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  1967نوفمبر 21 في المؤّرخ 1967 لسنة 47عدد القانون

  العائالت لدى األطفال بوضع والمتعلق
 

  الشعب، باسم

  التونسية، الجمهورية رئيس بورقيبة الحبيب نحن

  األمة، مجلس موافقة بعد

  :نصه اآلتي القانون أصدرنا

  1 الفصل

بصفة أو مؤقتة بصفة عائالتهم عيةوض تسمح ال الذين أو والمهملين لألسرة الفاقدين األطفال إن 

 كتابة طرف من الغرض لهذا مؤهلة عائالت إلى بهم يعهد أن يمكن ورعايتهم بتربيتهم القيام نهائية

 الوصي مع االتفاق بعد بهم العائالت هذه وتتكفل. االجتماعية والشؤون والرياضة للشباب الدولة

  .موجودا كان إن الشرعي
 

  2 الفصل

 الدولة كتابة مع عليها المتفق المدة طيلة وتربيتهم برعايتهم األطفال هؤالء قبلت لتيا العائلة تلتزم

 تحول أن الدولة كتابة مع اتفاق بعد العائلة هذه وتستطيع. االجتماعية والشؤون والرياضة للشباب

 1958 لسنة 27 عدد القانون ألحكام طبقا تبني إلى االقتضاء عند وحتى كفالة إلى الوضع هذا

  .والتبني والكفالة العمومية بالوالية المتعلّق 1958 مارس 4 في لمؤرخا
 

  3 الفصل

 للشباب الدولة كتابة من بقرار يضبط ماديا مقابال األطفال برعاية إليها عهد التي العائالت تتلقى

 باألطفال العناية تستدعيها التي المصاريف تسديد من تمكينها قصد االجتماعية والشؤون والرياضة

  .وتربيتهم

 العائلية المنحة في الحق يخول القانون بهذا عمال عائلة لدى الطفل وضع فإن ذلك على وعالوة

 بصفة للطفل الحاضن بالشخص مشبه األخير هذا أن حيث عندها المودع العائلة رئيس لفائدة

 لمؤرخا 1960 لسنة 30 عدد القانون من 53 الفصل من 4 بالفقرة عليه منصوص هو كما قانونية

  .1االجتماعي الضمان بأنظمة المتعلّق 1960 ديسمبر 14 في
 

                                                 
 بقرار نقح القرار وهذا. العائلي اإليداع نطاق في ألطفال الحاضنة للعائالت الممنوحة المكافآت بضبط يتعلّق 1978 سبتمبر 25 بتاريخ االجتماعية الشؤون وزير عن قرار صدر لقد 1

 بـ مقدارها يحدد منحة من تتركب النقدية اإلعانات أن ليوضح جاء) 2765 ص ،1983 أكتوبر 14 بتاريخ 65 عدد التونسية للجمهورية الرسمي الرائد (1983 أكتوبر 5 في مؤرخ

 وفي االجتماعية، الشؤون وزير من قرار بمقتضى حالة لكل بالنسبة المنحة مقدار ويضبط. لألسرة االجتماعي الوضع حسب وذلك الشهر، في دينارا 45 أو دينارا 30 أو دينارا 15

  .المنافع هذه مقدار يساوي مبلغ المنحة من يخصم فانه لديه، المودع الطفل عن عائلية منافع يتقاضى العائلة رئيس كان إذا ما صورة
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  4 الفصل

 من دورية مراقبة محل يكونون العائالت لدى القانون هذا بمقتضى يوضعون الذين األطفال إن

  .االجتماعية والشؤون والرياضة للشباب الدولة لكتابة التابعة الطفولة رعاية مصالح طرف

  5 الفصل

 خاصة وتلتزم الحقيقيين أطفالهم معاملة عندهم أودعوا الذي األطفال بمعاملة العائالت تلتزم

  .الحقيقيين أبناءها عادة بها تكلف التي غير منزلية بأعمال تكليفهم وعدم تعليمهم بضمان

 وجه في العراقيل إقامة أو السابقة بالفقرة المبينة االلتزامات احترام عدم ثبوت صورة وفي

 والشؤون والرياضة للشباب الدولة لكتابة التابعة الطفولة رعاية مصالح طرف من المجراة المراقبة

  .دينار 100و 20 بين تتراوح بخطية يعاقب المعني العائلة رئيس فإن االجتماعية،

  .الدولة قوانين من كقانون وينفذ التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القانون هذا ينشر

 رئيس الجمهورية التونسية

  ة الحبيب بورقيب

  


