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 الرجاء إضافة المزید من األسطر عند الضرورة 

الشؤون االجتماعیة والعمل  وزارة    المسؤولةالوزارة  

م1968  سنة التأسیس  

موظف في الدیوان العام  467  عدد الموظفین  

مكتب  22  على المستوى الوطني  عدد المكاتب 

$405.539.647  
 

كنسبة من ()/ بالدوالر األمریكي(السنویة  الموازنة
   )الناتج المحلي اإلجمالي

أسرة أي ما یعادل خمســـــــة ملیون  1.250.000
)الرعایة االجتماعیة(شخص أو أكثر   

 

 عدد المستفیدین 

برنامج 23  عدد البرامج  

www.mosal.gov.ye  الصفحة على الموقع اإللكتروني 
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 رسالة المؤسسة: 
 وإدماجھم  والمھمشینتعمل الوزارة على تنفیذ برامج  الحمایة االجتماعیة للفئات األشد فقرا

 .  في برامج التنمیة االجتماعیة 
 رسم وتنفیذ سیاسات سوق عمل فعال لخلق فرص عمل وضمان بیئة عمل مناسبة . 
  
  رؤیة الوزارة  : 
 تطمح  وزارة الشئون االجتماعیة والعمل إلى تحقیق التشغیل الكامل وبناء بیئة عمل مناسبة

 .والقضاء على الفقر وإدماج الفقراء في تحقیق التنمیة االجتماعیة المستدامة 
  
  القیم: 
  العدالة والمسئولیة االجتماعیة. 
 النزاھة والشفافیة والحكم الرشید. 
 بناء الثقة والتعاون والشراكة. 
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أسلوب 
اختیار 

 المستفیدین

عدد المستفیدین  میزانیة البرنامج
2012في العام   

 اسم البرنامج وصف البرنامج

العاملین 
في أسوأ 

أشكال عمل 
 األطفال 

دوالر ($4650
 ).أمریكي

طفل 2300 سن وتعدیــــــل التشریعات المنظمة  
ورفــــــــع  الــــــــاألطفلعمـــــــل 

مستوى الوعي بخطـــــــورة عمل 
 األطفال 

 عمالة األطفـــــال 

تقـــــــدیم 
طلب لمكاتب 

 التشغیل

 توفیر فرص عمل للشباب  10612 ال یوجد
 

ـف ــــتوظیــــ
 ل ــــــــوتشغی

. ابـــــــالشب  
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أسلوب اختیار 
 المستفیدین

عدد  میزانیة البرنامج
المستفیدین في 

2012العام   

 اسم البرنامج وصف البرنامج

عن طریـــــــق 
تقدیم طلب إلى 

 البرنامج 

$1.009.304 
 804.651$منھا 

مرتبات 
المتعاقدین في 
.جمیع المراكز   

م بھدف تقدیم 1992أنشاء في عام  مرآة 3608
التـدریب الفني والمھني للنســـاء 

الفقیرات وخاصـــــة المستفیــــــدات 
من قانـــــــون الضمــــــان االجتماعي 

).صنــــــــــدوق الرعایة االجتماعیة (  
 

األســــر 
 المنتجة 

تقدیم طلب 
 للصندوق

$10.232.558  
)دوالر أمریكي(  

80.000 
) معاق(  

تقدیم الخدمات الرعایة الصحیة 
واالجتماعیة للمعاقین وكذلك رفع 

.مھارات وقدرات المعافین   

 صندوق المعاقین 



الخدمات المقدمة /البرامج ألبرزوصف عام موجز 
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الثالث البرنامج البرنامج الرابع الثاني البرنامج  األول البرنامج   

 
 

)دلیل خدمات وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل(نعم   

دلیل  ھل یوجد
تشغیلي للبرنامج؟ إذا 

 كانت اإلجابة نعم، 

 
 نعم عن طریق كتیب دلیل خدمات وزارة الشئون االجتماعیة والعمل

 www.mosal.gov.ye:أو عن طریق الموقع االلكتروني الخاص بالوزارة 
 

یتوفر الدلیل  ھل
التشغیلي للبرنامج 

   للجمھور؟

 
 اللغة العربیة

ما ھي اللغات التي 
 الدلیل بھایتوفر 

   التشغیلي؟
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