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األهداف:

ــة  ــال تربي ــة األطف ــى تربي ــة إل ــذه المؤسس ــدف ه  ته
ــة فــي محيــط ســليم بالتعــاون مــع  شــاملة ومتوازن
التوجهــات  تقتضيــه  لمــا  وفقــا  العائلــي  الوســط 
بالقيــم  التشــبع  علــى  لينشــؤا  العلميــة  التربويــة 
بالهويــة   واالعتــزاز  والتســامح   واالعتــدال  اإلنســانية 
ــاح  ــاري  واالنفت ــاء الحض ــعور باالنتم ــة والش وبالمواطن
ــام  ــم اإلس ــرى وقي ــارات األخ ــات والحض ــى الثقاف عل

الســمحة  . 

التوجهات:

التعريف:

 روضــة األطفـــال هـــي مؤسســة تربويــة اجتماعيــة يؤمهــا األطفــال المتراوحــة أعمارهــم بيــن 3 و6 ســنوات حيــث يتــم التعهــد 
بهــم تربويــا بمــا يســاهم فــي نموهــم الذهنــي والبدنــي، النفســي الحركــي والعاطفــي واالجتماعــي مــن خــال تنشــيطهم 

وتأطيرهــم وحمايتهــم بمــا يتــاءم مــع احتياجاتهــم النمائيــة.

توزيع نسبة اإللتحاق برياض األطفال 
حسب الواليات

ــمولية   ــة ش ــه بصف ــل ونمائ ــخصية الطف ــاء ش ــي بن ــة  ف ــة بالغ ــرة أهمي ــة المبك ــي الطفول ــودة  ف ــة ذات الج ــي التربي تكتس
ومتوازنــة بدنيــا وعقليــا ونفســيا وعاطفيــا واجتماعيــا  مــن خــال اكتشــاف حاجاتــه وقدراتــه وتنميتهــا بشــكل مائــم لتحقيــق 

أقصــى مــا تســمح بــه إمكاناتــه ممــا يســاهم فــي التنميــة البشــرية للبــاد. 
ــؤ  ــاف وتكاف ــدأي اإلنص ــا لمب ــة وتفعي ــذه التربي ــل ه ــاع بمث ــي اإلنتف ــه ف ــت خصائص ــا كان ــل مهم ــق  كل طف ــا بح ــا منه  وعي
الفــرص تعمــل الــوزارة إلــى إتاحــة خدمــات التربيــة فــي الطفولــة المبكــرة  لجميــع األطفــال بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص 

ــي . والجمعيات
ــة أو  ــدة أطفــال المناطــق الريفيــة والجهــات ذات األولوي ــة فــي تدخــل التمويــل العمومــي  لفائ وتســعى الــى اعطــاء األولوي

كثيفــة الســكان وذلــك مــن خــال ـ:
- إعادة نشاط رياض األطفال البلدية.

- إحداث رياض أطفال بمؤسسات الطفولة العمومية  ألطفال الجوار  
- تحمــل الدولــة مصاريــف التحــاق أطفــال العائــات المعــوزة وفاقدي الســند بروضة أطفــال )خاصــة أو عموميــة أو جمعياتية( 

ببعــض الواليات.
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نسب توزيع رياض 
األطفال حسب نوع 

اإلستثمار
عموميجمعياتيخاص



نادي األطفال
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التعريف:

مؤسســات  هــي  العموميــة  األطفــال  نــوادي 
 6 ســن  مــن  األطفــال  تحتضــن  تربويــة  اجتماعيــة 
ــات  ــم خدم ــى تقدي ــنة تتول ــن 15 س ــى س ــنوات إل س
التنشــيط التربــوي االجتماعــي لفائــدة أطفــال الجــوار 
أنشــطة  يتعاطــون  حيــث  الدراســة  أوقــات  خــارج 
ترفيهيــة وثقافيــة وعلميــة ورياضيــة وفنيــة مختلفــة 
المروريــة  والتربيــة  والصحــة  والبيئــة  الفلــك  )علــم 
ــماني  ــر الجس ــيقى واألدب والتعبي ــرح والموس والمس

واأللعــاب...(. والرياضــة 

األهداف:

تهــدف نــوادي األطفــال مــن خــال أنشــطتها إلــى 
المســاهمة فــي النمــو الجســمي والعقلــي لألطفــال 
و المســاهمة فــي تنشــئتهم االجتماعيــة فضــا عــن 
ــن  ــم م ــم ووقايته ــراز مواهبه ــم وإب ــة قدراته تنمي
االنحــراف ومــن الســلوكات المحفوفــة بالمخاطــر  
والتســامح  واألصالــة  المواطنــة  قيــم  وتعزيــز 

واالعتــدال لديهــم.

التوجهات:

فــي  التنشــيط   يلعبــه  الــذي  الــدور  أهميــة  باعتبــار 
المــرأة  وزارة  تهيــؤ   وحمايتهــم   األطفــال  وقايــة 
واحتياجــات  تتــاءم  فضــاءات   والطفولــة  واألســرة 
ــار  ــي إط ــعى ف ــة و تس ــم  التربوي ــال لمرافقته األطف
تعميــم  إلــى  الفــرص  وتكافــؤ  االنصــاف  مبــدأي 
األطفــال  لجميــع  وإتاحتهــا  التنشــيط  خدمــات 
خاصــة فــي المناطــق ذات األولويــة والمناطــق ذات 
الحدوديــة،  العاليــة والمناطــق  الســكانية  الكثافــة 
ويتجــه العمــل إلــى دعــم التنشــيط المتنقــل مــن 
باإلضافــة  ومجهــزة   مهيئــة  عربــات  اقتنــاء  خــال 
ــا  ــع  بخدماته ــارة ينتف ــال ق ــوادي أطف ــداث ن ــى إح إل
األطفــال وأســرهم أينمــا كانــوا  وهــو مــا يتطلــب 

حشــد مــوارد ماليــة وبشــرية.

توزيع إقبال األطفال المستفدين على  
مختلف األ نشطة



مركب الطفولة
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التعريف:

خدمــات  تقــدم  تربويــة  اجتماعيــة  مؤسســة  هــو 
ألطفــال  االجتماعــي  التربـــوي  والتنشــيط  الوقايــة  
ــم ،  ــية له ــة والنفس ــة التربوي ــن اإلحاط ــوار وتأمي الج
ينتفــع بخدماتــه األطفــال  المتراوحــة أعمارهــم بيــن 
ــي  ــند العائل ــن للس ــن أو الفاقدي ــنة المهددي 6 و18 س
ــة  ــى اإلحاط ــادرة عل ــر ق ــات غي ــن عائ ــن م والمنحدري
بأبنائهــا بســبب الصعوبــات االجتماعيــة واالقتصاديــة 

ــا. ــي تواجهه الت

األهداف:

توفــر مركبــات الطفولــة خدمــات متعــددة ومتنوعــة 
بصيغــة نصــف اإلقامــة تهــدف إلــى تأميــن المتابعــة 
االجتماعيــة والتربويــة لألطفــال المكفوليــن  )إعاشــة 
ومتابعــة  مدرســية  و  تربويــة  ومرافقــة  وملبــس 
نفســية وصحيــة...( إلــى جانــب  والتنشــيط التربــوي 
اإلجتماعــي للمكفوليــن بهــا ولكافــة أطفــال الجــوار 
كمــا   تدعــم قــدرات األســر لحســن تنشــئة أبنائهــا 

ــع. ــي المجتم ــا ف ــا إيجابي ــم إدماج ــدف إدماجه به

التوجهات:  

ــال  ــة لــكل األطف ــر الحماي ــى توفي ــوزارة عل ــل ال تعم
وتقريبهــا مــن مســتحقيها عبــر احــداث  مركبــات 
الطفولــة بالمناطــق ذات األولويــة والترفيــع ســنويا 
ــة  ــب حاج ــا حس ــن  به ــال المكفولي ــدد األطف ــي ع ف
الجهــات وتحســين نوعيــة التعهــد باألطفــال بدعــم 

ــر.  ــن وأس ــن مهنيي ــن م ــدرات المتدخلي ق

بالمراكــز  المكفوفيــن  األطفــال  توزيــع 
اإلجتماعيــة الحالــة  حســب  المندمجــة 

40%
20%

37%

3%

عجز مادي أو بدنييتيم أحد األبوين أو كاهما

دون سند عائليتفّكك األسرة



مركز اإلعالمية 
املوّجهة للّطفل
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التعريف:

ــال  ــتقبل األطف ــة تس ــة اجتماعي ــة تربوي ــي مؤسس ه
18 ســنة، وهــي  15 و  الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
مجــال  فــي  االطفــال  تكويــن  فــي   متخصصــة 
الحديثــة  واالتصــال  المعلومــات  تكنولوجيــات 
فــي  يســاهم  ممــا  ســليمة  تربويــة  أســس  علــى 
ــة  ــة و المهاري ــات المعرفي ــن المؤه ــة م ــة جمل تنمي
وفــق  وذلــك  الطفــل   شــخصية  فــي  والموقفيــة 
تنشــيط  وأســاليب  خاصــة  بيداغوجيــة  مقاربــات 
الحديثــة. التكنولوجيــات  هــذه  لطبيعــة  مائمــة 

ويتوفــر بهــده المراكــز فضــاءات مختصــة تحتــوي 
ذوي  األطفــال  لفائــدة  مائمــة  تجهيــزات  علــى 
اإلعاقــة تأخــذ بعيــن االعتبــار  خصوصياتهــم )فاقــدي 
الســمع،  ومحــدودي  فاقــدي  البصــر،  محــدودي  و 
ــة(. ــدودي الحركي ــة ومح ــدرات الذهني ــدودي الق مح

األهداف:

األطفــال  إعــداد  إلــى  المؤسســات  هــده  تهــدف   
وتســهيل  الحديثــة  االتصــال  أدوات  مــع  للتعامــل 
واالتصــال  المعلومــات  مجتمــع  فــي  اندامجهــم 
الــى تعزيــز  ونشــر ثقافــة اإلعاميــة . كمــا تهــدف 
ــن  ــي يتمّك ــة ك ــة والتوثيقّي ــل المنهجّي ــدرات الّطف ق
مــن حســن انتقــاء المعلومــات وتوظيفهــا إضافــة 
ــى  ــادا عل ــه، اعتم ــداع لدي ــق واإلب ــة روح الخل ــى تنمي إل
ــم  ــة منه ــال وخاص ــن األطف ــرص بي ــؤ الف ــدأ تكاف مب

اإلعاقــة. دوي 

التوجهات:  
الخدمــات  جــودة  تحســين  إلــى  العمــل  يتوجــه 
برمجيــات  إدخــال  طريــق  عــن  لألطفــال  المســداة 
والروبوتيــك،  الســكراتش  كبرمجيــات  جديــدة 
وترشــيد  المعلوماتيــة  بالمخاطــر  وتوعيتهــم 
والتأكيــد  الحديثــة  للتكنولوجيــات  اســتعمالهم 
ــوان  ــخصية (عن ــات الش ــظ المعطي ــرورة حف ــى ض عل
المنــزل، الهاتــف، صــور العائلــة،..) وعــدم التواصــل مــع 
ــاء عنــد ماحظــة أي تصــرف  ــاء واستشــارة األولي الغرب
أو ســلوك مريــب، مــع تعزيــز آليــات اإلحاطــة باألطفــال 
نظــام  باعتمــاد  المعلوماتيــة  المخاطــر  ضحايــا 
تصريحــي لإلعــام بالحــادث عبــر األرقــام المجانيــة 
الموجهــة للعمــوم أو عــن طريــق البريــد اإللكترونــي.

 تطور عدد األطفال ذوي الحاجات الخصوصّية 
المتكونّيــن بفضــاءات اإلعالمّيــة الموّجهــة 

للّطفــل ذي الحاجيــات

 %30
أطفال ذوي  

الحاجات
  الخصوصّية

 %70
أطفال
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للشباب والطفولة
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التعريف:

هــو مؤسســة عموميــة ذات صبغــة إداريــة تتمتــع 
بالشــخصية المعنويــة واالســتقال المالــي، يتولــى 
تأميــن مختلــف خدمات التنشــيط التربــوي اإلجتماعي 
ــة  ــن اإلحاط ــا وتأمي ــن به ــال المكفولي ــدة األطف لفائ
األســر  قــدرات  ودعــم  لهــم  والنفســية  التربويــة 
لحســن تنشــئة أبنائهــا، ينتفــع بخدماتهــا األطفــال  
والمزاوليــن  6 و18 ســنة  بيــن  أعمارهــم  المتراوحــة 
للتعليــم أو التكويــن المهنــي والمتمتعيــن بالســامة 
ــن. ــند والمهددي ــدي الس ــن فاق ــة م ــة والذهني البدني

األهداف:

وتعمــل هــذه المؤسســات علــى رعايــة األطفــال إلــى 
غايــة زوال حالــة التهديــد فــي إطــار مشــروع حيــاة 
ــاج  ــن االندم ــه م ــل تمكين ــن أج ــل م ــكل طف ــاص ب خ
المندمجــة  المراكــز  توفــر  وهــي  المجتمــع،  فــي 
خدمــات متعــددة ومتنوعــة ســواء بصيغــة اإلقامة أو 
نصــف اإلقامــة، حيــث تتولــى تأميــن المتابعــة التربويــة 
لألطفــال المكفوليــن )مرافقــة تربويــة و مدرســية، 
متابعــة نفســية، رعايــة اجتماعيــة وصحيــة...( وتوفيــر 
لألطفــال  اإلجتماعــي  التربــوي  التنشــيط  خدمــات 
ــال  ــن خ ــوار م ــال الج ــة وأطف ــن بالمؤسس المكفولي
إتاحــة فــرص ألنشــطة تكوينيــة وترفيهيــة ذات طابــع 
تــوازن  لتحقيــق  وعلمــي  وفنــي  ورياضــي  ثقافــي 

ــال. األطف

التوجهات: التوجهات:  رعاية 
األطفال باألسر

 
تكريســا لحــق كل طفــل فــي العيــش داخــل وســطه 
ــق  ــل لتحقي ــي األمث ــاء الطبيع ــاره الفض ــري باعتب األس
تــوازن الطفــل تــم إرســاء برنامــج وطنــي يهــدف إلــى 
إيجــاد صيــغ بديلــة للرعايــة المؤسســاتية ويتمثــل في 
ــبب  ــم بس ــم قبوله ــن ت ــال الذي ــاج األطف ــادة إدم إع
ماليــة  منحــة  إســناد  و  بأســرهم  المــادي  العجــز 
التربويــة  متابعتهــم  وتأميــن  لفائدتهــم  شــهرية 
قبــل  مــن  دوريــة  بصفــة  واالجتماعيــة  والنفســية 

اإلطــارات التربويــة والمختصــة بالمركــز.
ــتعجلة   ــاالت المس ــان الح ــز الحتض ــص المراك وتخص
قبــل  محــددة  ولفتــرة  المهدديــن  لألطفــال 

بديلــة.  أو  طبيعيــة  بأســر  تعهدهــم 

بالمراكــز  المكفوفيــن  األطفــال  توزيــع 
اإلجتماعيــة الحالــة  حســب  المندمجــة 

دون سند عائلييتيم أحد األبوين أو كاهما
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وترفيه األطفال 
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التعريف:

هــو مؤسســة عموميــة ذات صبغــة إداريــة تتمتــع 
بالشــخصية المعنويــة واالســتقال المالــي، يمُكــن 
المركــز    األطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخصوصيــة 
والمتراوحــة  العائلــي  الســند  فاقــدي  واألطفــال 
أعمارهــم بيــن 6 و 15 ســنة مــن ممارســة حقهــم 

فــي الترفيــه واالصطيــاف.  

األهداف:

تهــدف برامــج وأنشــطة المركــز إلــى تعديــل الســلوك 
الخصوصيــة  االحتياجــات  ذوي  األطفــال  وتمكيــن 
واألطفــال المعوقيــن واألطفــال الفاقديــن للســند 
ــة   ــة والرعاي ــات الحماي ــن بمؤسس ــي المكفولي العائل
وأطفــال العائــات ذات الدخــل المحــدود وأطفــال 
المناطــق الحدوديــة وأبنــاء التونســيين بالخــارج مــن 
اإلقامــة   توفيــر   خــال  مــن  الترفيــه  فــي  حقهــم 
)مــن  المدرســية   العطــل  خــال  االصطيــاف  فتــرة 
أســبوع الــى 10 أيــام(  مــع تنظيــم أنشــطة داخليــة 
ــوم  ــاالت العل ــي مج ــة ف ــة  متنوع ــة ترفيهي وخارجي

والرياضــة والفنــون  ،

التوجهات:  

ــة  ــال المؤسس ــه األطف ــاف وترفي ــز اصطي ــر مرك يعتب
الوحيــدة مــن نوعهــا علــى الصعيــد الوطنــي التــي 
تقــدم خدمــات ترفيــه مخصصــة لألطفــال  ولــم تعد 
تســتجيب طاقــة اســتيعابها  لعــدد الطلبــات الــواردة 
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  المؤسســات  مــن 
ــى   ــل عل ــه العم ــة.  ويتوج ــة الهش ــة بالطفول المعني
ــداث  ــتحقيها بإح ــن مس ــه م ــات الترفي ــب خدم تقري
الجمهوريــة  مناطــق  ببعــض  شــبيهة  مؤسســات 
للمســاهمة فــي تلبيــة احتياجــات األطفــال وتفعيــل 
الفــرص.   وتكافــؤ  االنصــاف  فــي  حقوقهــم  أحــد 
ومــن المنتظــر أن يســاهم صنــدوق طفولتــي فــي 
دعــم احــداث هــذا الصنــف مــن  المؤسســات وتهيئــة 

وتجهيــز مختلــف فضاءاتهــا.   

هيــكل  حســب  األطفــال  نســب  توزيــع 
الرعايــة

أطفال معوقينأطفال جمعيات طفولة هّشة

أطفال مؤسسة الرعاية 
اإلجتماعية


