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تلقى مندوبو حماية الطفولة 
 3872ما ينااز   3102خالل سنة 

إشعارا خالل  3993إشعارا مقابل 
، أي بانخفاض طفيا  3103سنة 

عادل وبلغ بذلك امل. %2.3يُقّدر با
 0.7الااوطنل لعاادش ارشااعارا  

 08-1عارا لكاال ألاا  طفاال  إشاا
 سنة(.

 تااون  احتلااو وةيااةوقااد 
يا  الابالش ما  املرتبة األوىل بني وة 
إشااعارا  أي  999خااالل تياا يل 

% م  جملة ارشعارا (، تليها 7.8
إشاعارا  938باا ب  عارو وةية 

% ماا  جملااة ارشااعارا (، 8.9 
إشااعارا  913بااا بناا ر فوةيااة 

 % م  جملة ارشعارا (.8.1 
املعااادل الياااومل  شاااهدو 

لإلشاااعارا  تذباااذبا  عدياااد  
، حيااب بلااغ 3102خااالل ساانة 
حاوا   لإلشاعارا املعدل الصاا  

إشااعارا يوميااا عااي الصااعيد  31
ولااي يت اااود عاادش  الااوطنل،

إشااعارا خااالل  39ارشااعارا  
 اليوم الواحد.
ورش  أغلب ارشاعارا  وقد 

التل تلقازا مندوبو حماية الطفولة 
م األ  عا  طريا  3102خالل سنة 

 %31.3و %23.7واألب م  خالل 
 ارشاعارا . م موعم  عي التوا  

 ياااا  الدولاااةؤّس ساااازمو مو 
واختصاصااتها باختالف م اةتها 

 ،اةجتمااعل ،القضاايل ،الصحل 
عاا    اربااال   (الرتبااوي ،األمناال
 .م  ارشعارا  22.0%

تنوعااو طاارت التبليااغ و 
بارشعارا ، لكا  تبقاى الوسايلة 

 ،املبارش  م  أزّي الطرت املياتعملة
تلقى مندوبو حماية الطفولاة حيب 
أي بنيبة ، الصدش  إشعارا  2889
ارشااعارا   م مااوعماا   82.8%

  .3102التل تّي تلقيها خالل سنة 
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 توزيع اإلشعارات حسب طرق التبليغ 
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ما ينااز   شملو ارشعارا 
 صان  % ما 99.9 ،طفال 3833
 .إشعارا( 3738 م  خالل ارناث

 
 3-1ومثلو الفئاة العمرياة 

 م مااوع % ماا 23.3ساانوا  
 0789خالل  م  الوارش ارشعارا  

رية اة العماا، تليهاا الفئاارااإشع
، أي %33.8ساانة بنياابة  01-03

 إشعارا. 0209م  خالل 
وضاااعية باااالرجوع إىل و 
 حالااة 897، تااّي إحصااا  الااوةش 
إطاار الا واج، لدوا خارج ألطفال وُ 

 م مااوعماا   %09.0بنياابة  أي
. 3102الوارش  خالل سنة  الحاة 

استأثر  وةيتال تاون  وسوساة 
األكرب م  زذه الحاة  ما   بالعدش

عاي  حالة 030و 028خالل رصد 
 .التوا 

 

 
مثّاال املناا ل، أكثاار إطااار 
مكانل تعرض فيه األطفال املشاعر 

، 3102بشأنهي للتهديد خالل سنة 
إذ ناااز   نياابة ارشااعارا    

مااا  م اااوع  %89.0الغااارض 
 893ارشااعارا .   حااني، صاادر 

ما  م ماوع  %03.7إشعارا  أي 
ارشااعارا ( إثاار تواجااد الطفاال 

بالشااارع. وتودعااو بقيااة أماااك  
التعااريل للتهديااد بااني مختلاا  
املؤسيااا  كااال وفقاااا مل اااال 

 اختصاصها.
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، أغلااب ارشااعارا  وكانااو
 الوارش  عي مندوبل حماية الطفولة

ع ا   نتي اة ،3102خالل سانة 
األبوي  أو م  يياهر عاي رعاياة 

بنيابة  ل ع  ارحاطة والرتبيةالطف
   ارشعارا .م موع م   20.3%
حاة  التقصا  نيبة  ناز   ،حني

البني واملتواصل   الرتبية والرعاياة 
هااا حاااة  تعااريل %، تلت33.9

الطفل لإلزمال والترشش م  خاالل 
  .شعارا ار م  م موع  08.3%

قام مندوبو حماية الطفولاة 
بالتقيص والبحب  3102سنة الل خ

إشاعارا  27إشاعارا   5169بشأن 
(. 3102منهااا ورش  قباال ساانة 

إذنااا  9912تااّي طلااب  وللغاارض،
استدعا  الطفل وأبويه قضاييا بُغية 

الدخول إىل ، و/أو واألطراف املعنية
إجرا  ، و/أو مكان يوجد فيه الطفل

التحقيقا  وأخذ التاداب  الوقايياة 
ل عارض الطفال  م  خال املناسبة

عااي اختبااار طباال و/أو اختبااار 
يس و/أو إجاارا  تحقيقااا  انفاا

شخصية م  طرف مندوبل حماية 
الطفولة(. كماا تاّي التنياي  ما  
األطراف الفاعلة   امل ال م  خالل 

تقريرا/بحثاا  0170الحصول عي 
للوقاوف عاي  اونفيااني ااجتماعي

 وضعية األطفال.
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431 

عجز األبوين أو من  أخرى

يسهر على رعاية  

الطفل عن اإلحاطة 

 والتربية

تعريض الطفل 

للتسول أو استغالله 

 اقتصاديا

استغالل الطفل يف  

 اإلجرام املنظم

استغالل الطفل ذكرا 

 كان أو أنثى جنسيا

اعتياد سوء معاملة  

 الطفل

التقصري البني 

واملتواصل يف التربية 

 والرعاية

تعريض الطفل 

 لإلمهال والتشرد

فقدان الطفل 

لوالديه وبقاؤه دون 

 سند عائلي

 توزيع اإلشعارات حسب صنف التهديد

األبحااث جملاة انطالقا م  
والتحريا ، قاام منادوبو حماياة 

بتقادير  3102الطفولة خالل سنة 
 79إشاعارا   3199جّدية تهدياد 

إشااعارا منهااا ورش  قباال ساانة 
، لتصااال باااذلك نيااابة (3102

 إىلال ديااد  املقاادر  ارشااعارا  
مااا  م ماااوع  %78.8 شحااادو 

ارشااعارا  الااوارش  خااالل ساانة 
3102. 

بلغ املعّدل الوطنل ملّد  اةستقصا  و 
ارشااعارا  التاال تااّي الخاصااة ب

، لكا  يوماا 00ما ينااز   تقديرزا
ماا  مكاتااب  %28.3ت اااود   

مندوبل حماية الطفولة  م  خالل 
 وةيا (.  9

باااالوقوف عاااي جدياااة و 
حمايااة  التهديااد، تعهااد مناادوبو

خاالل إشاعارا  9330طفولة بااال
ع   اإشعارا ُمتخّلد 39  3102سنة 

(، لتبلااغ بااذلك الياانوا  اليااابقة
ياة النيبة العامة لإلشاعارا  ال دّ 

ماا  م مااوع ارشااعارا   72.9%
. 3102التل تّي تقديرزا خالل سنة 

إشاعارا  797تاّي حفا    األثنا ، 
إشعارا منها ورش  قبل سانة  23 

3102  .) 
عدم التعّهاد ترج  أسباب و 

عادم ل هامن %23.2بارشعارا    

مثلااو    حااني جديااة التهديااد.
ة تادخل ضام   ارشعارا  التال 

اختصاصا  ومهام مندوب حماياة 
عاادم  ل منهااا %21.3الطفولااة 

اةختصاااا املهناال أو لت اااود 
امُلشعر عنه الي  القانونية للتعهاد 

ساانة( أو لعاادم اةختصاااا  07 
قية الحاة  ب تقّرر حف و . (الرتابل

 م  خاالل  لتعذر اةتصال بالطفل
 وال التهديااد أو لاا (إشااعارا 083

 098أثنا  فرت  التقيص  م  خاالل 
( أو لوفا  الطفل  م  خالل إشعارا

 إشعارا (. 8

 3102خالل سنة  يتوزيع إجراءات االستقصاء والتحر
 العاادش ارجاااااااااااااااارا 

 9912 طلب إذن قضايل
    3194 استدعا  الطفل وأبويه واألطراف املعنية 
    322  الدخول إىل مكان يوجد فيه الطفل 
    20 إجرا  اختبار طبل 
    098 إجرا  اختبار نفيس 
    2951 إجرا  التحقيقا  بصفة شخصية 

 0170 تقارير/بحوث اجتماعية ونفيانية طلب
  

اإلشعارات 

 املتعد هبا 

52.2% 

اإلشعارات 

غري املتعهد 

 هبا

10.4% 

اإلشعارات 

قيد 

 االستقصاء
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 توزيع اإلشعارات حسب طور الدرس
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ماا  مكاتااب  %28.3ت اااود   

مندوبل حماية الطفولة  م  خالل 
 وةيا (.  9
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حمايااة  التهديااد، تعهااد مناادوبو
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3102  .) 
عدم التعّهاد ترج  أسباب و 

عادم ل هامن %23.2بارشعارا    

مثلااو    حااني جديااة التهديااد.
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قية الحاة  ب تقّرر حف و . (الرتابل

 م  خاالل  لتعذر اةتصال بالطفل
 وال التهديااد أو لاا (إشااعارا 083

 098أثنا  فرت  التقيص  م  خاالل 
( أو لوفا  الطفل  م  خالل إشعارا

 إشعارا (. 8

 3102خالل سنة  يتوزيع إجراءات االستقصاء والتحر
 العاادش ارجاااااااااااااااارا 

 9912 طلب إذن قضايل
    3194 استدعا  الطفل وأبويه واألطراف املعنية 
    322  الدخول إىل مكان يوجد فيه الطفل 
    20 إجرا  اختبار طبل 
    098 إجرا  اختبار نفيس 
    2951 إجرا  التحقيقا  بصفة شخصية 

 0170 تقارير/بحوث اجتماعية ونفيانية طلب
  

اإلشعارات 

 املتعد هبا 

52.2% 

اإلشعارات 

غري املتعهد 

 هبا

10.4% 

اإلشعارات 

قيد 

 االستقصاء

37.4% 

 توزيع اإلشعارات حسب طور الدرس
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تعّهد مندوبو حماية الطفولة 
إشعارا  9330با 3102خالل سنة 

إشعارا منها ورش  قبل سانة  39 
طفااال  9302 بخصااوا (3102
. وقااد تااّي تصااني  زااذه مهاادشا

عي التعهدا  حيب صن  التهديد 
التهدياد املنصاوا  أصنافمعنى 

م  م لة حماية  31عليها بالفصل 
حيب يقوم منادوب حماياة  الطفل

الطفولة بتقدير وتغلياب الصان  
  .  املناسب لكل حالة

غلبو حااة    زذا ارطار، 
ع   األباوي  أو ما  يياهر عاي 

لطفل ع  الرعاية وارحاطاة رعاية ا
عي الحاة  املتعّهد بها خالل سانة 

م  م موع  %29.8بنيبة  3102
 0981الحاة ، حيب ناز  عادشزا 

هااا حاااة  تتلحالااة   الصاادش. 
التقص  البني واملتواصل   الرتبياة 

 0183ما  خاالل رصاد والرعاية 
  .%33.2نيبة وضعية، ما يمثل 

ويأتل انتشار مظازر تهديد 
رش الطفل بتعريضه لإلزمال والتشا

  املرتبة الثالثة ما  حياب ح اي 
منادوبو امللفا  التال تعهاد بهاا 

  حمايااة الطفولااة   الغاارض ماا
 . 3102حالة خالل سنة  890خالل 

وت در ارشاار ، إىل تناامل 
يس خاالل احاة  اةستغالل ال نا

مقارنااة بالياانوا   3102ساانة 

املاضااية والتاال تضاااع  عاادشزا 
 حالة.      383  ليناز

اسااتغالل وتبقااى مظااازر 
 هتعريضاو  الطفل   ارجرام املنظي

 قتصااشياة  ساتغالللال للتيول أو 
محاادوش  نياابيا مقارنااة ببقيااة 
أصناف التهديد، إذ لي يت اود عدش 
ارشعارا  املتعهد بها خالل اليانة 

 إشعارا. 98

 أخرى

0.5% 

عجز األبوين أو من 

يسهر على رعاية الطفل 

 عن اإلحاطة والتربية

34.6% 

تعريض الطفل للتسول 

 أو استغالله اقتصاديا

0.8% 

استغالل الطفل يف  

 اإلجرام املنظم

0.3% 

استغالل الطفل ذكرا 

 كان أو أنثى جنسيا

6.2% 

اعتياد سوء معاملة  

 الطفل

9.2% 

التقصري البني 

واملتواصل يف التربية 

 والرعاية

25.3% 

تعريض الطفل لإلمهال 

 والتشرد

16.3% 

فقدان الطفل لوالديه 

 وبقاؤه دون سند عائلي

6.9% 

 توزيع التعهدات حسب صنف التهديد

تّي رصاد حااة  تعنيا  للطفال 
ما   حالاة 3990ش م  خالل املهدّ 

حالة التل تّي التعهاد  9330بني الا
 بها م  قبل مندوبل حماية الطفولة

باذلك  ، لتنااز 3102خالل سانة 
ما   %38.9 ةعنفحاة  املنيبة ال

وبلااغ بااذلك  .التعهاادا  م مااوع
 ألطفاال املهادشي لاملعدل الوطنل 

آةف  01طفاال لكال  8.3املعنفني 
   طفل. 

زمااال ر امظااازر نياابة  بلغااو
م مااوع ماا   %92.0 والت ازاال

تاّي تعنيفهاا، تليهاا  التال الحاة 
يس االنفااحاااة  العناا  املعنوي/

 .%39.9بنيبة 
ويُعترب العن  األرسي الاذي 
يصدر ع  أحاد أفاراش األرس  عاي 
الطفل م  أكثار املظاازر تفشايا، 
حيب ناز   نيبة الحاة  املعنياة 

وضاااعية( مااا   0833  87.3%
ملتعّهد بها م  قبل م موع الحاة  ا

مندوبل حماية الطفولة خالل سنة 
ب واألم أو األ  لعااب حيااب ،3102

  ممارسة  كليهما بالدور الرييايس
   حني ماور  العن  عي  الطفل.

 %9.0وضاعية   330 العن  عاي
م  الوضعيا ( ما  قبال ارطاار 

 الرتبوي.

 

 /معنوي

 نفسي

29.4% 

 /إمهال

 جتاهل

43.1% 

 جنسي

10.7% 

 /مادي

 بدين

16.8% 

تصنيف حاالت التهديد املعنفة حسب  

 صنف العنف

1.5% 
4.1% 4.4% 

0.0% 0.1% 0.1% 

9.1% 

0.6% 0.2% 
1.9% 

3.4% 2.9% 
0.4% 

19.2% 
20.8% 

27.3% 

3.8% 

شخص  اجملتمع أخرى

 عرضي

إطار  إطار طيب إطار أمين املشغل

 تربوي

أحد  زوج األم زوجة األب

 األصدقاء

أحد 

 اجلريان

أحد 

 األقارب

أحد 

 اإلخوة

الطفل  األب األم الوالدين

 نفسه

 حسب املتسبب يف العنفتصنيف حاالت التهديد املعنفة 
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وبالرجوع إىل ارطار املكانل 
 %83.9   للعن ، مثّل العن  املنا

م  الوضعيا  املتعّهد بهاا خاالل 
العنا     حني نااز . 3102سنة 

ماا  الحاااة   %08.0يس ااملؤساا
املرصوش ، خاصة شاخل املؤسياا  
التعليميااة  املاادار ، املعازااد،...( 
والرتبويااة  املحاضاا ، رياااض 

 %09.9جر  أحداث و األطفال،..(. 
 م  وضعيا  العن  بالشارع.

 

 3102سانة شملو تعّهدا  
كال ال نيني نيابيا، حياب بلغاو 
النيبة الوطنية للتعهدا  م  صن  

 3187ما  خاالل  %97.9ارناث 
 تعّهدا. 

 
نتماال أغلااب األطفااال يو 

إىل  3102خاالل سانة  املتعّهد بهي
إذ  ،ساانوا  3-1الفئااة العمريااة 

 م موعم   %23.8نيبتهي بلغو 
رية ائة العمااها الفا ، تلتالتعّهدا

  . %33.9سنة با 9-03
التال بلغ عادش التعهادا  و 

املرحلاة األوىل ما   اول أصحابها يُ 
تعّهادا، أي  0888التعليي األسايس 

مااا  م ماااوع  %29.9بنيااابة 
  نيبة  فيما ناز  التعّهدا ، 

 
رحلااة املب للمتمدرساانيالتعهاادا  

الثانيااة ماا  التعلاايي األسااايس 
09.8%. 

3.2% 
0.5% 

14.4% 

0.3% 0.8% 0.2% 0.8% 0.1% 

11.5% 

2.4% 

65.9% 

مؤسسة  الشارع مكان العمل أخرى

 ترفيهية

مؤسسة 

 صحية

مؤسسة 

 أمنية

مؤسسسة  

 محائية

مؤسسة 

 مهنية 

مؤسسة 

 تعليمية

مؤسسة 

 تربوية

 املزنل

 توزيع احلاالت املعنفة حسب مكان التعرض للعنف

 ذكور

51.1% 

 إناث

48.9% 

 توزيع التعهدات حسب جنس الطفل

17 < 
1.6% 

16-17 
8.2% 

13-15 
17.4% 

9-12 
22.9% 

6-8 
18.2% 

0-5 
32.7% 

 توزيع التعهدات حسب الفئة العمرية

إىل الوضاااعية وباااالرجوع 
 0311 تاّي رصاد، ة للطفالاألرسي
تفكااك أرسي ماا   لحاااة  تعهاادا

خالل انعدام التعايش بني األباوي  
ماا   %33.1بااالفرات، مااا يمثاال 

م موع التعهدا ، أو بالطالت ما  
 كمااا تااّي تياا يل .%02.2خاالل 

  أرس مبنياة  لاتعهدا ألطفا 883
عالقااة عااي خااالف الصاايغ  عااي

م   %03.7 لوزو ما يمث، القانونية
 دا .التعهّ  م موع
أغلااب حاااة    نحاادر او 

التهديد م  أوساط ماشية ضاعيفة 
ومتوسااطة، حيااب بلغااو نياابة 

 %98.9التعهااادا    الغااارض 
عي التوا  ما  م ماوع  %90.8و
 .3102خالل سنة  تعهدا ال
  

 
قام مندوبو حماية الطفولاة 

 9919باتخااذ  3102ل سانة خال
 حالااة. 9293خصااوا دب ا   تا
 %39.2 التاداب  اةتفاقياةمثّلو و 

م  م موع التداب  املتخاذ ، ما  
 وسعى مندوبو. تدب ا 3888خالل 

توعياة وتوجياه إىل حماية الطفولة 
مناسابة، أي  0283الطفل   عايلة 

  .التدخال  م موع م  38.8%  
ولي تت اود التداب  العاجلاة التال 

نياابة  3102 تااّي اتخاذزااا ساانة
م  م موع التداب ، صدر   3.8%

ع  وةية تاون  ما  ها من 39.8%
تادب ا تعلقاو بحااة   23خالل 

 إزمال وترشش.
و  إطار التاداب  اةتفاقياة 
املتخذ ، مثّل إبقا  الطفل   عايلتاه 
وتقديي املياعد  إليه شاخل محيطه 

م  جملة التداب   %71.3الطبيعل 
م  قبال تخاذزا التل تّي ااةتفاقية 

خالل سنة مندوبل حماية الطفولة 
 ، وذلك خاصاة ما  خاالل3102

تنظيي طارت التادخل اةجتمااعل 
املاليي بالتعاون م  الهيئاة املعنياة 
بتقاااديي الخااادما  وامليااااعد  
 اةجتماعية الالدمة للطفل ولعايلتاه

تدب ا   الغرض(  0398 ما يناز  
إل ام األبوي  باتخاذ ارجارا ا  أو ب

الالدمة لرفا  الخطار املحادت باه 
وذلك   آجال محدش  ورز  رقاباة 
 شورية م  مندوب حماية الطفولاة

 تدب ا   الغرض(. 839 ما يناز  
املؤقاو يداع وبلغو حاة  ار 

لطفل لدى عايلاة أو أياة زيئاة أو ل
مؤسية اجتماعية أو تربوية أخرى 
ماليمااااة عموميااااة كانااااو أو 
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قام مندوبو حماية الطفولاة 
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وعناد اةقتضاا  بمؤسياة  خاصة
ماا  التااداب   %09.7 ستشاافاييةا

أي ما  خاالل  اةتفاقيا  املربماة،
د املعهااد تعّهااوقااد  حالااة. 339

بأغلااب  الااوطنل لرعايااة الطفولااة
 طفال 087الحاة  م  خالل قبول 

فيما ، م  الحاة  املوشعة( 20.7% 
 021جمعيا  امل تم  املدنل تبنّو 

مااا  الحااااة   %39.8طفاااال  
ل ما يناز  املوشعة(،   حني تّي قبو 

املراك  املندم ة حالة م  قبل  039
ماا   %32.9  للشااباب والطفولااة

 .الحاة  املوشعة(
وتبقى الحاة  التل أوشعاو 
لدى عاايال  اةساتقبال محادوش  

 %01نيبيا، حيب لي تتكّفل إةّ باا
م  م موع الحااة  رغاي الادور 
الذي يُمكا  أن تلعباه ما  خاالل 

كحال توف  بيئة ماليمة للطفال، و 
بااديل للضااغذ الااذي تُواجهااه 
مؤسيااا  اريااداع نظاارا لطاقااة 

  ملحدوش  بها. ااةستيعاب 

رفع األمر لقاضي األسرة 

 بطلب منه

5.5% 

رفع األمر إىل قاضي 

األسرة بسبب نقض 

 التدبري االتفاقي

3.6% 

اختاذ تدبري عاجل بإخراج 

الطفل من املكان املوجود 

 فيه يف حالة اخلطر امللم

0.3% 

اختاذ تدبري عاجل يف  

 حاالت اإلمهال والتشرد

2.4% 

رفع األمر إىل قاضي 

األسرة لعدم الوصول 

 لتدبري اتفاقي

6.4% 

 اختاذ تدبري اتفاقي

54.3% 

 توعية وتوجيه العائلة

27.6% 

 توزيع التدابري املتخذة 

 أخرى

6.4% 

املراكز املندجمة للشباب 

 والطفولة

23.4% 

 اجلمعيات

24.6% 
 عائلة استقبال

10.0% 

مراكز الرعاية  

 االجتماعية

2.3% 

مراكز اإلحاطة 

 والتوجيه االجتماعي

1.5% 

املعهد الوطين لرعاية  

 الطفولة

31.8% 

 توزيع التعهدات حسب أماكن اإليداع

 
قام مندوبو حماية الطفولاة 

 2197باإجرا   3102خالل سانة 
تعّهادا  3230عملية متابعة شملو 

منها تخص حاة  تّي التعهد  921 
(، أي بمعاّدل 3102بها قبل سانة 

 متابعة لكل تعّهد.  عملية 0.2
أفضااو نتااايي تقياايي  وقااد

ضعية تحي  الو إىل  وضعية التهديد

 %3878مناسااابة، أي    0227  
.   حني، تاّي م موع املتابعا م  

 0029تياا يل دوال التهديااد   
لكا  . %99.0مناسبة، أي بنيابة 

 %07.7نتايي املتابعاا     عرفو
ما  الطفال وضاعية  تدزورمنها 

  خالل مواصلة أو تفاقي التهديد.
 تايّ لعمليا  التقييي، ووفقا 

  حاني  طفاال، 0273مل   حف 

 %39.3أسفر  عمليا  املتابعة   
منها إىل مراجعاة التادب  اليااب  

واكتفاى  متابعة(. 879م  خالل  
 989مناادوبو حمايااة الطفولااة   

دب  الاذي تاّي تمناسبة بمواصلة ال
  اتخاذه سابقا.
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تلقى مندوبو حماية الطفولة 
 939ماا ينااز   3102خالل سنة 

مطلاب  308مقابل مطلب وساطة 
، أي 3103وساااطة خااالل ساانة 
وبلاغ . %08.1بانخفاض يُقّدر باا

بذلك املعدل الوطنل لعادش مطالاب 
آةف  01مطلبا لكال  3.3الوساطة 
 سنة(.08-02طفل  
تودعو مطالاب الوسااطة و 
 3102ولها خاالل سانة التل تّي قب

وتاون   أساسا بوةياا  اليااحل
، حيب احتلو وةية املهدياة الكربى

 82املرتبة األوىل ما  خاالل تلقال 
ماا   %08.1مطلااب وساااطة  

املطالاب(، تليهاا وةيتال  م موع
 31و 80بااا صاافاق املنياات  و 

مطلبا عي التاوا ، فوةياة تاون  
 91مطلبا وبا  عارو  باا 93با

 مطلبا.
مطالاااب  صااادر  جااالّ و 
 خالل سنةالتل تّي تلقيها الوساطة 

ع  و  الطفال ما  خاالل  3102

م   %98.8مطلبا أي بنيبة  903
  حني، لاي ياتّي  املطالب. م موع

مطالب وساطة م   01تلقل سوى 
قبل نايب الطفل رغي ما توفره زذه 

 يقاافاآللية م  حماياة للطفال بإ
 أو ال  اييااة التتبّعااا  مفعااول

 .تنفيذال أو ملحاكمةا

وبالرجوع إىل ناوع الفعلاة 
مثلااو هااازر  ال ااقة املرتكبااة، 

ومظااازر اةعتاادا  بااالعن  أغلااب 
التال تاّي تلقيهاا مطالب الوساطة 

 %99.9بنيابة  3102سنة خالل 
عي التوا  ما  م ماوع  %20.3و

 .املطالب
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توزيع مطالب الوساطة حسب نوع 

 الفعلة

بعد 

 احملاكمة

14.7% 

أثناء 

 احملاكمة

65.5% 

قبل 

 احملاكمة

19.8% 

 توزيع مطالب الوساطة حسب طور التقاضي

مطالااب الوساااطة شااملو 
ما يناز   3102الوارش  خالل سنة 

 ،طفال   نا اع ما  القاانون 287
فقذ م  مطالاب الوسااطة  8.7%

مطلب  39تخّص ارناث  م  خالل 
كما مثلو نيبة املطالاب  .وساطة(

ما   %01.8ل نوح لش موضوع عو 
  مطلب وساطة. 98خالل 

مااا  %88.9انحااادر  و
 3102مطالب الوساطة خالل سنة 

 عندسنة  08-08الفئة العمرية  ع 
  .اقرتاف الفعل تاريخ

رح اوم  خالل الحاة  املص
بهاا، أغلاب األطفاال   نا اع ماا  

عا   انقطعاوا  ي مّماُزاالقاانون 
مطلاب  308ما  خاالل  الدراساة
م  م ماوع  %33.9 أي  وساطة

املطالب املرصح بها(.   حني، ناز  
عدش املطالب التل ي اول أصاحابها 
التعليي أو التكوي /التدريب املهنل 

 .مطلبا 30
انطالقاااا مااا  الااادور و  

ره وفّ مكاا  أن يُااأط ي الااذي يُ التّا
م   %87.7، تنحدر ملحيذ األرسيا

الوسااطة  الاوارش  خاالل  مطالب
ماا  أرس متوادنااة  3102ساانة 

هازريا م  خاالل تواجاد الا وج 

وال وجااااة عااااي رأ  األرس . 
بالتوادي، نااز   نيابة مطالاب 
الوساطة لألرس ذا  امليتوى املاشي 

ماا  م مااوع  %87.0املتوسااذ 
املطالب، تلتها األرس ضعيفة الدخل 

  .%03.8م  خالل بنيبة 
 

وقاا  رفاا  أغلااب مطالااب 
الوساااطة التاال تااّي تلقيهااا أثنااا  

 370مرحلة املحاكماة ما  خاالل 
 ماا  %83.3مطلبااا، أي بنياابة 

م موع املطالب املقّدمة، ولاي ياتي 
ر اطاو أالوساطة بعد  الل و  إىل آلية

مطلباا،  82م  خاالل إةّ املحاكمة 
  م  م موع املطالب. %09.8أي   
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نااااز   وباااذلك فقاااد 
 حالة إيقافالوضعيا  التل زل   

م  م  م موع املطالب  %39.3الا
منهاا حاة   01، مطلبا 339خالل 

  أمااك  غا  تي اةحتفاا  بهاا 
 .ماليمة

م   %20.0وقد تّمو ديار  
ب مطالب الوساطة الذي  زي أصحا

 89 أي ماا ينااز    حالة إيقااف،
 .حالة فقذ

  املقاباال، تعاارض بعاال 
األطفاال   ناا اع ماا  القااانون إىل 

، أي مطلباا 09العن  ما  خاالل 
ما  م ماوع  %9.9بنيبة ناز   

صاادر  قااد مطالااب الوساااطة.  و 
التعاارض مظااازر  ماا  87.9%

 لعن  م  قبل إطارا  أمنية.ل
 

ن ح مندوبو حماية الطفولة 
  إبرام الصلح بني األطراف املعنية 

ماا  م مااوع  %98والطفاال   
الوساطة التل تاّي تلقيهاا   مطالب

. وقاد تاّي باذلك 3102خالل سنة 
عقد صالح   الغارض  903ابرام 

 تبعا  بخصوا الطفل.ريقاف التّ 
فشاال مناادوبو   األثنااا ، 
م الصلح بني ابرا  حماية الطفولة 

األطراف املعنية والطفل م  خاالل 
ب وساطة، لتعذّر اةتصال مطال 08

 %81.8  مناسبة 03   باملتضارر
، م  م ماوع املطالاب املرفوضاة(
وإىل عاادم التوصاال ةتفااات عااي 

 %39.9  مناسابا  3التعويل   
 .م  م موع املطالب املرفوضة(

  

جناح 

 الوساطة

96.0% 

فشل 

 الوساطة

4.0% 

 توزيع املطالب حسب نتيجة الوساطة

 يف حالة إيقاف

59.2% 

 يف حالة سراح

40.8% 

 توزيع مطالب الوساطة حسب وضعية الطفل

ى اا بمقتضام لة قانونية تاي إصادارز
 9مؤرخ    0993لينة  93القانون عدش 
أجاااا ا   2، ورش    0993نااااوفمرب 
 :تتضم 
 وحا  ما  روح تفصول عامة مي

 ،الدولية لحقوت الطفل اةتفاقية
   فصااول قانونيااة تهااي التاادخل

 ،لفايد  الطفل املهدش
   فصااول قانونيااة تهااي التاادخل

 ،لفايد  الطفل ال انح
 

ل تدخل وقايل   جمي  الحااة  زو زيك
الصااعبة التاال تهاادش صااحة الطفاال أو 
سالمته البدنية أو املعنوياة والتال ناص 

م  م لة حماية الطفل  31عليها الفصل 

ويتوىل التنيي  باني مختلا  املتادخلني 
املعنيااني بشااؤون الطفولااة  الشااؤون 
اةجتماعيااة، العاادل وحقااوت ارنيااان، 

تكااوي ، الصااحة العموميااة، الرتبيااة وال
الداخلية والتنمية املحلية...( بارضافة عي 
ال معيا  واملنظما  وذلك باةعتماش عي 
مبدأ أولوياة حقاوت الطفال ومصالحته 

 .الفضي
 

 ذلاك   بما  مواط ، كل عي واجب زو
 إعاالم خاالل ما  املهنل، لل  الخاض 
 أن لاه تباني كلما الطفولة حماية مندوب
 الفصال معناى عي طفلال يهدش ما زناك

 ارشعار ويتي. الطفل حماية م لة م  31
 عا  أو باملنادوب املباارش باةتصاال إما

.باملراسلة أو الهات  طري 

 31 الفصال   الطفل حماية م لة تعرف
 الطفل سالمة تهدش التل الصعبة الحاة 
 :كاآلتل املعنوية أو البدنية
 شون وبقايه لوالديه الطفل فقدان 

 ،عاييل سند
 والترشش لإلزمال الطفل تعريل، 
  واملتواصاال البااني التقصاا   

 ،والرعاية الرتبية
 الطفل معاملة سو  اعتياش، 
 جنييا الطفل استغالل، 
 املنظي ارجرام   الطفل استغالل، 
 أو للتيااول الطفاال تعااريل 

 ،اقتصاشيا استغالله
   عاي يياهر م  أو األبوي  ع 

 ارحاطااة عاا  الطفاال عايااةر 
 ،الرتبيةو 
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زو اتفاات جمااعل بخصاوا التادب  
األكثاار تالامااا ماا  وضااعية الطفاال 
وحاجاتااه ومصاالحته الفضااي  وجااوب 
تحرياار اتفااات بدقااة يتضاام  تحديااد 
الوضاااااعية والطااااارت الكفيلاااااة 

ويتي تدويناه وتالوتاه عاي (. بمعال تها
مختل  األطراف  أباوي الطفال أو ما  

لاك الطفال إذا له النظر علياه( بماا   ذ
 .عاما للمصاشقة عليه 02ما بلغ 

ويمك  ملندوب حماياة الطفولاة اقارتاح 
 ة:إحدى التداب  اةتفاقية التالي

   إبقااا  الطفاال   عايلتااه ماا
التااا ام األباااوي  باتّخااااذ 
ارجااارا ا  الالّدماااة لرفااا  
الخطاار املُحاادت بااه وذلااك   
آجااال محااّدش  ورزاا  رقابااة 
شوريّااة ماا  مناادوب حمايااة 

 فولة،الطّ 
    إبقااا  الّطفاال   عايلتااه ماا

تنظااايي طااارت التّااادخل 
اةجتمااااعل بالتّعااااون مااا  

الهيئااااة/الهيئا  املعنيّااااة 
بتقااديي الخاادما  واملياااعد  
اةجتماعيااة الالّدمااة للّطفاال 

 وعايلته،
    إبقااا  الّطفاال   عايلتااه ماا

أخذ اةحتياطا  الالّدماة ملنا  
كااالت اتصاااال بيناااه وباااني 

نهي األشخاا الاذي  ما  شاأ
أن يتياابّبوا لااه فيمااا يهاادش 

 صحته أو سالمته البدنيّة،
 
   إيااداع الطفاال مؤقتااا  لاادى

عايلااة أو زيئااة أو مؤّسيااة 
اجتماعيّااة أو تربويّااة أخاارى 
ماليمااة عموميّاااة كاناااو أو 
خاّصاااة وعناااد اةقتضاااا  

 .استشفاييةبمؤسية 
 

 حمايااة مناادوب يتّخااذه إجاارا  زااو
 آنيّااة ايااةحم لتااوف  يهاادف الطفولااة
   يتمثاال  أن ويمكاا  املهاادش. للطفاال

 وضااعه أو عايلااة لاادى الطفاال إيااوا 
 بمؤّسيااااة أو اسااااتقبال بمركاااا 
   ماليماااة استشااافاييّة أو اجتماعيّاااة

 أو املتأكااد  وارزمااال رشاالتّشاا حاااة 
 .امللي الخطر

 

زااو إذن عاجاال يصاادره قااا  األرس  
ماياة بنا  عي مطلاب يقدماه منادوب ح

الطفولاااة عاااي ورت عااااشي، وزاااو 
 .رضوري للقيام بإجرا ا  التقيص

 

 باني الصالح إبارامآلياة تهادف إىل  زل
 أو القااانون ماا  ناا اع   الااذي الطفاال

زااذه  رر. وتهاادفاواملتضاا ينوبااه ماا 
 التّتبّعااا  مفعااول إيقاااف اآلليااة إىل

 .التنفيذ أو املحاكمة أو ال  اييّة
 

 
 لدي  باشا، تون شارع خ  ا 99
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، 3182نهي ع ي  تاج املدينة ال ديد   21

 ب  عرو 
 80202803  308)+ 
 80202803  308)+ 
 dpe-benarous@delegue-enfance.nat.tn 
 

 
 ، نابل7111شارع الحبيب ثامر  003
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 83933933  308)+ 
 dpe-bizerte@delegue-enfance.nat.tn 
 

 
شارع الحبيب بورقيبة نهي أبو القاسي 

 ، سليانة8011الشابل 
 87783791  308)+ 
 87783791  308)+ 
 dpe-siliana@delegue-enfance.nat.tn 
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زو اتفاات جمااعل بخصاوا التادب  
األكثاار تالامااا ماا  وضااعية الطفاال 
وحاجاتااه ومصاالحته الفضااي  وجااوب 
تحرياار اتفااات بدقااة يتضاام  تحديااد 
الوضاااااعية والطااااارت الكفيلاااااة 

ويتي تدويناه وتالوتاه عاي (. بمعال تها
مختل  األطراف  أباوي الطفال أو ما  

لاك الطفال إذا له النظر علياه( بماا   ذ
 .عاما للمصاشقة عليه 02ما بلغ 

ويمك  ملندوب حماياة الطفولاة اقارتاح 
 ة:إحدى التداب  اةتفاقية التالي

   إبقااا  الطفاال   عايلتااه ماا
التااا ام األباااوي  باتّخااااذ 
ارجااارا ا  الالّدماااة لرفااا  
الخطاار املُحاادت بااه وذلااك   
آجااال محااّدش  ورزاا  رقابااة 
شوريّااة ماا  مناادوب حمايااة 

 فولة،الطّ 
    إبقااا  الّطفاال   عايلتااه ماا

تنظااايي طااارت التّااادخل 
اةجتمااااعل بالتّعااااون مااا  

الهيئااااة/الهيئا  املعنيّااااة 
بتقااديي الخاادما  واملياااعد  
اةجتماعيااة الالّدمااة للّطفاال 

 وعايلته،
    إبقااا  الّطفاال   عايلتااه ماا

أخذ اةحتياطا  الالّدماة ملنا  
كااالت اتصاااال بيناااه وباااني 

نهي األشخاا الاذي  ما  شاأ
أن يتياابّبوا لااه فيمااا يهاادش 

 صحته أو سالمته البدنيّة،
 
   إيااداع الطفاال مؤقتااا  لاادى

عايلااة أو زيئااة أو مؤّسيااة 
اجتماعيّااة أو تربويّااة أخاارى 
ماليمااة عموميّاااة كاناااو أو 
خاّصاااة وعناااد اةقتضاااا  

 .استشفاييةبمؤسية 
 

 حمايااة مناادوب يتّخااذه إجاارا  زااو
 آنيّااة ايااةحم لتااوف  يهاادف الطفولااة
   يتمثاال  أن ويمكاا  املهاادش. للطفاال

 وضااعه أو عايلااة لاادى الطفاال إيااوا 
 بمؤّسيااااة أو اسااااتقبال بمركاااا 
   ماليماااة استشااافاييّة أو اجتماعيّاااة

 أو املتأكااد  وارزمااال رشاالتّشاا حاااة 
 .امللي الخطر

 

زااو إذن عاجاال يصاادره قااا  األرس  
ماياة بنا  عي مطلاب يقدماه منادوب ح

الطفولاااة عاااي ورت عااااشي، وزاااو 
 .رضوري للقيام بإجرا ا  التقيص

 

 باني الصالح إبارامآلياة تهادف إىل  زل
 أو القااانون ماا  ناا اع   الااذي الطفاال

زااذه  رر. وتهاادفاواملتضاا ينوبااه ماا 
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 ، جندوبة7011نهي الحماما   3
 87818377  308)+ 
 87818377  308)+ 
 dpe-jendouba@delegue-enfance.nat.tn 
 

 
حل الرياض ب انب م.إ. حل الرياض 

 ، الكاف8011
 87332223  308)+ 
 87332223  308)+ 
 dpe-kef@delegue-enfance.nat.tn 
 

 
، 3011اشبيلية قبالة مكتب الربيد شارع 
 املهدية
 82892103  308)+ 
 82892103  308)+ 
 dpe-mahdia@delegue-enfance.nat.tn 
 

 
، 9112شارع اب  خلدون عمار  بوشخان 

 سوسة
 82273087  308)+ 
 82273087  308)+ 
 dpe-sousse@delegue-enfance.nat.tn 
 

 
، 3111ار  بودقرو نوفمرب عم 8شارع 
 املنيت 
 82989118  308)+ 
 82989118  308)+ 
 dpe-monastir@delegue-enfance.nat.tn 
 

 
، 2112عمار  اب  سينا طري  من ل شاكر 

 صفاق 
 89393232  308)+ 
 89393232  308)+ 
 dpe-sfax@delegue-enfance.nat.tn 
 

 
، 0321 شارع الحيني دروت حل النور 08

 القرصي 
 88981370  308)+ 
 88900073  308)+ 
 dpe-kasserine@delegue-enfance.nat.tn 
 

 
، 2011شارع أبل دمعة البلوي  39

 الق وان
 88328311  308)+ 
 88328311  308)+ 
 dpe-kairouan@delegue-enfance.nat.tn 
 

  
، سيدي 9011شارع محمد الخام   08

 بوديد
 88833931  308)+ 
 88838331  308)+ 
 dpe-sidibouzid@delegue-enfance.nat.tn 
 

 
 ، مدنني9011شارع الطيب امله ي 

 83898332  308)+ 
 83820712  308)+ 
 dpe-medenine@delegue-enfance.nat.tn 
 

 
 ، قاب 8111شارع محمد عيل 

 83383733  308)+ 
 83389922  308)+ 
 dpe-gabes@delegue-enfance.nat.tn 
 

 
 ، تطاوي 2311نهي الحبيب الغندور 

 83733823  308)+ 
 83730813  308)+ 
 dpe-tataouine@delegue-enfance.nat.tn 
 

 
عمار  خل  الله الطاب  الثانل حل النور 

 ، قفصة3011
 88338309  308)+ 
 88338399  308)+ 
 dpe-gafsa@delegue-enfance.nat.tn 
 

 
قبالة مكتب  0نهي محمد العايش عدش

 ، تودر3311مراقبة اةشا ا  
 88980003  308)+ 
 88980003  308)+ 
 dpe-tozeur@delegue-enfance.nat.tn 
 

 
 ، قبيل9311طري  قاب  قبالة شار الثقافة 

 83992381  308)+ 
 83992381  308)+ 
 dpe-kebili@delegue-enfance.nat.tn 
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