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  مجلس                                                                                التونسيـــة  الجمهورية
        المنافســة

العامّـــة  الجلســــة   
     

  .رياض األطفـال :القطاع      
  

  

  152563الرّأي عدد  
  المنافسة مجلس عن ادرصّ ال

  2015 نوفمبر 26 بتاريخ

  
  املنافســة،جملس  إنّ 
لس املرّسمجارة ّطالع على مكتوب وزير التّ االبعد  حتت عدد  2015جوان  29بتاريخ  بكتابة ا

حداث يف  أيإبداء الرّ طلب  واملتضّمن 472 ملصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق  مشروع قرار يتعّلق 
ض األطفال   .وتنظيم ر

  

عادة تنظيم املتعّلق  2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 عددّطالع على القانون اال وبعد   
  .املنافسة واألسعار

واملتعّلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّرتتيبّية،    الوجوبّية 

 واملايلنظيم اإلداري املتعّلق بضبط التّ  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477عدد  األمر وعلى
  .املنافسةوسري أعمال جملس 

لّطريقة القانونّية جللسة يوم اخلميس  لس   نوفمرب 26وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا

2015.  
  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين،

وإىل مالحظات املقّرر العام  الكتايب تقريره تالوةقّرر السّيد صبحي شعباين يف امل إىل االستماع وبعد
   ،السّيد دمحم البحري القابسي
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لس املنافسة على و     :يلي مابعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 
 

I. ّتقديم الملف:  
املتعّلق  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64من القانون عدد  9تطبيقا ألحكام الفصل 
لس إبداء الرّ د وزير التّ ملنافسة واألسعار طلب السيّ  ملصادقة أي يف جارة من ا على مشروع قرار يتعّلق 

ض األطفال حداث وتنظيمكرّاس الّشروط املتعّلق    .ر
   :اإلطار العام لالستشارة.1

يندرج مشروع القرار موضوع االستشارة يف إطار مراجعة املنظومة القانونّية للّطفولة املبّكرة السيما  
ض األطفال يف اّجتاه إحكام مراقبة هذا القطاع ومزيد تكريس حق  كرّاس الّشروط اخلاص بفتح ر

ملؤّسسات اّليت تكفل الّرتبية اجلّيدة والّرعاية الكافي الّتفاقّية الّطفل يف االلتحاق  ة وذلك التزاما مبا جاء 
الّدولّية حلقوق الّطفل يف كّل ما يتعّلق حبمايته ممّا ميكن أن يهّدد سالمته البدنّية أو املعنويّة وضما 
لفصل  تمع مبا يتوافق مع مصلحته الفضلى وتطبيقا ملا جاء  لبقائه ومنائه وحسن تكّيفه واندماجه يف ا

يؤّكد على حّق الّطفل يف تربية ذات جودة وأّن كّل من األسرة والّدولة مطالبتان  من الّدستور اّلذي 47
  .بضمان الكرامة والصّحة والّرعاية والّرتبية والّتعليم

ض األطفال حالّيا إىل اإلجراءات املنصوص عليها بكرّاس الّشروط الّصادر  وخيضع إحداث ر
ّيات قانونّية وتطبيقّية أمهّا انتشار ظاهرة الفضاءات ، وأفرز العمل بذلك إشكال2003مارس  28بتاريخ 

الفوضويّة واخلارجة عن كّل رقابة إداريّة إضافة إىل انعدام آلّيات ردع للمخالفني وترّدي مستوى اخلدمات 
  .املقّدمة ونقص املتابعة واملرافقة البيداغوجّية

ملصادقة على كرّاس شروط إحداث ض األطفال إىل ويهدف مشروع القرار املتعّلق    :وتنظيم ر
دراج  - ديدا له، وذلك  محاية الّطفل من مجيع أشكال العنف ومن كّل ما من شأنه أن يشّكل 

ض األطفال من ذلك الّتنصيص  ا مزيد توفري احلماية القصوى لألطفال بر إجراءات جديدة من شأ
  .على دور مندوب محاية الّطفولة يف تلك اإلجراءات احلمائّية

الّتأكيد على مبدأ عدم الّتمييز والّسعي إىل تعميم جودة اخلدمات جلميع األطفال من ذلك األطفال  -
  .ذوي االحتياجات اخلصوصّية

دراج شروط متعّلقة بصّحة  - العمل على تكريس حّق البقاء والّنماء لفائدة مجيع األطفال وذلك 
لّشهادة الطبّ  لّروضة ونسخة من دفرت األطفال من ذلك وجوبّية االستظهار  ية لألطفال قبل ترسيمهم 
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الّتالقيح وكذلك العمل على تعميم أمناط سلوك العيش الّسليم من خالل الّتغذية الّسليمة إىل جانب 
لّتجهيزات تتعّلق بضرورة استجابتها ملعايري حفظ الصّحة والّسالمة   .إدراج شروط 

ة الّرتبويّة من خالل مشاركة الّطفل يف مجيع أنشطة الّروضة الّتأكيد على مبدأ املشاركة كأساس للعمليّ  -
ومشاركته يف احلياة االجتماعّية وإيقاظ حّسه املدين من خالل ترسيخ الّسلوك احلضاري لديه وتدريبه 

  .على املواطنة، وذلك يف إطار حتديد وظائف الّروضة ضمن مقاربة املشروع اّليت تتمحور حول الّطفل
  .اإلجراءات احلمائّية لفائدة الّطفلاّختاذ مجيع  -
ض األطفال حيث ّمت إدخال تعديالت يف مستوى اإلجراءات  - ضبط قواعد التصّدي لإلخالالت بر

  .ختّص آجال املعاينات امليدانّية لسلك التفّقد واّليت تسبق االنطالق يف الّنشاط
الباعثني بوضع لوحة إعالمّية يقع إجياد وسيلة مباشرة لرصد الفضاءات الفوضويّة من خالل إلزام  -

  .الّتنصيص فيها على رقم وصل اإليداع
الّتأكيد على اجلانب احلمائي والوقائي للّطفل من كّل ما من شأنه أن يهّدد سالمته وصّحته وذلك  -

ملوقع والبنية   .يف مستوى حتديد الّشروط الفّنية املتعّلقة 
لّضرورة توّفر مجلة من الّشروط والكفاءات متكني األطفال من االنتفاع خبدمات ذات  - جودة تتطّلب 

لّنسبة للمدير أو اإلطارات الّرتبويّة ض األطفال سواء    .املطلوبة للعاملني بر
  

  :اإلطار الّتشريعي والّرتتييب.2
صدار جمّلة الّشغل 1966أفريل  30املؤرّخ يف  1966لسنة  27القانون عدد  -   .املتعّلق 
املتعّلق بضبط القانون العام ألعوان الّدولة  1983ديسمرب  12املؤرّخ يف  1983لسنة  112القانون عدد  -

  .واجلماعات العمومّية احملّلية واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة اإلداريّة
املتعّلق بضبط الّنظام األساسي العام ألعوان  1985أوت  5املؤرّخ يف  1985لسنة  78القانون عدد  -

الّدواوين واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة الّصناعّية والّتجاريّة والّشركات اّليت متتلك الّدولة أو 
  .اجلماعات العمومّية احملّلية رأس ماهلا بصفة مباشرة

ّتهيئة والّتعمري وعلى مجيع الّنصوص اّليت املتعّلق مبجّلة ال 1994نوفمرب  28املؤرّخ يف  112القانون عدد  -
 75وخاّصة الفصل  2003ديسمرب  29املؤرّخ يف  2003لسنة  78نّقحته أو متّمته وخاّصة القانون عدد 

  .منه
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صدار جمّلة محاية الّطفل، ومجيع  1995نوفمرب  9املؤرّخ يف  1995لسنة  92القانون عدد  - املتعّلق 
  .2002أفريل  17املؤرّخ يف  2002لسنة  41مته وخاّصة القانون عدد الّنصوص الّيت نّقحته أو متّ 

املتعّلق مبجّلة الّشركات الّتجاريّة وعلى مجيع  2000نوفمرب  3املؤرّخ يف  2000لسنة  93القانون عدد  -
 .2005جويلية  27املؤرّخ يف  2005لسنة  65الّنصوص اّليت نّقحته أو متّمته، وخاّصة القانون 

لّرتبية والّتعليم املدرسي 2002جويلية  23املؤرّخ يف  2002لسنة  80القانون الّتوجيهي عدد  -   .واملتعّلق 
ملصادقة على إعادة تنظيم بعض  2005جوان  6املؤرّخ يف  2005لسنة  46القانون عدد  - املتعّلق 

ّلة اجلنائّية وصياغتها   .أحكام ا
لّتكوين املهين وخاّصة الفصل  2008فيفري  11املؤرّخ يف  2008لسنة  10القانون عدد  -  39واملتعّلق 

  .منه
صدار جمّلة الّسالمة والوقاية من أخطار  2009مارس  2املؤرّخ يف  2009لسنة  11القانون عدد  - املتعّلق 

ت   .احلريق واالنفجار والفزع والبنا
عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -   .املتعّلق 
واملتعّلق بتفويض بعض سلطات أعضاء احلكومة  1989مارس  24املؤرّخ يف  1989لسنة  457األمر عدد -

 جوان 27 املؤرّخ يف 2005 لسنة 1841إىل الوالّة، ومجيع الّنصوص الّيت نّقحته أو متّمته وخاّصة األمر عدد 

2005.  
لعالقة بني اإلدارة واملتعاملني معها و 1993ماي  3املؤرّخ يف  1993لسنة  982األمر عدد  - اخلاّص 

  .منه 3وخاّصة الفصل 
لّتدابري الواجب اّختاذها داخل  1994فيفري  28املؤرّخ يف  1994لسنة  534األمر عدد  - املتعّلق 

ض األطفال والكتاتيب لغاية ال   .وقاية من األمراض املعديةمؤّسسات الّتعليم ودور احلضانة ور
ض األطفال ونوادي األطفال  2001أوت  14املؤرّخ يف  2001لسنة  1908األمر عدد  - املتعّلق بر

  .ونوادي اإلعالمّية املوّجهة للّطفل
لس  2002ماي  7املؤرّخ يف  2002لسنة  1047األمر عدد  - حداث وضبط مشموالت ا املتعّلق 

ألمر عدد  املؤرّخ يف  2010لسنة  3080األعلى لتنمية املوارد البشريّة وتركيبته وسري عمله كما ّمت تنقيحه 
حداث جمالس عليا استشارّية 2010ديسمرب  1   .املتعّلق 
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مشموالت وزارة شؤون املرأة  املتعّلق بضبط 2003سبتمرب  22املؤرّخ يف  2003لسنة  2020األمر عدد  -
  .واألسرة

  .املتعّلق بصلوحّية احملّل وشهادة الوقاية 2004أوت  11املؤرّخ يف  2004لسنة  1876األمر عدد  -
حداث املندوبّيات اجلهويّة لشؤون  2013سبتمرب  16املؤرّخ يف  2013لسنة  4063األمر عدد  - املتعّلق 

ا وتن   .ظيمها اإلداري واملايل وطرق تسيريهااملرأة واألسرة وضبط مشموال
  .املتعّلق بتنظيم وزارة شؤون املرأة واألسرة 2013سبتمرب  19املؤرّخ يف  2013لسنة  4064األمر عدد  -
ملصادقة على االّتفاقّية  2002نوفمرب  25قرار وزير الّشؤون االجتماعّية والّتضامن املؤرّخ يف  - املتعّلق 

  .ض األطفال واحملاضناملشرتكة القومّية لر
ملصادقة على كرّاس شروط فتح  2003مارس  28قرار وزيرة املرأة واألسرة والّطفولة املؤرّخ يف  - املتعّلق 

ض األطفال   .ر
ملصادقة على دليل املستثمرين والباعثني  2003جويلية  31قرار وزير الّرتبية والّتكوين املؤرّخ يف  - املتعّلق 

  .اخلواّص يف قطاع الّتكوين املهين
  :مللّف االستشارةاحملتوى املاّدي .3
حداث  - ملصادقة على كرّاس الّشروط املتعّلق  مشروع قرار من وزيرة املرأة واألسرة والّطفولة يتعّلق 

ض األطفال، بنسختيه العربّية    .والفرنسّيةوتنظيم ر
  .وثيقة شرح األسباب -
ض األطفال -   .مشروع كرّاس شروط إحداث وتنظيم ر
  
  
  
  

II.  قطاع رياض األطفـالدراسة:  
ض األطفال.1  :تقدمي ر
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 5و 3روضة األطفال هي مؤّسسة تربويّة للّطفولة املبّكرة يؤّمها األطفال املرتاوحة أعمارهم بني 
م تربوّ مبا يساهم يف منّوهم الّذهين والبدين والّنفسي واحلركي والعاطفي  سنوات حيث يتّم التعّهد 

م الّنمائّية طريهم ومحايتهم مبا يتالءم مع احتياجا   .واالجتماعي من خالل تنشيطهم و
لتّ  دف هذه املؤّسسة إىل تربية األطفال تربية شاملة ومتوازنة يف حميط سليم  عاون مع الوسط و

ويّتهم الوطنّية وعلى الوفاء لتونس والوفاء  العائلي لينشؤا على قيم املواطنة واالعتدال والّتسامح واالعتزاز 
نتمائهم احلضاري وطنّيا ومغاربّيا وعربّيا وإسالمّيا مع التشّبع بثقافة  رخيا ومكاسبا والّشعور  هلا أرضا و

  .ا ملا تقتضيه التوّجهات الّرتبويّة والعلمّيةالّتآخي واالنفتاح على اآلخر وفق
وتضطلع روضة األطفال بوظائف شاملة ومتكاملة تربويّة وصّحية ونفسّية واجتماعّية تتمّثل أساسا 

  :يف
مج  - م وتنشيطهم تربوّ داخل فضاء الّروضة أو خارجها طبقا للرب استقبال األطفال والتعّهد 

لّطفولةالبيداغوجي الّرمسي للوزارة ا   .ملكّلفة 
ألطفال -   .اإلحاطة الّرتبويّة والّنفسّية والصّحية 
  .سنوات 5إىل  3إعداد األطفال للحياة االجتماعّية يف املرحلة العمريّة من  -

ض األطفال إىل   :ويهدف الّنشاط الّرتبوي االجتماعي لر
  .احلركّية والعاطفّيةمساعدة الّطفل على تنمية قدراته الّذهنّية والّنفسّية  -
جلسد -   .مساعدة الّطفل على الوعي الّسليم 
تنشئة الّطفل على املشاركة يف احلياة االجتماعّية وإيقاظ حّسه املدين من خالل ترسيخ مقّومات  -

  .الّسلوك احلضاري لديه
  .اكتشاف مواهب الّطفل وتنمية قدرته على اإلبداع واالبتكار -
  .الّتنشئة الّسليمة لألطفال يف إطار الّتكامل بني الّروضة والعائلةمساعدة األولياء على  -
  .مساعدة الّطفل على اكتساب سلوكّيات العيش الّسليم -
  .تنشئة الّطفل على الوعي حبقوقه وتربيته على ممارستها طبقا لدرجة نضجه -
  
  
ض األطفال .2   :حتليل تطور قطاع ر

  :اخلمس األخرية كما يبّينه اّجلدول الّتايل شهد القطاع تطّورا ملحوظا خالل الّسنوات
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ض األطفال   املعطيات املتعّلقة بقطاع ر
 الّسنة 2010 2011 2012 2013 2014

ض األطفال 3662 3843 3890 4005 4022  عدد ر

 عدد األطفال 153266 157984 166583 179416 183920

 الّرتبوّيةعدد اإلطارات  9334 10146 10262 11055 11459

 اإلطارات الّرتبويّة املختّصة 1017 1440 1213 1220 /

 املتكّونة اإلطارات الّرتبويّة 4266 4628 4208 4223 /

 اإلطارات الّرتبويّة غري املتكّونة 4052 4078 5126 5612 /
  واألسرة والطّفولة وزارة املرأة: املصدر                                                              

وفقا لنسب  2014و 2010ومن خالل هذا اجلدول يستنتج أّن القطاع شهد تطّورا إجيابّيا بني سنيت 
ض األطفال وعدد األطفال وعدد اإلطارات الّرتبويّة اّليت يبّينها اجلدول الّتايل   :تطّور عدد ر

  

عدد اإلطارات 
 الّرتبوّية

عدد 
 األطفال

ض  عدد ر
   األطفال

22،76 % 20% 9،83 % 
  نسبة التطّور

)2010-2014( 
  

  :وبناء على ذلك يستخلص ما يلي
لّنسبة إىل كّل  - ض األطفال حيث أّن معّدل األطفال  وجود ضغط يف ما يتعّلق بطاقة استيعاب ر

  .2014طفال يف سنة  46ليبلغ  2010طفال يف سنة  42روضة كان يف حدود 
لّنسبة  - ض األطفال حيث أّن معّدل األطفال  يف مقابل ذلك حتّسنت بصفة طفيفة نسبة الّتأطري بر

غري أّن هذا . 2014طفال يف سنة  16ليبلغ  2010طفال يف سنة  17لكّل إطار تربوي كان يف حدود 
اإلطارات الّرتبويّة غري  التحّسن خيفي وراءه تراجع عدد اإلطارات الّرتبويّة املختّصة واملتكّونة أمام عدد

من مجلة اإلطارات الّرتبويّة  % 43،42املتكّونة، حيث مثّلت اإلطارات الّرتبويّة غري املتكّونة ما نسبته 
ض األطفال خالل سنة    .2013خالل سنة  % 50،77يف مقابل ما نسبته  2010العاملة بر

 
  

ض األطفال حسب.3  :املعطيات الواردة من وزارة املرأة واألسرة والّطفولة اإلشكالّيات الّيت يعاين منها قطاع ر
  :على مستوى الّتشريع.1.3
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ض  تّتسم املنظومة القانونّية املنّظمة للقطاع بوجود فراغ تشريعي، حيث يقتصر تنظيم نشاط ر
  .األطفال على كرّاس الّشروط

  :واستوجب ذلك مراجعة املنظومة القانونّية من خالل 
ض األطفال يتّم من خالله سن أحكام شروع الوزارة يف -  إعداد مشروع قانون يتعّلق بتنظيم حماضن ور

  :قانونّية اهلدف منها
عتبارها مؤّسسات تعىن بتنشئة الّطفل  - إجياد إطار تشريعي موّحد يتعّلق مبؤّسسات الّطفولة املبّكرة 

شكال، من تعّدد الّنصوص  تنشئة سليمة وتعمل على حسن تربيته وهو ما من شأنه أن يقّلل، ولو
القانونّية يف ميدان وحيد يتعّلق مبؤّسسات الّطفولة اخلاّصة ويسّهل مضمو الوصول للمعلومة والّتعاطي 

ال لّنسبة إىل املستثمرين يف هذا ا   .معها 
ت جزائّية متّكن من ردع  - األخذ بعني االعتبار اإلخالالت املعاينة من خالل الّتنصيص على عقو

ا تتعّلق مبيدان حّساس وهاّم ميّس حبقوق الّطفل منذ الّنشأة حيث ال  ّ املخالفات اخلطرية خصوصا وأ
ت جزائّية إالّ بنّص تشريعي سابق الوضع   .ميكن الّتنصيص على عقو

التصّدي لظاهرة الفضاءات اّليت حتتضن األطفال على غري الّصيغ القانونّية من خالل سّن مجلة من  -
ت سنوات  5إىل  3املشّددة ضّد الفضاءات اّليت تستقبل وحتتضن أطفاال من الفئة العمريّة من  العقو

دون احلصول على وصل إيداع كرّاس الّشروط يف خمالفة صرحية للقانون تصل يف صورة العود إىل عقوبة 
  .سالبة للحّرية، كما ّمت إقرار آلّية لإلشعار عن املخالفني

مج الّرتبوي الّرمسي للوزارة تصّد للمناهج والربامج املخالفة وذلك  الّتأكيد على االلتزام - بتطبيق الرب
دراج مجلة من األحكام الّزجريّة لردع املخالفني مبا يوّفر احلماية القصوى لألطفال مبؤّسسات الّطفولة 

لقانون عتبار حساسّية وهشاشة هذه الفئة واّليت ال ميكن ردعها إالّ    .املبّكرة 
لعنف ضّد األطفال يف هذه املؤّسسات ومن كّل ما من شأنه أن يشّكل  - التصّدي لكّل اعتداء 

  .ديدا لسالمتهم البدنّية واملعنويّة
ض األطفال يضبط بصورة دقيقة الّشروط الفّنية املتعّلقة بتنظيم وإحداث  - إعداد كرّاس شروط يتعّلق بر

  :لعديد من اإلشكالّيات والّيت ميكن تلخيصها يف ما يليهذه املؤّسسات وذلك قصد إجياد حلول ل
  االنطالق يف الّنشاط مبجّرد إيداع كرّاس الّشروط دون إجراء املعاينات الّالزمة من قبل إطارات

  .التفّقد للتثّبت من احرتام للّشروط الفّنية املنصوص عليها بكرّاس الّشروط
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 ملعاينات امليدانّية لسلك التفّقد اّليت تسبق عدم حتديد آجال إيداع كرّاس الّشروط وآجال ا
  .االنطالق يف الّنشاط

 انعدام آلّيات الّردع للمخالفني ممّا أفرز انتشار الفضاءات الفوضويّة.  
  املطّبق حالّيا على اّختاذ إجراءات محائّية لفائدة الّطفل ممّا  2003مل ينّص كرّاس الّشروط لسنة

احلمائي والوقائي للّطفل من كّل ما شأنه أن يهّدد سالمته يستوجب الّتأكيد على اجلانب 
دراج إجراءات جديدة  وصّحته، وضرورة محاية الّطفل من مجيع أشكال العنف والّتهديد وذلك 

ا مزيد توفري احلماية للّطفل  .من شأ
  املشرفة عدم وجود عملّية مراقبة لرصد الفضاءات الفوضوّية خاّصة يف ظّل قّلة إطارات التفّقد

 175مؤّسسة مقابل  7000(على القطاع مبا يعين ارتفاع عدد املؤّسسات واإلطارات لكّل متفّقد 
وزارة الّشباب (ويعين اخنفاض يف نسبة الّتأطري واملرافقة مقارنة بوزارات أخرى ) إطار متفّقد

طارات وهذا اإلشكال مرتبط عضوّ بغياب اإل) إطار 26مؤّسسة و 11املعّدل متفّقد لكّل 
ا اّليت ميكنها اجتياز مناظرة الّدخول ملتابعة تكوين املتفّقدين لوزارة ومؤّسسا . الّرتبويّة العاملة 

لوزارة ارتكز لسنوات عديدة على إعطاء األولويّة النتداب  ويعود هذا األمر إىل أّن االنتداب 
أّن املعهد العايل إلطارات  كما) 4+كالور (على حساب األساتذة ) 2+كالور (املربّني 

 2004الّطفولة مل ينطلق يف تكوين األساتذة إّال يف املّدة األخرية حيث أّن أّول دفعة ختّرجت سنة 
وبعدد حمدود وبنسبة انتداب ضعيفة جّدا، األمر اّلذي استوجب إجياد وسيلة مباشرة ملتابعة 

لزام الباعث بوضع لوحة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة صلب كرّاس الّشروط اجلديد  وذلك 
 .إعالمّية يقع الّتنصيص فيها على رقم وصل اإليداع

 ستقبال األطفال من الفئة العمريّة املنصوص عليها بكرّاس الّشروط  .عدم التزام الباعث 
  
 

  :على مستوى البنية األساسّية.2.3
وردع املخالفني لألحكام الواردة ال متّكن اإلجراءات املنصوص عليها لبعث روضة أطفال من مراقبة  -

حرتام شروط حفظ الصّحة والّتهيئة والبنية األساسّية  .بكرّاس الّشروط يف ما يتعّلق 
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ملساحة والبنية األساسّية ال ميكن توفريها يف كّل مواطن  - ورد بكرّاس الّشروط أحكام متعّددة خاّصة 
ة، املناطق الريفّية، األحياء الّشعبّية املهّيأة من قبل املدن العتيقة، البناءات العموديّ (العمران البشري 

  ...).شركات عقاريّة
  :على مستوى حفظ الصّحة والّسالمة.3.3
إلمهال يف رعاية األطفال والعنف املسّلط عليهم، ممّا استوجب العمل على  - تعّدد الّشكاوى املرتبطة 

در    .اج شروط متعّلقة بصّحة األطفالتكريس حّق البقاء والّنماء جلميع األطفال وذلك 
لّتهوئة والّتنوير والّرطوبة  - عدم استجابة بعض املؤّسسات لشروط حفظ الصّحة والّسالمة يف ما يتعّلق 

ملاء الّصاحل للّشراب وإزالة الفضالت والّتصريف الصّحي واحلماية من احلرائق ومحاية مصادر  والتزّود 
ئي   .التّيار الكهر

  :وى الّتجهيزاتعلى مست.4.3
حية  - حية واألساسّية من  لّتجهيزات الّرتبويّة من  وجود العديد من اإلخالالت والّتجاوزات املتعّلقة 

  :أخرى من بينها
لّسالمة وحفظ الصّحة أو عدم صلوحّيتها  - قارورة إطفاء احلرائق، (عدم توفري الّتجهيزات اخلاّصة 

  ...).صندوق اإلسعافات األّولّية
ت(عدم مطابقة بعض الّتجهيزات  - ملواصفات حفظ الصّحة ...) الكراسي، الطّاوالت واخلزا

  .والّسالمة
  .عدم توفري جتهيزات خارجّية تتالءم مع سّن األطفال -

 :وقد أفرزت خمتلف اإلشكالّيات املذكورة الّنتائج الّتالية
ة اّليت تستقبل األطفال على خالف تراجع مستوى جودة اخلدمات وتفّشي ظاهرة الفضاءات الفوضويّ  -

  .الّصيغ القانونّية
الّتفاوت بني اجلهات يف االستفادة من خدمات الّرتبية قبل املدرسّية حيث أثبت املسح العنقودي  -

اّلذي قامت به وزارة الّتنمية والّتعاون الّدويل مع منّظمة األمم املّتحدة ) MICS4°(متعّدد املؤّشرات 
إلى  36من واملعهد الوطين لإلحصاء أّن نسبة األطفال يف تونس من الفئة العمريّة ) سيفاليوني(للّطفولة 

ملؤّسسات قبل املدرسّية بلغت  59 يف  % 17يف الوسط احلضري و  %60منها  % 44شهرا املسّجلني 
  .الوسط الّريفي
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ض األطفال وكذلك مبؤّسسات الّرتبية  - مج موّحد للّرتبية بر تباين مكتسبات األطفال رغم وجود بر
قبل املدرسّية األخرى، إّال أّن خمرجات هذه املرحلة تبقى متفاوتة من حيث نوعّية مكتسبات األطفال 

ا وأدوات عملها ومدى كف ختالف املؤّسسات ومرجعّيا ا اّليت ختتلف  ا إىل وجود اءة العاملني 
جانب عدم ارتياد نسبة هاّمة من األطفال ألّي مؤّسسة من مؤّسسات الّرتبية قبل املدرّسية الّشيء اّلذي 

  .  يؤثّر على حظوظهم وتكافؤ الفرص يف ما بينهم يف مرحلة الّتعليم الحقا
III.ة المتعلّقة بمشروع القرارالمالحظ:  

  :لّنصوص القانونّية والّرتتيبّية الّتاليةيّتجه استكمال قائمة االّطالعات 
صدار جمّلة الّشغل 1966أفريل  30املؤرّخ يف  1966لسنة  27القانون عدد  -   .املتعّلق 
املتعّلق بضبط القانون العام ألعوان الّدولة  1983ديسمرب  12املؤرّخ يف  1983لسنة  112القانون عدد  -

  .ّسسات العمومّية ذات الّصبغة اإلداريّةواجلماعات العمومّية احملّلية واملؤ 
املتعّلق بضبط الّنظام األساسي العام ألعوان  1985أوت  5املؤرّخ يف  1985لسنة  78القانون عدد  -

الّدواوين واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة الّصناعّية والّتجاريّة والّشركات اّليت متتلك الّدولة أو 
  .ة رأس ماهلا بصفة مباشرةاجلماعات العمومّية احملّلي

ملصادقة على إعادة تنظيم بعض  2005جوان  6املؤرّخ يف  2005لسنة  46القانون عدد  - املتعّلق 
ّلة اجلنائّية وصياغتها   .أحكام ا

صدار جمّلة الّسالمة والوقاية من أخطار  2009مارس  2املؤرّخ يف  2009لسنة  11القانون عدد  - املتعّلق 
ت   .احلريق واالنفجار والفزع والبنا

عادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36القانون عدد  -   .املتعّلق 
  .شهادة الوقايةاملتعّلق بصلوحّية احملّل و  2004أوت  11املؤرّخ يف  2009لسنة  1876األمر عدد   -
ملصادقة على االّتفاقّية  2002نوفمرب  25قرار وزير الّشؤون االجتماعّية والّتضامن املؤرّخ يف  - املتعّلق 

ض األطفال واحملاضن   .املشرتكة القومّية لر
  

IV.المتعلّقة بمشروع كرّاس الّشروط  المالحظات:  
لس  املالحظة العاّمة واملالحظات اخلاّصة يثري مشروع كرّاس الّشروط املعروض على أنظار ا

  :الّتالية
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  :املالحظة العاّمة.1
  :يّتجه إصالح األخطاء املاّدية الواردة مبشروع كرّاس الّشروط واملتمثّلة يف ما يلي

لث ملشروع كرّاس الّشروط - ب    .غياب 
  .57عدم وجود الفصل  -
  :املالحظات اخلاّصة.2

  :7الفصل 
نّص هذا الفصل على أنّه ميكن لألشخاص املاّديني واألشخاص املعنوّيني من ذوي اجلنسّية 
ض لألطفال وذلك حسب ما تقتضيه  األجنبّية اّلذين تتوّفر فيهم الّشروط املستوجبة يف األجانب فتح ر

ا يف جمال االستثمار يف قطاع الّطفولة   . الّرتاتيب والقوانني املعمول 
  :ذا اإلطارويقرتح يف ه

  ".أشخاص طبيعّيني"بعبارة " أشخاص ماّديني"تعويض عبارة  -
لّنسبة  - حتديد املراجع القانونّية للّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية املتعّلقة مبجال االستثمار يف قطاع الّطفولة 

املنافسة لألجانب وذلك إلضفاء مزيد من الوضوح على مقتضيات هذا الفصل، حيث استقّر فقه جملس 
على أنّه يتعّني على كرّاس الّشروط أن يتضّمن كّل األسس القانونّية اّليت خيضع هلا بصفة جتعله كافيا حبّد 
ذاته وتغين مستعمليه عن الّلجوء إىل مصادر أخرى، ويشّكل اإلغفال عن ذلك حجبا لإلطار الّتشريعي 

لّتايل تقليصا ل ستبعاد كّل من ال تتوّفر لديه الّدراية والّرتتييب عن املتعاملني مع اإلدارة و تفعيل املنافسة 
لّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية الّنافذة   .الكافية 

كما نّص هذا الفصل على أن يكون الّشخص الّطبيعي أو املمّثل القانوين للّشخص املعنوي 
لعدلّية، ويقرتح يف هذا اإلطار متمّتعا حبقوقه املدنّية والّسياسّية وأن يكون سجّله خال من الّسوابق ا

االقتصار على شرط التمّتع بكامل احلقوق املدنّية والّسياسّية ذلك أّن شرط السجّل اخلايل من الّسوابق 
ض لألطفال واّلذين هلم سوابق عدلّية لكن مع  العدلّية ميّثل حاجزا أمام العديد من الرّاغبني يف فتح ر

ّت ذلك مازالوا يتمّتعون بكامل حقوق هم املدنّية والّسياسّية أي أن ال يكون قد صدر ضّدهم حكم 
كثر من سّتة أشهر مؤّجلة الّتنفيذ إّال يف حالة اسرتداد  فذة أو  كثر من ثالثة أشهر  لّسجن 

  .حقوق
  :14و 13و 12و 11و 10و 9و 8الفصول 
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  :أطفال وذلك كما يلينّصت هذه الفصول على اإلجراءات اإلداريّة املستوجبة إلحداث روضة 
  

اإلجراء 
  1عدد 

إيداع ملّف فّين أّويل وملّف خاّص مبدير الّروضة لدى املندوبّية اجلهويّة لشؤون املرأة واألسرة 
ئق  30أفريل و 1املختّصة ترابّيا خالل الفرتة بني  جوان، ويتضّمن امللّف الفّين مجلة من الو

  .نسخ من كرّاس الّشروط ممضاة 3إضافة إىل 
اإلجراء 

  2عدد 
ملندوبّية اجلهويّة يف أجل أقصاه  ريخ إيداع   30يتوّىل متفّقد الّشباب والّطفولة  يوما من 

رة معاينة للفضاءات املزمع استغالهلا لبعث روضة أطفال وذلك  كرّاس الّشروط القيام بز
، ّمث يقوم املتفّقد لّتنسيق مع اهلياكل املختّصة للتأّكد من مطابقتها ألحكام كرّاس الّشروط

بتعمري وثيقة تقرير املعاينة ويضّمنها ملحوظاته مع تعليل رأيه يف حال عدم مطابقة املؤّسسة 
  .املزمع إحداثها ألحكام كرّاس الّشروط

اإلجراء 
  3عدد 

رة، ويف صورة ما إذا   15يتّم إعالم الباعث بنتيجة املعاينة للفضاء يف أجل  ريخ الّز يوما من 
ئقكان تق ستكمال ملّفه جبملة من الو   .رير املعاينة إجيابّيا، يطالب الباعث 

اإلجراء 
  4عدد 

ينطلق الباعث يف الّنشاط بعد حصوله على وثيقة وصل اإليداع من قبل املندوبّية اجلهوّية 
  .لشؤون املرأة واألسرة

  

مللحق عدد  ت اّلذي يتعلّ  1وإضافة إىل ذلك أظرف مشروع كرّاس الّشروط  ستمارة بيا ق 
تقدمي طلب وإيداع ملّف أّويل ّمث (لطلب فتح روضة أطفال وهو ما جيعل من هذه اإلجراءات جمتمعة 

متّثل نظام ترخيص جيعل للمندوبّية اجلهويّة لشؤون املرأة واألسرة  ) رقابة مسّبقة مث تسليم وصل اإليداع
  : يداع، ويتعارض كّل ذلك معكامل الّسلطة الّتقديريّة يف منح الباعث وثيقة وصل اإل

مفهوم كرّاس الّشروط اّليت متّثل شكال من أشكال تنظيم مباشرة األنشطة االقتصاديّة يهدف إىل إزالة  -
احلواجز املعيقة للمنافسة وتغليب مبدأ حّرية الّصناعة والّتجارة وذلك من خالل إقرار حّرية املنافسة 

  .يف ذلك الّنشاط سبيال لتنظيم عالقات خمتلف املتدّخلني
واستقّر فقه جملس املنافسة على أّن نظام كرّاس الّشروط يقوم على مبدأ الّرقابة الّالحقة للّنشاط 
عتبار أّن أحكام كرّاس الّشروط تتعّلق بشروط للمباشرة يتّم التحّقق منها ومراقبتها وتتّبع املخالفني هلا 

لّنشاط اّلذي ال يتوّقف تعاطيه    .على احلصول على ترخيص مسّبقبعد القيام 
مبدأ حّرية الّصناعة والّتجارة وهو مبدأ قانوين عام له قيمة تعلو األوامر الّرتتيبّية ولكّنه يبقى يف منزلة  -

دون الّتشريع حبيث حيتفظ املشرّع حبّق تنظيم حرّية تعاطي الّنشاط االقتصادي أو حّىت منع ذلك 
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لّتايل فهو يرقى إىل م نزلة ال ميكن أن تنال منها الّسلطة الّرتتيبّية إّال بناء على نّص تشريعي الّنشاط، و
  .سابق يضبط أوجه مباشرة تلك احلّرية وحدود تنظيمها

وبناء على ذلك، فإنّه ال ميكن لوزيرة املرأة واألسرة والّطفولة مبقتضى قرار مصادقة على كرّاس 
ض األطفال إىل نظام إجراءات مي م ومباشرة شروط إخضاع فتح ر لّنسبة للباعثني وحيول دو ّثل عائقا 

  .الّنشاط ويف اآلن ذاته يعترب امتيازا ومحاية غري مربّرة ملن ميارس ذلك الّنشاط
لّتايل يتعّني    :و

يف اّجتاه حذف كّل اإلجراءات املنصوص عليها  14و 13و 12و 11و 10و 9و 8تعديل الفصول  -
والّتنصيص فقط على إيداع كرّاس شروط ممضى لدى املندوبّية اجلهويّة لشؤون املرأة واألسرة إضافة إىل 

لفصلني  ئق األخرى املطلوبة واملنصوص عليها  على أساس أن يتّم تسليم الباعث وصل  10و 8الو
  .اإليداع بصفة فوريّة

  .اّلذي يتمّثل يف منوذج استمارة لطلب فتح روضة أطفال 1لحق عدد حذف امل - 
جراء عملّيات املعاينة قبل االنطالق يف الّنشاط طبقا  49حذف املّطة األوىل من الفصل  - املتعّلقة 

  .من كرّاس الّشروط 10و 9و 8للفصول 
حيتضن أطفاال دون اّلذي ينّص على اإلغالق الفوري لكّل فضاء يستقبل أو  55حذف الفصل  -

  .احلصول على وثيقة وصل إيداع كرّاس الّشروط حيث يتّم اعتباره فضاء فوضوّ 
  :11الفصل 

ئق املكّونة مللّف كرّاس الّشروط الباعث من االلتزام  نّص هذا الفصل على أنّه ال يعفي توفري الو
ا العمل وذلك دون ذكر مدّقق هلاته الرتّ  اتيب وهو ما قد يؤّدي حتما إىل لّرتاتيب األخرى اجلاري 

صعوبة على مستوى الّتطبيق وقد يعطي لإلدارة حّرية كربى على مستوى حتديد هذه الّرتاتيب وسلطة 
تقديريّة واسعة يف جمال حيتاج إىل ضوابط دقيقة ومعروفة مسّبقا يتساوى معها مجيع املتعاملني ممّا قد 

  .فيذ وتقييد حلّرية ممارسة الّنشاطينجّر عنه يف بعض احلاالت إجحاف عند الّتن
ا العمل ليسهل تطبيقها من  ولتفادي ذلك، فإنّه يتعّني اإلفصاح عن الّرتاتيب األخرى اجلاري 

  .قبل مجيع األطراف
  :18و 15الفصالن 
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على وجوب أن يكون فضاء الّروضة يف موقع مالئم الحتضان األطفال وال  15نّص الفصل 
يشّكل خطرا على سالمتهم وان يستجيب جلميع شروط حفظ الصّحة والّسالمة والّشروط العاّمة 

على ضرورة أن يستجيب فضاء الّروضة ملتطّلبات شروط حفظ  18لوظيفّية احملّالت، كما نّص الفصل 
ملاء الّصاحل للّشراب والّصرف الصّحي الصّحة والّسالمة خاصّ  لّتهوئة والّرطوبة والتزّود  ة يف ما يتعّلق 

لّتجهيزات  ئي والّسالمة اخلاّصة  وإزالة الفضالت واحلماية من احلرائق واحلماية من مصادر التّيار الكهر
  .وحفظ مواّد الّتنظيف واملواّد اخلطرة

ما يتعّلقان بشروط الصّحة والّسالمة، مع ويقرتح يف هذا اإلطار دمج هذين الفصل ني نظرا لكو
ضرورة الّتحديد بصفة دقيقة للّشروط املختلفة املراد توّفرها لتجّنب الّصعوبة على مستوى الّتطبيق وهو ما 
يعطي لإلدارة حّرية كربى على مستوى حتديد هذه الّشروط وسلطة تقديريّة واسعة يف جماالت حتتاج إىل 

ومعروفة مسّبقا يتساوى معها مجيع املتعاملني ممّا قد ينجّر عنه يف بعض احلاالت إجحاف  ضوابط دقيقة
  .عند الّتنفيذ وتقييد حلّرية ممارسة الّنشاط

صدار  2009مارس  2املؤرّخ يف  2009لسنة  11كما يقرتح الّتنصيص على القانون عدد  املتعّلق 
 11املؤرّخ يف  2004لسنة  1876نفجار والفزع واألمر عدد جمّلة الّسالمة والوقاية من أخطار احلريق واال

املتعّلق بصلوحّية احملّل وشهادة الوقاية، وذلك لتفادي استبعاد كّل من ال تتوّفر لديه الّدراية  2004أوت 
لّنصوص الّتشريعّية والّرتتيبّية الّنافذة   .الكافية 

  :17الفصل 
مرتا وهو ما ميّثل  200ينّص هذا الفصل على أن ال تقّل املسافة الفاصلة بني روضة وأخرى عن 

ض األطفال ومحاية لّلذين هم بصدد مباشرة الّنشاط، وهو  حاجزا لدخول العديد من الباعثني لقطاع ر
  .بذلك خيالف مبدأ حّرية املنافسة ، لذلك فإنّه يتعّني حذف هذا الّشرط

  
  :24الفصل 

نّص هذا الفصل على أنّه جيب أن تتوّفر بفضاء روضة األطفال الّتجهيزات الّالزمة ملمارسة 
ث الوظيفي والّرتبوي املالئم وذلك طبقا للمقاييس الواردة بقائمة الّتجهيزات الّضروريّة  الّنشاط واأل

  .من كرّاس الّشروط 3مللحق عدد 
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مللح غري : "ق عّدة عبارات ينقصها الوضوح والدّقة وهيواملالحظ يف هذا الّصدد انّه قد وردت 
لصّحة"و" مضرّة بصّحة األطفال شروط الصّحة "و" مواصفات الصّحة والّسالمة"و" غري مضرّة 

، ومل يقع ضبط الّتجهيزات الّدنيا حسب عدد األطفال، وهو ما قد يعطي لإلدارة حّرية كربى "والّسالمة
طة تقديريّة واسعة ممّا قد ينجّر عنه يف بعض احلاالت إجحاف عند لتأويل هذه العبارات وتفسريها وسل
  .الّتنفيذ وتقييد حلّرية ممارسة الّنشاط

لذا، يقرتح حتديد الّتجهيزات الّدنيا حسب عدد األطفال واإلفصاح عن املقاييس واملواصفات 
  .والّشروط الواجب توّفرها

  :26الفصل 
لّروضة ملعايري حفظ الصّحة والّسالمة، نّص هذا الفصل على أن تستجيب  الّتجهيزات املتوفّرة 

وتبعا لذلك يقرتح حتديد هذه املعايري بكّل دّقة وذلك ليتساوى معها مجيع املتعاملني وجتّنب بعض 
  .حاالت اإلجحاف عند الّتنفيذ وتقييد حّرية ممارسة الّنشاط

  :30و 29الفصالن 
ذين الفصلني عبارات ينقصها  اإلطار الّرتبوي "و" الّظروف املالئمة"الوضوح والدقّة وهي وردت 

وذلك يف ما يتعّلق بقبول األطفال املرتاوحة " الّشروط والّظروف املالئمة"و" الّتجهيزات املناسبة"و" املؤّهل
سنوات من ذوي االحتياجات اخلصوصّية، وهو ما قد يؤّدي حتما إىل صعوبة على  5و 3سّنهم بني 

يق إضافة إىل كون قبول األطفال من الفئة املذكورة حيتاج ضوابط دقيقة ومعروفة مسّبقا، مستوى الّتطب
لذا يقرتح حتديد الّشروط والّتجهيزات الّالزمة بكّل دّقة مع حتديد مفّصل للمواصفات املستوجبة إضافة 

  .إىل اإلفصاح عن االختصاص الواجب توّفره لدى اإلطار الّرتبوي
  :31الفصل 

لفصل على أنّه عند وقوع حالة تسّمم لدى طفل أو جمموعة أطفال أو يف صورة العلم نّص هذا ا
بظهور مرض معد يف عائلة الّطفل يتعّني اّختاذ اإلجراءات الّالزمة حسب خطورة احلالة وذلك طبقا 

ا العمل، ويّتجه تاليف هذا الّنقص واإلفصاح عن املراجع الّتشريعّية املعنيّ  ة، حيث للّتشاريع اجلاري 
استقّر فقه جملس املنافسة على أنّه يتعّني على كرّاس الّشروط أن يتضّمن كّل األسس القانونّية اّليت خيضع 

  .هلا بصفة جتعله كافيا حبّد ذاته وتغين مستعمليه عن الّلجوء إىل مصادر أخرى
  :36الفصل 
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عداد نظام داخلي ي ضبط التزامات كّل نّص هذا الفصل على أّن مدير روضة األطفال مكّلف 
  .من الويل واملؤّسسة، ويقرتح أن يكون ذلك وفق نظام داخلي منوذجي تعّده سلطة اإلشراف

  :39الفصل 
لّروضة أثناء تواجدهم داخل فضاء املؤّسسة  مني األطفال املسّجلني  يتعّلق هذا الفصل بوجوب 

مني ضّد  احلوادث يربم يف الغرض مع إحدى أو مبناسبة األنشطة اّليت تنّظم خارجها بواسطة عقد 
مني ظريف قبل القيام بنشاط خارج الّروضة   .شركات الّتأمني، إضافة إىل إبرام عقد 

عتبار أّن مسألة الّتأمني تدخل ضمن ماّدة االلتزامات اّليت جعلها الفصل  من الّدستور  65و
  .ه يقرتح حذف هذا الفصلضمن املواّد اّليت ال ميكن تنظيمها إالّ مبقتضى نّص تشريعي، فإنّ 

  :41الفصل 
اقتضى هذا الفصل أن تكون اإلطارات العاملة بروضة األطفال ساملة من األمراض املعدية ومتمّتعة 

ويستحسن يف . حبقوقها املدنّية والّسياسّية، وهو ما يثري مالحظة تتعّلق بضرورة إثبات هذين الّشرطني
ن يقّدموا بصفة دوريّة  شهادة طّبية ونسخة ) بسنة ميكن أن حتّدد(هذا اإلطار إلزام اإلطارات العاملة 

  .3من البطاقة عدد 
  :53و 52الفصالن 

ما يتعّلقان بضرورة محاية األطفال من مجيع االنتهاكات  ّ يقرتح دمج هذين الفصلني حيث أ
واالعتداءات املسّلطة عليهم إضافة إىل منع تسليط أي نوع من أنواع العقاب البدين أو املعنوي على 

ا العمل، ويتعّني يف هذا اإلطار حتديد املراجع األطفال، ويتعّرض كّل خم الف إىل التتّبعات اجلاري 
  :القانونّية اّليت تنّص على هذه التتّبعات بصفة واضحة، وهي كما يلي

املتعّلق بضبط القانون العام ألعوان الّدولة  1983ديسمرب  12املؤرّخ يف  1983لسنة  112القانون عدد  -
  .حملّلية واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة اإلداريّةواجلماعات العمومّية ا

املتعّلق بضبط الّنظام األساسي العام ألعوان  1985أوت  5املؤرّخ يف  1985لسنة  78القانون عدد  -
الّدواوين واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة الّصناعّية والّتجاريّة والّشركات اّليت متتلك الّدولة أو 

  .ومّية احملّلية رأس ماهلا بصفة مباشرةاجلماعات العم
ملصادقة على إعادة تنظيم بعض  2005جوان  6املؤرّخ يف  2005لسنة  46القانون عدد  - املتعّلق 

ّلة اجلنائّية وصياغتها   .أحكام ا
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ملصادقة على االتّ  2002نوفمرب  25قرار وزير الّشؤون االجتماعّية والّتضامن املؤرّخ يف  - فاقّية املتعّلق 
ض األطفال واحملاضن   املشرتكة القومّية لر

  :54الفصل 
يقرتح الّتنصيص صلب هذا الفصل على املرجع القانوين اّلذي تبعا ملقتضياته يتعّرض كّل منتهك 

  . للحقوق األساسّية للّطفل وللمواثيق الّدولّية للتتّبعات اجلزائّية
  :58و 56الفصول 

ألحكام الواردة بكرّاس الّشروط يتّم إعالم  ينّص هذان الفصالن على أنّه يف صورة اإلخالل 
عث روضة األطفال وإمهاله مّدة أقصاها شهر حّىت يتمّكن من تدارك هذه اإلخالالت، وأنّه يف صورة 

  :وتتعّني اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أنّه. عدم االستجابة يف األجل املذكور يتّم الغلق الّنهائي
ع - إلخالالت املسّجلة عن طريق الوسائل القانونّية جيب إعالم  رسالة مضمونة (ث روضة األطفال 

لبلوغ   ).مساعه(مع متكينه من حّق الّدفاع ) الوصول مع اإلعالم 
ت كما يلي -   :يتوّجب اعتماد التدرّج يف العقو
العتماد على الوسائل القانونّية .1   .اإلنذار مع إعالم الباعث املعين 
  .لق الوقيت ملّدة أقصاها شهر يف صورة عدم االمتثال لإلنذار أو العودالغ .2
  .الغلق الّنهائي يف صورة عدم االستجابة ملختلف اإلجراءات الّسابقة .3
ت حيث تقتضي القاعدة القانونّية أّن اختصاص  - ّختاذ العقو يتعّني ذكر اجلهة اإلداريّة املكّلفة 

  .ّمنا حيّدد بنّص صريحالّسلط اإلداريّة ال يفرتض وإ
  :59الفصل 

ّختاذ عقوبة الغلق الفوري والغلق الّنهائي يف  يقرتح يف هذا الفصل حتديد اجلهة اإلداريّة املكّلفة 
كّل عمل ("من جمّلة محاية الّطفل  46صورة تعّرض طفل بفضاء الّروضة إىل خطر ملّم على معىن الفصل 

  ").سالمته البدنّية أو املعنويّة بشكل ال ميكن تالفيه مبرور الوقتإجيايب أو سليب يهّدد حياة الّطفل أو 
 

  
  

برئاسة   2015نوفمبر   26 بتاريخلمجلس المنافسة    ةوصدر هذا الرّأي عن الجلسة العامّ 
وعضويّة السّيدتين والسّادة لطفي الّشعاللي وسلوى بن والي وإيناس  الحبيب جاء با  د  السيّ 

الّدرويش  وفوزي بن عثمان ومحّمد بن فرج والهادي بن مراد  معطر حرم الوكيل وعماد  
 .السّيد نبيل الّسماتي  وشكري المامغلي وأّمن كتابة الجلسة
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