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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

 .حضانة طفل في إطار الكفالة:  موضـوع الخدمـة   
  
  
 

 شـروط االنتفــاع بالخـــدمـــة

 .الصحية والمادية على تربية طفلالقدرة زوجان أو مطلقة أو أرملة أو عزباء من ذوي السيرة الحسنة واالستعداد النفسي و -

  
 الـوثـائـــق المطلــوبـــة

  . ممضى من قبل طالب الخدمة وقرينهمطلب )1
 ).أو مضمون وفاة الزوج أو نسخة من حكم الطالق عند االقتضاء(نسخة من عقد الزواج أو شهادة بالزواج  )2
 . ظروف خالصة معلوم البريد04 )3
 .الكفالةة إلى آل من طالبي الوثائق التالية بالنسب )4

 .مضمون والدة -
 .3بطاقة عدد  -
 الكفالةفي إطار رعاية طفل لالبدنية في سالمة الصحة شهادة طبية  -
 .بطاقة خالص أو تصريح بالدخل السنوي بالنسبة  للعمل الحر -
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 .صورتان شمسيتان -

  . عون اجتماعي وأخصائي في علم النفسالتبنيالنسبة إلى طالبي يتم تقييم الوضعية االجتماعية والمادية واالستعداد النفسي ب*  
   عالوة على الوثائق النفساني االجتماعي واألخصائي األخصائي ال تتم دراسة الملف إال إذا ما تضمن تقريري  :الحظـةم

 .            المذآورة أعاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مـراحـل الخـدمــة األطـراف المتدخلـة اآلجــــــال
 . إيداع الملف-
  

    . طالب الخدمة-

 والمادية لطالبي  تقييم الوضعية االجتماعية-
 .وتقييم استعدادهما النفسي الخدمة

  

   المعهد الوطني لرعاية الطفولة-
 أو اإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية -

  :و التونسيين بالخارجوالتضامن 
 قسم النهوض االجتماعي •
الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي  •

 المختصة ترابيا
 .مرآز الدفاع واإلدماج االجتماعي •
لملحقون اإلجتماعيون بالقنصليات أو ا •

  التونسية بالخارج

   أشهر من تاريخ إيداع الملف3 -

 
  الكفالـــــــــــــةالكفالـــــــــــــة
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لجنة ( المعهد الوطني لرعاية الطفولة -  . دراسة الملف ومعالجته-
  ).التبني والكفالة واإليداع العائلي

  

نصف شهر بعد استكمال الملف بما في ذلك 
جتماعية والمادية اإلتقييم الوضعية 

  .د النفسيواالستعدا
  

 . إعالم المعني باألمر برأي اللجنة-
 
 
  .  تسليم الطفل عند الموافقة-
  

  .   المعهد الوطني لرعاية الطفولة-
 
   المعهد الوطني لرعاية الطفولة -
 أو وحدات العيش التابعة للجمعيات -

  المتعاقدة مع المعهد
ت أو مراآز التوليد في  أو المستشفيا-

  استثنائيةحاالت 

  . تاريخ اجتماع اللجنةنف شهر م نص-
 
م تسليم الطفل متى أمكن ذلك وحسب تي

تواجد األطفال بالمعهد أو بوحدات العيش 
  .التابعة للجمعيات المتعاقدة مع المعهد

  

 3: قبل إبرام عقد الكفالة متابعة الطفل -
  زيارات بمعدل زيارة في الشهر

  
  

  . المعهد الوطني لرعاية الطفولة-
 أو مصالح اإلدارات الجهوية للشؤون -

   و التونسيين بالخارجاالجتماعية والتضامن
 وحدات العيش التابعة للجمعيات  أو -

   المتعاقدة مع المعهد
  

 زيارات على أقصى 3( الشهر   زيارة في-
 حاالتقدير في الوضعيات العادية و في ت

  ) زيارات 3 أآثر من استثنائية
  

يتحمل الكافل مصاريف (ة  إبرام عقد الكفال-
  )الكفالة

  

    طالب الخدمة-
 مدير المعهد و شاهدان من المعهد أو مدير -

وحدة العيش التابعة للجمعيات المتعاقدة 
  المعهدمدير معها بعد تفويض من 

   و شاهدا عدل-
  . و حاآم الناحية للمصادقة-
  

   حسب الوضعية-
 أشهر بعد إيداع الطفل إال أنه 4  غالبا -

ن أن يطول هذا األجل إذا لم تكتمل يمك
عناصر هوية الطفل بإسناده هوية أبويه 

  .الشرعيين إو هوية إفتراضية
  

   المعهد الوطني لرعاية الطفولة، -    متابعة الطفل في الكفالة-
 مصالح اإلدارة الجهوية للشؤون -

  اإلجتماعية و التضامن والتونسيين بالخارج 
المتعاقدة  معياتوحدات العيش التابعة للج  -

  .مع المعهد

في السنة و آلما رأت مصالح   زيارتان -
المعهد حاجة لذلك حتى بلوغ الطفل سن 

  .الرشد

  
 
 
 
 
 

 

 مكـــان إيــــداع الملــــف

   مباشرة بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة-: المصلحــة 
  ماعية والتضامناإلدارات الجهوية للشؤون االجت: *  أو عن طريق -                

  أو أقسام النهوض االجتماعي  *                                     
  أو الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي   *                                   

   منوبة2010 نهج جبران خليل جبران 01 المعهد الوطني لرعاية الطفولة - :العنـــوان 
  اإلدارات الجهوية للشؤون االجتماعية والتضامن: * ت  أو مقرا-                

  أو أقسام النهوض االجتماعي *                                  
 .أو الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي بالجهات *                                 

  
  

 أجـل الحصـول علـى الخدمـة

 أو من يش التابعة للجمعيات المتعاقدة مع المعهدجد األطفال بالمعهد أو بوحدات العو حسب توايتم تسليم الطفل متى أمكن ذلك  -
 .المستشفيات أو مراآز التوليد في حاالت استثنائية

  

 مكـان الحصـول علـى الخـدمـة

  المعهد الوطني لرعاية الطفولة  - : المصلحة 
  معهد أو وحدات العيش التابعة للجمعيات المتعاقدة مع ال  -       
    المستشفيات أو مراآز التوليد في الحاالت اإلستثنائية-       
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   منوبة2010 نهج جبران خليل جبران 01 المعهد الوطني لرعاية الطفولة -  :العنـوان 
  .أو مقرات وحدات العيش التابعة للجمعيات المتعاقدة مع المعهد  -            
 يد  أو المستشفيات أو مراآز التول-       

  
  

 والتــرتيبيــة/ المـراجــع التشـريعيـة 

 69الوالية العمومية و الكفالة و التبني و المنقح بالقانون عدد  والمتعلق ب1958 مارس4لمؤرخ في  ا1958 لسنة  27 القانون عدد -
 .1959 جوان 19المؤرخ في 

 


