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المجمع المهني   يعرب ، 2022جانفي   28الصادر بتاريخ  كراس الشروط الجديد لفتح رياض األطفال على إثر صدور  -  2022فيفري  3تونس في 

على عدم استجابة ما جاء بكراس الشروط الجديد النتظاراته بخصوص تطوير القطاع ودعم المبادرة وتحفيز مناخ   لمحاضن ورياض األطفال بكونكت

عدم موافقته على   المهني  المجمع  االستثمار والوقوف الي جانب الباعثين في ظل األزمة الصحية واالقتصادية التي تشهدها البالد منذ سنتين و يسجل

 فصوله التالية : 

لكل مربية بالنسبة لألطفال الذين تتراوح اعمارهم بين سنتين ونصف وثالث   01والذي حدد فيه عدد األطفال ب  الثاني للفصل السادس الباب  •

سنوات؛ إذ يرفض أهل القطاع هذا التخصيص للتضارب الصارخ مع "كراس شروط محضنة األطفال"، ووجوب التنصيص على إلحاق هذه الفئة  

 % من العدد الجملي ألطفال ثالث سنوات سنوات(؛ 25ثالث سنوات مع تحديد العدد )بنسبة ال تتجاوز  العمرية إلى األطفال 

بخصوص إمكانية الجمعيات فتح رياض أطفال دون تحديد طبيعة أهدافها إذ من المهم حصر الجمعيات   وذلك-الفقرة ب-الباب الثالث للفصل العاشر  •

 المؤهلة لهذا النوع من األنشطة وذلك للحفاظ على المصلحة العليا للطفل؛

ة تغير صبغة المحل مما سيؤدي  والذي يخص االستظهار بوثيقة تثبت موافقة مصالح البلدية لممارسة نشاط روضة أو وثيق 11الباب الثالث للفصل   •

 إلى مزيد من البيروقراطية والفساد؛ 

 رفض تجديد من شهادة الوقاية من الحرائق المسندة من قبل الحماية المدنية مرة كل سنتين؛   •

كما ينص عليه  أنه ال يمكن التخلي عن المسافة المحددة مسبقا بين روضة واخرى  المجمع المهني لمحاضن ورياض االطفال بكونكت هذ ويؤكد  •

  بين كل مؤسستين.م على األقل 200كراس الشروط الحالي ويطالب المجمع برجوع الوضع الي ما كان عليه أي بإحترام مسافة تقدر ب  

 

في مراعاة خصوصية المهنة ووضع حق   على دور سلطة اإلشراف وأهل القطاع  المجمع المهني لمحاضن ورياض األطفال بكونكتوأخيرا يذكر  

 الطفل في الصدارة وفوق كل إعتبار. 

 المجمع المهني لمحاضن ورياض األطفال بكونكت نبيلة ميالدي  رئيسة

 

 


