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 المعلومات العامة
 
 

4.2 مالین نسمة     -عدد السكان 
ملیون       1.19   -عدد االسر 

(USD) - 3200.3 لناتج المحلي اإلجمالي للفردا   
كم  مربع  69700 –المساحة   

 



    
 
   
  

 التأمین 

 
  برامج الصحة

 
برامج رعایة 

  االطفال

 
البرامج لالشخاص 

 ذوي االعاقة

 المعاش 

المساعدة 
االجتماعیة 
 المستھدفة 

 وكالة الخدمة االجتماعیة

عدد المكاتب في الدولة 
68 

 -  الوكالة في الموظفین عدد
2107 

 2,5عدد المستفیدین 
  ملیون 

  







 الخدمات التي تقدمھا وكالة الخدمة االجتماعیة
 

لمساعدة االجتماعیةلھدف مستبرنامج الال  
 تأمین الدولة

 معاش الدولة .
 البرامج الصحیة .

 برامج لألشخاص ذوي اإلعاقة .
رنامج رعایة األطفالب .  

 



 توزیع المستفیدین من الرعایة االجتماعیة في مجموعات مختلفة وفقا لنظام الرعایة القدیمة
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 شحاذ
 

 فقیر
 

  غیر فقیر 

 المستفیدون من المساعدة االجتماعیة 

20.1% 

4.4% 3.3% 

15% 37% 48% 



بدل اإلقامة -  
التأمین الصحي -  
مدینة تبلیسيبلدیة  -  

 البرامج االجتماعیة والصحیة المختلفة
وزارة العدل -  

 الحصول على بطاقات ھویة مجانا
وزارة التربیة والتعلیم والعلوم -  

 توفیر الكتب المدرسیة
 التدریب المھني

وكالة الخدمة االجتماعیة -  
 دار للمسنین

   المركز للرعایة  خالل الیوم
لألشخاص ذوي اإلعاقة المساعدة االجھزة المساعدة           

 
 

 

 المساعدة االجتماعیة المستھدفة 
2006وكانت المساعدةة االجتماعیة االولى في عام .  2004الحكومة الجورجیة اخذ القرار عن وضع النظام في عام   



 المساعدة االجتماعیة المستھدفة
 
 

2010تم تحسین المنھج في عام   
2010تؤخذ بعین االعتبار في البرنامج منذ عام  االسر الحالة الصحیة ألعضاء  -  
 من االجھزة  الطراز القدیمالثالجة والتلفزیون  من البنود مثل الھاتف المحمول، و -

.لن یؤثر على نقاط تصنیف  
ال تعتبر الھدایا والمنح المقدمة من الحكومة والھیئات الرسمیة األخرى -  

تلقائیا دون  تحدیث كافة المعلوماتیتم  التغیرات الدیمغرافیة في األسرةفي حالة  – 
 إعادة فحص األسرة

2012تضاعف مبلغ بدل اإلقامة منذ عام  -  
UN أظھرت   دراسة  

وجود ھذا البرنامج یعرف حولمن السكان ) ٪96(ھناك نسبة عالیة  -  
كالء االجتماعیة بأنھا مرضیة أو جیدةالمستجیبین قّیموا انشطة و٪ من 77أشاد  -  
ةالوكال من المستجیبین كانوا غیر راضین من قرار ٪ 9 فقط  -  
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73.2% 

31.4% 
0.5% 

رفاهالمختلفة من المستویات ذوو الن من المساعدة االجتماعیة والمستفید  

  غیر فقیر فقیر شحاذ

 المستفدون من المساعدة االجتماعیة 

15% 37% 48% 



 التأمین من الدولة 
بامكانیة الوصول الى الخدمات  الغرض من ھذا البرنامج ھو تزوید المواطنین -

. الصحیة الجیدة والمجانیة   
ن داخلیا، والنازح ھم  ن من برنامج المساعدات االجتماعیة الھادفةوالمستفید
ن، واألطفال المحرومین من الرعایة؛ووالمعلم  

900،000  ھذا البرنامج سوف تشمل حوالي   2012 لعام  من سبتمبر  
 ن من المجموعة األولى، واألطفالون والمعوقوالمتقاعدوھم جورجیا من مواطن  

سنوات، واألطفال ذوي اإلعاقة؛ 6الى  0 اعمارھم من   
٪ من سكان 50ومن المخطط أن تشمل برامج التأمین العامة  2013بحلول عام 

 البالد



 برنامج رعایة االطفال 
:المؤسساتالغاء   

تم تحویلھ الى دیار االطفال الصغیرة من نوع االسرة  45دار االیتام من  42  
250الى  5000 من تم تخفیض عدد األطفال في مؤسسات األطفال  

المنازل الصغیرة من نوع األسرة في جمیع أنحاء البالد 42تم فتح   
كار البالد خدمة الرعایة فوسترفي وقد وضعت   
من المخطط إلغالق جمیع المنازل لألطفال 2013بحلول عام   

طفل عادوا إلى أسرھم البیولوجیة 954: دماج اإلإعادة   
  2009طفال في ام  272  

  2010طفال في عام  378  
  2011طفال في عام  304

كار فوسترطفال في  832: كار فوستر   
2009طفال في عام  290  

    2010طفال في عام  158
   2011طفال في عام   384

  



 

العنفالكشف عن حوادث  زیادة مشاركة الجمھور و  
  2009ابالغا في عام  30 -

2010ابالغا في عام  90  
  2011ابالغا في عام  144

ازداد الرصد على االسر التي تم اعادة االدماج -  
تم تأسیس صندوق اعادة االدماج  -  
  من االخصائیین االجتماعیین في دورات تدریبیة  225تم تدریب   -

 

رنامج  رعایة األطفالب  



دعم وزارة العمل یتم تنفیذه ب ھذا البرنامج  -" األطفال الذین یعیشون في الشارع“* 
والھدف من المشروع . والصحة والشؤون االجتماعیة في جورجیا والجھات المانحة

تجریب المشروع في تبلیسي یبدأ سوف . المناسبةھو تحسین البنیة التحتیة والخدمات 
.وكوتایسي  

” قطاع اللتعاون بین الدولة ویشمل  االمشروع  -" صدیقي :المشروع”* 
دار صغیر منكل : الغرض من المشروع. ) بیزنس( لخاصا  

من طراز االسر لھ الصداقة مع الشركة التي تساعد االطفال الذین 
 یعیشون في ھذه المنازل على االندماج في المجتمع

لالطفال  الھدف من المشروع ھو مساعدة -“ الدعم للتعلیم المھني”*  
ینفذ ھذا المشروع . الذین تحت رعایة الدولة وللوالدیھم في التعلیم المھني 

في اطار التعاون بین وكالة الخدمات االجتماعیة  ووزارة التربیة والتعلیم 
   .ومنظمة الیونیسیف

 
 
   

 

 برنامج رعایة االطفال 
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