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الغ ـــب  

 إىل
السيدات والسادة    

 رئيسات ورؤساء اجلمعيات الناشطة يف جمال الطفولة
 

 

 .2017حول وسام االستحقاق بعنوان قطاع الطفولة لسنة  املوضوع:
 بطاقة بياانت. ق:ـرفـامل

 

 ،وبعد 
 ، 1997 ديسمرب 01 يف املؤرخ 1997لسنة  80عمال أبحكام جملة األومسة الصادرة مبقتضى القانون عدد  

واملتعلق بتحديد القطاعات وجماالت النشننننننننننا  ال   1998ماي  2املؤرخ يف  1998لسنننننننننننة  997واألمر عدد  
 يشملها وسام االستحقاق الوطين،

 واملتعلق بتنقيح جملة األومسة،  2011ماي  14املؤرخ يف  2011لسنة  38وأبحكام املرسوم عدد  
ابمتياز يف الدفاع ع  قضننا  أسننهم  تكرمي الشننيصننيات ال  وكبار السنن  تعتزم وزارة املرأة واألسننرة والطفولة 

األطفال ومم  تتوفر لديهم املؤهالت الالزمة لنيل وسننننام االسننننتحقاق الوطين يف جمال الطفولة و لب وفقا لبطاقة 
 البياانت املرفقة،

 اجملاالت  ات العالقة ابألطفال إىل ترشيح م  ترى لديه الكفاءة وهلذا الغرض، ندعو اجلمعيات الناشطة يف
واملؤهالت الالزمة لنيل هذا الوسام م  بني أعضائها الناشطني أو أي شيصيات أخرى، ومد الوزارة مبلفاهتم 

)اإلدارة  وكبار الس وزارة املرأة واألسرة والطفولة )سرية  اتية + بطاقة البياانت( و لب على العنوان التايل: 
 .2018جويلية  30، و لب قبل يوم تونس 1001هنج عاصمة اجلزائر  2العامة للطفولة/ وسام االستحقاق( 

 .ـالمـّــــــــــوالس 
  

 .................تونس يف 
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 بطاقة بياانت
 معطيات شخصية:

 .: .................................................................................االسم
 .................................................................................. اللقب:

 ............................................................................ اتريخ الوالدة:
 ........................................................ رقم بطاقة التعريف واتريخ إصدارها:

 ................................................... رقم اهلاتف اجلمعية/ املؤسسة والشيصي:
 ........................................................................ :االختصاصجمال 
 ................................................................................... املهنة:

 ..................................................................... مكان العمل/السك :
 ....................................................... النشا  اجلمعيايت أو الثقايف إن وجد:

 األومسة املتحصل عليها وصنفها:
 ......  .................................................... مستوى وطين: -
 مستوى دويل: ........................................................... -

 األنشطة يف جمال حقوق الطفل:

 األنشطة اخلاصة ابملسامهة يف نشر ثقافة حقوق الطفل:
 
 
 

 

 .................تونس يف 



األنشطة اخلاصة ابلدفاع ع  قضا  األطفال: إجناز أو املشاركة يف إجناز برامج هتدف إىل محاية األطفال 
 م  إساءة املعاملة واإلستغالل:

 
 
 

 
 

 
 البحوث والدراسات واملؤلفات يف جمال حقوق الطفل:

 
 
 
 
 
 

 الفئات املستفيدة من األنشطة والربامج:
 واجلنس(:..........................................أطفال )حتديد الفئات العمرية  •
 أولياء:.......................................................................  •

 مهنيون: معلمون/ أساتذة/ مربون/ أطباء......................................... •

 ............................فئات أخرى:..................................... •

 

 جماالت حقوق الطفل اليت مت تسليط الضوء عليها أو تناوهلا من خالل أنشطة املرشح:  
 احلق يف محاية احلياة والرفاه املادي والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي •
 احلق يف احرتام احلاجات األساسية )الصحة، السك ، التغذية، والرعاية ... •
 االسم واللقب واجلنسية  :احلق يف اهلوية •
 احلق يف عدم التمييز  •
 احلق يف الرعاية األسرية أو البديلة  •
 احلق يف احلصول على أفضل تعليم ممك   •
 احلق يف احلماية م  مجيع أشكال االستغالل واالعتداء اجلنسي  •

 

 

 

 

 

 

 



 احلق يف احلماية م  العنف  •
 وممارسة األنشطة الثقافية والرتفيهية والفنيةاحلق يف الراحة واللعب  •
 حق األطفال  وي اإلعاقة/ املرضى/ املوهوبني... يف رعاية خاصة  •
 احلق يف محاية احلياة اخلاصة  •
 احلق يف التعبري واملشاركة  •
 احلق يف احلصول على العدالة  •
 احلق يف الوصول إىل العدالة •
 

ُرش ِّحةواقع األطفال يف تونس )ما هو أثر أنشطة املرشح على 
 (: حتديد األثر يتم م  طرف اجلهة امل

 
 
 
 
 
 

 

 )وضع نسخ مرفقة(واثئق مرتبطة بتدخالت املرشح: 
 مقاالت صحفية  •
 روابط إىل موقع على شبكة االنرتن  •

 فيديو  •

 كتب/ مؤلفات/ منشورات •

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


