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المنظومة التشريعية لحماية حقوق المسنين

المسن المتشرد الفاقد للسند

1 - التعريف

2 - التعهد بوضعية حالة المسن المتشرد الفاقد للسند

- املرحلة األوىل: رصد " حالة املسن املترشد الفاقد للسند 

- املرحلة الثانية : توزيع ادوار التدخل للتعهد بـ “ حالة املسن املترشد والفاقد للسند
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مسؤولية املصالح التابعة لوزارة شؤون املرأة 
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- حالة املتسول الكهل أو املسن أو املعوق الذي يستوجب تدخال صحيا إستعجاليا

- حالة التسول باستخدام طفل يف صورة :

* عدم وجود مشكل قانوني 

* وجود مشكل قانوني

- حالة املتسول املعوق يف صورة :

* املعوق الذي له هوية

* املتسول املعوق الفاقد للهوية

مسؤولية املصالح الصحية العمومية
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مسؤولية مندوب حماية الطفولة

مسؤولية قايض األرسة

مسؤولية الهياكل الجهوية واملحلية للنهوض االجتماعي

- حالة الطفل املتسول املنقطع حديثا عن التعليم

- حالة الطفل املتسول املنقطع منذ فرتة طويلة عن التعليم 

مسؤولية املصالح الرتبوية بالنسبة للطفل املتسول املنقطع حديثا عن التعليم

مسؤولية املصالح الصحية
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مسؤولية مندوب حماية الطفولة
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مسؤولية مصالح التكوين والتدريب املهني والتشغيل بالنسبة للطفل املهمل أو املترشد املنقطع منذ مدة طويلة عن 

التعليم

III - حالة اعتياد سوء معاملة الطفل

1- التعريف

2- توزيع األدوار

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

مسؤولية مندوب حماية الطفولة

مسؤولية قايض األرسة

مسؤولية الهياكل الجهوية واملحلية للنهوض االجتماعي

- حالة الطفل املهدد باعتياد سوء املعاملة املنقطع حديثا عن التعليم

- حالة الطفل املهدد باعتياد سوء املعاملة املنقطع منذ فرتة طويلة عن التعليم

مسؤولية املصالح الرتبوية بالنسبة للطفل املتمدرس

مسؤولية مصالح التكوين والتدريب املهني والتشغيل بالنسبة للطفل املهدد باعتياد سوء املعاملة املنقطع منذ مدة 

طويلة عن التعليم

IV - حوصلة تأليفية لتوزيع األدوار في حالة التدخل لفائدة طفل مهدد مهما كان نوع التهديد

1- املرحلة األوىل : التدخل اإلستعجايل القانوني والقضائي

مندوب حماية الطفولة

مصالح الشؤون االجتماعية

قايض األرسة

مأموري الضابطة العدلية

2-  املرحلة الثانية : التدخل االجتماعي

2. 1-  حالة الطفل املهدد 

مسؤولية مصالح وزارة الشؤون االجتماعية

رصد الحالة من خالل العمل امليداني أو بعد العلم بها من قبل مندوب حماية الطفولة أو قاض األرسة أو أي جهة كانت

2. 2- حالة الطفل املتمدرس
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مسؤولية املصالح الرتبوية

- حالة الطفل املنقطع منذ فرتة طويلة عن التعليم

مصالح التكوين املهني

حالة عدد 5 : تعاطي أنشطة هامشية

المنظومة التشريعية لحماية الطفولة

األنشطة الهامشية

1- التعريف

2- توزيع األدوار لإلحاطة بـمتعاطي أنشطة هامشية 

مسؤولية مأمورى الضابطة العدلية

مسؤولية مندوب حماية الطفولة

مسؤولية قايض األرسة

مسؤولية الهياكل الجهوية واملحلية للنهوض االجتماعي

- حالة الطفل املتعاطي لنشاط هاميش واملنقطع حديثا عن التعليم:

- حالة الطفل املتعاطي لنشاط هاميش واملنقطع منذ فرتة طويلة عن التعليم 

مسؤولية املصالح الرتبوية بالنسبة للطفل املتعاطي لنشاط هاميش املنقطع حديثا عن التعليم

مسؤولية مصالح التكوين والتدريب املهني والتشغيل بالنسبة للطفل املتعاطي لنشاط هاميش املنقطع منذ مدة 

طويلة عن التعليم

3- حوصلة تأليفية لتوزيع األدوار بين المتدخلين للتعهد بحالة الطفل المتعاطي لنشاط هامشي 

1.3- املرحلة األوىل : التدخل القانوني والقضائي

2.3- املرحلة الثانية : التدخل االجتماعي

- حالة الطفل املتعاطي لنشاط هاميش 

- حالة الطفل املتمدرس املتعاطي لنشاط هاميش

- حالة الطفل املنقطع منذ فرتة طويلة عن التعليم املتعاطي لنشاط هاميش

حالة عدد 6 : الطفل الجانح

المنظومة التشريعية لحماية الطفولة الجانحة

1- التعريف 

2- توزيع األدوار لإلحاطة بالطفل الجانح 

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية
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مسؤولية مندوب حماية الطفولة

مسؤولية قايض األطفال

مسؤولية املصالح التابعة لوزارة العدل  

مسؤولية الهياكل الجهوية واملحلية للنهوض االجتماعي

- طور ما قبل الحكم

- طور ما بعد الحكم والترسيح

مسؤولية املؤسسة الرتبوية بالنسبة للطفل الجانح الذي بإمكانه مواصلة التعليم

مسؤولية مصالح التكوين والتدريب املهني والتشغيل بالنسبة للطفل الجانح املنقطع منذ مدة طويلة عن التعليم

 3-حوصلة تأليفية لتوزيع األدوار عند التدخل في حالة الطفل الجانح

1.3- املرحلة األوىل : التدخل القانوني والقضائي

مأموري الضابطة العدلية

مندوب حماية الطفولة

قايض األطفال

2.3- املرحلة الثانية: التدخل االجتماعي : حالة الطفل الجانح

مصالح وزارة الشؤون االجتماعية

املصالح الرتبوية

حالة الطفل الجانح واملتمدرس

مصالح وزارة الشؤون االجتماعية

مصالح التكوين املهني

حالة الطفل الجانح واملنقطع منذ فرتة طويلة عن التعليم

حالة عدد 7 : السجين المفرج عنه

المنظومة التشريعية لحماية السجين

1- التعريف

2- توزيع األدوار لإلحاطة بالسجين المفرج عنه

مسؤولية املصالح العدلية

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

مسؤولية الهياكل الجهوية واملحلية للنهوض االجتماعي 

- الحالة األوىل : السجني املفرج عنه املتزوج أو األعزب العائل ألرسة

- الحالة الثانية : السجني املفرج عنه األعزب غريالعائل ألرسة

مسؤولية مصالح الوزارة املكلفة بالتكوين املهني والتشغيل
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3- حوصلة تأليفية لتوزيع األدوار عند التدخل لفائدة سجين مفرج عنه
1.3 - املرحلة األوىل : تعهد املصالح العدلية ومصالح الضابطة العدلية

املصالح العدلية

مأموري الضابطة العدلية

3. 2 - املرحلة الثانية : التعهد االجتماعي واملهني

مصالح الشؤون االجتماعية

مصالح التكوين املهني والتشغيل

حالة عدد 8 : األسرة الفاقدة للمسكن بصورة استثنائية

المنظومة التشريعية لحماية األسرة

1- التعريف

2- توزيع األدوار لإلحاطة بـاألسرة الفاقدة للمسكن بصورة استثنائية

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

- يف حاالت العجز عن تسديد معلوم الكراء

- يف حالة النكبة الكارثية

مسؤولية الهياكل الجهوية واملحلية للنهوض االجتماعي 

- يف حاالت العجز عن تسديد معلوم الكراء

- يف حالة ترك املسكن بسبب الكوارث

مسؤولية مصالح الوزارة املكلفة بالتكوين املهني والتشغيل

 3-حوصلة تأليفية لتوزيع األدوار عند التعهد بأسرة فاقدة للمأوى بصورة استثنائية 
3. 1 -حالة النكبة الكارثية

مأموري الضابطة العدلية

مصالح الشؤون االجتماعية

- التنسيق مع النسيج الجمعياتي

2.3 - حالة العجز عن تسديد معلوم الكراء

مأموري الضابطة العدلية

مصالح الشؤون االجتماعية

حالة عدد 9 : األجنبي الذي يمر بظروف استثنائية

المنظومة التشريعية لحماية األجانب

I- حالة األجنبي الذي أضاع وثائق سفره/ أو سرقت منه ولم تعد لديه موارد
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1- التعريف

2- توزيع األدوار 

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

مسؤولية الهياكل الجهوية واملحلية للنهوض االجتماعي 

مسؤولية املصالح الصحية العمومية

3- حوصلة تأليفية لتعهد باألجنبي الذي أضاع وثائق سفره /أو سرقت منه ولم تعد لديه موارد

مأموري الضابطة العدلية

مصالح الشؤون االجتماعية

wاملصالح الصحية العمومية

II- حالة األجنبي الذي تجاوز فترة اإلقامة القانونية ويمر بظروف صحية واجتماعية صعبة

المنظومة التشريعية لحماية األجانب

1-التعريف 

2- توزيع األدوار لإلحاطة بـاألجنبي الذي تجاوز فترة اإلقامة القانونية ويمر بظروف صحية واجتماعية صعبة “

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

مسؤولية الهياكل الجهوية واملحلية للنهوض االجتماعي 

 3-حوصلة تأليفية للتعهد بحالة األجنبي الذي تجاوز فترة اإلقامة القانونية ويمر بظروف صحية واجتماعية صعبة

مأموري الضابطة العدلية

مصالح الشؤون االجتماعية

املصالح الصحية العمومية
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المقدمة

أعد هذا التقرير يف إطار استشارة)1) أرادت من خاللها وزارة الشؤون االجتماعية بالتعاون 

مع الوزارات أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة للتنسيق واملتابعة يف مجال رعاية الفئات الهشة 

الهشة  االجتماعية  الفئات  لفائدة  املتدخلني  بني  األدوار  توزيع  دليل   « وضع  واملهددة، 

واملهددة « بغاية املساهمة اإلجرائية يف التنسيق الفعال لجهود األطراف املتدخلة لفائدة تلك 

الفئات االجتماعية وإكسابها النجاعة املنشودة.

وتجدر اإلشارة يف البداية إىل ما ييل :

املتدخلني يف  أدوار  تحديد  انطالقا من  املنشود  التدخل  ملمح  بوضع  التقرير  هذا  يهتم   *

تعاطيهم مع الفئات االجتماعية الهشة واملهددة وتوصيفها بصورة إجرائية.

* يأمل التقرير انطالقا من منظومة توزيع األدوار يف :

إرساء إسرتاتيجية »ثقافة النتائج« من خالل ضبط أهداف واقعية والعمل عىل تحقيقها . 1

يف سياق جهد تعاوني بني جميع األطراف املؤسساتية واملدنية بالنسبة للتدخالت القائمة 

ملواجهة الظواهر االجتماعية الهشة واملهددة بالتهميش واالستبعاد االجتماعي.

إىل . 2 تحتكم  واملهددة  الهشة  االجتماعية  الفئات  لفائدة  التدخل  لنجاعة  معايري  وضع 

تلك  حجم  تراجع  مدى  ورصد  للتدخالت  الحينية  املتابعة  تتيح  معلوماتية  منظومة 

لتحسني  املسخرة  الرعائية  والربامج  املبذولة  الجهود  إىل  بالقياس  االجتماعية  الظواهر 

مستوى عيش املواطن.

الفئات  املتدخلني لفائدة  »دليل توزيع األدوار بني  إعداد  أهمية  إن مراهنة االستشارة عىل 

وإحكام  الظاهرة  تلك  بدراسة حجم  االهتمام  عن  تغني  ال   » واملهددة  الهشة  االجتماعية 

السيطرة عليها إحصائيا ومتابعة تطور تمظهرها وتغريها بصورة تستفيد عىل حد سواء 

من تعدد املصادر وتنوع املؤرشات.

وتتجه هذه الدراسة إىل تحقيق أهداف عامة وأخرى خصوصية :

باب   – االجتماعي  للنهوض  العامة  اإلدارة  لدى  17/05/2010.مضمن  بتاريخ  االستشارة  بانجاز  التكليف  عقد  إبرام  تم   (1(
الخرضاء تونس.
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1 - األهداف العامة
تحديد ادوار األطراف املتدخلة كل فيما يخصه يف إطار من االلتزام باملقاربة الحقوقية  •

لحماية الفئات االجتماعية الهشة حتى تنعم بأفضل مستويات تحقيق كرامتها والقيام 
بادوار املواطنة االيجابية.

تحديد مجاالت التنسيق بني مختلف املتدخلني باعتبار أن مشكلة الطفولة املهددة والفئات  •
يقع  األطراف بحيث  لتضافر جهود كل  تعترب مشغال وطنيا يحتاج  الهشة  االجتماعية 
االنتقال من التدخل القطاعي إىل التدخل األفقي الذي تغيب فيه الحدود بني القطاعات 

املختلفة.

2 - األهداف الخصوصية
حرص الفئات املستهدفة بكل خصوصياتها وتصنيفها، مع اإلشارة املرجعية إىل النصوص  •

القانونية التي تحميها.

تحديد احتياجاتها انطالقا من وضعها الخصويص. •

ضبط تميش للتعهد املشخص/املتفرد يضع يف االعتبار مختلف الخصوصيات وفق تدخل  •
كل طرف ويف إطار يضمن تكامل اإلحاطة وتبادل املعلومات بشان نتائجها.

تمكني فريق التدخل من تبني مقاربة مندمجة يف سياق العمل الشبكي الفعال تزيد من  •
نجاعة التدخل لفائدة الفئة املستهدفة بالنسبة لكل قطاع.

استعراض ادوار الهياكل املتدخلة والراجعة بالنظر ملختلف الوزارات.  •
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اإلطار الراهن للتعهد بوضعيات الفئات االجتماعية
الهشة والمهددة

1 - ضبط المفاهيم

* من هي الفئات االجتماعية الهشة واملهددة ؟

حددت االستشارة وأتاح الرصد امليداني حرص تسع فئات اجتماعية هشة ومهددة اعتربت 

يمرون  الذين  واألجانب  املهددة  )الطفولة  منها  فئتني  أخضعت  وقد  شيوعا  الحاالت  أكثر 

بظروف اجتماعية استثنائية( إىل تفريعات من أجل مزيد من الدقة يف اإلحاطة بها عىل أمل 

أن يتيح التدخل الناجع لفائدتها مزيد من القدرة عىل تصويب جهود الرعاية االجتماعية 

وحرص الفئات األحق بها.

ونستعرض يف ما ييل تلك الحاالت كاآلتي :

حالة املسن املترشد الفاقد للسند •

حالة املترشد واملصاب بأمراض عقلية •

حالة املتسول الكهل واملسن و/أو الحامل إلعاقة •

حالة الطفل املهدد :  •

التسول واالنقطاع املدريس . 1

اإلهمال والترشد وفقدان السند. 2

اعتياد سوء معاملة الطفل. 3

حالة املتعاطي ألنشطة هامشية  •

حالة الطفل الجانح  •

حالة السجني املفرج عنه  •

األرس الفاقدة للمأوى بصورة استثنائية •

األجانب الذين يمرون بظروف استثنائية :  •

حالة السائح الذي أضاع وثائق سفره وليست له موارد. 1

حالة األجنبي الذي تجاوز فرتة اإلقامة القانونية. 2
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2 - شبكة التدخل لفائدة الفئات االجتماعية الهشة والمهددة

واملهددة  الهشة  االجتماعية  الفئات  برعاية  املعنية  األطراف  تعدد  إىل  أعاله  الشبكة  تشري 
وتالزم النجاعة بني مختلف أدوارها أكانت أطراف مؤسساتية أو أطراف مدنية. 

أو  نجاعتها  تأثري  ويتكامل  البعض  ببعضها  تتعزز  األدوار  بان  الحية  املمارسة  وتجزم 
محدوديتها يف تالزمية ثابتة وتنعكس نتيجته النهائية عىل محصلة طريقة التعهد بالحالة 

االجتماعية موضوع التدخل ونتائج معالجة حاجاتها وتعديل سلوكياتها.

بني  األدوار  توزيع  أهمية  عىل  التوقف  ذكرها  اآلتي  االجتماعية  الحاالت  نماذج  لنا  وتتيح 
األطراف املتدخلة وتناسقها فيما بينها للحكم عىل نجاعة التدخل الشبكي ملعالجة املشكلة 

االجتماعية التي تم تكييفها موضوعا للعناية والتعهد املشرتك.

إن العمل الشبكي فعال بقدر حرفية األطراف املعنية به وحيويتها وحرصها الدؤوب عىل 
التنسيق والتكامل خدمة لرعاية الفئات الهشة واملهددة كمشغل وطني.

المصالح االجتماعية

المصالح التربوية المصالح العدلية

المصالح
الصحية

الهياكل القضائية

مصالح
التكوين
المهني
والتشغيل

مصالح
شؤون المرأة
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سيرورة توزيع األدوار
إلسداء الخدمات األساسية

لفائدة الفئات االجتماعية الهشة والمهددة



الحالة عدد

1



الحالة عدد

1
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المنظومة التشريعية لحماية حقوق المسنين

حماية المسنين

املرجع : القانون عدد114 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 أكتوبر 1994 يتعلق بحماية املسنني.

استقبال المسنين واإلحاطة بهم في الهياكل الصحية العمومية

املرجع : منشور عدد52 املؤرخ يف 14 جوان 2008 املتعلق بـ »استقبال املسنني واإلحاطة بهم يف الهياكل الصحية العمومية«. 

صدر املنشور يف إطار الحرص عىل مزيد الرفع من جودة الخدمات املسداة للمسنني وإحاطتهم بعناية خاصة وذلك بتوفري ظروف استقبال 
بالعيادات الخارجية وإقامة تتسم باملرونة وتراعي تقدمهم يف السن نظرا لخصوصية حاجاتهم...

الفصل 1 : »يعترب مسنا يف مفهوم هذا القانون الشخص الذي تجاوز 

60 سنة من العمر«

2 : » تتحمل األرسة مسؤولية حماية أفرادها املسنني وتلبية  الفصل 

احتياجاتهم. وتقوم الدولة عند االقتضاء بمساعدة األرسة عىل القيام 
بدورها يف هذا املجال كما تعمل عىل تطوير الخدمات املوجهة للمسنني 

وتسهيل اندماجهم يف وسطهم العائيل واالجتماعي.

وتعتمد حماية املسنني عىل املبادئ التالية :

مجابهة  عىل  بمساعدتهم  وذلك  كرامتهم  وضمان  صحتهم  حماية   -
الصعوبات التي تعرتضهم يف حياتهم اليومية بحكم تقدمهم يف السن.

- مساعدتهم عىل معرفة حقوقهم وتقديم املعونة الالزمة لهم لتمكينهم 
من ممارستها واالنتفاع بها.

العائيل  الوسط  يف  واإلقصاء  التمييز  أشكال  جميع  مقاومة   -
واالجتماعي.

- تحقيق اندماجهم بواسطة تحسيس الرأي العام حول الصعوبات 
الفردية  املظاهر  حول  والدراسات  البحوث  وتشجيع  بهم  الخاصة 
املسنني  حماية  بتحقيق  الكفيلة  والوسائل  للتشيخ  والجماعية 

ورفاهتهم.

الحياة  مجاالت  جميع  يف  فعلية  بصفة  املشاركة  عىل  مساعدتهم   -
االجتماعية والثقافية والرياضية والرتفيهية.

- اعتبار حاجياتهم الخصوصية يف تصور املشاريع السكنية واستعمال 
وسائل النقل العمومي وتبسيط اإلجراءات اإلدارية...«.

الفصل 10 : »ال يتم اللجوء إىل اإليواء بمؤسسات رعاية املسنني إال عند 

يتم ضبطها  لذلك وفقا لرشوط  بديل  توفر  الرضورة ويف حالة عدم 
بأمر.«

إبقائهم  أو  الرعاية  بمؤسسات  املسنني  قبول  يمكن  »ال   :  11 الفصل 

بدون رضاهم«.

الفصل 12 : »يتعني عىل كل مسن وقع قبوله بمؤسسة رعاية عمومية 

أو خاصة تتمتع بإعانات من الدولة أن يتحمل مصاريف اإلقامة بها 
إذا كان له دخل أو ممتلكات أو كان يتمتع بنفقة... تقوم مؤسسات 
طبق  املسن  نفقة  عليهم  تجب  ممن  امليسورين  بمطالبة  الرعاية 
كامل  بتحمل  الشخصية  األحوال  مجلة  من  و44و45   43 الفصول 

مصاريف الرعاية أو قسط منها..«.

عىل  تتحصل  أن  املعوز  للمسن  الكافلة  لألرسة  »يمكن   :  18 الفصل 

مساعدة مادية لتلبية الحاجات األساسية للمسن املكفول «.
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شروط وكيفية التكفل بمسن ومن يتولى متابعة وضعيته

 املرجع : أمرعدد1017 لسنة 1996 املؤرخ يف 27 ماي 1996 يتعلق بضبط رشوط وتراتيب تكفل األرس باملسنني فاقدي للسند.

الفصل 2 : »يجب أن يكون املسن الذي يتم التكفل به سليما من كل مرض معد أو عقيل من شانه أن يشكل تهديدا لسالمته أو خطر أو إزعاجا 
ألفراد العائلة الكافلة «.

الفصل 4 : »تقدم مطالب التكفل باملسنني عىل اللجنة املختصة التابعة للمجلس الجهوي التي تتخذ قرار التكفل باالعتماد عىل تقرير اجتماعي 
يتم إعداده من طرف مصالح اإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية املختصة ترابيا وتقرير طبي تعده الهياكل الصحية العمومية«.

الفصل 7 : »يتوىل أعوان الخدمة االجتماعية التابعني لوزارة الشؤون االجتماعية مراقبة وضعية املسن داخل األرسة«.

شروط اإليواء بمؤسسات رعاية المسنين

 املرجع : أمرعدد1017 لسنة 1996 املؤرخ يف 27 ماي 1996 يتعلق بضبط رشوط وتراتيب تكفل األرس باملسنني فاقدي للسند.

الفصل 1 : » تستقبل مؤسسات رعاية املسنني كل مسن يشكو من عجز بدني يمنعه من القيام بشؤونه الحياتية الخاصة بنفسه وفاقدا لسند 
يسهر عىل خدمته «.

الفصل 2 : » يجب أن يكون املسن الذي يتم التكفل به سليما من كل مرض معد أو عقيل من شانه أن يشكل تهديدا لسالمته أو خطرا أو إزعاجا 
لبقية املسنني املقيمني باملؤسسة. ويقع إعداد تقريرين طبي واجتماعي يف الغرض من قبل املصالح العمومية املختصة «.

مراقبة الهياكل االجتماعية المهتمة بذوي االحتياجات الخصوصية)1(

 املرجع : قانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ يف 16 جوان 2008 يتعلق بالهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية.

الفصل 5 : » يقوم رئيس الهيئة العليا دون سابق إعالم بزيارة املؤسسات السجنية واإلصالحية ومراكز اإليقاف ومراكز إيواء أو مالحظة األطفال 

والهياكل االجتماعية املهتمة بذوي االحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق الترشيع الوطني الخاص بحقوق اإلنسان والحريات 
األساسية «.
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المسن المتشرد الفاقد للسند

1 - التعريف

تعريف الشخص المسن
الشخص املسن هو كل شخص تجاوز ستني سنة من العمر حسب مقتضيات الفصل األول من القانون عدد114 لسنة 1994 املؤرخ يف 

31 أكتوبر 1994 والذي يتعلق بحماية املسنني.

تعريف التشرد بالنسبة للمسن 
كما تم تعريفه سابقا هو تلك الحالة التي :

يفقد فيها السند العائيل بسبب انعدام الروابط األرسية )عدم اإلنجاب ، عدم الزواج، الرتمل مع فقدان السند،...(. •

يفقد فيها السند املادي إىل الحد الذي يعجز فيه عن توفري ابسط حاجياته والقيام بشؤونه الحياتية. •

يفقد فيها املسكن الشخيص الذي يأويه بسبب العجز عن التسويغ أو الطرد من املسكن.  •

يتخذ من الفضاءات واألماكن العامة أو الخاصة بديال عن محل السكنى. •

يبحث عن قوته بالتسول. •

يصبح الشخص املسن املترشد عرضة لإلهمال عىل مستوى العناية بصحته وهندامه مما يقلل تدريجيا إحساسه بكرامته فتضعف  •
مناعته الصحية والنفسية ويهدده اإلنهاك واالعتالل واألمراض.

2 - التعهد بوضعية » حالة المسن المتشرد الفاقد للسند «

المرحلة األولى : رصد » حالة المسن المتشرد الفاقد للسند « 

قد يرد اإلشعار بالحالة من قبل :

التواصل  • شبكة  أو  تلفزي  أو  إذاعي  أو  صحفي  خرب  طريق  عن  أو  مواطن  جمعياتي،  ناشط  االجتماعي،  األخصائي  األمن،  أعوان 
االجتماعي أو غريه.

املعني باألمر بصفة تلقائية. •

عريضة. •

المرحلة الثانية : توزيع ادوار التدخل للتعهد بـ » حالة المسن المتشرد والفاقد للسند «
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3 - توزيع األدوار لإلحاطة بـ : » المسن المتشرد الفاقد للسند «

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يتعني يف حاالت التكفف أو الترشد أو التسول عىل مأموري الضابطة العدلية )محافظو الرشطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط 
الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه( :

تلقي اإلشعارات والشكايات املتعلقة بحاالت املسنني املترشدين.. 1

التنقل عىل عني املكان ومعاينة املسن املترشد.. 2

البحث يف حدود اختصاصهم وتحرير املحارض إن اقتىض األمر ذلك.. 3

االحتفاظ بالشخص ذي الشبهة يف الحاالت التي تقتضيها رضورة البحث وفق ما يوجبه القانون.. 4

تسليم املسن املترشد إىل أهله عند التأكد من وجود سند والتحرير عليه.. 5

إعالم وكيل الجمهورية بكل جريمة بحق مسن مترشد وإحالة ما تعلق بها من اإلرشادات واملحارض يف حال عقوق األبناء إن . 6
وجدوا.

إشعار هياكل النهوض االجتماعي بالحالة )قسم النهوض االجتماعي أو الوحدة املحلية للنهوض االجتماعي( لدراسة الوضعية . 7
والتعهد بها.

يف حالة فقدان الهوية يتعني اتخاذ اإلجراءات الرضورية لتمكني املسن املترشد من هوية وذلك قبل أن تقع إحالته إىل أي طرف . 8
آخر.

يف انتظار تسوية هوية املسن املترشد يتحمل مأموري الضابطة العدلية مسؤولية إيواء املعني باألمر بمراكز اإليواء والتوجيه . 9
التابعة لوزارة الداخلية والتنمية املحلية.

يف حالة عدم استكمال البحث حول إمكانية التعرف عىل وجود سند عائيل يتعني إيواء املسن املترشد بإحدى املؤسسات التالية: . 10

مؤسسة صحية )مستشفيات عمومية(. •

مركز رعاية املسنني.  •

مراكز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بتونس أو بسوسة أو بصفاقس. •

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض االجتماعي

تتعهد الوحدة املحلية للنهوض االجتماعي مرجع نظر رصد الحالة، فتح ملف باسم الحالة املكتشفة.. 1

إعالم املصالح األمنية مرجع النظر الرتابي بالحالة التخاذ اإلجراءات التالية :. 2

نقل املعني إىل اقرب مركز أو مؤسسة رعاية صحية محلية أو جهوية حتى يقع التأكد من عدم إصابته بأمراض معدية أو  •
نفسية أو عصبية بالتعاون مع املصالح الصحية العمومية التي تأذن بتسخري سيارة إسعاف للغرض. 

انجاز تقرير اجتماعي معمق ومدقق. . 3
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اعتماد بطاقة توجيه تعوض مؤقتا بطاقة العالج نظرا للصبغة االستعجاليه للحالة املكتشفة إن تطلب األمر ذلك. . 4

يف صورة إعادة إدماج املسن بوسطه الطبيعي أو لدى عائلة استقبال :. 5

تمكني املسن املعني من مختلف الخدمات الرضورية املتوفرة. •

بخدمات  • التمتع  أولوية  من  املعني  تمكني  يقع  بالجهة حتى  املسنني  رعاية  املسنني ومركز  لرعاية  الجهوية  الجمعية  إعالم 
فريقها املتنقل.

يف صورة فقدان السند العائيل يقوم رئيس قسم النهوض االجتماعي باالتصال بمركز رعاية املسنني بالوالية أو بالواليات األخرى أو . 6
بمركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي لبحث إمكانية إيواء املعني باألمر وإعداد ملف يف الغرض.

تتواصل حلقة التعهد من قبل هياكل النهوض االجتماعي فيما يتعلق بإعداد ملف اإليواء النهائي بمركز رعاية املسنني أو لدى أرسة . 7
متطوعة كافلة عند انعدام السند العائيل وعرضه عىل اللجنة الجهوية املختصة.

مسؤولية المصالح الصحية العمومية

نجدة . 1 السند يف وضعية  فاقد  للمسن  الصحي  الكشف  مجانية  تامني  العمومية  الصحية  باملؤسسات  اإلستعجالية  املصالح  تتوىل 
اجتماعية بناء عىل بطاقة العالج أو بطاقة التوجيه املعتمدة يف الغرض،

إن تأكدت إصابة املسن بأمراض تحول دون إيداعه باملؤسسات االجتماعية املختصة أو لدى األرس الكافلة وفق ما نص عليه القانون . 2
تتعهد املؤسسة االستشفائية بإبقائه لديها للعالج أو بإحالته عىل مؤسسة استشفائية مختصة إىل حني تعافيه أو استقرار حالته 

الصحية.

يتوىل مدير املؤسسة الصحية املتعهدة باملسن املرشد إبالغ رئيس قسم النهوض االجتماعي بتطور وضعية املسن الصحية إلعداد . 3
ملف إيداعه.

مسؤولية المصالح التابعة لوزارة شؤون المرأة

تتوىل اإلدارات اإلقليمية لوزارة شؤون املرأة إحالة قائمة يف األرس الراغبة يف كفالة مسن فاقد للسند ألقسام النهوض االجتماعي.. 1

التحيني الدوري للسجل للتأكد من تواصل استعداد األرس الراغبة يف احتضان مسن بني أفرادها.. 2

التنسيق مع هياكل النهوض االجتماعي الختيار من تتوفر لديها الرشوط الحياتية امليرسة التي تتناسب والحاجات الخصوصية . 3
للمسن.

عىل . 4 املبارش  والتعرف  املسنني  إيداع  ملتابعة وضعيات  املسنني  رعاية  ومراكز  االجتماعي وجمعيات  النهوض  هياكل  مع  التنسيق 
الخدمات واإلمكانات املتاحة وتقديم الدعم الالزم.
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المنظومة التشريعية لحماية حقوق المصابين بأمراض عقلية

حماية المصابين باضطرابات عقلية

املرجع : - قانون عدد83 لسنة 1992 املؤرخ يف 3 أوت 1992 املتعلق بالصحة العقلية.

- قانون عدد40 لسنة 2004 املؤرخ يف 3 ماي 2004 املتعلق بالصحة العقلية وبرشوط اإليواء يف املستشفى بسبب اضطرابات عقلية

اضطرابات  بسبب  املستشفى  يف  األشخاص  إيواء  »يتم   :  1 الفصل 

الكرامة  الفردية ويف ظروف تضمن  الحريات  عقلية يف دائرة احرتام 
البرشية «.

الفصل 2 : » يجب حماية كل شخص مصاب باضطراب عقيل من كل 

استغالل أو تجاوز أو معاملة غري إنسانية أو مهينة «.

الباب الثالث: يف إيواء األشخاص املصابني باضطرابات 
عقلية دون رضاهم.

يف  عقلية  باضطرابات  إيواء شخص مصاب  يمكن  ال   «  :  11 الفصل 

املستشفى دون رضاه إال إذا :

عىل . 1 التحصيل  املستحيل  من  بها  املصاب  االضطرابات  جعلت 

رضاه.

استوجبت حالته إسعافات مستعجلة . 2

إذا كانت حالته الصحية تمثل تهديدا لسالمته أو لسالمة غريه.«. 3

املريض  رىض  دون  باملستشفى  اإليواء  يقع  أن  يمكن   «  14 الفصل 

حسب طريقتني : إما بطلب من الغري أو وجوبيا«.

القسم األول : يف اإليواء باملستشفى بطلب من الغري

عقلية  باضطرابات  مصاب  شخص  إيواء  يمكن   «  :  15 الفصل 

معنى  عىل  بالغري  يراد  الغري.  من  وبطلب  رضاه  دون  باملستشفى 
الويل  أو  الحوايش  أو  القرين  أو  الفروع  أو  القانون احد األصول  هذا 

الرشعي للمريض.

يقدم مطلب اإليواء من قبل الغري مصحوبا بشهادتني طبيتني يرجع 
املبينة  الرشوط  إن  وتثبتان  يوما  عرش  خمسة  من  اقل  إىل  تاريخهما 
بالفصل 11 من هذا القانون متوفرة ويجب أن يكون صاحب املطلب 
رشيدا ومتمتعا بكامل مداركه العقلية.ويتحتم أن يكون املطلب معلال 
به...  تقدم  الذي  الشخص  طرف  من  وممىض  اليد  بخط  ومكتوبا 
ويجب أن تكون إحدى الشهادتني الطبيتني محررة من طرف طبيب 
الحالة  األخري  هذا  ويعاين  عمومي  صحي  بهيكل  يمارس  نفساني 
العقلية للشخص الذي سيعالج ويبني خصوصيات مرضه ورضورة 
إيوائه باملستشفى دون رضاه. وال يمكن أن يمكن بحال أن تربط بني 

الطبيبني عالقة قرابة أو مصاهرة إىل غاية الدرجة الثانية.

عىل انه يف الحاالت املستعجلة يكفي إليواء شخص مصاب باضطرابات 
عقلية بطلب من الغري تقديم شهادة طبية واحدة محررة من طبيب 

نفساني يمارس بهيكل صحي عمومي «.

أيام  الثمانية  غضون  يف  العمومية  الصحة  وزارة  »تبلغ   18 الفصل 

املوالية لإليواء باملستشفى اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الشخص 
الواقع إيواؤه والشخص الذي تقدم بطلب اإليواء:

إىل وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائية التي يوجد بها مقر . 1

الشخص الواقع إيواؤه باملستشفى بدائرة اختصاصها.

إىل وكيل الجمهورية أدى املحكمة االبتدائية التي تقع مؤسسة . 2

اإليواء بدائرتها.

بدائرة . 3 اإليواء  مؤسسة  تقع  التي  االبتدائية  املحكمة  رئيس  إىل 

إجراء  بكل  اإلذن  أو  املريض  سماع  يتوىل  والذي  اختصاصها 

يراه صالحا ملعاينة حالته الصحية «.

باملستشفى  شخص  بإيواء  املتخذ  لإلجراء  حد  يوضع   «  20 الفصل 

النفساني  الطبيب  يشهد  حاملا  القانون  هذا  من   15 للفصل  تطبيقا 
بناء  تم  الذي  باملستشفى  اإليواء  بان رشوط  اإليواء  بمؤسسة  املبارش 
عىل طلب مقدم من طرف الغري لم تعد متوفرة ويضمن ذلك بالدفرت 

املنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون..«

يف  اإليواء  بها  الواقع  االستشفائية  املؤسسة  مدير  »يشعر   22 الفصل 

املختصة  للمصلحة  للخروج  املوالية  ساعة  والعرشين  األربع  ظرف 
بالفصل  إليهما  املشار  الجمهورية  ووكييل  العمومية  الصحة  بوزارة 
ومحل  باسم  علما  ويحيطهم  املريض  بخروج  القانون  هذا  من   18

إقامة الشخص الذي آواه «.

القسم الثاني : يف اإليواء الوجوبي

الفصل 24 » يكون قرار اإليواء الو جوبي باملستشفى من اختصاص 

الشخص  إقامة  مقر  بدائرتها  يوجد  التي  االبتدائية  املحكمة  رئيس 
صادر  كتابي  بطلب  املحكمة  االمرلرئيس  ويرفع  إيواؤه  سيقع  الذي 
عن أي سلطة صحية عمومية أو من وكيل الجمهورية ويكون املطلب 

مشفوعا برأي كتابي.

رئيس  ويأذن   )2004 /5 /3 تنقيح  بمقتىض  جديدة  ثانية  )فقرة 
تشكل  الذين  لألشخاص  جوبي  الو  باإليواء  االبتدائية  املحكمة 
اضطراباتهم العقلية خطرا عىل سالمتهم أو عىل سالمة غريهم وذلك 
الذي  الشخص  إقامة  مقر  من  عمومية  استشفائية  مؤسسة  بأقرب 
ويتم  العقلية  األمراض  يف  مختص  قسم  بها  يتوفر  لإليواء  سيخضع 
ذلك بعد سماع املريض بالجلسة من قبل رئيس املحكمة االبتدائية أو 
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ميثاق المريض

املرجع : منشور عدد 36 مؤرخ يف 19ماي 2009 يتعلق بإصدار ميثاق املريض

ينص املنشور عىل مختلف حقوق وواجبات املرىض سواء منها الحقوق والواجبات التي تم تكريسها بالنصوص الترشيعية والرتتيبية الجاري بها 
العمل أو تلك التي تقتضيها أخالقيات املهن الصحية بصفة عامة.

ويهدف املنشور إىل اإلملام بتلك الحقوق والواجبات والتقيد بها من قبل الهياكل واملؤسسات الصحية من ناحية واملرىض من ناحية أخرى.

أحكام من تجب لهم النفقة بموجب القرابة

املرجع : أمر عيل مؤرخ يف 13 أوت 1956 يتعلق بإصدار مجلة األحوال الشخصية

الفصل 43 :» املستحق للنفقة بالقرابة صنفان :

- األبوان واألصول من جهة األب وان علوا ، ومن جهة األم يف حدود الطبقة األوىل.

- األوالد وان سفلوا » )بمقتىض تنقيح القانون عدد 74 لسنة 1993 املؤرخ يف 12/7/1993)

الفصل 44 : » يجب عىل األوالد املورسين ذكورا أو إناثا، اإلنفاق عىل من كان فقريا من األبوين ومن أصول األب وان علوا ومن أصول األم يف حدود 
الطبقة األوىل «.

الفصل 50 : » تشمل النفقة الطعام والكسوة واملسكن والتعليم وما يعترب من الرضوريات يف العرف والعادة «.

من ينوبه وان تعذر ذلك فيتم سماعه بمقر إقامته. وال يتم اإليواء يف 
هذه الحالة إال بعد اإلدالء بقرار رئيس املحكمة املعينة يف هذا الغرض.

بمؤسسة  نفساني  طبيب  طرف  من  محررة  طبية  شهادة  وتحال 
ووزارة  الجمهورية  ووكيل  املذكورة  املحكمة  رئيس  من  لكل  اإليواء 
الصحة العمومية يف غضون الثماني وأربعني ساعة التي تعقب القبول 
باملستشفى. يسجل قرار اإليواء الو جوبي باملستشفى يف دفرت خاص«.

الفصل 28 )جديد بمقتىض تنقيح 2004/5/3( « يتم خروج املرىض 

الذين تم إيواؤهم وجوبا يف املستشفى عندما يرصح الطبيب النفساني 
املبارش بمؤسسة اإليواء ضمن شهادة طبية بأنه يمكن اإلذن بالخروج.

ويف هذه الحالة يجب عىل مدير مؤسسة اإليواء تضمني ذلك الترصيح 
بالدفرت الخاص املنصوص عليه بالفصل 23من هذا القانون وعرض 
األمر يف ظرف ثمان وأربعني ساعة عىل رئيس املحكمة املختصة ترابيا 
الذي يبت يف شانه دون تأخري وعليه إعالم إدارة املستشفى بقراره يف 
ظرف ثمان وأربعني ساعة عىل أقىص تقدير وبانقضاء ذلك األجل يتم 

وجوبا رفع اإليواء«.

الباب الرابع: يف حماية األشخاص املصابني باضطرابات عقلية.

الفصل 30 )مكرر بمقتىض تنقيح 3/5/ 2004( » تتحمل الدولة 
نفقات عالج وإيواء األشخاص املرىض الذين يخضعون لنظام اإليواء 

الوجوبي«.

جميع  أسبوع  اجل  يف  العمومية  الصحة  وزارة  تبلغ   «  31 الفصل 
القرارات الصادرة بإيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية بناء عىل 
التي عليها رفع األمر إىل  العدل  الغري أو وجوبيا إىل وزارة  طلب من 
طبقا  باألمر  املعني  املريض  أموال  إدارة  يف  للنظر  املختصة  املحكمة 

للترشيع املتعلق بحماية القرص والرشد فاقدي األهلية «.

املصابني  املرىض  تأوي  التي  املؤسسات  زيارة  تقع   «  32 الفصل 
السنة من  أيام غري محددة وعىل األقل مرة يف  باضطرابات عقلية يف 
طرف األطباء املتفقدين للصحة العمومية وكذلك من طرف األشخاص 
أو  االبتدائية  املحكمة  رئيس  الغرض  لذلك  خصيصا  يعينهم  الذين 
وكيل الجمهورية أو الوايل الذين توجد املؤسسة بدوائرهم الرتابية..«.
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مهام مركز الرعاية االجتماعية »األمان« وشروط اإليواء به

املرجع : امرعدد43. لسنة 2007املؤرخ يف 3 جانفي 2007 يتعلق بإحداث مركز الرعاية االجتماعية »األمان« وضبط تنظيمه اإلداري واملايل وتراتيب 
سريه.

 مهام املركز

الفصل 3 : » تتمثل مهام املركز يف ما ييل :

احتضان األشخاص فاقدي السند الذين دخلوا مرحلة استقرار نفيس اثر استكمال عالجهم بأقسام الصحة النفسية باملؤسسات العمومية  •

للصحة وال يستدعي وضعهم الصحي اإلقامة بهذه املستشفيات.

توفري اإلقامة للفئة املستهدفة وتامني مستلزمات الرعاية األساسية واإلحاطة االجتماعية والصحية والنفسية لها  •

توفري خدمات الرعاية النهارية للمقيمني وتمكينهم من ممارسة أنشطة ذات صبغة ترفيهية وتاهيلية وإدماجية«. •

رشوط القبول :  •

يتم القبول باملركز بناء عىل ملف يتضمن :

تقرير طبي مفصل يبني أن الشخص املعني تجاوز املرحلة النشيطة للمرض ودخل مرحلة االستقرار النفيس، •

تقرير اجتماعي يبني الوضعية االجتماعية للمعني وخاصة فقدانه للسند «. •

مراقبة الهياكل االجتماعية المهتمة بذوي االحتياجات الخصوصية)1(

املرجع : قانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ يف 16 جوان 2008 يتعلق بالهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية.

الفصل 5 : »يقوم رئيس الهيئة العليا دون سابق إعالم بزيارة املؤسسات السجنية واإلصالحية ومراكز اإليقاف ومراكز إيواء أو مالحظة األطفال 

والهياكل االجتماعية املهتمة بذوي االحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق الترشيع الوطني الخاص بحقوق اإلنسان والحريات 
األساسية«.

)1( عالوة عىل هياكل الرقابة والتفقد التابعة لوزارتي الشؤون االجتماعية والصحة العمومية يف حدود املشموالت
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المتشرد المصاب بأمراض عقلية

1 - التعريف

املترشد املصاب بأمراض أو اضطرابات عقلية قد يكون كهال أو مسنا - له أرسة أو فاقدا للسند - وتدل املعاينة امليدانية عىل اتصاف 
الحالة بما ييل:

يفقد فيها الشخص القدرة عىل التمييز العاقل إن كان معتوها. •

يفقد فيها القدرة عىل اعتماد املعايري األخالقية واالنضباط لها. •

 يعجز عن توفري ابسط حاجياته والقيام بشؤونه الحياتية.  •

يغادر املسكن العائيل دون رجعة أو يعود إليه يف أوقات متباعدة أو ال يتذكر إن كان له محل سكنى.  •

تعجز األرسة عىل السيطرة عليه لعدوانيته أو عدم القدرة عىل التواصل معه.  •

يتخذ من الفضاءات واألماكن العامة أو الخاصة بديال عن محل السكنى. •

يبحث عن قوته بالتسول.  •

يرفض املساعدة.  •

يصبح عرضة لإلهمال عىل مستوى العناية بصحته وهندامه مما يقلل تدريجيا إحساسه بكرامته فتضعف مناعته الصحية والنفسية  •
ويهدده اإلنهاك واالعتالل واألمراض.

2 - التعهد بوضعية » المتشرد المصاب باضطرابات عقلية «

المرحلة األولى : رصد » المتشرد المصاب باضطرابات عقلية «
قد يرد اإلشعار بالحالة من قبل :

التواصل  • شبكة  أو  تلفزي  أو  إذاعي  أو  صحفي  خرب  طريق  عن  أو  ،مواطن  جمعياتي  ناشط  االجتماعي،  ،األخصائي  األمن  أعوان 
االجتماعي أو غريه.

املعني باألمر بصفة تلقائية. •

عريضة. •

احد أفراد األرسة. •

المرحلة الثانية : توزيع ادوار التدخل للتعهد بـ » المتشرد المصاب باضطرابات عقلية «
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3 - توزيع األدوار للتعهد بـ : » المتشرد المصاب باضطرابات عقلية «

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

عند التعهد بوضعية مترشد مصاب باضطرابات عقلية يتعني عىل مأموري الضابطة العدلية )محافظو الرشطة وضباطها ورؤساء 
مراكزها وضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه(  :

تلقي اإلشعارات والشكايات املتعلقة بالحالة. •

التنقل عىل عني املكان ومعاينة املرشد املصاب باضطرابات عقلية. •

البحث يف حدود اختصاصهم وتحرير املحارض إن اقتىض األمر ذلك. •

االحتفاظ بالشخص ذي الشبهة يف الحاالت التي تقتضيها رضورة البحث وفق ما يوجبه القانون. •

تسليم الشخص املرشد املصاب باضطرابات عقلية إىل أهله عند التأكد من وجود سند والتحرير عليه. •

إشعار هياكل النهوض االجتماعي بالحالة ) قسم النهوض االجتماعي أو الوحدة املحلية للنهوض االجتماعي( لدراسة الوضعية  •
والتعهد بها.

إعالم وكيل الجمهورية بكل جريمة بلغهم العلم بها وإحالة ما تعلق بها من اإلرشادات واملحارض يف حال عقوق األبناء إن وجدوا  •
بالنسبة لألب أو األم املصاب)ة( أو عجز الوالدين عن التكفل بابنهم املصاب أو عجز احد الزوجني عن التكفل بقرينه املصاب أو 

تقصري بني يف الرعاية من طرف من هو متقدم عىل املعني الفاقد للسند العائيل.

يف حالة فقدان الهوية يتعني اتخاذ اإلجراءات الرضورية لتمكني املرشد املصاب باضطرابات عقلية من هوية وذلك قبل أن تقع  •
إحالته إىل أي طرف آخر.

 إذا كان املعني باألمر يمثل خطرا عىل نفسه وعىل اآلخرين تتوىل مصالح الضابطة العدلية نقله إىل املؤسسة الصحية املعنية  •
باعتماد اإلجراءات املعمول بها يف الغرض.

يف حالة عدم استكمال البحث حول إمكانية التعرف عىل وجود سند عائيل أو يف انتظار تسوية هوية املرشد املصاب باضطرابات  •
عقلية تتوىل مصالح الضابطة العدلية إيواء املعني باألمر باملؤسسات الصحية املختصة )أقسام الصحة النفسية أو الرازي (.

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض االجتماعي

تتعهد الوحدة املحلية للنهوض االجتماعي مرجع نظر رصد الحالة، فتح ملف باسم الحالة املكتشفة أو التي تم اإلشعار بها.. 1

التأكد من هوية املعني والبيانات الخاصة بأرسته بالتعاون مع املصالح األمنية.. 2

التعهد بالحالة وانجاز تقرير اجتماعي معمق والتدخل وفق ما تقتضيه وضعية املعني باألمر.. 3

ويمكن يف هذا الصدد تصور حاالت مختلفة يرتتب عنها مسار تدخل مختلف :

حالة املصاب الذي له أرسة وال يمثل خطرا عىل نفسه وعىل اآلخرين.  •

حالة املصاب الذي يمثل خطرا عىل نفسه وعىل اآلخرين وذلك سواء كانت له أرسة أو ال.  •
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حالة املصاب الذي له أرسة وال يمثل خطرا عىل نفسه وعىل اآلخرين.

إنجاز تقرير اجتماعي معمق مع الرتكيز عىل الجانب الرعائي والعالئقي. . 1

أو لدى األرسة . 2 باألمر لدى أرسته  املعني  إدماج  العائلية بهدف  بالوساطة  الجوانب والقيام  باملعني وبأرسته من مختلف  التعهد 
املوسعة. 

حالة املصاب الذي يمثل خطرا عىل نفسه وعىل اآلخرين ويحتاج لتدخل استعجايل.

إعالم مأموري الضابطة العدلية الذين يتولون إبالغ وكيل الجمهورية بذلك.. 1

إذا استوجبت حالة املصاب إسعافات مستعجلة » يمكن أن يقع اإليواء باملستشفى دون رىض املريض حسب طريقتني : إما بطلب . 2
من الغري أو وجوبيا « )الفصل 14).

يمكن لألخصائي االجتماعي إبالغ احد األصول أو الفروع أو القرين أو الحوايش أو الويل الرشعي للمريض بإمكانية إيواء الشخص . 3
املصاب باضطرابات عقلية باملستشفى دون رضاه عىل معنى القانون)1) ووفق اإلجراءات التي نص عليها.

يف الحاالت املستعجلة يكفي إليواء شخص مصاب باضطرابات عقلية تقديم طلب من الغري )أحد األصول أو الفروع أو القرين أو . 4
الحوايش أو الويل الرشعي للمريض ( يكون رشيدا ومتمتعا بكامل مداركه العقلية ويتحتم أن يكون املطلب معلال ومكتوبا بخط اليد 
وممىض من طرف الشخص الذي تقدم به مدعوما بشهادة طبية واحدة محررة من طبيب نفساني يمارس بهيكل صحي عمومي. 

املصالح . 5 مع  بالتنسيق  االجتماعي  للنهوض  املحلية  والوحدة  االجتماعي  النهوض  قسم  قبل  من  واملتابعة  التعهد  مسار  يتواصل 
الصحية فيما يتعلق بـ :

إعادة إدماج املصاب بعائلته أو بالعائلة املوسعة عند استقرار حالته وتوعية أفراد األرسة بأدوارهم العائلية وتقديم الدعم املادي  •
واملعنوي )بطاقة معالجة- منحة قارة- اقتناء أدوية...(- عند اللزوم،

التعاون مع الهياكل الصحية املعنية عىل استكمال ملف إيواء الحالة عند اللزوم بمركز الرعاية االجتماعية “األمان” ملن ال سند له،  •

مسؤولية المصالح الصحية العمومية

تتوىل املصالح اإلستعجالية باملؤسسات الصحية العمومية تأمني مجانية الكشف الصحي للمترشدين املصابني بأمراض عقلية يف . 1
وضعية نجدة اجتماعية بناء عىل بطاقة العالج أو بطاقة التوجيه املعتمدة يف الغرض،

 تبلغ إدارة الصحة العمومية يف غضون الثمانية أيام املوالية لإليواء باملستشفى اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الشخص الواقع . 2
إيواؤه والشخص الذي تقدم بطلب اإليواء :

إىل وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائية التي يوجد بها مقر الشخص الواقع إيواؤه باملستشفى بدائرة اختصاصها. •

إىل وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائية التي تقع مؤسسة اإليواء بدائرتها. •

إىل رئيس املحكمة االبتدائية التي تقع مؤسسة اإليواء بدائرة اختصاصها والذي يتوىل سماع املريض أو اإلذن بكل إجراء يراه  •
صالحا ملعاينة حالته الصحية)2).

اإليواء . 3 رشوط  بان  اإليواء  بمؤسسة  املبارش  النفساني  الطبيب  يشهد  حاملا  باملستشفى  شخص  بإيواء  املتخذ  لإلجراء  حد  يوضع 
باملستشفى الذي تم بناء عىل طلب مقدم من طرف الغري لم تعد متوفرة ويضمن ذلك بالدفرت املعتمد يف الغرض عليه بالفصل 23 

من هذا القانون..«)3)

)1( الباب الثالث من قانون عدد83 لسنة 1992 املؤرخ يف 3 اوت 1992 املتعلق بالصحة العقلية.

)2( الفصل 19 من قانون عدد83 لسنة 1992 املؤرخ يف 3 أوت 1992 املتعلق بالصحة العقلية,

)3( الفصالن 15 و 23 من قانون عدد83 لسنة 1992 املؤرخ يف 3 أوت 1992 املتعلق بالصحة العقلية.
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يشعر مدير املؤسسة االستشفائية الواقع بها اإليواء يف ظرف األربع والعرشين ساعة املوالية للخروج للمصلحة املختصة بوزارة . 4
الصحة العمومية ووكييل الجمهورية بخروج املريض ويحيطهم علما باسم ومحل إقامة الشخص الذي آواه.)1)

بإيواء . 5 الصادرة  القرارات  جميع  أسبوع  اجل  يف  العمومية  الصحة  وزارة  تبلغ  عقلية  باضطرابات  املصابني  األشخاص  لحماية   
شخص مصاب باضطرابات عقلية بناء عىل طلب من الغري أو وجوبيا إىل وزارة العدل التي عليها رفع األمر إىل املحكمة املختصة 

للنظر يف إدارة أموال املريض املعني باألمر طبقا للترشيع املتعلق بحماية القرص والرشد فاقدي األهيل )2). 

أيام غري محددة . 6 التي تأوي املرىض املصابني باضطرابات عقلية يف  العمومية زيارة املؤسسات  املتفقدون للصحة   يتوىل األطباء 
وعىل األقل مرة يف السنة)3) وكذلك من طرف األشخاص الذين يعينهم خصيصا لذلك الغرض رئيس املحكمة االبتدائية أو وكيل 

الجمهورية أو الوايل الذين توجد املؤسسة بدوائرهم الرتابية.

 يف حال اإليواء الوجوبي تحيل املصالح الصحية شهادة طبية محررة من طرف طبيب نفساني بمؤسسة اإليواء لكل من رئيس . 7
املحكمة االبتدائية مرجع النظر ووكيل الجمهورية ووزارة الصحة العمومية يف غضون الثماني وأربعني ساعة التي تعقب القبول 

باملستشفى. 

 تحرص املصالح الصحية عىل تسجيل قرار اإليواء الو جوبي باملستشفى يف دفرت خاص.. 8

 التنسيق مع املصالح االجتماعية املتعهدة إلبالغها بتطور الوضعية الصحية للمعني والظروف املثىل لرعايته حتى يتسنى اإلعداد . 9
الجيد إلعادة إدماجه بوسطه األرسي بعد استقرار وضعيته الصحية إن كان له سند عائيل أو إعداد ملف اإليواء بمركز الرعاية 
االجتماعية “األمان” بعد التنسيق املسبق مع إدارتها عند التأكد الطبي من استقرار الحالة الصحية للمصاب عقليا وثبوت عدم 

توفر السند العائيل.

مسؤولية الهياكل القضائية

إن قرار اإليواء الوجوبي باملستشفى لألشخاص الذين تشكل اضطراباتهم العقلية خطرا عىل سالمتهم أو عىل سالمة اآلخرين من . 1
اختصاص رئيس املحكمة االبتدائية التي يوجد بدائرتها مقر إقامة الشخص الذي سيقع إيواؤه ويرفع األمر لرئيس املحكمة بطلب 

كتابي صادر عن أي سلطة صحية عمومية أو من وكيل الجمهورية ويكون املطلب مشفوعا برأي كتابي)4).

بناء عىل بالغ إدارة الصحة العمومية يف غضون الثمانية أيام املوالية لإليواء باملستشفى بالنسبة السم ولقب ومهنة ومقر كل من . 2
الشخص الواقع إيواؤه والشخص الذي تقدم بطلب اإليواء يتعهد باملوضوع كل من :

وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائية التي يوجد بها مقر الشخص الواقع إيواؤه باملستشفى بدائرة اختصاصها. •

وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائية التي تقع مؤسسة اإليواء بدائرتها. •

يتوىل رئيس املحكمة االبتدائية التي تقع مؤسسة اإليواء بدائرة اختصاصها سماع املريض أو اإلذن بكل إجراء يراه صالحا ملعاينة . 3
حالته الصحية.

لحماية األشخاص املصابني باضطرابات عقلية. تتوىل املحكمة املختصة النظر يف إدارة أموال املريض املعني باألمر طبقا للترشيع . 4
املتعلق بحماية القرص والرشد فاقدي األهلية 

يتوىل رئيس املحكمة االبتدائية أو وكيل الجمهورية الذين توجد املؤسسة بدوائرهم الرتابية تكليف أشخاص بزيارة املؤسسات التي . 5
تأوي املرىض املصابني باضطرابات عقلية يف أيام غري محددة وعىل األقل مرة يف السنة  يعينهم خصيصا لذلك الغرض.

)1( الفصالن 18 و22 من قانون عدد83 لسنة 1992 املؤرخ يف 3 أوت 1992 املتعلق بالصحة العقلية

)2( الفصل 31 من قانون عدد83 لسنة 1992 املؤرخ يف 3 أوت 1992 املتعلق بالصحة العقلية

)3( الفصل 32 من قانون عدد83 لسنة 1992 املؤرخ يف 3 أوت 1992 املتعلق بالصحة العقلية

)4( الفصل 24 من قانون عدد83 لسنة 1992 املؤرخ يف 3 أوت 1992 املتعلق بالصحة العقلية
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المنظومة التشريعية لحماية األشخاص من التسول

في الجرائم االجتماعية

املرجع : القانون عدد 46لسنة 2005 مؤرخ يف 6 جوان 2005 يتعلق باملصادقة عىل اعادة تنظيم بعض أحكام املجلة الجنائية وإعادة صياغتها.

الفصل 15 مكرر )أضيف بالقانون عدد89 لسنة 1999 املؤرخ يف 2 أوت 1999( »للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ ملدة أقصاها عام واحد أن 

تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة وذلك دون اجر وملدة ال تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتني عن كل 
يوم سجن )نقحت الفقرة األوىل بالقانون عدد68 لسنة 2009 املؤرخ يف 12 اوت 2009)

ويحكم بهذه العقوبة يف جميع املخالفات ويف الجنح التي يقىض فيها بعقوبة سجن ال تتجاوز املدة املذكورة أعاله وهي الجنح التالية :

- بالنسبة للجرائم االجتماعية :

* التكفف.

في التسول والتسكع

املرجع : أمر حول «التسول« تاريخ 23/1/1902 صادر يف الرائد الرسمي التونيس تاريخ 1/2/1902ص89 واملنقح باألمر الصادر يف 3/4/1939 
بالرائد الرسمي عدد576 املؤرخ يف 16/5/1939

 شهدت تونس يف ظل االستعمار الفرنيس صدور :

- أمر حول » التسول « تاريخ 23/1/1902 صادر يف الرائد الرسمي التونيس تاريخ 1902/2/1 ص 89 واملنقح باألمر الصادر يف 1939/4/3 
بالرائد الرسمي عدد 576 املؤرخ يف 1939/5/16 «

- أمر حول » الهمج « بتاريخ 25/7/1923 صادر يف الرائد الرسمي التونيس تاريخ 1923/9/29 ص 1103. والذي قرن الهمج بالتسكع 
والذي عرف كالتايل : » املتسكع كل شخص عمره أكثر من 15سنة وليس له مقر معلوم وال موارد للعيش وال يثبت امتهانه لحرفة أو وظيفة..

وعقوبة ذلك 6 أشهر سجن ويحجر عليه التواجد يف مدن تونس، سوسة، صفاقس وبنزرت ملدة 5 سنوات اثر ذلك «.

حماية المسنين

املرجع : القانون عدد114 لسنة 1994 املؤرخ يف 31 اكتوبر 1994 يتعلق بحماية املسنني.

الفصل 1 : »يعترب مسنا يف مفهوم هذا القانون الشخص الذي تجاوز 

60 سنة من العمر«

أفرادها املسنني وتلبية  » تتحمل األرسة مسؤولية حماية   :  2 الفصل 

احتياجاتهم. وتقوم الدولة عند االقتضاء بمساعدة األرسة عىل القيام 
بدورها يف هذا املجال كما تعمل عىل تطوير الخدمات املوجهة للمسنني 

وتسهيل اندماجهم يف وسطهم العائيل واالجتماعي «.

وتعتمد حماية املسنني عىل املبادئ التالية :
مجابهة  عىل  بمساعدتهم  وذلك  كرامتهم  وضمان  صحتهم  حماية   -
الصعوبات التي تعرتضهم يف حياتهم اليومية بحكم تقدمهم يف السن.

- مساعدتهم عىل معرفة حقوقهم وتقديم املعونة الالزمة لهم لتمكينهم 

من ممارستها واالنتفاع بها.

العائيل  الوسط  يف  واإلقصاء  التمييز  أشكال  جميع  مقاومة   -
واالجتماعي.

- تحقيق اندماجهم بواسطة تحسيس الرأي العام حول الصعوبات 
الفردية  املظاهر  حول  والدراسات  البحوث  وتشجيع  بهم  الخاصة 
املسنني  حماية  بتحقيق  الكفيلة  والوسائل  للتشيخ  والجماعية 

ورفاهتهم.

الحياة  مجاالت  جميع  يف  فعلية  بصفة  املشاركة  عىل  مساعدتهم   -
االجتماعية والثقافية والرياضية والرتفيهية.

- اعتبار حاجياتهم الخصوصية يف تصور املشاريع السكنية واستعمال 
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النهوض باألشخاص المعوقين وحمايتهم

 املرجع : قانون توجيهي عدد83 لسنة 2005 املؤرخ يف 15 أوت 2005 املتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقني وحمايتهم.

أحكام عامة
الفصل 3 : » تعترب مسئولية وطنية :

- الوقاية من اإلعاقة والكشف املبكر عنها والحد من انعكاساتها،

- حماية األشخاص املعوقني من االستغالل االقتصادي والجنيس والترشد واإلهمال والتخيل،

- تامني الخدمات الصحية واالجتماعية لهم،

- تأهيلهم وتربيتهم وتعليمهم وتكوينهم املهني،

- تشغيلهم وإدماجهم يف الحياة العامة،

- توفري ظروف العيش الكريم لهم والنهوض بهم.

وتتظافر جهود األرسة والدولة والجماعات املحلية واملنشات واملؤسسات العمومية واملؤسسات الخاصة واملنظمات الوطنية والجمعيات واألفراد 
واألشخاص املعوقون لتجسيم هذه املسئولية الوطنية «.

وسائل النقل العمومي وتبسيط اإلجراءات اإلدارية...«.

الفصل 10 : »ال يتم اللجوء إىل اإليواء بمؤسسات رعاية املسنني إال عند 

يتم ضبطها  لذلك وفقا لرشوط  بديل  توفر  الرضورة ويف حالة عدم 
بأمر.«.

11 : » ال يمكن قبول املسنني بمؤسسات الرعاية أو إبقائهم  الفصل 

بدون رضاهم «.

الفصل 12 : » يتعني عىل كل مسن وقع قبوله بمؤسسة رعاية عمومية 

أو خاصة تتمتع بإعانات من الدولة أن يتحمل مصاريف اإلقامة بها 
أو كان يتمتع بنفقة...تقوم مؤسسات  أو ممتلكات  له دخل  إذا كان 
طبق  املسن  نفقة  عليهم  تجب  ممن  امليسورين  بمطالبة  الرعاية 
كامل  بتحمل  الشخصية  األحوال  مجلة  من  و45  و44   43 الفصول 

مصاريف الرعاية أو قسطا منها..«.

عىل  تتحصل  أن  املعوز  للمسن  الكافلة  لألرسة  »يمكن   :  18 الفصل 

مساعدة مادية لتلبية الحاجات األساسية للمسن املكفول«.
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التسول والتسكع

1 - التعريف

اقرتن »التسول« الذي جرمه القانون ومنعه باملنطقة البلدية بـ »التسكع« و»الهمج«)1)  •

املتسكع هو كل شخص عمره أكثر من 15سنة وليس له مقر معلوم وال موارد للعيش وال يثبت امتهانه لحرفة أو وظيفة )وفق املرجع  •
املشار إليه آنفا عدد22).

املستشفيات واملؤسسات  • العمومي واألسواق واملساجد وأمام  النقل  العامة واملحطات وبوسائل  بالشوارع والساحات  املتسول  يعمد 
العمومية والبنوك واملطاعم إىل استعطاف الغري واستجدائه طلبا للمساعدة وقد يلتجئ إىل الطرق عىل أبواب املنازل باألحياء والتجمعات 

السكنية والعمارات..

يدر التسول عىل صاحبه مبالغ مالية ومساعدات عينية تشجع املعني عىل امتهانه والعود.  •

ترتاوح العقوبة املستوجبة عىل املتسول بني الخطية والسجن مدة شهر ويرفع العقاب إىل ثالثة أشهر يف صورة العود. •

تسلط نفس العقوبات عىل كل شخص حث بأي طريقة كانت عىل التسول أو ساعد عليه أو سهل تعاطيه. •

في التكفف
بالشوارع  • العامة  الصدقة مستدرا عطف  الحصول عىل  أو قروحا بقصد  بدنيا  بنفسه سقوطا  الذي يوهم  الشخص  املتكفف)2) هو 

والساحات العامة واملحطات وبوسائل النقل العمومي واألسواق.

واملساجد وأمام املستشفيات واملؤسسات العمومية والبنوك واملطاعم وقد يلتجؤن إىل الطرق عىل أبواب املنازل باإلحياء والتجمعات  •
السكنية بالعمارات.

يعمد املتكفف غالبا إىل حمل شهادة مدلسة أو غري ذلك من األوراق املدلسة املعدة للتعريف باألشخاص أو يستظهر بوصفة طبية عجز  •
عن تسديد ثمن اقتناء األدوية املنصوصة بها.

تستخدم النسوة املتكففات أطفالهن أو قد تكرتيهن بغية استدرار عطف العامة. •

يكون التكفف يف بعض األوقات واملناسبات باستخدام األطفال يف شكل جماعي منظم. •

يدر التكفف عىل صاحبه مبالغ مالية هامة ومساعدات عينية تشجعه عىل العود. •

التكفف جنحة عقوبته اشد من التسول باعتباره مخالفة)3). •

يف  املؤرخ  عدد576  الرسمي  بالرائد   3/4/1939 يف  الصادر  باألمر  واملنقح  1/2/1902ص89  تاريخ  التونيس  الرسمي  الرائد  يف  صادر   23/1/1902 بتاريخ  »التسول«  حول  أمر   (1(
»16/5/1939

- أمر حول »الهمج« بتاريخ 25/7/1923 صادر يف الرائد الرسمي التونيس تاريخ 29/9/1923ص1103.والذي قرن الهمج بالتسكع والذي عرف كالتايل :«املتسكع كل شخص عمره أكثر من 
15سنة وليس له مقر معلوم وال موارد للعيش وال يثبت امتهانه لحرفة أو وظيفة..وعقوبة ذلك 6 أشهر سجن ويحجر عليه التواجد يف مدن تونس ،سوسة،صفاقس وبنزرت ملدة 5 سنوات اثر ذلك.«

)2) الفصل 171من املجلة الجنائية املنشورة بالرائد الرسمي التونيس عدد79 املؤرخ يف 1 أكتوبر 1913.

)3) انظر املرجع السابق عدد23
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2 - توزيع األدوار لإلحاطة بـ : » المتسول الكهل والمسن و/أو المعوق «

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يتعني يف حالة التكفف أو الترشد أو التسول- عىل مأموري الضابطة العدلية )محافظو الرشطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط 

الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه وأعوان مصلحة وقاية األحداث()1)  :

تلقي التقارير واإلشعارات والشكايات املتعلقة بتلك الجرائم.. 1

البحث يف حدود اختصاصهم بـ :. 2

العرض عىل الناظم اآليل للتأكد من هوية املتسول وعدم إدراجه بالتفتيش، •

الجس األمني للتأكد من عدم حمل املخالف لسالح ابيض أو غريه،  •

تحرير املحارض يف ذلك باعتماد قرارات منع التسول، •

حجز محصول التسول وتأمينه بالقباضة املالية مرجع النظر، •

إحالة املحرض العديل عىل النيابة العمومية رفقة املظنون فيه بحالة احتفاظ إن اقتىض األمر ذلك. •

االحتفاظ بالشخص ذي الشبهة يف الحاالت التي تقتضيها رضورة البحث وفق ما يوجبه القانون)2( . 3

تسليم الشخص إىل أهله عند التأكد من وجود سند والتحرير عليه.. 4

التنسيق املسبق مع قسم النهوض االجتماعي و/أو مدير مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي إليداع الشخص فاقد السند بإحدى . 5
مؤسسات الرعاية االجتماعية املختصة )مركز األمان ،وحدة عيش للمعوقني الكهول، مركز السند، مركز رعاية املسنني ( وتامني 

نقله.

إعالم وكيل الجمهورية من قبل مأموري الضابطة العدلية بكل جريمة بلغهم العلم بها أثناء مبارشة وظيفتهم وإحالة ما تعلق بها . 6
من اإلرشادات واملحارض يف حال عقوق األبناء أن وجدوا بالنسبة لألب أو األم املتسولة.

يف حالة التكفف باستعمال طفل ويف الصورة التي تقتيض االحتفاظ باألم يتم :. 7

تسليم الطفل ألحد أقاربه مع تحرير محرض تسليم يف الغرض. •

إعالم قسم النهوض االجتماعي مرجع النظر الرتابي. •

إشعار مندوب حماية الطفولة التخاذ تدبري عاجل يف شأنه. •

إيداع الطفل بمركز الرعاية االجتماعية لألطفال أو بمركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي أو باملعهد الوطني لرعاية الطفولة إن  •
كان عمره اقل من 6 سنوات وتامني نقله بصفة فردية أو عن طريق الفريق االجتماعي األمني املشرتك.

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض االجتماعي

تتوىل الوحدة املحلية للنهوض االجتماعي مرجع نظر رصد الحالة والقيام بما ييل :

فتح ملف باسم الحالة املكتشفة أو التي تم اإلشعار بها.. 1

التأكد من هوية الحالة والبيانات الخاصة بها بالتعاون مع املصالح األمنية. . 2

ويكون تدخل األخصائيني االجتماعني متماشيا مع خصوصية الحالة. 

)1( الفصل 13 من مجلة اإلجراءات الجزائية –منشورات املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2009
)2( الفصل 13 مكرر من مجلة اإلجراءات الجزائية –منشورات املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2009
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ويمكن يف هذا املجال استحضار الحاالت التالية والتي تحدد طبيعة تدخل الهياكل الجهوية واملحلية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية 
والتضامن والتونسيني بالخارج. 

الحالة األولى : حالة المتسول الكهل أو المسن أو المعوق الذي له أسرة أو أقارب

انجاز تقرير اجتماعي معمق. . 1

التعهد اجتماعيا ونفسيا وماديا باملعني وبأرسته بناء عىل عملية التشخيص.. 2

تمكني املعني وأرسته من الخدمات الرعائية واإلدماجية والوقائية حسبما تحدده دراسة الحالة وعملية التشخيص ووفق اإلمكانيات . 3
املتاحة.

إدماجه يف وسطه . 4 إعادة  بهدف  باألمر وأرسته  املعني  بني  االجتماعي وجود خالفات  التقرير  أثبت  إن  العائلية  بالوساطة  القيام 
الطبيعي. 

الحالة الثانية: حالة المتسول الكهل أو المسن أو المعوق الفاقد للسند العائلي 
انجاز تقرير اجتماعي معمق وإعالم مأموري الضابطة العدلية إلبالغ وكيل الجمهورية بذلك. . 1

االتصال بمؤسسة الرعاية التي يمكن أن تتعهد باملتسول الفاقد للسند وإحاطتها علما بالوضعية والتنسيق حول إمكانية اإليواء:. 2

مركز رعاية املسنني إذا كان املتسول مسنا،  •

أقسام األمراض النفسية باملستشفيات العمومية إذا كان املتسول مختال عقليا، •

وحدة العيش للمعوقني الكهول إذا كان املتسول معوقا ذهنيا خاصة، •

مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي لبقية الحاالت الفاقدة للسند. •

العمل عىل إيواء املتسول املسن أو املعوق لدى أرسة بديلة وتمتيعها باالمتيازات املعمول بها)منحة التكفل...(. . 3

إعداد ملف اإليواء النهائي بمؤسسة الرعاية االجتماعية التي يستجيب لرشوطها املتسول بعد التنسيق املسبق مع إدارتها وتعذر . 4
اإلدماج بأرسة بديلة وقيام األخصائي االجتماعي بمرافقة املعني باألمر للمؤسسة التي ستتوىل رعايته.

الحالة الثالثة : حالة المتسول الذي يستوجب تدخال صحيا إستعجاليا
إذا استوجبت حالة املتسول الصحية إسعافات مستعجلة أو إذا كانت حالته الصحية تمثل تهديدا لسالمته أو لسالمة غريه يقع . 1

إيواؤه باملستشفى للعالج مجانا بناءا عىل بطاقة اتصال يوجهها قسم النهوض االجتماعي يف صورة عدم تمتع املعني ببطاقة عالج. 
يتوىل قسم النهوض االجتماعي :

متابعة تطور الحالة الصحية واالجتماعية للمعني األمر وبالتنسيق مع مصلحة العمل االجتماعي باملؤسسة الصحية.  •

 ربط الصلة مع املحيط األرسي للمعني باألمر أو بأقاربه أو بأجواره وإعداد تقرير اجتماعي مفصل يتناول الظروف األرسية  •
واالجتماعية واالقتصادية للمعني باألمر. تصور الحلول املمكنة للتدخل لفائدة املعني باألمر بعد الخروج من املؤسسة الصحية 

وخاصة اإلدماج األرسي.

يف صورة استعداد إحدى األرس الحتضانه ومساعدته تتوىل الوحدة املحلية للنهوض االجتماعي وقسم النهوض االجتماعي توظيف . 2
الربامج والخدمات املتوفرة للغرض بالتعاون مع أطراف الرشاكة وخاصة إذا كان املعني مسنا أو معوقا )الفريق املتنقل- الجمعيات 

– التضامن االجتماعي...(.

 الحرص عىل فتح ملف اجتماعي لكل حالة وتوثيق مختلف مراحل ونتائج متابعة الحالة مع تخزينها باملنظومة املعلوماتية متى . 3
وجدت.
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الحالة الرابعة : حالةتسول باستخدام طفل
إجراء محادثة مع املتسول وتحديد هويته وهوية الطفل الذي يصطحبه.. 1

إشعار مندوب حماية الطفولة حتى يتخذ ما يراه صالحا من إجراءات وقائية لفائدة الطفل.. 2

إعالم مصلحة وقاية األحداث أو الوحدة مرجع النظر الرتابي.. 3

يف حالة عدم وجود مشكل قانوني )عنف / جريمة/ إهمال عيال( يتوىل األخصائي االجتماعي التعهد بحالة املتسول من خالل ما ييل :

إجراء تقرير اجتماعي معمق. •

تشخيص وضعية املتسول ومحيطه األرسي. •

تمكني املتسول وأرسته من التمتع بالربامج االجتماعية املتوفرة. •

االتصال بأطراف الرشاكة من هياكل إدارية أو لدراسة إمكانية التدخل لفائدة املتسول املعني إن اقتىض األمر ذلك. •

يف حالة وجود مشكل قانوني )عنف/ جريمة/ إهمال عيال( :

إعالم الوحدة األمنية مرجع النظر الرتابي. •

التعهد االجتماعي باملتسول وبأرسته بعد الدراسة والتشخيص. •

النظر يف إمكانية إيداع الطفل الذي اقتىض األمر االحتفاظ بوالدته أو بوالده،لدى احد أقاربه أو لدى أرسة كافلة يف صورة فقدان  •

السند العائيل بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة.

القيام باإلجراءات الالزمة بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة أو مصلحة وقاية األحداث أو الوحدات األمنية الرتابية املختصة  •

إليداع الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية إن تعذر اإليداع لدى أرسة.

الحالة الخامسة: حالة المتسول المعوق

يختلف تدخل الهياكل الجهوية واملحلية للنهوض االجتماعي يف حالة املتسول املعوق حسب طبيعة الحالة.

 ويمكن يف هذا املجال تصور حالتني مختلفتني ترتتب عنهما نوعية تدخل مختلفة.

الصورة األوىل: املعوق الذي له هوية

متابعة املعني ورصد ترصفاته والعمل عىل التحاور معه والتعرف عليه وتحديد مقر إقامته.. 1

التعهد بالحالة ومحاولة إقناعه باإلقالع عن ممارسة التسول والبحث معه عن حلول بديلة.. 2

وضع خطة تدخل تستهدف الشخص وأرسته.. 3

وتتطلب . 4 ترصفاته  يف  عدوانيا  املتسول  الشخص  كان  إذا  الرتابي(  النظر  مرجع  األمنية  )الوحدة  العدلية  الضابطة  مأمور  إعالم 

وضعيته نقله من املكان الذي تواجد به إىل مقر إقامته أواىل مقر الوحدة األمنية للتحري. 

بعد تشخيص الحالة تتوىل الوحدة املحلية للنهوض االجتماعي تمكني املعني باألمر وأرسته من الخدمات االجتماعية التي يحق له . 5

التمتع بها يف إطار ما يتوفر من برامج.

إذا أبرز التشخيص أن املتسول املعوق يتمتع بكل الربامج والخدمات املندرجة ضمن برامج النهوض باملعوقني يعمل األخصائي . 6

االجتماعي بالتعاون مع األخصائي النفساني عىل تعديل سلوكه وتعريفه بتبعات هذه السلوكيات.

تتوىل الوحدة املحلية للنهوض االجتماعي التنسيق مع الهياكل املحلية والجمعيات ذات الصبغة االجتماعية حتى تقدم للمتسول . 7

املعوق وأرسته الخدمات املالئمة املندرجة ضمن برامج تدخلها.
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الصورة الثانية: املتسول املعوق الفاقد للهوية

إعالم مأموري الضابطة العدلية مرجع النظر الرتابي إليداع املعني باألمر يف مركز اإليواء والتوجيه التابع لها إن كانت الوضعية . 1
تقتيض ذلك والقيام بكل اإلجراءات الرضورية إلثبات هويته.

مواصلة التنسيق بني الهياكل الجهوية واملحلية للنهوض االجتماعي التي يعود إليها املعني باألمر بالنظر ومصالح مأموري الضابطة . 2
العدلية بعد إثبات هويته ليقع إيداعه مؤقتا يف أحد املراكز املختصة متى تطلبت الوضعية ذلك وخاصة عند فقدان السند العائيل.

والتعهد . 3 تثبته هويته  أقاربه حسبما  أو  املعوق وأرسته  بني  الصلة  ربط  االجتماعي  للنهوض  واملحلية  الجهوية  الهياكل  تواصل   
باألرسة اجتماعيا وعالئقيا حتى تصبح قادرة عىل رعايته.

مسؤولية المصالح الصحية العمومية

عىل ضوء بطاقة اتصال معتمدة يف سياق بروتوكول تعاون ثنائي تتكفل املؤسسة الصحية العمومية بإبالغ مصالحها االستعجالية . 1
وتحسيس إطاراتها الطبية وشبه الطبية بدعم جهود املصالح االجتماعية من خالل إسناد أولوية التعهد بوضعيات النجدة االجتماعية 
الخاصة باملرشدين واملتسولني، حيث يقع تمكينهم داخل املؤسسات الصحية العمومية من كل الفحوصات التي تستوجبها حالتهم 

الصحية. 

تتوىل مصلحة العمل االجتماعي باملؤسسة االستشفائية التي تم فيها قبول املعني باألمر بربط الصلة مع قسم النهوض االجتماعي . 2
أو مع الوحدة املحلية للنهوض االجتماعي باعتماد وثيقة مراسلة مشرتكة ليتوىل األخصائيون االجتماعيون االتصال بأرسة املعني 
أو بمن يتحمل مسؤوليته ودراسة أوضاعهم االجتماعية ومدى أحقيتهم للتدخل االجتماعي باستخدام برامج النهوض االجتماعي.

املمكنة إلعادة . 3 الحلول  املستشفى دراسة كل  املعني من  انتظار خروج  املحيل يف  املستوى  االجتماعية عىل  الشؤون  تتوىل مصالح 
إدماجه يف محيطه الطبيعي حسبما يتوفر من إمكانيات.

التنسيق مع املصالح االجتماعية املتعهدة إلبالغها بتطور وضعية الحالة االجتماعية وظروفها رعايتها الصحية. . 4

مسؤولية الهياكل القضائية

يتعهد القضاء وفق االختصاص بإصدار األحكام النافذة والرادعة.. 1

يتعهد بتفعيل أحكام العقوبات البديلة عن السجن بالنسبة للحاالت التي لم يثبت فيها العود.. 2

مسؤولية المصالح التابعة لوزارة شؤون المرأة

املتسوالت . 1 أمهاتهم  عن  املفصولني  األطفال  إيداع  وضعيات  ملتابعة  العالقة  ذات  والجمعيات  االجتماعية  املصالح  مع  التنسيق 
والخاضعات للمالحقة القضائية وتقديم الدعم الالزم عند الحاجة.

تعزيز جهود مراكز الرعاية االجتماعية الخاصة بالطفولة.. 2
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حوصلة 
تأليفية

توزيع األدوار عند التدخل لفائدة
المتسول الكهل والمسن و/أو الحامل إلعاقة

يقع التدخل لفائدة املتسول الكهل واملسن والحامل إلعاقة من خالل عملية توزيع األدوار بني مختلف املتدخلني حسب طبيعة الحالة وما 
تطرحه من مشكالت قانونية واجتماعية وصحية. ويمكن يف هذا املجال تقديم الصور التالية.

الصورة األولى: المتسول الكهل أو المسن أو المعاق الذي ال يطرح مشكالت صحية أو قانونية وله أسرة

رصد الحالة واإلشعار بها مهما كان مصدرها

هياكل النهوض االجتماعي : قسم النهوض االجتماعي والوحدة المحلية
التدخل والمعالجة االجتماعية المحلية

إعداد ملف اجتماعي خاص 
بالحالة

ربط الصلة بإحدى الجمعيات ربط صلة باألرسة
املعنية

ربط الصلة مع مصالح الوزارات 
األخرى حسب الحاجة

إعداد ملف اجتماعي خاص تقييم أويل للحالة
باألرسة

إحالة ملف املعني باألمر للجمعية 
املعنية

مراسلة مصالح الضابطة العدلية 
عند اكتشاف مشكل قانوني

تحديد مشكالت األرسة وظروف ضبط أهم مشكالت الحالة
عيشها

مراسلة املصالح الصحية عند التنسيق املستمر مع الجمعية
اكتشاف مشكل صحي

التعهد بالحالة من الناحية 
االجتماعية والنفسية

القيام بالوساطة العائلية

تحسني العالقات وتوزيع األدوار 
داخل األرسة

تمكني الحالة من التمتع بكل 
الخدمات املندرجة ضمن برامج 
النهوض االجتماعي إذا لم تكن 

متمتعة بها

تميكن األرسة من التمتع بمختلف 
الخدمات املندرجة ضمن برامج 

النهوض االجتماعي حسب 
حاجتها لذلك

املتابعة املستمرة ومواصلة التعهد 
بالحالة وتقييم تطورها

متابعة أفراد األرسة والتعهد بهم 
مهنيا ودراسيا وعالئقيا

من  أو عىل  باألمر  املعني  عىل  التحرير  يقع  أن  يمكن  العود  يف صورة 
يتحمل مسؤولية رعايته لدى مصالح الضابطة العدلية

يف صورة توفر االستعداد البدني والنفيس يمكن أن يقع تمكني املعني 
من بعث مرشوع صغري مع املرافقة واملتابعة املستمرة
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الصورة الثانية : المتسول الكهل أو المسن او المعاق الذي يطرح مشكالت قانونية 

رصد الحالة واإلشعار بها مهما كان مصدره

1 - مصالح مأموري الضابطة العدلية

التدخل يف حدود اختصاصهم بما يسمح لهم به القانون 

-تحرير املحارض يف ذلك باعتماد قرارات منع التسول وحجز محصول التسول وتأمينه بالقباضة املالية مرجع النظر. 

إحالة املحرض العديل عىل النيابة العمومية رفقة املظنون فيه بحالة احتفاظ إن اقتىض األمر ذلك. 

تحديد نوعية املشكل الذي يطرحه املعني باألمر.

مشكل عنف اوجريمةمشكل اهمال مشكل هوية

التابع  والتوجيه  اإليواء  مركز  يف  املعني  إيواء 
ترابيا

اتخاذ اإلجراءات املنصوص عليها بالقانون

إعالم وكيل الجمهورية

اتخاذ اإلجراءات املنصوص عليها بالقانون

إعالم وكيل الجمهورية

مرجع التعريف بهوية املعني باألمر االجتماعية  الشؤون  مصالح  مراسلة 
بالحالة-  االجتماعي  للتعهد  الرتابي  النظر 

اعتماد وثيقة مشرتكة

مرجع  االجتماعية  الشؤون  مصالح  مراسلة 
– بالحالة  االجتماعي  للتعهد  الرتابي  النظر 

اعتماد وثيقة مشرتكة

مرجع  االجتماعية  الشؤون  بمصالح  االتصال 
النظر الرتابي للتعهد االجتماعي بالحالة

عند  العمومية  الصحية  باملصالح  االتصال 
الحاجة ملعالجة املعني

واملتابعة  األطراف  كل  بني  التنسيق  مواصلة 
الدورية للحالة

الحاجة  عند  الصحية  باملصالح  االتصال 
ملعالجة املعني

واملتابعة  األطراف  كل  بني  التنسيق  مواصلة 
الدورية للحالة

عند  العمومية  الصحية  باملصالح  االتصال 
الحاجة ملعالجة املعني باألمر
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الصورة الثانية: المتسول الكهل أو المسن او المعاق الذي يطرح مشكالت صحية استعجالية 

رصد الحالة واإلشعار بها مهما كان مصدرها

1 - المصالح الصحية العمومية

1 - نقل الحالة ورفعها ألقرب مركز صحي عمومي وتمكينها من الفحوصات التي تحتاجها. ويكون ذلك باستخدام وثيقة مشرتكة مع وزارة 
الشؤون االجتماعية. 

2 - ضمان إقامة املعني باألمر للتداوي إىل حني شفاءه.

املعني  للتأكد من هوية  بالحالة  العدلية  الضابطة  مأموري  إعالم   - 3
فاقدا  كان  إذا  ما  من هوية يف صورة  لتمكينه  أو  باألمر ومن سوابقه 

للهوية. استخدام وثيقة مشرتكة.

4 - إعالم مصالح الشؤون االجتماعية مرجع النظر الرتابي والحصول 
عىل امللف االجتماعي للحالة. استخدام وثيقة مشرتكة.

مصالح الشؤون االجتماعيةمأموري الضابطة العدلية

فتح ملف للحالة.التأكد من هوية املعني باألمر أو إثباتها يف آجال يتفق عليها األطراف.

االتصال بأرسة املعني باألمر وتشخيص أوضاعها.

عليها  يتفق  باألمر يف مدة زمنية  للمعني  القانونية  السوابق  التأكد من 
األطراف.

إعالم وكيل الجمهورية يف صورة اكتشاف جريمة.

من  خروجها  انتظار  يف  الحالة  لفائدة  اجتماعي  تدخل  برنامج  إعداد 
املؤسسة الصحية العمومية.

االتصال يالجمعية العاملة يف املجال الذي تتنزل فيه الحالة.

مواصلة التنسيق بين كل األطراف والمتابعة الدورية للحالة

الحالة عدد

4
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الحالة عدد

4
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» الطفل المهدد «
المنظومة التشريعية لحماية الطفولة 

حماية الطفل المهدد

املرجع : القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.

ضمان الحق في التعلم ومجانيته

املرجع : قانون عدد65 لسنة 1991 املؤرخ يف 29 جويلية 1991 املتعلق بالنظام الرتبوي.

الفصل 3 : »املقصود بالطفل عىل معنى هذه املجلة ،كل إنسان عمره 

أحكام  بمقتىض  الرشد  سن  يبلغ  لم  ما   ، عاما  عرش  ثمانية  من  اقل 
خاصة«.

مبادئ عامة

الفصل 4 : » يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضىل يف جميع اإلجراءات 

أو  اإلدارية  السلطات  أو  املحاكم  قبل  من  سواء  شانه  يف  تتخذ  التي 
مؤسسات الرعاية االجتماعية العمومية أو الخاصة.

ويراعى ،عالوة عىل حاجيات الطفل األدبية والعاطفية والبدنية ، سنه 
وصحته ووسطه العائيل وغري ذلك من األحوال الخاصة بوضعه«

تهدد  التي  الصعبة  الحاالت  من  خاص  بوجه  »تعترب   :  20 الفصل 

الطفل أو سالمته البدنية أو املعنوية :

فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائيل. •

تعريض الطفل لإلهمال والترشد. •

التقصري البني واملتواصل يف الرتبية والرعاية. •

اعتياد سوء معاملة الطفل. •

استغالل الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا. •

استغالل الطفل يف اإلجرام املنظم عىل معنى الفصل 19 من هذه  •

املجلة.

تعريض الطفل للتسول أو استغالله اقتصاديا. •

عجز األبوين أو من يسهر عىل رعاية الطفل عن اإلحاطة والرتبية «. •

القسم الثاني: واجب اإلشعار

الفصل 31 : » عىل كل شخص،بمن يف ذلك الخاضع للرس املهني واجب 

إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبني له أن هناك ما يهدد صحة 
الطفل أو سالمته البدنية أو املعنوية عىل معنى الفقرتني ) د وهـ («.

القسم الثالث: آليات الحماية

الفصل 36 : » يتمتع مندوب حماية الطفولة بصفة مأمور الضابطة 

العدلية وذلك يف إطار تطبيق أحكام هذه املجلة «.

الفصل 37 » أعوان مختلف اإلدارات واملؤسسات العمومية والخاصة 

الرس  بكتمان  مقيدين  غري  للطفل  املبارشين  األشخاص  كل  وكذلك 
ما  ولحاجة  بمهمته  قيامه  عند  الطفولة  حماية  مندوب  إزاء  املهني 

تتطلبه هذه املهمة من اإلرشادات«.

القسم الرابع: تدابري الحماية

الفصل 39 : » يتعهد مندوب حماية الطفولة بوضعية الطفل ليحدد 

أو  يهدد فعال صحته  ما  له وجود  ثبت  إذا  املناسب يف شانه  اإلجراء 
سالمته البدنية أو املعنوية.

الطفل  يعيشها  التي  الحالة  خطورة  حسب  املناسب  اإلجراء  ويحدد 
ويقرتح تبعا لذلك التدابري املالئمة ذات الصبغة االتفاقية أو يقرر رفع 

األمر إىل قايض األرسة«.

الدراسة  يف سن  هم  الذين  لكل  الدولة –مجانا-  »تضمن   :  4 الفصل 

من  يمكن  ما  أكثر  التالميذ  لجميع  وتوفر  املدريس  التكوين  يف  الحق 
الفرص املتكافئة للتمتع بذلك الحق ما دامت الدراسة متواصلة بصورة 
طبيعية حسب الرتاتيب الجاري بها العمل،وتسهر- قدر اإلمكان- عىل 
من  الدراسة  يف  واملتخلفني  املعوقني  لتمكني  املالئمة  الظروف  توفري 

الحق يف التكوين املدريس

أو  باجتهادهم  املتميزين  للتالميذ  املمكنة  اإلعانة  كل  الدولة  تمنح 
بمواهبهم واستعداداتهم والذين هم من ارس متواضعة الدخل «.

الفصل 6 : » يكون التعليم األسايس حلقة قائمة بذاتها تحتضن الناشئة 

قدراتها  ينمي  بشكل  تكوينها  إىل  ويرمي  السادسة  سن  من  ابتداء 

الذاتية ويضمن - قدر اإلمكان – بلوغ درجة دنيا من املعرفة والتكوين 
تؤمن عدم الرتدي إىل األمية ويمكنها إما من مواصلة التعلم يف الدرجة 

املوالية وإما من االلتحاق بالتكوين املهني أو اإلدماج يف املجتمع «

سن  إىل  السادسة  سن  من  إجباري  األسايس  »التعليم   :  7 الفصل 

السادسة عرش بالنسبة إىل كل تلميذ ما دام قادرا عىل مواصلة تعلمه 
بصفة طبيعية حسب الرتاتيب الجاري بها العمل«.

التعليم  إلحاق منظوريه بمؤسسات  : »كل ويل يمتنع عن   32 الفصل 

عىل  قادرا  كونه  رغم  عرش  السادسة  سن  دون  سحبه  أو  األسايس 
مواصلة تعلمه بصفة طبيعة حسب الرتاتيب الجاري العمل ،يعرض 

نفسه إىل خطية من 10 دنانري إىل 100 دينار يف صورة العود«.
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حقوق التلميذ وواجباته

 املرجع : قانون توجيهي عدد80 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 جويلية 2002 املتعلق بالرتبية والتعليم املدريس.

العيش  قواعد  باحرتام  كذلك  ،وهو مطالب  الدراسة  تستلزمها  التي  واملهام  الفروض  وانجاز  باملواظبة  التلميذ مطالب  أن  كما   ...«  13 الفصل 

الجماعي والرتاتيب املنظمة للحياة املدرسية وكل تجاوز أو إخالل بهذه الواجبات والرتاتيب يعرض للعقوبات التأديبية،

 وال يمكن معاقبة التلميذ بالطرد ملدة تتجاوز ثالثة أيام إال بعد إحالته عىل مجلس الرتبية وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه «.

اإلحاطة بالتالميذ المنقطعين عن الدراسة

املرجع : منشور مشرتك عدد 6 وعدد 34 بتاريخ 19/04/2010 صادر عن وزيري الرتبية والشؤون االجتماعية.

يهدف املنشور إىل االرتقاء بنجاعة التدخالت والتنسيق وإحكام عملية اإلحاطة بالتالميذ املنقطعني تلقائيا عن الدراسة ومتابعتهم لتيسري سبل 
اندماجهم باملؤسسات الرتبوية وتجسيم مبدأ إجبارية التعليم.

يركز املنشور عىل إجراءات اإلحاطة بالتلميذ يف حال عدم التحاقه بالتعليم يف مفتتح السنة الدراسية أو االنقطاع عنه خالل السنة الدراسية.

مراقبة الهياكل االجتماعية المهتمة بذوي االحتياجات الخصوصية

املرجع : قانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ يف 16 جوان 2008 يتعلق بالهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية.

الفصل 5 » يقوم رئيس الهيئة العليا دون سابق إعالم بزيارة املؤسسات السجنية واإلصالحية ومراكز اإليقاف ومراكز إيواء أو مالحظة األطفال 

والهياكل االجتماعية املهتمة بذوي االحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق الترشيع الوطني الخاص بحقوق اإلنسان والحريات 
األساسية «.
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1 -  التسول والتسكع

1 - التعريف

اقرتن » التسول « الذي جرمه القانون ومنعه باملنطقة البلدية بـ » التسكع « و» الهمج «)1).  •

املتسكع هو كل شخص عمره أكثر من 15سنة وليس له مقر معلوم وال موارد للعيش وال يثبت امتهانه لحرفة أو وظيفة )وفق املرجع  •
املشار إليه آنفا عدد22).

النقل  • النقل وبوسائل  العامة ومحطات  بالشوارع والساحات  التسول  إىل  الدراسة  املنقطعني عن  أو  املترسبني  األطفال  يعمد بعض 
العمومي واألسواق واملساجد وأمام املستشفيات واملؤسسات العمومية وغريها وهي إحدى أساليب التواكل يف االرتزاق والعيش.

يكون تسول بعض األطفال املنقطعني عن الدراسة خاصة مؤقتا وموسميا أو بصورة دائمة.  •

ينسحب عىل الطفل املتسول وضعية الطفل بالشارع )الذي قد يعود ليال إىل ذويه( أو طفل الشارع )الذي يتخذ بصفة دائمة من  •
الشارع مجال عيشه الكامل يف حال غياب الرعاية والرقابة أو فقدان السند (.

التكفف
بالشوارع  • العامة  الصدقة مستدرا عطف  الحصول عىل  أو قروحا بقصد  بدنيا  بنفسه سقوطا  الذي يوهم  الشخص  املتكفف)2) هو 

إىل  يلتجئ  وقد  واملطاعم  والبنوك  واملؤسسات  املستشفيات  وأمام  واملساجد  واألسواق  النقل  وبوسائل  واملحطات  العامة  والساحات 
الطرق عىل أبواب املنازل باألحياء والتجمعات السكنية والعمارات.

يعمد الطفل املتكفف غالبا إىل حمل وصفة طبية مدعيا عجزه عن تسديد ثمن اقتناء األدوية املنصوصة بها لفائدة احد أفراد أرسته  •
ويف الغالب أمه األرملة أو أخته املقعدة.

يكون التكفف يف بعض األوقات واملناسبات باستخدام األطفال يف شكل جماعي منظم. •

يدر التكفف عىل صاحبه مبالغ مالية هامة ومساعدات عينية تشجعه عىل العود. •

التكفف عقوبته اشد من التسول)3). •

)1( أمر حول »التسول« بتاريخ 23/1/1902 صادر يف الرائد الرسمي التونيس تاريخ 1/2/1902ص89 واملنقح باألمر الصادر يف 3/4/1939 بالرائد الرسمي عدد576 املؤرخ يف 16/5/1939«
- أمر حول« الهمج » بتاريخ 25/7/1923 صادر يف الرائد الرسمي التونيس تاريخ 29/9/1923ص1103.والذي قرن الهمج بالتسكع والذي عرف كالتايل :«املتسكع كل شخص عمره أكثر من 
15سنة وليس له مقر معلوم وال موارد للعيش وال يثبت امتهانه لحرفة أو وظيفة..وعقوبة ذلك 6 أشهر سجن ويحجر عليه التواجد يف مدن تونس ،سوسة،صفاقس وبنزرت ملدة 5 سنوات اثر ذلك.«

)2( الفصل 171 من املجلة الجنائية املنشورة بالرائد الرسمي التونيس عدد79 املؤرخ يف 1 أكتوبر 1913.

القسم الخامس عرش

 يف التكفف :

»يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر اإلنسان الذي يوهم بنفسه سقوطا بدنيا أو قروحا بقصد الحصول عىل الصدقة.

ويرفع العقاب إىل عام :

أوال: ملن يركن بالقصد املذكور للتهديد أو يدخل ملسكن بدون إذن صاحبه.

ثانيا: ملن يوجد متكففا وهو حامل ألسلحة أو آالت طبيعتها قاضية بالحصول عىل الوسائل املوصلة الرتكاب الرسقات.

يف  املؤرخ   1995 لسنة   93 عدد  بالقانون  )نقحت  منظم  جماعي  شكل  يف  االستخدام  تم  إذا  ضعفه  إىل  العقاب  ويرفع  عاما  عرش  ثمانية  من  اقل  سنه  طفال  التسول  يف  يستخدم  ملن  ثالثا: 
.(9/11/1995

رابعا: ملن يتكفف وهو حامل شهادة مدلسة أو غري ذلك من األوراق املدلسة املعدة للتعريف باألشخاص.

)3( انظر املرجع الساابق عدد23
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2 - توزيع األدوار

توزيع األدوار لإلحاطة بالطفل المهدد 

1 - حالة التسول واالنقطاع المدرسي

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يتعني يف حالة التكفف - الترشد - التسول- عىل مأموري الضابطة العدلية )محافظو الرشطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط 

الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه وأعوان مصلحة وقاية األحداث ( وبالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة عندما يتعلق 

األمر بالطفل املهدد ومع األخصائيني االجتماعيني يف إطار الفرق األمنية االجتماعية املشرتكة :

التثبت من هوية الطفل بالعرض عىل الناظم اآليل للتأكد من عدم إدراج املتسول بالتفتيش.. 1

الجس األمني للتأكد من عدم حمل املخالف لسالح ابيض أو غريه.. 2

إشعار مندوب حماية الطفولة كتابيا.. 3

التأكد من الظروف التي دفعته للتسول وتعمري بطاقة اإلرشادات املعتمدة يف الغرض. . 4

االتصال باملسؤول املدني )الويل( عن الطفل وتحرير محرض عديل يف تعريض الطفل للتسول. . 5

حجز محصول التسول وتأمينه بالقباضة املالية مرجع النظر.. 6

تحرير محرض عديل يف إهمال شؤون طفل ضد املسؤول املدني يف صورة العود وإحالة املحرض العديل عىل النيابة العمومية أو . 7
إمضاء التزام بالنسبة ألول مرة يتعهد بمقتضاه الويل بالقيام بدوره يف الرعاية والعناية بابنه.

التنسيق مع قسم النهوض االجتماعي للتعهد بالحالة واتخاذ اإلجراءات املتعلقة بالرعاية االجتماعية الالزمة للطفل وأرسته. . 8

التنسيق املسبق مع قسم النهوض االجتماعي و/أو مدير مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي إليداع الطفل إن كان فاقدا للسند.. 9

تتعهد املصلحة األمنية بنقل املعني بما هو متاح لها من وسائل النقل أو طلب تسخري يف ذلك من قبل ممثل السلطة اإلدارية أو . 10
طلب تدخل الحماية املدنية عند اللزوم.

بالنسبة لتسول األطفال بتونس الكربى :

تحال كل الحاالت املضبوطة يف إطار العمل األمني أو األمني االجتماعي املشرتك إىل مصلحة وقاية األحداث التي تتعهد بدرس  •
واليات  إحدى  من  قدومهم  ثبت  إذا  رؤوسهم  مسقط  إىل  ترحيلهم  أو  معهم  اإلجراءات  الستكمال  أوليائهم  واستدعاء  حاالتهم 

الجمهورية.

تنسق مصلحة وقاية األحداث مع مندوبي حماية الطفولة والوحدة املحلية للنهوض االجتماعي مرجع النظر للتعهد بوضعيات  •
األطفال ومتابعتها.

)1( الفصل 13 من مجلة اإلجراءات الجزائية –منشورات املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2009.
)2( الفصالن 35 - 36 و37 من القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.
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مسؤولية مندوب حماية الطفولة

يتعني يف حالة التكفف - الترشد - التسول- عىل مأموري الضابطة العدلية )محافظو الرشطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط 

الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه وأعوان مصلحة وقاية األحداث( وبالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة عندما يتعلق 
األمر بالطفل املهدد ومع األخصائيني االجتماعيني يف إطار الفرق األمنية االجتماعية املشرتكة :

يتوىل مندوب حماية الطفولة :

التعهد بحالة الطفل املتسول وفق اإلشعار بها أو باكتشافها املبارش أو بتوجيهها إليه عىل معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل. . 1

الوقائية . 2 التدابري  واخذ  بالتحقيقات  بالقيام  املتعلقة  الطفل  حماية  مجلة  من  35و39  الفصالن  حددها  التي  مبارشة صالحياته 
املالئمة يف شان الطفل. 

التنسيق مع قسم النهوض االجتماعي من اجل تقدير حقيقة األوضاع الخاصة بالطفل.. 3

اتخاذ التدابري االتفاقية الالزمة لفائدة الطفل ومتابعة وضعيته ومراجعة التدبري عند االقتضاء.. 4

طلب تعهد قايض األرسة عند نقض التدابري االتفاقية أو عدم حصول أي اتفاق يف اجل عرشين يوما من تاريخ تعهد املندوب. . 5

اتخاذ التدابري العاجلة لفائدة الطفل )بعد الحصول عىل إذن قضائي من قايض األرسة( والرامية إىل وضع الطفل بمؤسسة إعادة . 6
تأهيل أو بمركز استقبال أو بمؤسسة استشفائية أو لدى عائلة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية مالئمة )الفصول 43-40 من 

مجلة حماية الطفل(.

إحالة تقارير املتابعة عىل قايض األرسة وعىل املندوبية العامة لحماية الطفولة بوزارة اإلرشاف.. 7

مسؤولية الهياكل القضائية

يتعهد قايض األرسة بوضعية الطفل املهدد بناءا عىل مجرد مطلب صادر عن: )قايض األطفال، النيابة العمومية ،مندوب حماية . 1
الطفولة،هياكل النهوض االجتماعي،املؤسسات العمومية املعنية بشؤون الطفولة( ويمكن لقايض األرسة التعهد بحالة الطفل املهدد 

من تلقاء نفسه،

يستعني يف أعماله إلتمام األبحاث باألخصائيني االجتماعيني العاملني بقسم النهوض االجتماعي بالجهة،. 2

يكلف السلط األمنية املختصة بالجهة بجمع املعلومات حول سرية الطفل وسلوكه، . 3

يعرض الطفل عىل الفحص الطبي أو الطبي النفساني أو االختبارات التي يراها الزمة،. 4

يعهد ملندوب حماية الطفولة بجمع املعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية، . 5

يتخذ عند اللزوم قرارا وقتيا فوريا يف إبعاد الطفل عن عائلته واإلذن بوضعه تحت نظام الكفالة مع إلزام والديه باملساهمة يف اإلنفاق . 6
عليه،

يتابع وضعية األطفال املأذون بكفالتهم باالستعانة بمندوبي حماية الطفولة والهيئات االجتماعية املختصة.. 7
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مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض االجتماعي

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي بالنسبة للطفل املتسول وأرسته واتخاذ ما يتعني من إجراءات يف مجال االختصاص والتوقف . 1
عىل حقيقة الظاهرة ) تسول ظريف مع ترسب مدريس أو تسول دائم مع انقطاع مدريس..(.

إشعار مندوب حماية الطفولة.. 2

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة للتوصل إىل اتخاذ التدابري الوقائية املالئمة يف شان الطفل.. 3

التعهد االجتماعي بالطفل حسب إحدى الحاالت التالية :. 4

* حالة الطفل املتسول املنقطع حديثا عن التعليم

إعالم أرسة املعني باألمر واالتصال بها بهدف دراسة وضعيتها وتشخيص مشكالتها ودراسة أسباب االنقطاع.. 1

القيام بالتدخالت الالزمة وتسخري اإلمكانيات املتوفرة بهدف إرجاع التلميذ ملقاعد الدراسة باألساس أو التدخل لفائدته ومرافقته . 2
للرتسيم بأحد مسالك التكوين املهني والتدريب.

تكفل األخصائي االجتماعي بخلية العمل االجتماعي املدريس أو بالوحدة املحلية للنهوض االجتماعي بمرافقة الطفل ملواصلة تعلمه . 3
وتذليل الصعوبات التي تعرتضه 

يف صورة تواصل وضعية التهديد وخاصة وجود تفكك أرسي أو عجز أو تقصري بنينّ يف الرعاية يهدد املسار التعليمي للطفل ،يمكن . 4
إشعار مندوب حماية الطفولة والتنسيق معه قصد:

إلحاق الطفل املعني بأحد املراكز املندمجة للشباب والطفولة وفق نظام الرعاية األفضل الذي يناسبه.. 5

 إيواء الطفل بمركز الرعاية االجتماعية لألطفال وإن تعذر ذلك بمركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي.. 6

مع مواصلة التعهد االجتماعي باألرسة حتى تصبح مؤهلة عىل اسرتجاع ابنها وقادرة عىل رعايته.. 7

الرعاية . 8 لتعزيز جهود  الشبكي )هياكل حكومية وجمعياتية(  العمل  املحيل وتفعيل منظومة  باملحيط  املتاحة  املوارد  توظيف كل 
واإلحاطة واإلدماج. 

حالة الطفل املتسول املنقطع منذ فرتة طويلة عن التعليم 

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي يحدد خصائص الوضعية األرسية واالجتماعية للطفل.. 1

ربط الصلة مع مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بالجهة إذا كانت وضعيته تتطلب تدخال خصوصيا.. 2

االتصال باملصالح املحلية أو الجهوية الخاصة بالتكوين املهني والتدريب لرتسيمه بإحدى االختصاصات حسب ميوالته مع تامني . 3
خدمات املرافقة واملتابعة.

يف صورة تواصل وضعية التهديد وخاصة مع وجود تفكك أرسي أو عجز أو تقصري بنينّ يف الرعاية يمكن بالتنسيق مع مندوب . 4
حماية الطفولة :

إلحاق الطفل املعني بأحد املراكز املندمجة للشباب والطفولة وفق نظام الرعاية األفضل الذي يناسبه. •

إيواء الطفل بمركز الرعاية االجتماعية لألطفال وإن تعذر ذلك بمركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي. •

مع مواصلة التعهد االجتماعي باألرسة حتى تصبح مؤهلة عىل اسرتجاع ابنها وقادرة عىل رعايته.

القيام بزيارات دورية أسبوعية ثم شهرية ملركز التكوين أو مكان التدريب ملتابعة الطفل وتقييم مدى التقدم لتحقيق األهداف . 5
املرسومة.

التكوين املهني والتشغيل . 6 عند اقرتاب حصول الطفل عىل شهادته املهنية يتوىل األخصائيون االجتماعيون بالتنسيق مع مصالح 
مساعدة املعني عىل إيجاد شغل سواء للحساب الخاص أو لدى الغري.
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مسؤولية المصالح التربوية بالنسبة للطفل المتسول المنقطع حديثا عن التعليم

يتوىل مدير املؤسسة الرتبوية أو من ينوبه رسميا :

التعهد بالحالة وإرجاع الطفل لصفوف الدراسة باملؤسسة الرتبوية.. 1

التنسيق مع خلية العمل االجتماعي املدريس أو مع الوحدة املحلية للنهوض االجتماعي للتعهد الشامل بالطفل وبأرسته.. 2

تحسيس اإلطار الرتبوي املبارش للتلميذ برضورة مراعاة وضعيته وتسهيل تعلمه.. 3

متابعة مدى مواظبة الطفل ومتابعة سلوكه الرتبوي.. 4

تفعيل دور خلية العمل االجتماعي املدريس لإلحاطة البيداغوجبة واالجتماعية والرتبوية والصحية بالطفل.. 5

إعالم خلية العمل االجتماعي املدريس أو الوحدة املحلية للنهوض االجتماعي بكل تغري يف سلوك املعني باألمر وخاصة عند التغيب . 6
أو االنقطاع مجددا عن الدراسة.

2010 لوزيري الرتبية والشؤون االجتماعية املتعلق باإلحاطة . 7 19 افريل  6 بتاريخ  االلتزام وفق ما جاء باملنشور املشرتك عدد 
بالتالميذ املنقطعني عن الدراسة بمد خلية العمل االجتماعي املدريس أو الوحدة املحلية للنهوض االجتماعي حينيا وبصفة مبارشة 

بكل غياب يسجل يف املدرسة أو يف املعهد.

تفعيل دور املؤسسة الرتبوية يف متابعة الترسب واالنقطاع املدريس مع خلية العمل االجتماعي املدريس. . 8

والبيداغوجي . 9 الرتبوي  الدعم  املدريس وتقديم  الترسب واالنقطاع  االجتماعي لرصد حاالت  النهوض  الدائم مع مصالح  التنسيق 
الالزمني بالتعاون مع ارس األطفال من ناحية والجمعيات ذات العالقة. 

املوجهة . 10 الرعاية  االجتماعي يف جهود  للتضامن  التونيس  لالتحاد  واملحلية  الجهوية  الهياكل  الجمعياتي وخاصة  النسيج  إرشاك 
لألطفال املعنيني.

مسؤولية المصالح الصحية

تأمني الفحوص الدورية لفائدة تالميذ السنة األوىل من كل مرحلة تعليمية.. 1

التنسيق يف إطار خلية العمل االجتماعي املدريس ملتابعة صحة الطفل.. 2

التعهد بحاالت األطفال يف إطار خاليا اإلصغاء واإلرشاد.. 3

فحص التالميذ الراسبني للتعرف عىل املشاكل الصحية التي قد تكون تسببت يف ذلك وتقديم العالج املناسب.. 4

تامني برامج تثقيف صحي ترمي إىل حماية التالميذ من األمراض والسلوكيات املحفوفة باملخاطر وذلك بإبالغهم املعلومة العلمية . 5
الصحيحة وتنمية قدراتهم عىل مقاومة املخاطر والوقاية منها.
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مسؤولية مصالح التكوين والتدريب المهني والتشغيل بالنسبة للطفل المتسول 
والمنقطع منذ مدة طويلة عن التعليم

املهني واتخاذ إجراءات . 1 التكوين  الطفل يف أحد مراكز  الشؤون االجتماعية لقبول  املعد من قبل مصالح  امللف االجتماعي  اعتماد 
خصوصية لفائدته لتسهيل اندماجه صلب املؤسسة التكوينية.

تحسيس مدربي التكوين املهني بخصوصية الوضعية االجتماعية للطفل ورضورة مراعاتها مع الحفاظ عىل كرامة الطفل وتسهيل . 2
اندماجه يف مركز التكوين وباملؤسسة االقتصادية.

متابعة مواظبة الطفل عىل التكوين والتدريب.. 3

إعالم مصالح الشؤون االجتماعية )قسم ووحدة النهوض االجتماعي( بكل تغري يطرأ عىل مواظبة الطفل أو عىل سلوكياته داخل . 4
مركز التكوين املهني أو باملؤسسة االقتصادية.

عقد لقاءات متابعة دورية للطفل تجمع ممثلني عن التكوين املهني وممثلني عىل الشؤون االجتماعية.. 5

التدريب . 6 آفاق  وتقديم  املدريس  واالنقطاع  الترسب  لرصد حاالت  التعليم  وإدارة  االجتماعي  النهوض  مع مصالح  الدائم  التنسيق 
والتكوين املهني. 

التعاون مع الجمعيات واملنظمات املهنية ذات العالقة للرتغيب يف التدريب والتكوين املهني. . 7

التنسيق لوضع خطة خصوصية لإلحاطة باملهددين باالنقطاع املدريس. . 8
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2 - حالة اإلهمال والتشرد

1 - التعريف

اإلهمال : » يقصد باإلهمال تعريض سالمة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر سواء بتخيل األبوين عنه بدون موجب بمكان أو 

مؤسسة عمومية أو خاصة أو بهجر محل األرسة ملدة طويلة ودون توفري املرافق الالزمة له أو رفض قبول الطفل من كال األبوين عند 
صدور قرار يف الحضانة أو االمتناع عن مداواته والسهر عىل عالجه «.)1)

الترشد : » ترشد الطفل وبقاؤه دون متابعة أو تكوين بسبب رفض املتعهد رعايته أو حضانته أو إلحاقه بإحدى املدارس «)2) واالهتمام 

عن  عاجزا  السند  يكون  وقد  هذا  السوء  أقران  ومخالطة  بالشوارع  التسكع  لديه  فيغلب  املدرسية  نتائجه  ومتابعة  الدرايس  بتحصيله 
التعهد بسبب القصور البدني والعقيل أو الغياب املمتد ألحد الوالدين بسبب الهجرة للعمل أو دخول املستشفى للتداوي أو قضاء عقوبة 

بالسجن... 

 

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يف حالة اإلهمال يتعني عىل مأموري الضابطة العدلية )محافظو الرشطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط الحرس الوطني وضباط 
صفه ورؤساء مراكزه)3) وأعوان مصلحة وقاية األحداث( وبالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة عندما يتعلق األمر بالطفل املهدد)4) 

ومع األخصائيني االجتماعيني يف إطار الفرق األمنية االجتماعية املشرتكة :

التثبت من هوية الطفل بالعرض عىل الناظم اآليل للتأكد من عدم إدراج املتسول بالتفتيش.. 1

الجس األمني للتأكد من عدم حمل الطفل لسالح ابيض أو غريه.. 2

إشعار مندوب حماية الطفولة كتابيا.. 3

التأكد من الظروف التي دفعته للترشد وتعمري بطاقة اإلرشادات املعتمدة يف الغرض. . 4

االتصال باملسؤول املدني )الويل(عن الطفل وتحرير محرض عديل يف إهمال شؤون طفل. . 5

التنسيق مع قسم النهوض االجتماعي للتعهد بالحالة واتخاذ اإلجراءات املتعلقة بالرعاية االجتماعية الالزمة للطفل وأرسته. . 6

التنسيق املسبق مع قسم النهوض االجتماعي و/أو مدير مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بتونس أو بسوسة إليداع الطفل إن . 7
كان فاقدا للسند.

تتعهد املصلحة األمنية بنقل املعني بما هو متاح لها من وسائل النقل أو طلب تسخري يف ذلك من قبل ممثل السلطة اإلدارية أو طلب . 8
تدخل الحماية املدنية عند اللزوم.

مالحظة : بالنسبة لتسول األطفال وترشدهم بالشوارع بواليات تونس الكربى :

تحال كل الحاالت املضبوطة عىل املستوى الجهوي عىل الوحدة األمنية الرتابية )حرس وطني أو رشطة(. •

تنسق مصلحة وقاية األحداث مع مندوبي حماية الطفولة والهياكل الجهوية للنهوض االجتماعي مرجع النظر للتعهد بوضعيات  •
األطفال ومتابعتها.

الفصل21 من القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.  (1(

الفصل 22 من القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.  (2(

الفصل 13 من مجلة اإلجراءات الجزائية –منشورات املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2009  )3(

الفصالن 35 - 36 و37 من القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.  )4(
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مسؤولية مندوب حماية الطفولة

يف حاالت اإلهمال والترشد يتخذ مندوب حماية الطفولة تدابري مؤقتة عاجلة بعد الحصول عىل إذن عاجل يصدره قايض األرسة بناء . 1
عىل مطلب يقدمه له عىل ورق عادي )الفصل 35 من مجلة حماية الطفولة(.

يتخذ مندوب حماية الطفولة أحد التدابري التالية :. 2

وضع الطفل بمؤسسة إعادة التأهيل.  •

وضع الطفل بمركز استقبال. •

إيداع الطفل بمؤسسة استشفائية. •

وضع الطفل لدى عائلة. •

وضع الطفل لدى هيئة اجتماعية.  •

وضع الطفل يف مؤسسة اجتماعية. •

وضع الطفل يف مؤسسة تعليمية مالئمة. •

يمتد التدبري العاجل الوقتي التي أذن به قايض األرسة ملدة ال تتجاوز الخمسة أيام، ما لم يتعهد القايض املذكور بالقضية من حيث األصل.. 3

يف صورة تعهد القايض بالقضية يمكن أن يتواصل العمل بالتدبري العاجل الوقتي ملدة شهر قابل للتجديد،إذا كان اإلجراء يتعلق . 4
برضورة فصل الطفل عن عائلته مراعاة ملصلحته )الفصل 53 من مجلة حماية الطفولة(.

يتخذ مندوب حماية الطفولة التدبري العاجل يف حاالت الخطر امللم الذي يهدد حياة الطفل أو سالمته البدنية أو املعنوية بشكل ال . 5
يمكن تالفيه بمرور الوقت وذلك بان يبادر بإخراج الطفل من املكان املوجود به ولو باالستنجاد بالقوة العامة إن اقتىض األمر ذلك 

ووضعه بمكان امن وتحت مسؤوليته الشخصية.

بالصبغة . 6 يقر  األرسة  قايض  من  إذن  عىل  الحصول  الذاتي رشيطة  التعهد  بصيغة  العاجل  التدبري  الطفولة  مندوب حماية  يتخذ 
االستعجالية لإلجراء يف ظرف 24 ساعة )الفصل 48 من مجلة حماية الطفولة(.

العمل . 7 انتهاء األوىل بداية يوم احد أو عطلة رسمية وكان توقيف  إذا ما وافق  24 ساعة أخرى  العاجل ملدة  التدبري  يمكن تمديد 
بالتدبري العاجل املتخذ لحماية الطفل من شانه أن يحدث له رضرا فادحا )الفصل 49 من مجلة حماية الطفولة(.

التنسيق مع املصالح االجتماعية واالستعانة بالبحوث االجتماعية لتقدير حقيقة األوضاع الخاصة بالطفل.. 8

إحالة تقارير املتابعة عىل قايض األرسة وعىل املندوبية العامة لحماية الطفولة بوزارة اإلرشاف.. 9

 

مسؤولية الهياكل القضائية

يتعهد قايض األرسة بوضعية الطفل املهدد بناء عىل مجرد مطلب صادر عن : )قايض األطفال، النيابة العمومية، مندوب حماية الطفولة، املصالح 
العمومية للعمل االجتماعي، املؤسسات العمومية املعنية بشؤون الطفولة( ويمكن لقايض األرسة التعهد بحالة الطفل املهدد من تلقاء نفسه.

يستعني يف أعماله إلتمام األبحاث بإطارات الهياكل الجهوية للنهوض االجتماعي.. 1

يكلف السلط األمنية املختصة بالجهة بجمع املعلومات حول سرية الطفل وسلوكه. . 2

يعرض الطفل عىل الفحص الطبي أو الطبي النفساني أو االختبارات التي يراها الزمة.. 3

يعهد ملندوب حماية الطفولة بجمع املعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية.. 4

يتخذ عند اللزوم قرارا وقتيا وفوريا يف إبعاد الطفل عن عائلته واإلذن بوضعه تحت نظام الكفالة مع إلزام والديه باملساهمة يف . 5
اإلنفاق عليه.

يتابع وضعية األطفال املأذون بكفالتهم باالستعانة بمندوبي حماية الطفولة والهيئات االجتماعية املختصة.. 6
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مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض االجتماعي

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي بالنسبة للطفل املهدد يف وضعية إهمال وترشد وألرسته واتخاذ ما يتعني من إجراءات يف . 1
مجال االختصاص.

إشعار مندوب حماية الطفولة.. 2

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة التخاذ التدابري الوقائية املالئمة يف شان الطفل. . 3

التعهد االجتماعي بالطفل حسب إحدى الحاالت التالية :. 4

* حالة الطفل املهمل أو املترشد املنقطع حديثا عن التعليم :

إعالم أرسة املعني باألمر واالتصال بها بهدف دراسة وضعيتها وتشخيص مشكالتها ودراسة أسباب االنقطاع.. 1

القيام بالتدخالت الالزمة وتسخري اإلمكانيات املتوفرة بهدف إرجاع التلميذ ملقاعد الدراسة باألساس أو التدخل لفائدته ومرافقته . 2
للرتسيم بأحد مسالك التكوين املهني والتدريب.

تكفل األخصائي االجتماعي بخلية العمل االجتماعي املدريس أو بالوحدة املحلية للنهوض االجتماعي بمرافقة الطفل ملواصلة تعلمه . 3
وتذليل الصعوبات القائمة أمامه.

يف صورة تواصل وضع التهديد إضافة إىل وجود تفكك أرسي يهدد املسار التعليمي للطفل أو عجز أو تقصري بنينّ يف الرعاية يمكن . 4
بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة :

إلحاق الطفل املعني بأحد املراكز املندمجة للشباب والطفولة وفق نظام الرعاية األفضل الذي يناسبه. •

إيواء الطفل بمركز الرعاية االجتماعية لألطفال وإن تعذر ذلك بمركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي. •

الخدمات  التمتع بكل  ابنها وقادرة عىل رعايته وتمكينها من  االجتماعي باألرسة حتى تصبح مؤهلة السرتجاع  التعهد  مع مواصلة 
االجتماعية املتاحة.

توظيف كل املوارد املتاحة باملحيط املحيل وتفعيل منظومة العمل الشبكي )هياكل إدارية وجمعياتية( لتعزيز جهود الرعاية املوجهة . 5
للطفل واألرسة موضوع التعهد. 

املتابعة املستمرة لحالة الطفل دراسيا واجتماعيا ومواصلة التنسيق مع كل األطراف املتدخلة لفائدته.. 6

* حالة الطفل املهمل أو املترشد املنقطع منذ فرتة طويلة عن التعليم :

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي يحدد الوضعية األرسية واالجتماعية للطفل.. 1

إجراء محادثة معمقة مع الطفل لتحديد ميوالته املهنية.. 2

ربط الصلة مع مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بالجهة إذا كانت وضعيته تتطلب تدخال خصوصيا.. 3

االتصال باملصالح املحلية أو الجهوية الخاصة بالتكوين املهني والتدريب لرتسيمه بإحدى االختصاصات مع تامني خدمات املرافقة . 4
واملتابعة.

يف صورة تواصل وضع التهديد مع وجود تفكك أرسي أو عجز أو تقصري بنينّ يف الرعاية يمكن بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة:. 5

إلحاق الطفل املعني الذي تم إدماجه بأحد مسالك التدريب أو التكوين املهني بأحد املراكز املندمجة للشباب والطفولة وفق نظام  •
الرعاية األفضل الذي يناسبه.

إيواء الطفل بمركز الرعاية االجتماعية لألطفال وإن تعذر ذلك بمركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي. •

مع مواصلة التعهد االجتماعي باألرسة حتى تصبح مؤهلة عىل اسرتجاع ابنها وقادرة عىل رعايته وتمكينها من التمتع بكل الخدمات 
االجتماعية املتاحة.

القيام بزيارات دورية أسبوعية ثم شهرية ملركز التكوين أو مكان التدريب ملتابعة الطفل وتقييم مدى التقدم لتحقيق األهداف . 6
املرسومة.

توظيف كل املوارد املتاحة باملحيط املحيل وتفعيل منظومة العمل الشبكي )هياكل إدارية وجمعياتية( لتعزيز جهود الرعاية املوجهة . 7
للطفل واألرسة موضوع التعهد. 

عند اقرتاب حصول الطفل عىل شهادته املهنية يتوىل األخصائيون االجتماعيون بالتنسيق مع مصالح التشغيل مساعدة املعني عىل . 8
إيجاد شغل سواء للحساب الخاص أو لدى الغري.
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مسؤولية المؤسسات التربوية بالنسبة للطفل المهمل أو المتشرد المنقطع حديثا عن التعليم

يتوىل مدير املؤسسة الرتبوية أو من ينوبه رسميا :

التعهد بالحالة وإرجاع الطفل لصفوف الدراسة باملؤسسة الرتبوية.. 1

التنسيق مع خلية العمل االجتماعي املدريس أو مع الوحدة املحلية للنهوض االجتماعي للتعهد الشامل بالطفل وبأرسته.. 2

تحسيس اإلطار الرتبوي املبارش للتلميذ برضورة مراعاة وضعيته وتسهيل تعلمه.. 3

متابعة مدى مواظبة الطفل ومتابعة سلوكه الرتبوي.. 4

تفعيل دور خلية العمل االجتماعي املدريس لإلحاطة البيداغوجبة واالجتماعية والرتبوية والصحية بالطفل.. 5

إعالم خلية العمل االجتماعي املدريس أو الوحدة املحلية للنهوض االجتماعي بكل تغري يف سلوك املعني باألمر وخاصة عند التغيب . 6
أو االنقطاع مجددا عن الدراسة.

االلتزام وفق ما جاء باملنشور املشرتك عدد 6 بتاريخ 19 افريل 2010 لوزيري الرتبية والشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيني . 7
للنهوض  املحلية  الوحدة  أو  املدريس  االجتماعي  العمل  خلية  بمد  الدراسة  عن  املنقطعني  بالتالميذ  باإلحاطة  املتعلق  بالخارج 

االجتماعي حينيا وبصفة مبارشة بكل غياب يسجل يف املدرسة أو يف املعهد.

تفعيل دور املؤسسة الرتبوية يف متابعة الترسب واالنقطاع املدريس مع خلية العمل االجتماعي املدريس. . 8

والبيداغوجي . 9 الرتبوي  الدعم  املدريس وتقديم  الترسب واالنقطاع  االجتماعي لرصد حاالت  النهوض  الدائم مع مصالح  التنسيق 
الالزمني بالتعاون مع ارس األطفال من ناحية والجمعيات ذات العالقة. 

املوجهة . 10 الرعاية  االجتماعي يف جهود  للتضامن  التونيس  لالتحاد  واملحلية  الجهوية  الهياكل  الجمعياتي وخاصة  النسيج  إرشاك 
لألطفال املعنيني.

مسؤولية مصالح التكوين والتدريب المهني والتشغيل بالنسبة للطفل المهمل
 أو المتشرد المنقطع منذ مدة طويلة عن التعليم

اعتماد امللف االجتماعي املعد من قبل مصالح الشؤون االجتماعية لقبول الطفل يف أحد مراكز التكوين املهني.. 1

تحسيس اإلطار البيداغوجي واإلداري بخصوصية الوضعية االجتماعية للطفل ورضورة مراعاتها مع الحفاظ عىل كرامة الطفل . 2
وتسهيل اندماجه يف مركز التكوين.

متابعة مواظبة الطفل عىل التكوين املهني.. 3

إعالم الهيكل االجتماعي مصدر التوجيه بكل تغري يطرأ عىل مواظبة الطفل أو عىل سلوكياته داخل مركز التكوين املهني او خالل . 4
فرتة التدريب.

عقد لقاءات متابعة دورية لوضعية الطفل تجمع ممثلني عن هيكل التكوين املهني والنهوض االجتماعي املتعهدين بالوضعية.. 5

التنسيق الدائم مع هياكل النهوض االجتماعي وإدارة التعليم لرصد حاالت الترسب واالنقطاع املدريس والتعريف باليات التدريب . 6
والتكوين املهني. 

التعاون مع الجمعيات واالتحادات املهنية ذات العالقة للرتغيب يف التدريب والتكوين املهني. . 7
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3 - حالة اعتياد سوء معاملة الطفل

1 - التعريف

» يقصد باعتياد سوء املعاملة تعريض الطفل للتعذيب واالعتداءات املتكررة عىل سالمته البدنية أو احتجازه أو اعتياد منع الطعام عليه 
أو إتيان أي عمل ينطوي عىل القساوة من شانه التأثري عىل توازن الطفل العاطفي أو النفيس «)1)

 

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

التنسيق مع مندوبي حماية الطفولة واألخصائيني االجتماعيني بهياكل النهوض االجتماعي واملؤسسات االستشفائية عندما يتعلق . 1
األمر بالطفل املهدد من خالل مختلف صور اعتياد سوء املعاملة وتسهيل مهمتهم. 

التعرف عىل هوية والدي الطفل بالعرض عىل الناظم اآليل للتأكد من سوابقهما الجزائية.. 2

إشعار مندوب حماية الطفولة. . 3

دعم إمكانات مندوب حماية الطفولة عند اتخاذ تدابري عاجلة تؤكد عىل إيداع الطفل املهدد بمؤسسة الرعاية.. 4

تحرير محرض عديل ضد الويل أو الغري من اجل جريمة اعتياد سوء معاملة طفل مع االحتفاظ بذي الشبهة إذا نتج عن سوء معاملة . 5
رضر فادح للطفل.

مسؤولية مندوب حماية الطفولة

عند ورود اإلشعار بما يهدد صحة الطفل وسالمته البدنية واملعنوية ،حددت مجلة حماية الطفولة سلطات وصالحيات مندوب حماية 
الطفولة ومنحته وسائل داعمة لتدخله كاآلتي :

تقييم اإلشعارات ودراستها وتقدير الحاالت املعروضة عليه، أو التي يعاينها بنفسه من خالل جمع املعطيات حول الطفل بإذن . 1
مكتوب من قايض األرسة يف حاالت استدعاء وسماع الطفل واألولياء ومعاينة الوضع الفعيل للطفل.

معاينة حالة الطفل يف املكان الذي يوجد به رشيطة الحصول عىل :. 2

إذن كتابي من قايض األرسة. •

االستظهار بوثيقة تثبت الوظيفة. •

االستئذان من أصحاب املحل والتعاون مع املرشفني عىل املؤسسات.)2) •

التحقيق واتخاذ التدابري الوقائية )سماع الشهود( حول وضع الطفل أينما كان ويخول للمندوب بصفته مأمور الضابطة العدلية . 3
االستنجاد بأعوان القوة العامة.)3)

االستنارة باألبحاث االجتماعية الالزمة من اجل الوصول إىل تقدير حقيقة وضع الطفل واالستعانة بمختلف مصالح وفروع الوزارات . 4
والهياكل واملؤسسات والهيئات االجتماعية والصحية والرتبوية والقضائية التي تعنى بالطفولة.

تقدير ما إذا هناك فعال حالة صعبة تستوجب اتخاذ التدابري واإلجراءات املالئمة لرفع وضعية التهديد أو التخيل عن مواصلة التعهد . 5
لزوال وضعية التهديد أثناء فرتة التقيص.

الفصل 20 من القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.  (1(
االمرعدد1134لسنة 1996املؤرخ يف 17جوان1996 املؤكد عىل االستقاللية الوظيفية للمندوب عن بقية الهياكل اإلدارية  )2(

الفصل 17من مجلة اإلجراءات الجزائية  )3(
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إعالم قايض األرسة بكل امللفات املتعهد بها. . 6

يبارش مندوب حماية الطفولة وظائف الضابطة العدلية تحت إرشاف وكيل الجمهورية وتبدا تدابري الحماية بثبوت الخطر املهدد . 7
للطفل.

يتخذ مندوب حماية الطفولة تدابري اتفاقية مع والدي الطفل أو مع من له النظر مع الحرص عىل أن يكون التدبري هو األكثر تالؤما . 8
مع مصلحة الطفل الفضىل وان يكون محصلة اتفاق جماعي.

يعمل مندوب حماية الطفولة عىل تدوين التدبري االتفاقي وتالوته عىل مختلف األطراف بما يف ذلك الطفل إذا بلغ سن 13 عاما . 9
)الفصل 40 من مجلة حماية الطفولة(.

يف حال عدم حصول اتفاق يبقى من حق األبوين والطفل البالغ 13 عاما رفض التدبري املقرتح وعىل املندوب أن يعلمهم بحقهم يف . 10
الرفض بموجب املبادئ التوجيهية.

يحق ملندوب حماية الطفولة مراجعة التدابري االتفاقية وفق نتائج املتابعة الدورية لنتائج التدابري االتفاقية املتخذة يف شان الطفل . 11
مراعاة ملصلحة الطفل )الفصل 44 من مجلة حماية الطفولة(.

يف حاالت اعتياد سوء املعاملة يتخذ مندوب حماية الطفولة تدابري مؤقتة عاجلة بعد الحصول عىل إذن عاجل يصدره قايض األرسة . 12
بناء عىل مطلب يقدمه له عىل ورق عادي )الفصل 35 من مجلة حماية الطفولة(.

يمتد التدبري العاجل الوقتي الذي أذن به قايض األرسة ملدة ال تتجاوز الخمسة أيام، ما لم يتعهد القايض املذكور بالقضية من . 13
حيث األصل.

يف صورة تعهد القايض بالقضية يمكن أن يتواصل العمل بالتدبري العاجل الوقتي ملدة شهر قابل للتجديد،إذا كان اإلجراء يتعلق . 14
برضورة فصل الطفل عن عائلته مراعاة ملصلحته )الفصل 53 من مجلة حماية الطفولة(.

يتخذ مندوب حماية الطفولة التدبري العاجل يف حاالت الخطر امللم الذي يهدد حياة الطفل أو سالمته البدنية أو املعنوية بشكل ال . 15
يمكن تالفيه بمرور الوقت.

يمكن ملندوب حماية الطفولة املبادرة بإخراج الطفل من املكان الذي فيه تهديد ولو باالستنجاد بالقوة العامة إن اقتىض األمر ذلك.. 16

الذاتي رشيطة الحصول عىل إذن من قايض األرسة يقر بالصبغة . 17 التعهد  العاجل بصيغة  التدبري  يتخذ مندوب حماية الطفولة 
االستعجالية لإلجراء يف ظرف 24 ساعة )الفصل 48 من مجلة حماية الطفولة(.

يمكن تمديد التدبري العاجل ملدة 24 ساعة أخرى إذا ما وافق انتهاء األوىل بداية يوم احد أو عطلة رسمية وكان توقيف العمل . 18
بالتدبري العاجل املتخذ لحماية الطفل من شانه أن يحدث له رضرا فادحا )الفصل 49 من مجلة حماية الطفولة(.

التنسيق مع املصالح االجتماعية من اجل تقدير حقيقة األوضاع الخاصة بالطفل.. 19

إعالم قايض األرسة عند نقض االتفاق من قبل الطفل أو أبويه أو من له النظر )الفصول 43-40 من مجلة حماية الطفل(. 20

إحالة تقارير املتابعة عىل قايض األرسة.. 21
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مسؤولية الهياكل القضائية

يتعهد قايض األرسة بوضعية الطفل املهدد بناءا عىل مجرد مطلب صادر عن: )قايض األطفال، النيابة العمومية ،مندوب حماية . 1
الطفولة،املصالح العمومية للعمل االجتماعي،املؤسسات العمومية املعنية بشؤون الطفولة(. 

يمكن لقايض األرسة التعهد بحالة الطفل املهدد من تلقاء نفسه.. 2

يستعني يف أعماله إلتمام األبحاث بأعوان العمل االجتماعي بالجهة،. 3

يكلف السلط األمنية املختصة بالجهة بجمع املعلومات حول وضعية الطفل يعرض الطفل عىل الفحص الطبي أو الطبي النفساني . 4
أو االختبارات التي يراها الزمة.

يعهد ملندوب حماية الطفولة بجمع املعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية. . 5

يتخذ عند اللزوم قرار وقتي فوري يف إبعاد الطفل عن عائلته واإلذن بوضعه تحت نظام الكفالة مع إلزام والديه باملساهمة يف . 6
اإلنفاق عليه.

يمكن لقايض األرسة - إبقاء الطفل لدى عائلته مع تكليف مندوب حماية الطفولة بمتابعته ومساعدة العائلة وتوجيهها - إخضاع . 7
الطفل للمراقبة الطبية والنفسانية- وضع الطفل تحت نظام الكفالة أو لدى عائلة استقبال أو لدى مؤسسة اجتماعية أو تربوية 

مختصة – وضع الطفل بمركز للتكوين أو التعليم.

يتابع تنفيذ كل األحكام والتدابري التي تم اتخاذها أو التي أذن بها إزاء الطفل باالستعانة بمندوبي حماية الطفولة.. 8

يمكن لقايض األرسة مراجعة األحكام والتدابري التي اتخذها إزاء الطفل مراعاة ملصلحة الطفل الفضىل.. 9

يقدر قايض األرسة معني مساهمة الويل يف اإلنفاق عىل الطفل ويعلم الصندوق االجتماعي املعني عند االقتضاء بوجوب رصف املنح . 10
العائلية للكافل.

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض االجتماعي

إشعار مندوب حماية الطفولة.. 1

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي ونفيس معمق حول أسباب ومخلفات سوء املعاملة من جميع الجوانب الجسدية والنفسية . 2
والصحية والعالئقية وتأثرياتها املبارشة وغري املبارشة عىل الطفل إىل جانب الظروف االجتماعية واالقتصادية لألرسة.

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة التخاذ التدابري العالجية والرعائية والوقائية املالئمة يف شان الطفل.. 3

التعهد االجتماعي بالطفل حسب إحدى الحاالت التالية :. 4

* حالة الطفل املهدد باعتياد سوء املعاملة املنقطع حديثا عن التعليم :

إعالم أرسة املعني باألمر واالتصال بها بهدف دراسة وضعيتها وتشخيص مشكالتها. . 1

 دراسة أسباب سوء املعاملة من جميع جوانبها ومختلف مؤثراتها الجسدية والنفسية والصحية والعالئقية.. 2

القيام بالتدخالت الالزمة وتسخري اإلمكانيات املتوفرة بهدف إرجاع التلميذ ملقاعد الدراسة باألساس أو التدخل لفائدته ومرافقته . 3
للرتسيم بأحد مسالك التكوين املهني والتدريب.

الطفل . 4 بمرافقة  االجتماعي  للنهوض  املحلية  بالوحدة  أو  املدريس  بالوسط  االجتماعي  العمل  بخلية  االجتماعي  األخصائي  تكفل 
ملواصلة تعلمه وتذليل الصعوبات التي تعرتضه. 

يف صورة تواصل اعتياد سوء معاملة الطفل يمكن بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة :. 5
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إلحاق الطفل املعني بأحد املراكز املندمجة للشباب والطفولة وفق نظام الرعاية األفضل الذي يناسبه. •

 إيواء الطفل بمركز الرعاية االجتماعية لألطفال وإن تعذر ذلك بمركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي.  •

مع مواصلة التعهد االجتماعي باألرسة حتى تصبح مؤهلة عىل اسرتجاع ابنها وقادرة عىل رعايته.

التعاون مع النسيج الجمعياتي لتعزيز جهود الرعاية املوجهة للطفل واألرسة موضوع التعهد.. 6

املتابعة املستمرة لحالة الطفل دراسيا واجتماعيا ومواصلة التنسيق مع كل األطراف املتدخلة لفائدته.. 7

القيام بالوساطة العائلية والتوفيق بني أفراد األرسة حتى تصبح مؤهلة السرتجاع ابنها.. 8

* حالة الطفل املهدد باعتياد سوء املعاملة املنقطع منذ فرتة طويلة عن التعليم:

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي يحدد الوضعية األرسية واالجتماعية للطفل.. 1

دراسة أسباب سوء املعاملة من جميع جوانبها ومختلف مؤثراتها الجسدية والنفسية والصحية والعالئقية.. 2

إجراء محادثة معمقة مع الطفل لتحديد ميوالته املهنية.. 3

ربط الصلة مع مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بالجهة إذا كانت وضعيته تتطلب تدخال خصوصيا ولفرتة زمنية طويلة نسبيا.. 4

االتصال باملصالح املحلية أو الجهوية الخاصة بالتكوين املهني والتدريب لرتسيمه بإحدى االختصاصات مع تامني خدمات املرافقة . 5
واملتابعة.

الطفولة . 6 حماية  مندوب  إشعار  يتم  الرعاية  يف  بنينّ  تقصري  أو  عجز  أو  أرسي  تفكك  وجود  مع  التهديد  وضع  تواصل  صورة  يف 
والتنسيق معه قصد :

إلحاق الطفل املعني الذي تم إدماجه بأحد مسالك التدريب أو التكوين املهني بأحد املراكز املندمجة للشباب والطفولة وفق نظام  •
الرعاية األفضل الذي يناسبه.

إيواء الطفل بمركز الرعاية االجتماعية لألطفال وإن تعذر ذلك بمركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي مع مواصلة التعهد االجتماعي  •
باألرسة حتى تصبح مؤهلة عىل اسرتجاع ابنها وقادرة عىل رعايته وتمكينها من التمتع بكل الخدمات االجتماعية املتاحة.

القيام بزيارات دورية أسبوعية ثم شهرية ملركز التكوين أو مكان التدريب ملتابعة الطفل وتقييم مدى التقدم لتحقيق األهداف . 7
املرسومة.

توظيف كل املوارد املتاحة باملحيط املحيل وتفعيل منظومة العمل الشبكي )هياكل إدارية وجمعياتية( لتعزيز جهود الرعاية املوجهة . 8
للطفل واألرسة موضوع التعهد.

عند اقرتاب حصول الطفل عىل شهادته املهنية يتوىل األخصائيون االجتماعيون بالتنسيق مع مصالح التشغيل مساعدة املعني عىل . 9
إيجاد شغل سواء للحساب الخاص أو لدى الغري. 
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مسؤولية المصالح التربوية بالنسبة للطفل المتمدرس

تفعيل دور املؤسسة الرتبوية يف متابعة حاالت سوء املعاملة التي يتعرض لها الطفل بالتنسيق مع خلية العمل االجتماعي املدريس. . 1

التنسيق الدائم مع هياكل النهوض االجتماعي لرصد الحاالت املماثلة وتقديم الدعم الرتبوي والبيداغوجي الالزمني بالتعاون مع ارس . 2
األطفال من ناحية والجمعيات ذات العالقة.

إرشاك النسيج الجمعياتي يف جهود الرعاية املوجهة لهؤالء األطفال من اجل حمايتهم. . 3

مسؤولية مصالح التكوين والتدريب المهني والتشغيل بالنسبة للطفل 
المهدد باعتياد سوء المعاملة المنقطع منذ مدة طويلة عن التعليم

اعتماد امللف االجتماعي املعد من قبل مصالح الشؤون االجتماعية لقبول الطفل يف أحد مراكز التكوين املهني.. 1

تحسيس اإلطار البيداغوجي واإلداري بخصوصية الوضعية االجتماعية للطفل ورضورة مراعاتها مع الحفاظ عىل كرامة الطفل . 2
وتسهيل اندماجه يف مركز التكوين.

متابعة مواظبة الطفل عىل التدريب أو التكوين املهني.. 3

إعالم الهيكل االجتماعي مصدر التوجيه بكل تغري يطرأ عىل مواظبة الطفل أو عىل سلوكياته داخل مركز التكوين املهني أو خالل . 4
فرتة التدريب.

عقد لقاءات متابعة دورية لوضعية الطفل تجمع ممثلني عن هيكل التكوين املهني والنهوض االجتماعي املتعهدين بالوضعية.. 5

التنسيق الدائم مع هياكل النهوض االجتماعي وإدارة التعليم لرصد حاالت الترسب واالنقطاع املدريس والتعريف باليات التدريب . 6
والتكوين املهني. 

التعاون مع الجمعيات واالتحادات املهنية ذات العالقة للرتغيب يف التدريب والتكوين املهني. . 7
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حوصلة 
تأليفية

توزيع األدوار في حالة
التدخل لفائدة طفل مهدد مهما كان نوع التهديد

لقد نصت مجلة حماية الطفل عىل صور مختلفة لحاالت التهديد التي يمكن ان يتعرض لها الطفل. ومهما كانت هذه الصور فإن الواقع 
يربز أنها تتطلب نوعني من التدخل تدخل استعجايل يتخذ صبغة قانونية وقضائية وتدخل اجتماعي بمفهومه الشامل.

المرحلة األولى : التدخل اإلستعجالي القانوني والقضائي

رصد الحالة واإلشعار بها مهما كان مصدره

مندوب حماية الطفولة

تقييم اإلشعار ودراسته وتقدير الحاالت املعروضة عليه،أو التي يعاينها بنفسه.

جمع املعطيات حول الطفل بإذن مكتوب من قايض األرسة يف حاالت استدعاء وسماع الطفل واألولياء ومعاينة الوضع الفعيل للطفل.

معاينة حالة الطفل يف املكان الذي يوجد به وذلك مرخص ملندوب حماية الطفولة بصفته مأمور الضابطة العدلية 1 رشيطة احرتام اإلجراءات 
املنصوص عليها قانونيا.

العدلية االستنجاد  الضابطة  للمندوب بصفته مأمور  أينما كان ويخول  الطفل  الشهود( حول وضع  الوقائية )سماع  التدابري  التحقيق واتخاذ 
بأعوان القوة العامة.

االستنارة باألبحاث االجتماعية الالزمة من اجل الوصول إىل تقدير حقيقة وضع الطفل3 وأجاز الفصل 2 من األمر 1134 السابق ذكره االستعانة 
بمختلف مصالح وفروع الوزارات والهياكل واملؤسسات والهيئات االجتماعية والصحية والرتبوية والقضائية التي تعنى بالطفولة.

تقدير الطابع الفعيل للتهديد ومتابعة التدخل واتخاذ التدابري العاجلة املالئمة أو التخيل عن االهتمام بالحالة عند تأكد انعدام التهديد.

إعداد تقارير ترفع إىل قايض األرسة.

تلقي مطالب الوساطة من الجهات القضائية املختصة وتوليه إبرام الصلح بني األطراف املعنية عىل أن يدونها يف كتب ممىض يرفعه إىل الجهات 
القضائية املختصة والتي تعتمده وتكسيه الصبغة التنفيذية.

يتخذ مندوب حماية الطفولة تدابري اتفاقية مع والدي الطفل أو مع من له النظرمع الحرص عىل أن يكون التدبري هو األكثر تالؤما مع مصلحة 
الطفل الفضىل وان يكون محصلة اتفاق جماعي.

يعمل مندوب حماية الطفولة عىل تدوين التدبري االتفاقي وتالوته عىل مختلف األطراف بما يف ذلك الطفل إذا بلغ سن 13 عاما )الفصل 40 من 
مجلة حماية الطفولة(.

يحق ملندوب حماية الطفولة مراجعة التدابري االتفاقية وفق نتائج املتابعة الدورية لنتائج التدابري االتفاقية املتخذة يف شان الطفل مراعاة ملصلحة 
الطفل الفضىل بما يضمن قدر اإلمكان إبقاء الطفل يف محيطه العائيل أو إرجاعه إليهما يف اقرب وقت ممكن )الفصل 44 من مجلة حماية الطفولة(. 

يف حاالت اإلهمال وتعريض الطفل للخطر الترشد واإلهمال يتخذ مندوب حماية الطفولة تدابري مؤقتة عاجلة بعد الحصول عىل إذن عاجل يصدره 
قايض األرسة بناء عىل مطلب يقدمه له عىل ورق عادي )الفصل 35 من مجلة حماية الطفولة(.

يمتد التدبري العاجل الوقتي الذي أذن به قايض األرسة ملدة ال تتجاوز الخمسة أيام، ما لم يتعهد القايض املذكور بالقضية من حيث األصل.
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يف صورة تعهد القايض بالقضية يمكن أن يتواصل العمل بالتدبري العاجل الوقتي ملدة شهر قابل للتجديد،إذا كان اإلجراء يتعلق برضورة فصل 
الطفل عن عائلته مراعاة ملصلحته )الفصل 53 من مجلة حماية الطفولة(.

 يتخذ مندوب حماية الطفولة التدبري العاجل يف حاالت الخطر امللم الذي يهدد حياة الطفل أو سالمته البدنية أو املعنوية بشكل ال يمكن تالفيه 
بمرور الوقت.

يمكن ملندوب حماية الطفولة املبادرة بإخراج الطفل من املكان الذي فيه تهديد ولو باالستنجاد بالقوة العامة إن اقتىض األمر ذلك.

يتخذ مندوب حماية الطفولة التدبري العاجل بصيغة التعهد الذاتي رشيطة الحصول عىل إذن من قايض األرسة يقر بالصبغة االستعجالية لإلجراء 
يف ظرف 24 ساعة )الفصل 48 من مجلة حماية الطفولة(.

يمكن تمديد التدبري العاجل ملدة 24 ساعة أخرى إذا ما وافق انتهاء األوىل بداية يوم احد أو عطلة رسمية وكان توقيف العمل بالتدبري العاجل 
املتخذ لحماية الطفل من شانه أن يحدث له رضرا فادحا )الفصل 49 من مجلة حماية الطفولة(.

التنسيق مع املصالح االجتماعية لالستعانة باألبحاث االجتماعية من اجل تقدير حقيقة األوضاع الخاصة بالطفل.

إعالم قايض األرسة عند نقض االتفاق من قبل الطفل أو أبويه أو من له النظر )الفصول 43-40 من مجلة حماية الطفل.

إحالة تقارير املتابعة عىل قايض األرسة وعىل املندوبية العامة لحماية الطفولة بوزارة اإلرشاف. 

مأموري الضابطة العدليةقايض األرسةمصالح الشؤون االجتماعية

فتح ملف للحالة.

تشخيص الوضع األرسي.

الطفولة وقايض األرسة  تمكني مندوب حماية 
من كل املعلومات التي يحتاجون إليها.

التعهد بوضعية الطفل املهدد بناءا عىل مجرد 
النيابة  األطفال،  )قايض  عن:  صادر  مطلب 
هياكل  الطفولة،  حماية  مندوب  العمومية، 
العمومية  املؤسسات  االجتماعي،  النهوض 
لقايض  ويمكن  الطفولة(  بشؤون  املعنية 
تلقاء  من  املهدد  الطفل  بحالة  التعهد  األرسة 

نفسه.

أو  والديه  هوية  ومن  الطفل  هوية  من  التأكد 
القائمني بشؤونه.

التأكد من سوابق الطفل ومن سوابق والديه أو 
القائمني بشؤونه.

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة.

بحث  محرض  وتحرير  الالزم  اإلجراء  اتخاذ 
وإحالته عىل النيابة العمومية يف صورة تعرض 
واالحتفاظ  معنوي  أو  مادي  رضر  إىل  الطفل 

بذي الشبهة.

االجتماعيني التعهد االجتماعي باألرسة. األخصائيني  بأبحاث  االستعانة 
االجتماعي بالجهة.

كل  من  وتمكينه  األرسة  قايض  عمل  تسهيل 
املعلومات التي يحتاج إليها.

ضمن  املندرجة  الخدمات  من  األرسة  تمكني 
برامج النهوض االجتماعي.

تكليف السلط األمنية املختصة بالجهة بجمع 
املعلومات حول سرية الطفل وسلوكه.

التكوين  خالل  من  أو  تربويا  بالطفل  التعهد 
املهني.

الطبي  أو  الطبي  الفحص  عىل  الطفل  عرض 
النفساني أو االختبارات التي يراها الزمة.

بجمع  الطفولة  حماية  مندوب  تكليف 
املعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية.

إبعاد  يف  فوري  وقتي  قرار  اللزوم  عند  اتخاذ 
الطفل عن عائلته واإلذن بوضعه تحت نظام 
اإلنفاق  باملساهمة يف  والديه  إلزام  الكفالة مع 

عليه.
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المرحلة الثانية: التدخل االجتماعي، حالة الطفل المهدد 

مصالح وزارة الشؤون االجتماعية

رصد الحالة من خالل العمل امليداني أو بعد العلم بها من قبل مندوب حماية الطفولة أو قاض األرسة أو أي جهة كانت

الظاهرة  إجراءات يف مجال االختصاص والتوقف عىل حقيقة  املهدد وأرسته واتخاذ ما يتعني من  للطفل  بالنسبة  االجتماعي  البحث  استكمال 
)إهمال ظريف أم دائم..(

 توجيه التقارير االجتماعية الخاصة بالطفل إىل مندوب حماية الطفولة التخاذ التدابري الوقائية املالئمة يف شان الطفل.

التعهد االجتماعي بالطفل حسب إحدى الحاالت التالية:

حالة الطفل املنقطع منذ فرتة طويلة عن التعليمحالة الطفل املتمدرس

بصورة  بالحالة  اإلحاطة  بهدف  بها  واالتصال  الرتبوية  األرسة  إعالم 
خصوصية. 

إجراء محادثة مع الطفل لتحديد ميوالته املهنية.

االتصال بوكالة التكوين املهني لدراسة سبل تمكني الطفل من متابعة إرجاع الطفل ملواصلة الدراسة.
تكوين مهني.

دراسته  فيه  يواصل  التلميذ  كان  الذي  املعهد  أو  املدرسة  مدير  إعالم 
لإلحاطة الالزمة بالحالة ودعم جهود األخصائي االجتماعي يف ذلك.

متابعة الطفل ومرافقته أثناء مزاولة التكوين املهني.

املدريس بمرافقة  االجتماعي  العمل  تكفل األخصائي االجتماعي بخلية 
)تقديم  أمامه  القائمة  الصعوبات  وتذليل  تعلمه  ملواصلة  الطفل 

املساعدات النفسية واملادية والبيداغوجية(.

اإلعداد لضمان اإلدماج املهني للطفل.

مواصلة العمل عىل تحسني العالقة بني األرسة والطفل.

كل  من  وتمكينها  باألمر  املعني  بأرسة  والنفيس  االجتماعي  التعهد 
املساعدات التي يربز التشخيص أحقيتها بها.

يف صورة وجود تفكك أرسي يهدد املسار التعليمي للطفل يمكن أن يقع 
إلحاق الطفل املعني باألمر باملركز املندمج للشباب والطفولة وفق نظام 

الرعاية األفضل الذي يناسبه.

القيام بالوساطة األرسية يف صورة وجود خالفات عائلية.

كل  من  وتمكينها  الطفل  إليها  ينتمي  التي  باألرسة  االجتماعي  التعهد 
عملية  نتائج  تبينه  ما  حسب  بها  تتمتع  أن  حقها  من  التي  الخدمات 

التشخيص.

تمكني األرسة من االستفادة من الخدمات التي توفرها برامج النهوض 
االجتماعي حسب أحقيتها لها.
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القيام بالوساطة العائلية والتوفيق بني أفراد األرسة حتى تصبح قادرة 
عىل اسرتجاع ابنها.

التعاون مع النسيج الجمعياتي لتعزيز جهود الرعاية املوجهة لألطفال 
ذوي االحتياجات الخصوصية وكذلك لتدعيم جهود االهتمام باألرسة.

مصالح التكوين املهنياملصالح الرتبوية

االجتماعية اعتماد امللف االجتماعي للطفل. الشؤون  مصالح  قبل  من  املعد  االجتماعي  امللف  اعتماد 
لقبول الطفل يف أحد مراكز التكوين املهني.

تحسيس اإلطار البيداغوجي واإلداري بخصوصية الوضعية االجتماعية إرجاع الطفل ملواصلة دراسته.
للطفل وبتسهيل اندماجه يف مركز التكوين.

متابعة مواظبة الطفل عىل التكوين املهني.تفعيل دور خلية العمل االجتماعي املدريس.

تمكني الطفل من الدعم البيداغوجي الذي يحتاج إليه.

متابعة مواظبة الطفل عن الدراسة.

إعالم مصالح الشؤون االجتماعية بكل تغري يطرأ عىل مواظبة الطفل أو 
عىل سلوكياته داخل مركز التكوين املهني.

املهني التنسيق املتواصل مع مصالح وزارة الشؤون االجتماعية. التكوين  عن  ممثلني  تجمع  للطفل  دورية  متابعة  لقاءات  عقد 
وممثلني عىل الشؤون االجتماعية.

تنظمها  التي  والتثقيفية  الرتفيهية  األنشطة  متابعة  من  الطفل  تمكني 
املدرسة.

التنسيق الدائم مع مصالح النهوض االجتماعي وإدارة التعليم لرصد 
والتكوين  التدريب  آفاق  وتقديم  املدريس  واالنقطاع  الترسب  حاالت 

املهني .

يف ربط الصلة مع الجمعيات املختصة ملساعدة التلميذ. للرتغيب  العالقة  ذات  املهنية  واملنظمات  الجمعيات  مع  التعاون 
التدريب والتكوين املهني.

التنسيق لوضع خطة خصوصية لإلحاطة باملهددين باالنقطاع املدريس.مواصلة التنسيق واملتابعة مع كل األطراف.
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حماية الطفل المهدد

املرجع : القانون عدد 92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.

ضمان الحق في التعلم ومجانيته

املرجع : قانون عدد65 لسنة 1991 املؤرخ يف 29 جويلية 1991 املتعلق بالنظام الرتبوي.

الفصل 3 : »املقصود بالطفل عىل معنى هذه املجلة ،كل إنسان عمره 

أحكام  بمقتىض  الرشد  سن  يبلغ  لم  ما  عاما،  عرش  ثمانية  من  اقل 
خاصة«.

 مبادئ عامة 

الفصل 4 : » يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضىل يف جميع اإلجراءات 

أو  اإلدارية  السلطات  أو  املحاكم  قبل  من  سواء  شانه  يف  تتخذ  التي 
مؤسسات الرعاية االجتماعية العمومية أو الخاصة.

ويراعى ،عالوة عىل حاجيات الطفل األدبية والعاطفية والبدنية، سنه 
وصحته ووسطه العائيل وغري ذلك من األحوال الخاصة بوضعه«.

تهدد  التي  الصعبة  الحاالت  من  خاص  بوجه  »تعترب   :  20 الفصل 

الطفل أو سالمته البدنية أو املعنوية :

فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائيل.

تعريض الطفل لإلهمال والترشد.

ج- التقصري البني واملتواصل يف الرتبية والرعاية.

د- اعتياد سوء معاملة الطفل.

ه- استغالل الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا.

و- استغالل الطفل يف اإلجرام املنظم عىل معنى الفصل 19 من هذه 
املجلة.

ز- تعريض الطفل للتسول أو استغالله اقتصاديا.

ح- عجز األبوين أو من يسهر عىل رعاية الطفل عن اإلحاطة والرتبية«.

القسم الثاني: واجب اإلشعار

الفصل 31 : » عىل كل شخص،بمن يف ذلك الخاضع للرس املهني واجب 

إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبني له أن هناك ما يهدد صحة 
الطفل أو سالمته البدنية أو املعنوية عىل معنى الفقرتني ) د وهـ («.

القسم الثالث: آليات الحماية

الفصل 36 : » يتمتع مندوب حماية الطفولة بصفة مأمور الضابطة 

العدلية وذلك يف إطار تطبيق أحكام هذه املجلة «.

الفصل 37 » أعوان مختلف اإلدارات واملؤسسات العمومية والخاصة 

الرس  بكتمان  مقيدين  غري  للطفل  املبارشين  األشخاص  كل  وكذلك 
ما  ولحاجة  بمهمته  قيامه  عند  الطفولة  حماية  مندوب  إزاء  املهني 

تتطلبه هذه املهمة من اإلرشادات«.

القسم الرابع: تدابري الحماية

الفصل 39 : » يتعهد مندوب حماية الطفولة بوضعية الطفل ليحدد 

أو  يهدد فعال صحته  ما  له وجود  ثبت  إذا  املناسب يف شانه  اإلجراء 
سالمته البدنية أو املعنوية.

الطفل  يعيشها  التي  الحالة  خطورة  حسب  املناسب  اإلجراء  ويحدد 
ويقرتح تبعا لذلك التدابري املالئمة ذات الصبغة االتفاقية أو يقرر رفع 

األمر إىل قايض األرسة «.

الدراسة  الذين هم يف سن  لكل  الدولة –مجانا-  : «تضمن   4 الفصل 

من  يمكن  ما  أكثر  التالميذ  لجميع  وتوفر  املدريس  التكوين  يف  الحق 
متواصلة  الدراسة  دامت  ما  الحق  بذلك  للتمتع  املتكافئة  الفرص 
قدر   - وتسهر  العمل،  بها  الجاري  الرتاتيب  حسب  طبيعية  بصورة 
اإلمكان - عىل توفري الظروف املالئمة لتمكني املعوقني واملتخلفني يف 

الدراسة من الحق يف التكوين املدريس

أو  باجتهادهم  املتميزين  للتالميذ  املمكنة  اإلعانة  كل  الدولة  تمنح 
بمواهبهم واستعداداتهم والذين هم من ارس متواضعة الدخل. »

الفصل 6 : » يكون التعليم األسايس حلقة قائمة بذاتها تحتضن الناشئة 

قدراتها  ينمي  بشكل  تكوينها  إىل  ويرمي  السادسة  سن  من  ابتداء 

الذاتية ويضمن - قدر اإلمكان – بلوغ درجة دنيا من املعرفة والتكوين 
تؤمن عدم الرتدي إىل األمية ويمكنها إما من مواصلة التعلم يف الدرجة 

املوالية وإما من االلتحاق بالتكوين املهني أو اإلدماج يف املجتمع «.

سن  إىل  السادسة  سن  من  إجباري  األسايس  »التعليم   :  7 الفصل 

السادسة عرش بالنسبة إىل كل تلميذ ما دام قادرا عىل مواصلة تعلمه 
بصفة طبيعية حسب الرتاتيب الجاري بها العمل«.

الفصل 32 : »كل ويل يمتنع عن إلحاق منظوريه بمؤسسات التعليم 

عىل  قادرا  كونه  رغم  عرش  السادسة  سن  دون  سحبه  أو  األسايس 
مواصلة تعلمه بصفة طبيعة حسب الرتاتيب الجاري العمل ،يعرض 

نفسه إىل خطية من 10 دنانري إىل 100 دينار يف صورة العود«.
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في حقوق التلميذ وواجباته

املرجع : قانون توجيهي عدد 80 لسنة 2002 املؤرخ يف 23 جويلية 2002 املتعلق بالرتبية والتعليم املدريس.

العيش  قواعد  باحرتام  كذلك  ،وهو مطالب  الدراسة  تستلزمها  التي  واملهام  الفروض  وانجاز  باملواظبة  التلميذ مطالب  أن  كما   ...«  13 الفصل 

الجماعي والرتاتيب املنظمة للحياة املدرسية وكل تجاوز أو إخالل بهذه الواجبات والرتاتيب يعرض للعقوبات التأديبية ، وال يمكن معاقبة التلميذ 
بالطرد ملدة تتجاوز ثالثة أيام إال بعد إحالته عىل مجلس الرتبية وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه «.

في تنظيم األماكن العامة

1 - المخالفات المتعلقة بالطريق العام :

املرجع : القانون عدد 46لسنة 2005 مؤرخ يف 6 جوان 2005 يتعلق باملصادقة عىل إعادة تنظيم بعض أحكام املجلة الجنائية وإعادة صياغتها.

 رشوط تعاطي مهنة البائع املتجول.

الفصل 321 مكرر- )أضيف بالقانون األسايس عدد 43 لسنة 2001 املؤرخ يف 3 ماي 2001 املتعلق بتنقيح مجلة الصحافة( »عىل كل من يريد 

أن يتعاطى مهنة بائع متجول أو موزع بالطريق.

الحجرية واألرشطة  الخاصة للكتب والكتابات واملجلدات والصور واملنقوشات املصورة واملطبوعات  أو  العامة  أو بغري ذلك من األماكن  العام   
املغناطيسية واألفالم واالسطوانات أن يقدم إعالما يف ذلك ملركز الوالية الكائن بدائرتها محل سكناه.

ويكون اإلعالم مشتمال عىل اسم القائم باإلعالم ولقبه وجنسيته ومهنته ومقره وسنه ومكان والدته ويسلم له وصل يف ذلك.

ويوجه القائم باإلعالم يف نفس الوقت نسخة من ذلك إىل كتابة الدولة لإلعالم.

إن مبارشة مهنة بائع متجول أو موزع بدون سابق إعالم أو اإلعالم بغري الواقع أو عدم تقديم الوصل عند كل طلب تشكل مخالفات يستوجب 
ارتكابها عقابا بخطية من دينارين إىل خمسة دنانري وبالسجن من يوم إىل خمسة عرش يوما أو بإحدى العقوبتني فقط ويف صورة العود الرتكاب 

املخالفات املذكورة أو تقديم إعالم كاذب يكون الحكم بالسجن وجوبيا «.

2 - الرخص المتعلقة بتعاطي نشاط بالطريق العام:

املرجع : قرار من وزير الداخلية مؤرخ يف 28 ديسمرب1995 يتعلق بضبط قائمة املسائل الخاصة بخدمات إدارية تسديها مصالح وزارة الداخلية 
النصوص  البلدي يف  املستشار  »دليل  الرفض-  التعليل يف حاالت  مع  املواطنني  فيها عىل شكايات  الرد  يتعني  والتي  املحلية  العمومية  والجماعات 
الترشيعية والرتتيبية ذات الصلة بالعمل البلدي » إصدار مركز التكوين ودعم الالمركزية بوزارة الداخلية والتنمية املحلية سنة 2008 الصفحة 189.

* الخدمات اإلدارية املسداة من طرف الجماعات العمومية )بلدية أو مجلس جهوي(.

رخصة تعاطي نشاط معني )ماسح أحذية – مصور- دالل- حمال(. •

رخصة البيع بالتجول. •

رخصة موسمية لبيع املرشوبات غري الكحولية «. •
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األنشطة الهامشية

1 - التعريف

1 - بالنسبة للطفل :
- تعترب من قبيل األنشطة الهامشية التي يمكن أن يتعاطاها األطفال :

بيع املشموم والتمائم وكتب الحصن الحصني ودعاء املسافر. •

مسح بلور السيارات وبيع التجهيزات الثانوية املتعلقة بها من أغطية املقود والواقيات الحامية من الشمس بمفرتق الطرقات. •

بيع العلك واملناديل الورقية واألكياس البالستيكية بمحطات النقل واألسواق وغريها...  •

بيع خبز »الطابونة« عىل الطرقات يف شهر رمضان. •

الحراسة أو املشاركة فيها بمأوى السيارات... •

- يعمد األطفال إىل ممارسة تلك األنشطة بصورة منفردة أو بصورة منظمة.

- يمارس األطفال تلك األنشطة يف سياق ينطبق عليه االستغالل االقتصادي لألطفال والذي من صوره » تشغيل الطفل يف ظروف مخالفة 
للقانون أو تكليفه بعمل من شانه أن يعوقه عن تعليمه أو يكون ضارا بصحته أو سالمته البدنية أو املعنوية «)1)

- بحكم السن ال يمكن للطفل تعاطي تلك األنشطة التي تندرج ضمن مهنة البائع املتجول.)2)

2 - بالنسبة للراشد :
- يرتكب الراشد الذي يمارس نفس تلك األنشطة مخالفة يعاقب عليها القانون :)3) 

أوال : عندما يشغل الطريق العام دون رخصة.

ثانيا : عندما ال يرفع األشياء التي وضعها يف األجل املعني الذي تم له الرتخيص فيه.

- كما يقع تطبيق مقتضيات النصوص املتعلقة باالنتصاب الفوضوي عىل الراشد الذي يتعاطى أنشطة هامشية.

- للراشد الحق يف الحصول عىل رخصة لتعاطي مهنة البائع املتجول أو موزع بالطريق العام وفق الرتاتيب الجاري بها العمل.)4)

الفصل 26 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995.  (1(

انظر الفصل 321 مكرر من مجلة اإلجراءات الجزائية املتعلق بمخالفات الطريق العام )أضيف بالقانون األسايس عدد 43 لسنة 2001 املؤرخ يف 3 ماي 2001 املتعلق بتنقيح مجلة الصحافة(  (2(

انظر الفصل 321 من مجلة اإلجراءات الجزائية املتعلق بمخالفات الطريق العام.  (3(

انظر انظر الفصل 321 مكرر من مجلة اإلجراءات الجزائية املتعلق بمخالفات الطريق العام )أضيف بالقانون األسايس عدد 43 لسنة 2001 املؤرخ يف 3 ماي 2001 املتعلق بتنقيح مجلة   (4(
الصحافة(



دليل توزيع األدوار بين المتدخلين لفائدة الفئات االجتماعية الهشة والمهددة 76

2 - توزيع األدوار لإلحاطة بـ : » متعاطي أنشطة هامشية «

مسؤولية مأمورى الضابطة العدلية

مراكزها وضباط  الرشطة وضباطها ورؤساء  )محافظو  العدلية  الضابطة  مأموري  الهامشية عىل  األنشطة  تعاطي  حالة  يف  يتعني 

الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه وأعوان مصلحة وقاية األحداث ( وبالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة عندما يتعلق 
األمر بالطفل املتعاطي ألنشطة هامشية ومع األخصائيني االجتماعيني يف إطار الفرق األمنية االجتماعية املشرتكة :

التثبت من هوية الشخص بالعرض عىل الناظم اآليل للتأكد من عدم إدراجه بالتفتيش.. 1

الجس األمني للتأكد من عدم حمل املخالف لسالح ابيض أو غريه.. 2

إشعار مندوب حماية الطفولة إذا تعلقت الحالة بطفل.. 3

التأكد من الظروف التي دفعت املعني لتعاطي أنشطة هامشية وتعمري بطاقة اإلرشادات املعتمدة يف الغرض. . 4

عندما يتعلق األمر بطفل االتصال باملسؤول املدني )الويل(عنه والتنبيه عليه مع إمضاء التزام يتعهد بمقتضاه الويل بالقيام بدوره . 5
يف الرعاية والعناية بابنه.

التنسيق مع قسم النهوض االجتماعي للتعهد بالحالة واتخاذ اإلجراءات املتعلقة بالرعاية االجتماعية الالزمة للطفل وأرسته.. 6

تحرير محرض عديل يف االستغالل االقتصادي لطفل ضد املسؤول املدني يف صورة العود وإحالة املحرض العديل عىل النيابة العمومية. . 7

التنسيق املسبق مع قسم النهوض االجتماعي و/أو مدير مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بتونس أو بسوسة إليداع الطفل إن . 8
كان فاقدا للسند.

تتعهد املصلحة األمنية بنقل املعني بما هو متاح لها من وسائل النقل أو طلب تسخري يف ذلك من قبل ممثل السلطة اإلدارية أو طلب . 9
تدخل الحماية املدنية عند اللزوم.

مالحظة : كما هو الشأن بالنسبة لتسول األطفال وترشدهم بالشوارع بواليات تونس الكربى فإنه يمكن بالنسبة لألطفال املرشدين 

الذين يتعاطون أنشطة هامشية :

إحالة كل الحاالت املضبوطة عىل املستوى الجهوي عىل الوحدة األمنية الرتابية )الحرس الوطني، الرشطة(. •

واإلدماج  • الدفاع  ومراكز  االجتماعي  للنهوض  املحلية  والوحدات  الطفولة  حماية  مندوبي  مع  األحداث  وقاية  مصلحة  تنسق 
بالتعهد واإلحاطة بأرس  االجتماعي  النهوض  تتعهد هياكل  األطفال ومتابعتها كما  للتعهد بوضعيات  النظر  االجتماعي مرجع 

األطفال املعنيني.
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مسؤولية مندوب حماية الطفولة

يتوىل مندوب حماية الطفولة :

التعهد بحالة الطفل املتعاطي ألنشطة هامشية وفق اإلشعار بها أو باكتشافها املبارش أو بتوجيهها إليه عىل معنى الفصل 30 من . 1
مجلة حماية الطفل. 

الوقائية . 2 التدابري  واخذ  بالتحقيقات  بالقيام  املتعلقة  الطفل  حماية  مجلة  من  35و39  الفصالن  حددها  التي  مبارشة صالحياته 
املالئمة يف شان الطفل. 

التنسيق مع قسم النهوض االجتماعي من اجل تقدير حقيقة األوضاع الخاصة بالطفل.. 3

اتخاذ التدابري االتفاقية الالزمة لفائدة الطفل وإعالم قايض األرسة بذلك.. 4

إعالم قايض األرسة عند نقض االتفاق من قبل الطفل أو أبويه أو من له النظر )الفصول 43-40 من مجلة حماية الطفل(.. 5

اتخاذ التدابري العاجلة لفائدة الطفل )بعد الحصول عىل إذن قضائي من قايض األرسة( والرامية إىل وضع الطفل بمؤسسة إعادة . 6
تأهيل أو بمركز استقبال أو بمؤسسة استشفائية أو لدى عائلة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية مالئمة )الفصول 43-40 من 

مجلة حماية الطفل(.

إحالة تقارير املتابعة عىل قايض األرسة وعىل املندوبية العامة لحماية الطفولة بوزارة اإلرشاف. . 7

التنسيق مع أطراف التعاون وخاصة مع الوحدة املحلية للنهوض االجتماعي ومع خلية العمل االجتماعي املدريس إلعادة اإلدماج . 8
املدريس للطفل يف حال االنقطاع أو اإللحاق بالتدريب أو التكوين املهني.

أو تمتعه بحقه يف . 9 البدنية  إذا كان ذلك عىل حساب قدراته  اقتصاديا ال سيما  الطفل  العمومية يف صورة استغالل  النيابة  إعالم 
الدراسة يف صورة عدم التوصل إىل تدبري اتفاقي بالتوازي مع تعهد قايض األرسة بامللف.

مسؤولية الهياكل القضائية

يتعهد قايض األرسة بوضعية الطفل املهدد بحكم تعاطيه لنشاط هاميش بناء عىل مجرد مطلب صادر عن: )قايض األطفال، النيابة . 1
العمومية ،مندوب حماية الطفولة،املصالح العمومية للعمل االجتماعي،املؤسسات العمومية املعنية بشؤون الطفولة(.

    ويمكن لقايض األرسة التعهد بحالة الطفل املهدد من تلقاء نفسه.

يستعني قايض األرسة لتعميق معرفته بحالة الطفل يف أعماله إلتمام األبحاث باألخصائيني االجتماعيني بالهياكل الجهوية للنهوض . 2
االجتماعي.

يكلف السلط األمنية املختصة بالجهة بجمع املعلومات حول سرية الطفل وسلوكه وكذلك عن عالقاته وعن األماكن التي يرتادها.. 3

يعرض الطفل عىل الفحص الطبي أو الطبي النفساني أو االختبارات التي يراها الزمة.. 4

يعهد ملندوب حماية الطفولة بجمع املعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية. . 5

يتخذ عند اللزوم قرار وقتي فوري يف إبعاد الطفل عن عائلته واإلذن بوضعه تحت نظام الكفالة مع إلزام والديه باملساهمة يف اإلنفاق . 6
عليه.

يتابع وضعية األطفال املأذون بكفالتهم باالستعانة بمندوبي حماية الطفولة والهيئات االجتماعية املختصة.. 7

)1( الفصل 13 من مجلة اإلجراءات الجزائية –منشورات املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2009
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مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض االجتماعي

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي ونفيس معمق حول أسباب ومخلفات تعريض الطفل للتهديد من خالل دفعه لتعاطي أنشطة . 1
هامشية وذلك من جميع الجوانب الجسدية والنفسية والصحية والعالئقية وتأثرياتها املبارشة وغري املبارشة عىل الطفل.

دراسة الظروف االجتماعية واالقتصادية لألرسة واتخاذ ما يتعني من إجراءات.. 2

 إشعار مندوب حماية الطفولة.. 3

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة التخاذ التدابري الوقائية املالئمة يف شان الطفل.. 4

التعهد االجتماعي بالطفل حسب إحدى الحاالت التالية :. 5

* حالة الطفل املتعاطي لنشاط هاميش واملنقطع حديثا عن التعليم :

إعالم أرسة املعني باألمر واالتصال بها بهدف دراسة وضعيتها وتشخيص مشكالتها.. 1

دراسة أسباب تعريض الطفل للتهديد من خالل دفعه لتعاطي أنشطة هامشية. . 2

القيام بالتدخالت الالزمة وتسخري اإلمكانيات املتوفرة بهدف إرجاع التلميذ ملقاعد الدراسة باألساس أو التدخل لفائدته ومرافقته . 3
للرتسيم بأحد مسالك التكوين املهني والتدريب.

تكفل األخصائي االجتماعي بخلية العمل االجتماعي املدريس أو بالوحدة املحلية للنهوض االجتماعي بمرافقة الطفل ملواصلة تعلمه . 4
وتذليل الصعوبات التي تعرتضه. 

يف صورة تواصل وضعية التهديد مع وجود تفكك أرسي يهدد املسار التعليمي للطفل أو عجز أو تقصري بنينّ يف الرعاية يمكن . 5
بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة :

إلحاق الطفل املعني باألمر بأحد املراكز املندمجة للشباب والطفولة وفق نظام الرعاية األفضل الذي يناسبه. •

إيواء الطفل بمركز الرعاية االجتماعية لألطفال وإن تعذر ذلك بمركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي. •

مع مواصلة التعهد االجتماعي باألرسة حتى تصبح مؤهلة عىل اسرتجاع ابنها وقادرة عىل رعايته وتمكينها من التمتع بكل الخدمات 
االجتماعية املتاحة.

التعاون مع النسيج الجمعياتي لتعزيز جهود الرعاية املوجهة للطفل واألرسة موضوع التعهد.. 6

املتابعة املستمرة لحالة الطفل دراسيا واجتماعيا ومواصلة التنسيق مع كل األطراف املتدخلة لفائدته.. 7

* حالة الطفل املتعاطي لنشاط هاميش واملنقطع منذ فرتة طويلة عن التعليم :

دراسة الحالة وانجاز تقرير اجتماعي يحدد الوضعية األرسية واالجتماعية للطفل.. 1

ربط الصلة مع مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بالجهة إذا كانت وضعيته تتطلب تدخال خصوصيا.. 2

التعهد االجتماعي بأرسة الطفل وتمكينها من التمتع بكل الخدمات االجتماعية املتاحة.. 3

االتصال باملصالح املحلية أو الجهوية الخاصة بالتكوين املهني والتدريب لرتسيمه بإحدى االختصاصات حسب ميوالته مع تامني . 4
خدمات املرافقة واملتابعة.

القيام بزيارات دورية أسبوعية ثم شهرية ملركز التكوين أو مكان التدريب ملتابعة الطفل وتقييم مدى التقدم لتحقيق األهداف . 5
املرسومة.
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يف صورة تواصل وضع التهديد مع وجود تفكك أرسي أو عجز أو تقصري بنينّ يف الرعاية يمكن بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة: . 6

إلحاق الطفل املعني الذي تم إدماجه بأحد مسالك التدريب أو التكوين املهني بأحد املراكز املندمجة للشباب والطفولة وفق نظام  •
الرعاية األفضل الذي يناسبه.

إيواء الطفل بمركز الرعاية االجتماعية لألطفال وإن تعذر ذلك بمركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي. •

مع مواصلة التعهد االجتماعي باألرسة حتى تصبح مؤهلة عىل اسرتجاع ابنها وقادرة عىل رعايته وتمكينها من التمتع بكل الخدمات 
االجتماعية املتاحة.

والتشغيل . 7 املهني  التكوين  مصالح  مع  بالتنسيق  االجتماعي  األخصائي  يتوىل  املهنية  شهادته  عىل  الطفل  حصول  اقرتاب  عند 
والجمعيات التنموية خاصة مساعدة املعني إليجاد شغل سواء للحساب الخاص أو لدى الغري. 

مسؤولية المصالح التربوية بالنسبة للطفل المتعاطي لنشاط هامشي المنقطع حديثا عن التعليم

التعهد بالحالة وإرجاع الطفل للمدرسة أو للمعهد ملواصلة دراسته.. 1

التنسيق مع قسم النهوض االجتماعي أو الوحدة املحلية التابعة له لتمكني الطفل وأرسته من املساعدات والتدخالت الالزمة.. 2

تحسيس اإلطار الرتبوي املبارش للتلميذ برضورة مراعاة وضعيته وتسهيل تعلمه.. 3

متابعة مدى مواظبة الطفل ومتابعة سلوكه الرتبوي.. 4

تفعيل دور خلية العمل االجتماعي املدريس إلحاطة االجتماعية والرتبوية بالطفل.. 5

إعالم قسم النهوض االجتماعي أو الوحدة املحلية التابعة له بكل تغري يف سلوك املعني باألمر.. 6

مسؤولية مصالح التكوين والتدريب المهني والتشغيل بالنسبة للطفل المتعاطي لنشاط هامشي 
المنقطع منذ مدة طويلة عن التعليم

اعتماد امللف االجتماعي املعد من قبل مصالح الشؤون االجتماعية لقبول الطفل يف أحد مراكز التكوين املهني.. 1

تحسيس اإلطار البيداغوجي واإلداري بخصوصية الوضعية االجتماعية للطفل ورضورة مراعاتها مع الحفاظ عىل كرامة الطفل . 2
وتسهيل اندماجه يف مركز التكوين.

متابعة مواظبة الطفل عىل التدريب أو التكوين املهني.. 3

إعالم الهيكل االجتماعي مصدر التوجيه بكل تغري يطرأ عىل مواظبة الطفل أو عىل سلوكياته داخل مركز التكوين املهني أو خالل . 4
فرتة التدريب.

عقد لقاءات متابعة دورية لوضعية الطفل تجمع ممثلني عن هيكل التكوين املهني والنهوض االجتماعي املتعهدين بالوضعية.. 5
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حوصلة 
تأليفية

توزيع األدوار بين المتدخلين للتعهد بحالة
الطفل المتعاطي لنشاط هامشي

لقد نصت مجلة حماية الطفولة عىل صور مختلفة لحاالت التهديد التي يمكن ان يتعرض لها الطفل. ومهما كانت هذه الصور فإن الواقع 
يربز أنها تتطلب نوعني من التدخل تدخل استعجايل يتخذ صبغة قانونية وقضائية وتدخل اجتماعي بمفهومه الشامل.

المرحلة األولى : التدخل القانوني والقضائي

رصد الحالة واإلشعار بها مهما كان مصدره

قايض األرسةمندوب حماية الطفولةمأموري الضابطة العدلية

واالعالمات  والتقارير  اإلشعارات  تلقي 
املتعاطني  باألطفال  املتعلقة  والشكايات 

ألنشطة هامشية.

التعهد بحالة الطفل املتعاطي لنشاط هاميش 
أو  املبارش  باكتشافها  أو  بها  اإلشعار  وفق 
بتوجيهها إليه عىل معنى الفصل 30 من مجلة 

حماية الطفل. 

تعاطيه  بحكم  املهدد  الطفل  بوضعية  التعهد 
لنشاط هاميش بناءا عىل مجرد مطلب صادر 

من أحد أطراف التعاون.

اإلجراءات  حسب  الطفل  هوية  من  التأكد 
املعمول بها.

الوقائية  التدابري  واخذ  بالتحقيقات  القيام 
سالمته  عىل  حفاظا  الطفل  شان  يف  املالئمة 

ووقاية له.

االجتماعي  العمل  أعوان  بأبحاث  االستعانة 
للتعمق يف معرفة حالة الطفل. 

الطفل  دفعت  التي  الظروف  من  التأكد 
بطاقة  وإعداد  الهامشية  األنشطة  للتعاطي 

اإلرشادات املعتمدة يف الغرض. 

لالستعانة  االجتماعية  املصالح  مع  التنسيق 
حقيقة  تقدير  اجل  من  االجتماعية  باألبحاث 
الظروف  وملعرفة  بالطفل  الخاصة  األوضاع 

التي دفعته لتعاطي النشاط الهاميش.

تكليف السلط األمنية املختصة بالجهة بجمع 
وكذلك  وسلوكه  الطفل  سرية  حول  املعلومات 

عن عالقاته وعن األماكن التي يرتادها.

تكليف مندوب حماية الطفولة بجمع مزيد من 
املعلومات حول وضعية الطفل.

الطفل وتحرير  املدني عن  باملسؤول  االتصال 
محرض عديل يف االستغالل االقتصادي لطفل.

طفل  شؤون  إهمال  يف  عديل  محرض  تحرير 
وإحالة  العود  صورة  يف  املدني  املسئول  ضد 
املحرض العديل عىل النيابة العمومية أو إمضاء 
التزام بالنسبة ألول مرة يتعهد بمقتضاه الويل 

بالقيام بدوره يف الرعاية والعناية بابنه.

التدابري االتفاقية الالزمة لفائدة الطفل  اتخاذ 
وإعالم قايض األرسة بذلك.

الطبي  أو  الطبي  الفحص  عىل  الطفل  عرض 
النفساني أو االختبارات التي يراها الزمة.
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 التنسيق مع املصالح املختصة لوزارة الشؤون 
االجتماعي  البحث  الستكمال  االجتماعية 
واتخاذ اإلجراءات املتعلقة بالرعاية االجتماعية 

الالزمة ألرسة الطفل عند تأكد أحقيتها.

إعالم قايض األرسة عند نقض االتفاق من قبل 
الطفل أو أبويه أو من له النظر )الفصول -40

43 من مجلة حماية الطفل(.

 اتخاذ قرار وقتي فوري عند الرضورة إلبعاد 
الطفل عن عائلته واإلذن بوضعه تحت نظام 
اإلنفاق  باملساهمة يف  والديه  إلزام  الكفالة مع 

عليه.

االجتماعية  املصالح  مع  املسبق  التنسيق 
الرتابية يف حالة وجوب إيداع الطفل يف مؤسسة 

رعاية.

)بعد  الطفل  لفائدة  العاجلة  التدابري  اتخاذ 
الحصول عىل إذن قضائي من قايض األرسة( 
والرامية إىل وضع الطفل بمؤسسة إعادة تأهيل 
أو بمركز استقبال أو بمؤسسة استشفائية أو 
تعليمية  أو  اجتماعية  مؤسسة  أو  عائلة  لدى 
حماية  مجلة  من   40-43 )الفصول  مالئمة 

الطفل(.

بكفالتهم  املأذون  األطفال  وضعية  متابعة 
باالستعانة بمندوبي حماية الطفولة والهيئات 

االجتماعية املختصة.

األرسة وعىل  املتابعة عىل قايض  تقارير  إحالة 
بوزارة  الطفولة  لحماية  العامة  املندوبية 

اإلرشاف. 

التنسيق مع أطراف التعاون يف إطار جلسات 
لحماية  الجهوية  اللجنة  واجتماعات  دورية 
الطفولة وخاصة مع الوحدة املحلية للنهوض 
االجتماعي ومع خلية العمل االجتماعي املدريس 
إلعادة اإلدماج املدريس للطفل يف حال االنقطاع 

أو اإللحاق بالتدريب املهني.



دليل توزيع األدوار بين المتدخلين لفائدة الفئات االجتماعية الهشة والمهددة 82

المرحلة الثانية: التدخل االجتماعي، حالة الطفل المتعاطي لنشاط هامشي 

مصالح وزارة الشؤون االجتماعية

رصد الحالة من خالل العمل امليداني أو بعد العلم بها من قبل مندوب حماية الطفولة أو قاض األرسة أو أي جهة كانت.

- استكمال البحث االجتماعي بالنسبة للطفل املتعاطي لنشاط هاميش وأرسته واتخاذ ما يتعني من إجراءات يف مجال االختصاص والتوقف عىل 
حقيقة الظاهرة ) إهمال ظريف أم دائم..(.

- توجيه التقارير االجتماعية الخاصة بالطفل إىل مندوب حماية الطفولة التخاذ التدابري الوقائية املالئمة يف شان الطفل.

-التعهد االجتماعي بالطفل حسب إحدى الحاالت التالية :

لنشاط حالة الطفل املتمدرس املتعاطي لنشاط هاميش. املتعاطي  التعليم  عن  طويلة  فرتة  منذ  املنقطع  الطفل  حالة 
هاميش. 

بصورة  بالحالة  اإلحاطة  بهدف  بها  واالتصال  الرتبوية  أألرسة  إعالم 
خصوصية. 

إجراء محادثة مع الطفل لتحديد ميوالته املهنية.

االتصال بوكالة التكوين املهني لدراسة سبل تمكني الطفل من متابعة التنسيق مع العمل االجتماعي املدريس إلرجاع الطفل ملواصلة الدراسة.
تكوين مهني.

دراسته  فيه  يواصل  التلميذ  كان  الذي  املعهد  أو  املدرسة  مدير  إعالم 
لإلحاطة الالزمة بالحالة ودعم جهود األخصائي االجتماعي يف ذلك.

متابعة الطفل ومرافقته أثناء مزاولة التكوين املهني.

املدريس بمرافقة  االجتماعي  العمل  تكفل األخصائي االجتماعي بخلية 
)تقديم  أمامه  القائمة  الصعوبات  وتذليل  تعلمه  ملواصلة  الطفل 

املساعدات النفسية واملادية والبيداغوجية(.

اإلعداد لضمان اإلدماج املهني للطفل.

مواصلة العمل عىل تحسني العالقة بني األرسة والطفل.

كل  من  وتمكينها  باألمر  املعني  بأرسة  والنفيس  االجتماعي  التعهد 
املساعدات التي يربز التشخيص أحقيتها بها.

يف صورة وجود تفكك أرسي يهدد املسار التعليمي للطفل يمكن أن يقع 
إلحاق الطفل املعني باألمر باملركز املندمج للشباب والطفولة وفق نظام 

الرعاية األفضل الذي يناسبه.

القيام بالوساطة األرسية يف صورة وجود خالفات عائلية.

كل  من  وتمكينها  الطفل  إليها  ينتمي  التي  باألرسة  االجتماعي  التعهد 
عملية  نتائج  تبينه  ما  حسب  بها  تتمتع  أن  حقها  من  التي  الخدمات 

التشخيص.

تمكني األرسة من االستفادة من الخدمات التي توفرها برامج النهوض 
االجتماعي حسب أحقيتها لها.
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القيام بالوساطة العائلية والتوفيق بني أفراد األرسة حتى تصبح قادرة 
عىل اسرتجاع ابنها.

التعاون مع النسيج الجمعياتي لتعزيز جهود الرعاية املوجهة لألطفال 
ذوي االحتياجات الخصوصية وكذلك لتدعيم جهود االهتمام باألرسة.

مصالح التكوين المهنيالمصالح التربوية

اعتماد امللف االجتماعي للطفل.
االجتماعية  الشؤون  مصالح  قبل  من  املعد  االجتماعي  امللف  اعتماد 

لقبول الطفل يف أحد مراكز التكوين املهني.

إرجاع الطفل ملواصلة دراسته.
تحسيس اإلطار البيداغوجي واإلداري بخصوصية الوضعية االجتماعية 

للطفل وبتسهيل اندماجه يف مركز التكوين.

متابعة مواظبة الطفل عىل التكوين املهني.تفعيل دور خلية العمل االجتماعي املدريس.

تمكني الطفل من الدعم البيداغوجي الذي يحتاج إليه.

متابعة مواظبة الطفل عن الدراسة.

إعالم مصالح الشؤون االجتماعية بكل تغري يطرأ عىل مواظبة الطفل أو 
عىل سلوكياته داخل مركز التكوين املهني.

التنسيق املتواصل مع مصالح وزارة الشؤون االجتماعية.
املهني  التكوين  عن  ممثلني  تجمع  للطفل  دورية  متابعة  لقاءات  عقد 

وممثلني عىل الشؤون االجتماعية.

تنظمها  التي  والتثقيفية  الرتفيهية  األنشطة  متابعة  من  الطفل  تمكني 
املدرسة.

التنسيق الدائم مع مصالح النهوض االجتماعي وإدارة التعليم لرصد 
والتكوين  التدريب  آفاق  وتقديم  املدريس  واالنقطاع  الترسب  حاالت 

املهني. 

ربط الصلة مع الجمعيات املختصة ملساعدة التلميذ.
يف  للرتغيب  العالقة  ذات  املهنية  واالتحادات  الجمعيات  مع  التعاون 

التدريب والتكوين املهني. 

التنسيق لوضع خطة خصوصية لإلحاطة باملهددين باالنقطاع املدريس. مواصلة التنسيق واملتابعة مع كل األطراف.
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المنظومة التشريعية لحماية الطفولة الجانحة

حماية الطفل الجانح

املرجع : القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.

الفصل 68 : »يتمتع الطفل الذي لم يبلغ سنه ثالثة عرش عاما بقرينة 

غري قابلة للدحض عىل عدم قدرته عىل خرق القوانني الجزائية وتصبح 

بعد  يبلغ  ولم  عاما  عرش  الثالثة  تجاوز  ما  إذا  بسيطة  القرينة  هذه 

الخامسة عرشة «.

الفصل 69 : » يمكن تجنيح كل الجنايات ما عدا جرائم القتل ويراعى 

يف ذلك نوع الجريمة وخطورتها واملصلحة الواقع املس منها وشخصية 

الطفل وظروف الواقعة «.

يوجه  أن  األطفال  لقايض  جاز  املخالفة  ثبتت  »...وإذا   :  73 الفصل 

للطفل مجرد توبيخ أو أن يحكم عليه بالخطية إن كان له مال أو أن 

يضعه تحت نظام الحرية املحروسة عند االقتضاء «.

الفصل 77 : » ال يمكن ملأموري الضابطة العدلية سماع الطفل املشبوه 

فيه أو اتخاذ أي عمل إجرائي تجاهه إال بعد إعالم وكيل الجمهورية.

وإذا كانت األفعال املنسوبة إىل الطفل ذات خطورة بالغة يجب عىل 

وكيل الجمهورية تسخري محام إذا لم يسبق للطفل أن انتدب محاميا 

للدفاع عنه.

ويف كل الحاالت ال يمكن ملأموري الضابطة العدلية سماع الطفل الذي 

لم يتجاوز عمره الخمسة عرش عاما كاملة إال بحضور من يعتمده من 

وليه أو حاضنه أو من األقارب الرشداء «.

الحماية يف طور املحاكمة

الفصل 82 : » يحكم قايض األطفال بعد استشارة عضوين مختصني 

بشؤون الطفولة يبديان رأيهما كتابة... «.

احد  طريق  عن  أو  مبارشة  األطفال  قايض  يقوم   «  :  87 الفصل 

األشخاص املؤهلني لذلك بجميع األعمال واألبحاث الالزمة للتوصل إىل 

إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل أو الوسائل املناسبة إلصالحه 

الطفل  مصلحة  اعتبار  مع  أعماله  يبارش  الغرض  ولهذا  وحمايته 

الفضىل ويبقى اللجوء إىل االنابات القضائية استثنائيا... «.

الفصل 94 : » الطفل الذي لم يتجاوز سن الخامسة عرش عاما ال يمكن 

إيقافه تحفظيا إذا كان متهما بارتكاب مخالفة أو جنحة. 

ويف الصور األخرى التي ال تتعارض مع إحكام هذه املجلة ال يمكن وضع 

الطفل بمحل اإليقاف إال إذا تبني انه من الرضوري اتخاذ هذا اإلجراء أو 

ظهر انه ال يمكن اتخاذ غريه من التدابري ويف هذه الصورة يودع الطفل 

بمؤسسة مختصة وعند التعذر وبصفة مؤقتة بجناح خاص باألطفال 

بالسجن مع حتمية فصله ليال عن بقية املوقوفني والعمل بخالف ذلك 

يؤدي إىل مؤاخذة املسئول عن عدم احرتام هذا اإلجراء. 

يمكن للطفل مدة اإليقاف التحفظي التمتع بإجازة أيام السبت واألحد 

والعطل الرسمية وتنظر يف ذلك الجهة القضائية املتعهدة«.

الفصل 99 : » إذا كانت األفعال املنسوبة إىل الطفل ثابتة فإن قايض 

األطفال أو محكمة األطفال تتخذ بقرار معلل احد التدابري التالية :

1( تسليم الطفل إىل أبويه أو إىل مقدمه أو إىل حاضنه أو إىل شخص 

يوثق به.

2( إحالته عىل قايض األرسة.

3( وضعه بمؤسسة عمومية أو خاصة معدة للرتبية والتكوين املهني 

ومؤهلة لهذا الغرض. 

4( وضعه بمركز طبي أو طبي تربوي مؤهل لهذا الغرض. 

5( وضعه بمركز إصالح.

ويجوز تسليط عقاب جزائي عىل الطفل مع مراعاة أحكام هذه املجلة 

العقاب  يقيض  الصورة  هذه  ويف  ذلك  يقتيض  إصالحه  أن  تبني  إذا 

بمؤسسة مختصة وعند التعذر بجناح مخصص لألطفال بالسجن«.

الحماية يف طور التنفيذ

الفصل 107 : » يقوم بمراقبة األطفال املوضوعني تحت نظام الحرية 

متطوعون  ومندوبون  منحا  يتقاضون  قارون  مندوبون  املحروسة 

للحرية املحروسة..«.

الوساطة

الفصل 113 » الوساطة آلية ترمي إىل إبرام صلح بني الطفل الجانح 

إىل  وتهدف  ورثته  أو  ينوبه  من  أو  املترضر  وبني  قانونا  يمثله  ومن 

إيقاف مفعول التتبعات الجزائية أو املحاكمة أو التنفيذ «.

الفصل 115 » ال يجوز إجراء الوساطة إذا ارتكب الطفل جناية «.

من  أو  الجانح  الطفل  قبل  من  الوساطة  مطلب  رفع   «  116 الفصل 

بني  صلح  إبرام  إىل  يسعى  الذي  الطفولة  حماية  مندوب  إىل  ينوبه 

القضائية  الجهة  إىل  ويرفعه  ممىض  كتب  يف  يدونه  املعنية  األطراف 

مخال  يكن  لم  ما  التنفيذية  الصبغة  وتكسيه  تعتمده  التي  املختصة 

بالنظام العام أو األخالق الحميدة.

ويجوز لقايض األرسة األطفال مراجعة كتب الصلح مراعاة ملصلحة 

الطفل الفضىل«.
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إصالح األطفال المنحرفين

املرجع :أمر عدد2423 لسنة 1995 املؤرخ يف 11ديسمرب1995 يتعلق بالنظام الداخيل الخاص بمراكز إصالح األحداث املنحرفني.

مراقبة الهياكل االجتماعية المهتمة بذوي االحتياجات الخصوصية)1(.

املرجع : قانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ يف 16 جوان 2008 يتعلق بالهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية.

الفصل 5 : » يقوم رئيس الهيئة العليا دون سابق إعالم بزيارة املؤسسات السجنية واإلصالحية ومراكز اإليقاف ومراكز إيواء أو مالحظة األطفال 

والهياكل االجتماعية املهتمة بذوي االحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق الترشيع الوطني الخاص بحقوق اإلنسان والحريات 
األساسية«.

املنحرفني  األحداث  إيواء  األحداث  إصالح  مراكز  «تتوىل   :  1 الفصل 

واملودعني لديها من طرف السلط القضائية ذات النظر وذلك بهدف 
ومهنيا  تربويا  وتأهيلهم  سلوكهم  وتهذيب  وإصالحهم  رعايتهم 

واجتماعيا ونفسانيا لالندماج مجددا يف املجتمع«.

الفصل 2 : » تعتمد مراكز إصالح األحداث : 

نظام الرعاية املركزة )بالنسبة لألحداث الجدد الذين لم تحدد  •
خطرية  بجرائم  املدانون  ،األحداث  بعد  شخصيتهم  مالمح 
شانهم  يف  اتخذ  الذين  واألحداث  املراس  وصعاب  ،العائدون 

إجراء تأديبي(.

الخروج  • برخص  التمتع  للحدث  )يتيح  املفتوح  شبه  النظام 
األخصائيني  قبل  من  وضعياتهم  درس  تم  للذين  بالنسبة 
،واألحداث الذين حصل لديهم تطور سلوكي من بني املودعني 
بجناح الرعاة املركزة والذين اتضح أن لديهم استعدادا لتقبل 

الربامج اإلصالحية املعتمدة لالندماج من جديد يف املجتمع(

النظام املفتوح )يأوي األحداث ذوي السرية والسلوك الحسن  •
والتكوين  التعليم  مواصلة  من  ويمكنهم  للمغادرة  واملؤهلني 
به  واإلقامة  العودة  ضمان  مع  املركز  خارج  الشغل  ومن 
لتأمينه  والرعاية  املراقبة  إىل  الحدث  الفراغ...ويخضع  وقت 
يف  االستقرار  عىل  ومساعدته  أخرى  أخطاء  يف  الوقوع  من 

محيطه(«.

إىل  األحداث  توجيه  األحداث  قايض  مع  بالتعاون  يتم   «  :  3 الفصل 
مختلف هذه األنظمة بالتدرج اثر قضاء فرتة مالحظة تشفع بدراسة 

حالة الحدث لتقييم تطوره السلوكي والنفساني واملهني «.

العمل االجتماعي 

الفصل 18 « يهدف العمل االجتماعي بمراكز األحداث إىل :

1( رعاية الحدث اجتماعيا داخل املركز.

2( تربية الحدث وتعويده عىل حل مشاكله اليومية .

3( تدعيم الروابط العائلية بحث األرسة عىل زيارة محضونها وإقناعها 
برضورة احتضانه عند املغادرة أو أثناء الرخص.

باملراكز  املودعني  لألحداث  امليدانية  االجتماعية  البحوث  تكثيف   )4
قصد التعرف عىل حقيقة أوضاعهم.

5( مساعدة الحدث عىل مواصلة دراسته باملركز او خارجه وتهيئته 
لالندماج بعد تسليمه الهله.

6( السعي لدى املؤسسات العامة والخاصة ملساعدة الحدث عىل إيجاد 
شغل.

7( تمكني جموع األحداث من االنخراط بالهياكل واملؤسسات الشبابية 
حال مغادرتهم للمركز.

تأقلمه يف  السلوكي للحدث لالطمئنان عىل حسن  التطور  8( متابعة 
محيطه العائيل.

9( السعي لدى السلط القضائية املعنية لفائدة األحداث وذلك ملراجعة 
األحكام الصادرة يف شانهم طبقا ملا ينص عليه قانون األحداث«.

الرعاية الالحقة

الفصل 19 : » تهدف الرعاية الالحقة لألحداث إىل : 

 * توفري الظروف املالئمة الندماج الحدث يف النسيج االجتماعي.

 * ربط الصلة بالهياكل اإلدارية املعنية بتعليم األحداث أو تكوينهم 
مهنيا أو بتشغيلهم وذلك يف نطاق االتفاقيات املربمة يف الغرض «.
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الطفل الجانح

تعريف الجنوح

الجنوح هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون بسبب تعارضه مع كل ما هو متفق بشأنه ويمثل انتهاكا للعرف السائد وخرقا للقواعد 
واملعايري األخالقية والسلوكية للمجتمع.

توزيع األدوار لإلحاطة بـ : » الطفل الجانح «

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يتعني يف حالة جنوح األطفال عىل مأموري الضابطة العدلية )محافظو الرشطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط الحرس الوطني 

وضباط صفه ورؤساء مراكزه()1) وبالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة()2) :

تلقي اإلشعارات والتقارير واالعالمات والشكايات املتعلقة بتلك الجرائم.. 1

التثبت من هوية الطفل وسنه بالعرض عىل الناظم اآليل.. 2

الجس األمني للتأكد من عدم حمل املخالف لسالح ابيض أو غريه.. 3

وجوب إعالم وكيل الجمهورية قبل سماع الطفل املشبوه فيه أو اتخاذ أي عمل إجرائي تجاهه طبقا للفصل 77 من مجلة حماية . 4
الطفل.

استشارة النيابة العمومية بخصوص االحتفاظ بطفل جانح من عدمه.. 5

الحرص عىل عدم سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره 15 سنة كاملة إال بحضور من يعتمده من وليه أو حاضنه أو من األقارب . 6
الرشداء.

االتصال باملسؤول املدني عن الطفل وتحرير محرض عديل وإحالته عىل النيابة العمومية وفق املرجع الرتابي.. 7

التأكد من الظروف التي دفعت الطفل الرتكاب الفعلة وإعداد بطاقة اإلرشادات املعتمدة يف الغرض.. 8

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة ملتابعة إجراءات حماية الطفل الجانح )اعتماد الوساطة..(.. 9

االلتزام بعدم االحتفاظ بالطفل الذي لم يتجاوز سن الخمسة عرش عاما يف حال ارتكاب مخالفة أو جنحة .. 10

ويف الصور األخرى ال يمكن وضع الطفل بمحل اإليقاف إال إذا تبني انه من الرضوري اتخاذ هذا اإلجراء أو ظهر انه ال يمكن اتخاذ . 11
غريه من التدابري ويف هذه الصورة يوضع الطفل يف مؤسسة مختصة وعند التعذر وبصفة مؤقتة بجناح خاص باألطفال بالسجن 

مع حتمية فصله ليال عن بقية املوقوفني.

الفصل 13 من مجلة اإلجراءات الجزائية –منشورات املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2009  )1(
الفصالن 35 36-و37 من القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.  )2(

الفصل 94 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995.  )3(
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مسؤولية مندوب حماية الطفولة

يتعهد املندوب بحالة الطفل الجانح وحمايته إذا قام قايض األطفال بحفظ القضية وإحالة امللف عىل قايض األرسة أو إذا قام قايض . 1
تحقيق األطفال بحفظ القضية وإحالة امللف عىل قايض األرسة عند االقتضاء.

إتمام األبحاث وجمع املعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية . 2 إليهما أعاله  ويتعهد ملندوب حماية الطفولة يف الصورتني املشار 
وتحديد حاجياته. 

بمقتىض صفة مأمور الضابطة العدلية يكلف املندوب بمعاينة الجرائم التي قد ترتكب حالة مبارشته لوظيفته )الفصالن 9و 10 . 3
من مجلة اإلجراءات الجزائية(.

يتلقى مندوب حماية الطفولة مطلب الوساطة من الطفل أو من يمثله قانونا سعيا إلبرام صلح بني طالب الوساطة واملترضر أو . 4
من ينوب هاو ورثته.

إبرام كتب صلح بني الطرفني يتضمن إسقاط املترضر حقه يف تتبع الطفل جزائيا من اجل الجنحة املرتكبة مقابل ما تم االتفاق . 5
عليه بمكتب مندوب حماية الطفولة.

أو . 6 العام  بالنظام  لم يكن مخال  التنفيذية ما  الصبغة  ليكسبه  إىل قايض األطفال  الصلح  الطفولة رفع كتب  يتوىل مندوب حماية 
األخالق الحميدة )الفصل 116 من مجلة حماية الطفل (. 

التنسيق مع املصالح االجتماعية لالستعانة باألبحاث االجتماعية من اجل تقدير حقيقة األوضاع الخاصة بالطفل وظروف أرسته . 7
وتحسيسها بدورها يف إعادة إدماجه.

الفصل 85 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995.  )1(

الفصل 87 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995.  )2(

الفصل 88 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995.  )3(
الفصل 90 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995  )4(
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مسؤولية الهياكل القضائية

يقوم وكيل الجمهورية وقايض التحقيق بجميع أعمال التتبع والتحقيق يف الجنايات والجنح التي يرتكبها األطفال ويف صورة . 1
الجريمة التي تختص اإلدارة بتتبعها فان وكيل الجمهورية له وحده الصفة ملبارشة التتبع بناء عىل شكاية سابقة من اإلدارة التي 

يهمها األمر.)1)

إظهار . 2 إىل  للتوصل  الالزمة  واألبحاث  األعمال  لذلك بجميع  املؤهلني  األشخاص  احد  أو عن طريق  األطفال مبارشة  يقوم قايض 
الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل او الوسائل املناسبة إلصالحه وحمايته.)2)

تكليف أقسام النهوض االجتماعي أو مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي بانجاز تقارير اجتماعية وفق السلطة التقديرية للقايض.. 3

يكلف السلط األمنية املختصة بالجهة بجمع املعلومات حول سرية الطفل وسلوكه.. 4

يعرض الطفل عىل الفحص الطبي أو الطبي النفساني أو االختبارات التي يراها الزمة من أهل االختصاص. . 5

يعهد ملندوب حماية الطفولة بجمع املعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية.. 6

الحرص عىل احرتام حرمة العائالت والحياة الخاصة للطفل)3). . 7

يتوىل قايض األطفال بحضور كل األطراف النظر يف امللف للتشاور يف الوسائل املمكن اتخاذها أو العقوبة املمكن تسليطها وذلك . 8
يف أجل ال يتجاوز العرشين يوما من تاريخ إيداع امللف بالكتابة)4).

يمكن قبل جلسة املحاكمة أن يأذن قايض األطفال بوضع الطفل مؤقتا بمؤسسة مختصة أو تحت نظام الحرية املحروسة قصد . 9
البت يف القضية بعد فرتة اختبار واحدة قابلة للتمديد يحدد مدتها صلب نفس اإلذن)5).

يمكن لقايض األطفال : . 10

أ- حفظ القضية بقرار معلل وإحالة امللف عىل قايض األرسة عند االقتضاء،

ب- إحالة الطفل عىل قايض التحقيق إن كانت القضية تستلزم ذلك،
ج- التعهد بالقضية يف األصل وحجزها لجلسة املحاكمة.)6)

يعلم قايض تحقيق األطفال الوالدين أو املقدم أو الحاضن بإجراء التتبعات ويمكن أن يسلم الطفل وقتيا : . 11

إىل أبويه أو املقدم عليه أو الحاضن له أو إىل شخص من أهل الثقة.  •

إىل املركز االجتماعي ملالحظة األطفال.  •

إىل مؤسسة أو منظمة تعنى بالرتبية أو التكوين املهني أو املعالجة.  •

مصادق عليها من طرف السلط املعنية.  •

الكفالة الوقتية تحت نظام الحرية املحروسة ملدة محدودة قابلة للتجديد. •

إىل مركز إصالح)7). •

يرشف قايض األطفال عىل أعمال املندوبني القارين واملتطوعني للحرية املحروسة الذين تقع تسميتهم من قبل وزير العدل.. 12

يبت قايض األطفال حاال يف الصعوبات التنفيذية لألحكام ومراجعة ملف الطفل مرة كل ستة أشهر عىل أقىص تقدير.)8). 13

الفصل 85 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995.  )1(

الفصل 87 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995.  )2(

الفصل 88 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995.  )3(
الفصل 90 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995  )4(
الفصل 91 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995  )5(
الفصل 91 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995  )6(
الفصل 93 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995  )7(

الفصل 110 من مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون عدد92 لسنة 1995 املؤرخ يف 9 نوفمرب 1995  )8(
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مسؤولية المصالح التابعة لوزارة العدل

يتوىل مركز اإلصالح ضمان الرعاية الالحقة لألطفال الجانحني وذلك من خالل : 

للحساب . 1 أو بعث مرشوع  التكوين،إدماج مهني  االجتماعي )تحصيل شهادة  النسيج  الحدث يف  املالئمة الندماج  الظروف  توفري 
الخاص.(.

ربط الصلة بالهياكل اإلدارية املعنية بتعليم األحداث أو تكوينهم مهنيا أو بتشغيلهم وذلك يف نطاق االتفاقيات املربمة يف الغرض.. 2

توجيه ملفات األطفال املرشحني إىل اإلدارة الجهوية للتشغيل واإلدماج املهني للشباب املختصة ترابيا ملتابعة انجاز الدراسات الفنية . 3
االقتصادية حول املشاريع املزمع بعثها.

السهر عىل إنجاح دور اللجنة الفنية ملتابعة حماية األطفال الجانحني وإصالحهم وإعادة إدماجهم)9) وذلك من خالل :. 4

املشاركة يف وضع الخطة الوطنية لحماية وإصالح وإدماج األطفال الجانحني.. 5

النظر يف محتوى الربامج التكوينية والتاهيلية املعتمدة بمراكز إصالح األطفال الجانحني ومراجعتها قصد تطويرها. . 6

متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائية املربمة بني الوزارات.. 7

متابعة تنفيذ الربنامج الوطني إلدماج األطفال الجانحني. . 8

متابعة وضعيات األطفال الجانحني املغادرين ملراكزاالصالح للتعرف عىل مدى نجاعة عملية إدماجهم داخل املجتمع قصد تقويمها . 9
وتطويرها.

مع التأكيد عىل تنفيذ مقتضيات اتفاقية التعاون بني وزارتي العدل وحقوق اإلنسان والشؤون االجتماعية بتاريخ 30 نوفمرب 2010 

واملتعلقة » برعاية األطفال الجانحني وإصالحهم وإعادة إدماجهم «.

مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض االجتماعي

تتدخل الهياكل الجهوية واملحلية للنهوض االجتماعي يف مجال رعاية األطفال الجانحني عىل مستويني رئيسيني :طور ما قبل الحكم 
وطور ما بعد الحكم.

طور ما قبل الحكم :

دراسة الوضعية وانجاز تقرير اجتماعي ونفيس معمق يشمل جميع الجوانب االجتماعية والنفسية والصحية والعالئقية وتأثرياتها . 1
املبارشة وغري املبارشة عىل الطفل ومساره الدرايس أو املهني.

التعهد باألرسة ومرافقتها وتاطريها خاصة إذا تبني وجود خالفات زوجية أو اضطرابات عالئقية أو تقصري يف الرعاية تستوجب . 2
التدخل )مصالحة ووساطة عائلية – مساعدات مادية...(. 

إنارة القضاء فيما يتعلق بأوضاع األطفال الجانحني وأرسهم من خالل التقارير املنجزة يف الغرض لفائدة قضاة األطفال. . 3

قرار من الوزير األول مؤرخ يف 3 جويلية 2002 يتعلق بإحداث لجنة فنية بوزارة العدل مكلفة بمتابعة حماية األطفال الجانحني وإصالحهم وإعادة إدماجهم.الصادر بالرائد الرسمي عدد57   )9(
بتاريخ 12/7/2002 الصفحة 1759
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حضور الجلسات الحكمية وإبداء الرأي، . 4

التنسيق مع املركز االجتماعي ملالحظة األطفال بانجاز التقارير املطلوبة بالدقة والرسعة الالزمتني وتامني الرعاية الالحقة واإلفادة.. 5

طور ما بعد الحكم والترسيح :

تربويا . 1 تأطريهم  حسن  عىل  ومساعدتها  أبنائها  الستقبال  نفسيا  لتهيئتها  اإلصالح  ملراكز  املغادرين  األطفال  بعائالت  االتصال 
ومواصلة رعايتهم.

تأمني الخدمات االجتماعية والنفسية الالزمة لفائدة األطفال املغادرين ملراكز اإلصالح.. 2

متابعة األطفال املغادرين ملراكز اإلصالح ومساعدتهم عىل اإلندماج يف النسيج االجتماعي يف إطار الرعاية الالحقة.. 3

املشاركة يف متابعة األطفال املغادرين ملراكز اإلصالح واملستفيدين من خدمات برنامج تأهيل وإدماج األطفال الجانحني املفرج . 4
عنهم )إرجاع إىل صفوف الدراسة – املرافقة للرتسيم بأحد مسالك التدريب أو التكوين املهني – بعث مرشوع للحساب الخاص 

بمساعدة من األرسة...(.

اإلمكانيات . 5 حسب  صعبة  ظروفا  تعيش  التي  الجانحني  األطفال  لعائالت  الالزمة  واملادية  والنفسية  االجتماعية  الخدمات  تأمني 
املتوفرة.

التعاون مع النسيج الجمعياتي لتعزيز جهود الرعاية املوجهة لألطفال الجانحني.. 6

مع التأكيد عىل تنفيذ مقتضيات اتفاقية التعاون بني وزارتي العدل وحقوق اإلنسان والشؤون االجتماعية بتاريخ 30 نوفمرب 2010 

واملتعلقة » برعاية األطفال الجانحني وإصالحهم وإعادة إدماجهم «.

مسؤولية المؤسسة التربوية بالنسبة للطفل الجانح الذي بإمكانه مواصلة التعليم

التعهد بالحالة وإرجاع الطفل للمدرسة أو للمعهد ملواصلة دراسته.. 1

التنسيق مع قسم النهوض االجتماعي أو الوحدة املحلية التابعة له لتمكني الطفل وأرسته من املساعدات والتدخالت الالزمة.. 2

تحسيس اإلطار الرتبوي املبارش للتلميذ برضورة مراعاة وضعيته وتسهيل تعلمه.. 3

متابعة مدى مواظبة الطفل ومتابعة سلوكه الرتبوي.. 4

تفعيل دور خلية العمل االجتماعي املدريس إلحاطة االجتماعية والرتبوية بالطفل.. 5

إعالم قسم النهوض االجتماعي أو الوحدة املحلية التابعة له بكل تغري يف سلوك املعني باألمر.. 6

فعيل دور املؤسسة الرتبوية يف متابعة الترسب واالنقطاع املدريس مع خلية العمل االجتماعي املدريس.. 7

والبيداغوجي . 8 الرتبوي  الدعم  وتقديم  املدريس  واالنقطاع  الترسب  حاالت  لرصد  االجتماعي  النهوض  هياكل  مع  الدائم  التنسيق 
الالزمني بالتعاون مع ارس األطفال من ناحية والجمعيات ذات العالقة. 

تشخيص الحاالت التالميذ املهددين باالنقطاع املدريس باعتبار الصعوبات التي تعرتضهم والتنسيق مع هياكل النهوض االجتماعي . 9
ومراكز التكوين والتدريب املهني لإلحاطة بهم وحسن توجيههم ورعايتهم.

إرشاك النسيج الجمعياتي يف جهود الرعاية املوجهة لألطفال املعنيني.. 10



دليل توزيع األدوار بين المتدخلين لفائدة الفئات االجتماعية الهشة والمهددة 94

مسؤولية مصالح التكوين والتدريب المهني والتشغيل 
بالنسبة للطفل الجانح المنقطع منذ مدة طويلة عن التعليم

متابعة تفعيل القرارات املتعلقة بتمويل إدماج األطفال الجانحني املغادرين ملراكز اإلصالح عرب اآلليات املخصصة إلدماج الفئات . 1
املخصص  االعتماد  يف  الترصف  إجراءات  دليل  وفق   21-21 للتشغيل  الوطني  الصندوق  ضمن  الخصوصية  االحتياجات  ذات 

للغرض.

اعتماد امللفات املنجزة من قبل مركز إصالح األطفال الجانحني يف شان األطفال املرشحني واملحالة عىل اإلدارة الجهوية للتكوين . 2
تم  التي  املجاالت  بإحدى  مبارشة  االلتحاق  من  املغادرين  األطفال  لتمكني  وذلك  املركز  مغادرتهم  قبل  شهرا  والتشغيل  املهني 

توجيههم إليها )مواصلة التعليم ،التكوين املهني ،التدريب املهني ،بعث املشاريع للحساب الخاص(.

توجيه املدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل نسخا من هذه امللفات عىل الجهات املعنية وأطراف التعاون بمختلف . 3
مجاالت اإلدماج حسب الحاالت ليتسنى لها إتمام اإلجراءات الالزمة.

يتعهد رئيس مكتب التشغيل والعمل املستقل بالقيام بإجراءات رصف اإلعتمادات املخصصة للغرض.. 4

تحسيس اإلطار البيداغوجي واإلداري بخصوصية الوضعية االجتماعية للطفل ورضورة مراعاتها مع الحفاظ عىل كرامة الطفل . 5
وتسهيل اندماجه يف مركز التكوين.

متابعة مواظبة الطفل عىل التدريب أو التكوين املهني.. 6

إعالم الهيكل االجتماعي مصدر التوجيه بكل تغري يطرأ عىل مواظبة الطفل أو عىل سلوكياته داخل مركز التكوين املهني أو خالل . 7
فرتة التدريب.

عقد لقاءات متابعة دورية لوضعية الطفل تجمع ممثلني عن هيكل التكوين املهني والنهوض االجتماعي املتعهدين بالوضعية.. 8

التنسيق مع هياكل النهوض االجتماعي وإدارة التعليم لرصد حاالت الترسب واالنقطاع املدريس ومزيد التعريف باليات التدريب . 9
والتكوين املهني. 

التعاون مع الجمعيات واالتحادات املهنية ذات العالقة للرتغيب يف التدريب والتكوين املهني. . 10

التنسيق للمساعدة عىل وضع خطة خصوصية لإلحاطة باملهددين باالنقطاع املدريس للوقاية من االنحراف.. 11
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حوصلة 
تأليفية

توزيع األدوار عند التدخل في حالة
الطفل الجانح

المرحلة األولى : التدخل القانوني والقضائي

رصد الحالة واإلشعار بها مهما كان مصدره

قايض األطفالمندوب حماية الطفولةمأموري الضابطة العدلية

تلقي اإلشعارات والتقارير واالعالمات والشكايات 
املتعلقة باألطفال الذين ارتكبوا جنحوا وجريمة.

وفق  وحمايته  الجانح  الطفل  بحالة  التعهد 
االعتبارات التي خولها القانون لسن الطفل. 

التي  الجنح  يف  التتبع  أعمال  بجميع  القيام 
يرتكبها األطفال.

اإلجراءات  حسب  الطفل  هوية  من  التأكد 
املعمول بها.

بمقتىض صفة مأمور الضابطة العدلية يكلف 
املندوب بمعاينة الجرائم التي قد ترتكب حالة 
مبارشته لوظيفته )الفصالن 9و 10 من مجلة 

اإلجراءات الجزائية.

القيام بجميع األعمال واألبحاث الالزمة للتوصل 
إىل إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل أو 

الوسائل املناسبة إلصالحه وحمايته.

التأكد من الظروف التي دفعت الطفل للجنوح 
وإعداد بطاقة اإلرشادات املعتمدة يف الغرض. 

أو من  الطفل  الوساطة من قبل  - تلقي مطالب 
ينوبه.

- إبرام الصلح بني األطراف املعنية.

بجمع  بالجهة  املختصة  األمنية  السلط  تكليف 
املعلومات حول سرية الطفل وسلوكه.

التنسيق مع املصالح املختصة لوزارة الشؤون 
االجتماعية الستكمال البحث االجتماعي واتخاذ 
اإلجراءات املتعلقة بالرعاية االجتماعية الالزمة 

ألرسة الطفل عند تأكد أحقيتها.

- رفع »مكاتيب الوساطة » إىل الجهة القضائية 
املختصة إلكسابه الصبغة التنفيذية.

الطبي  أو  الطبي  الفحص  عىل  الطفل  عرض 
من  الزمة  يراها  التي  االختبارات  أو  النفساني 

أهل االختصاص. 

ملتابعة  الطفولة  حماية  مندوب  مع  التنسيق 
إجراءات حماية الطفل الجانح )اعتماد الوساطة..(

األطراف  كل  مع  والتشاور  امللف  يف  النظر 
وإصدار الحكم.

تحرير محارض بحث. 

الطفل  سماع  قبل  الجمهورية  وكيل  إعالم 
إجرائي تجاهه  أي عمل  اتخاذ  أو  فيه  املشبوه 
حماية  مجلة  من   77 للفصل  مقتضيات  طبق 

الطفل.

بإجراء  الحاضن  أو  املقدم  أو  الوالدين  إعالم 
 -  : وقتيا  الطفل  يسلم  أن  ويمكن  التتبعات 
إىل  أو  له  الحاضن  أو  املقدم عليه  أو  أبويه  إىل 
مالحظة  مركز  إىل   - الثقة  أهل  من  شخص 
االطفال – إىل مؤسسة أو منظمة تعنى بالرتبية 
عليها  مصادق  املعالجة  أو  املهني  التكوين  أو 
الوقتية  الكفالة   – املعنية  السلط  طرف  من 
محدودة  ملدة  املحروسة  الحرية  نظام  تحت 

قابلة للتجديد – إىل مركز إصالح.

قايض تحقيق األطفال

األطفال  تحقيق  قايض  عن  الصادرة  القرارات 
مجلة  من   38 بالفصل  الواردة  الصور  غري  يف 
االتهام  دائرة  عىل  تحال  الجزائية  اإلجراءات 

املختصة بقضايا األطفال.
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المرحلة الثانية: التدخل االجتماعي
حالة الطفل الجانح 

مصالح وزارة الشؤون االجتماعية

رصد الحالة بعد العلم بها من قبل مندوب حماية الطفولة أو قاض األرسة او أي جهة كانت

- استكمال البحث االجتماعي بالنسبة للطفل الجانح وأرسته واتخاذ ما يتعني من إجراءات يف مجال االختصاص. 

- توجيه التقارير االجتماعية الخاصة بالطفل إىل قايض األطفال ومندوب حماية الطفولة التخاذ التدابري الوقائية املالئمة يف شان الطفل.

-التعهد االجتماعي بالطفل حسب إحدى الحاالت التالية :

حالة الطفل الجانح واملنقطع منذ فرتة طويلة عن التعليمحالة الطفل الجانح واملتمدرس

بصورة  بالحالة  اإلحاطة  بهدف  بها  واالتصال  الرتبوية  األرسة  إعالم 
خصوصية. 

إجراء محادثة مع الطفل لتحديد ميوالته املهنية.

ملواصلة  الطفل  إلرجاع  املدريس  االجتماعي  العمل  خلية  مع  التنسيق 
الدراسة.

االتصال بوكالة التكوين املهني لدراسة سبل تمكني الطفل من متابعة 
تكوين مهني.

دراسته  فيه  يواصل  التلميذ  كان  الذي  املعهد  أو  املدرسة  مدير  إعالم 
لإلحاطة الالزمة بالحالة ودعم جهود األخصائي االجتماعي يف ذلك.

متابعة الطفل ومرافقته أثناء مزاولة التكوين املهني.

 تكفل األخصائي االجتماعي بخلية العمل االجتماعي املدريس بمرافقة 
)تقديم  أمامه  القائمة  الصعوبات  وتذليل  تعلمه  ملواصلة  الطفل 

املساعدات النفسية واملادية والبيداغوجية(.

اإلعداد لضمان اإلدماج املهني للطفل.

مواصلة العمل عىل تحسني العالقة بني األرسة والطفل.

كل  من  وتمكينها  باألمر  املعني  بأرسة  والنفيس  االجتماعي  التعهد 
املساعدات التي يربز التشخيص أحقيتها بها.

يف صورة وجود تفكك أرسي يهدد املسار التعليمي للطفل يمكن أن يقع 
إلحاق الطفل املعني باألمر باملركز املندمج للشباب والطفولة وفق نظام 

الرعاية األفضل الذي يناسبه.

القيام بالوساطة األرسية يف صورة وجود خالفات عائلية.

كل  من  وتمكينها  الطفل  إليها  ينتمي  التي  باألرسة  االجتماعي  التعهد 
عملية  نتائج  تبينه  ما  حسب  بها  تتمتع  أن  حقها  من  التي  الخدمات 

التشخيص.

تمكني االرسة من االستفادة من الخدمات التي توفرها برامج النهوض 
االجتماعي حسب أحقيتها لها.
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القيام بالوساطة العائلية والتوفيق بني أفراد األرسة حتى تصبح قادرة 
عىل اسرتجاع ابنها.

التعاون مع النسيج الجمعياتي لتعزيز جهود الرعاية املوجهة لألطفال 
ذوي االحتياجات الخصوصية وكذلك لتدعيم جهود االهتمام باألرسة.

مصالح التكوين المهنيالمصالح التربوية
االجتماعية اعتماد امللف االجتماعي للطفل. الشؤون  مصالح  قبل  من  املعد  االجتماعي  امللف  اعتماد 

لقبول الطفل يف أحد مراكز التكوين املهني.

االجتماعية إرجاع الطفل ملواصلة دراسته. الوضعية  بخصوصية  املهني  التكوين  مدربي  تحسيس 
للطفل وبتسهيل اندماجه يف مركز التكوين.

متابعة مواظبة الطفل عىل التكوين املهني.تفعيل دور خلية العمل االجتماعي املدريس.

تمكني الطفل من الدعم البيداغوجي الذي يحتاج إليه.

متابعة مواظبة الطفل عن الدراسة.

إعالم مصالح الشؤون االجتماعية بكل تغري يطرأ عىل مواظبة الطفل أو 
عىل سلوكياته داخل مركز التكوين املهني.

املهني التنسيق املتواصل مع مصالح وزارة الشؤون االجتماعية. التكوين  عن  ممثلني  تجمع  للطفل  دورية  متابعة  لقاءات  عقد 
وممثلني عىل الشؤون االجتماعية.

تنظمها  التي  والتثقيفية  الرتفيهية  األنشطة  متابعة  من  الطفل  تمكني 
املدرسة.

التنسيق الدائم مع مصالح النهوض االجتماعي وإدارة التعليم لرصد 
والتكوين  التدريب  آفاق  وتقديم  املدريس  واالنقطاع  الترسب  حاالت 

املهني. 

يف ربط الصلة مع الجمعيات املختصة ملساعدة التلميذ. للرتغيب  العالقة  ذات  املهنية  واملنظمات  الجمعيات  مع  التعاون 
التدريب والتكوين املهني واملساعدة عىل االلتحاق للعمل وإطار العمل 

املؤجر او العمل للحساب الخاص.

التنسيق لوضع خطة خصوصية لإلحاطة باملهددين باالنقطاع املدريس. مواصلة التنسيق واملتابعة مع كل األطراف.
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المنظومة التشريعية لحماية السجين

رعاية السجين

املرجع : القانون عدد 52لسنة 2001املؤرخ يف 14 ماي 2001 املتعلق بنظام السجون

التكوين المهني

املرجع : القانون عدد 10لسنة 2008املؤرخ يف 11 فيفري2008 املتعلق بالتكوين املهني

القسم الثالث : يف املكافأة والتأديب

عىل  ،بناءا  واإلصالح  بالسجون  املكلفة  لإلدارة  يمكن   «  :  21 الفصل 

اقرتاح مدير السجن، مكافأة املساجني الذين تميزوا بحسن سلوكهم 
داخل السجن أو حذقوا مهنة تساعدهم عىل كسب العيش يف الحياة 
الحرة أو تعلموا القراءة والكتابة خالل مدة إقامتهم بالسجن وتتمثل 

هذه املكافأة يف :

الزيارة بدون حاجز.. 1

األولوية يف التشغيل.. 2

إعادة التصنيف عىل مستوى الشغل.. 3

مساندة امللفات املتعلقة بالرساح الرشطي أو العفو.. 4

التمكني عند اإلفراج من أدوات مهنية تتالءم مع االختصاص.. 5

القسم السادس : يف الرعاية االجتماعية

الفصل 37 : » تهدف الرعاية االجتماعية للسجني إىل :

تأهيله ورعايته أثناء إقامته بالسجن.. 1

تعديل سلوكه أالنحرايف.. 2

الحرة . 3 للحياة  بإعداده  وذلك  والبدنية  الفكرية  طاقاته  صقل 
وتدريبه مهنيا ومساعدته عىل التعلم وتهذيب سلوكه.

متابعة حالته عند اإلفراج عنه وتسهيل اندماجه يف محيطه األصيل . 4

بالتنسيق مع الهياكل املختصة املعنية«.

يف  السجني  تكوين  املتاحة،  اإلمكانيات  حدود  يف  »يقع   :  39 الفصل 

احد املهن التي تتماىش ومؤهالته وذلك بالورشات املعدة للغرض أو 
بالحضائر والضيعات الفالحية التابعة للسجون.

وتسلم للسجني املؤهل شهادة يف ختم التكوين او شهادة كفاءة مهنية 
مصادق عليها من الجهات املختصة ال تتضمن أية إشارة إىل الوضعية 

السجنية للمعني باألمر«.

القسم السابع : أحكام مختلفة

الفصل 42 : » يمنح للسجني املعوز عند اإلفراج عنه مبلغ مايل بعنوان 

املساعدة للرجوع اىل محل سكناه من الصندوق االجتماعي للسجن«

القسم الرابع: تدابري الحماية.

الفصل 39 : » يتعهد مندوب حماية الطفولة بوضعية الطفل ليحدد 

أو  يهدد فعال صحته  ما  له وجود  ثبت  إذا  املناسب يف شانه  اإلجراء 
سالمته البدنية أو املعنوية.

الطفل  يعيشها  التي  الحالة  خطورة  حسب  املناسب  اإلجراء  ويحدد 
ويقرتح تبعا لذلك التدابري املالئمة ذات الصبغة االتفاقية أو يقرر رفع 

األمر إىل قايض األرسة «.

العنوان األول : يف وظائف التكوين املهني : 

الفصل 1 : « يمثل التكوين املهني مكونا أساسيا من مكونات املنظومة 

الوطنية إلعداد املوارد البرشية ورافدا من روافد التنمية.

يهدف التكوين املهني، يف تكامل وتفاعل مع قطاعات الرتبية والتعليم 
العايل والتشغيل، إىل تأهيل طالبي التكوين مهنيا واجتماعيا وثقافيا، 
وإىل تنمية القدرات املهنية للشغالني، وإىل تمكني املؤسسة االقتصادية 

من أسباب تحسني إنتاجيتها والرفع من قدرتها التنافسية«.

املعارف  املتكونني  إكساب  إىل  املهني  التكوين  »يرمي   :  2 الفصل 

والكفايات واملهارات الالزمة ملمارسة حرفة أو مهنة تستوجب تأهيال، 
وإىل تحقيق مالئمة هذه املعارف والكفايات واملهارات.

مع التحوالت االقتصادية والتكنولوجية وتطور املهن.

ويف هذا اإلطار فهو يساهم خاصة يف : 

تلبية حاجيات االقتصاد من املهارات ملختلف الوظائف، •

االرتقاء بالعمل كقيمة، •

تنمية ثقافة املؤسسة وروح املبادرة واإلبداع لدى الناشئة، •

والعمل  • اإلنتاج  نظم  لتطور  مواكبة  وتقنية  تكنولوجية  ثقافة  نرش 
ومساهمة يف التحديث والتجديد،

اإلعداد ملهن املستقبل وألنماط العمل الجديدة.  •

الوطنية  املنظومة  مكونات  أحد  بصفته  املهني،  التكوين  يهدف  كما 
إلعداد املوارد البرشية، إىل تعميق اعتزاز املتكونني بانتمائهم لتونس 
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والوفاء لها وترسيخ حب الوطن والوعي بالهوية الوطنية فيهم ودعم 
تفتحهم عىل الحضارة اإلنسانية «.

الفصل 3 : »يقوم التكوين املهني يف مضامينه ويف تنظيمه عىل أساس 

مبدأ تكافؤ الفرص بني كافة طالبي التكوين عىل أن تراعى األحكام 
الخاصة الجاري بها العمل بالنسبة لألشخاص املعوقني «.

العنوان الثاني : يف نظام التكوين املهني

الفصل 7 : » يقصد بالتكوين املهني حسب أحكام هذا القانون : 

التكوين األسايس،

التكوين املستمر «.

والكفايات  املعارف  إكساب  يف  األسايس  التكوين  »يتمثل   :  8 الفصل 

حريف  أو  مهني  قطاع  ضمن  نشاط  ملمارسة  املستوجبة  واملهارات 
ولاللتحاق بالحياة النشيطة «.

ن مسار التكوين األسايس من ثالث مراحل :  الفصل 9 : » يتكونّ

للذين  وتفتح   )CAP( املهنية  الكفاءة  بشهادة  تختم  أوىل  مرحلة  أ- 
واصلوا الدراسة إىل نهاية السنة التاسعة من التعليم األسايس )إعدادية 

ة(،  تقنية وعامنّ

ب-مرحلة ثانية بها مسلكان : 

شهادة  • لحاميل  ويفتح   )BTP( املهني  التقني  ل  بمؤهنّ يختم  مسلك 
من  الثانية  السنة  نهاية  إىل  الدراسة  واصلوا  وللذين  املهنية  الكفاءة 

التعليم الثانوي، 

مسلك يختم بشهادة البكالوريا املهنية، ويفتح للمتفوقني من حاميل  •
التعليم  من  الثانية  السنة  يف  وللناجحني  املهنية  الكفاءة  شهادة 
التقني  مؤهل  حاميل  من  للمتفوقني  الرتخيص  يمكن  كما  الثانوي. 

املهني الرتشح الجتياز امتحان البكالوريا املهنية. 

املكلف  الوزير  من  مشرتك  بقرار  املهنية  البكالوريا  شعب  تضبط 
بالرتبية والوزراء املكلفني بمجال التكوين املعني. 

ج- مرحلة عالية مفتوحة لحاميل شهادة البكالوريا املهنية أو بكالوريا 
ما  أو   )BTS( السامي  التقني  مؤهل  بشهادة  تختم  الثانوي  التعليم 

يعادلها.

ويمكن مراجعة الشهادات املشار إليها أعاله وإحداث شهادات جديدة 
بمقتىض أمر«

الفصل 10 : » تضبط رشوط االلتحاق بكل مرحلة من املراحل املشار 

ورشوط  املراحل  هذه  بني  االرتقاء  ورشوط  أعاله   9 بالفصل  إليها 
ترشح حاميل مؤهل التقني املهني الجتياز امتحان البكالوريا املهنية 

بقرار من الوزير املكلف بالتكوين املهني «.

املنصوص  املهني  التكوين  مسار  يف  للمتكونني  »يمكن   :  11 الفصل 

عليه يف الفصل 9 من هذا القانون االلتحاق بالتعليم الثانوي ويمكن 
لتالميذ التعليم الثانوي االلتحاق بالتكوين املهني. ويف كلتا الحالتني 

يتم ذلك يف ضوء تقييم مكتسباتهم «.

ممهننة  شهادة  املهنية  البكالوريا  »تمثل   :  12 الفصل 

)Professionnalisant( تمكن حامليها من االلتحاق بسوق الشغل 
التي  االختصاصات  يف  العايل  بالتعليم  االلتحاق  من  تمكنهم  كما 

تتناسب مع الشعبة التي ينتمون إليها.

كما يمكن للمتفوقني من حاميل مؤهل التقني السامي املحرزين عىل 

العايل يف اختصاصات  الباكالوريا مواصلة تكوينهم بالتعليم  شهادة 
تتماىش ومؤهالتهم ووفق رشوط تضبط بأمر«.

ال  الذين  التكوين  لطالبي  مهني  تكوين  تنظيم  »يمكن   :  13 الفصل 

من  األوىل  باملرحلة  لاللتحاق  التعليمي  املستوى  رشوط  فيهم  تتوفر 
عىل  الحصول  ل  يخونّ أعاله،   9 بالفصل  إليه  املشار  التكوين  مسار 
رشوط  تضبط   .)Certificat de compétence( مهارة  شهادة 
الحصول عىل هذه الشهادة بقرار من الوزير املكلف بالتكوين املهني.

الخامسة عرَشة  للذين لم يبلغوا سن  يمكن تنظيم مرحلة تحضريية 
أعاله  األوىل  بالفقرة  إليها  املشار  التكوين  بمرحلة  لاللتحاق  تؤهلهم 
أو باملرحلة األوىل من مسار التكوين املهني املنصوص عليه بالفصل 

9 أعاله «.

املهني  التكوين  بمؤسسات  األسايس  التكوين  يَجري   «  :  14 الفصل 

إطار  االقتصادينّة ويف  املؤسسات  بينها وبني  تداول خارجي  إطار  يف 
تداول داخيل بينها وبني املؤسسات الرتبوية. 

تضبط  وفق صيغ ورشوط  بعد  عن  األسايس  التكوين  يتم  أن  يمكن 
بقرار من الوزير املكلف بالتكوين املهني«.

15 : » ينظم التكوين األسايس يف إطار الرشاكة بني مختلف  الفصل 

وفق  االقتصادية  املؤسسات  وبني  املهني  التكوين  منظومة  هياكل 
إحدى الصيغ التالية : 

منظومة  • هياكل  بني  تعاقدي  إطار  يف  وينظم  بالتداول  التكوين 
املهنية  الهياكل  أو  االقتصادية  واملؤسسات  املهني من جهة  التكوين 
من جهة ثانية... ويمكن أن يتابع التكوين وفق هذه الصيغة من بلغ 

سن الخامسة عرشة عىل األقل.

واملؤسسات  • املتكونني  بني  تعاقدي  إطار  يف  وينظم  املهني  التدريب 
االقتصادية ويتم أساسا داخل فضاءات اإلنتاج عىل أن تتوىل املؤسسات 
التكوينية تامني تكوين نظري تكمييل ،ترتاوح سن الرتسيم بالتدريب 

املهني ما بني خمس عرشة سنة وعرشين سنة.

برامج خصوصية تنجز وفق قاعدة التعاقد مع املؤسسة االقتصادية  •
تضبط  الوطنية.  األولويات  وحسب  رشوط  لكراس  ل  طبقا 
االختصاصات املعنية بهذه الربامج بمقتىض قرار من الوزير املكلف 
بالتكوين املهني او بقرار مشرتك بني الوزير املكلف بالتكوين املهني 

والوزير املعني «.

بني  تربم  اتفاقينّات  إطار  يف  بالتداول  التكوين  ينظنّم   «  :  17 الفصل 

اتفاقيات  إبرام  يمكن  كما  االقتصادية  واملؤسسة  التكوينية  املؤسسة 
ة مؤسسات تكوينينّة وبني منظمة أو عدة  إطارية بني مؤسسة أو عدنّ

منظنّمات مهنينّة «.

18 : » يخضع التدريب املهني لعقد كتابي يربم بني املشغل  الفصل 

واملتدرب أو ممثنّله الرشعي.

ويكون هذا العقد مطابقا ألنموذج تعده مصالح الوزارتني املكلفتني 
املصالح  طرف  من  عليه  التأشري  ويقع  املهني  والتكوين  بالشغل 

املختصة بالوزارة املكلفة بالتكوين املهني.

ويكتسب العقد نفاذه القانوني بالتأشرية املذكورة أعاله «.

التدريب منحة تحمل  19 : »يتقاىض املتدرب طيلة مدة عقد  الفصل 

عىل املؤسسة االقتصادية. وال تخضع هذه املنحة للخصم لفائدة أنظمة 
الضمان االجتماعي.
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األنظمة  وكذلك  للشغل  املشرتكة  االتفاقيات  تتضمن  أن  ويمكن 
األساسية ألعوان املؤسسات العمومية أحكاما تتعلق بمنحة التدريب.

تضبط املبالغ الدنيا لهذه املنحة بأمر «.

الفصل 20 : » تتوىل مصالح الوزارة املكلفة بالتكوين املهني والوزارة 

بالتداول  التكوين  واتفاقيات  التدريب  عقود  تنفيذ  متابعة  املعنية 
التكوين  هذا  ومالءمة  التكوين  وظروف  التأطري  نوعية  حيث  من 

لالختصاص املستهدف «.

تنفيذ  متابعة  بالشغل  املكلفة  الوزارة  مصالح  »تتوىل   :  21 الفصل 

عقود التدريب واتفاقيات التكوين بالتداول من حيث تطابق ظروف 
العمل باملؤسسة االقتصادية مع أحكام مجلة الشغل «.

الفصل 22 : » استجابة لحاجيات القطاعات ذات األولوية أو يف صورة 

عدم توفر فرص أخرى للتكوين يمكن للوزير املكلف بالتكوين املهني 
منح ترخيص للرتسيم بالتدريب املهني للذين تجاوزوا السن القصوى«. 

يف حقوق املتكون وواجباته

الفصل 23 : »تراعي مختلف األطراف املتدخلة يف التدريب والتكوين 

واملؤسسة  التكوينية  املؤسسة  داخل  باملتكون  عالقتها  يف  املهني 
الفرص،  وتكافؤ  والنزاهة  واملوضوعية  اإلنصاف  مبادئ  االقتصادية 
وتعمل عىل ضمان حقه يف االحرتام وحسن املعاملة ويف الحفاظ عىل 

حرمته البدنية واملعنوية «.

الفصل 23 : »تراعي مختلف األطراف املتدخلة يف التدريب والتكوين 

واملؤسسة  التكوينية  املؤسسة  داخل  باملتكون  عالقتها  يف  املهني 
الفرص،  وتكافؤ  والنزاهة  واملوضوعية  اإلنصاف  مبادئ  االقتصادية 

وتعمل عىل ضمان حقه يف االحرتام وحسن املعاملة ويف الحفاظ عىل 
حرمته البدنية واملعنوية «.

والتقيد  معا  العيش  قواعد  احرتام  واجب  املتكون  »عىل   :  25 الفصل 

االقتصادية  املؤسسة  وبنظام  التكوينية  للمؤسسة  الداخيل  بالنظام 
أثناء فرتات التدريب أو التداول أو الرتبصات التطبيقية.

كما أننّه مطالب باملواظبة ومتابعة التكوين الذي يُعطى له بمؤسسة 
من  إليه  يُعهد  ما  يُنجز  وأن  االقتصادية  وباملؤسسة  املهني  التكوين 

أنشطة يتطلبها تكوينه.

صاحبه  يعرض  والرتاتيب  الواجبات  بهذه  إخالل  أو  تجاوز  كل 
للعقوبات التأديبية الجاري بها العمل «.

يف اإلعالم والتوجيه

املهني،  بالتكوين  املكلفة  الوزارة  مصالح  تسهر   «  :  29 الفصل 

شامل  إعالم  توفري  عىل  املعنية،  واملؤسسات  الهياكل  مع  بالتنسيق 
حول  وللمؤسسات  وعائالتهم  التكوين  لطالبي  ومتواصل  ومتنوع 
وفرص  االندماج  وآفاق  بالتكوين  املستهدفة  واملهن  التكوين  مسالك 

التكوين مدى الحياة «.

إىل مساعدة  املهني  التكوين  التوجيه يف مجال  » يهدف   :  30 الفصل 

طالبي التكوين عىل اختيار مسلك أو اختصاص يتناسب مع ميوالتهم 
ومؤهالتهم «.

اإلعالم  يف  مختصة  هياكل  التوجيه  عمليات  تتوىل   «  :  31 الفصل 

وذلك  املهني  بالتكوين  املكلفة  للوزارة  بالنظر  ترجع  والتوجيه 
بالتعاون مع األطراف املعنية «.
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» السجين المفرج عنه « 

تعريف الجنوح

السجني املفرج عنه هو الشخص الذي غادر السجن بعد أن قىض عقوبته عىل إثر:

تنفيذ حكم قضائي جابر بالسجن.  •

الحصول عىل العفو الخاص)1) الذي يمنحه رئيس الجمهورية. •

الحصول عىل العفو العام )2)الذي يمنح بقانون وتمحي به الجريمة مع العقاب املحكوم به.  •

الرساح الرشطي)3). •

توزيع األدوار لإلحاطة بـ : » السجين المفرج عنه «

مسؤولية المصالح التابعة لوزارة العدل

يتعني عىل املصالح العدلية :

إعالم الهياكل الجهوية للنهوض االجتماعي بقائمة يف املساجني املفرج عنهم للتعهد بالرعاية وفق ما يوجبه االختصاص.. 1

إعالم املصالح األمنية بقائمة يف املساجني املفرج عنهم للتعهد باملتابعة وفق ما يوجبه االختصاص.. 2

إعالم جمعية إدماج املساجني املفرج عنهم بحاالت املساجني املفرج عنهم واألطفال الجانحني الذين أنهوا فرتة التأهيل واإلصالح . 3
بهدف فتح اآلفاق أمامهم واالتفاق معهم عىل تجسيم مرشوع إدماج اجتماعي. 

مع التأكيد عىل تنفيذ مقتضيات اتفاقية التعاون بني وزارتي العدل وحقوق اإلنسان والشؤون االجتماعية بتاريخ 30 نوفمرب 2010 

واملتعلقة » بتأهيل وإدماج املساجني  «.

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يتعني عىل مأموري الضابطة العدلية يف حالة » السجني املفرج عنه « الخاضع لعقوبة تكميلية باملراقبة اإلدارية:. 1

اتخاذ اإلجراءات التي تيرس عىل املفرج عنه متابعة التكوين أو الدراسة أو العمل ما لم يتعمد اإلخالل بها. . 2

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة ملتابعة إجراءات الحماية الالحقة للطفل الجانح.. 3

الفصل 372من مجلة اإلجراءات الجزائية منشورات املطبعة للجمهورية التونسية 2009  (1(

الفصل 376من مجلة اإلجراءات الجزائية منشورات املطبعة للجمهورية التونسية 2009  (2(

الفصل 353من مجلة اإلجراءات الجزائية منشورات املطبعة للجمهورية التونسية 2009  (3(
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مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض االجتماعي

تتدخل الهياكل الجهوية واملحلية للنهوض االجتماعي لفائدة السجني وأرسته منذ إيداع القائم بشؤونها بالسجن وخاصة إذا كانت 
هذه األخرية تحتاج للمساعدة لعدم قدرتها نفسيا وماديا عىل تجاوز مخلفات هذه األزمة وذلك بطلب منها أو بتدخل مبارش من طرف 

األخصائي االجتماعي أو بطلب من إدارة السجن. 

ويف كل الحاالت تتوىل الهياكل الجهوية واملحلية للنهوض االجتماعي :

دراسة الوضعية االجتماعية والنفسية والصحية والعالئقية للسجني املفرج عنه وألرسته. •

انجاز تقرير اجتماعي معمق يف الغرض. •

اتخاذ ما يتعني من إجراءات يف مجال االختصاص بهدف تحقيق اندماجه األرسي واالجتماعي واملهني. •

الحالة األوىل : السجني املفرج عنه املتزوج أو األعزب العائل ألرسة.

التعهد بالحالة من قبل األخصائي االجتماعي بهدف :. 1

معرفة تصوراته للحياة املستقبلية بعد فرتة السجن. •

دراسة تاريخه املهني وميوالته املهنية الحالية. •

وضع مرشوع حياة إفرادي بمعية السجني وأرسته. •

 دراسة عالقاته األرسية وإمكانية توظيفها لتسهيل اندماجه االجتماعي. •

التعهد بالسجني من قبل األخصائي النفساني إذا تطلب األمر ذلك مع الرتكيز عىل :. 2

استعادة ثقة السجني املفرج عنه بنفسه. •

تحقيق املصالحة مع الذات. •

تمكني املعني باألمر من الدعم املعنوي الذي يحتاج إليه. •

تغيري نظرة املعني باألمر للحياة وللمستقبل يف االتجاه االيجابي. •

تثمني الجوانب االيجابية يف تجربة السجن. •

دراسة الجوانب العالئقية داخل األرسة وتعديل مواقفها من السجني بغية تسهيل اندماجه األرسي واالجتماعي.. 3

القيام بالوساطة العائلية لتحقيق االنسجام بني األرسة والسجني وجعلها سندا طبيعيا له بحيث تقع مقاومة األفكار السلبية التي . 4
قد تحملها األرسة عن السجني وتجعلها تنفر منه.

تمكني األرسة من التمتع بكل الخدمات االجتماعية املندرجة ضمن برامج النهوض االجتماعي حسب أحقيتها لها.. 5

مساعدة السجني بالتنسيق مع السلط الجهوية واملحلية ومصالح التكوين املهني والتشغيل عىل الحصول عىل تكوين أو شغل، أو . 6
بعث مرشوع يمكنه من مورد رزق ويكون ذلك إما ضمن برامج النهوض االجتماعي املعتمدة يف املجال أو من خالل الجمعيات 

التنموية. 

مرافقة املعني باألمر إلنجاح حياته املهنية واألرسية ولتثبيت مرشوع حياته الجديد.. 7

التنسيق مع جمعية إدماج املساجني املفرج عنهم ومع بقية األطراف األخرى التي يمكن أن تساعد السجني.. 8

الحالة الثانية : السجني املفرج عنه األعزب غريالعائل ألرسة.

التعهد بالحالة من قبل األخصائي االجتماعي بهدف:. 1

معرفة تصوراته للحياة املستقبلية بعد فرتة السجن. •

دراسة تاريخه املهني وميوالته املهنية الحالية. •
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وضع مرشوع حياة إفرادي بمعية السجني وأرسته.  •

دراسة عالقاته األرسية وإمكانية توظيفها لتسهيل اندماجه االجتماعي. •

التعهد بالسجني من قبل األخصائي النفساني إذا تطلب األمر ذلك مع الرتكيز عىل:. 2

استعادة ثقة السجني املفرج عنه بنفسه. •

تحيقق املصالحة مع الذات. •

تمكني املعني باألمر من الدعم املعنوي الذي يحتاج إليه. •

تغيري نظرة املعني باألمر للحياة وللمستقبل يف االتجاه االيجابي. •

تثمني الجوانب االيجابية يف تجربة السجن. •

دراسة الجوانب العالئقية داخل األرسة وتعديل مواقفها من السجني بغية تسهيل اندماجه األرسي واالجتماعي.. 3

القيام بالوساطة العائلية لتحقيق االنسجام بني األرسة والسجني وجعلها سندا طبيعيا له بحيث تقع مقاومة األفكار السلبية التي . 4
قد تحملها األرسة عن السجني وتجعلها تنفر منه.

تمكني األرسة من التمتع بكل الخدمات االجتماعية املندرجة ضمن برامج النهوض االجتماعي حسب أحقيتها لها. . 5

مساعدة السجني بالتنسيق مع السلط الجهوية واملحلية ومصالح التكوين املهني والتشغيل عىل الحصول عىل تكوين أو شغل أو . 6
بعث مرشوع يمكنه من مورد رزق ويكون ذلك إما ضمن برامج النهوض االجتماعي املعتمدة يف املجال أو من خالل الجمعيات 

التنموية.

مرافقة املعني باألمر إلنجاح حياته املهنية واألرسية ولتثبيت مرشوع حياته الجديد.. 7

التنسيق مع جمعية إدماج املساجني املفرج عنهم ومع بقية األطراف األخرى التي يمكن أن تساعد السجني.. 8

 

مسؤولية مصالح الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل

تسهر مصالح الوزارة املكلفة بالتكوين املهني، بالتنسيق مع الهياكل واملؤسسات املعنية، عىل توفري إعالم شامل ومتنوع ومتواصل . 1
لطالبي التكوين وعائالتهم وللمؤسسات حول مسالك التكوين واملهن املستهدفة بالتكوين وآفاق االندماج وفرص التكوين مدى 

الحياة) باملدارس اإلعدادية ودور الثقافة ونوادي الشباب والثكنات واإلصالحيات والسجون..(.

ميوالتهم . 2 مع  يتناسب  اختصاص  أو  مسلك  اختيار  عىل  التكوين  طالبي  مساعدة  إىل  املهني  التكوين  مجال  يف  التوجيه  يهدف 
ومؤهالتهم.

تتوىل عمليات التوجيه هياكل مختصة يف اإلعالم والتوجيه ترجع بالنظر للوزارة املكلفة بالتكوين املهني والتشغيل وذلك بالتعاون . 3
مع املؤسسات السجينة واإلصالحية يف إطار حلقات تحسيسية تكوينية قبل اإلفراج عن املساجني.

احتضان املساجني املفرج عنهم بدورات تكوينية وتدريبية متخصصة يف إطار عقود برامج عامة أو خصوصية.. 4

إدماج . 5 وجمعية  املستقل  والعمل  والتشغيل  املهني  للتكوين  الوطنيتني  الوكالتني  من  كل  بني  املربمتني  االتفاقيتني  بنود  تجسيم 
املساجني املفرج عنهم.
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حوصلة 
تأليفية

توزيع األدوار عند التدخل لفائدة
سجين مفرج عنه

المرحلة األولى : تعهد المصالح العدلية ومصالح الضابطة العدلية

مأموري الضابطة العدليةالمصالح العدلية

للتعهد  عنهم  املفرج  املساجني  يف  بقائمة  االجتماعية  املصالح  إعالم 
بالرعاية وفق ما يوجبه االختصاص.

اتخاذ اإلجراءات التي تيرس عىل املفرج عنه متابعة التكوين أو الدراسة 
أو العمل ما لم يتعمد اإلخالل بها. 

 

إعالم املصالح األمنية بقائمة يف املساجني املفرج عنهم للتعهد باملتابعة 
وفق ما يوجبه االختصاص.

والتكوين  االجتماعية  الشؤون  لوزارة  املختصة  املصالح  مع  التنسيق 
املتعلقة  اإلجراءات  واتخاذ  االجتماعي  البحث  الستكمال  والتشغيل 
بالرعاية االجتماعية الالزمة للمفرج عنه ألرسة الطفل عند تأكد أحقيتها.

املفرج  املساجني  بحاالت  عنهم  املفرج  املساجني  إدماج  جمعية  إعالم 
بهدف  واإلصالح  التأهيل  فرتة  أتموا  الذين  الجانحني  واألطفال  عنهم 
فتح اآلفاق أمامهم واالتفاق معهم عىل تجسيم مرشوع إدماج اجتماعي.

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة ملتابعة إجراءات الحماية الالحقة 
للطفل الجانح.



الحالة عدد

8
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المرحلة الثانية: التعهد االجتماعي والمهني

مصالح التكوين المهني والتشغيل مصالح الشؤون االجتماعية

ومع  ذاته  مع  مصالحته  لتحقيق  باألمر  املعني  مع  محادثات  إجراء 
محيطه ولتحديد مرشوع حياته 

تفعيل االتفاقية املمضاة مع جمعية إدماج املساجني املفرج عنهم

قبول املعنيني باألمر ملتابعة دورات تكوينية خاصةدراسة الوضع األرسي وتشخيص مشكالته

يحق  التي  االجتماعي  النهوض  خدمات  من  وتمكينها  ياألرسة  التعهد 
لها التمتع بها

تحسيس اإلطار العامل بمكاتب التشغيل بخصوصية حاالت املساجني 
املفرج عنهم الباحثني عن شغل

واعتماد إجراء محادثات أرسية لضمان اندماج أرسي جيد للسجني املفرج عنه االجتماعية  الشؤون  وزارة  مصالح  مع  املستمر  التنسيق 
التقارير االجتماعية التي تعدها يف شأن املساجني املفرج عنهم

التنسيق مع السلط املحلية ومع جمعية إدماج املساجني املفرج عنهم 
لتمكني املعني باألمر من :

- تكوين مهني

- بعث مرشوع صغري

- الحصول عىل شغل

ضمان املتابعة املستمرة للمعني باألمر وألرسته.

مد الجهات األمنية والقضائية واإلدارية بكل املعلومات والتقارير التي 
تستحقها.

الحالة عدد

8
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المنظومة التشريعية لحماية األسرة

الضمانة الدستورية لحقوق اإلنسان

املرجع : قانون عدد57 لسنة 1959 املؤرخ يف 1جوان 1959 يف ختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره.

الفصل 5 )أضيفت الفقرات الثالث األوىل بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 املؤرخ يف 1 جوان 2001( » تضمن الجمهورية 

التونسية الحريات األساسية وحقوق اإلنسان يف كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها.

تقوم الجمهورية التونسية عىل مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من اجل كرامة اإلنسان وتنمية شخصيته.

تعمل الدولة واملجتمع عىل ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بني األفراد والفئات واألجيال.

الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية املعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل باألمن العام «.

اإلنجاد القانوني

املرجع : الفصل 143 من املجلة الجزائية منشورات املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2010.

الفصل 143 » يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يمتنع أو يتقاعس وهو قادر عىل مبارشة الخدمات أو 

األعمال أو اإلغاثة التي دعي إليها يف حال حوادث أو ازدحامات أو غرق أو فيضان أو حريق وغريها من الكوارث وكذلك يف صورة السلب والنهب 
أو مفاجأة املجرم حال مبارشة الفعل أو مطاردة الجمهور له صائحا وراءه أو تنفيذ عديل «.
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حالة اإلحاطة االجتماعية باألسر الفاقدة للمسكن بصورة استثنائية

التعريف

يعترب فقدان األرسة ملقر السكنى بصفة استثنائية حالة أزمة متوقعة أو مفاجئة وهي ناجمة عن الحاالت التالية :

إخالء املسكن بموجب العجز عن تسديد معلوم ألي سبب كان. •

ترك املسكن بسبب الكوارث: االنهيار، الحريق، الفيضانات.... •

توزيع األدوار لإلحاطة بـ : » األسرة الفاقدة للمسكن بصورة استثنائية «

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يف حاالت العجز عن تسديد معلوم الكراء :

يتعني عىل مأموري الضابطة العدلية عند اكتشافه حالة » األرسة الفاقدة للمأوى بصورة استثنائية « سواء باحتالل الشارع أو جزء 
منه أو باقتحام محل الغري عىل غري وجه حق أو املرابطة بمقر إدارة عمومية أو اعتصام بالشارع :

التنسيق مع أقسام النهوض االجتماعي والوحدات املحلية التابعة لها ومراجعة السلطات اإلدارية والجماعة املحلية عند ادعاء  •
األرسة عجزها عن تسديد معاليم التسويغ للتأكد من حقيقة وضعها االجتماعي. 

التأكد من أن الحالة املسجلة فردية كانت أو جماعية تمثل وضعية حقيقية أو مفتعلة. •

عند تأكد افتعال املوضوع تتخذ اإلجراءات الردعية والعدلية الالزمة. •

عند التأكد من الوضعية االجتماعية لألرسة املذكورة وأولوية البحث عن إيوائها ظرفيا يقع التنسيق مع الهياكل الجهوية واملحلية  •
املسنني  رعاية  لدى جمعيات  أو  االجتماعي  والتوجيه  اإلحاطة  بمراكز  املؤقت  إيوائها  أو  ملساعدتها محليا  االجتماعي  للنهوض 

واملراكز املندمجة للشباب والطفولة. 

التنسيق مع مندوب حماية الطفولة ملتابعة إجراءات حماية األطفال املهددين إن وجدوا. •

تتعهد املصلحة األمنية بنقل الحالة بما هو متاح لها من وسائل النقل أو طلب تسخري يف ذلك من قبل ممثل السلطة اإلدارية أو  •
طلب تدخل الحماية املدنية عند اللزوم.

يف حالة النكبة الكارثية :

النجاة تتعهد املصالح األمنية بالتعاون مع مختلف  التي توجب إخالء املساكن والتماس  يف حال الفيضانات أو الحرائق أو الزالزل 
الوطنية واللجنة الجهوية  اللجنة  النجدة واإلجالء واإلحاطة وفق ما تضبطه  الكوارث بدعم خطة  التدخل يف وضعية  أطراف شبكة 

ملجابهة الكوارث.

الحرص عىل تامني حياة األفراد وحماية ما بقي من ممتلكاتهم. •

الحرص عىل احرتام مبدأ اإلنصاف وعدم التمييز واملوضوعية والحياد عند تقديم املساعدة للمترضرين. •
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مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض االجتماعي

فتح ملف اجتماعي واستكمال بياناته بالنسبة للحالة املكتشفة » لألرسة الفاقدة للمأوى بصورة استثنائية « واتخاذ ما يتعني من 
إجراءات يف مجال االختصاص:

يف حاالت العجز عن تسديد معلوم الكراء :

اعتماد الوساطة مع صاحب العقار للبحث يف إمهال األرسة بالدفع عند التأكد من جدية استعدادها وثبوت عجزها الظريف عن  •
اإليفاء بالتزاماتها تجاهه. 

البحث يف محيط األرسة املوسعة واألجوار عمن يقدم الدعم واملساعدة لألرسة املعنية بالتدخل.  •

عىل  • للحصول  االجتماعي  للتضامن  التونيس  االتحاد  وخاصة  العالقة  ذات  والجمعيات  واملحلية  الجهوية  السلط  مع  التنسيق 
مساعدة عاجلة حفاظا عىل استقرار األرسة وخاصة األبناء. 

درس إمكانات اإليواء املؤقت بمؤسسات الرعاية االجتماعية املختصة حسب تركيبة األرسة )املركز املدمج للشباب والطفولة -  •
مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي – مركز الرعاية االجتماعية لألطفال – قرية األطفال س.و.س.( يف حالة العجز عىل إيجاد 

مساعدات لتسديد معلوم الكراء. 

التعاون مع النسيج الجمعياتي لتعزيز جهود الرعاية املوجهة لألرسة الفاقدة للمأوى بصورة استثنائية.  •

تكفل األخصائي االجتماعي بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة بالنسبة لوضعية األطفال املهددين إن وجدوا.  •

يف حالة ترك املسكن بسبب الكوارث :

يف حال الفيضانات أو الحرائق أو الزالزل أو سقوط بعض األجزاء التي توجب إخالء املسكن حفاظا عىل سالمة شاغليه تتعهد  •
الهياكل الجهوية واملحلية للنهوض االجتماعي بالتعاون مع مختلف أطراف شبكة التدخل يف وضعية الكوارث بدعم خطة النجدة 

واإلجالء واإلحاطة وفق ما تضبطه اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية ملجابهة الكوارث.

الحرص عىل تامني حياة األفراد والعناية بذوي االحتياجات الخصوصية منهم والعمل بالتنسيق مع السلط الجهوية واملحلية  •
وبقية أطراف الرشاكة عىل إيجاد حلول بديلة دائمة أو ظرفية. 

الحرص عىل احرتام مبدأ اإلنصاف وعدم التمييز واملوضوعية والحياد عند تقديم املساعدة للمترضرين. •

فتح ملف اجتماعي واستكمال بياناته بالنسبة للحالة املكتشفة » لألرسة الفاقدة للمأوى بصورة استثنائية « واتخاذ ما يتعني  •
من إجراءات يف مجال االختصاص.

مسؤولية مصالح الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل

تسهر مصالح الوزارة املكلفة بالتكوين املهني والتشغيل ، بالتنسيق مع الهياكل واملؤسسات املعنية، عىل توفري الدعم املناسب لألرس . 1
املنكوبة.

التوجيه يف مجال التكوين املهني والتشغيل إىل إعطاء األولوية ملساعدة طالبي التكوين والتشغيل من بني أعضاء األرس املنكوبة عىل . 2
اختيار مسلك أو اختصاص يتناسب مع مؤهالتهم.

دعم التشغيل يف برامج إعادة إحياء املناطق املنكوبة. . 3
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حوصلة 
تأليفية

توزيع األدوار عند التعهد
بأسرة فاقدة للمأوى بصورة استثنائية

1 - حالة النكبة الكارثية

اكتشاف الحالة أو رصدها مهما كان مصدره

مصالح الشؤون االجتماعيةمأموري الضابطة العدلية

التنسيق والتعاون مع كل األطراف املتدخلةالتنسيق والتعاون مع كل األطراف املتدخلة

الوطنية  اللجنة  النجدة واإلجالء واإلحاطة وفق ما تضبطه  دعم خطة 
واللجنة الجهوية ملجابهة الكوارث.

الوطنية  اللجنة  النجدة واإلجالء واإلحاطة وفق ما تضبطه  دعم خطة 
واللجنة الجهوية ملجابهة الكوارث مع توجيه اهتمام خاص للفئات ذات 

الحاجيات الخصوصية.

الحرص عىل تامني حياة األفراد وحماية ما بقي من ممتلكاتهم.الحرص عىل تامني حياة األفراد وحماية ما بقي من ممتلكاتهم.

الحرص عىل احرتام مبدأ اإلنصاف وعدم التمييز واملوضوعية والحياد 
عند تقديم املساعدة للمترضرين.

القيام بتشخيص جيد ألوضاع األرس املنكوبة.

األرس  حاجيات  ووفق  الرضر  درجة  املترضرين حسب  قائمة  وتحديد 
املعنية.

مأوى  لتوفري  والجمعيات  االجتماعية  الشؤون  مصالح  مع  التنسيق 
وقتي لألرسة املعنية.

والتوجيه  النشيط  اإلصغاء  خالل  من  الالزم  املعنوي  الدعم  توفري 
واإلرشاد من قبل األخصائيني االجتماعيني والنفسانيني.

حماية الفئات ذات الحاجيات الخصوصية.

إيواء  تضمن  التي  الوقتية  الحلول  إليجاد  املحلية  السلط  مع  التنسيق 
األرسة املعنية.

إليواء  لديهم  املتوفرة  اإلمكانيات  لبحث  واألجوار  باألقارب  االتصال 
األرسة املعنية.

الصحية  حالتهم  حسب  بأفرادها  واالهتمام  باألرسة  التعهد  مواصلة 
الدراسية واملهنية. 
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2 - حالة العجز عن تسديد معلوم الكراء

اكتشاف الحالة أو رصدها مهما كان مصدره

مصالح الشؤون االجتماعيةمأموري الضابطة العدلية

اإلدارية  السلطات  ومراجعة  االجتماعية  الشؤون  مصالح  مع  التنسيق 
والجماعة املحلية عند ادعاء األرسة عجزها عن تسديد معاليم التسويغ 

للتأكد من حقيقة وضعها االجتماعي. 

اعتماد الوساطة مع صاحب العقار للبحث يف إمهال األرسة بالدفع عند 
التأكد من جدية استعدادها وثبوت عجزها الظريف. 

التأكد أوال من أن الحالة املسجلة فردية كانت أو جماعية حقيقية هي أو 
مفتعلة للضغط عىل السلطات.

الدعم  يقدم  عمن  الحي  وسكان  املوسعة  األرسة  محيط  يف  البحث 
واملساعدة لألرسة املعنية بالتدخل.

مساعدة عند تأكد افتعال املوضوع تتخذ اإلجراءات الردعية والعدلية عند اللزوم. عىل  للحصول  املعنية  واملدنية  الرسمية  الجهات  مع  التنسيق 
عاجلة حفاظا لدعم موارد األرسة واستقرارها.

عند التأكد من حقيقة الوضعية االجتماعية لألرسة املذكورة وأولوية البحث 
عن إيوائها يقع التنسيق مع املصالح االجتماعية الستكمال ملف مساعدتها 

محليا عند األقارب أو األجوار أو يف مأوى تابع السلطات املحلية.

أو فشلها يبحث األخصائي االجتماعي يف مستوى  الوساطة  عند تعذر 
األقارب واألجوار كل اإلمكانيات املتاحة إليواء األرسة املعنية. 

اإلحاطة  مركز  مع  املسبق  التنسيق  يقع  املحيل  اإليواء  استحالة  عند 
املسنني  رعاية  جمعيات  لدى  أو  الكربى  لتونس  بالنسبة  والتوجيه 

واملراكز املندمجة للشباب والطفولة.

بمركزاإلحاطة  إيداعها  قبل  األرسة  ألفراد  العدلية  السوابق  من  التثبت 
والتوجيه االجتماعي.

االجتماعي  األخصائي  يتوىل  األجوار  أو  األقارب  لدى  اإليواء  تعذر  عند 
لدرس  األمنية  املصالح  ومع  واملحلية  اإلدارية  السلطات  مع  التنسيق 
إمكانات اإليواء املؤقت بإحدى املؤسسات العمومية املحلية )مدرسة – 

مركزصحي –  دار شباب وثقافة –مركز مندمج.

األطفال  حماية  إجراءات  ملتابعة  الطفولة  حماية  مندوب  مع  التنسيق 
املهددين إن وجدوا.

اإلحاطة  مركز  مع  التنسيق  يقع  أشكاله  بكل  املحيل  اإليواء  تعذر  عند 
والتوجيه االجتماعي.

الطفولة مواصلة التنسيق واملتابعة مع كل األطراف. حماية  مندوب  مع  بالتنسيق  االجتماعي  األخصائي  تكفل 
بالنسبة لوضعية األطفال املهددين إن وجدوا.

األرسة  املوجهة  الرعاية  لتعزيز جهود  الجمعياتي  النسيج  مع  التعاون 
الفاقدة للمأوى بصورة استثنائية. 

اإلدارة  إعالم  مع  التعاون  أطراف  عىل  الالزمة  املتابعة  تقارير  إحالة 
والتدخل  التنسيق  بنتائج  اإلرشاف  بوزارة  االجتماعي  للنهوض  العامة 

واملتابعة.

االستمرار يف متابعة الحالة والتعهد بها وبكل أفرادها حيث ما كانت 

اإلقامة  مأوى  تغادر  أن  بعد  باألرسة  االجتماعي  للتعهد  برنامج  إعداد 
الوقتية.

الحالة عدد

9
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الحالة عدد

9
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توزيع األدوار إلسداء الخدمات األساسية 

لفائدة » األجنبي الذي يمر بظروف استثنائية «

ضمانة حقوق األجانب

املرجع : قانون عدد7 لسنة 1968 املؤرخ يف 8 مارس 1968 يتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية

الفصل 1 » يعترب أجانب يف نظر هذا القانون جميع األشخاص الذين ليست لهم الجنسية التونسية سواء كانت لهم الجنسية األجنبية أو لم تكن 

لهم جنسية«.

الفصل 4 »ال يمكن الدخول إىل تراب الجمهورية التونسية أو الخروج منه إال من نقط الحدود التي يقع تعيينها بقرار من كاتب الدولة للداخلية«.

الفصل 5 » يجب عىل كل أجنبي يحل بالبالد التونسية أن يستظهر بجواز سفر قومي ساري املفعول أو وثيقة سفر تسمح لحاملها بالرجوع إىل 

البالد التي أصدرتها ومؤرش عليها من قبل السلط القنصلية التونسية «.

ضمانة تأشيرة العبور والخروج لألجانب

املرجع : أمر عدد198 لسنة 1968 املؤرخ يف 20 جوان 1968 يتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة األجانب بالبالد التونسية

الفصل 5 » تسلم تأشرية العبور من طرف املمثلني الدبلوماسيني أو قناصل الجمهورية التونسية بالخارج بعد استشارة كتابة الدولة للداخلية 

كما تسلم من طرف مراكز رشطة الحدود بالبالد التونسية «.

الفصل 24 » تمنح تأشريات الخروج إىل األجانب املقيمني إقامة مؤقتة أو عادية والذين يريدون مغادرة الرتاب التونيس«.
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حالة األجنبي الذي أضاع وثائق سفره / أو سرقت منه ولم تعد لديه موارد 

التعريف

يعترب أجنبيا يف نظر القانون كل شخص ليست له الجنسية التونسية سواء كانت له الجنسية األجنبية أو لم تكن له جنسية ومتواجد عىل 
ارض تونس.

توزيع األدوار لإلحاطة بـ : » األجنبي الذي أضاع وثائق سفره /أو سرقت منه ولم تعد لديه موارد «

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يتعني عىل مأموري الضابطة العدلية عند اكتشافه حالة » األجنبي الذي أضاع وثائق سفره وليست له موارد « أو عند لجوء هذا األخري 
إىل مركز األمن :

تامني حسن االستقبال عند السماع واستكمال األبحاث الالزمة )البحث يف سبب الضياع( واتخاذ ما يتوجب من إجراءات عملية . 1
وإتاحة املساعدة الرضورية يف اإلبان. 

الفوري لإلدارة املركزية املختصة )إدارة الحدود واألجانب( لتعهدها باملوضوع بموجب االختصاص فيما يتعلق بإشعار . 2 اإلبالغ 
وزارة الشؤون الخارجية باملوضوع )مكتب التعاون الدويل والعالقات الخارجية(.

عند التأكد من انتفاء السند بالنسبة للحالة )أصدقاء ضمن الرحلة السياحية أو أهل أو معارف بالبالد التونسية يمكن إبالغهم . 3
إلسعافه( يقع التنسيق مع املصالح االجتماعية الستكمال ملف اإليواء املؤقت بمركز اإلحاطة والتوجيه بتونس إىل حني استكمال 

تسوية الوضعية بعودة األجنبي إىل بالده )بعد تنسيق مصالح وزارة الشؤون الخارجية مع سفارة بلد املعني(.

مرافقة الحالة لإليداع بمركز اإلحاطة والتوجيه بتونس واعتبار خصوصيتها إن تعلق األمر بأرسة كاملة من حيث اعتماد وسيلة نقل . 4
مناسبة إن لم يكن للحالة وسيلة للنقل شخصية.

تتعهد املصلحة األمنية بنقل الحالة بما هو متاح لها من وسائل النقل أو طلب تسخري يف ذلك من قبل ممثل السلطة اإلدارية أو طلب . 5
تدخل الحماية املدنية عند اللزوم.

متابعة وضعية الحالة ومنحها عند الرضورة تأشرية خروج للمغادرة.. 6
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مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض االجتماعي

- يف صورة اكتشاف الحالة بصفة مبارشة أو بعد ورود اإلشعار بالحالة من قبل املصالح األمنية يتم فتح ملف اجتماعي من طرف 
الة، قسم النهوض االجتماعي واستكمال بياناته واتخاذ ما يتعني من إجراءات يف مجال االختصاص بصورة عاجلة وفعنّ

- إبالغ مدير مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي برضورة التعهد بالحالة وحسن رعايتها واعتبار خصوصيتها إن تعلق األمر بتامني 
اإلقامة ألرسة كاملة أو لشخص واحد.

- يتوىل مدير مركز اإلحاطة والتوجيه االجتماعي :

إعالم الوحدة األمنية مرجع النظر الرتابي واإلدارة العامة للنهوض االجتماعي وإدارة التعاون الدويل والعالقات الخارجية بالحالة.  •

الحرص عىل تامني الرعاية الكاملة للحالة والعناية بظروفها الصحية عند اللزوم. •

متابعة الحالة وتسهيل إجراءات التنسيق مع إدارة الحدود واألجانب من ناحية ومصالح وزارة الشؤون الخارجية من ناحية  •
أخرى.

العمل عىل احرتام مبدأ اإلنصاف وعدم التمييز واملوضوعية والحياد عند تقديم املساعدة للمترضر. •

 

مسؤولية المصالح الصحية العمومية

يف صورة ورود إشعار بتدهور الحالة الصحية لألجنبي من قبل مأمور الضابطة العدلية أو مصالح الشؤون االجتماعية تتوىل املصالح 
الصحية العمومية :

تمكني املعني باألمر من الفحوص الطبية التي تستوجبها حالته.. 1

ضمان إقامة املعني باألمر للتداوي.. 2

إعالم السفارة أو القنصلية التي يعود إليها األجنبي بالنظر.. 3
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حوصلة 
تأليفية

توزيع األدوار عند التعهد
» باألجنبي الذي أضاع وثائق سفره و/أو سرقت منه ولم تعد لديه موارد «

رصد الحالة أو اإلشعار بها مهما كان مصدره

المصالح الصحية العموميةمصالح الشؤون االجتماعيةمأموري الضابطة العدلية

الالزمة  األبحاث  واستكمال  االستقبال  حسن 
واتخاذ ما يتوجب من إجراءات عملية وإتاحة 

املساعدة الرضورية يف اإلبان. 

فتح ملف اجتماعي واستكمال بياناته واتخاذ 
االختصاص  مجال  يف  إجراءات  من  يتعني  ما 
بصورة عاجلة وفعالة حسبما تقتضيه الحالة.

تستوجبها  التي  الطبية  بالفحوصات  القيام 
الحالة.

اإلبالغ الفوري لإلدارة املركزية املختصة )إدارة 
الحدود واألجانب ( لتعهدها باملوضوع بموجب 
االختصاص فيما يتعلق بإشعار وزارة الشؤون 
الدويل  التعاون  )مكتب  باملوضوع  الخارجية 

والعالقات الخارجية(. 

برضورة  والتوجيه  اإلحاطة  مركز  مدير  إبالغ 
واعتبار  رعايتها  وحسن  بالحالة  التعهد 
اإلقامة  بتامني  األمر  تعلق  إن  خصوصيتها 

ألرسة كاملة. 

تثبته  ما  حسب  والتداوي  اإلقامة  ضمان 
الفحوصات والتحاليل.

التأكد من انتفاء السند بالنسبة للحالة )أصدقاء 
معارف  أو  أهل  أو  السياحية  الرحلة  ضمن 

بالبالد التونسية يمكن إبالغهم إلسعافه.

للحالة  الكاملة  الرعاية  تامني  عىل  الحرص 
والعناية بظروفه الصحية عند اللزوم.

الشؤون  مصالح  مع  املستمر  التنسيق 
االجتماعية ومع مصالح الضابطة العدلية.

مع  التنسيق  يقع  سند  كل  فقدان  حالة  يف 
اإليواء  ملف  الستكمال  االجتماعية  املصالح 
إىل  بتونس  والتوجيه  اإلحاطة  بمركز  املؤقت 
حني استكمال تسوية الوضعية بعودة األجنبي 
إىل بالده )بعد تنسيق مصالح وزارة الشؤون 

الخارجية مع سفارة بلد املعني(.

مع  التنسيق  إجراءات  وتسهيل  الحالة  متابعة 
ومصالح  ناحية  من  واألجانب  الحدود  إدارة 

وزارة الشؤون الخارجية من ناحية أخرى.

مرافقة الحالة لإليداع بمركز اإلحاطة والتوجيه 
األمر  تعلق  إن  خصوصيتها  واعتبار  بتونس 
نقل  وسيلة  اعتماد  حيث  من  كاملة  بأرسة 
للنقل  وسيلة  للحالة  يكن  لم  إن  مناسبة 

شخصية.

العمل عىل احرتام مبدأ اإلنصاف وعدم التمييز 
املساعدة  تقديم  عند  والحياد  واملوضوعية 

للمترضر.

الرضورة  عند  ومنحها  الحالة  وضعية  متابعة 
تأشرية خروج للمغادرة.
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حالة األجنبي الذي تجاوز فترة اإلقامة القانونية ويمر بظروف صحية واجتماعية صعبة

حالة األجانب بالبالد التونسية

املرجع : القانون عدد 7لسنة 1968املؤرخ يف 8 مارس 1968 املتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية.

الباب الثاني : اإلقامة

القسم األول: اإلقامة املؤقتة.

الفصل 12 » يجب عىل األجنبي املقيم مؤقتا أن يغادر البالد التونسية عند انتهاء صلوحية بطاقة إقامته ما لم يحصل عىل تجديدها «.

القسم الثاني : اإلقامة العادية.

الفصل 16 » يمكن لسلط األمن أن تسحب بطاقة اإلقامة العادية من أي أجنبي إذا زالت األسباب التي من اجلها تحصل عليها «.

الفصل 17 » يجب عىل األجنبي الذي تسحب منه بطاقة اإلقامة العادية أن يغادر تراب الجمهورية التونسية«.

الباب الثالث : الطرد

الفصل 18 » يمكن لكاتب الدولة للداخلية اتخاذ قرار طرد ضد كل أجنبي يشكل وجوده بالرتاب التونيس خطرا عىل األمن العام «.

الفصل 19 » يعني كاتب الدولة للداخلية لألجنبي املطرود الذي استحال عليه مغادرة البالد التونسية مكانا يقيم به ويتحتم عىل األجنبي يف هذه 

الحالة الحضور بصورة منتظمة بمركز الرشطة أو الحرس الوطني التابع له محل إقامته ريثما يتمكن من مغادرة البالد «.

ضمانة تأشيرة العبور والخروج لألجانب

املرجع : أمر عدد198 لسنة 1968 املؤرخ يف 20 جوان 1968 يتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة األجانب بالبالد التونسية.

الفصل 5 » تسلم تأشرية العبور من طرف املمثلني الدبلوماسيني أو قناصل الجمهورية التونسية بالخارج بعد استشارة كتابة الدولة للداخلية 

كما تسلم من طرف مراكز رشطة الحدود بالبالد التونسية «.

الفصل 24 » تمنح تأشريات الخروج إىل األجانب املقيمني إقامة مؤقتة أو عادية والذين يريدون مغادرة الرتاب التونيس«.
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حالة األجنبي الذي تجاوز فترة اإلقامة القانونية

ويمر بظروف صحية واجتماعية صعبة

التعريف

- يعترب أجنبيا يف نظر القانون كل شخص ليست له الجنسية التونسية سواء كانت له الجنسية األجنبية أو لم تكن له جنسية ومتواجد 
عىل ارض تونس.

- يقصد بتجاوز فرتة اإلقامة القانونية مكوث األجنبي بالبالد التونسية بعد الفرتة املرخص له فيها دون التماس التمديد وفق الرشوط 
املستوجبة. 

- يقصد بالظروف الصعبة أن يكون املعني قد أصيب بمرض حال دون مغادرته البالد يف اآلجال أو تعكرت وضعيته الصحية ملرض 
سابق فلم يتسن له مغادرة البالد أو يكون حديث الزواج بتونسية ولم يلتزم باحرتام فرتة اإلقامة املخولة له وتم إلقاء القبض عليه يف 

إطار املراقبة اإلدارية.

توزيع األدوار لإلحاطة بـ : »األجنبي الذي تجاوز فترة اإلقامة القانونية ويمر بظروف صحية واجتماعية صعبة«

مسؤولية مأموري الضابطة العدلية

يتعني عىل مأموري الضابطة العدلية عند اكتشافه » حالة األجنبي الذي تجاوز فرتة اإلقامة القانونية ويمر بظروف صحية واجتماعية 
صعبة «:

تامني حسن االستقبال عند السماع واستكمال األبحاث الالزمة واتخاذ ما يتوجب من إجراءات عملية وإتاحة املساعدة الرضورية يف . 1
اإلبان خصوصا فيما يتعلق بإبالغ عائلته بوضعيته يف حال انه متزوج من تونسية. 

الفوري لإلدارة املركزية املختصة )إدارة الحدود واألجانب( لتعهدها باملوضوع بموجب االختصاص فيما يتعلق بإشعار . 2 اإلبالغ 
وزارة الشؤون الخارجية باملوضوع )مكتب التعاون الدويل والعالقات الخارجية( واستكمال استصدار قرار الرتحيل من قبل وزير 

الداخلية.

القضائي لالعرتاض عىل قرار . 3 العملية لتسوية الوضعية وحق االنتصاف  القانونية واإلجراءات  إبالغ الشخص األجنبي بالرشوط 
الرتحيل.

تامني نقل الحالة يف أحسن الظروف إىل مركز اإليواء والتوجيه التابع لإلدارة العامة للحرس الوطني بالجهة مرجع النظر )يعترب . 4
مركز اإليواء والتوجيه بالوردية بتونس املؤسسة املركزية( 

الكافية )إعاقة ،مرض . 5 العناية  ايالء احتياجاتها الخصوصية  اإليواء والتوجيه بالوردية بتونس مع  الحالة لإليداع بمركز  مرافقة 
مزمن، اعتالل طارئ...(.

تتعهد املصلحة األمنية بنقل الحالة بما هو متاح لها من وسائل النقل أو طلب تسخري يف ذلك من قبل ممثل السلطة اإلدارية أو طلب . 6
تدخل الحماية املدنية عند اللزوم.

متابعة وضعية الحالة إىل حني مغادرتها البالد التونسية بعد استيفاء املصالح القنصلية والديبلوماسية التابع لها كامل اإلجراءات . 7
)خصوصا التأكد من هوية املعني ملعرفة وجهة الرتحيل والحصول عىل تذكرة سفر(.
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مسؤولية الهياكل الجهوية والمحلية للنهوض االجتماعي

يف صورة اكتشاف الحالة بصفة مبارشة أو بعد ورود اإلشعار بالحالة من قبل املصالح األمنية )يف حال يكون األجنبي املعني متزوج 
بتونسية( يتم :

فتح ملف اجتماعي واستكمال بياناته. •

اتخاذ ما يتعني من إجراءات يف مجال االختصاص بصورة عاجلة وفعالة )تحسيس الزوجة بسبل التماس مراجعة قرار الرتحيل  •
بالتوجه إىل خلية حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية والتنمية املحلية أو طلب االنتصاف القضائي عند اللزوم بتقديم قضية لدى 

املحكمة اإلدارية لالعرتاض عىل قرار الرتحيل الصادر من قبل وزير الداخلية يف حق الزوج األجنبي(.

إسداء الرعاية الالزمة عند الحاجة للزوجة التونسية وأبنائها.  •

متابعة الحالة وتسهيل إجراءات التنسيق مع إدارة الحدود واألجانب من ناحية ومصالح وزارة الشؤون الخارجية من ناحية  •
أخرى.

متابعة ملف لمنّ الشمل العائيل بتونس وإعانة الزوجة عىل توجيه زوجها األجنبي إىل تجديد طلبه يف الحصول عىل اإلقامة بتونس. •
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حوصلة 
تأليفية

توزيع األدوار عند التعهد
» األجنبي الذي تجاوز فترة اإلقامة القانونية ويمر بظروف صحية واجتماعية صعبة «

رصد الحالة أو اإلشعار بها مهما كان مصدره

المصالح الصحية العموميةمصالح الشؤون االجتماعيةمأموري الضابطة العدلية

الالزمة  األبحاث  واستكمال  االستقبال  حسن   
واتخاذ ما يتوجب من إجراءات عملية وإتاحة 

املساعدة الرضورية يف اإلبان. 

فتح ملف اجتماعي واستكمال بياناته واتخاذ 
االختصاص  مجال  يف  إجراءات  من  يتعني  ما 
بصورة عاجلة وفعالة حسبما تقتضيه الحالة.

تستوجبها  التي  الطبية  بالفحوصات  القيام 
الحالة.

إن كان متزوجا من  باألمر  املعني  إبالغ أرسة 
بصورة  بتونس  مقيمني  أقارب  له  أو  تونسية 

قانونية.

تحسيس الزوجة بسبل التماس مراجعة قرار 
اإلنسان  حقوق  خلية  إىل  بالتوجه  الرتحيل 
الداخلية أو طلب االنتصاف القضائي  بوزارة 
عند اللزوم بتقديم قضية لدى املحكمة اإلدارية 
لالعرتاض عىل قرار الرتحيل الصادر من قبل 

وزير الداخلية يف حق الزوج األجنبي (.

املختصة  املركزية  لإلدارة  الفوري  -اإلبالغ 
)إدارة الحدود واألجانب ( لتعهدها باملوضوع 
بإشعار  يتعلق  فيما  االختصاص  بموجب 
)مكتب  باملوضوع  الخارجية  الشؤون  وزارة 
الخارجية(  والعالقات  الدويل  التعاون 
قبل  من  الرتحيل  قرار  استصدار  واستكمال 

وزير الداخلية.

الحاجة  عند  املستوجبة  الرعاية  إسداء   -
بها  والتعهد  منه  وأبنائها  التونسية  للزوجة 

اجتماعيا ونفسيا. 

تثبته  ما  حسب  والتداوي  اإلقامة  ضمان 
الفحوصات والتحاليل.

القانونية  بالرشوط  األجنبي  الشخص  إبالغ   
وحق  الوضعية  لتسوية  العملية  واإلجراءات 
قرار  عىل  لالعرتاض  القضائي  االنتصاف 

الرتحيل. 

التنسيق مع  إجراءات  الحالة وتسهيل  متابعة 
ومصالح  ناحية  من  واألجانب  الحدود  إدارة 

وزارة الشؤون الخارجية من ناحية أخرى.

الشؤون  مصالح  مع  املستمر  التنسيق 
االجتماعية ومع مصالح الضابطة العدلية.

تامني نقل الحالة يف أحسن الظروف إىل مركز 
اإليواء والتوجيه التابع لإلدارة العامة للحرس 
مركز  )يعترب  النظر  مرجع  بالجهة  الوطني 
املؤسسة  بتونس  بالوردية  والتوجيه  اإليواء 

املركزية(. 

متابعة ملف لم الشمل العائيل بتونس وإعانة 
الزوجة عىل توجيه زوجها األجنبي إىل تجديد 

طلبه يف الحصول عىل اإلقامة بتونس.
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اتضح  إن  االجتماعية  املصالح  مع  التنسيق 
أرسته  لرعاية  بتونسية  متزوج  األجنبي  أن 
الستكمال  وتوجيهها  باملصاهرة  التونسية 
إلقامة  القانونية  الوضعية  تسوية  رشوط 

الزوج األجنبي يتونس.

العمل عىل احرتام مبدأ اإلنصاف وعدم التمييز 
املساعدة  تقديم  عند  والحياد  واملوضوعية 

للمترضر.

 مرافقة الحالة لإليداع بمركز اإليواء والتوجيه 
احتياجاتها  ايالء  مع  بتونس  بالوردية 
،مرض  )إعاقة  الكافية  العناية  الخصوصية 

مزمن، اعتالل طارئ...(.

متابعة وضعية الحالة إىل حني مغادرتها البالد 
القنصلية  املصالح  استيفاء  بعد  التونسية 
اإلجراءات  كامل  لها  التابع  والديبلوماسية 
ملعرفة  املعني  هوية  من  التأكد  )خصوصا 

وجهة الرتحيل والحصول عىل تذكرة سفر(.
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