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مرسوم تنفيذي رقم  ٢53-١٩مؤّرخ ﰲ  ١٦محّرم عام ١٤٤١
اﳌوافـق  ١٦سبتمبر سنة  ،٢٠١٩يحدد شروط إنشاء

مؤسسات است ـقـبـال الـطـفـولـة الصغـيـرة وتـنـظـيـمـهـا
وسيرها ومراقبتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بنـ ـاء ع ـ ـﲆ تقريـ ـ ـر وزي ـ ـرة التضامـ ـن الوطني واﻷسرة
وقضايا اﳌرأة،
– وبنـ ـ ـاء ع ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سّيمـ ـا اﳌادت ـ ـان  ٤-٩٩و١٤٣

)الفقرة  (2منه،

– وﲟقتض ـ ـى اﻷم ـ ـر رقـ ـم  ٥٩-٧٥اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  2٠رمضان عام

 ١٣٩٥اﳌواف ـ ـق  2٦سبتمبـ ـر سن ـة  ١٩٧٥واﳌتضم ـن القانـ ـون
التجاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-8٣اﳌؤّرخ ﰲ  2١رمضان عام

 ١٤٠٣اﳌواف ـ ـ ـق  2يولي ـ ـو سنـ ـة  ١٩8٣واﳌتعلـ ـ ـق بالتأمين ـ ـات
اﻻجتماعية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٦رمضان عام

 ١٤١٠اﳌوافق  2١أبريل سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتض ـى القانـ ـون رق ـم  22-٩٠اﳌ ـؤّرخ ﰲ  2٧محـّرم عام
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– وﲟقتضى القانون رقم  ١2-١٥اﳌؤّرخ ﰲ  28رمضان عام

 ١٤٣٦اﳌوافق  ١٥يوليو سنة  2٠١٥واﳌتعلق بحماية الطفل،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8شّوال عام
 ١٤٣٩اﳌوافق  2يوليو سنة  2٠١8واﳌتعلق بالصحة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٩٧-١٩اﳌؤّرخ ﰲ ٤

رج ـ ـب عـ ـام  ١٤٤٠اﳌوافـ ـق  ١١م ـارس سنة  2٠١٩واﳌتضم ـن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١-١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥٥-٠٦اﳌؤّرخ ﰲ 2٠

ذي القعدة عام  ١٤2٧اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠٠٦الذي يحدد

كيفيـ ـات تسهيـ ـل وصـ ـول اﻷشخـ ـاص اﳌعوقـ ـﲔ إﱃ اﶈيـ ـط
اﳌادي واﻻجتماعي واﻻقتصادي والثقاﰲ،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  28٧-٠8اﳌؤّرخ ﰲ ١٧

رمضـ ـان ع ـام  ١٤2٩اﳌواف ـق  ١٧سبتمب ـر سن ـة  2٠٠8الـ ـذي يح ـدد
شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة
وتنظيمها وسيرها ومراقبتها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١28-١٠اﳌؤّرخ ﰲ ١٣

جـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـ ـ ـام ١٤٣١اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  28أبـ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـل سنـ ـ ـ ـة2٠١٠

 ١٤١١اﳌوافق  ١8غشت سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق بالسجل التجاري،

واﳌتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط اﻻجتماعي للوﻻية،

اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٣٤-١٣اﳌؤّرخ ﰲ
 2٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٤اﳌوافق  ١٠أبريل سنة  2٠١٣الذي

– وﲟقتض ـ ـى اﻷم ـ ـر رق ـ ـم  ٠٧-٩٥اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  2٣شعبـان عام

 ١٤١٥اﳌواف ـ ـق  2٥ينايـ ـر سن ـة  ١٩٩٥واﳌتعل ـق بالتأمينات،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-٠2اﳌؤّرخ ﰲ  2٥صفر عام
 ١٤2٣اﳌوافق  8مايو سنة  2٠٠2واﳌتعلق بحماية اﻷشخاص
اﳌعوقﲔ وترقيتهم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  2٧جمادى الثانية

عـ ـام  ١٤2٥اﳌوافـ ـق  ١٤غشـ ـت سنـ ـة  2٠٠٤واﳌتعلـ ـق بش ـروط

يحدد صﻼحيات وزير التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا
اﳌرأة،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد شروط إنشاء
مؤسس ـ ـات استقبـ ـ ـال الطفـ ـ ـولـ ـة الصغيـ ـرة وتنظيمهـ ـا وسيـرهـ ـا
ومراقبتها ،التي تدعى ﰲ صلب النص “اﳌؤسسات”.

ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

الفصل اﻷول

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٥محّرم عام

 ١٤2٩اﳌواف ـ ـق  2٣يناي ـ ـر سن ـ ـة  2٠٠8واﳌتضم ـ ـن القان ـ ـون
التوجيهي للتربية الوطنية ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٣8و ٤٠منه،
– وﲟقتض ـى القان ـون رق ـم  ١٠-١١اﳌ ـؤّرخ ﰲ  2٠رج ـب ع ـام

 ١٤٣2اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠١١واﳌتعلق بالبلدية،

– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رقـ ـم  ٠٦-١2اﳌ ـؤّرخ ﰲ  ١8ص ـفر ع ـام

 ١٤٣٣اﳌوافق  ١2يناير سنة  2٠١2واﳌتعلق باﳉمعيات،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-١2اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷول

عام  ١٤٣٣اﳌوافق  2١فبراير سنة  2٠١2واﳌتعلق بالوﻻية،

أحكام عامة
اﳌاّدة  : ٢تطبـ ـ ـق أحك ـ ـام هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم عـ ـ ـﲆ اﳌؤسسات
اﳌستقبلة لﻸطفال البالغﲔ من العمر ثﻼثة ) (٣أشهر إﱃ
أقل من ست ) (٦سنوات.
مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة هي :
– دار اﳊضانة،
– روضة اﻷطفال،
– اﳌؤسسة متعددة اﻻستقبال.
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اﳌاّدة  : 3يت ـم استقبـ ـال الطفـ ـولـ ـة الصغيـ ـرة ﰲ مختل ـ ـف
اﳌ ـ ـؤسسـ ـ ـات التـ ـي تنشـ ـئـ ـه ـ ـ ـا اﻹدارات والهـيئ ـ ـات أو اﳌص ـ ـال ـ ـح
العموميـ ـ ـة واﳉماعـ ـ ـات اﶈلي ـ ـة وهيئـ ـات الضمـ ـان اﻻجتماعـ ـ ـ ـي
والتعاضديات اﻻجتماعية واﳉمعيات واﳌؤسسات واﻷشخاص
الطبيعيـ ـون أو اﳌعنويـ ـون اﳋاضعـ ـون للقانـ ـون اﳋـ ـاص ،طبق ـ ـا
للتنظيم اﳌعمول به وأحكام هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٤ﻻ يمكن أن يتعدى عدد اﻷطفال اﳌستقبلﲔ ﰲ
اﳌؤسسات مائة وخمسﲔ ) (١٥٠طفل.

الفصل الثاني
مهام مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
اﳌاّدة  : ١٢تتـ ـ ـوﱃ اﳌؤسسـ ـات مهم ـ ـ ـة استقب ـ ـال اﻷطفـ ـ ـ ـال
والسهر عﲆ نموهم وأمنهم ورفاهيتهم وكذا إدماجهم اجتماعيا
ومدرسيا.
اﳌاّدة  : ١3زيادة عﲆ اﳌهام اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة
 ١2أعﻼه ،تتوﱃ اﳌؤسسات اﳌهام اﻵتية :

يحدد عدد اﻷطفال اﳌستقبلﲔ ،حسب طاقة اﻻستيعاب

– دار اﳊضانة ،تستقبل اﻷطفال البالغﲔ من العمر ما بﲔ

اﳊقيقية للمؤسسة ،من قبل اللجنة اﳌشتركة اﳌذكورة ﰲ

ثﻼثة ) (٣أشهر إﱃ ثﻼث ) (٣سـنوات ،وتكلف عﲆ اﳋصوص،

اﳌادة  2٣أدناه.

ﲟا يأتي :

اﳌاّدة  : 5يتعـ ـ ـّين ع ـ ـﲆ اﳌؤسسـ ـات اكتتـ ـاب كـ ـل تأم ـﲔ
لتغطية اﳌسؤولية اﳌدنية للمؤسسة واﻷطفال اﳌستقبلﲔ
واﳌستخدمﲔ ،طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ٦يتعّين عﲆ اﳌؤسسات اﳌستقبلة تطبيق برامج
مﻼئمـ ـة لكـ ـل فئ ـة عمري ـة م ـن ط ـرف فري ـق بيداغوج ـي طبـقا
للبرامج التي توافق عليها اﳌصالح اﳌختصة للوزارة اﳌكلفة
بالتضامن الوطني والوزارة اﳌكلفة بالتربية الوطنية.
اﳌاّدة  : 7يجب أن تتوفر اﳌؤسسات عﲆ محﻼت مكيفة
ومﻼئمة لتطبيق مشروع اﳌؤسسة ،تسمح للمستخدمﲔ بأداء
مهامهـ ـم ﰲ ظـ ـروف جيـ ـدة ،وتست ـوﰲ مقايي ـس اﻷم ـن والوقاية
الصحية ،طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
ويجـ ـب أن تتوف ـر اﳌؤسس ـات زي ـادة ع ـﲆ ذلك ،عﲆ فضاء
ﻻستقبـ ـال أولي ـاء اﻷطف ـال الذيـ ـن يمكنهـ ـم القي ـام بزي ـارات لهـ ـذه
اﳌؤسسات واﻻطﻼع عﲆ ظروف وكيفيات التكفل بأطفالهم.
اﳌاّدة  : ٨يتعـ ـ ـ ـّين عـ ـ ـﲆ اﳌـ ـؤسس ـ ـ ـات استقبـ ـال اﻷطفـ ـ ـ ـال
اﳌعوقﲔ ،ما لم تستوجب حالتهم استقبالهم ﰲ وحدات مهيأة
خصيصـا لهـم ،لتسهيـل إدماجهـم التدريجي والكّلي ﰲ الوسط
اﻻجتماعي.
اﳌاّدة  : ٩تستفيد اﳌؤسسات التي تستقبل أطفاﻻ معوقﲔ
من تدابير ﲢفيزية ﲤنحها الدولة ﰲ مجال الدعم البيداغوجي،
وﻻ سيما التكوين التكميﲇ ،ضمن شروط ﲢدد ﲟوجب قرار
من الوزير اﳌكلف بالتضامن الوطني ،طبقا للتشريع والتنظيم
اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ١٠يتعّين عﲆ اﳌؤسسات إلصاق قائمة اﳋدمات

اﳌقدمة والتسعيرات اﳋاصة بالتكفل باﻷطفال اﳌستقبلﲔ ﰲ
مكان مﻼئم يسمح باﻻطﻼع عليها بسهولة.
اﳌاّدة  : ١١تعـ ـد اﳌؤسس ـات نظامـ ـا داخلي ـا مطابقـ ـا للنظـ ـام
الداخﲇ النموذجي ،ويجب إلصاقه وتبليغه إﱃ علم اﳌستخدمﲔ
وأولياء اﻷطفال.
يحدد النظام الداخﲇ النموذجي ﲟوجب قرار من الوزير
اﳌكلف بالتضامن الوطني.

– العمل عﲆ اﻹيقاظ والتنشيط النفسي اﳊركي للرضيع
وللطفل،
– اﳌتابعة الطبية والنفسية العاطفية واﻻجتماعية للرضيع
وللطفل،
– ضمان التنمية اﳊركية النفسية للطفـل وﲢضيره لﻺدماج
اﻻجتماعي،
– ضمان النظافة الغذائية واﳉسدية والهندامية واﶈيطية،
– تنظيم نشاطات ترفيهية ﰲ إطار البرنامج البيداغوجي
اﳌوحد الهادف إﱃ ﲢقيق اﻻستقﻼلية لدى الطفل مبكرا،
– مساعـ ـدة ومرافقـ ـة اﻷولي ـاء ﰲ تربي ـة أطفاله ـم ،ﻻ سيم ـا
منه ـم اﳌ ـرأة العامل ـة قص ـد ﲤكينه ـا من التوفيق بﲔ اﳊياة
اﳌهنية واﳊياة العائلية.
– روضة اﻷطفال ،تستقبل اﻷطفال البالغﲔ من العمر أكثر
من ثﻼث ) (٣سنوات إﱃ أقل من ست ) (٦سـنوات ،وتكّلف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ضمان التنمية اﳊركية النفسية للطفل وﲢضيره لﻺدماج
اﻻجتماعي واﳌدرسي،
– اﳌساهمة ﰲ التكفل اﳌبكر باﻷطفال اﳌعوقﲔ أو اﳌصابﲔ
ﲟرض مزمن أو مسبب لعجز ،وإدماجهم اﻻجتماعي وﰲ الوسط
اﳌدرسي العادي،
– ﲢضير الطفل وفق البرنامج التربوي اﳌقرر للتربية
التحضيرية اﳌعمول بها ﰲ وزارة التربية الوطنية ﲢسبا
ﳌرحلة التعليم اﻹلزامي،
– تنفيذ برامج التكفل البيداغوجي والتربوي اﳌقررة من
طرف الوزارة اﳌكلفة بالتضامن الوطني،
– اﳌساهمة ﰲ التكفل اﳌبكر باﻷطفال ﻻكتشاف مواهبهم
وترقيتها وصقلها،
– تنظيم نشاطات ترفيهية ﰲ إطار البرنامج البيداغوجي
اﳌوحد الهادف إﱃ ﲢقيق اﻻستقﻼلية لدى الطفل مبكرا،
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– مساع ـ ـدة ومرافقـ ـة اﻷوليـ ـاء ﰲ تربيـ ـة أطفالهـم ،ﻻ سيما
منه ـم اﳌ ـرأة العامل ـة قص ـد ﲤكينهـا من التوفيق بﲔ اﳊياة
اﳌهنية واﳊياة العائلية.
– اﳌؤسس ـة متعـ ـددة اﻻستقبال ،تستقب ـل اﻷطف ـال ما
بﲔ ثﻼث ـة ) (٣أشه ـر إﱃ أق ـل من سـ ـت ) (٦سـنوات ،وتكّلـ ـ ـف
ع ـ ـﲆ اﳋص ـ ـوص ،حسـ ـب الفئـ ـات العمري ـ ـة ،ﲟمارسـ ـة اﳌه ـ ـام
اﳌخولة لدار اﳊضانة وروضة اﻷطفال اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌادة  ١٣أعﻼه.
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اﳌاّدة  : ٢٠عندما يكون اﳌؤسس شخصا طبيعيا ،يجب
أن تتوفر فيه الشروط اﻵتية :
– أن يكون جزائري اﳉنسية،
– أن يتمتع بحقوقه اﳌدنية والوطنية،
ﻻ يكـ ـ ـون محـ ـ ـ ـل عقوب ـ ـة مشينـ ـ ـة أو منافي ـ ـة ﳌمـ ـارسـ ـ ـة
–أ ّ
النشـ ـاط.
اﳌاّدة  : ٢١عندما يكون اﳌؤسس شخصا معنويا ،فإّنه

اﳌـ ـاّدة  : ١٤يجـ ـ ـ ـب عـ ـ ـ ـ ـﲆ اﳌ ـ ـ ـؤسس ـ ـ ـ ـات تطـ ـبيـ ـ ـق الب ـ ـرامـ ـ ـج
البيداغوجيـ ـة اﳌقـ ـررة مـ ـن ط ـرف الـ ـوزارة اﳌكلفـ ـة بالتضامـ ـن
الوطني والبرامج اﳌقررة من طرف الوزارة اﳌكلفة بالتربية
الوطنية اﳋاصة بالطور التحضيري ،مع مراعاة أحكام اﳌادتﲔ
 ٣8و ٤٠من القانون رقم  ٠٤-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٥محّرم عام ١٤2٩
اﳌوافـ ـق  2٣ينايـ ـر سنـ ـة  2٠٠8واﳌتضم ـن القان ـون التوجيه ـي
للتربية الوطنية.

يجب عليه ،إضافة إﱃ الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة
 2٠أعﻼه ،أن يكون مؤسسا قانونا طبقا للتشريع والتنظيم
اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ٢٢يخضـ ـع إنشـ ـاء اﳌؤسسـ ـة إﱃ اعتمـ ـاد ال ـ ـواﱄ
اﳌختص إقليميا ،بعد رأي اللجنة اﳋاصة اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌادة  2٦أدناه ،عﲆ أساس ملف إداري وتقني ،واﻻكتتاب
ﰲ دفتر اﻷعباء النموذجي اﳌرفق نموذجه بهذا اﳌرسوم.

اﳌاّدة  : ١5يتعـ ـ ـ ـﲔ عـ ـﲆ اﳌ ـؤسسـ ـ ـات إش ـ ـراك اﻷوليـ ـ ـاء ﰲ
تطبيق مشروع اجتماعي تربوي مكيف يدرج ضمن البرنامج
البيداغوجي اﳌوحد اﳌقرر من طرف الوزارة اﳌكلفة بالتضامن
الوطني ،ويضمن عﲆ اﳋصوص :
– التحضير النفسي والتربوي لﻸطفال لتحقيق استقﻼليتهم
ونموهم ورفاهيتهم،

اﳌاّدة  : ٢3يتضمن اﳌلف اﻹداري والتقني اﳌنصوص
عليه ﰲ اﳌادة  22أعﻼه ،الوثائق اﻵتية :
 - ١بالنسبة للشخص الطبيعي :
– طلب خطي،
– شهادة اﳉنسية،

– تلقـ ـ ـ ـﲔ اﻷطف ـ ـ ـال القيـ ـ ـم الـ ـديني ـ ـة واﻷخـ ـﻼقيـ ـة واﻻجتم ـاعي ـة
والثواب ـت الوطنيـ ـة وسلوك ـات اﳌواطن ـة واﶈافظ ـة عـ ـﲆ البيئة.
اﳌاّدة  : ١٦يجب أن تضمن اﳌؤسسات اﳋدمات اﻵتية :
* إعداد برنامج أسبوعي لوجبات غذائية صحية ومتوازنة،
يعده مدير اﳌؤسسة ويؤشر عليه الطبيب،
* ضمـ ـان متابعـ ـة طبي ـة منتظم ـة مـ ـن ط ـرف طبي ـب ،وعن ـ ـد
اﻻقتضاء ،مراقبة نفسية وبيداغوجية من طرف نفساني عيادي
أو نفساني ﰲ تصحيح النطق والتعبير اللغوي.
اﳌاّدة  : ١7زيـ ـادة عـ ـﲆ برامج النشاط ـات اﳌطبق ـة ،يمكن
اﳌؤسسات أن تقدم نشاطات اختيارية بناء علـى ترخيص
من اﳌديرية اﳌكلفة بالنشاط اﻻجتماعي للوﻻية.
اﳌاّدة  : ١٨يتعﲔ عﲆ اﳌؤسسات ضمان استمرار نشاطاتها
عﲆ مدار السنة ،ما عدا أيام الراحة اﻷسبوعية واﻷعياد الرسمية.
الفصل الثالث
شروط إنشاء مؤسسات استقبال
الطفولة الصغيرة
اﳌاّدة  : ١٩تنشـ ـأ مـ ـؤسس ـ ـات استقب ـ ـال الطفـ ـولـ ـة الصغيـ ـرة
مـ ـ ـن ط ـ ـرف اﳌؤسس ـ ـ ـات واﻹدارات العمومي ـ ـة وك ـ ـذا اﻷشخـ ـاص

– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
– نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات
التي ﲤارس نشاطاتها بهدف مربح،
– برنامج نشاطات،
– قائمة اﳌستخدمﲔ البيداغوجيﲔ واﻹداريﲔ والتقنيﲔ
تبّين الشهادات واﳌؤهﻼت اﳌطلوبة،
– بيـ ـان وصف ـ ـ ـي للتجهي ـ ـ ـزات والوسائ ـ ـل البيداغوجيـ ـ ـة
والتعليمية الضرورية،
– بطـ ـاقـ ـ ـة تق ـنيـ ـة تب ـ ـﲔ الهي ـاك ـ ـ ـل وطاق ـ ـ ـة استيـعـ ـ ـاب
اﳌؤسس ـة وف ـق النمـوذج الذي تعّده اﳌصالح اﳌختصة للوزارة
اﳌكلفة بالتضامن الوطني،
– السند القانوني لشغل اﶈﻼت،
– شه ـ ـادة مطابقـ ـة تعدهـ ـا اﳌصال ـ ـح التقنية اﳌختصة
أو ،إذا تعذر ذلك ،تقرير خبرة تعّده مصالح اﳌراقبة التقنية
للبناء أو مكتب دراسات معتمد.
ويستكمل اﳌلف ﲟحضر للزيارة اﳌسبقة للمحﻼت ،تعّده
ﳉـن ـ ـة مش ـت ـركـ ـ ـة تض ـ ـم ﳑثـ ـ ـﲇ اﳌ ـدي ـري ـ ـة اﳌكلفـ ـ ـة بالنشـ ـ ـاط
اﻻجتماعـ ـ ـي للوﻻيـ ـ ـة ومدي ـريـ ـة التعميـ ـر والهن ـدسـ ـة اﳌعمـاريـ ـة

الطبيعـ ـ ـيﲔ واﳌعنـ ـ ـويﲔ اﳋاضـ ـ ـعﲔ للقان ـ ـون الع ـ ـام واﳋ ـاص

والبنـ ـاء ،وك ـ ـذا مصال ـح اﳊمايـ ـة اﳌدنيـة وفق النموذج الذي تعّده

اﳌنصوص عليهم ﰲ اﳌادة  ٣أعﻼه.

اﳌصالح اﳌختصة للوزارة اﳌكلفة بالتضامن الوطني.
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 - ٢بالنسبة للشخص اﳌعنوي :
إضافة للوثائق اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة ) (١أعﻼه ،نسخة
من القانون اﻷساسي للشخص اﳌعنوي.
اﳌاّدة  : ٢٤يودع اﳌلف اﻹداري والتقني اﳌرفق باﻻكتتاب
ﰲ دفتـ ـر اﻷعبـ ـاء لـ ـ ـدى اﳌديريـ ـة الوﻻئيـ ـة اﳌكلفـ ـة بالنشـ ـ ـاط
اﻻجتماعي ،مقابل وصل إيداع يسّلم لصاحب الطلب.
اﳌاّدة  : ٢5تت ـ ـأكـ ـ ـ ـد اﳌـديـ ـري ـ ـة الـ ـوﻻئيـ ـة اﳌكل ـفـ ـة بالنشـ ـاط
اﻻجتماع ـي م ـن مطابق ـة اﳌل ـف اﻹداري والتقنـي ودفت ـر اﻷعبـاء،
وتعرضـ ـه عﲆ اللجنة اﳋاصة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة 2٦
أدن ـاه ﰲ أج ـل أقصاه خمس ـة عشـر ) (١٥يوما ،ابتـداء مـن تاريـخ
إيداع اﳌلف.
اﳌاّدة  : ٢٦تنشأ ﳉنة خاصة تكلف بدراسة ملفات طلب
إنشاء اﳌؤسسات وإبداء الرأي اﳌعلل ﰲ مطابقة وتأهيل
اﳌلف ـ ـ ـات اﻹداري ـ ـة والتقني ـ ـة مرفق ـ ـة بدفتـ ـر الش ـروط ﰲ أجل
أقصاه عشرون ) (2٠يوما.
ويمكنها ،عند اﻻقتضاء ،طلب معلومات تكميلية.
اﳌاّدة  : ٢7تـ ـرسـ ـل اﳌلفـ ـ ـات اﻹداريـ ـة والتقـنيـ ـة للطلبـ ـات
مرفقـ ـ ـة بالـ ـرأي اﳌعـ ـ ـلل م ـن اللجن ـة اﳋاص ـة ،إﱃ ال ـ ـواﱄ ال ـ ـذي
يبـ ـ ـتّ ﰲ طلـ ـ ـب إنشـ ـ ـاء اﳌ ـؤسسـ ـات ،ﰲ أج ـ ـل ﻻ يتعـ ـدى واحـ ـ ـدا
وعشرين ) (2١يوما.
يجـ ـب أن يبّلـ ـغ ق ـرار الـ ـواﱄ إﱃ صاحـ ـب الطلـ ـب ﰲ أج ـل
أقصاه ثمانية ) (8أيام ،ابتداء من تاريخ توقيع القرار.
اﳌاّدة  : ٢٨يجب أن يتضمن قرار اﻻعتماد ،عﲆ اﳋصوص
اسم اﳌؤسس وصنف اﳌؤسسة وطاقة اﻻستيعاب واﳋدمات
اﳌقدمة.
اﳌاّدة  : ٢٩يمكن صاحب الطلب ،ﰲ حالة رفض طلبه ،تقدﱘ
طعـ ـن ل ـدى الوزي ـر اﳌكل ـف بالتضامـن الوطني ،ﰲ أجـل أقصـاه
شهر واحد ) ،(١ابتداء من تاريخ تبليغه القرار.
اﳌاّدة  : 3٠تتشكل اللجنة اﳋاصة التي يرأسها اﳌدير
اﳌكلف بالنشاط اﻻجتماعي للوﻻية ،من :
– ﳑثل عن مديرية التنظيم والشؤون العامة للوﻻية،
– ﳑثل عن مديرية الصحة والسكان للوﻻية،

– ﳑثل عن اﳌجموعة اﻹقليمية للدرك الوطني،
– ﳑثل عن اﻷمن الوطني عﲆ مستوى الوﻻية،
– رئيس اﳌصلحة اﳌكلفة بالطفولة عﲆ مستوى مديرية
النشاط اﻻجتماعي والتضامن للوﻻية،
– مدير مؤسسة للطفولة اﳌسعفة،
– مفتـ ـ ـش بيداغوجـ ـ ـي مكلـ ـ ـف باﳌقاطعـ ـ ـة ،مكـ ـ ـان إنشـ ـاء
اﳌؤسسة،
– ﳑثلـ ـ ـﲔ ) (2عـ ـ ـن اﳉمعي ـ ـات ذات الطاب ـ ـع اﻻجتماع ـ ـ ـي
واﻹنساني الناشطة ﰲ مجال حماية وترقية الطفولة.
يمك ـ ـن اللجنـ ـة اﳋاص ـ ـة اﻻستعان ـ ـة بكـ ـل شخـ ـص بإمكانـ ـه
مساعدتها ﰲ أشغالها بحكم كفاءته.
تتـ ـ ـوﱃ مصال ـ ـح اﳌديري ـ ـة اﳌكلف ـ ـة بالنش ـ ـاط اﻻجتماعـ ـي
للوﻻية أمانة اللجنة اﳋاصة.
اﳌاّدة  : 3١يعّين أعضاء اللجنة اﳋاصة ﲟوجب قرار من

الواﱄ بناء عﲆ اقتراح من السلطات والهيئات واﳌنظمات
التي يتبعونه ـ ـا ﳌـ ـدة ثـ ـﻼث ) (٣سنـ ـوات قابل ـة للتجديد .وﰲ
حالـ ـ ـة إنقط ـ ـاع عه ـ ـ ـدة أح ـ ـ ـد اﻷعضـ ـاء ،يت ـ ـم استخﻼف ـ ـه حس ـ ـ ـب
اﻷشكال نفسها للمدة اﳌتبقية من العهدة.
اﳌاّدة  : 3٢ﲡتم ـ ـع اللجنـ ـة اﳋاصـ ـة كـ ـل شهري ـ ـن ) (2ﰲ
دورة عاديـ ـة باستدعـ ـاء م ـ ـ ـن رئيسهـ ـا ،ويمكنهـ ـا اﻻجتماع ﰲ
دورة غي ـ ـر عادي ـ ـة بنـ ـاء عـ ـﲆ طل ـ ـب مـ ـن رئيسهـ ـا أومـ ـن ثلثي
) (٣/2أعضائها.
تتخـ ـ ـذ م ـ ـداوﻻت اللجن ـ ـة اﳋاصـة بأغلبية أصوات اﻷعضاء
اﳊاضري ـ ـن ،وﰲ حال ـ ـة تسـ ـاوي ع ـ ـدد اﻷص ـ ـوات يكـ ـون صـ ـوت
الرئيس مرجحا.
اﳌاّدة  : 33تـ ـ ـدّون مـ ـ ـداوﻻت اللجن ـ ـة اﳋـاصـ ـة ﰲ محاضـ ـ ـ ـر

تسجـل ﰲ سجـل مرق ـم ومؤشـر عليـه من طرف رئيسها ،وترسل
إﱃ الواﱄ وإﱃ اﳌدير اﳌكلف بالنشاط اﻻجتماعي للوﻻية.

اﳌاّدة  : 3٤تعّد اللجنة اﳋاصة نظامها الداخﲇ وتصادق عليه.
اﳌاّدة  : 35تعّد اللجنة تقريرا سنويا تقـّيم فيـه نشاطاتهـا،

وترسـله إﱃ الوزيـر اﳌكـلف بالتـ ـضامن الوطني وإﱃ الواﱄ.

– ﳑثل عن مديرية التربية للوﻻية،
– ﳑثل عن مديرية الشؤون الدينية واﻷوقاف للوﻻية،
– ﳑثل عن مديرية التعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء
للوﻻية،

الفصل الرابع
تنظيم مؤسسات استقبال
الطفولة الصغيرة وسيرها
القسم اﻷول

– ﳑثل عن مديرية التجارة للوﻻية،
– ﳑثل عن مديرية الشباب والرياضة للوﻻية،
– ﳑثل عن مديرية اﳊماية اﳌدنية للوﻻية،
– رئيـ ـس اﳌجلـ ـس الشعبـ ـي البل ـ ـدي للبلديـ ـة مك ـ ـان إنش ـاء
اﳌؤسسة ،أو ﳑثله،

اﳌدير
اﳌاّدة  : 3٦يسّير اﳌؤسسة بصفة فعلية ودائمة مدير

وتزود بفرقة نفسية بيداغوجية ﲢدد تشكيلتها وتنظيمها

وسيرها ﲟوجب النظام الداخﲇ النموذجي اﳌنصوص عليه
ﰲ اﳌادة  ١١أعﻼه.
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اﳌاّدة  : 37يجب أن يكون مدير اﳌؤسسة :
– جزائري اﳉنسية،
– بالغا من العمر  28سنة عﲆ اﻷقل،
– يثبت :
* إمـ ـا شهـ ـادة جامعي ـ ـة أو شهـ ـ ـادة معادلـ ـة ذات صلة
ﲟوضوع اﳌؤسسة ،ويثبت ثﻼث ) (٣سنوات ،عﲆ اﻷقل،
من اﳋبرة اﳌهنية ﰲ مجال التكفل باﻷطفال،
* إم ـا شهـ ـادة ﰲ اﳌجـ ـال ذي صلـ ـة ﲟهـ ـام اﳌؤسس ـة،
ويثب ـ ـت خم ـ ـس ) (٥سنـ ـوات مـ ـن اﳋبـ ـرة اﳌهنيـ ـة ﰲ مجـ ـال
التكفل باﻷطفال.
– يتمتع بحقوقه الوطنية واﳌدنية،

– إعداد التقرير السنوي عن نشاط اﳌؤسسة وإرساله إﱃ
اﳌدير اﳌكلف بالنشاط اﻻجتماعي للوﻻية.
اﳌاّدة  : ٤٠ﻻ يمك ـ ـ ـن مديـ ـ ـر اﳌؤسس ـ ـة أن يديـ ـر أكثـ ـر مـ ـن
مؤسسة ﰲ آن واحد.
اﳌاّدة  : ٤١يجب عﲆ اﳌؤسس أن يبلغ اﳌديرية اﳌكلفة
بالنشاط اﻻجتماعي للوﻻية بكل تغيير ﳌدير اﳌؤسسة ﰲ
أجل ﻻ يتعدى ثمانية ) (8أيام.
ﰲ حالـ ـة شغ ـور منص ـب اﳌدي ـر ،يخلفـ ـه مؤقتا عض ـو مـن
سـ ـ ـلك اﳌستخـ ـدمـ ـ ـﲔ البيداغـ ـوج ـ ـ ـيﲔ يعينه اﳌؤسس لفترة
ﻻ تتجاوز ثﻼثة ) (٣أشهر ﰲ انتظار تعـ ـيﲔ مديـ ـر جدي ـد من
طـ ـ ـرف اﳌـ ـؤسس الـ ـذي يعلـم بذلك اﳌديرية اﳌكلفة بالنشاط
اﻻجتماعي للوﻻية.

– يك ـ ـون غيـ ـر محكـ ـوم عليـ ـه بعقوبـ ـة مشينـ ـة أو منافية
ﳌمارسة النشاط،
– يـ ـ ـق ـ ـ ـدم شه ـ ـ ـ ـادة طـ ـ ـب ـ ـي ـة تث ـ ـب ـت أه ـليته البدنية والعقلية
ﳌمارسة مهامه.
اﳌاّدة  : 3٨يعـّين مدي ـر اﳌؤسس ـة م ـن بﲔ اﻷشخـاص الذيـن
لديه ـم شهـ ـادات ،ﻻ سيمـ ـا ﰲ مجـ ـاﻻت اﻹدارة والتسيي ـر وعل ـم
النفس والتربية والتعليم اﳌتخصص وعلم اﻻجتماع التربوي
والعائﲇ والعلوم اﻹدارية والقانونية.
اﳌاّدة  : 3٩يضمن اﳌدير السير اﳊسن للمؤسسة ،ويكلف
بهذه الصفة عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ﲤثيل اﳌؤسسة أمام العدالة وﰲ جميع أعمال اﳊياة
اﳌدنية،
– إعداد اﳌشاريع اﻻجتماعية التربوية وبرامج نشاطات
اﳌؤسسة ومتابعة تنفيذها،
– تطبيق اﳌشروع اﻻجتماعي والتربوي للمؤسسة،
– ضمان سﻼمة اﻷطفال ورفاهيتهم،
– تطبيق النظام الداخﲇ للمؤسسة،
– تطبيق قواعد الصحة والسﻼمة والنظافة داخل اﳌؤسسة،
– تأطيـ ـر الفريـ ـق النفسـ ـي البيداغوج ـي وتنسيق اﻷنشطة
التربوية،
– ﲢضير مشروع ميزانية اﳌؤسسة وحساباتها وضمان
تنفيذها،
– اﻷمر بصرف إيرادات ونفقات اﳌؤسسة،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع
والتنظيم اﳌعمول بهما،
– تعيﲔ مستخدمي اﳌؤسسة،
– ﳑارسـ ـ ـة السلطـ ـة السلّميـ ـة عـ ـﲆ مجم ـ ـوع مستخدم ـي
اﳌؤسسة،
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القسم الثاني
اﳌستخدمون
اﳌاّدة  : ٤٢يتعّين عﲆ اﳌؤسسات أن يتوفر لها مستخدمون

بـيـداغـوجـيـون وإداريـون ضروريـون لـتـنـفـيـذ مشروعـهـا الـتـربـوي
والتعليمي قصد :

– مرافق ـ ـة الطفـ ـل لتحقيـ ـق استقﻼليت ـه م ـع احت ـرام قدراته
الفردية ومواهبه،
– تعزيز اﻻنتماء لدى الطفل بالتنشئة عﲆ القيم الدينية
واﻷخﻼقية واﻻجتماعية واﶈافظة عﲆ البيئة،
– تنمية القدرات النفسية واﳊركية واللغوية للطفل،
– تنمية شخصية الطفل،
– استقبال وتوجيه اﻷطفال وأوليائهم،
– التكفل باﻷطفال اﳌعوقﲔ اﳌستقبلﲔ ﰲ اﳌؤسسة.
اﳌاّدة  : ٤3يكلف اﳌستخدمون اﳌسؤولون عن اﻻستقبال
والتوجيه عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تلقﲔ اﻷطفال سلوكات لتحقيق استقﻼليتهم الذاتية،
– مراقبة اﻷطفال خﻼل أوقات الراحة،
– تنظيم دخول اﻷطفال إﱃ قاعاتهم،
– اﳊرص عﲆ سﻼمة اﻷطفال وأمنهم داخل اﳌؤسسة،
– تنظيم دخول وخروج اﻷطفال من اﳌؤسسة،
– اﳊرص عﲆ تسليم اﻷطفال ﻷوليائهم أو اﻷشخاص اﳌرخص
لهم.
اﳌاّدة  : ٤٤يكل ـ ـ ـ ـف اﳌست ـخ ـ ـ ـدمـ ـ ـ ـون الب ـيداغـ ـ ـوجي ـ ـ ـون ع ـ ـ ـﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اﻹيقاظ والتنشيط النفسي اﳊركي للرضيع وللطفل،
– رعاية اﻷطفال الصغار،
– تعليم اﻷطفال التربية خﻼل فترة الطفولة اﳌبكرة،
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– ﲢفيز إمكانات اﻷطفال الصغار،
– مراف ـ ـق ـ ـ ـة ودعـ ـ ـم وتوجي ـ ـه اﻷطف ـ ـال ﰲ مختلـف تعلماتهم

– احتـ ـرام اﻷحكـ ـام التشريعيـ ـة والتنظيمـ ـية اﳌعمـ ـول بها
السارية عﲆ الطفولة الصغيرة،
– احترام بنود دفتر اﻷعباء،

واكتشافاتهم،
– تشجيع وتقييم اﻷطفال،
– ﲢفيز التنمية اﻻجتماعية لﻸطفال واستقﻼليتهم ،عن
طريق اللعب ،من خﻼل اﻷنشطة اﳉماعية واﻷغاني واﻷلعاب
والكتب واﻷنشطة اﳌتنوعة،
– متابعة التطور الكﲇ للطفل والتكيف اﻷفضل مع احتياجاته
وقدراته،
– السهر عﲆ تنمية اﻹبداع لدى الطفل،

– مسك اﳌلفات اﻹدارية والصحية لﻸطفال واﳌستخدمﲔ،
– مسك السجﻼت والوثائق اﻹدارية.
اﳌاّدة  : ٤٨يتع ـ ـّين ع ـﲆ اﳌصال ـح اﳌكلفـ ـة باﳌراقبـ ـة التابعة
لل ـوزارة اﳌكلف ـة بالتضام ـن الوطني ،إع ـداد محضـر تـ ـ ـدّون فيـ ـه
اﳌـ ـﻼحـظات ،وعند اﻻقتضاء ،اﳌخالفات والتقصيرات اﶈتملة.
وترسـ ـ ـل نسخ ـ ـة م ـ ـ ـن اﶈ ـضـ ـ ـر إﱃ مـ ـديـ ـر النشـ ـ ـاط اﻻجتمـاعـ ـ ـي
والتضامن للوﻻية وإﱃ اﳌؤسس وإﱃ مدير اﳌؤسسة ﰲ أجل
ثمانية ) (8أيام ،ابتداء من تاريخ اﳌراقبة.

– تشجي ـ ـع التبـ ـادﻻت مـ ـن خـ ـﻼل اﻷلعـ ـاب أو اﻷنشط ـ ـة أو

اﳌاّدة  : ٤٩ﰲ حـ ـال ـ ـ ـة معـ ـاين ـ ـة مخ ـالفـ ـ ـات أو تقصيـ ـ ـ ـرات
لﻸحكـ ـام التشريعية والتنظيمي ـ ـة وك ـ ـذا لبنـ ـود دفتـ ـر اﻷعبـ ـاء،
يعذر مدير النشاط اﻻجتماعي والتضامن للوﻻية اﳌؤسسة
كتابيا ،لغرض تدارك ذلك ﰲ أجل أقصاه خمسة عشر )(١٥
يوما ،ابتداء من تاريخ تبليغها ﲟحضر.

اﳌاّدة  : ٤5يجب أن يستوﰲ اﳌستخدمون البيداغوجيون

وﰲ حالة عدم اﻻمتثال لﻺعذار ،تتعرض اﳌؤسسة للعقوبات
اﻹدارية اﻵتية :

اﶈادثات اﳉماعية،
– اﳊفاظ عﲆ نظافة اﶈﻼت واﻷثاث واﻷشياء اﳌوجودة،
– تطبيق اﳌشروع البيداغوجي ضمن الفريق.
والتقنيون للمؤسسات شروط الشهادات واﳌؤهﻼت والكفاءات
الضروري ـة ﳌمارس ـة النشاطـ ـات اﳌتعلقـ ـة بالتكف ـل بالطفول ـة
الصغيرة اﳌعمول بها عﲆ مستوى قطاع التضامن الوطني.
اﳌاّدة  : ٤٦يمكن أن تستفيد اﳌؤسسات ،بطلب منها ،من
مساعدة تقنية من اﳌراكز الوطنية للتكوين التابعة للـ ـوزارة
اﳌكلفـ ـ ـة بالتض ـام ـ ـن الـ ـوطن ـي ،ﻻ سيم ـ ـا فيمـ ـا يتعل ـ ـق بتكوي ـ ـن

– الغلق ﳌدة ثﻼثة ) (٣أشهر،
– الغلق ﳌدة ستة ) (٦أشهر ﰲ حالة تكرار اﳌخالفات،
– سحب اﻻعتماد عـﲆ أساس التقري ـر ال ـذي يع ـّده مديـر النشاط
اﻻجتماعـي والتضامـن للوﻻيـة ،والـذي يتعـّين عليـه إعﻼم اﳌصالح
اﳌلحقة للمركز الوطني للسجل التجاري اﳌختصة إقليميا.

اﳌستخدمﲔ التقنيﲔ وﲢسﲔ مستواهم وﲡديد معارفهم.
تكون شروط وكيفيات اﳌساعدة التقنية اﳌنصوص عليها
ﰲ الفقرة أعﻼه ،موضوع اتفاقية تبرم بﲔ اﳌراكز الوطنية
للتكـ ـوي ـ ـن التـ ـابعـ ـ ـ ـ ـة للـ ـ ـ ـوزارة اﳌكلـف ـ ـ ـ ـة بالتضـ ـ ـامـ ـ ـ ـن الوطن ـ ـي
واﳌؤسسـات.
الفصل اﳋامس
اﳌراقبة
اﳌاّدة  : ٤7زيادة عﲆ أشكال اﳌراقبة اﻷخرى اﳌنصوص
عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ،تخضع اﳌؤسسات
للمراقبة الدورية ﳌصالح الوزارة اﳌكلفة بالتضامن الوطني.
ب اﳌراقبة خصوصا ،عﲆ ما يأتي :
يجب أن تنص ّ
– ت ـط ـب ـي ـق الـبـرامج الـبـيـداغـوجـيـة اﳌقـررة مـن قـبـل مصالـح
الوزارة اﳌكلفة بالتضامن الوطني ،والوزارة اﳌكلفة بالتربية
الوطنية،
– احترام قائمة الوجبات الغذائية الصحية وتوازنها،
– احترام مقاييس الوقاية الصحية واﻷمن،
– احتـ ـ ـرام مقاييـ ـس تخزيـ ـن اﳌـ ـواد الغذائيـ ـة ومطابقته ـ ـا
للسﻼمة الصحية،

الفصل السادس
أحكام انتقالية وختامية
اﳌاّدة  : 5٠يتع ـ ـّين عـ ـﲆ اﳌؤسسـ ـات اﳌعتمـ ـدة ﰲ إط ـ ـار
اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  28٧-٠8اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٧رمضـان عام
 ١٤2٩اﳌـ ـواف ـ ـ ـق  ١٧سبتـ ـ ـمبـ ـر سنـ ـ ـة  2٠٠8واﳌذك ـ ـ ـ ـور أعـ ـ ـ ـﻼه،
أن تتطابق مع أحكام هذا اﳌرسوم ﰲ أجل ﻻ يتعدى سنة
واحدة ) ،(١ابتداء من تاريخ نشره ﰲ اﳉريدة الّرسمّية.
اﳌاّدة  : 5١تلغـ ـ ـ ـى اﻷحك ـ ـام اﳌتعلق ـ ـة ﲟـ ـؤسسات استقبال
الطفولـ ـة الصغي ـرة اﳌنص ـوص عليه ـا ﰲ اﳌرسـوم التنفيذي
رق ـ ـم  28٧-٠8اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٧رمض ـ ـان عـ ـ ـام  ١٤2٩اﳌوافـ ـ ـ ـق ١٧
سبتمب ـ ـر سنـ ـة  2٠٠8الـ ـذي يحـ ـدد شـ ـروط إنش ـاء مؤسسات
ومراك ـ ـز استقب ـ ـال الطفولـ ـ ـة الصغي ـ ـرة وتنظيمه ـ ـا وسيـرهـ ـا
ومراقبتها.
اﳌاّدة  : 5٢ينشـ ـر هـ ـذا اﳌرسـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـدة الّرسمـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٦محّرم عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٦سبتمبر
سنة .2٠١٩
نور الدين بدوي
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دفتر اﻷعباء النموذجي اﳌطبق عﲆ مؤسسات
استقبال الطفولة الصغيرة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهـ ـ ـدف دفت ـ ـر اﻷعب ـ ـاء النموذجـ ـي هـ ـ ـذا إﱃ
ﲢديد شروط اﻹنشاء واﻻلتزامات اﳌطبقة عﲆ مؤسسات
استقبال الطفولة الصغيرة طبقا ﻷحكام اﳌرسوم التـنـفـيذي
رق ـ ـم  2٥٣-١٩اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٦محـ ـّرم ع ـ ـام  ١٤٤١اﳌوافـ ـ ـق ١٦
سبتمب ـ ـر سنة  2٠١٩ال ـ ـ ـذي يحدد شـ ـ ـروط إنش ـ ـاء مؤسسـ ـات
استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.
اﻻلتزامات اﳌتعلقة بنشاطات التكفل
اﳌاّدة  : ٢تلتـ ـزم مؤسسـات الطفولة الصغيرة باستقبال
اﻷطـف ـ ـ ـال البـالغـ ـ ـ ـﲔ م ـ ـن العـ ـمـ ـ ـر ث ـﻼث ـ ـة ) (٣أشه ـ ـ ـر إﱃ أق ـ ـ ـل م ـ ـن
س ـت ) (٦سن ـوات ،والسهـ ـر ع ـﲆ صحتهـ ـم وعـ ـﲆ نموهـ ـم وأمنه ـم
ورفاهيتهم.
اﳌاّدة  : 3تلت ـ ـ ـزم اﳌؤسس ـ ـات باستقبال حصريا اﻷطفال
البالغﲔ سنا توافق السن اﳌبـ ـّينة ﰲ قـرار اﻻعتماد ،وتلتزم
أيضا ﲟا يأتي :

ﻻ تستقبـ ـ ـل أكث ـ ـر م ـ ـن ع ـ ـدد اﻷطفـ ـال اﳌب ـ ـﲔ ﰲ ق ـ ـرار
–أ ّ
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– أن ﲢدد العﻼقة بﲔ مساحة اﶈل وعدد اﻷطفال اﳌستقبلﲔ
بـ  ١,٤٠متر مربع لكل طفل،
– أن تضمن اﳊد اﻷقصى للرؤية بالنسبة للمستخدمﲔ
الذين يجب عليهم مراقبة دائمة لﻸطفال )النوافذ والفتحات
والرواشن واﻷبواب الزجاجية ،وﲡنب اﳌساحات والزوايا
اﳋفية(،
– أن ﲡه ـز اﻷب ـواب ﲟقاب ـض واقية م ـن ش ـد اﻷصاب ـع وك ـذا
ﲟقابض بعيدة عن متناول اﻷطـفال )ارتفاع  ١,٤٠م( ،ﻻ سيما
منها اﻷبواب التي تؤدي إﱃ اﳋارج أو إﱃ أماكن خطيرة،
– أن تثبـ ـت اﳌقابـ ـس الكهـربائي ـة بارتفـ ـاع  ١,٤٠م يجعله ـ ـا
بعيدة عن متناول اﻷطفال،
– أن تقوم بالتهيئة العامة للمباني وأجنحة اﳌؤسسة عﲆ
مخـ ـارج نجـ ـ ـدة تسم ـح بإخ ـ ـﻼء اﻷم ـاك ـن بصف ـ ـة سهلـ ـة وسريع ـة،
ﻻ سيما ﰲ حالة نشوب حريق أو اختناق أو فيضان.
كما تلتزم أيضا بـما يأتي :
– استعم ـ ـال اﻷرضيـ ـات ﲟ ـ ـواد غيـ ـر زﳉـ ـة بقـ ـدر أدنـ ـى مـ ـن
الفواصل،
– تخصيص فضاء داخﲇ وخارجي للعب والترفيه يستجيب
ﳌعايير اﻷمن والسﻼمة لفائدة اﻷطفال،

اﻻعتماد،
– تطبيق برنامج نشاطات مﻼئمة ﻻحتياجات اﻷطفال،
– إبقاء اﻷطفال ﲢت مسؤوليتهم منذ التحاقهم ﰲ الصباح
إﱃ غايـ ـة مغادرتهـ ـم اﳌؤسسـ ـة ﰲ اﳌسـ ـاء ،وتسليـ ـم اﻷطف ـ ـال
اﳌستقبلﲔ إﱃ أوليائهم أو اﻷشخاص اﳌرخص لهم،
– تنظيم يوم ﰲ اﻷسبـوع ﻻستقبال أولياء اﻷطفال وﲤكينهم
من اﻹطﻼع عﲆ ظروف التكفل بأطفالهم،
– تطبي ـ ـق سع ـ ـر يتـ ـﻼءم وطبيع ـ ـة نشاطهـ ـا غيـ ـر اﳌربـ ـح،
ﻻسيما بالنسبة لﻸطفال اﶈرومﲔ اﳌتكفل بهم من طرف
اﳉمعيات.

– تخصـ ـيص فض ـاء ﻻستقـبال اﻷولياء يستجيب ﳌعايير
تسهيل الوصول والتبادل مع اﳌستخدمﲔ،
– تخـصـ ـ ـيص عـ ـ ـدة مـ ـراق ـ ـ ـد حس ـ ـ ـب الفئـ ـة العم ـ ـريـ ـة لﻸطفـ ـ ـ ـال
اﳌستقبلﲔ وعددهم )اﳌساحة الﻼزمة قدرها  2متر مربع لكل
سرير(،
– توفيـ ـر مك ـان ﳊف ـ ـظ اﻷلعـ ـاب واﻷجهـ ـ ـزة الت ـي يستعملهـ ـ ـا
اﻷطفال ﰲ اﻷماكن اﳋارجية،
– احترام مقاييس تسهيل الوصول للفضاءات اﳌخصصة
لﻸطفال اﳌعوقﲔ،

اﻻلتزامات التقنية ﳌؤسسات استقبال
الطفولة الصغيرة
اﳌاّدة  : ٤تلتزم اﳌؤسسات بالشروط واﳌعايير اﻵتية :
 (١اﳌوقع  :أن تكـ ـون بعي ـدة ع ـن مختلـف مصادر اﻷضرار
التي قد تلحق أذى بأمن اﻷطفال وصحتهم.
 (٢اﶈﻼت  :يجب أن تستجيب للمقاييس اﻵتية :
– أن تكون محﻼت مكيفة مع النشاطات اﻻجتماعية التربوية
وموجهة حصريا لنشاطات تنمية اﻷطفال وإدماجهم اﳌدرسي
واﻻجتماعي،
– أن تتوف ـ ـر ع ـ ـﲆ التجهيـ ـزات اﳌﻼئمـ ـة ﳌمارسـ ـة نش ـ ـاط
استقبال الطفولة الصغيرة،

– استعمال أثاث يستجيب ﳌعايير اﻷمن والنظافة اﳌعمول
بها،
– توفير خزانة أدوية بعيدة عن متناول اﻷطفال،
– توفير خزان مائي يستجيب للمقاييس والشروط الصحية
يتناسب مع طاقة استيعاب اﳌؤسسة،
– تزوي ـ ـد اﳌؤسسـ ـة باستم ـ ـرار باﳌـ ـاء لضمـ ـان النظاف ـ ـة
واﻻستهﻼك باﳌاء الشروب،
– تخصيص دورة مياه لكل مجموعة من خمسة عشر )(١٥
طفـﻼ تكـون قياساتهـا وتهيئتهـا مناسبـة للفئتـﲔ العمريـتﲔ
)أقل مـن ثـﻼث ) (٣سنـوات وأكثـر مـن ثـﻼث ) (٣سنـوات( ،مـع
أخـذ بعـﲔ اﻻعتبار فئة اﻷطفال اﳌعوقﲔ عﲆ أن تكون دورات
اﳌياه فردية مع فصل مراحيض الذكور عن مراحيض اﻹناث،
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اﻻلتزامات اﻹدارية ﳌؤسسات استقبال

– تزويد اﳌؤسسة بكل ﲡهيزات ووسائل مكافحة اﳊريق
والكشف عن تسربات الغاز،
– إلص ـاق إشع ـارات التوجي ـه ض ـد اﳊري ـق وغيرها وإعﻼم
مجمل اﳌستخدمﲔ بها،
– توفيـ ـر حجـ ـم هـ ـواء ضـ ـروري لﻸطفـ ـال يحـ ـدد بـ  ٤أمت ـار
مكعبة )م (٣من الهواء لكل طفل،
– توفير مساحة الواجهة اﳌفتوحة ،ﲢدد بـ  ١٠إﱃ % ١٥
من مساحة أرضية اﶈل ،تضمن اﻹضاءة والتهوئة،
– توفير فتح أبواب الدخول ﰲ اﲡاه اﳋارج،
– تهيئـ ـة اﶈـ ـﻼت بطريقـ ـة تسم ـح بفص ـل اﻷطفـ ـال الذيـ ـن
يمشون عن الذين ﻻ يمشون،
– التوفـ ـ ـر عـ ـﲆ مطبـ ـخ منفصـ ـل عـ ـن قاع ـة اﻹطعـ ـام وغرف ـة
الرضاعة.
 (3الفناء  :تلتزم اﳌؤسسات بالتزود بـما يأتي :
– مقاعد اﳉلوس،
– مساحات خضراء،
– فضاءات الترفيه.
 (٤الهياكل  :تلتزم اﳌؤسسات بتوفير ما يأتي :
– مكتبة،
– مكاتب إدارية،

الطفولة الصغيرة
اﳌاّدة  : 5يتعﲔ عﲆ اﳌؤسس أو اﳌمثل القانوني للشخص
اﳌعنوي تقدﱘ ملف إداري وتقني مرفق بدفتر اﻷعباء يصادق
ويوقع عليه اﳌؤسس ،ويتضمن الوثائق اﻵتية :
أ( بالنسبة للشخص الطبيعي :
– طلب خطي،
– شهادة اﳉنسية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
– نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات التي
ﲤارس نشاطاتها بهدف مربح،
– برنامج النشاطات،
– قائمة اﳌستخدمﲔ البيداغوجيﲔ واﻹداريﲔ والتقنيﲔ
تبّين الشهادات واﳌؤهﻼت اﳌطلوبة،
– بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية
الضرورية،
– بطاقة تقنية تبّين الهياكل وطاقة استيعاب اﳌؤسسة

حسب النموذج الذي تعّده مصالح الوزارة اﳌكلفة بالتضامن
الوطني،
– السند القانوني لشغل اﶈﻼت،
– شهادة مطابقـة تعـدها اﳌـصالح التقنية أو إذا تعذر ذلك،

– قاعة جلوس،

تقريـ ـر خب ـرة تع ـّده مصال ـح اﳌراقبـة التقنيـة للبنـاء أو مكتـب

– قاعة عﻼج مجهزة بعتاد اﻻستعجال اﻷوﱄ،

دراسات معتمد.

– مخرن،
– كاميرات مراقبة داخلية لضمان أمن وسﻼمة اﻷطفال
طبقا للتنظيم اﳌعمول به.
 (5التكييف الهوائي  :يت ـ ـعّين عـ ـﲆ اﳌؤسسـ ـات الت ـزود
بجهـ ـاز تدفئـ ـة و/أو تكييـ ـف الهـ ـواء ﰲ ك ـ ـل اﳌرافـ ـق ،عـ ـﲆ أن
يستجيب تركيبه للمقاييس اﳌعمول بها ﰲ مجال اﻷمن.
 (٦اﳋدمات  :تلتزم اﳌؤسسات بـما يأتي :

ب( بالنسب ـ ـ ـ ـة للشخ ـ ـ ـص اﳌعن ـ ـوي  :إض ـافـ ـ ـة للوثائـ ـ ـق
اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة )أ( أعﻼه :
– نسخة من القانون اﻷساسي للشخص اﳌعنوي،
اﳌاّدة  : ٦تلتزم اﳌؤسسات بالتقيد بالشروط واﳌقاييس
اﻵتية :
 - (١التسجيل  :تلتزم اﳌؤسسات ﲟسك ملف إداري لكل
طفل يشمل ما يأتي :

– تنفيذ برامج وأنشطة التكفل باﻷطفال،

– طلب خطي،

– ضمان وجبات صحية ومتوازنة لﻸطفال،

– نسخة من العقد اﳌبرم بﲔ اﳌؤسسة والوﱄ،

– إلصاق قائمة الوجبات اﻷسبوعية التي يعدها اﳌدير

– شهادة ميﻼد،

ويؤشر عليها الطبيب،

– نسخة من الدفتر الصحي،

– حفظ الطبق الشاهد للوجبة وفق التنظيم اﳌعمول به،

– صورتان شمسيتان،

– ضمان اﳌرافقة النفسية واﻻجتماعية لﻸطفال.

– شهادة طبية.
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 - (٢التأطير  :تلتزم اﳌؤسسات بـما يأتي :
أ( بالنسبة للمدير  :يجب أن يستوﰲ الشروط اﻵتية :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يبلغ من العمر  28سنة عﲆ اﻷقل،
– أن يكون حائزا :
* إما شهادة جامعية أو شهادة معادلة ذا صلة ﲟوضوع
اﳌؤسسة ،وأن يثبت ثﻼث ) (٣سنوات ،عﲆ اﻷقل ،من اﳋبرة
اﳌهنية ﰲ مجال التكفل باﻷطفال،
* إما عﲆ شهادة ﰲ مج ـال ذي صلة ﲟهام اﳌؤسسة،
وأن يثبت خمس ) (٥سنوات من اﳋبرة اﳌهنية ﰲ مجال
التكفل باﻷطفال.
– يتمتع بحقوقه الوطنية واﳌدنية،
ﻻ يكون محكوما عليه بعقوبة مشينة أو تتناﰱ مع
–أ ّ
ﳑارسة النشاط،
– أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية
ﳌمارسة مهامه.
ب( بالنسب ـ ـة للمستخـ ـدمـ ـﲔ اﳌتخـ ـصصـ ـﲔ ،يج ـ ـ ـب أن
يستوفوا الشروط اﻵتية :
– أن يكونوا متحصلﲔ عﲆ الشهادة اﳌطلوبة ﰲ اﳌؤسسات
العمومية التابعة لوزارة التضامن الوطني،
– أن يتمتعوا بحقوقهم الوطنية واﳌدنية،
ﻻ يكونوا قد تعّرضوا لعقوبة مشينة أو تتناﰱ مع ﳑارسة
–أ ّ

النشاط،

– أن يقدموا شهادتﲔ طبيتﲔ )عامة وصدرية(.
يج ـب أن يك ـون ع ـدد اﳌستخدمـﲔ اﻹداريﲔ والتقنيﲔ كـافـيا
لﻼستجابـ ـة ﻻحـتيـاج ـ ـات اﻷطـفـ ـال اﳌستقبلـ ـﲔ ،ﻻ سيم ـا منهـ ـم
النفسـ ـانيون العياديـ ـون ونفس ـانيو تصحي ـح النط ـق والتعبيـر

 - (3التأمﲔ  :تلتزم اﳌؤسسة باكتتاب عقد تأمﲔ لتغطية
اﳌسـ ـؤولية اﳌـدنيـة عـﲆ اﳌؤسسـة واﻷطفـ ـال واﳌستخدم ـﲔ،
طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
 - (٤السير  :تلتزم اﳌؤسسة بـما يأتي :
أ( اﳌهام اﻹدارية  :يجب عﲆ مدير اﳌؤسسة أن يمسك
وجوبا ومحّينا :
– سجل القيد ،تسجل فيه ألقاب وأسماء اﻷطفال وعناوين
وأرقام هواتف أوليائهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم،
ﻼ ،تسج ـل فيـ ـه تواري ـ ـخ وساع ـ ـات وأسب ـ ـاب خـ ـروج
– سج ّ
اﻷطفال،
ﻼ تقيد فيه هوية اﻷشخاص اﳌرخص لهم إحضار
– سج ـ ّ
اﻷطفال واستعادتهم،
– ملفات فردية لﻸطفال تتضمن خانـات التلقي ـح واﳊال ـ ـة
الصحي ـ ـة وكي ـ ـفيـ ـات التك ـفـ ـ ـ ـل والت ـ ـدخـ ـ ـل الطبـ ـي ﰲ اﳊ ـ ـاﻻت
اﻻستعجالية وكل اﳌﻼحظات اﳋاصة بهم،
– سجل اﳌستخدمﲔ،
– دفتر ﲢضير الوجبات الغذائية والقائمة اليومية للوجبات،
يعّده اﳌدير ويؤشر عليه الطبيب مع وجوب إلصاقها.
ب( اﳌهام التقنية :
يتعّين عﲆ مدير اﳌؤسسة إعداد النظام الداخﲇ وإلصاقه
مع اﻻلتزام بالصرامة ﰲ تطبيقه ومنح نسخة منه لﻸولياء.
يتعّين عﲆ مدير اﳌؤسسة إلصاق واحترام قائمة اﳋدمات
والتسعيرات اﳋاصة بالتكفل باﻷطفال.
يتعّين عﲆ مدير اﳌؤسسة إعداد تقرير سنوي عن نشاطات
اﳌؤس ـ ـسة البيداغ ـ ـوجيـ ـة والت ـرفيهيـ ـة ،وإرسال ـ ـه إﱃ اﳌديريـ ـة
اﳌكلفة بالنشاط اﻻجتماعي للوﻻية.

اللغوي.
يجـ ـب أن يكـ ـون اﳌستخدم ـون اﳌكلفون بضمان استقبال
الطفولـ ـ ـة الصغيرة ساﳌﲔ من أي مرض معٍد ،ويجب عليهم
اﳋضوع إﱃ مراقبة طبية مرة واحدة ) (١عﲆ اﻷقل ،كل ستة
) (٦أشهر.
يجب أن يعّين اﳌستخدمون اﳌؤهلون اﳌكلفون بتأطير

اﻷطفال عﲆ أساس :

– شخص واحد ) (١ﳋمسة ) (٥أطفال ﻻ يمشون،
– شخص واحد ) (١ﻻثني عشر ) (١2طفﻼ يمشون،
– شخص واحد ) (١لثﻼثة ) (٣أطفال معوقﲔ.
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اﳌراقبة
اﳌاّدة  : 7تلتـ ـزم اﳌؤسس ـات بتسهيـ ـل عملي ـات اﳌراقبة
من قبل أعوان اﳌديرية اﳌكلفة بالنشاط اﻻجتماعي للوﻻية
ومختلف مصالح اﳌراقبة والتفتيش اﳌؤهلة ،وتضع ﲢت
تصرفهم اﳌعلومات والوثائق الﻼزمة.
اﳌاّدة  : ٨يترتب عﲆ عدم احترام بنود دفتر اﻷعباء هذا إﱃ
تطبيـ ـق العقوبـ ـات اﳌنصـ ـوص عليهـ ـا ﰲ التشري ـع والتنظي ـم
اﳌعمول بهما.
حّرر بـ  .............................ﰲ .....................................................
قرئ وصودق عليه

