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              الجمهـوريـة التـونسيـة

    وزارة الشـؤون االجتماعيـة والتضامـن

           و التونسيين بالخارج

  المعهـد الوطنـي لرعايـة الطفولـة
 

 
 

  

  

 .)المعهد الوطني لرعاية الطفولة(و التونسيين بالخارج   وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن :المـؤسـســــة  

 .النهوض االجتماعي:    دمــة مجـال الخـ

 .يداع بالمعهد الوطني لرعاية الطفولةاإل:  موضـوع الخدمـة   
  
  
 

 شـروط االنتفــاع بالخـــدمـــة
  . أشهر6طفل يتراوح عمره بين يوم و  -
مية المحلية، أو اإلذن باإليداع من قاضي األسرة أو طلب من مندوب حماية الطفولة أو تسخير من مصالح وزارة الداخلية و التن -

 .طلب من األم
  
 

 الـوثـائـــق المطلــوبـــة

من مندوب حماية الطفولة أو تسخير من مصالح وزارة الداخلية و التنمية المحلية أو ااإلذن باإليداع من قاضي األسرة أو طلب  )1
 ).ن األم ماشرفي صورة طلب مب( محضر قبول حيني تحرره مصالح وزارة الداخلية و التنمية المحلية 

 .مضمون والدة الطفل )2
 .الدفتر الصحي للطفل )3
 .شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للطفل )4
 .ب في حالة  وجوده لألم أو وليها، و لألنسخة من بطاقة التعريف الوطنية )5
 .عرض الحالةمن طرف المرشدة اإلجتماعية المباشرة للوضعية )6
 .تقرير مندوب حماية الطفولة )7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مـراحـل الخـدمــة األطـراف المتدخلـة اآلجــــــال
  
  
  
  
  
  

  
  
فورا  في الحاالت اإلستعجلية و حسب -

  .موعد مسبق
  فورا عند توفر شغور في الحاالت -

 .األخرى

  
 

  .قاضي األسرة -
 مندوب حماية الطفولة  -
 مصالح وزارة الداخلية و التنمية المحلية  -
 المعهد الوطني لرعاية الطفولة -
أو وحدات العيش التابعة للجمعيات  -

  المتعاقدة مع المعهد
  
  
  

 
  :إما 

  اإلذن باإليداع •
 أو طلب إيداع •
 أو تسخير أو مطلب قبول حيني •
 قبول الطفل •

 

 
  إيداع بالمعهــــدإيداع بالمعهــــد
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 مكـــان إيــــداع الملــــف

  المعهد الوطني لرعاية الطفولة -: المصلحــة 
  .قدة مع المعهدالعيش التابعة للجمعيات المتعاوحدات  -                

   منوبة2010 نهج جبران خليل جبران 01 المعهد الوطني لرعاية الطفولة - :العنـــوان 
  للجمعيات المتعاقدة مع المعهدةوحدات العيش التابع:  أو مقرات -                

  

 أجـل الحصـول علـى الخدمـة

  .في الحاالت األخرىعد مسبق مباشرة  بعد طلب اإليداع في الحاالت اإلستعجالية و حسب مو -
 .مباشرة بعد طلب اإليداع أو اإلذن به إذا توفر شغور بالنسبة إلى وحدات العيش -

  

 مكـان الحصـول علـى الخـدمـة

  المعهد الوطني لرعاية الطفولة  - : المصلحة 
   أو وحدات العيش التابعة للجمعيات المتعاقدة مع المعهد -            
   منوبة2010 نهج جبران خليل جبران 01معهد الوطني لرعاية الطفولة  ال-  :العنـوان 

 . أو مقرات وحدات العيش التابعة للجمعيات المتعاقدة مع المعهد-            
  

 والتــرتيبيــة/ المـراجــع التشـريعيـة 

 69-59كفالة و التبني و المنقح بالفانون عدد  المتعلق بالوالية العموميةو ال1958 مارس 4 المؤرخ في 1958 لسنة 27 القانون عدد -
  .1959 جوان 19المؤرخ في 

  . عائلي لألطفال المهملين أو مجهولي النسبب المتعلق بإسناد لقل1998 أآتوبر 28 المؤرخ في 1998 لسنة  75  القانون عدد -
 

 


