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البحوث و الدراسات االجتماعيةمركز مهام 

 تقييم السياسات االجتماعية

 االجتماعية منظومة الحماية حول و بحوث دراسات

 ددورية حول أنظمة الضمان االجتماعي على المدى المتوسط والبعيكتواريةإدراسات

 بحوث حول االقتصاد الغير منظم

 و االنتاجيةاألجور دراسات و بحوث حول

جتماعيةإمسوحات

 و حول المحاور المتصلة بقطاع الضمان االجتماعيو ندوات تنظيم دورات وملتقيات
المساعدات االجتماعية
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التنمية المستدامةو أهداف االجتماعية الحماية 

و ذلك يف بعدها االجتماعي أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامةنظم احلماية االجتماعية مبكانة بارزة بنيحتظى 

:تساعد األفراد و  األسر على 

بناء القدرة على مواجهة الصدمات

العثور على فرص عمل

 صحة االطفال  و التعليميف االستثمار

س املال البشريأتعزيز الر

حتسني اإلنتاجية

 محاية كبار السن

 األجيالتوارثها بني و منع إنهاء حلقة الفقر
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الحماية االجتماعية و أهداف التنمية المستدامة

لب املزيد من اإلنفاق   يتطاملستدامةللتنمية االجتماعي البعد فتحقيق ، أن هناك بعض التعقيدات يتعني التصدي هلا غري 
يف عجز متواصلو امليزانية يف وقت تبدو  فيه الديون متزايدة 
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الحماية االجتماعية في تونس

يفالبالدلستقالإمنذبارزادورااألساسيني،ببعديهاخاصةبصفةاالجتماعيةاحلمايةسياسةوعامةبصفةاالجتماعّيةالسياسةلعبت
املواطنعيشمستوياتحتسنييفوالتنموياجملهودمعاضدة

سنةاالجتماعيةاألطرافواحلكومةبنياملربماالجتماعيالعقدو2014لسنةالتونسيةاجلمهوريةدستورأكّدالسياقهذايفو
:ضرورةعلى2013

بناء منوال جمتمعي جديد

املساواةوالعدالةواإلنسانحقوقإحرتام

التهميشواإلقصاءعواملمجيعمقاومة

االجيابيالتمييزآليةعرباجلهاتبنيالفوارقمناحلّد

االجتماعيةمايةاحلبرامجدعم

الكلّيةاملاليةاالستدامةيفيسهممبااإلنفاقأولوياتبنيتوازنالوالرشيدةاحلوكمة
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الحماية االجتماعية في تونس

 قتصادي و النمو االو لدفع من أجل حتسني مستويات عيش املواطنكربى جتماعّيةإو قتصاديةإصالحاتإتوجهات و تونس اليوم يف عدة تنخرط
أهداف التنمية املستدامة  حتقيق 

:باألساسمشلت هذه اخليارات 

 الّدعم منظومة

 اجلبائيةاملنظومة

 االجتماعيةأرضية دنيا للحماية منظومة احلماية االجتماعية و ذلك عرب  إرساء

 تضّمنتها  أهداف التنمية املستدامة اليتمع إنسجاماواخليارات االسرتاتيجية يف اجملال االجتماعي ضمن املخطط اخلماسي هذه التوجهات إدراج مت
2030أجندة 

 اعدات  للفئات اهلشة إضافة إىل مزيد تصويب برامج املسو االجتماعي اإلدماج االقتصادي و  ضمان من الفقر ترمي هذه االصالحات التقليص
خرىأالعيش من جهة  و ترشيد النفقات العمومية من جهة االجتماعية وحتسني ظروف 
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الحماية االجتماعية في تونس

إرساء  و ذلك بالضروري ترشيد النفقات مردودية هذه اخليارات و التوجهات االصالحية وفعاليتها كان من لتحسني و 
السياساتاإلنفاق االجتماعي العام بفعالية االجتماعية عرب  ربط آلية لرصد النفقات 

قات مشروعًا جتريبيًا لرصد النف( اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا و من هذا املنطلق أطلقت 
املستدامةالتنمية مع حتقيق أهداف االجتماعية، كإطار متكامل لدعم سياسات املالية الكلية 

و حتديات املوازنات العمومية االجتماعية بتونس احلماية آلفاق ويف هذا اإلطار، تتضمن هذه املداخلة عرض 
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الحماية االجتماعية في تونس 
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اإلجتماعيةالحماية 
الدخل-

الصحة-

التعليم-

السكن-

اإلجتماعيةبرامج المساعدات 

مساهماتيةأنظمة غير 

التغطية الصحية المجانية
أو بالتعريفة المنخفضة

برامج التحويالت المالية

اإلجتماعيالضمان 

مساهماتيةأنظمة 



الحماية االجتماعية في تونس 

االجتماعيمستوى قطاع الضمان على 

التضامن بني خمتلف  حيتل هذا القطاع مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية يف تونس كرافد أساسي لتكريس قيم
شرائح اجملتمع وأجياله

 خدمات ومنافع حلماية املنخرطني وذوي احلّق منهم من األخطار  8املساهماتيتسدي هذه املنظومة ذات الطابع
اقية الدولية االجتماعية اليت قد يتعرضون هلا خالل احلياة املهنية من مجلة الـــــتسعة منافع املنصوص عليها باالتف

1952لسنة 102اتفاقية العمل الدولية عدد 
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الحماية االجتماعية في تونس
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ونستي فالحماية االجتماعية 

االجتماعيةالمساعدات منظومة مستوى على 

ةیاخلصوصاجاتیاالحتباألشخاص ذوي ھوضالن

 الدخلالصحية للعائالت املعوزة وحمدودة التغطية

 املعوزة الربنامج الوطين للعائالت أهم الربامج والتدخالت لفائدة العائالت املعوزة وحمدودة الدخل يفتتمثل:

 يف إطار مواكبة دخول برنامج اإلصالح اهليكلي لالقتصاد حيز التنفيذ 1986أحدث هذا الربنامج سنة

 تضّم و اليت سند مباشرة وتغطية صحية جمانية لفائدة العائالت املعوزة والفاقدة للمساعدات مالية إسناد يتمثل هذا الربنامج يف
غري القادرين عن العمل واملسنني املعوزين داخل أسرهماملعوقني و املعوزين باخلصوص 
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أرقامنفقات المساعدات االجتماعية في 

 دينار 7بـــــ ماليّـــــة تقدر منحــــــــــة )الف عائلة 73شمل هذا البرنامج في بدايته
دم 6,4تقدّر بـ جمليةباعتمادات ( شهريا

أكبر عدد ة الترفيع التدريجي في عدد المنتفعين وفي مبالغ المنحة سعيا إلى تغطي
اسية لهذه ممكن من العائالت التي تستجيب لشروط االنتفاع ولتغطية الحاجيات األس

دم 737تقدر ب باعتمادت2019سنة الف عائلة 285الفئة حيث سيشمل 

 50وهو ما يعادل قرابة )دينار شهريا 180اإلعانة المسندة لهذه العائالت يبلغ مقدار %
(المعمول بهمن األجر األدنى الصناعي المضمون 

 عنوان األبناء منحة إضافية للعائالت المعوزة المنتفعة بالبرنامج الوطني بإقرار إسناد
أبناء 3الشهر للطفل الواحد و في حدود في دنانير  10في سنّ الدراسة بمقدار 

سنّ الدراسةفي 
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برنامج المساعدات االجتماعيةنفقات 

 مقابل د .م737,283مبا قدره  2019املساعدات االجتماعية لسنة لربنامج نفقات التدّخل العمومي ضبطت
%34,6تقّدر ب ادةیزأّي بنسبة 2018سنة د.م547,639

اجلملييف العدد ادةیزو د 180إىل ّایھرشد 150للعائالت املعوزة من ةیھرالشيف مقدار املنحة عیالرتف
عائلةألف 285عائلة إىل ألف 250من نیدیللمستف
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2019تقديرات  2018م . ق  2017

111, 164 93, 331 95, 358 التأجير العمومي

5, 462 5, 056 4, 654 وسائل المصالح

737, 283 547, 639 520, 321 التدخل العمومي

853, 909 646, 026 620, 333 المجموع



نفقات برنامج المساعدات االجتماعية

:ليیكما ةیالفرعللربنامج املذكور حسب الربامج 2019تتوزع نفقات التصرف لسنة 
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التدخل العمومي وسائل المصالح التأجير العمومي البرنامج الفرعي

717, 410 1, 390 50, 770 التضامن و التنمية اإلجتماعية

18 , 270 1, 329 29, 060 النهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة

1 , 603 2, 743 22, 709 اإلجتماعيالدفاع 

8, 623 محو األمية

737 , 283 5, 462 111, 162 المجموع



نفقات برنامج المساعدات االجتماعية

اإلجتماعيةوالتنميةنفقات التضامن -1
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2019تقديرات  2018م . ق 

635, 000 460,000 المسندة للعائالت المعوزةالمنح -المنح القارة للفئات محدودة الدخل 

36, 200 31, 000 مساعدات لفائدة الفئات محدودة الدخل بمناسبة األعياد والمناسبات الدينية

15, 800 14, 090 تدخالت بعنوان التضامن اإلجتماعي

2, 910 2, 280 مركز رعاية المعوقين الذهنيين بمنوبة

14, 000 14, 000 الجامعيةو المدرسيةبرنامج العودة -اجتماعيةمنح ذات صبغة 

0,900 0,700 الفقر وبعث موارد رزقجيوبمقاومة -اجتماعيةمنح ذات صبغة 

8, 100 7, 600 مراكز األطفال في سن ما قبل الدراسة-منح ذات صبغة اجتماعية 

2, 700 1, 700 الظرفيةالمساعدات -بالمعوزينالنهوض 

1, 800 1, 700 الموائد القارة للتضامن-اجتماعيةمنح ذات صبغة 

717, 410 533, 070 جملة البرنامج الفرعي



نفقات برنامج المساعدات االجتماعية

باألشخاص ذوي اإلعاقةالنهوض -2
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2019تقديرات  2018م . ق 

1, 000 1, 000 تعويضيةاقتناء آالت 

0,570 0,500 المعوقينمنحة التكفل باألشخاص 

14, 000 9, 000 المختصةوالتربيةالمعوقينرعايةجمعياتمنح لفائدة 

2, 500 2, 500 للمعاقينبعث موارد الرزق -اجتماعيةمنح ذات صبغة 

0,200 0,170 منح بعنوان مؤسسات العمل االجتماعي

18, 270 13, 170 جملة البرنامج الفرعي



نفقات برنامج المساعدات االجتماعية

اإلجتماعينفقات الدفاع -3
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2019تقديرات  2018م . ق 

0,800 0,600 منح لفائدة جمعيات ذات صبغة اجتماعية

0,803 0,799 منح بعنوان مؤسسات العمل االجتماعي

1,603 1,399 جملة البرنامج الفرعي



التحديات ورهانات المنظومة الوطنية للحماية االجتماعية

االجتماعيخبصوص منظومة الضمان -1

 ية تسجل ال تشملهم أنظمة التغطية االجتماعية و أن النسبة الفعلية للتغطية االجتماعالناشيطنيمن السكان % 16حوالي
العامةمستويات منخفضة خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل احملدود مقارنة بالنسبة 

 الناشيطنيمن جمموع % 37بـــــــحوالي مقدر بالقطاع غري املنظم العاملني

 حبماية اجتماعية مناسبةالعمل ال ينتفعون عن العاطلني

 أنظمة القطاع اخلاص فيما بينهاو بني بني مستوى جرايات التقاعد بني القطاعني العام واخلاص الفوارق

 املالية ملنظومة الضمان االجتماعية  الصعوبات
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التحديات ورهانات المنظومة الوطنية للحماية االجتماعية

:املساعدات االجتماعية خبصوص منظومة -2

ستهدافإالتقييمات والدراسات اليت مت إجنازها خبصوص برامج املساعدات االجتماعية وجود إشكالية على مستوى أبرزت 
الربامجاملنتفعني بهذه 

:االجتماعيةإرساء أرضية وطنية للحماية -3

حتقيق حد أدنى ن إواحلماية االجتماعية ليست فقط حّق من حقوق اإلنسان بل هي كذلك ضرورة لتنمية مستدمية وعادلة، ن إ
من احلماية االجتماعية والعيش الكريم للجميع متثل أولوية بالنظر للحقوق األساسية لإلنسان
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التحديات ورهانات المنظومة الوطنية للحماية االجتماعية
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خالصةال

: تتمّثل يف الّرفع من جناعة السياسة االجتماعية 

السياساتبفعاليةالعاماالجتماعياإلنفاقربطعرباالنفاقحوكمة

االجتماعيةللسياساتالدوريالتقييم

وحيدإجتماعيمعّرفإحداث

الدخلوحمدودةاملعوزةالعائالتحولمعطياتبنكوضع

طالتنقينظامعلىواالعتمادالشمولومقاييساالستهدافمنهجيةمراجعةخاللمنجناعةأكثراستهدافنظاموضع
(scoring)األبعادمتعدد
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اشكر


