات ا~Uتمع املد�ي والوزارات والوeا

خالل ش0ر ماي  2015ة. وقد انتظمت دورة املتخصص

 2800بمشاركة  امل0ديةو تطاو�ن و زغوان  بKل من واليات

e2000( امشار eركة الكشفية امشار"Tمن خارج ا ،(

 ورشة تحس�سية. 15 ضمت

 

22 

2211

مع  التعاون ، وux إطار 2015 سنة منذتّم االنطالق 

ux تنفيذ برنامج توعوي لفائدة وسائل  ،مجلس أوروªا

اإلعالم املكتوªة واملسموعة واملرئية حول التعاطي 

اإلعالمي مع قضايا االعتداءات ا�UTسية املسلطة ع�¦ 

األطفال، حيث تم تنظيم دورة أو±¦ خالل ش0ر أكتوªر 

قلة ة العليا املستبتو�س العاصمة بمشاركة ال0يئ 2015

 لالتصال السمuå البصري والنقابة الوطنية لل/"في�ن.  

من خالل تKو�ن  2016وس�تواصل nذا ال,+نامج سنة 

 ورشات عمل ux ا0UTات الداخلية. 3مKون�ن وإنجاز 

 

2222

ux نطاق ف«° ا~Uال ألطفال والشباب الكشفي 

ة شاركت الكشاف ،�ساب خ,+ات ux ا~Uال اإلعالميالك

التو�سية ux الدورة التدر�£ية لإلعالمي الكشفي الصغ�+ 

وªدعم من  2015أوت  21إ±¦  15ال¡B ا�عقدت بلبنان من 

ن مع الUVنة الوطنية مشروع قادة املستقبل وªالتعاو 

  .تصاللإلعالم واال
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وتبعا  الطفل حقوق  ثقافة �شر ع�¦ العمل منطلق من

حسب املادة  األطراف الدول  الدولية ا~Uموعة لدعوة

 مبادئ �شرللتع0د ب الطفل حقوق  اتفاقيةمن  42

 املالئمة بالوسائل واسع نطاق ع�¦ وأحKام0ا االتفاقية

 منذ تو�س عملتر، االصغو  الكبار ب�ن الفعالةو 

 nذه تحقيق ع�¦ 1991 سنة ux االتفاقية ع�¦ مصادقQRا

 ثقافة ل�شر وطنية إسb+اتيجية تّم إعداد حيث الغاية

 واملؤسسات واlTطط ال0ياeل +�«lو� الطفل حقوق 

 للغرض.

nذا ux  املعتمدة العملية الوسائل أnم من التKو�ن و�عت,+

 مختلف uxإرساء فرق من املKون�ن  حيث تّم  ،الصدد

 مباشرة عالقة ل0ا ال¡B القطاعاتمن مختلف و  ا0UTات

 حقوق  ثقافة �شر قصد الطفولة بمجال مباشرة وغ�+

لفائدة امل0ني�ن والعامل�ن مع الطفل ux جميع  الطفل

 خالل منوذلك لتطو�ر م0اراQÄم وقدراQÄم االختصاصات 

 اتوال�شر�ع الطفل T"قوق  الدولية باآلليات التعر�ف

 .الطفل حماية مجلة وخاصة ا~Uال ux ةالوطني

اإلعالم والتKو�ن والتوثيق قام مرصد  ،اإلطاروn uxذا 

إنجاز عّدة ب والدراسات حول حماية حقوق الطفل

أ�شطة ع�¦ عالقة بالتKو�ن ux مجال �شر ثقافة حقوق 

 :الطفل خالل الفb+ة املنقضية

 الeشاط الف@?ة

2007-2009 
ux مجال �شر ثقافة حقوق  امKّون 40تKو�ن 

BCالطفل ع�¦ املستوى الوط 

2010 

ux مجال �شر ثقافة حقوق  امKّون 40تKو�ن 

(اUTنوب  الطفل ع�¦ املستوى ا0UTوي 

(u3نوب الشرUTالغر¼ي وا 

2010-2012 
 اإطار  230دورات تKو��ية لفائدة  9تنظيم 

 اUTدداملنتدب�ن  املر�ªن واألساتذة من
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بالنظر لإلدارة العامة للطفولة  والراجع�ن

 ux مجال �شر ثقافة حقوق الطفل

2013 

 امKلف 72تKو��ية لفائدة دورات  3تنظيم 

البيداغو$ux u مجال �شر ثقافة  باإلرشاد

 حقوق الطفل.

2014 
دليل تدر�ب املKون�ن ux مجال �شر إصدار 

 ثقافة حقوق الطفل وآليات التواصل

2014 

إعداد أدلة قطاعية ux مجال �شر ثقافة 

-الb+بية  قطاعات:�شمل حقوق الطفل 

 اإلعالم-االجتما�u  العمل- ال/"ة

2014 

 ااطار  72دورات تKو��ية لفائدة  3تنظيم 

من العامل�ن ux اlTطوط األمامية واملنتم�ن 

ل �شر لوزارة الشؤون االجتماعية ux مجا

 ثقافة حقوق الطفل

2014 

 من إطار 54دورات تKو��ية لفائدة  2تنظيم 

اUTدد املنتدب�ن  املر�ªن واألساتذة

 لةو والراجع�ن بالنظر لإلدارة العامة للطف

 ux مجال �شر ثقافة حقوق الطفل

2015 

من  85دورات تKو��ية لفائدة  4تنظيم 

 العاملة باملراكز اإلصالحيةاإلطارات 

اإلصالح والتأnيل  الراجع�ن بالنظر إلدارة

لوزارة  لل«Uون واإلصالحاإلدارة العامة ب

 ux مجال �شر ثقافة حقوق الطفل العدل

 

النوعية للدورات  عالوة ع�¦ اإلضافةمن ج0ة أخرى و 

ساnمت العديد من الوزارات واملنظمات  التKو��ية،

واUTمعيات ذات العالقة ux �شر ثقافة حقوق الطفل 

من خالل تنظيم ورشات عمل وأيام دراسية وندوات 

حول محاور ع�¦ عالقة مباشرة أو غ�+ مباشرة 

 بالطفولة، ع�¦ غرار:

ورشات عمل بواليات اUTنوب وªواليات تنظيم  §

 الوسط الغر¼ي والشمال الغر¼ي قصد تقديم

الدراسات والتحاليل املنجزة حول واقع  أnم

امل«° العنقودي  ع�¦ غرارالطفولة بتو�س 

متعدد املؤشرات ألوضاع األم والطفل لسنة 

والدراسة املنجزة حول الفقر لدى  2012

األطفال حسب مقارªة �عتمد ع�¦ اT"رمان 

وة ع�¦ الدراسة عال  ،متعدد األ®عاد لدى الطفل

 م مدى انتفاع األطفال املتمدرس�نحول تقيي

ر برنامج إعانة باملساعدات االجتماعية ux إطا

الدراسة املنجزة حول واقع و  العائالت املعوزة

الطفولة املبكرة وأشغال UTنة صياغة سياسة 

اسb+اتيجية T"ماية الطفولة ux ضبط اlTطة 

 .املستقبلية

®عة وضعية "متا حول وم دراByz تنظيم ي §

 2015دçسم,+  15الطفولة التو�سية" بتار�خ 

وذلك لتقديم ال�«lة األخ�+ة من قاعدة 

البيانات الوطنية حول وضع الطفولة ux تو�س 

CHILDINFO  وإبراز آخر األرقام واإلحصائيات

 خاصة ®عد الثورة.

يوم دراByz حول "املسار ال�شارeي تنظيم  §

لتحس�ن معاي�+ حماية حقوق األطفال 

 2015أفر�ل  2تار�خ ب~Uردين من حر�QRم" ا

ux نطاق تفعيل اتفاقية الشراكة امل,+مة  وذلك

 ux الغرض ب�ن الوزارات املعنية.

ورشات عمل حول "الوساطة" خالل  3تنظيم  §

شات عمل حول اور  3و 2015ش0ر جانفي 

 2015ة ا~"روسة" خالل ش0ر فيفري "اT"ر�

ux إطار مشروع دعم تحس�ن نظام قضاء 

 االتحادألطفال بتو�س (املمول من قبل ا

األورو¼ي والذي �شرف ع�¦ تنفيذ منظمة 

 تّم تنظيم  )اليون�سيف بتو�س
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تو±u تو�س عناية متنامية للطفولة نظرا لدور األجيال 

التغ�+ات  القادمة ux نحت نمط مجتمuå يتماóyþ مع

امل�سارعة ux مختلف ا~Uاالت العلمية والتكنولوجية 

واالقتصادية وªاعتبار االس�ثمار ux مجال الطفولة 

 ux املستقبل.  ااس�ثمار 

إعداد ا~lطط التنموي ع�¦ املستو��ن ا0UTوي  تّم لقد و 

 ux لوضع منوال جديد للتنمية يأخذ BCبار مااالعتوالوط 

ور من تكر�س للعدالة تم التنصيص عليھ ux الدست

من ج0ة، بحقوق الطفل  واالnتمامواإلنصاف 

. من ج0ة أخرى ألطفال واليافع�ن وانتظارات ومقb+حات ا

ية لlVماس االسb+اتيجيةاlTطة  n uxذا اإلطار، ارتكزت

ع�¦ ا~"اور ux مجال الطفولة  2020-2016القادمة 

 التالية:

وضع خطة مندمجة للتدخل ux مجال تنمية  §

طار إ QÄدف باألساس إ±¦ إرساءة املبكرة الطفول

ما  األطفال ux سن لفائدة قانو�ي وقاµي متKامل

ئة ت�شالرعاية و ال ل0مضمن بما يقبل الدراسة 

حق0م ux االلتحاق من  وتمكي¯Qم سليمةال

وªخدمات ذات الطفولة املبكرة بمؤسسات 

¦ ع� تدر�جية والعملمع �عميم0ا بصفة جودة 

اعية لفائدة األطفال وضع نظام حماية اجتم

سات بمؤس االلتحاقب�سبة  باالرتقاءبما çسمح 

 . 2020 سنة موuxux  %53 إ±¦الطفولة املبكرة 

§ Byzبو�ة  تحس�ن املناخ الدرا+bباملؤسسات ال

مشاركة ودعم تدعيم الب�ية األساسية و 

مراجعة ال,+امج و األطفال ux اT"ياة املدرسية 

اT"د من االنقطاع ع�¦  البيداغوجية والعمل

 Byzوتحس�ناملدر Bو�ن امل�Kجاذبية الت 

وضع سياسة وطنية مندمجة T"ماية األطفال  §

يع تمتب الفئات ال0شة وامل0ددة املنتم�ن إ±¦

 مك�نوت األطفال باT"ماية القانونية دون تمي��

اT"ماية األطفال من النفاذ آلليات وخدمات 

دفع الت�سيق و  جودQÄا مع إحKام وتحس�ن

  .عمل الشبKي والشراكةال

 ت األطفال وتوف�+تدعيم مك�سبات وقدرا §

 ع�¦خالل الوقت اT"ر  ل0مالb+فيھ و وقاية ال

واUTغرافية  االجتماعية انتماءاQÄم اختالف

من ارتياد مؤّسسات تثقيفية وترªوّ�ة  بتمكي¯Qم

ا~lاطر ا~"تملة وتوعيQRم بمختلف 

اإل�سان وªحقوق  وªحقوق0م وªحقوق 

تفعيل دور األسرة ux و ذوي اإلعاقة األlmاص 

 .الوقاية والتوعية

تفعيل مشاركة األطفال eأ#"اب حقوق  §

برنامج لتطو�ر من خالل إرساء  ومواطن�ن

تنمية و تطلعاQÄم  والتعب�+ عنمشاركة األطفال 

امل0ارات اT"ياتية لدى األطفال واليافع�ن 

وتوف�+ األطر والفضاءات ال¡B تمكن األطفال 

عن الرأي واملشاركة ux اتخاذ التعب�+ من 

 .القرار

 والتعر�ف األطفال ux ا~Uتمع اندماج�عز�ز  §

عداد وتنفيذ برامج بثقافة حقوق الطفل وإ

توعو�ة ملقاومة مختلف أشKال التمي�� لضمان 

واT"ث ع�¦  إدماج األlmاص ذوي اإلعاقة

 ux 0ات والع�شUTشر قيم التضامن ب�ن ا�

لعنف محيط آمن ومقاومة eل أشKال ا

 املسلط ع�¦ األطفال.

 تطو�رب تكثيف الوقاية ال/"ية لألطفال §

ال,+امج التوعو�ة للوقاية من السلوكيات 

تحس�ن جودة و  ال/"ية ا~"فوفة با~lاطر

 .خدمات ال/"ة املدرسية
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 �� إعداد التقرEر املساvم�ناألعضاء قائمة : 1م�/ق 

 :املشرف العام

uxالسيد ر�اض الصا 
 

 /ال��نة الفنية:�Mنة القيادة

 وزارة الداخلية §

 السيدة روضة بيوض
 

 وزارة العدل §

 السيد إبراnيم بن عمار
 

 وزارة الدفاع الوط}7 §

 السيد ز�اد سعد الالوي 
 

 وزارة الشؤون الديeية §

 nال±u بطيخالسيدة مسعودة 
 

§ �oوزارة االتنمية واالس£ثمار والتعاون الدو 

 السيد اT"ب�ب السماوي 
 

 وزارة الب©ئة والتنمية املستدامة §

 السيد مصباح عبادة
 

§ 7âوزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرق 

 السيد ر�اض عبد النور 

BCالسيدة سمية الصواب 
 

 وزارة املرأة واألسرة والطفولة §

 جابرالسيدة فوز�ة 

 السيد شكري معتوق 

uxالسيد ر�اض الصا 

 السيد nشام درو�ش

 السيدة أسماء اT"يدري 

 السيد مراد حميد

 السيد كر�م شطورو

 السيدة ملياء الشر�ف

 السيدة عل�سة خواجة
 

 وزارة الشباب والرEاضة §

 السيد فوزي بن nالل

 السيد ر�اض بوذينة

 

 وزارة الثقافة §

 السيدة ال0ام الزحزاح
 

 ال0/ةوزارة  §

 السيدة سوسن أبو اT"سن

uالصك� óCالسيدة م 

 السيدة eوثر بن جدو
 

 وزارة الشؤون االجتماعية §

By¤رة الطرابلnالسيدة ز 
 

 وزارة ال@?بية §

 السيدة إل0ام برªورة

 السيد بوز�د النص�+ي 
 

 وزارة التكوEن امل7µ وال£شغيل §

 ازدnار عبد الناظر
 

 ا�Mمعية التو>سية لقرى األطفال س و س §

 يدة ألفة جراد ركروeيالس
 

 املنظمة الوطنية للطفولة التو>سية §

 السيد عبد اT"ميد السلطا�ي
 

 الكشافة التو>سية §

Büالسيد ظافر النعي 
 

 املنظمة التو>سية لل@?بية واألسرة §

 السيدة راضية ال¯Qدي

 السيدة نزQîة العبيدي الزوا¼ي
 

 ا�Mمعية التو>سية M/قوق الطفل §

 السيد محمد الناصر بوستة
 

 شبكة أمان الطفولة §

 السيد يو�س فوديل
 

 ا�Mمعية التو>سية للدفاع عن حقوق الطفل §

 السيد معز الشر�ف
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 2014/2015 –توز�ع محاضن األطفال حسب الواليات وسلطة اإلشراف : 2م�/ق 

  خواص جمعيات وزارات بلديات ا�6موع

 تو>س 52 0 0 0 52

 أرEانة 31 1 0 0 32

 بن عروس 46 0 0 0 46

ة 3 0 0 0 3  من̈و

 ب��رت 5 0 0 0 5

 الxاف 17 0 0 0 17

ة 3 0 0 0 3  جند̈و

 باجة 1 0 0 0 1

 سليانة 1 0 0 0 1

 زغوان 1 0 0 0 1

 نابل 12 0 0 0 12

 سوسة 31 0 0 0 31

34 0 0 1 33 ?� املeست

 املwدية 5 0 0 0 5

 صفاقس 21 0 0 0 21

 الق�?وان 7 1 0 0 8

 سيدي بوزEد 2 0 0 0 2

 القصرEن 2 0 0 0 2

 قاPس 7 0 0 0 7

 قفصة 9 0 0 1 10

3 0 0 0 3 �pقب 

 توزر 3 0 0 0 3

 مدن�ن 20 0 0 0 20

 تطاوEن 2 0 0 0 2

 ا�6موع 317 3 0 1 321

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة
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 2014/2015 –األطفال امل¦�ل�ن بمحاضن األطفال حسب الواليات والعمر  توز�ع: 3م�/ق 

سنة 2 ا�6موع سنة 1  سنة 0    

  إناث ذكور  ا�6موع إناث ذكور  ا�6موع إناث ذكور  ا�6موع إناث ذكور  ا�6موع

 تو>س 142 150 292 326 313 639 295 307 602 763 770 1533

 أرEانة 36 35 71 62 62 124 76 109 185 174 206 380

 بن عروس 44 51 95 92 135 227 156 158 314 292 344 636

ة 3 4 7 16 17 33 38 27 65 57 48 105  من̈و

 ب��رت 6 13 19 34 23 57 36 29 65 76 65 141

 الxاف 18 4 22 24 38 62 15 18 33 57 60 117

ة 3 3 6 4 4 8 3 6 9 10 13 23  جند̈و

 باجة 7 6 13 10 12 22 13 12 25 30 30 60

 سليانة 8 5 13 6 4 10 6 8 14 20 17 37

 زغوان 0 0 0 6 7 13 6 5 11 12 12 24

 نابل 17 15 32 55 56 111 77 71 148 149 142 291

 سوسة 63 52 115 105 101 206 143 172 315 311 325 636

519 246 273 187 101 86 216 89 127 116 56 60 ?� املeست

 املwدية 7 6 13 5 11 16 13 16 29 25 33 58

 صفاقس 28 28 56 57 40 97 47 50 97 132 118 250

 الق�?وان 27 23 50 37 29 66 22 29 51 86 81 167

 سيدي بوزEد 3 2 5 7 6 13 4 4 8 14 12 26

 القصرEن 2 2 4 2 3 5 3 7 10 7 12 19

 قاPس 10 11 21 21 20 41 21 33 54 52 64 116

 قفصة 16 11 27 24 30 54 24 19 43 64 60 124

105 47 58 29 12 17 51 25 26 25 10 15 �pقب 

 توزر 7 3 10 7 7 14 12 7 19 26 17 43

 مدن�ن 37 39 76 72 59 131 71 57 128 180 155 335

 تطاوEن 2 3 5 2 2 4 3 4 7 7 9 16

 ا�6موع 561 532 1093 1127 1093 2220 1187 1261 2448 2875 2886 5761

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة
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 2014/2015 –توز�ع اإلطارات ال@?بوEة العاملة بمحاضن األطفال حسب الواليات واملستوى : 4م�/ق 

  مختص متكون  غ�? متكون  ا�6موع

 تو>س 62 38 101 201

 أرEانة 15 5 11 31

 بن عروس 28 16 65 119

ة 2 3 6 11  من̈و

 ب��رت 3 8 5 16

 الxاف 9 3 20 32

ة 3 0 2 5  جند̈و

 باجة 4 1 2 7

 سليانة 1 1 2 4

 زغوان 1 0 2 3

 نابل 4 9 18 31

 سوسة 12 24 50 86

63 36 23 4 ?� املeست

 املwدية 1 1 6 8

 صفاقس 1 6 29 36

 الق�?وان 6 8 11 25

 بوزEدسيدي  0 0 2 2

 القصرEن 2 1 2 5

 قاPس 1 3 18 22

 قفصة 2 6 19 27

29 18 7 4 �pقب 

 توزر 3 0 6 9

 مدن�ن 20 22 16 58

 تطاوEن 0 1 3 4

 ا�6موع 188 186 450 834

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة
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 2014/2015 –توز�ع رEاض األطفال حسب الواليات وسلطة اإلشراف : 5م�/ق 

 ا�6موع بلديات وزارات جمعيات خواص 

 383 17 4 6 356 تو>س

 224 2 0 6 216 أرEانة

 329 2 0 8 319 بن عروس

ة  141 0 0 6 135 من̈و

 238 0 3 16 219 ب��رت

 101 0 1 10 90 الxاف

ة  68 0 1 6 61 جند̈و

 76 1 2 6 67 باجة

 58 0 0 17 41 سليانة

 66 1 1 10 54 زغوان

 329 6 2 23 298 نابل

 297 12 0 13 272 سوسة

?� 344 0 0 14 330 املeست

 129 2 0 10 117 املwدية

 294 1 0 27 266 صفاقس

 138 1 2 14 121 الق�?وان

 128 1 0 15 112 سيدي بوزEد

 102 1 1 20 80 القصرEن

 143 0 2 13 128 قاPس

 143 3 1 19 120 قفصة

�p121 0 2 1 118 قب 

 76 1 0 8 67 توزر

 217 1 1 18 197 مدن�ن

 46 0 1 19 26 تطاوEن

 4191 52 24 305 3810 ا�6موع

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة
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 2014/2015 –توز�ع األطفال امل¦�ل�ن برEاض األطفال حسب الواليات والعمر : 6م�/ق 

 ا�6موع 5سنوات 4سنوات 3سنوات 

 ا�6موع ذكور  إناث ا�6موع ذكور  إناث ا�6موع ذكور  إناث ا�6موع ذكور  إناث 

 15339 7861 7478 4191 2023 2168 5881 3177 2704 5267 2661 2606 تو>س

 7340 3762 3578 1852 949 903 2440 1204 1236 3048 1609 1439 أرEانة

 11829 6218 5611 3544 1838 1706 4341 2276 2065 3944 2104 1840 بن عروس

ة  5938 3064 2874 1783 913 870 2217 1139 1078 1938 1012 926 من̈و

 12138 6122 6016 4513 2230 2283 4472 2287 2185 3153 1605 1548 ب��رت

 3730 1864 1866 1168 592 576 1357 684 673 1205 588 617 الxاف

ة  3291 1721 1570 1016 516 500 1231 670 561 1044 535 509 جند̈و

 5066 3215 1851 2632 1924 708 1259 646 613 1175 645 530 باجة

 2350 1202 1148 690 346 344 792 419 373 868 437 431 سليانة

 2920 1466 1454 1006 476 530 987 505 482 927 485 442 زغوان

 16460 8338 8122 5998 3004 2994 6239 3193 3046 4223 2141 2082 نابل

 15238 7710 7528 4013 2052 1961 5905 2912 2993 5320 2746 2574 سوسة

?� 15352 7841 7511 6345 3229 3116 5452 2768 2684 3555 1844 1711 املeست

 6739 3432 3307 2544 1299 1245 2453 1182 1271 1742 951 791 املwدية

 16035 7888 8147 4559 2250 2309 6523 3176 3347 4953 2462 2491 صفاقس

 10318 5158 5160 4004 2033 1971 3393 1655 1738 2921 1470 1451 الق�?وان

 5550 2740 2810 1957 957 1000 2007 982 1025 1586 801 785 سيدي بوزEد

 4983 2446 2537 1241 742 499 1652 779 873 2090 925 1165 القصرEن

 7179 3609 3570 2460 1229 1231 2695 1347 1348 2024 1033 991 قاPس

 6041 3111 2930 1478 774 704 2346 1200 1146 2217 1137 1080 قفصة

�p5524 2698 2826 1397 715 682 1543 739 804 2584 1244 1340 قب 

 2707 1420 1287 663 351 312 901 478 423 1143 591 552 توزر

 8107 4490 3617 2485 1431 1054 3367 1894 1473 2255 1165 1090 مدن�ن

 884 452 432 272 139 133 363 190 173 249 123 126 تطاوEن

 191058 97828 93230 61811 32012 29799 69816 35502 34314 59431 30314 29117 ا�6موع

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة
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 2014/2015 –توز�ع اإلطارات ال@?بوEة العاملة برEاض األطفال حسب الواليات واملستوى : 7م�/ق 

  مختص متكون  غ�? متكون  ا�6موع

 تو>س 259 291 582 1132

 أرEانة 75 148 290 513

 بن عروس 121 324 451 896

ة 36 149 293 478  من̈و

 ب��رت 31 285 335 651

 الxاف 76 47 303 426

ة 7 65 124 196  جند̈و

 باجة 18 75 134 227

 سليانة 59 73 66 198

 زغوان 21 54 95 170

 نابل 87 316 580 983

 سوسة 39 369 392 800

938 317 608 13 ?� املeست

 املwدية 38 180 132 350

 صفاقس 60 404 498 962

 الق�?وان 46 149 198 393

 سيدي بوزEد 62 137 178 377

 القصرEن 41 142 124 307

 قاPس 56 135 292 483

 قفصة 58 145 374 577

745 433 174 138 �pقب 

 توزر 16 62 232 310

 مدن�ن 142 48 288 478

 تطاوEن 9 52 99 160

 ا�6موع 1508 4432 6810 12750

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

  



 

  141 

 2014/2015 –توز�ع األطفال امل¦�ل�ن بالكتات©ب حسب الواليات واe�Mس والعمر : 8م�/ق 

 ا�6موع سنوات 5 سنوات 4 

 ا�6موع إناث ذكور  ا�6موع إناث ذكور  ا�6موع إناث ذكور  

 3675 1788 1887 1530 755 775 2145 1033 1112 تو>س

 2600 1277 1323 1160 567 593 1440 710 730 نابل

 2688 1375 1313 1356 701 655 1332 674 658 بن عروس

?� 2625 1327 1298 1350 685 665 1275 642 633 املeست

 3596 1768 1828 2614 1281 1333 982 487 495 صفاقس

 3212 1582 1630 1474 720 754 1738 862 876 سوسة

 1964 991 973 1081 564 517 883 427 456 املwدية

 1335 659 676 790 379 411 545 280 265 الق�?وان

 1135 559 576 629 316 313 506 243 263 مدن�ن

 1921 907 1014 1098 517 581 823 390 433 أرEانة

 670 286 384 375 167 208 295 119 176 القصرEن

 1425 651 774 689 309 380 736 342 394 قفصة

 789 359 430 366 153 213 423 206 217 تطاوEن

ة  1222 630 592 616 317 299 606 313 293 من̈و

 947 475 472 475 250 225 472 225 247 قاPس

 1076 514 562 550 279 271 526 235 291 ب��رت

 500 214 286 254 109 145 246 105 141 سيدي بوزEد

ة  659 341 318 262 115 147 397 226 171 جند̈و

 463 207 256 220 104 116 243 103 140 زغوان

 684 338 346 312 156 156 372 182 190 سليانة

 446 207 239 195 85 110 251 122 129 الxاف

 518 262 256 213 108 105 305 154 151 باجة

�p545 272 273 232 119 113 313 153 160 قب 

 265 116 149 155 61 94 110 55 55 توزر

 34960 17105 17855 17996 8817 9179 16964 8288 8676 ا�6موع

 املصدر: وزارة الشؤون الدي�ية
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 املعwـد الوطنـي لرعـاية الطفـولةطور حركة األطفال بت: 9م�/ق 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

 ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث

 496 399 427 435 436 عدد األطفـال املتعwـد ��ـم

 88 66 44 55 49 81 46 95 56 عدد حـاالت التàنـي

 21 16 17 15 17 18 17 8 19 عدد حـاالت الكفـالـة

�p55 38 45 57 59 49 62 102 94 عدد حـاالت اإليـداع العـائ 

 142 55 58 57 69 49 62 85 70 من طرف األم عدد اإلس@?جـاع

 0 1 3 1 2 5 6 0 1 الوفـايـات

 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

 

 املعwد الوط}7 لرعاية الطفولة ع©شطور حركة األطفال بوحدات ت: 10م�/ق 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 308 467 436 491 279 عدد األطفـال املتعwـد ��ـم

 135 116 99 155  عدد حـاالت التàنـي

 73 68 48 62  عدد حـاالت الكفـالـة

�p0 6 3 1  عدد حـاالت اإليـداع العـائ 

 93 84 104 118  عدد اإلس@?جـاع من طرف األم

 18 3 6 7  عدد األطفـال املودع�ن باملعwد

 19 5 3 10  أو بمركز مندمج sosإيداع بقري 

 3 2 2 1  الوفـايـات

 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية
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 2015 - التوز�ع ا�Mغرا�� لإلشعارات حسب جeس الطفل: 11م�/ق 

 >سبة الفتيات عدد اإلشعـارات فتيات فتيان 

 %55,1 902 497 405 تو>س

 %48,2 577 278 299 أرEانة

 %44,1 641 283 358 بن عروس

ة  %44,2 308 136 172 من̈و

 %46,9 559 262 297 نابل

 %51,9 181 94 87 زغوان

 %49,6 704 349 355 ب��رت

 %49,5 287 142 145 باجة

ة  %52,3 130 68 62 جند̈و

 %55,5 229 127 102 الxاف

 %47,8 113 54 59 سليانة

 %43,5 147 64 83 الق�?وان

 %48,1 437 210 227 القصرEن

 %47,6 452 215 237 بوزEدسيدي 

 %49,3 653 322 331 سوسة

?� %47,0 355 167 188 املeست

 %35,6 146 52 94 املwدية

 %47,2 925 437 488 صفاقس

 %42,8 362 155 207 قفصة

 %43,8 162 71 91 توزر

�p43,2 118 51 67 قب% 

 %45,0 80 36 44 قاPس

 %46,1 217 100 117 مدن�ن

 %51,4 37 19 18 تطاوEن

 %48,0 8722 4189 4533 ا�6موع:

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة
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 2015-توز�ع اإلشعارات حسب صنف ال��ديد الرئ©��7: 12م�/ق 

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

  

 

فقدان 

الطفل 

لوالديھ 

قاؤه  ̈و

دون سند 

�pعائ 

kعرEض 

الطفل 

لإلvمال 

 وال£شرد

 ?�التقص

الب�ن 

واملتواص

ل �� 

ال@?بية 

 والرعاية

اعتياد 

سوء 

معاملة 

 الطفل

استغالل 

الطفل 

ذكرا ³ان 

أو أن¾½ 

 جeسيا

استغالل 

الطفل �� 

اإلجرام 

 املنظم

kعرEض 

الطفل 

لل£سول 

أو 

استغاللھ 

 اقتصاديا

�¹ز 

األبوEن أو 

من ¸سwر 

عnp رعاية 

الطفل 

عن 

اإلحاطة 

 وال@?بية

 أخرى 

 0 336 14 3 76 147 193 112 21 تو>س

 0 169 0 1 37 75 185 84 26 أرEانة

 0 201 5 8 35 96 195 74 27 بن عروس

ة  5 94 5 0 37 42 45 63 17 من̈و

 0 134 0 0 38 77 194 111 5 نابل

 0 52 4 2 10 33 35 40 5 زغوان

 4 197 3 3 40 110 144 179 24 ب��رت

 0 98 3 4 8 57 75 42 0 باجة

ة  0 32 0 1 7 20 29 37 4 جند̈و

 0 67 3 1 14 37 76 25 6 الxاف

 0 53 0 0 14 5 16 24 1 سليانة

 1 21 0 4 14 14 54 33 6 الق�?وان

 0 117 4 0 21 104 122 42 27 القصرEن

سيدي 

 بوزEد
3 50 176 57 15 2 1 136 12 

 0 150 18 6 45 79 89 112 154 سوسة

?� 0 71 0 0 24 61 76 46 77 املeست

 0 52 0 0 8 15 52 16 3 املwدية

 0 134 16 217 89 128 116 188 37 صفاقس

 0 148 1 1 8 56 88 58 2 قفصة

 0 67 0 0 7 22 58 8 0 توزر

�p0 58 0 0 1 22 31 4 2 قب 

 0 26 0 0 3 14 13 22 2 قاPس

 1 40 5 0 13 18 71 54 15 مدن�ن

 1 7 0 0 0 3 4 15 7 تطاوEن

 24 2460 82 253 564 1292 2137 1439 471 ا�6موع:
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 2015-حسب صنف ال��ديد الرئ©��7من قبل مندوÀي حماية الطفولة  ا�� تعwدتوز�ع اإلشعارات ال¢7 تّم ال: 13م�/ق 

 املصدر: وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 

 

  

 

فقدان 

الطفل 

لوالديھ 

قاؤه  ̈و

دون سند 

�pعائ 

kعرEض 

الطفل 

لإلvمال 

 وال£شرد

 ?�التقص

الب�ن 

واملتواص

ل �� 

ال@?بية 

 والرعاية

اعتياد 

سوء 

معاملة 

 الطفل

استغالل 

الطفل 

ذكرا ³ان 

أو أن¾½ 

 جeسيا

استغالل 

الطفل �� 

اإلجرام 

 املنظم

kعرEض 

الطفل 

لل£سول 

أو 

استغاللھ 

 اقتصاديا

�¹ز 

األبوEن أو 

من ¸سwر 

عnp رعاية 

الطفل 

عن 

اإلحاطة 

 وال@?بية

 أخرى 

 0 250 5 1 20 94 137 56 12 تو>س

 0 149 0 1 33 62 165 75 22 أرEانة

 0 168 1 7 27 56 107 49 22 بن عروس

ة  3 76 3 0 29 36 30 46 15 من̈و

 0 131 0 0 36 77 181 106 4 نابل

 0 40 3 2 9 18 17 25 5 زغوان

 2 175 0 3 35 89 120 136 23 ب��رت

 0 94 3 4 7 55 72 39 0 باجة

ة  0 23 0 1 6 7 10 25 2 جند̈و

 0 63 3 1 12 35 70 24 5 الxاف

 0 36 0 0 12 3 13 15 1 سليانة

 1 20 0 4 14 14 53 33 6 الق�?وان

 0 84 4 0 15 65 58 19 24 القصرEن

سيدي 

 بوزEد
2 31 114 39 12 0 1 112 5 

 0 129 18 4 37 58 72 88 135 سوسة

?� 0 59 0 0 21 46 64 38 74 املeست

 0 46 0 0 7 13 33 8 1 املwدية

 0 132 16 214 88 128 109 176 33 صفاقس

 0 138 1 1 6 51 77 57 1 قفصة

 0 67 0 0 7 22 56 8 0 توزر

�p0 49 0 0 1 22 28 4 2 قب 

 0 22 0 0 3 11 5 15 2 قاPس

 0 19 2 0 8 10 41 37 8 مدن�ن

 1 3 0 0 0 3 3 13 5 تطاوEن

 12 2085 60 243 445 1014 1635 1123 404 ا�6موع:
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 2015مو�n جوEلية /2014غرة أوت -حسب اw�Mة واe�Mستعwد ��م من قبل قا7�ç األسرة املتوز�ع األطفال املwددين : 14م�/ق 

 ا�6موع طفلة طفل اw�Mة 

 277 138 139 تو>س

 302 135 167 ارEانة

 182 88 94 عروس بن

 112 44 68 زغوان

 197 77 120 ب��رت

 66 30 36 نابل

 308 104 204 باجة

 25 7 18 الxاف

ة  103 56 47 جند̈و

 69 35 34 سليانة

 5 2 3 القصرEن

 490 237 253 سوسة

 15 7 8 الق�?وان

?� 266 116 150 املeست

 56 18 38 املwدية

 74 43 31 صفاقس

 5 5 0 قاPس

�p10 5 5 قب 

 0 0 0 قفصة

 0 0 0 سيدي بوزEد

 0 0 0 توزر

 3 1 2 مدن�ن

 20 10 10 تطاوEن

ة  336 141 195 من̈و

 2921 1299 1622 ا�6موع

 العدلاملصدر: وزارة 
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 2015جوEلية مو�n /2014غرة أوت -واe�Mس العمر حسب تعwد ��م من قبل قا7�ç األسرة املتوز�ع األطفال املwددين : 15م�/ق 

 ا�6موع طفلة طفل 

 279 155 124 أقل من سنة

 307 124 183 سنة

 180 81 99 سeتان

 151 67 84 سنوات 3

 145 64 81 سنوات 4

 137 56 81 سنوات 5

 134 71 63 سنوات 6

سنوات   7 67 54 121 

سنوات   8 71 55 125 

سنوات   9 56 32 88 

سنوات   10 65 32 97 

سنة  11 49 41 90 

 85 30 55 12 سنة

 73 28 45 13 سنة

 95 44 51 14 سنة

 89 46 43 15 سنة

 47 22 25 16 سنة

 55 30 25 17 سنة

 622 267 355 سنة 17أك°? من 

 2921 1299 1622 ا�6موع

 العدلاملصدر: وزارة 
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 2015مو�n جوEلية /2014غرة أوت -واe�Mس مxان اإلقامةحسب املتعwد ��م من قبل قا7�ç األسرة توز�ع األطفال املwددين : 16م�/ق 

 اw�Mة

 مxان اقامة الطفل

 منطقة رEفية منطقة بلدية ا�6موع

 ا�6موع طفلة طفل ا�6موع طفلة طفل

 277 1 0 1 276 138 138 تو>س

 302 2 2 0 300 133 167 ارEانة

 182 0 0 0 182 88 94 عروس بن

 112 22 8 14 90 36 54 زغوان

 197 56 22 34 141 55 86 ب��رت

 66 6 3 3 60 27 33 نابل

 308 63 24 37 245 80 167 باجة

 25 9 0 9 16 7 9 الxاف

ة  103 4 1 3 99 55 44 جند̈و

 69 13 0 13 56 35 21 سليانة

 5 1 0 1 4 2 2 القصرEن

 490 2 1 1 488 236 252 سوسة

 15 2 1 1 13 6 7 الق�?وان

?� 266 2 1 1 264 115 149 املeست

 56 0 0 0 56 18 38 املwدية

 74 3 3 0 71 40 31 صفاقس

 5 0 0 0 5 5 0 قاPس

�p10 0 0 0 10 5 5 قب 

 0 0 0 0 0 0 0 قفصة

 0 0 0 0 0 0 0 سيدي بوزEد

 0 0 0 0 0 0 0 توزر

 3 0 0 0 3 1 2 مدن�ن

 20 3 3 0 17 7 10 تطاوEن

ة  336 6 5 1 330 136 194 من̈و

 2921 195 74 119 2726 1225 1503 ا�6موع

 العدلاملصدر: وزارة 
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مو�n /2014غرة أوت -واe�Mس اM/الة املادية لعائلة الطفلحسب املتعwد ��م من قبل قا7�ç األسرة توز�ع األطفال املwددين : 17م�/ق 

 2015جوEلية 

 اw�Mة

 اM/الة املادية لعائلة الطفل

 معوزة متوسطة م©سورة ا�6موع

 ا�6موع طفلة طفل ا�6موع طفلة طفل ا�6موع طفلة طفل

 277 13 4 9 264 134 130 0 0 0 تو>س

 302 13 6 7 275 121 154 14 8 6 ارEانة

 182 24 11 13 158 77 81 0 0 0 عروس بن

 112 0 0 0 112 44 68 0 0 0 زغوان

 197 24 13 11 149 55 94 24 9 15 ب��رت

 66 35 16 19 31 14 17 0 0 0 نابل

 308 58 28 30 225 64 161 25 12 13 باجة

 25 11 7 4 14 0 14 0 0 0 الxاف

ة  103 84 48 36 4 0 4 15 8 7 جند̈و

 69 3 1 2 63 32 31 3 2 1 سليانة

 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 القصرEن

 490 0 0 0 485 235 250 5 2 3 سوسة

 15 15 7 8 0 0 0 0 0 0 الق�?وان

?� 266 0 0 0 266 116 150 0 0 0 املeست

 56 0 0 0 56 18 38 0 0 0 املwدية

 74 0 0 0 74 43 31 0 0 0 صفاقس

 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 قاPس

�p10 2 1 1 8 4 4 0 0 0 قب 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قفصة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سيدي بوزEد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 توزر

 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 مدن�ن

 20 3 1 2 16 8 8 1 1 0 تطاوEن

ة  336 0 0 0 336 141 195 0 0 0 من̈و

 2921 290 145 145 2544 1112 1432 87 42 45 ا�6موع

 العدلاملصدر: وزارة 
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 2015مو�n جوEلية /2014غرة أوت -صنف نوع ال��ديدحسب املتعwد ��م من قبل قا7�ç األسرة توز�ع األطفال املwددين : 18م�/ق 

 

فقدان 

الطفل 

لوالديھ 

قاؤه دون  ̈و

�pسند عائ 

kعرEض 

الطفل 

لإلvمال 

 وال£شرد

 ?�التقص

الب�ن 

واملتواصل 

�� ال@?بية 

 والرعاية

إعتياد 

سوء 

معاملة 

 الطفل

إستغالل 

الطفل 

ذكرا ³ان أو 

 أن¾½ جeسيا

ستغالل إ

الطفل �� 

اإلجرام 

 املنظم 

kعرEض 

الطفل 

لل£سول أو 

إستغاللھ 

 إقتصاديا

�¹ز 

األبوEن أو 

من ¸سwر 

عnp رعاية 

الطفل عن 

اإلحاطة 

 وال@?بية

 ا�6موع

 277 2 0 0 6 5 164 10 90 تو>س

 302 0 0 0 0 1 25 0 276 ارEانة

 182 0 0 0 0 0 0 64 118 بن عروس

 112 0 0 0 0 0 0 8 104 زغوان

 197 2 0 0 1 11 8 53 122 ب��رت

 66 19 0 0 3 1 9 0 34 نابل

 308 0 0 0 0 0 58 250 0 باجة

 25 1 0 0 0 0 1 23 0 الxاف

ة  103 3 0 0 0 3 10 84 3 جند̈و

 69 0 0 0 5 5 4 51 4 سليانة

 5 0 0 0 0 0 0 1 4 القصرEن

 490 0 0 0 0 0 318 0 172 سوسة

 15 0 0 0 0 0 0 0 15 الق�?وان

?� 266 0 0 0 14 1 24 140 87 املeست

 56 2 0 0 4 1 3 32 14 املwدية

 74 0 0 0 0 0 0 7 67 صفاقس

 5 0 0 0 0 0 0 0 5 قاPس

�p10 0 0 0 0 0 0 2 8 قب 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قفصة

سيدي 

 بوزEد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 توزر

 3 0 0 0 0 1 0 0 2 مدن�ن

 20 0 0 0 0 0 0 5 15 تطاوEن

ة  336 0 0 0 0 0 45 0 291 من̈و

 2921 29 0 0 33 29 669 730 1431 ا�6موع

 العدلاملصدر: وزارة 
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 2015مو�n جوEلية /2014غرة أوت -من أعلم قا7�ç األسرةحسب املتعwد ��م من قبل قا7�ç األسرة توز�ع األطفال املwددين : 19م�/ق 

 قا7�ç األطفال 
النيابة 

 العمومية

مندوب حماية 

 الطفولة

 ¤Mاملصا

العمومية 

للعمل 

 اإلجتما·�

املؤسسات 

العمومية 

املعنية Pشؤون 

 الطفولة

حاالت أخرى 

 األم، األب،(

Mدا�( … 

 ا�6موع

 277 207 7 0 56 5 2 تو>س

 302 212 6 0 84 0 0 ارEانة

 182 108 2 0 72 0 0 بنعروس

 112 96 0 0 14 2 0 زغوان

 197 134 0 0 61 2 0 ب��رت

 66 7 0 0 57 1 1 نابل

 308 308 0 0 0 0 0 باجة

 25 4 0 0 21 0 0 الxاف

ة  103 0 0 0 103 0 0 جند̈و

 69 53 0 0 16 0 0 سليانة

 5 0 0 0 5 0 0 القصرEن

 490 122 0 0 367 1 0 سوسة

 15 0 0 0 15 0 0 الق�?وان

?� 266 166 0 0 100 0 0 املeست

 56 8 0 0 48 0 0 املwدية

 74 49 0 0 25 0 0 صفاقس

 5 0 0 0 5 0 0 قاPس

�p10 0 2 4 4 0 0 قب 

 0 0 0 0 0 0 0 قفصة

 0 0 0 0 0 0 0 سيدي بوزEد

 0 0 0 0 0 0 0 توزر

 3 0 0 0 1 2 0 مدن�ن

 20 6 1 0 11 2 0 تطاوEن

ة  336 264 2 3 67 0 0 من̈و

 2921 1744 20 7 1132 15 3 ا�6موع

 العدلاملصدر: وزارة 
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 2015مو�n جوEلية /2014غرة أوت -الذين وقع اتخاذ تدب�? وق¢7 �� شأ�èم حسب نوعية التدب�? الوق¢7توز�ع األطفال املwددين : 20م�/ق 

 اw�Mة

 )53 (الفصل نوعية التدب�? الوق7¢

 إبقاء الطفل لدى عائلتھ فصل الطفل عن عائلتھ ا�6موع

 ا�6موع طفلة طفل ا�6موع طفلة طفل

 138 110 57 53 28 16 12 تو>س

 285 146 58 88 139 70 69 ارEانة

 0 0 0 0 0 0 0 عروس بن

 42 0 0 0 42 21 21 زغوان

 32 8 2 6 24 12 12 ب��رت

 38 20 9 11 18 10 8 نابل

 250 225 64 161 25 12 13 باجة

 0 0 0 0 0 0 0 الxاف

ة  0 0 0 0 0 0 0 جند̈و

 0 0 0 0 0 0 0 سليانة

 5 2 0 2 3 2 1 القصرEن

 285 82 37 45 203 105 98 سوسة

 13 0 0 0 13 6 7 الق�?وان

?� 0 0 0 0 0 0 0 املeست

 12 9 3 6 3 3 0 املwدية

 54 30 17 13 24 17 7 صفاقس

 5 0 0 0 5 5 0 قاPس

�p10 5 2 3 5 3 2 قب 

 0 0 0 0 0 0 0 قفصة

 0 0 0 0 0 0 0 سيدي بوزEد

 0 0 0 0 0 0 0 توزر

 0 0 0 0 0 0 0 مدن�ن

 1 0 0 0 1 0 1 تطاوEن

ة  0 0 0 0 0 0 0 من̈و

 1170 637 249 388 533 282 251 ا�6موع

 العدلاملصدر: وزارة 
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 2015مو�n جوEلية /2014غرة أوت -الذين وقع اتخاذ تدب�? وق¢7 �� شأ�èم حسب نوعية التدب�? الوق¢7توز�ع األطفال املwددين : 21م�/ق 

 اw�Mة

 )56 الفصل(الوق¢7 القرار 

 ال وجwة للتعwد
إحالة امللف عnp ا�Mلسة 

 اM/كمية
 إPعاد الطفل عن عائلتھ

وضع الطفل تحت نظام 

 الكفالة

 ا�6موع طفلة طفل ا�6موع طفلة طفل ا�6موع طفلة طفل ا�6موع طفلة طفل

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تو>س

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ارEانة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عروس بن

 3 1 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 زغوان

 11 4 7 10 3 7 68 30 38 37 12 25 ب��رت

 0 0 0 11 7 4 23 8 15 0 0 0 نابل

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 95 199 باجة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الxاف

ة  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جند̈و

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سليانة

 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 القصرEن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سوسة

 0 0 0 13 6 7 0 0 0 0 0 0 الق�?وان

?� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 املeست

 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 املwدية

 0 0 0 21 16 5 0 0 0 0 0 0 صفاقس

 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 قاPس

�p0 0 0 5 3 2 0 0 0 1 0 1 قب 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قفصة

سيدي 

 بوزEد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 توزر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مدن�ن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تطاوEن

ة  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 من̈و

 15 6 9 78 48 30 91 38 53 332 107 225 ا�6موع

 العدلاملصدر: وزارة 
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 2015مو�n جوEلية /2014غرة أوت -الذين وقع اتخاذ تدب�? وق¢7 �� شأ�èم حسب نوعية القرار االبتداåيتوز�ع األطفال املwددين : 22م�/ق 

 اw�Mة

 )59القرار االبتداåي (الفصل:

ابقاء الطفل لدى  ا�6موع

 عائلتھ

إبقاء الطفل لدى 

عائلتھ وتxليف 

مندوب حماية 

الطفولة بمتاPعتھ 

ومساعدة العائلة 

 وتوجw�Æا

إخضاع الطفل 

للمراقبة الطبية 

 والنفسانية

وضع الطفل 

تحت نظام 

الكفالة أو لدى 

عائلة إستقبال أو 

لدى مؤسسة 

إجتماعية أو 

وEة مختصة  ت̈ر

وضع الطفل 

بمركز للتكوEن أو 

 التعليم

 50 0 47 1 0 2 تو>س

 0 0 0 0 0 0 ارEانة

 26 0 20 1 3 2 عروس بن

 7 0 7 0 0 0 زغوان

 11 0 6 2 3 0 ب��رت

 46 0 33 0 0 13 نابل

 9 0 2 0 0 7 باجة

 0 0 0 0 0 0 الxاف

ة  0 0 0 0 0 0 جند̈و

 0 0 0 0 0 0 سليانة

 1 0 1 0 0 0 القصرEن

 0 0 0 0 0 0 سوسة

 13 0 13 0 0 0 الق�?وان

?� 0 0 0 0 0 0 املeست

 7 0 0 1 6 0 املwدية

 26 0 22 0 2 2 صفاقس

 5 0 5 0 0 0 قاPس

�p3 0 3 0 0 0 قب 

 0 0 0 0 0 0 قفصة

سيدي 

 بوزEد
0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 توزر

 0 0 0 0 0 0 مدن�ن

 2 0 2 0 0 0 تطاوEن

ة  46 0 33 7 3 3 من̈و

 252 0 194 12 17 29 ا�6موع

 العدلاملصدر: وزارة 
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 2015مو�n جوEلية /2014غرة أوت -الذين وقع اتخاذ تدب�? وق¢7 �� شأ�èم حسب نوعية القرار االبتداåيتوز�ع األطفال املwددين : 23م�/ق 

 

 )63الفصل املراجع(الفصل:

فصل الطفل  ا�6موع

 عن عائلتھ

ال وجwة 

 للتعwد

إحالة امللف 

عnp ا�Mلسة 

 اM/كمية

وضع الطفل 

تحت نظام 

الكفالة أو 

لدى عائلة 

إستقبال أو 

لدى 

مؤسسة 

إجتماعية أو 

وEة  ت̈ر

 مختصة

إبقاء الطفل 

 لدى عائلتھ

إبقاء الطفل 

لدى عائلتھ 

وتxليف 

مندوب 

 حماية

الطفولة 

بمتاPعتھ 

ومساعدة 

العائلة 

 وتوجw�Æا

إخضاع 

الطفل 

للمراقبة 

الطبية 

 والنفسانية

وضع الطفل 

بمركز 

للتكوEن أو 

 التعليم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تو>س

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ارEانة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عروس بن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زغوان

 33 0 0 1 0 5 17 10 0 ب��رت

 7 0 0 0 0 0 0 7 0 نابل

 134 0 0 0 0 1 0 133 0 باجة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الxاف

ة  0 0 0 0 0 0 0 0 0 جند̈و

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سليانة

 1 0 0 0 0 1 0 0 0 القصرEن

 75 0 0 0 4 71 0 0 0 سوسة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الق�?وان

?� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 املeست

 3 0 2 0 0 1 0 0 0 املwدية

 34 0 0 2 3 19 0 0 10 صفاقس

 5 0 0 0 0 1 4 0 0 قاPس

�p3 0 0 0 0 3 0 0 0 قب 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قفصة

سيدي 

 بوزEد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 توزر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مدن�ن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تطاوEن

ة  1 0 1 0 0 0 0 0 0 من̈و

 296 0 3 3 7 102 21 150 10 ا�6موع

 العدلاملصدر: وزارة 
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 2015مو�n جوEلية /2014غرة أوت -ا6/اكم اإلبتدائية املعروضة أمامطفال �� مادة جنا�Ø األ القضايا توز�ع : 24م�/ق 

 2 البا�ë املفصول  ا�Mملة الوارد البا�ë اw�Mة

 94 733 827 773 54 تو>س

 8 280 288 275 13 ارEانة

 12 332 344 342 2 عروس بن

 8 152 160 136 24 زغوان

 65 557 622 570 52 ب��رت

 167 534 701 672 29 نابل

 43 128 171 138 33 باجة

 12 116 128 101 27 الxاف

ة  42 251 293 257 36 جند̈و

 35 123 158 137 21 سليانة

 13 254 267 243 24 القصرEن

 42 520 562 540 22 سوسة

 44 345 389 354 35 الق�?وان

?� 1 373 374 373 1 املeست

 66 229 295 247 48 املwدية

 72 307 379 348 31 صفاقس

 35 82 117 79 38 قاPس

np1 90 91 91 0 قب 

 25 101 126 105 21 قفصة

 42 179 221 113 108 بوزEد سيدي

 15 75 90 86 4 توزر

 50 158 208 151 57 مدن�ن

 11 43 54 30 24 تطاوEن

ة  39 257 296 211 85 من̈و

 0 27 27 27 0 جwة أجنàية

 942 6246 7188 6399 789 ا�6موع

 العدلاملصدر: وزارة 
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 2015مو�n جوEلية /2014غرة أوت -ا6/اكم اإلبتدائية املعروضة أمامطفال ي األ ��å مادة جناالقضايا توز�ع : 25م�/ق 

 2 البا�ë املفصول  ا�Mملة الوارد البا�ë اw�Mة 

 44 69 113 91 22 تو>س

 0 0 0 0 0 ارEانة

 0 0 0 0 0 عروس بن

 1 9 10 8 2 زغوان

 3 10 13 9 4 ب��رت

 3 27 30 27 3 نابل 

 0 3 3 3 0 باجة

 3 9 12 9 3 الxاف

ة  6 15 21 16 5 جند̈و

 2 9 11 8 3 سليانة

 0 3 3 3 0 القصرEن

 3 21 24 23 1 سوسة

 4 24 28 20 8 الق�?وان

?� 10 14 24 21 3 املeست

 8 13 21 18 3 املwدية

 0 29 29 24 5 صفاقس

 5 8 13 8 5 قاPس

np0 1 1 1 0 قب 

 0 9 9 9 0 قفصة

 3 8 11 10 1 سيدى بوزEد

 0 0 0 0 0 توزر

 27 37 64 48 16 مدن�ن

 0 1 1 1 0 تطاوEن

ة  0 0 0 0 0 من̈و

 122 319 441 357 84 ا�6موع

 العدلاملصدر: وزارة 
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 4102موفى جويلية /4102غرة أوت -في املادة الجناحية توزيع األطفال املحكوم عليهم: 26ملحق 

 

اإلعتداء على 

النفس 
 البشرية

اإلعتداء على 

 املكاسب

املتعلقة 

باألخالق 

واألداب 
 العامة

املتعلقة 

بالسلطة 

والنظام 
 العام

اإلقتصادية 

 وملالية

اإلجتماعية 

واملتعلقة 
 باألسرة

 الصحية
املتعلقة 

 بالطرقات
 املجموع

 794 35 55 0 12 55 35 506 96 تونس

 327 8 33 0 1 16 24 180 65 اريانة

 415 4 33 1 1 26 25 272 53 عروس بن

 186 4 2 0 1 5 7 102 65 زغوان

 694 18 40 1 1 39 37 313 245 بنزرت

 659 22 32 0 0 28 54 369 154 نابل

 155 2 4 1 0 4 10 66 68 باجة

 155 13 1 0 0 8 6 62 65 الكاف

 329 3 5 0 0 30 32 138 121 جندوبة

 182 4 4 0 0 6 18 77 73 سليانة

 323 8 8 0 0 51 13 122 121 القصرين

 575 16 76 0 1 26 59 279 118 سوسة

 441 10 16 3 2 38 32 192 148 القيروان

 464 23 33 0 1 30 37 303 37 املنستير

 280 15 1 1 1 16 14 136 96 املهدية

 361 38 17 4 0 27 30 153 92 صفاقس

 93 1 0 0 0 36 8 30 18 قابس

 103 0 1 0 0 2 6 63 31 قبلي

 103 0 0 0 0 0 0 94 9 قفصة

 187 9 6 0 0 10 1 106 55 سيدي بوزيد

 96 0 0 0 0 0 0 0 96 توزر

 189 6 7 0 0 7 22 98 49 مدنين

 50 8 1 0 0 0 4 32 5 تطاوين

 311 7 16 0 0 13 17 141 117 منوبة

 34 0 1 0 0 28 0 3 2 جهة أجنبية

 7506 254 392 11 21 501 491 3837 1999 املجموع
 العدلاملصدر: وزارة 

 

 في نزاع مع القانون الوافدين واملغادرين على ومن مراكز اإلصالح حسب الجنستطور عدد األطفال : 27ملحق 

 املغادرين الوافدين  

 املجموع اناث ذكور  املجموع اناث ذكور  

4101 6161 59 6666 6161 601 1785 

4100 6115 11 6151 6160 95 1369 

4104 6101 16 6161 6111 66 1414 

4102 6111 60 6151 6195 19 1424 

4102 6651 61 6169 6166 61 1302 

4102 6051 15 6619 6061 16 1152 
 العدلاملصدر: وزارة 
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 4102-األنشطة الثقافية النوعية املوجهة للطفل : 28ملحق 

 التاريخ/الدورة عنوان التظاهرة دار الثقافة/ مركب ثقافي الوالية

 1/ الدورة  نوفمبر 11و 16 الطفل املبدعأيام  املنيهلة أريانة

 القصرين

 1069أفريل  11-19-11 أيام الطفل املبدع فوسانة

 61الدورة  1069افريل  15-16-16 ربيع الطفل بتالبت تالبت

 1069ماي  19-11-11 املهرجان الثقافي للطفل بالريف صحراوي 

 القيروان

 1مارس/الدورة  65/10 طفل مبدع" تظاهرة املبدع الصغير " طفل حر حاجب العيون 

املركب الثقافي أسد ابن 

 الفرات

 (10/ الدورة )عطلة الربيع 1069مارس  مهرجان ربيع الطفل

 1عطلة الشتاء(/الدورة )ديسمبر شهر  ملتقى القيروان ملسرح الطفل

 6/ الدورة 1069ديسمبر 10-65 مهرجان الطفل املبدع الشبيكة

 الكاف

 1069مارس  مهرجان ربيع الطفل املغاربي الثقافي بالكافاملركب 

 1069مارس  11-11 امللتقى اإلقليمي لألدباء األطفال  تاجروين

 01الدورة  1069مارس  15-61 تظاهرة عطلة الربيع " عالم أطفال أطفال "  الساقية

 املنستير

 1069 مارس 66و 69 مهرجان ربيع الطفل بنبلة

 1069ديسمبر  66إلى  61من  لية(فنون تشكي –الطفل املبدع )موسيقى ملتقى  ملطة

 -  مهرجان ربيع الطفولة ببنان "طفولة آمنة بنان

 مستقبل واعد"

 1069مارس  11إلى  10من 

 1069ديسمبر  أيام سينما الطفل املركب الثقافي باملنستير

 املهدية

 ديسمبر 16إلى  10من  ايام مسرح وسينما الطفل قصور الساف

 1069مارس  مهرجان عيون الطفولة للفنون والفرجة  املهدية

 عطلة الشتاء مهرجان سينما الطفل الجم

 باجة

 1069جوان  للطفل  واإلفريقي اليوم الوطني  عمار فرحات

 1069مارس  11 -11 مهرجان ربيع الطفل للبيئة   تبرسق

 1الدورة  1069نوفمبر  16-66 أيام سينما الطفل بقبالط  قبالط

 بن عروس
 -ملتقى ربيع فنون الطفل بالخليدية مسرح الخليدية

 تنشيط ... –سينما  -موسيقى

 6الدورة  1069مارس  10إلى  69من 

 

تظاهرة : " ولالصالح نصيب" )أيام مسرحية  املروج

وتنشيطية بمركز إصالح األطفال الجانحين 

 باملروج(

 1الدورة  1069ديسمبر 

 1الدورة  1069ديسمبر  16إلى  11من  املهرجان العربي ملسرح الطفل الشيخ ادريس بنزرت

 
حسان بلخوجة براس 

 الجبل

 1الدورة  1069 ماي 1و 1من  مهرجان االطفال العازفين

 1الدورة  1069ماي  11إلى  11من  ايام محلية للتنشيط الثقافي برياض األطفال بغمراسن تطاوين

 1ديسمبر الدورة   16و 11ما بين  مهرجان مسرح الطفل بتطاوين الثقافي تطاويناملركب  

 09/ الدورة  1069مارس  16إلى  61من  أيام توزوروس إلبداعات الطفل أبو القاسم الشابي توزر توزر

 69/ الدورة  1069مارس  مهرجان مسرح الطفل دقاش 

 تونس

دار الجمعيات الطبية 

 السليمانية

 الطفل)الطفل ورشات في اللعب الدرامي لدى  -

من كتابة النص املسرحي إلى تجسيد املسرح على 

مالبس الديكور  –قراءة النص املسرحي  –الركح 

 وآليات النص املسرحي(

 1069مارس  11إلى  11من 
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 1069 ماي 1و 1 1الدورة  –ملتقى الفن التشكيلي للطفل  الوردية

 1069جويلية  1الدورة  – املوجه للطفلمعرض الكتاب  جبل الجلود

 –املهرجان الصيفي لألطفال بالكرم الغربي  الكرم الغربي

 1الدورة 

 1069أوت  1جويلية إلى  16من 

في الكورال  مسابقات)الطفل مهرجان مواهب  سيدي حسين

 1الدورة  –والرسم والرقص(  والعزف واملسرح

 1069نوفمبر  6أكتوبر على  15من 

 جندوبة
  11الدورة  1069مارس  66-69 مهرجان مسرح الطفل  بوسالم

  01الدورة  1069مارس  16-06 تظاهرة ربيع الطفل  طبرقة

 زغوان
 1069موفى ديسمبر  أسبوع مسرح الطفل لاليام الثقافية الشتوية  بئر مشارقة

 1الدورة  1069جوان  06 -01 -09 ملتقى الطفل في الفنون التشكيلية صواف

 سليانة
 01ديسمبر / الدورة  املهرجان العربي ملسرح الطفل والناشئة املركب الثقافي 

 01/ الدورة  1069أفريل  65 -66 -66 ملتقى أدب الطفل سليانة

 سوسة

 05الدورة  1069فيفري  ايام الرسوم املتحركة  املركب الثقافي

 01الدورة  1069ماي  الصغير  األديب تحتامللتقى املحلي ألدب الطفل  النفيضة

 1069مارس  امللتقى الوطني للطفل املبدع  هرقلة

سيدي 

 بوزيد

النصف الثاني من شهر ديسمبر الدورة  أيام الطفل والفنون  جلمة

60 

االيام الثقافية أطياف الطفولة" أنشطة وعروض  بئر الحفي

 متنوعة للطفل "

 1ديسمبر الدورة  65إلى  16 من

 صفاقس

 6/الدورة 1069ديسمبر  أيام فنون الطفل )امللتقى الوطني للطفل املبدع( املركب ثقافي-

  1/ الدورة 1069ديسمبر  أيام فنون الطفل منزل شاكر-

 5/ الدورة  1069مارس  11إلى  10من  امللتقى اإلقليمي لكورال األطفال بالحنشة الحنشة

 1069فيفري  61إلى  61من :  1الدورة  أيام سينما الطفل وذرف قابس

 قبلي
 1مارس الدورة  مهرجان ربيع الطفل  الفوار

 1فيفري الدورة  أيام سينما الطفل

 قفصة
 9/ الدورة  1069مارس   16 -66 مهرجان مسرح الطفل سيدي عيش

 01الدورة /  1069مارس  11 -11 -11 مهرجان سينما الطفل املتلوي 

 جرجيس
 1ديسمبر الدورة  11إلى  65من  املهرجان الوطني ملسرح الطفل جرجيس

 جوان 61-61 مهرجان الطفل املبدع في املوسيقى والغناء حومة السوق 

 منوبة

 01الدورة  1069مارس  10-69 أيام الصحفي الصغير   دوار هيشر

 01الدورة  1069 ديسمبر ملتقى الطفل في القصة القصيرة  املرناقية

 1069نوفمبر  امللتقى املحلي ألغنية وأنشودة الطفل  طبربة

 نابل

 66الدورة  1069مارس  11-69 مهرجان فرحة الطفل  نابل

 1069نوفمبر  شهر سينما الطفل   املركب الثقافي نيابوليس

 01الدورة  1069أفريل  65-66 ملتقى الطفل املبدع  قرنبالية

 وزارة الثقافة واملحافظة على التراثاملصدر: 

  



 

  161 

 4102 –احصائيات مكتبات األطفال : 29ملحق 

 املشتركون  املطالعون  الرصيد 
عدد 

 االستعارات
 عدد البقاع الكتب املعارة الكتب املطالعة

 408 43124 85565 20096 1914 34058 153824 تونس

 432 28483 27777 16817 1643 24000 97770 أريانة

 407 50218 84006 25471 1520 42584 73257 منوبة

 616 163648 163648 45037 3153 68591 140054 بن عروس

 1198 95122 265027 50751 8495 122287 278518 نابل

 397 18032 72184 10267 2108 22198 88131 زغوان

 908 77613 156117 31315 2596 71201 159669 بنزرت

 601 52933 103765 34809 1626 53617 102452 باجة

 510 58820 95150 33914 3261 42166 90813 جندوبة

 561 40673 121693 18198 6882 56536 112939 الكاف

 533 40528 57469 20261 1755 45925 104029 سليانة

 820 64322 179098 16550 1483 117547 139235 القيروان

 803 55127 98218 27218 2961 49597 107600 القصرين

 619 36623 79498 12764 1561 36688 120519 سيدي بوزيد

 991 43904 168027 22022 2762 74876 126204 سوسة

 1127 80367 211464 40209 3044 92341 160679 املنستير

 792 18745 142568 14813 1171 109953 125831 املهدية

 1039 55761 118219 19596 2767 58681 172227 صفاقس

 891 43705 70671 21018 2150 45156 117677 قفصة

 436 31922 121552 22538 1149 66629 83485 توزر

 381 36688 46873 16837 2017 31556 52277 قبلي

 770 205235 241965 109630 5757 142964 160596 قابس

 591 63331 100310 30619 3961 38149 104836 مدنين

 528 22432 69300 11602 1662 30642 69827 تطاوين

 16359 1427356 2880164 672352 67398 1477942 2942449 املجموع

 املصدر: وزارة الثقافة واملحافظة على التراث
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 4102-4104خالل الفترة  سن الطفولةاحصائيات املنخرطين في منظمة الكشافة التونسية في : 30ملحق 

 السنة عصافير زهرات مرشدات اشبال كشافة املجموع

42022 1661 6511 1661 9111 196 1061 

02222 9616 1911 6651 1600 109 1061 

03920 9160 6060 6551 1691 111 1061 

03221 9106 1116 1666 1551 166 1069 

 املجموع 0820 02019 3028 49029 40322 22924

 املصدر: الكشافة التونسية

 

 4102-احصاء عدد الوحدات الكشفية وتوزيعها حسب الجهات : 31ملحق 

 املرشدات

 سنة( 02 – 02) 

 الكشافة

 سنة( 02 – 02) 

 الزهرات

 سنة( 04 – 2) 

 االشبال

 سنة( 04 – 2) 

 العصافير 

 سنوات( 2 – 2)

 

 تونس 2 20 19 18 8

 اريانة 0 5 4 7 3

 بن عروس 0 7 6 10 3

 نابل 1 29 20 30 14

 بنزرت 6 17 14 15 5

 زغوان 4 8 7 6 4

 سوسة 2 25 17 22 13

 املنستير 2 17 14 15 9

 املهدية 0 6 3 5 3

 صفاقس 4 47 32 46 25

 باجة 0 3 3 4 0

 جندوبة 2 7 8 9 3

 الكاف 0 1 1 1 1

 سليانة 1 12 9 10 7

 القيروان 0 10 6 7 4

 القصرين 1 8 7 7 2

 سيدي بوزيد 2 18 13 7 4

 قابس 3 25 15 21 12

 مدنين 0 9 9 9 4

 قفصة 2 25 12 18 5

 توزر 3 10 3 11 6

 تطاوين 1 11 7 10 7

 قبلي 0 8 5 6 4

 منوبة 0 12 8 9 6

 املجموع 36 340 242 303 152

 املصدر: الكشافة التونسية
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