
 التونسية  اجلمهورية
 سنالوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار 

 اإلدارة العامة للطفولة
 حقوق الطفل ورعاية الطفولةإدارة 

 

 

 

        
 

 

     

 

 الغـــب

 
 

 الستحقاقالوسام الوطين ل الرتشح لنيل حول
 . 2018بعنوان قطاع الطفولة لسنة 

 

 ، 1997 ايساااااااااامر  01 يف املؤلخ  1997لساااااااااا ة   80عمال أبحكام جملة األومسة الصاااااااااااالق نون اااااااااا  الوا    ع ا 

واملنعلق بنحا يا  الوعااعااا وجماانا ال لاااااااااااااااا  ال   1998ماا   2املؤلخ يف  1998لساااااااااااااا اة  997واألمر عا ا 
 يلملها وسام انسنحواق ال طين،

 واملنعلق بن ويح جملة األومسة،  2011ما   14املؤلخ يف  2011لس ة  38وأبحكام املرس م ع ا  
ق ااا   ابمنياز يف ال فاع ع أسااهم  تكرمي اللاايصااياا ال  وكبال الساا  تعنزم وزالق املرأق واألساارق والعل لة 

العل لة وذلك وفوا  بع  ا  قعاعالسااااااانحواق ل ال طين  ساااااااامالاألطلال ومم  تن فر ل يهم املؤهالا الالزمة ل يل  
 لبعاقة البياانا املرفوة،
اجلمعياا ال اشعة يف و  والسياسية  كافة األشياص الراش ي  واملنمنعني حبو قهم امل  ية   وهلذا الغرض،   ع 

طلال إىل ترشيح م  ترى ل يه الكلاءق واملؤهالا الالزمة ل يل هذا ال سام م  بني اجملانا ذاا العالقة ابأل
، وم  ال زالق نللاهتم )سريق ذاتية + بعاقة البياانا( وذلك عل  الع  ا  م  تراه صاحلاأع ائها ال اشعني أو 

 النايل: 
 للعل لة()اإلاالق العامة  وكبال الس  وزالق املرأق واألسرق والعل لة  -
 ، ت  س 1001هنج عاصمة اجلزائر  2 -

 . 2019 أكتوبر  30وذلك قبل يوم 
 



 3 على 1 صفحة

 
 
 

 

 بطاقة بياانت
 معطيات شخصية: 

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

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

 .والشخصي: .................................................رقم اهلاتف اجلمعية/ املؤسسة 
 ........................................................................االختصاص: جمال 

 .املهنة: ..................................................................................
 .السكن: ....................................................................مكان العمل/

 .وجد: ......................................................شاط اجلمعيايت أو الثقايف إن الن
 

 : األنشطة يف جمال حقوق الطفل
 ملسامهة يف نشر ثقافة حقوق الطفل:األنشطة اخلاصة اب

 
 
 
 

 

إجناز أو املشاركة يف إجناز برامج هتدف إىل محاية  لدفاع عن قضااي األطفال:األنشطة اخلاصة اب
 :واالستغاللاألطفال من إساءة املعاملة 

 
 

 
 

 التونسية  اجلمهورية
 سنالوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار 

 اإلدارة العامة للطفولة
 حقوق الطفل ورعاية الطفولةإدارة 

 



 3 على 2 صفحة

 :حقوق الطفل  يف جمال البحوث والدراسات واملؤلفات
 
 
 
 
 
 

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

 ....................................................................... :أولياء  •

 .......................................... : معلمون/ أساتذة/ مربون/ أطباءمهنيون •

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

 
 جماالت حقوق الطفل اليت مت تسليط الضوء عليها أو تناوهلا من خالل أنشطة املرشح:  

 ☐احلق يف محاية احلياة والرفاه املادي والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي  •

 ☐احلق يف احرتام احلاجات األساسية )الصحة، السكن، التغذية، والرعاية ... •

 ☐نسية اجلو  واللقب االسم  :احلق يف اهلوية •

 ☐احلق يف عدم التمييز  •

 ☐احلق يف الرعاية األسرية أو البديلة  •

 ☐احلق يف احلصول على أفضل تعليم ممكن  •

  ☐احلق يف احلماية من مجيع أشكال االستغالل واالعتداء اجلنسي •

  ☐احلق يف احلماية من العنف •

 ☐وممارسة األنشطة الثقافية والرتفيهية والفنيةاحلق يف الراحة واللعب  •

 ☐حق األطفال ذوي اإلعاقة/ املرضى/ املوهوبني... يف رعاية خاصة  •

 ☐احلق يف محاية احلياة اخلاصة  •

 ☐احلق يف التعبري واملشاركة  •

 ☐احلق يف احلصول على العدالة  •

 ☐العدالة احلق يف الوصول إىل •



 3 على 3 صفحة

 

رش ِّحة ) واقع األطفال يف تونسما هو أثر أنشطة املرشح على 
ُ
 : (حتديد األثر يتم من طرف اجلهة امل

 
 
 
 
 
 
 

 )وضع نسخ مرفقة(واثئق مرتبطة بتدخالت املرشح: 

 مقاالت صحفية  •

 إىل موقع على شبكة االنرتنت روابط •

 فيديو  •

 مؤلفات/ منشورات /ب كت •
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