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  يتعلق بإحداث لجنة2002 جويلية 3قرار من الوزير األول مؤرخ في 

 1 فنية بوزارة العدل مكلفة بمتابعة حماية األطفال الجانحين وإصالحهم وإعادة إدماجهم

 

 إن الوزيـر األول،

 9 المؤرخ في 1995 لسنة 92بعد االطالع على مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 

 وبالقانون 2000 ماي 22 المؤرخ في 2000 لسنة 53نقحة والمتممة بالقانون عدد  الم1995نوفمبر 

 ،2002 أفريل 17 المؤرخ في 2002 لسنة 41عدد 

 المتعلّق بإطارات وأعوان 2001 ماي 3 المؤرخ في 2001 لسنة 51وعلى القانون عدد 

 السجون واإلصالح،

 المتعلّق بتنظيم وزارة 1992 جويلية 20 المؤرخ في 1992 لسنة 1330وعلى األمر عدد 

 العدل،

 المتعلق بإحداث لجنة فنّية بوزارة الداخلية مكلفة 2000 أوت 28وعلى القرار المؤرخ في 

 بمتابعة حماية األطفال الجانحين وإصالحهم وإعادة إدماجهم،

وعلى رأي وزراء العدل والداخلية والشباب والطفولة والرياضة وشؤون المرأة واألسرة 

ن الدينية والفالحة والتربية والشؤون االجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والثقافة والشؤو

 .والتكوين المهني والتشغيل والصحة العمومية

 :قـرر مـا يلـي

 أحدثت لجنة مختصة بوزارة العدل سميت اللجنة الفنّية لمتابعة حماية األطفال -الفصل األول

 . وإعادة إدماجهمالجانحين وإصالحهم

 تتمثّل مهمة اللجنة الفنّية لمتابعة حماية األطفال الجانحين وإصالحهم وإعادة -2الفصل 

 :إدماجهم فـي

  المشاركة في وضع الخطّة الوطنية لحماية وإصالح وإدماج األطفال الجانحين،-

الح األطفال  النظر في محتوى البرامج التكوينية والتأهيلية المعتمدة حاليا بمراكز إص-

 الجانحين ومراجعتها قصد تطويرها وتوحيدها،

  متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة مع مختلف الوزارات،-

  متابعة تنفيذ البرنامج الوطني إلدماج األطفال الجانحين،-

 متابعة وضعيات األطفال الجانحين المغادرين لمراكز اإلصالح للتعرف على مدى نجاعة -

 .عملية إدماجهم داخل المجتمع قصد تقويمها وتطويرها
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 تتركّب اللجنة الفنّية لمتابعة حماية األطفال الجانحين وإصالحهم وإعادة إدماجهم -3الفصل 

 :مـن

 رئيس،:  وزير العدل أو من ينوبه-

 عضو،:  ممثل عن وزارة العدل-

 عضو،:  ممثل عن وزير الداخلية-

 عضو،:  ممثل عن وزارة الشباب والطفولة والرياضة-

 عضو،:  ممثل عن وزارة شؤون المرأة واألسرة-

 عضو،:  ممثل عن وزارة الشؤون الدينية-

 عضو،:  ممثل عن وزارة الفالحة-

 عضو،:  ممثل عن وزارة التربية-

 عضو،:  ممثل عن وزارة الشؤون االجتماعية-

 عضو،: فيه والصناعات التقليدية ممثل عن وزارة السياحة والتر-

 عضو،:  ممثل عن وزارة الثقافة-

 عضو،:  ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل-

 .عضو:  ممثل عن وزارة الصحة العمومية-

 .يقع تعيين هؤالء األعضاء بصفة قارة من قبل الوزارات المذكورة لمدة سنتين قابلة للتجديد

شغال اللجنة كل شخص يرى في مشاركته فائدة نظرا لكفاءته ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو أل

 .وخبرته

 تجتمع اللجنة الفنية لمتابعة حماية األطفال الجانحين وإصالحهم وإعادة إدماجهم -4الفصل 

 .بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ومرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل

 .دارة العامة للسجون واإلصالح بوزارة العدلويتولى مهمة مقرر أعمال اللجنة إطار تابع لإل

 . المشار إليه أعاله2000 أوت 28 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في -5الفصل 

 وزراء العدل والداخلية والشباب والطفولة والرياضة وشؤون المرأة واألسرة -6الفصل 

رفيه والصناعات التقليدية والثقافة والشؤون الدينية والفالحة والتربية والشؤون االجتماعية والسياحة والت

والتكوين المهني والتشغيل والصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر 

 .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 .2002 جويلية 3تونس في 

  الوزير األول

 محمد الغنوشي
 


