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Ajouter des lignes si nécessaire 

 وزارة الشؤون االجتماعیة    المسؤولةالوزارة 

 1975   سنة التأسیس

 7.859 عدد الموظفین 

 مكاتب إقلیمیة  5- الوطني  عدد الفروع على المستوى
 مكتب إقلیمي للشؤون االجتماعیة  24  -
 االجتماعي للرفاهمكتب إقلیمي  24-
 االجتماعي  للرفاهوحدة  264  -

كنسبة من الناتج )/ دوالر أمریكي( السنویةالموازنة 
 المحلي اإلجمالي 

ملیون  342,897= تونسي ملیون دینار  538,629
 دوالر أمریكي 

 االجتماعي  الرفاهملیون مستفید من برامج  4 عدد المستفیدین 

 االجتماعي  للرفاهبرنامج ومشروع  31 عدد البرامج 

 www.social.tn الموقع اإللكتروني 
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للدولة االجتماعیة السیاسة تنفیذ :االجتماعیة الشؤون لوزارة العامة الرسالة.   
االجتماعي للرفاه العامة المدیریة رسالة:   
 التنمیة لتشجیع الوطنیة والبرامج الخطط وتنفیذ وإعداد تصمیم في المساھمة-

   الوطني والتضامن االجتماعیة
   تنفیذھا وضمان االجتماعي للدفاع الوطنیة السیاسة إعداد في المساھمة -
   الطفل حمایة برامج ورصد العامة اإلرشادات تعریف في المشاركة-
 المعاقین وحمایة لتشجیع الوطنیة السیاسة تنفیذ وضمان إعداد-
 بالتشجیع المتعلقة والبرامج الفقر لمحاربة الرامیة واإلجراءات البرامج تشجیع-

   المستضعفة للفئات واالقتصادي االجتماعي
 وضمان الكبار تعلیم وبرامج األمیة محو لبرامج التنفیذیة الخطط تصمیم-

   متابعتھا
 العاملة العامة والجمعیات المؤسسات على للوزارة اإلشرافیة السلطة ممارسة-

 اختصاصھا مجال في



الھیكل التنظیمي لوزارة الشؤون 
 االجتماعیة 
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   :الوزیرمكتب 1.
 أعضاء مجلس اإلدارة -
 مدیریة الدراسات والتخطیط -
 مدیریة نظام المعلومات -
 مدیریة التعاون الدولي -

 مدیریة متخصصة 2.
 مدیریة التفتیش الطبي -
 االجتماعي  الرفاهمدیریة -
 مدیریة الضمان االجتماعي -
 المدیریة العامة للتفتیش والمصالحة العمالیة -
 المدیریة العامة للدوائر المشتركة -
 الھیئة العامة للتفتیش -
 المدیریة العامة للعمال -
 مدیریة التفتیش الطبي والسالمة المھنیة -



حد  4(المؤسسة الخدمات المقدمة من قبل /البرامج ألبرزوصف عام موجز 
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عدد المستفیدین في العام  وصف البرنامج اسم البرنامج
2012 

میزانیة 
 البرنامج

 أسلوب اختیار المستفیدین

  :1البرنامج 
البرنامج الوطني 

لمساعدة العائالت 
 المحتاجة 

برنامج للتحویالت  -
 النقدیة المباشرة 

منح بطاقات رعایة  -
 طبیة مجانیة 

منح مساعدات مرحلیة -
خالل السنة المدرسیة 

 والجامعیة 

 ملیون 307 عائلة  235000
=  تونسي دینار 
ملیون  150

 دوالر أمریكي 

 التحقق-
 الملفات المتداخلة  -
 اللجان المحلیة واإلقلیمیة-

على أساس معاییر تأھیل معدة 
 مسبقاً 

 

  :2البرنامج 
الرعایة  تقدیم

الطبیة بأسعار 
 مخفضة 

منح بطاقات رعایة طبیة 
 بأسعار مخفضة 

ملیون  600 عائلة   600000
=  تونسي  دینار
ملیون  400

 دوالر أمریكي 

التحقق من الوضع -
 االجتماعي واالقتصادي

 الملفات المتداخلة -
   اللجان المحلیة واإلقلیمیة-
عدم األھلیة : المعاییر-

لالستفادة من نظام الضمان 
 االجتماعي 
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عدد المستفیدین  وصف البرنامج اسم البرنامج
2012في العام   

أسلوب اختیار  میزانیة البرنامج
 المستفیدین

  :3البرنامج 
إیجاد موارد للدخل 

 للمعاقین القادرین
 على العمل 

منح رؤوس أموال إلنشاء مشاریع  -
 في كافة النواحي

ملیون دینار  2.1 مستفید  700
 تونسي 

 الفقر -
القدرة على -

 العمل 
 اللجنة اإلقلیمیة -

  :4البرنامج 
تطویر البرنامج 

مع  للمركز العامل
 المعاقین 

 واللوجستيالدعم المالي والفني  -
لتحسین الدعم المقدم  للمراكز

 للمعاقین 

ملیون دینار  23 مستفیدین 17000
 تونسي 

 لجان إشرافیة  -
   لجنة المعاقین-
عدم : المعاییر-

 األھلیة 
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 البرنامج الرابع البرنامج الثالث البرنامج الثاني البرنامج األول

دلیل تشغیلي  ھل یوجد
إذا كانت  للبرنامج؟

  نعم،اإلجابة 

 كتاب المواصفات  الدلیل التشغیلي  نعم نعم

یتوفر الدلیل  ھل
التشغیلي للبرنامج 

   للجمھور؟

 نعم  نعم نعم
 الدلیل 

   نعم من قبل الجمعیات

ما ھي اللغات التي 
 الدلیل بھایتوفر 

   التشغیلي؟

 اللغة العربیة اللغة العربیة اللغة العربیة اللغة العربیة


	ورشة عمل إطلاق مجتمع الأطراف المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
	اسم المؤسسة (الدولة) 
	رسالة الشؤون الاجتماعية 
	الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية 
	وصف عام موجز لأبرز البرامج/الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة (4 حد أقصى) 
	وصف عام موجز لأبرز البرامج/الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة (4 حد أقصى)
	�وصف عام موجز لأبرز البرامج/الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة (4 حد أقصى)

