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(  تونس)وزارة الشؤون االجتماعية 

االهداف/ البرامج/ السياسات 

االجتماعيةالدولة في المجال استراتيجية -

صرالدين عبد النصيرنالسيد : إعداد

-متصرف مستشار-
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First Page
-I-   العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  التقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

إستراتیجیة القط ع

السی سةتنفیذفياالجتم عیةالشؤونلوزارةالع مةالمه  تتمثل

قی وترسیخمتوازنةاجتم عیةتنمیةتحقیقإلىالرامیةلل ولةاالجتم عیة

اللخمناالجتم عيالرف هودع وأجی لهوفئ تهالمجتمعأفرادبینالتض من

الشغلمج التفيالذاتعلىوالتعو لالعملقی تكر سفيالمس همة

والنهوضاالجتم عيوالضم نالمهنیةوالسالمةوالصحةالمهنیةوالعالق ت

ب لج لیةطةواإلح الكب روتعلی الخصوصیةاالحتی ج توذاتالضعیفةب لفئ ت

.االجتم عيوالسكنب لخ رجالتونسیة
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اإلجتماعيةالشؤونوزارةتعملاالساسهذاوعلى

عياالجتماالمجالفيالوطنيةسياستھاوتطويردعمعلى

وذلكاألساسيةاإلستراتيجيةالمحاورمنجملةخاللمن

للسياسةدفعمنالمتوازناإلجتماعيالمناخيوفرهلما

:فيالمحاورهذهوتتمثلواالستثماراالقتصادية
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:وت عی  ظروف العمل الالئق من خاللالشغلیةتطو ر العالقة 

االجتم عيب لحواروضهوالنالشغلتشر عمنظومةتطو ر•

من خوتحسینالمؤسسةداخلاإلجتم عيالحواری كلهوتعمی تفعیلمز  علىالعمل•

م عياإلجتالعق تفعیلمیةهأعلىالتأكی خاللمنوالمؤسس تب لعم لواإلح طةالعمل

السلمياالحتج جفيالحقضم نمعوالمب درةالعملبثق فةللتوعیةوال عوة

م تخ تعمی مز  خاللمنالمهنیةالمخ طرمنالوق  ةوتعز زالعملظروفتحسین•

 تالمؤسسمستوىعلىالكث فةذات تهالجفيخ صةالمهنیةوالسالمةالشغلطب

 لواألشغالبن ءكحض ئراألولو ةذاتالقط ع تفيخ صةواالقتص د ةالصن عیة

.الع مة
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:االجتم عیةللصن د قالرشی ةالحوكمةواالجتم عیةالتغطیةانظمةمراجعة

تض قی دةلجنةإشرافتحتاالجتم عيالضم نأنظمةمراجعةعلىالعمل•

المت خلةاإلجتم عیةاألطرافمختلف

ظةالمح فمعاإلجتم عيالضم نألنظمةالم لیةالتوازن تعلىللحف ظالسعي•

المس اةالمن فعمستوىعلى

ىعلالعملخاللمنبجودته واالرتق ءاإلجتم عیةالصن د قخ م تتحسین•

الخ م تهذهمختلفإس اءآج لتقلیص

منالخ م تهذهلتقر بالسعيإلىب إلض فةالتصرفالمركز ةت عی •

.االجتم عیینالمضمونین
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:النهوض ب لفئ ت الضعیفة والهشة ودع  البرامج الضرور ة إلدم جه  من خالل

تحقةدع  سی سة التحو الت االجتم عیة ومز   إحك   توز عه  وتوجیهه  نحو الفئ ت المس•

لعمدددل علدددى تددد عی  وبلدددورة وتنفیدددذ بدددرامج إلدمددد ج الفئددد ت الضدددعیفة والهشدددة فدددي الددد ورة•

اإلقتص د ة والنهوض بأوض عه  الم د ة والمعیشیة

العمدددل علدددى النهدددوض ب ألشدددخ ج ذوا االحتی جددد ت الخصوصدددیة ومواصدددلة إنجددد ز الخطدددة •

وارد الوطنیة لتهیئة المحیط الم دا والرقمي لف ئ ته  و العمل على إدم جه  من خالل بعد  مد

الرزق

طفولدة تطو ر آلی ت ال ف ع االجتم عي وتكثیف الجهود الرامیة الى النهوض ببدرامج رع  دة ال•

ومدة الج نحة والف ق ة للسن  الع ئلي ودعد  برند مج العمدل اإلجتمد عي الم رسدي  وتطدو ر منظ

التعه  ب ألطف ل الف ق  ن للسن  

.تحسین مردود ة برن مج تعلی  الكب ر وتطو ر أنشطته و مراجعته •
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:خاللمنالهجرةسی س توت عی ب لخ رجب لتونسییناإلح طة

فأه امعتتالقىب لخ رجوالتونسیینللهجرةوطنیةاستراتیجیةإرس ء•

منتمكن2020-2016-للفترةواإلجتم عياإلقتص داالتنمیةمخططمشروع

الهجرة،فيالتصرفمج لفيالرشی ةالحوكمةتعز ز

ب لوطن،روابطه وتعز زب لخ رجالتونسیینومص لححقوقضم ن•

المحليالصعی علىواإلقتص د ةاإلجتم عیةالتنمیةفيالهجرةمس همةتعز ز•

واإلقلیمي،والوطني

المنظمة،غیرالهجرةمنوالوق  ةللتونسیینالمنظمةب لهجرةالنهوض•

.الواف ةالهجرةبظ هرةاالهتم  



8

-II-برامج وزارة الشؤون االجتم عیة:

اسات تترجم السيعملياتيةالوزارة وفق أربع برامج يكلةتمتد ه

 :الموكولة إليھا امھوالمالعمومية 

االجتماعيةالشؤونوزارة:المھمة-1

:البرامج-2

المھنيةوالعالقاتالشغلبرنامج:1عددالبرنامج•

اإلجتماعيالضمانبرنامج:2عددالبرنامج•

اإلجتماعيوضھالنبرنامج:3عددالبرنامج•

.بالخارجوالتونسيينھجرةالبرنامج:4عددالبرنامج•
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المهنیةالعالق توالشغلبرن مج-1عددالبرنامج

:وإستراتيجيتهالبرنامجتقديم-1-2•

الشؤونوزارةت خلمج التضمنه مةمك نةالمهنیةوالعالق تالشغلقط ع حتل

اإلط رذاهوفيواالجتم عیةاالقتص د ةالتنمیةعملیةإنج حفي  هالدورهب عتب راالجتم عیة

:علىالوزارةتعمل

  ح طةاإلومز  والجم عیةالفرد ةالشغلنزاع توتّجنبالشغلتشر عتطبیقمراقبةمز

التفقداتزیارتكثیفخاللمنوذلكاإلجتماعيالمناخعلىالحفاظوبالتاليحقوقه وضم نب ألجراء

.المرتفعةالتشغیلیةذاتالقطاعاتفيخاصةیكلةالمھالقطاعاتفيالوقائیةوالزیارات

داخلاالجتم عيالحواری كلهوتعمی تفعیلمز  علىالعملخاللمناالجتم عيب لحواروضهالن

ركالمشتھتماماالذاتمسائلحولللتحاوروالعمالالعملألصحاباألمثلإلطارابوصفھاالمؤسسة

.العملوظروفواإلنتاجیةاإلنتاجكتحسین
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عم لللالشرائیةالمق رةوت عی األجورسی سةتحسینعلىالعمل

لدنیاااألجورفيالسنویةالزیاداتنسبةمالئمةعلىالحرصمواصلةخاللمن

األدنىباألجرالخالصینالعماللتشملالراھنةاالقتصادیةالتطوراتمع

المضمون،الفالحياألدنىاألجروكذلكالمھنلمختلفالمضمون

دالتأكیخاللمنوالمؤسس تب لعم لواإلح طةالعملمن ختحسین

معادرةوالمبالعملبثقافةللتوعیةوالدعوةاالجتماعيالعقدتفعیلأھمیةعلى

الشغلنزاعاتمنالحدعلىوالحرصالسلمياالحتجاجفيالحقضمان

وتدعیمادناالقتصالتشغیلیةالقدرةمنالرفعبرامجتعزیزعلىوالعملالجماعیة

.اإلطارھذافيالخاصالقطاعدور
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لخالمنالمهنیةالمخ طرمنالوق  ةوتعز زالعملظروفتحسین

افةالكثذاتالجھاتفيخاصةالمھنیةوالسالمةالشغلطبخدماتتعمیممزید

كوینتعلىالعملخاللمنوذلكواالقتصادیةالصناعیةالمؤسساتمستوىعلى

المتدخلةاكلالھیبجمیعالمھنیةالسالمةومھندسيوفنیيالشغلأطباءمنالمھنیین

يوالقطاعالجھويالمستوىعلىالمجالھذافياألنشطةبأھمیةوالتحسیس

المھنیةلألخطارالوطنیةالخارطةانجازفيالتقدمعلىوالحرصوالوطني

المھنیةمةوالسالالصحةلظروفوالمراقبةالتفقدزیاراتتكثیفإلىباإلضافة

.عامةالواألشغالالبناءكحضائراألولویةذاتالقطاعاتفيخاصةبالمؤسسات
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األداءقیسمؤشراتوالبرن مجأه اف2-1

المؤشرات  األهداف

المشمولیناألجراءنسبة:1المؤشر

التفق بز  رات
تطبیقعلىالرق بةضم ن:1اله ف

الشغلتشر ع

للمخ لف تاالستج بةنسبة:2المؤشر

تفق الز  راتإط رفيمع  نته وقعتالتي

الحوارهی كلتركیزنسبة:1لمؤشرا

المؤسسةداخلاالجتم عي

السل علىالحف ظفيالمس همة:2اله ف

االجتم عي

المشمولیناألجراءنسبة:1المؤشر

مةوالسالالصحةمج لفيالتفق بز  رات

المهنیة

الصحةشروطتوفرمراقبة:3اله ف

:المهنیةوالسالمة
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برن مج الضم ن االجتم عي-2البرنامج عدد

:البرنامج وإستراتيجيتهتقديم -2-2

أساساياالجتماعالضمانمجالفيللوزارةاالستراتیجیةالتوجھاتتتمثل

:یليما ّفي

ّسةدراضوءعلىفروعھابمختلفاالجتم عيالضم نألنظمةالش ملةالمراجعة 

علىالممضیةاالجتماعیةاألطرافتضم ّقیادةلجنةإشرافتحتإنجازھایتم

ختلفمفيمباشرةعالقةلھاالتيالمھنیةاألطرافتشریكمعاالجتماعيالعقد

الحاجة،دعتكلماالدراسةأطوار

ةمردودیتحسینمعاالجتم عيالضم نألنظمةالم لیةالتوازن تعلىالحف ظ

التمویل،مصادرتنویععلىوالعملواالستثماراتالتوظیفات
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االجتماعیة،الصنادیقإدارةفيرشیدةحوكمةمنظومةإرساء

الفئاتیماوالسّ والھشة ّالفقیرةالفئاتكللتشملعیةاالجتماالتغطیةتوسیع

،المھیكلةغیربالقطاعاتالناشطة

االجتماعیةللحمایةوطنیةأرضیةإرساء.
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الضم نمج لفيالوزارةأه افتتمثلالتوجھات،ھذهلتجسیمو

خاصةوللصنادیقالمالیةالتوازناتتحسینفيالمساھمةفيأساسااالجتم عي

تحققتيالتالمكاسبعلىوالحفاظلدیمومتھاضامنخیرباعتبارھاالتقاعدأنظمة

والمستقبلیة،الحاضرةلألجیالوتواصلھاالمجالھذافي

لتطلعاتویستجیبالمالیةتوازناتھیضمنبماالمرضعلىالتأمیننظاممراجعة

،(الصحیةالخدماتومسدياالجتماعیینالمضمونین)المتدخلةاألطراف

علىلعملوااالجتماعيالضمانألنظمةالفعلیةاالجتماعیةالتغطیةنسبةتحسین

الموازي،القطاعاستقطاب

ميالعموالقطاعینفياالجتماعیةالصنادیقمستحقاتاستخالصتحسین

.التھربظاھرةمنوالحدالرقابةآلیاتوتدعیموالخاص
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األداءقیسأه اف البرن مج و مؤشرات-2-2

المؤشرات  األهداف

بـــــــینالتـــــــوازننســـــــبة:1المؤشـــــــر

والم اخیلاألعبـــــــ ء

لصن د قالم لیةالتوازن تتحسین:1اله ف

االجتم عيالضم ن

الوطنيالصن وق)االستخالجنسبة:2المؤشر

االجتم عيللضم ن

یةالفعلاالجتم عیةالتغطیةنسبة:1المؤشر االجتم عالتغطیةتحسین:2اله ف

ونسبةب لخ م تاالنتف عآج ل:1ع دالمؤشر

ج لاآلفيالمنجزةالملف ت

وتقر بهــ الخــ م تجــودةتحســین:3الهــ ف

االجتم عیالمضمونینمن
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:برن مج النهوض االجتم عي-3البرن مج ع د

:وإستراتیجیتهالبرن مجتق   -3-1

ةاإلجتماعیالسیاسةفيمركزیةمكانةاإلجتماعيالنھوضقطاعیحتل

قنسدعمإلىأساساالھادفةاإلجتماعیةالحمایةدعمعلىالعملخاللمنللوزارة

الفقرسبنمنوالتخفیفالجھاتبینالفوارقمنوالتقلیصاإلجتماعیةالتنمیة

ؤوتكافاإلجتماعیةالعدالةمبدأيوتعزیزالبشريالمالرأسعلىوالحفاظ

:التالیةالمحاورخاللمنذلكوالفرص
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قیقتحالىوالوصولأھدافهمعالمعوزةالعائالتإلعانةالوطنيالبرنامجخدماتمستوىمالئمة

لةمواصخاللمنوذلكالصعبةظروفھامواجھةعلىومساعدتھاالمعوزةالعائالتعلىأكبرأثر

ألف900یناھزماأي)الدخلومحدودةالمعوزةالعائالتلقائمةالشاملةالمراجعةإلجراءاإلعداد

المعرفمنظومةوضعومواصلةالعائالتھذهحولمعطیاتبنكإعدادمشروعإطارفي(عائلة

المضمونینالدخل،ومحدودةالمعوزةالعائالتإلىإضافةسیشمل،الذيالوحیداالجتماعي

،(شخصاملیون7,7)منھمالحقوذوياالجتماعیین

الســیاسةنجاعةمنالرفعإلىسعیاالمجالتطویرومزیدالفقیرةالفئاتحاجیاتإلىاالستجابة

الشاملة،المراجعةنتائجعلىاعتمادامستحقیھاالىالمساعداتوتصویباإلجتماعیــة

الســياسةةنجاعمنالرفعإلىسعياالمجالتطويرومزيدالفقيرةالفئاتحاجياتإلىاالستجابة

الشاملة،المراجعةنتائجعلىاعتمادامستحقيهاالىالمساعداتوتصويباإلجتماعيــة

التيتالسلوكامنوالكهولوالشباناألطفالمنالهشةالفئاتوحمايةالوقائيةالبرامجتطوير

.واإلجتماعيالنفسياستقرارهموعدمحياتهمتهدد
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يمكنبماةالوقائيالبرامجوتطويراإلجتماعيواإلدماجوالدفاعاإلجتماعيةالرعايةمؤسساتشبكةتوسيع

،مركزا23حاليااالجتماعياالدماجوالدفاعمراكزشبكةتشملوالمستهدفةبالفئاتالتعهدمزيدمن

اإلھمالمنتھاوقاییضمنبماالعائليللسندالفاقدةالطفولةرعایةفيالمختصةالمؤسساتشبكةتوسیع

وسیرھا،وتنظیمھاإحداثھاشروطوضبط

وتخفیفناحیةمنالمؤسساتيللتعھدالسلبیةاآلثارمنالتقلیصیضمنبماالعائلياإلیداعصیغةتطویر

أخرى،ناحیةمنالطفولةلرعایةالوطنيالمعھدعلىالعبء

منیضالتخفقصدوالصحیةوالبیداغوجیةاالجتماعیةاإلحاطةإلىالھادفةالتلمیذمرافقةخالیاتركیز

والصحة،التربیةوزارتيمعبالتنسیقوذلكالمبكرالمدرسياالنقطاع

جتماعيواالاالقتصاديإدماجھمعلىوالعملاإلعاقةذوياألشخاصلفائدةوالتأھیلالتربیةخدماتتحسین

والخاصالعامالقطاعینفيالمعوقیناألشخاصتشغیلتدعیمقانونعلىالمصادقةخاللمن

غيرأوالدراسةعنانقطعتالتيالفئاتمنهاتستفيدالكباروتعليماألميةلمحووطنيةاستراتيجيةوضع

.التعليمتعميملمبدأتحقيقاالمتمدرسين
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األداءقیسمؤشراتوأه اف البرن مج -3-2

المؤشرات  األهداف

إنجــــ زنســــبة:1عــــ دالمؤشــــر

المعوزةللع ئالتالشــــ ملالمســــح

ال خلومح ودة

المس ع اتتوجیهضم ن:1اله ف

المعوزةالع ئالتمنلمستحقیه 

المسن ةالمش ر عع د:1ع دالمؤشر

اإلع قةذوااألشخ جلف ئ ة

لف ئ ةواإلدم جالتأهیل:2اله ف

اإلع قةذوااألشخ ج

محضونيإدم جنسبة:1ع دالمؤشر

االجتم عيواإلدم جال ف عمراكز

واالقتص دااالجتم عياإلدم ج:3اله ف

الهشةللفئ ت

لألمیةالع مةالنسبة:1ع دالمؤشر منالتقلیصفيالمس همة:4اله ف

لألمیةالع مةالنسبة
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برن مج الهجرة والتونسیین ب لخ رج -4البرن مج ع د

:وإستراتیجیتهالبرن مجتق   -4-1

والھجرةبرنامجإرساءعلىبتونساإلجتماعیةالشؤونوزارةعملت

میةالتنمخططمشروعأھدافمعتتالقىأھدافایتضمنبالخارجالتونسیین

تتمثلأھدافخمسةتحدیدتمحیث،2020-2016للفترةواإلجتماعیةاإلقتصادیة

:في

الھجرة،فيالتصرفمجالفيالرشیدةالحوكمةتعزیز

بالوطن،روابطھموتعزیزبالخارجالتونسیینومصالححقوقضمان

لمحلياالصعیدعلىواإلقتصادیةاإلجتماعیةالتنمیةفيالھجرةمساھمةتعزیز
،واإلقلیميوالوطني
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المنظمة،غیرالھجرةمنوالوقایةللتونسیینالمنظمةبالھجرةالنھوض

اللجوء،وطالبياألجانبالمھاجرینحقوقحمایة

األداءمؤشراتوالبرن مجأه اف-4-2

المؤشرات  األهداف

والتحو التاإلستثم ارتحج :1ع دالمؤشر

الوطنداخلب لخ رجللتونسیینالم لیة

يفب لخ رجالتونسییندورتعز ز:1اله ف

التنمیة

الموجهةالتظ هراتع د:1ع دالمؤشر

ب لخ رجللتونسیین

التونسیةب لج لیةالصلةربط:2اله ف

ب لخ رج
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شكــــرا


