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 هياكل العمل االجتماعي-1

 

ــــــــــــــــة  - اإلدارات الجهوي
للشــــؤون االجتماعيــــة 
الموجــــــودة فــــــي كــــــل 

 والية:
 

من األمر عدد  1الفصل 
مؤّرخ  2011لسنة  4650
 2011ديسمبر  10في 

المتعّلق بضبط تنظيم 
الجهوية ومشموالت االدارات 
 للشؤون االجتماعية

 
من األمر عدد  3الفصل 
المذكور  2011لسنة  4650
 أعاله

  المهام الموكولة  للمدير الجهوي: -
   تمثيلللللل واارؤ الشلللللؤون االجتماعيلللللة علللللل  النطلللللاق الجهلللللو

 والمشاركة في كل اللجان التي تعّين فيها الواارؤ
 .تسيير وتنسيق أنشطة المصالح الراجعة له بالنظر 
 وتطبيق تعليمات اإلدارات المركاية التابعة للواارؤ. إنجاا 
  ممارسة مشموالت واير الشلؤون االجتماعيلة إااا المصلالح

 الخارجية للمؤسسات الخاضعة لإلشراف.
 .متابعة انجاا مشاريع لواارؤ بالجهة 
 للجمعيلات  المساهمة في التلططير والمتابعلة الفنيلة واالداريلة

ذات الصلللللبجة االجتماعيلللللة التللللللي تتمتلللللع بملللللنح مللللللن واارؤ 
 الشؤون االجتماعية.

  تنشللللللليط الهياكلللللللل االستشلللللللارية التلللللللي تهلللللللم واارؤ الشلللللللؤون
 االجتماعية.

  ممارسللللللة كللللللل المهللللللام التللللللي يكلفلللللله بهللللللا وايللللللر الشللللللؤون
 االجتماعية أو والي الجهة طبقا للتشريع الجار  به العمل.  

 

دد من األمر ع 4الفصل 
المؤّرخ  2011لسنة  4650
 2011ديسمبر  10في 

المتعّلق بضبط تنظيم 
ومشموالت االدارات الجهوية 

 للشؤون االجتماعية

 الـتنظيـم: -
 ( قسم تفقدية الشجل والمصالحة1
 ( قسم تفقدية طب الشجل والسالمة المهنية2
 ( وحدؤ المصالح المشتركة3
 ( وحدؤ تعليم الكبار 4
 والتكوين واإلعالميةدؤ الدراسات ( وح5
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  (  قسم النهوض االجتماعي المشتمل عل :6

وحلللللللدؤ اللللللللدفام االجتملللللللاعي وتضلللللللم مصللللللللحة الطفوللللللللة  • 
 ومصلحة العمل االجتماعي.

وحلللللدؤ التضلللللامن والتنميلللللة االجتماعيلللللة وتضلللللم مصللللللحة  • 
 التضامن ومصلحة التنمية االجتماعية.

الوقايلللة وحلللدؤ النهلللوض باألشلللخان المعلللوقين وتضلللم مصللللحة  • 
 والمهني. والرعاية االجتماعية ومصلحة االدماج التربو 

 
 
 
 
 

 الدفاع  واإلدماج االجتماعي-  2
 
 

 
ما هو إطار وأهداف خّطة 
الـــــــــــــــدفاع واإلدمـــــــــــــــاج 

 االجتماعي؟
 

وثيقة المخطط الثامن للتنمية 
 االقتصادية واالجتماعية     

 (1992 – 1996 ) 
 

 

 العائللللة مكانلللة هاملللة باعتبلللار اللللدور المتمّيلللا اللللذ  تلعبللله  إيلللالا
كخليلة أساسلية فلي إرسلاا أسلم مجتملع سلليم ورعايتهلا ووقايتهللا 

 من مظاهر التفكك واالنحالل وعدم التكيف االجتماعي.
  تطوير الحلم التضلامني وروا التماسلك االجتملاعي بلين شلرائح

 المجتمع وخاصة تجاه الفئات الضعيفة والمهّمشة.
  الوقايلللة ملللن االنقطلللام المبّكلللر علللن الدراسلللة وملللن مظلللاهر علللدم

 التكّيف المدرسي.
  الوقايللة مللن االنحللراف والسللعي إللل  إدمللاج الفئللات المسللّرحة مللن

 مراكا االصالا التربو  والسجون.
  دعلللم مناعلللة األسلللرؤ واسلللتقرارها علللن طريلللق تشلللخين ومعالجلللة

همال العيال.  العوامل المؤّدية إل  ظهور التفكك وا 



4 
 

 

 
 

 العمل االجتماعي المدرسي-3

 : األهداف
بتاريخ  91- 40منشور عدد 

حول بعث  1991سبتمبر  17
وحدات للعمل االجتماعي 

 المدرسي.
مذكرؤ مشتركة بتاريخ 

بين واارات الشؤون  1/12/1992
االجتماعية والتربية والصحة 

 العمومية.

 .الوقاية من االنقطام المدرسي 
  مقاومة االخفاق المدرسي والعمل عل  تحسين مردودية

 التلميذ داخل المدرسة.
   توجيه العمل االجتماعي إل  اسر التالميذ لمساعدتها عل

 االستجابة للحاجيات الخصوصية ألبنائها.
 .الوقاية من االنحراف ودعم التنشئة االجتماعية السليمة 

 

مــا هــي اآلليــات التنفيذيــة 
 ؟للبرنامج

 15ر المشترك عدد المنشو 
لواراا الشؤون االجتماعية 
والتربية والصحة العمومية 

 . 24/8/1995بتاريخ 
 

المنشور المشترك بين واارتي 
التربية والشؤون االجتماعية 

أفريل  19بتاريخ  34/6عدد 
حول االحاطة بالتالميذ  2010

 .المنقطعين عن الدراسة
 

 

دليل خلية العمل االجتماعي 
تم اصداره سنة المدرسي الذ  

بعد فترؤ تجريبية وقد تم  1998
 . 2010تنقيحه سنة 

 

حول  13/99المنشور عدد 
بعث خاليا اإلصجاا واالرشاد 
للتلميذ داخل المؤسسات 

 التربوية.

I.  خاليا العمل االجتماعي داخل المدارم االبتدائية والمدارم
 اإلعدادية والمعاهد الثانوية وتضم ممثلين عن:

 طار التعليم(اواارؤ التربية )  -
 واارؤ الصحة العمومية )أطّباا وممرضون مدرسيون(  -
 واارؤ الشؤون االجتماعية )أخّصائيون اجتماعيون(  -

II. : مكاتب االصجاا واالرشاد داخل المؤسسات التربوية 
 

يقلوم باإلصلجاا مستشلار اإلعلالم والتوجيله المدرسلي والجلامعي    -
 الطبيب المدرسي  األخصائي االجتماعي واألخصائي النفساني.

III.  بالتالميذخاليا متابعة جهوية حول التعهد واالحاطة 
 المنقطعين تتركب من:

 للتربيةممثل عن المندوبية لجهوية   -
 رئيم قسم النهوض االجتماعي   -
 المسجلون وغير الملتحقين بالدراسة في بداية السنة الدراسية   -
 المرتقون بتوصية أو بإسعاف   -
المهددون بالطرد في حالة الرسوب والّراسبون دون تهديد   -

 بالطرد 
 



5 
 

 

 الفئات المستهدفة:
 

منشور واير الشؤون االجتماعية 
 10/7/2013بتاريخ  19عدد 

حول المساعدات الظرفية في 
العمل االجتماعي  إطار برنامج

 المدرسي

 
 المنقطعون خالل السنة الدراسية   -
 .المحالون عل  مجلم التربية  -

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  :شهد نشاط البرنامج تراجعا نسبيا في الفترة األخيرة هــاّم
نتيجة ما عرفته الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي من 
ضغط في العمل في مجال مقاومة الفقر والمساعدات والعالج 

ويجري العمل على  وغيره من التدخالت اإلسعافيّة االستعجالية،
 توحيد آليات التدخل وإفراد هذا البرنامج بتشريع خاص .
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 األهـداف:
االتفاقية الدولية لحقوق الطفل 
المصادق عليها بموجب 

 1991لسنة  29القانون عدد 
 .1991نوفمبر  29المؤّرخ في 

مجلة حماية الطفل الصادرؤ  
المؤرخ في  92بالقانون عدد 

19/11/1995  
 

 04بتاريخ  27القانون عدد 
المتعلق بالوالية  1958مارم 

 العمومية والكفالة والتبني.

 

 

 
 1967لسنة  47القانون عدد 
 21/11/1967المؤرخ في 

المتعلق بوضع األطفال لدى 
 العائالت.

 :التدخل الوقائي المناسب بل (1
 

  .الكشف المبكر لحاالت الشبان واألطفال المهددين باالنحراف -

اإلحاطة باألطفال والشبان وتنشيطهم عبر استجالل امكانيات  -
 الفضااات الموجودؤ للجرض.

 دعم القدرات المعيشية ألسر األطفال والشبان المهددين باالنحراف. -

العمل عل  تطوير برامج وقائية في المجاالت الصحية  -
 واالجتماعية ألسر المعنيين باألمر.

اإلدماج االجتماعي واإلعداد والتكوين المهني والتنشيط الثقافي  (2
ال في ف واألطفواالجتماعي لألطفال والشبان المهددين باالنحرا

 ل: ناام مع القانون ب
 

تطهيلهم داخل وحدات تعمل في مراكا الدفام واإلدماج  -
 االجتماعي.

 .توجيههم إل  الهياكل المختصة في التكوين المهني -

 إرشادهم وتططيرهم نفسانيا وبيداغوجيا وقانونيا واجتماعيا. -

بالوسط  الالامة لحماية األطفال المهددين وادماجهماتخاذ التدابير  -
 المدرسي والتربو  والمهني ومرافقتهم.

رعاية األطفال الفاقدين للسند العائلي والعمل عل  إدماجهم بالتبني  -
 أو الكفالة أو االيدام العائلي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دماج األطفال المهددين -4 الوقاية من االنحراف وا 
 واألطفال في نزاع مع القانون



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واالدماج  األطراف المساهمة في تنفيذ برامج الدفاع-5
 االجتماعي

 

وزارة الشــؤون  -1
 االجتماعية:

 

لسنة  2978األمر عدد 
نوفمبر  8المؤرخ في  2005
المتعلق بضبط  2005

مشموالت واارؤ الشؤون 
االجتماعية كما تم تنقيحه 

 8المؤرخ في  634باألمر عدد
 .2012جوان 

 

 

 

  االدارؤ العامة للنهوض االجتماعيعل  المستوى المركا : 
 : عل  المستوى الجهو 

 والوحدات المحلية التابعة لها. أقسام النهوض االجتماعي -
مركاا حاليا في  20مراكا الدفام واالدماج االجتماعي وعددها  -

 تطاوين  المنستير  سليانة  قبلي  انتظار استكمالها بالواليات التالية: 
 مركا مالحظة األطفال بمنوبة  -
 مراكا االحاطة والتوجيه االجتماعي)بتونم وسوسة وصفاقم( -
 مراكا الرعاية االجتماعية لألطفال بتونم وسيد  بوايد -
 المعهد الوطني لرعاية الطفولة. -

 

 :مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي 
 

 

 :مهامها -
 
 
 

 

 1993لسنة  109القانون عدد 
 8/11/1993المؤرخ في 

المتعلق بضبط مهام مراكا 
 الدفام واالدماج االجتماعي.

  الظلللروف والوضلللعيات التلللي المسلللاهمة فلللي الكشلللف المبكلللر علللن
 يمكن أن تؤد  إل  االنحراف وعدم التكيف االجتماعي 

 إرساا نظام رصد ومعالجة المعطيات المتعلقة بمظاهر  
  عللللدم التكيللللف والقيللللام بدراسللللات متعللللددؤ االختصللللان حللللول هللللذه

 .الظواهر
  رشلللاد األشلللخان اللللذين يعيشلللون ظروفلللا صلللعبة نحلللو  توجيللله وا 

 .الهياكل التي تساعد عل  إدماجهم
  المسلللللللاهمة فلللللللي اإلحاطلللللللة االجتماعيلللللللة باألشلللللللخان المهلللللللددين

بللاالنحراف ومتللابعتهم بواسللطة تللدخالت مالئمللة تهللدف إللل  إعللادؤ 
دماجهم اجتماعيا.  تطهيلهم وا 

 الفئة المستهدفة: -
 

 :الطفولة المهددؤ 
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المنقطعين مبكرا عن التعليم الذين ال تنطبق عليهم مقاييم األطفال  -
االدماج بإحدى مسالك التكوين المهني )السن والمستوى  التعليمي( 
والمعرضين للجنوا واالستجالل االقتصاد  بالوسط المهني غير 

 المنظم 
األطفال الذين يشكون نقصا في االحاطة والتربية نتيجة عجا  -

 الوالدين 
 عرضين للتشرد واإلهمال.األطفال الم -

 :الطفولة الجانحة 
 األطفال في ناام مع القانون في طور ما قبل الحكم -
الطفولة في ناام مع القانون المسرحون من مراكا االصالا  -

 التربو .
 األطفال في ناام مع القانون في طور المتابعة بالوسط المفتوا. -

 األفراد واألسر الذين يواجهون ظروفا صعبة ناتجة عن : 
 الخالفات الاوجية  -
 التفكك األسر  وانعدام االستقرار المعنو  والماد  -
 االدمان وتعاطي المواد المخدرؤ -
 األمراض النفسية التي تطلب رعاية واحاطة -
األسر ذات الولي الواحد التي تواجه صعوبات نفسية واجتماعية  -

 وصحية.
 :المركز النموذجي لمالحظة األحداث بمنوبة 

 

 عمله؟كيف يباشر   -
الملللؤرخ 1992لسلللنة 94القلللانون علللدد

المتعلللللللللللق  1992أكتللللللللللوبر  26فللللللللللي
بإحللللللللللللللداث المركللللللللللللللا النمللللللللللللللوذجي 

 لمالحظة األحداث بمنوبة.

 

يعمل المركا تحت إشراف واارؤ الشؤون االجتماعية بالتنسيق 
 المباشر مع محاكم األطفال .

 

 :مهامها -
 

  احتضان األحداث المحالين عليه من قبل قضاا األطفال 
  إخضللام األحللداث المقيمللين بلله لدراسللة شخصلليتهم مللن طللرف

 فريق متعدد االختصان قصد تحديد دوافع انحرافهم والطرق 
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 :المستهدفة الفئة -
مجلة حماية الطفل الصادرؤ 

 المؤرخ في 92بالقانون عدد 
19/11/1995 

  األطفال في نلاام ملع القلانون ملن اللذكور واالنلاث اللذين تتلراوا
سلنة والمحلالون علل  المركلا فلي طلور ملا  18و  13أعمارهم بين 

 قبل الحكم من قبل قضاا األطفال للمالحظة والمتابعة.

 االجتماعي: مركز االحاطة والتوجيه 
 الهدف من إحداث المركز: -

 2001لسنة  2906األمر عدد 
 2001ديسمبر  20المؤرخ في 

المتعلق بضبط التنظيم االدار  
والمالي لمركا االحاطة والتوجيه 

 االجتماعي.

يعتبر المركا إضافة لشبكة مؤسسات الرعاية واالدماج 
االجتماعي فهو يهدف إل  مكافحة مظاهر اإلقصاا وسوا التكيف 

الفئات  االجتماعي وتوفير العوامل المالئمة لضمان اندماج بعض
 في الحياؤ االجتماعية.

 :المستهدفة الفئة -
 

  توّجللله خلللدمات المركلللا لوضلللعيات اجتماعيلللة مختلفلللة أيلللا كلللان
الجلللنم والعملللر )أطفلللال  كهلللول ومسلللنين( والتلللي تجلللد نفسلللها ألّ  
سللبب كللان دون سللند عللائلي ومللاد  ممللا يجعلهللا عرضللة لالحتيللاج 

 والخصاصة.

 نوعية الخدمات المقدمة: -

 

 إعانة العائالت عل  تجاوا ظروفها الصعبة واحتضانها ظرفيا. -
رعاية المسنين الفاقدين للسند وحمايتهم والعمل عل  ادماجهم  -

 بالوسطين األسر  أو المؤسساتي.
الرعاية االجتماعية والصحية والنفسية لألمهات المنجبات خارج  -

 اطار الاواج ومساعدتهن عل  االندماج األسر  واالجتماعي.
توفير االقامة الوقتية لألشخان المعواين الوافدين من داخل  -

 الجمهورية للتداو .
 
 
 
 
 
 

 
 الكفيلة بإصالحهم 

  توجيلله تقريلللر لقضلللاا األطفلللال يتضلللمن رأ  اهلللل االختصلللان
 في شطن كل طفل 
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توفير اإلقامة والرعاية النفسية لكافة الحاالت المهددؤ بالتشرد وبحث سبل إعادؤ   -
 .ادماجها بالتنسيق مع الهياكل المعنية

 :المعهد الوطني لرعاية الطفولة 
 تعريفه: -

 1971 لسنة 59القانون عدد 
 1971ديسمبر  31المؤرخ في 

المتعلق بإحداث المعهد الوطني 
 لرعاية الطفولة

هو مؤسسة عمومية ذات صبجة ادارية  يتمتع بالشخصية 
المعنوية واالستقالل المالي وتخضع إلشراف واارؤ الشؤون 

 االجتماعية.

 الهدف من إحداثه:  -

 

للسند أحدث المعهد بهدف احتضان ورعاية األطفال الفاقدين 
 .العائلي

 المهام الرئيسية: -

 

  رعاية األطفال فاقد  السند العائلي دون الست سنوات إل  حين
استرجاعهم من طرف عائالتهم الطبيعية أو إدماجهم لدى عائالت 

 بديلة في إطار اإليدام العائلي أو الكفالة أو التبني.  
 عداد برامج التدخل المالئمة للوقاية من مشاكل الطفولة  تصور وا 

الفاقدؤ للسند العائلي وضمان الظروف التي تمكن الطفل من نمو 
 سليم ومتكامل ومتناسق.

 .توفير الرعاية األساسية الالامة أثناا مدؤ إقامة الطفل بالمعهد 
  تقديم الخدمات الطبية وشبه الطبية وتطمين اإلحاطة النفسية

 جتماعية لمنظوريه.واال
   المساهمة في تقديم الدعم الماد  والفني للجمعيات التي تعن

بالطفولة الفاقدؤ للسند العائلي والمؤسسات التابعة لها وبالقيام 
 بمراقبتها الفنية.

  تصور وتنفيذ البرامج التربوية والترفيهية والتثقيفية الالامة لتطمين
الجتماعي للطفل ولنموه التواان العاطفي والنفسي والحركي وا

 الذهني.

 األطفال الفاقدين للسند العائلي دون الست سنوات.   :المستهدفة الفئة -
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الخدمات التي يقدمها  -
 المعهد:

  متابعة الوضعية االجتماعية والقانونية لألطفال فاقد  السند
 العائلي.

  مواكبة العائالت البيولوجية باإلنصات واإلرشاد وتقديم الدعم
 االجتماعي.

  دراسة ملفات العائالت المترشحة للتبني أو الكفالة أو اإليدام
 العائلي. 

   توفير مستلامات الرعاية األساسية من مطكل وملبم باإلضافة إل
الخدمات الطبية للمقيمين بالمؤسسة أو لدى عائالت االستقبال في 

 إطار اإليدام العائلي كالعيادات الدورية ومتابعة التالقيح.
  متابعة النمو النفسي الحركي لألطفال المقيمين بالمؤسسة أو لدى

 عائالت االستقبال في إطار اإليدام العائلي. 
  التقييم والتحضير النفسي للعائالت المتقدمة لطلب الكفالة أو التبني

 أو اإليدام العائلي مع المتابعة المستمرؤ.
  .القيام بطنشطة ترفيهية وتربوية 
 ألطفال بالمؤسسات التربوية العادية والمختصة إدماج ومتابعة ا

 -م و م -وبالمراكا المندمجة للشباب والطفولة وقرى األطفال
 وبرياض األطفال.

  تقديم الخدمات الطبية وشبه الطبية وتطمين اإلحاطة النفسية
 .لألطفال محضوني الدولة الذين يشكون من مرض أو إعاقة

 
 صيغ القبول: -
 
 

 :عن طريقيتم قبول األطفال 
 قضاؤ األسرؤ ومندوبي حماية الطفولة. -
 مصالح واارؤ الداخلية. -

 
 :مركز الرعاية االجتماعية لألطفال 

 

 تعريفه: -
  2001لسنة  74القانون عدد 

 

 وهو مؤسسة عمومية ذات صبجة إدارية تتمتع بالشخصية 
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 11/7/2001المؤرخ في 
المتعلق بمراكا الرعاية 

 االجتماعية.

وباالستقالل المالي وتخضع إلشراف واارؤ الشؤون  المعنوية
 االجتماعية.

احتضان األطفال الذين يعيشون وضعيات صعبة  واألطفال   المهـــاّم: -
من مجلة حماية الطفل  20المهددين عل  معن  الفصل 

 المحالين عليه من قبل قضاؤ األسرؤ ومندوبي حماية الطفولة.
  بهم وتطمين مستلامات  الرعاية توفير اإلقامة لألطفال المتعهد

األساسية واإلحاطة االجتماعية والصحية والنفسية والتربوية التي 
 تتطلبها وضعياتهم.

   ضبط برامج إفرادية مالئمة لألطفال المتعهد بهم بهدف ضمان
  إعادؤ إدماجهم أسريا وتربويا ومهنيا

 تطمين المتابعة الالحقة لألطفال بالتنسيق مع مختلف األطراف 
 المعنية

 
األطفال الذين يعيشون وضعيات صعبة من الجنسين والمهددين   الفئة المستهدفة: -

من مجلة حماية الطفل  والذين تتراوا  20عل  معن  الفصل 
سنة والمحالين عليه من قبل قضاؤ  18و   6أعمارهم بين  

 األسرؤ أو مندوبي حماية الطفولة.

و  -2
الشباب  زارةو 

 والرياضة 

  المراكز المندمجة للشباب 
 

وزارة المراة  -3
 واالسرة والطفولة

 مؤسسة مندوب حماية الطفولة 
 مركبات الطفولة 
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و  -4
 زارة العــدل و 

 .قضاء األسرة 
 .قضاء األطفال 
 .مراكز االصالح التربوي 

قطاعـــــــات أخـــــــرى  -5
 وجمعيات.

  قرى أطفالSOS  سليانة وأكودة( –المحرس  –)قمرت 
  الطفولة الفاقدة للسند العائليوحدات عيش 
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 النـهوض بــاألســرة الــتونســية-6 

 ماهي أهداف السياسة األسرية؟ -
أوت   13األمر العلي المؤرخ في -

المتعلق بإصدار مجلة األحوال  1956
 الشخصية.

 66المنشور بالرائد الرسمي عدد - 
 .1956أوت  17الصادر في 

من دستور الجمهورية  7الفصل -
 27التونسية المصادق عليه بتاريخ 

 2014 يجانف

 

 تحقيق تواان األسرؤ والمحافظة عل  تماسكها. -
 وضع خطط عمل وطنية لفائدؤ األسرؤ من أهم محاورها: -

 

 إقرار مفهوم الشراكة في الملكية بين األاواج  -1
طرق تسديد المنح  إضفاا مايد من العدالة عل  -2

 العائلية وذلك بل:
 أهم االجراءات ذات الداللة: -
من القانون  55و 54و 53الفصول -

المؤرخ في  1960لسنة  30عدد 
المتعلق بتنظيم أنظمة  4/12/1960

الضمان االجتماعي المنقح بالقانون 
المؤرخ في  1963لسنة  26عدد 

15/7/1963 
 قرار واير الشؤون االجتماعية المؤرخ-

يتعلق بتنقيح القرار  27/1/1997في 
 .18/11/1978المؤرخ في 

 1997لسنة  291األمر عدد -
المنقح لألمر  3/2/1997المؤرخ في 

المؤرخ في  1974لسنة  499عدد 
27/4/1974. 
بتاريخ  42منشور الواير األول عدد -

المتعلق بالتصرف  1996أكتوبر  25
الصبجة العائلية في  في المنح ذات
 القطام العمومي.

 1998لسنة  91القانون عدد -
المتعلق  9/1/1998المؤرخ في 

بنظام االشتراك في االمالك بين 
 الاوجين.

المؤرخ في  75القانون عدد -
المتعلق بإسناد لقب  28/10/1998

عائلي لألطفال المهملين ومجهولي 
 النسب.

جديد من القانون عدد  48الفصل -
المؤرخ في  1985سنة ل 12
المتعلق بنظام الجرايات  5/5198

المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين 
 عل  قيد الحياؤ في القطام العمومي. 

المؤرخ  2010لسنة  50القانون عدد -
المتعلق بإحداث  1/11/2010في 

مؤسسة المصالح العائلي في نااعات 
 الحالة الشخصية

  إحالة المنح العائلية لألم الحاضنة 
  :االنتفام المادوج بالمنح العائلية والمنحة الوقتية لألبناا

ويمكن لهذا االجراا من توفير مورد قار إضافي لألسرؤ 
 يمكّنها من تلبية حاجيات األطفال.

 

  عاما: ويهم هذا  21االنتفام بالمنح العائلية إل  حدود سن
 اصلون تعليمهم.االجراا األبناا الذين يو 

  انتفام القرين الباقي عل  قيد الحياؤ  بعد وفاؤ المنتفع  بجراية
ويمّكن هذا االجراا من تكريم مبدأ العدالة بين  شيخوخته:

 األاواج والمحافظة عل  مستوى عيش األسرؤ.
وضع استراتيجيات وطنية للنهوض بالمرأؤ الريفية ومقاومة العنف  -

 الموجه ضد المرأؤ والفتاؤ.
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 البرنامج الوطنـي إلعانـــة العائــــالت المــعوزة-7
 

 الغاية من البرنامج: -
 18منشور الواير األول عدد 

 1986جوان  04بتاريخ 
المتعلق بالبرنامج القومي 

 إلعانة العائالت المعواؤ.

أحدث البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعواؤ ضمن اإلجرااات 
اإلصالا الهيكلي لالقتصاد الوطني قصد المصاحبة لبرنامج 

التخفيف من انعكاسه عل  القدرؤ الشرائية للفئات محدودؤ الدخل 
 نتيجة للرفع التدريجي للدعم عن بعض المواد األساسية.

 أهداف البرنامج ومحتواه: -
المنشور المشترك بين واير  
الداخلية والشؤون االجتماعية 

 27المؤرخ في  12/3عدد 
 2011ما  

 

 

ضمان حد أدن  من الدخل للعائالت الفقيرؤ عبر اسناد مساعدات 
مالية والتجطية الصحية المجانية والمساعدات الظرفية بمناسبة العودؤ 

 المدرسية ورمضان واألعياد الدينية.

الفئات المستهدفة من  -
 البرنامج

   العائالت المعلواؤ الفاقلدؤ للسلند العلائلي والملاد  غيلر القلادرؤ علل
ممارسة نشاط مهني بمقابل والتي ال يتجاوا معّدل دخلهلا الفلرد  

 د. 585السنو   
 مقاييس االنتفاع -
 

يتّم ضبط مدى استجابة العائلة للشروط وأولويتها في االنتفام 
 باالعتماد عل  المقاييم التالية:

 القدرؤ عل  العمل أو تعاطي نشاط مهني بسبب التقدم  عدم
 في السن أو الوضع الصحي أو اإلعاقة.

  فقدان رئيم العائلة تبعا للوفاؤ أو السجن أو اإلهمال مع
 تدهور القدرؤ المادية للعائلة.

  انعدام وجود السند من بين األبناا القادرين عل  االنفاق أو
لبية المتطلبات األساسية عدم القدرؤ  المادية للسند عل  ت

 للعائلة.
  العجا عل  توفير الحاجيات األساسية للعائلة وخاصة

 حاجيات ألفرادها عميقي االعاقة أو نفقات كراا مسكنها.
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  حجم العائلة ووجود أشخان معوقين أو مصابين بطمراض
 مامنة أو خطيرؤ ضمنها.

 ظروف العيش من حيث الوضع السكني والظروف  تدّني
 الصحية.

يتم تقدير الدخل الفرد  السنو  للعائلة باعتبار متجيرات الدخل 
السنو  للعائلة والنفقات المترتبة عن اإلعاقة العميقة ألحد أفراد 
العائلة أو عن كراا مسكن للعائالت غير المالكة لمسكن وذلك وفقا 

 للمعادلة التالية:
 

كيفية تقدير الدخل الفردي  -
 السنوي للعائلة:

المنشور المشترك بين واير  
الداخلية والشؤون االجتماعية 

 27المؤرخ في  12/3عدد 
 2011ما  

 
 
 
 

منشور السيد واير الشؤون 
بتاريخ  5االجتماعية عدد 

16/5/1998 . 
 

الدخل السنو  للعائلة والنفقات المترتبة عن اإلعاقة  متجيرات
العميقة ألحد أفراد العائلة أو عن كراا مسكن للعائالت غير المالكة 

 لمسكن وذلك وفقا للمعادلة التالية:
 

 عدد Xد بعنوان اإلعاقة العميقة  600 –الدخل السنو  العائلي 
 د بعنوان مصاريف الكراا500-األفراد عميقي االعاقة 

 عدد أفراد العائلة
 

ويتم احتساب الدخل العائلي السنو  كاآلتي: متجير الدخل السنو  
لكل أفراد العائلة + متجير المصاريف السنوية للعائلة يقسم عل  اثنين 

(2) 

قيمة اإلعانة المالية وكيفية  -
 اسنادها

 

 تتمّثل المساعدؤ في: 
الترفيع بل د مع  150إعانة مالية مباشرؤ تسند شهريا بقيمة  -

 د عن كل ابن في سن الدراسة في حدود ثالثة أبناا. 10
 تسند اإلعانة المالية بواسطة حوالة بريدية الكترونية. -

التغطية الصحية للعائالت  -
 المعوزة:

 تتمّتع العائلة المعواؤ ببطاقة عالج مجاني. -
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تنفيذ البرنامج الوطني  -
 إلعانة العائالت المعوزة:

المنشور المشترك بين واير  
الداخلية والشؤون االجتماعية 

 27المؤرخ في  12/3عدد 
 2011ما  
 
 

ينّفذ البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعواؤ عبر لجان جهوية 
 ولجان محلية.

 يرأسها رئيم الوحدؤ المحلية للنهوض اللجان المحلية :
 االجتماعي وتتركب من:

 االجتماعيين بالوحدؤ المحلية األخصائيين -
 ممّثل عن المكتب المحلي للضمان االجتماعي إن وجد  -
 ممّثل عن المكتب المحلي لمراقبة األدااات إن وجد  -
 ممثل عن الرابطة التونسية للدفام عن حقوق االنسان  -
 ممثل عن االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي  -
 .الفقر إن وجدتامكانية دعوؤ جمعية مختصة في مقاومة  -
 يرأسها المدير الجهو  للشؤون االجتماعية اللجان الجهوية :

 وتتركب من :
 رئيم قسم النهوض االجتماعي  -

 رئيم دائرؤ الشؤون االجتماعية بالوالية  -
 رئيم وحدؤ الرعاية االجتماعية بقسم النهوض االجتماعي  -
 ممثل عن المكتب الجهو  للصندوق الوطني للضمان االجتماعي  -
ممثل عن المكتب الجهو  للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة   -

 االجتماعية
 ممثل عن المركا الجهو  لمراقبة األدااات  -
 ممثل عن الرابطة التونسية للدفام عن حقوق االنسان  -

 ممثل عن اللجنة الجهوية لالتحاد التونسي للتضامن االجتماعي.  -
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 المعــوزةسجــالت العائــالت -8
 
اإلطـار المرجعي لـوضــع  -

 سجالت العائالت المعوزة:
منشور الواير األول بتاريخ  -

المتعلق  1993أفريل  19
بتركيا سجالت جهوية وسجل 

 وطني للفقر.
المجلم الواار  المضيق بتاريخ  -

 1994أكتوبر  17

 

 1994أكتوبر  17قرار المجلم الواار  المضيق بتاريخ  تنفيذ
القاضي ببعث لجنة تضم عدد من الواارات والهياكل المعنية 

 بالخطة الوطنية للنهوض بالفئات الضعيفة.
 

 
 :تصنيف السجالت وأهدافها -
منشور الواير األول بتاريخ  -

المتعلق  1993أفريل  19
بتركيا سجالت جهوية وسجل 

 وطني للفقر.
منشور السيد واير الشؤون  -

بتاريخ  5االجتماعية عدد 
16/5/1998 . 
 

 

 سجل جهو  عل  مستوى كل والية وسجل وطني.
  مايد التعرف عل  أبعاد ظاهرؤ الفقر قصد ضبط استراتيجية

 شاملة للنهوض بالفئات  الضعيفة.
 .مايد تصويب البرامج نحو مستحقيها 
  لمساعدؤ الفئات المعواؤ إحكام التصرف في الموارد المتوفرؤ

 بتفاد  اادواجية االنتفام بالمساعدات والبرامج االجتماعية.

 
 ما هو محتوى السجالت؟ -
 
 
 

تتضمن السجالت معطيات مدققة يمكن أن تساعد عل  القيام 
 بتحليل جملة من المؤشرات المتعلقة بل:

  تصنيف المنتفعين 
 واالجتماعية والصحية للمنتفعين الخصوصيات الديمجرافية 

القدرات الذاتية لمختلف أفراد العائالت المنتفعة والمرشحة لالنتفام 
بالمساعدؤ القارؤ والعالج المجاني وخاصة في مجال االدماج 

 التربو  والمهني واالجتماعي.
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ماهي مجاالت استغالل  -
 السجالت؟

منشور الواير األول بتاريخ 
المتعلق  1993 أفريل 19

بتركيا سجالت جهوية وسجل 
 وطني للفقر.

 

المراجعة الدورية لقائمات المنتفعين بالبرنامج الوطني إلعانة  -
 العائالت المعواؤ.

 ضبط قائمات المنتفعين باإلعانات المدرسية )التالميذ والطلبة(. -
 ضبط قائمات المنتفعين بالعالج المجاني. -
يستجيبون إل  مقاييم  تشخين القادرين عل  العمل الذين -

 االنتفام ببرامج إحداث موارد الراق.
توسيع مجاالت سجالت العائالت المعواؤ لتشمل باإلضافة إل   ما هي آفاق السجالت؟ -

المنتفعين باإلعانات القارؤ والظرفية والعالج المجاني من معواين 
 ومسنين:

واالقامة العائالت المنتفعة بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العالج  -
لسنة  409بالهياكل الصحية التابعة لواارؤ الصحة )األمر عدد 

 (.1998فيفر   18المؤرخ في  1998
العائالت المستهدفة ببرامج النهوض االجتماعي وبمشاريع موارد  -

 الراق.
مواصلة تنسيق بين مختلف القطاعات العتماد السجالت في كل  -

مختلفة ما يقدم من إعانات مالية وظرفية ومساعدات 
)المساعدات المدرسية والجامعية  المنح الجامعية  المساعدات 
الظرفية بمناسبة األعياد الدينية والوطني  إسناد بطاقات العالج 

 .المجاني وبطاقات العالج بالتعريفة المنخفضة(
كيفية تحيين قائمة المنتفعين  -

 باإلعانة؟
المنشور المشترك بين واير  

ماعية الداخلية والشؤون االجت
 27المؤرخ في  12/3عدد 
 2011ما  
 

يتم تحيين قائمة المنتفعين في إطار المراجعة الدورية للعائالت 
 المنتفعة بالبرنامج.

 يكون في حدود الحصة الجهوية للبرنامج: :االدراج .1
تقوم الوحدؤ المحلية للنهوض  :عل  المستوى المحلي .أ

 االجتماعي بل:
  االستبيان الخان بالعائالتإعداد بحوث اجتماعية حسب 
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المعواؤ والتحر  حول العائالت التي تطلب اإلعانة أو التي يتم  
توجيهها من أطراف الشراكة أو التي يقع اكتشافها من قبل 

 األخصائي االجتماعي.
  القيام بكل عمليات التقاطع الممكنة مع مصالح الضمان

 االجتماعي ومراقبة األدااات .
  العائالت المعنية عل  اللجان المحلية بالوحدؤ عرض ملفات

 المحلية للنهوض 
 االجتماعي لبحث مدى استحقاقها لإلعانة القارؤ.

  إحالة محاضر جلسات اللجنة المحلية مرفقة بملفات المرشحين
لالنتفام إل  االدارؤ الجهوية للشؤون االجتماعية لعرضها عل  

 اللجنة الجهوية.
يتول  قسم النهوض االجتماعي  :عل  المستوى الجهو  .ب

 باإلدارؤ الجهوية للشؤون االجتماعية:
  بداا الرأ  فيها وتصنيفها حسب أولوية االستحقاق دراسة الملفات وا 

 للمنحة القارؤ.
  عرض الملفات عل  اللجنة الجهوية للبرنامج المحدثة طبقا للمنشور

 . 2011ما   27المشترك المؤرخ في 
 عائالت التي الموافقة عليها من قبل إصدار بطاقات إعالمية لل

 اللجنة الجهوية للبرنامج.
  إحالة البطاقات االعالمي في أجل أقصاه أسبوم من تاريخ انعقاد

اللجنة إل  المكتب الجهو  للضمان االجتماعي للقيام بما يتعين 
إلصدار الحوالة في الشهر الجار  أو الموالي للقرار وذلك في 

 حدود الحصة الجهوية.
 
 

  
 

هاّم: تتولى مصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي موافاة قسم 

النهوض االجتماعي بالقائمات االسمية للمنتفعين بالبرنامج مع بيان 

العائالت الجديدة في كل ثالثية وبقائمة اسمية في العائالت التي تم 

 حذفها.
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يحيل قسم النهوض االجتماعي كل ثالثية نسخة من القائمة 
االسمية للمنتفعين بالمنح بكل معتمدية عل  الوحدؤ المحلية 
 للنهوض االجتماعي المعنية للمتابعة واعتمادها عند االقتضاا في: 

 إسناد بطاقات العالج المجاني -
ضبط قائمة المرشحين للتمتع بالمساعدات الظرفية المختلفة   -

 برامج التنموية االجتماعية واالقتصادية.وال
 

 
المنشور المشترك بين واير  

الداخلية والشؤون االجتماعية 

 27المؤرخ في  12/3عدد 

 2011ما  

 

 :ذفـالح .2
 :يعلم  الوفاؤ لمن ليم له من يعوضه من بين أفراد العائلة في الكفالة

قسم النهوض االجتماعي كتابيا اعتمادا عل  مضمون وفاؤ المعني أو 
محضر جلسة اللجنة المحلية ومكتب الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي قصد حذف المعني في الشهر الجار  أو الموالي لإلعالم 

 عل  أقص  تقدير.
 يستجيب  تحّسن الحالة المادية للمنتفع بالمنحة القارؤ باعتباره اصبح ال

 لشروط االنتفام بالبرنامج.
وتعرض قائمة المقترحين للحذف عل  اللجنة المحلية إلبداا 
رأيها وعل  اللجنة الجهوّية التخاذ قرار الحذف وذلك بعد إعادؤ 
التحر  في وضعية المعني من قبل الوحدؤ المحلية وقسم النهوض 

 االجتماعي.
عي باإلجرااات وتقوم الوحدؤ المحلية وقسم النهوض االجتما

الالامة لحذف المعني من قائمة المنتفعين بمجانية العالج أو 
إدراجه عند االقتضاا ضمن قائمة المستفيدين بالعالج بالتعريفة 

 المنخفضة.
 

المنشور المشترك بين واير  
الداخلية والشؤون االجتماعية 

ما   27 المؤرخ في 12/3عدد 
2011 

 :التعويـض .3
المتوفي بالقرين: في صورؤ وفاؤ منتفع بمنحة تعويض المنتفع  •

 البرنامج يتم تعويضه بالقرين بصفة آلية إذا كان عل  قيد الحياؤ.
  التعويض بطحد أفراد العائلة: في صورؤ وفاؤ المنتفع دون أن•
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 ا

له قرينا يتم تعويضه بطحد أفراد عائلته من األصول أو  يكون 
الفروم ممن يستجيبون لمقاييم االنتفام بالعانة ووجبت عليه نفقة 

 العائلة.
التعويض االستثنائي: بصفة استثنائية يمكن تعويض المنتفع •

)عل  قيد الحياؤ( بالقرين أو بطحد أفراد عائلته في صورؤ الجياب 
 امتناعه عن االنفاق عل  عائلته. المطول للمنتفع أو

ويتم عرض ملف التعويض عل  اللجنة المحلية واللجنة الجهوية 
للعائالت المعواؤ ويجب عل  طالب التعويض تقديم كل ما يثبت 

 الحاجة إل  ذلك.
 :تغيير العنوان .4 

إذا أعلم المنتفع بتجيير  :االنتقال بالسكن  من والية إل  أخرى*
عنوانه يقوم قسم النهوض االجتماعي المختن ترابيا بإعالم قسم 
النهوض االجتماعي بمقر سكن  المعني الجديد قصد دراسة 
وضعيته في إطار اللجنتين المحلية والجهوية واتخاذ قرار في شطنه 

 إما بإقرار المساعدؤ أو بحذفها.
  قسم النهوض االجتماعي  في صورؤ إقرار المساعدؤ : يتول

إعداد ملف للمعني   يتضمن بطاقة شخصية إعالمية ونسخة 
من بطاقة التعريف الوطنية  يتم توجيهه إل  المكتب الجهو  
للضمان االجتماعي بالوالية األصلية لحذفه من قائمة 

 المنتفعين بها دون تعويضه بمنتفع جديد.
 وض االجتماعي في صورؤ عدم الموافقة : يتم إعالم قسم النه

بالوالية األصلية التخاذ االجرااات الالامة لحذفه من 
 البرنامج وتعويضه بمنتفع جديد.

االنتقال بالسكن  من معتمدية إل  معتمدية أخرى داخل نفم * 
 الوالية: يعلم قسم النهوض االجتماعي المكتب الجهو  للصندوق
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للمنتفع لإلذن بإصدار الوطني للضمان االجتماعي بالعنوان الجديد  
 اإلعانة بالعنوان الجديد.

 وضعيات خاّصة: 
يعلم المكتب الجهو  للصندوق الوطني للضمان االجتماعي قسم  -

النهوض االجتماعي بطسماا المنتفعين )مع أرقام تسجيلهم وبطاقات 
خالل الهرين  تعريفهم الوطنية( الذين لم يستخلصوا حواالتهم

األخيرين ويتول  قسم النهوض االجتماعي التثبت في هذه الحاالت 
 واقتراا الحلول المناسبة في الجرض.

في صورؤ عجا المنتفع بالمنحة عن التنقل إل  مصالح البريد  -
 الستخالن الحوالة بسبب االعاقة أو التقدم في السن أو المرض 
تصرف المنحة لفائدته عن طريق الجير بمقتض  توكيل يتم اعداده 
ن تعّذ ذلك   فبطلب كتابي من  طبقا للقانون الجار  به العمل  وا 
قسم النهوض االجتماعي  تتول  مصالح الديوان الوطني للبريد 

 إيصال المنح إل  المنتفع بمقر إقامته.
ب القرين يتواصل في صورؤ وفاؤ المنتفع الكافل ألبناا قّصر وغيا -

 صرف المنحة لفائدؤ العائلة عن طريق الولي القانوني لألطفال.
 
 الوضع الحالي للسجالت؟ -

قرار جلسة العمل الواارية 
 2012أوت  3بتاريخ 

 
منشور واير الشؤون 

المؤرخ  16االجتماعية عدد 
حول  2012أكتوبر  16في 

وضع نظامي معلوماتي لبرامج 
 الحماية االجتماعية.

 
 

اإلعداد للشروم في إعداد بنك معطيات تفاعلي حول العائالت 
المعواؤ ومراجعة قائمات المنتفعين بهذا البرنامج والمنتفعين 

 .بالعالج بالتعريفة المنخفضة
 

 

 

 

 

 
 

عداد بنك معطيات خالل سنة   2014هاّم: يتم الشروع في تنفيذ مشروع المراجعة وا 

 سنوات. 3ويمتد على 

الف عائلة من المنتفعين بالبرنامج الوطني إلعانة  800 تشمل المراجعة حوالي

 .العائالت المعوزة وببطاقات العالج بالتعريفة المنخفضة
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 العـالج المجاني-9
 
 من ينتفع بالعالج المجاني؟ -
 

 1998لسنة  1812األمر عدد 
 1998سبتمبر  21في  المؤرخ

المتعلق بتحديد شروط وكيفية 
إسناد بطاقة العالج المجاني 

 وسحبها

 كل منتفع بإعانة قارؤ ضمن احد البرامج التالية:
 البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعواؤ -
 برنامج إعانة المسنين المعواين داخل أسرهم -
القادرين برنامج اإلعانات القارؤ للمعوقين المعواين غير  -

 عل  العمل.
أ  كل شخن معوا فاقد للسند يستجيب لمقاييم االنتفام بطحد 

 البرامج المذكورؤ أعاله ومسّجل بقائمة االنتظار لهذه البرامج.
وينتفع بمجانية العالج واإلقامة في الهياكل الصحية العمومية 
التابعة لواارؤ الصحة كل تونسي معوا واوجته وأطفاله الذين هم 

 فالته بصفة قانونية.في ك
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 صورؤ شمسية لكل من الاوج وقرينه  -
 .مضامين والدؤ لألبناا في الكفالة -

ماهي الوثــائق المطلـوبـة  -
 لتكوين الملّف؟

بتللاريخ  18المنشللور المشللترك عللدد 
للللللواراا الداخليلللللة  1999 افريلللللل 6

والصللللللللللللحة العموميللللللللللللة والشللللللللللللؤون 
االجتماعيللللة حللللول ضللللبط التراتيللللب 
التطبيقيلللللللة إلسلللللللناد بطاقلللللللة علللللللالج 

 .مجاني وسحبها

 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 صورؤ شمسية لكل من الاوج وقرينه -
 مضامين والدؤ لألبناا في الكفالة -

اين تودع الملفات ومن أين  -
 تسحب البطاقات؟

 
 

تودم الملفات بالوحدات المحلية للنهوض االجتماعي مرجع  -
 النظر الترابي لطالب الخدمة.

 تسحب البطاقات من نفم مكان إيدام الملف. -
 من تشمل بطاقة العالج؟ -
 

 القرين –المنتفع  -
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األطفال في الكفالة بصفة قانونية )حت  بلوغ سن الرشد وفي  - 
والبناا المعوقين حت   سنة(  25صورؤ مااولة التعليم حت  

يتوّفر لهم الكسب والبنت ما لم يتوفر لها مورد راق أو لم تجب 
 نفقتها عل  اوجها.

 من يسند البطاقة؟
جديد من األمر عدد  5الفصل 
المؤّرخ في  2012لسنة  2521

المتعلق  2012اكتوبر  16
لسنة  1812بتنقيح األمر عدد 

سبتمبر  21المؤرخ في  1998
بتحديد شروط  المتعلق 1998

وكيفية إسناد بطاقة العالج 
 المجاني وسحبها.

تحدث عل  مستوى كل والية لجنة جهوية خاصة مكلفة بالنظر 
في الملفات المتعلقة بطلب االنتفام ببطاقات العالج المجاني 
وبإعداد قائمة األشخان المؤهلين لالنتفام بهذه المجانية في حدود 

 الحصة
المخصصة لكل والية  وذلك في ضوا قائمات المنتفعين  

والمستجيبين لشروط االنتفام بالمنح المالية المباشرؤ في نطاق 
 البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعواؤ.

 
 تركيبة اللجنة: -

يرأم المدير الجهو  للشؤون االجتماعية اللجنة الجهوية نيابة 
   وتتركب من األعضاا اآلتي ذكرهم: عن والي الجهة 

 رئيم قسم النهوض االجتماعي المختن ترابيا أو من يمثله 
 .رئيم دائرؤ الشؤون االجتماعية بالوالية أو من يمثله 
 .رئيم المركا الجهو  لمراقبة األدااات أو من يمثله 
 المدير الجهو  للصحة أو من يمثله 
  للصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو  رئيم المكتب الجهو

 من يمثله.
  رئيم المكتب الجهو  للصندوق الوطني للتطمين عل  المرض أو

 من يمثله.
   رئيم المكتب الجهو  للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة

 االجتماعي أو من يمثله
 رئيم وحدؤ الرعاية االجتماعية بقسم النهوض االجتماعي 

 المختن ترابيا.
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 .المتصرف الجهو  للتضامن االجتماعي أو من يمثله 
 .ممثل عن الرابطة التونسية للدفام عن حقوق االنسان بالوالية 

ويمكن لرئيم اللجنة استدعاا كل شخن يرى فائدؤ في 
 حضوره.

وتعهد كتابة اللجنة إل  رئيم قسم النهوض االجتماعي المختن 
 ترابيا.

قسم النهوض االجتماعي المختن ترابيا إعداد جدول  ويتول 
أعمال اللجنة وتدوين محاضر جلساتها بدفتر مرّقم وحفظ الوثائق 

 كما يتوّل  القيام بكّل األعمال التي يكلفه بها رئيم اللجنة.
 
  

 العـالج بتـعريفــة منـــخفضـــة-10
 

 من ينتفع بهذه الخدمات؟ -
من األمر عدد  2الفصل  -

المؤرخ  1998لسنة  409
المتعلق  18/2/1998في 

بضبط اصناف المنتفعين 
بالتعريفة المنخفضة لتكاليف 
العالج واإلقامة بالهياكل 
الصحية العمومية التابعة 
لواارؤ الصّحة العمومية 
وطرق تحّمل أعباا 
معالجتهم والتعريفات التي 

 يخضعون إليها.
 

 و :الشخن المنتمي لعائلة ال يتجاوا دخلها السن 

 عدد أفراد العائلة الدخل
مبلغ يعادل األجر األدن  
 المضمون لمختلف المهن

 ال يفوق إثنين

مرؤ ونصف األجر األدن  
 المضمون لمختلف المهن

 أفراد 5و 3بين 

مرتين األجر األدن  المضمون 
 لمختلف المهن

 أفراد 5اكثر من 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   أن ال يكون المنتفع منخرط بطحد أنظمة الضمان االجتماعي 

ال يؤخذ بعين االعتبار في تحديد أفراد العائلة إال  هـاّم :
 .الزوج والقرين واألبناء في الكفالة بصفة قانونية
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المنشور المشترك بين واارؤ 
الداخلية والشؤون االجتماعية 

 46والصحة العمومية عدد 
 1998أوت  14بتاريخ 

 الموجه إل  السادؤ الوالؤ.
 
 
 
 
 

 409من األمر عدد  3الفصل 
 .المشار إليه اعاله 1998لسنة 

 
 
 

 وال تمّكنه وضعيته من االنخراط بطحد تلك األنظمة.
 تقديم ملّف يتضّمن :

مطلب محّرر حسب األنموذج المضبوط من طرف واارؤ الشؤون  -
 االجتماعية بدائرؤ إقامة صاحب الطلب.

تصريح عل  الشرف يثبت أن المعني غير منخرط بإحدى صناديق  -
ن وضعيته ال تمّكنه من االنخراط.  الضمان االجتماعي وا 

 التصريح الجبائي للاوج وقرينه -
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او مضمون من دفاتر الحالة  -

 المدنية لكل فرد من أفراد العائلة ليست له بطاقة تعريف 
 اوجة والاوج.صورؤ شمسية لل -

 

اللجنة المحلية للتعريفات  -
 المنخفضة:

 
من األمر  )جديد( 5الفصل
مؤرخ في  2012لسنة  2522

يتعلق  2012أكتوبر  16
تمام  األمر عدد  بتنقيح وا 

المؤرخ في  1998لسنة  409
المتعلق بضبط  18/2/1998

اصناف المنتفعين بالتعريفة 
المنخفضة لتكاليف العالج 
واإلقامة بالهياكل الصحية 
العمومية التابعة لواارؤ الصّحة 
ا العمومية وطرق تحّمل أعبا

معالجتهم والتعريفات التي 
 يخضعون إليها.

 

تحدث عل  مستوى كل معتمدية لجنة محلية مكلفة بالنظر في 
الملفات المتعلقة بطلب االنتفام ببطاقات العالج بالتعريفات المنخفضة 
يراسها رئيم الوحدؤ المحلية للنهوض االجتماعي أو من يمثله وتضم 

 األعضاا اآلتي ذكرهم:
 جتماعيون بالوحدؤ المحليةاألخصائيون اال -
 ممثل عن المؤسسة الصحية المعنية ترابيا -
 ممثل عن مكتب الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  -
رئيم مكتب مراقبة األدااات أو ممثل عن القباضة المالية  -

 بالمعتمدية.
 المكلف بملف الشؤون االجتماعية بالمعتمدية -
 ممثل عن االتحاد المحلي للتضامن االجتماعي -
 ممثل عن الرابطة التونسية للدفام عن حقوق االنسان -

 

 حضوره. ويمكن لرئيم اللجنة استدعاا كل شخن يرى فائدؤ في 
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 .ويتول  رئيم الوحدؤ المحلية للنهوض االجتماعي كتابة اللجنة 

 
 

اللجنــة الجهويـة  -
 للتعريفات المنخفضة:

من األمر  )جديد( 7الفصل 
مؤرخ في  2012لسنة  2522

يتعلق  2012أكتوبر  16
تمام  األمر عدد  بتنقيح وا 

المؤرخ في  1998لسنة  409
المتعلق بضبط  18/2/1998

اصناف المنتفعين بالتعريفة 
المنخفضة لتكاليف العالج 
واإلقامة بالهياكل الصحية 
العمومية التابعة لواارؤ الصّحة 
ا العمومية وطرق تحّمل أعبا

معالجتهم والتعريفات التي 
 يخضعون إليها.

 

تحدث عل  مستوى كل والية لجنة جهوية  مكلفة بالنظر في 
الملفات المتعلقة بطلب االنتفام ببطاقات العالج بالتعريفات 

 المنخفضة التي تحيلها عليها اللجان المحلية.
 

نيابة  يرأم المدير الجهو  للشؤون االجتماعية اللجنة الجهوية
 عن والي الجهة  وتتركب من األعضاا اآلتي ذكرهم:

 رئيم قسم النهوض االجتماعي المختن ترابيا أو من يمثله. -
 رئيم دائرؤ الشؤون االجتماعية بالوالية أو من يمثله. -
 رئيم المركا الجهو  لمراقبة األدااات أو من يمثله. -
 المدير الجهو  للصحة أو من يمثله. -
  للصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو رئيم المكتب الجهو  -

 من يمثله.
رئيم المكتب الجهو  للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة  -

 االجتماعي أو من يمثله.
رئيم المكتب الجهو  للصندوق الوطني للتطمين عل  المرض أو  -

 من يمثله.
رئيم وحدؤ الرعاية االجتماعية بقسم النهوض االجتماعي  -

 المختن ترابيا.
 الجهو  للتضامن االجتماعي أو من يمثله. رفالمتص -

 

 .ممثل عن الرابطة التونسية للدفام عن حقوق االنسان بالوالية -
 

ويمكن لرئيم اللجنة استدعاا كل شخن يرى فائدؤ في 
 حضوره.

وتعهد كتابة اللجنة إل  رئيم قسم النهوض االجتماعي 
 المختن ترابيا.
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المختن ترابيا إعداد جدول  ويتول  قسم النهوض االجتماعي 
أعمال اللجنة وتدوين محاضر جلساتها بدفتر مرّقم وحفظ الوثائق. 

 كما يتوّل  القيام بكّل األعمال التي يكلفه بها رئيم اللجنة.

هل يمكن إسناد بطاقة عالج  -
 بصفة استثنائية؟

 
 

 

 

 
من األمر عدد  2فقرؤ  9الفصل 

 1998لسنة  409
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
من  2فقرؤ  - 10الفصل 

 1998لسنة  409األمر عدد 
 

 

يمكن إسناد بطاقات عالج بالتعريفة المنخفضة صالحة لمدؤ 
سنة واحدؤ قابلة للتجديد لفائدؤ الفئات الخصوصية المستجيبة 

 409)جديد( من األمر عدد  2للشروط المنصون عليها بالفصل 
 :1998لسنة 

العملة المسرحين من العمل ألسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب  -
الجلق النهائي والفجئي دون احترام االجرااات المنصون عليها 

سنة وليم لهم قرين  40بمجلة الشجل الذين ال يتجاوا سنهم 
وأبناا في الكفالة ولم يتسن  لهم إبرام عقود إعادؤ اإلدماج في 

 2009لسنة  349باألمر  الحياؤ النشيطة المنصون عليها
وذلك إثر انتهاا مدؤ انتفاعهم بالتجطية  9/2/2009المؤرخ في 

 24الصحية التي يخولها لهم قانون الضمان االجتماعي عدد 
المتعلق بتنقيح القانون  2/2002/ 27المؤرخ في  2002لسنة 
المتعلق  1996نوفمبر  18المؤرخ في  1996لسنة  101عدد 

 للعمال. باإلحاطة االجتماعية
األصول في كفالة االبن المنخرط بطحد أنظمة الضمان  -

سنة  55االجتماعي الذين تفصلهم مدؤ سنة أو سنتين لبلوغ 
 لالنتفام بالتجطية الصحية.

العملة الموسميين أو غير القارين في ميدان حضائر البناا أو  -
الخدمات ممن ال يتم التصريح بطجورهم بصفة منتظمة لدى 

ني للضمان االجتماعي والذين ال يتجاوا سنهم الصندوق الوط
 سنة وليم لهم قرين أو أبناا في الكفالة. 40

 الشّبان المنقطعين عن التعليم من الذكور الذين تجاواوا سنة  -
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 11من الفصل  3و  2الفقرتان 
لسنة  409من األمر عدد 

1998 

 

والعاطلين عن العمل سواا كانوا أبناا عائالت منتفعة  كاملة -
ببطاقات عالج بالتعريفة المنخفضة أو منخرطة بطحد صناديق 

 الضمان االجتماعي.
 

 

 

 

 

 من يسّلم البطاقات؟ -
 

من  12من الفصل  1الفقرؤ 
 1998 لسنة 409األمر عدد 

 

 قسم النهوض االجتماعي باعتباره المصلحة المختصة جهويا.
 
 
 

كم يبلغ مبلغ االشتراك  -
 السنوي؟
من الفصل  3و  2الفقرتان 

لسنة  409من األمر عدد  12
1998  

 دنانير 10 -
يدفع االشتراك السنو  لكل بطاقة بقباضة المؤسسة التي يوجد  -

 بدائرتها مقر إقامة المنتفع األصلي مقابل استالم وصل في ذلك.

ما هو جزاء عدم دفع  -
 االشتراك السنوي؟

من  13من الفصل  1الفقرؤ 
 1998لسنة  409األمر 

 .توقيف مفعول بطاقة االنتفام بالتعريفة المنخفضة -
تسديد مبلغ االشتراك بعنوان سنة و أكثر يطالب  عدم التخلف عن -

 المنتفع بدفع ما تخلد بذمته.
 ما هي مّدة صلوحية البطاقة؟ -

من  13من الفصل  2الفقرؤ 
 1998لسنة  409األمر 

 سنوات. 5تمتد مدؤ صلوحية البطاقة إل   -
 .يتم التصديق عليها سنويا من إدارؤ -

إقامة المنتفع االصلي المؤسسة الصحية التي يوجد بدائرتها مقر 
وذلك بوضع ختم في الخانة الموافقة للسنة المعنية مقابل دفع 

 . المبلغ السنو  لالشتراك
 
 

 : هــامّ 
 ال تجتمع اللجنة إال بحضور أغلبية أعضائها 
  عند عدم توفر النصاب بعد استدعاء اول تجتمع اللجنة بصفة قانونية

 مهما كان عدد الحاضرين.بعد استدعاء ثان 
  تقترح اللجنة قائمة المنتفعين بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة

 التعادل يرجح صوت الرئيس.

ال تكون البطاقات صالحة لالستعمال إالّ بختمها من طرف قباضة  هــاّم :
المؤسسة الصحية التي يوجد بدائرتها مقر إقامة المنتفع األصلي بعد دفع 

 مبلغ االشتراك السنوي.
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هل يمكن طلب تجديد  -
 االنتفاع بالبطاقة؟

من األمر عدد  17الفصل 
 1998لسنة  409

 6نعم مع تقديم مطلب إل  الوحدؤ المحلية للنهوض االجتماعي -
 اشهر  عل  األقل قبل انقضاا مدؤ صلوحية البطاقة المسندؤ.

ما هي الواجبات األخرى  -
المحمولة على كاهل المنتفع 

 بالبطاقة؟
 

 

ضرورؤ التصريح بكل تجيير يطرأ عل  الحالة العائلية أو 
االجتماعية للمنتفع لدى الوحدؤ المحلية للنهوض االجتماعي 

 مرجع النظر الترابي.
وتتول  الوحدؤ المحلية بعد التطكد مباشرؤ إجرااات التعويض وفق 
حالة الملف لعرضه عل  أنظار اللجنة  مهام اللجنة المحلية وا 

 الجهوية.

ما هي تبعات االخالل بهذه  -
 الواجبات؟

من األمر عدد  18الفصل 
 1998لسنة  409

 سحب بطاقة التعريفات المنخفضة في صورؤ: -
  مخالفة للواقع االدالا بمعطيات 
 .عدم التصريح بالتجيير في الوضعية 

كيف تضبط العيادات  -
 الخارجية؟

من األمر عدد  19الفصل 
 1998لسنة  409

 

 

 

تضبط حسب نسب مائوية من التعريفات الجار  بها العمل  -
لمعالجة المرض  الخاضعين لدفع مقابل في الهياكل الصحية 

 العمومية كاآلتي:
 التعريفة العموميةنوع المؤسسة الصحية 
من تعريفة عيادؤ طبيب  % 20 مراكا الصّحة األساسية

 عام
 من تعريفة عيادؤ طبيب عام %25 المستشفيات المحلية
من تعريفة عيادؤ طبيب عام  %30 المستشفيات الجهوية

 مختن
المؤسسات الصحية ذات الصبجة 

 الجامعية
من تعريفة عيادؤ أستاذ   30%

  محاضر في الطب
 محتوى اإلجمال -

من األمر عدد  20الفصل 
  1998لسنة  409

 :اإلقامة 
 

التعريفات المنخفضة بصفة اجمالية تعادل مبلغ التعريفة  -
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الجار  بها العمل بخصون إقامة يوم واحد بالنسبة للمرض   
الخاضعين لدفع مقابل في الهياكل الصحية العمومية مهما 

 كانت مدؤ االقامة 
 الطبية تكلفة العيادات  -
خدمات التمريض واألدوية المنصون عليها بالقائمة الرسمية  -

 لواارؤ الصحة العمومية 
 المواد ذات االستعمال الطبي  -
األطعمة والمصاريف العامة )الكهرباا  تدفئة  تكييف  الماا  -

 والجسيل(.
كيف يتم قبول المرضى  -

 لإلقامة؟

 

من  %50يخضع األشخان المرافقون للمرض  إل  واجب دفع  -
 التعريفة االجمالية المنطبقة عل  المرض .

ال يتّم قبول المرض  إلقامة إال إذا دفع المريض أو عند 
 االقتضاا عائلته مسبقا المبلغ المحدد.

ما هو الحّل في الحاالت  -
 االستعجالية؟

 

يتم قبول المريض ولو لم يقع االدالا بطية وثيقة للحالة المدنية أو 
أساليب تحّمل المصاريف ودون اشتراط مسبق بطية بيانات تخن 

 التسديد.
 وبعد اتمام العالج يجب عل  المريض دفع مصاريف العالج

 
كيفّيــة استخـالص  -

 المصاريف؟
 

 

 

يتم استخالن المصاريف )فحون تكميلية في األشعة 
 %20( بنسبة ...والبيولوجيا  االستكشافات الوظيفية  التنظيم الداخلي

د في كل الحاالت االضافية إل   30من التعريفة وفي حدود 
 التعريفات المنخفضة للعيادات أو اإلقامة.

 
 
 

 
 

هــام : بالنسبة للمريض الخاضع لعملية تصفية الدم ال يطالب إال بدفع 
 مبلغ دينار واحد عن كل حصة تصفية.

مصاريف بدائل األعضاء الداخلية المثبتة بجسم المريض  تدفع
 د. 50من سعرها الجاري دون أن يتجاوز  %20مباشرة بنسبة 
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 اإلعالم عن األمراض السارية-11

 ؟ماهي األمراض السارية -
 1992لسنة  71القانون عدد 
 1992 جويلية 27المؤرخ في 

المتعلق باألمراض السارية كما 
تمامه   بالقانون تم تنقيحه وا 

المؤرخ  2007لسنة  7عدد 
 .2007فيفر   12في 

 

يعتبر مرضا ساريا كل مرض يعاى إل  عامل خمجي 
محدد أو إل  إفراااته السامة والذ  يطرأ فجطؤ بسريان ذلك 
  العامل أو إفراااته  من موضع معين إل  متلق سواا مباشرؤ
بواسطة شخن أو حيوان مصابين أو بصورؤ غير مباشرؤ 
عن طريق تدخل وسيط حيواني أو نباتي أو ناقل أو من 

 المحيط الخارجي.
من يعلم عن األمراض  -

 السارية؟
 
 

السلطة الصحية هي كل طبيب  كل طبيب أسنان  كل  -
 .صيدلي أو إحيائي راجع بالنظر إل  واارؤ الصحة العمومية

واجبات السلطة  ماهي -
 الصحية؟

 

إعالم المريض بنوم المرض المصاب به وبكل نتائجه  -
الحاصلة )بدنيا أو نفسانيا( وانعكاساته عل  حياته المهنية 

 والعائلية واالجتماعية 
أن يبين للمريض أخطار العدوى التي يمكن أن يتسبب فيها  -

 بط  سلوك ال يحترم التدابير الوقائية المقررؤ 
 المريض بالواجبات القانونية إعالم  -

هل يمكن إجبار شخص  -
 مصاب على التداوي؟

 

يتعين عل  كل شخن يعلم أنه مصاب بطحد األمراض  -
 السارية أن يعرض نفسه عل  طبيب للفحن والمعالجة 

يمكن للسلطة الصحية أن تلام كل شخن يتبين أنه مصاب  -
بطحد األمراض السارية بطن يعالج نفسه بصفة منتظمة مع 
إثبات ذلك بتقديم شهائد طبية في اآلجال التي تحددها له 

 السلطة الصحية نفسها.
يمكن لكل شخن ولجاية الكشف عن األمراض السارية أن  -

لك بالمراكا يجر  بصفة طوعّية فحصا ال إسمّيا وذ
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والمؤسسات الصحية التي يحّددها قرار من الواير المكلف 
بالصحة العمومية  وفي هذه الحالة فإنه يتعّين عل  األطباا  
المباشرين بهذه المراكا والمؤسسات والذين يتولون القيام بهذا 
الفحن عدم الكشف عن هوية المريض الذ  اختار الخضوم 

 الالإسمي.للفحن 
بالفحص  ماذا يقصد  -

 ؟الإلسمي
 

ويقصد بالفحن الالإسمي الفحن الذ  يضمن لمن يختاره  -
في إطار الوقاية والعالج من األمراض السارية السرية التامة 
التي تمّكن المريض من عدم اإلدالا بهوّيته عند خضوعه 

 للفحن.
 ماهي اإلجراءات األخرى؟ -
 

ضد  إصدار قرار استشفاا وجوبي لجرض العال اإلتقائي -
األشخان المصابين بطمراض سارية الذين رفضوا مباشرؤ أو 
متابعة العالج المحدد لهم أو سعوا عمدا من خالل سلوكهم 

 إل  انتقال المرض المصابين به إل  أشخان آخرين.
من يصدر قرار االستشفاء  -

 الوجوبي؟
 

المحكمة االبتدائية المختصة ترابيا والمنتصبة للقضاا  -
بطلب من الواير المكلف بالصحة العمومية أو  إلستعجاليا

 من يمثله وذلك بعد سمام المريض أو من يمثله.
مدة ومكان االستشفاء  -

 الوجوبي:
 

يستجرق االستشفاا الوجوبي الذ  يتم بطحد الهياكل الصحية  -
أشهر قابلة للتجديد وينتهي بصفة  3العمومية  مدؤ أقصاها 

 آلية إذا لم يقع تجديد المدؤ.

 االستشفاا الوجوبي مجاني )إقامة وعالج( هام:
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 مـحــو األمــّية-12
ما هي أهداف الخطة  -

 الوطنية لمحو األمية
 2001لسنة  212األمر عدد-

 1/2001/ 15المؤرخ في 
المتعلق بإدراج تعليم الكبار 
ضمن أنشطة التكوين التي 
تمّكن المؤسسات من استرجام 
نفقات محو األمية لعمالها عن 
طريق األداا عل  التكوين 

 المهني 
 2001 -441األمر عدد -

 2001فيفر   13المؤرخ في 
المتعلق بإحداث وحدؤ مختصة 

ن االدارات بتعليم الكبار ضم
 .الجهوية للشؤون االجتماعية

 تونم اللتاامات تنفيذا األمية  لمحو الوطنية الخطة أحدثت
 حول العالمي اإلعالن العالمي وعن المؤتمر عن المترتبة الدولية
 .للجميع التعليم

 ومن أهم أهداف هذه الخطة:
  محو األمية األبجدية والحضارية 
  بين الجنسين وبين الوسطين تخفيف التفاوت في مستوى التعليم

 الحضر  والريفي 
  تمكين المترشحين لالنتفام بمختلف المشاريع التنموية الجهوية من

 المعرفة والمهارات الالامة لنجاا تلك المشاريع 
  تمكين المنقطعين عن التعليم من المحافظة عل  رصيدهم التعليمي

 وتطويره حت  ال يرتّد عل  األمية.

لتعليم  البرنامج الوطني -
الكبـار التعـريف 

 واألهداف:
 22بتاريخ  5المنشور عدد 

الصادر عن واير  2000جوان 
الشؤون االجتماعية المتعلق 

 بالبرنامج الوطني لتعليم الكبار

 التعريف .1
   2000افريل 14 يوم الكبار  لتعليم الوطني البرنامج أحدث
 الخطة تنفيذ مع نشطت والعقبات التي والنقائن الصعوبات لتجاوا
 فيها انعقد التي الفترؤ نفم في ذلك وتمّ  .األمية لمحو الوطنية
 (.2000التعليم بداكار )افريل  العالمي حول الملتق 

 األهداف .2
 إل  وذلك األمية  ونسبة األميين عدد انخفاض نسق في التسريع -

ل  2004 سنة  % 20 حدود  .2006 سنة  % 16 حدود وا 
التي تحظ  باألولوية  29-15التركيا عل  الشريحة العمرية  -

  وعل  2006والقضاا عل  األمية في صفوفها في أفق سنة 
 في المقام الثاني. 49-30الشريحة العمرية 

التركيا عل  الواليات العشر التي تتجاوا نسبة األمية فيها النسبة  -
ق فيها نسبة الوطنية وعل  المناطق داخل بقية الواليات التي تفو 
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 وعل  المناطق الريفية والمرأؤ. %30األمية 
 التركيا عل  األميين النشطين في القطاعين العمومي والخان. -
إثراا المكتبة الموجهة للبرنامج بعناوين جديدؤ مناسبة لهذه الفئة  -

 الجديدؤ من المتعلمين.

 ما هي الفئة المستهدفة؟ -
 1996لسنة  1237األمر عدد 
 1996جويلية  6المؤرخ في 

المتعلق بإحداث مجلم وطني 
ولجان جهوية ومحلية لمحو 

 األمية.

  وخاصة من جنم اإلناث 29-15الشريحة العمرية 
  وخاصة من جنم االناث وفي  45 – 30الشريحة العمرية

 الوسط الريفي حيث تتجاوا نسبة األمية المعدل الوطني.

الهياكل الموكول لها تنفيذ  -
 البرنامج:
 1996لسنة  269األمر عدد 
 1996فيفر   14المؤرخ في 

المتعلق بتنظيم واارؤ الشؤون 
 االجتماعية.

 
 

من األمر عدد  4الفصل 
  1996لسنة  1237

 

I. على مستوى مركزي: 
  تشرف عل  تنفيذ البرنامج الوطني لتعليم الكبار إدارؤ تعليم الكبار

 التابعة لإلدارؤ العامة للنهوض االجتماعي بواارؤ الشؤون االجتماعية 
 .المجلم الوطني لتعليم الكبار 

II. على مستوى جهوي: 
 الوالي وتضلم  توجد في كل الواليات لجان جهوية لمحو األمية يراسها

ممثلللين عللن القطاعللات والمنظمللات والجمعيللات الممثلللة فللي المجلللم 
 الوطني. 

  يشللرف عللل  تنفيللذ البرنللامج جهويللا وحللدؤ لتعللليم الكبللار تابعللة لللإلدارؤ
الجهويللة للشللؤون االجتماعيللة إللل  جانللب جهللاا تفقللد ومعلمللي تربيللة 

 .اجتماعية
III. على مستوى محلي : 
 يرأسها المعتمد وتضم ممثلين عن  توجد في كل معتمدية لجنة محلية

نفم الواارات والهياكل والمنظمات والجمعيات الموجودؤ بالمنطقة 
 والممثلة باللجنة الجهوية. 
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 التربية والتعليم- 13

ماهي أهداف النظام  -
 التربوي

 1991لسنة  65القانون عدد 
 1991جويلية  29المؤرخ في 

 المتعلق بالنظام التربو 
 

  تمكين الناشئة مما يجب أن تتعلمه لترسيخ الوعي بالهوية
الوطنية التونسية وتنمية حسها والشعور باالنتماا الحصار  

سالميا وتدعيم التفتح عل  الحداثة وطنيا  ومجاربيا وعربيا وا 
 والحضارؤ االنسانية 

  تربية الناشئة عل  الوفاا لتونم والوالا لها 
   إعداد الناشئة لحياؤ ال مجال فيها أل  شكل من التفرقة عل

 أسام الجنم أو األصل االجتماعي أو اللون أو الدين 
 ية  تمكين المتعلمين من إتقان اللجة العرب 
  جعل المتعلمين يحذقون لجة أجنبية عل  األقل 
  تمكين المتعلمين من حقهم في بناا شخصيتهم ومساعدتهم

 عل  الترشد الذاتي لينشطوا عل  قيم التسامح واالعتدال 
  المساعدؤ عل  إذكاا الشخصية وتنمية ملكاتها  وروا

 االبدام والعمل 
  مواد التدريمتحقيق التواان في تربية الناشئة بين مختلف 
  تمكين المتعلمين من ممارسة األنشطة البدنية والرياضية 

 
 
 

 هــاّم: 
تعهد كتابة اللجنة الجهوية لإلدارة الجهوية للشؤون االجتماعية وكتابة  -

 اللجنة المحلية للوحدة المحلية للنهوض االجتماعي .
أفرد برنامج تعليم الكبار بجملة من الحوافز الموجهة للدارسين  -

 والمدرسين.
يعتمد التدريس في مجال تعليم الكبار على عدة صيغ تعليمية  )حضوري ،  -

 مكثف،( ومراحل تعليمية )اساس ، تكميل ومتابعة( .
 جانفي : اليوم العربي لمحو األمية. 8يوم  -
 ألمية.سبتمبر: اليوم العالمي لمحو ا 8يوم  -
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ماهي أهداف النظام  -
 التربوي

 1991لسنة  65القانون عدد 
 1991جويلية  29المؤرخ في 

 المتعلق بالنظام التربو 
 

  تهيئة الشباب لمواجهة المستقبل وا عداده لمسايرؤ التجيرات
 السريعة للعصر الحديث 

  المتعلمين عل  حب العمل والتبّصر بقيمته األخالقية تنشئة 
 .تنايل العملية التربوية في مسيرؤ البالد

 وظائف المدرسة: -
 80القلللللانون التلللللوجيهي علللللدد 

 23المللؤرخ فللي  2002لسللنة 
المتعلللللللللللللللق  2002جويليللللللللللللللة 

 بالتربية والتعليم المدرسي.

تضطلع التربية بثالثة وظائف اساسلية يعللن عنهلا القلانون 
 .التربية والتعليم والتطهيلهي 

ما هي مكونات النظام  -
 التربوي في تونس؟

 

 يتكون التعليم المدرسي في تونم من نظامين عامين  من التعليم: 
  التعليم األساسي: يتكون من مرحلتين اثنتين: المرحلة االبتدائية

والتي تمتد لست سنوات والمرحلة االعدادية التي تمتد لثالث 
 سنوات

 لوريا بشعبها المختلفةاالثانو  الذ  يتوج بمناظرؤ الباك التعليم 
 

 

لمن تتوجه التربية قبل  -
 المدرسية؟

 

تتوجه التربية قبل المدرسية إل  األطفال من سن الثالثة إل  
سن السادسة وتكون السنة األخيرؤ منها بين سن الخامسة 

 والسادسة سنة تحضيرية للمرحلة االبتدائية.
هل يعاقب الولي الذي  -

إلحاق يمتنع عن 
منظوره بمؤسسات 

 التعليم األساسي
 

 10نعم  وفي هذه الحالة يعّرض الولي نفسه إل  خطية من  -
 د 100دنانير إل  

 د في صورؤ العود. 200وتصبح الخطية 
الولي كذلك إذا سحب منظوره دون سن السادسة  يعاقب -

عشر من مؤسسات التعليم األساسي رغم كونه قادرا عل  
 مواصلة تعّلمه بصورؤ طبيعية.

 
 

هام: تعمل الدولة على النهوض بالتربية قبل المدرسية وهي جزء من 
التعليم األساسي غير اإللزامي وغير المجاني حيث ال تنطبق عليه كل من 
الفقرة األولى من الفصل الرابع المتعلقة بمجانية التعليم والفقرة األولى 

 المتعلقة بإجبارية التعليم. 20ن الفصل م
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 التربية المختصة واإلدماج التربوي- 14
 ذوي اإلعاقة   لألطفال  

 
أي موقع للمعوقين في  -

 النظام التربوي؟
الفصالن األول والرابع من 

لسنة  80القانون التوجيهي عدد 
جويلية  23المؤرخ في  2002
المتعلق بالتربية والتعليم  2002

 المدرسي
 

  لسنة  80الفصالن األول والرابع من القانون التوجيهي عدد
المتعلق بالتربية والتعليم  2002 جويلية 23المؤرخ في  2002

جبار  وأنه حق لكل التونسيين  المدرسي عل  أن التعليم مجاني وا 
ال تمييا فيه عل  أسام الجنم أو األصل االجتماعي أو اللون 

 أو الدين.
   كما تسهر الدولة عل  توفير الظروف المالئمة لألطفال من ذو

 االحتياجات الخصوصية للتمتع بحق التعليم
 حق التربية والتعليم والتطهيل  ذو  اإلعاقة  ن الدولة لألطفالتضم

والتكوين في المنظومة العادية في المجال وتوفر لهم فرصا 
 متكافئة للتمتع بهذا الحق.

اآللية المعتمدة لضمان  -
حق التعليم لألطفال 

 المعوقين:
من القانوني  19الفصل 

 2005لسنة  83التوجيهي عدد 
 2005أوت  15المؤرخ في 

المتعلق بالنهوض باألشخان 
 المعوقين

اعتمدت الدولة آليتين لضمان حق التعليم لجميع األطفال ذو  
 االحتياجات الخصوصية:

آلية اإلدماج الكلي لألطفال الحاملين إلعاقة في المدارم  -
 العادية.

 آلية التربية المختصة. -
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دماجهم ذوي االعاقة النهوض باألشخاص - 15  وا 

 الشخص ذي االعاقة تعريف -
من القانون التوجيهي  2الفصل 
المؤرخ  2005لسنة  83عدد 
المتعلق  2005أوت  15في 

بالنهوض باألشخان المعوقين 
 .وحمايتهم

يقصد بالشخن المعوق كل شخن له نقن دائم في القدرات 
بعد  والمؤهالت البدنية أو العقلية أو الحسية ولد بها أو لحق به

الوالدؤ يحد من قدرته عل  أداا نشاط أو أكثر من األنشطة 
األساسية اليومية الشخصية أو االجتماعية ويقّلن من فرن 

 إدماجه في المجتمع. 
 كيف يتم إقرار صفة معوق؟ -

من األمر عدد  10الفصل 
المؤرخ  2005لسنة  3086
 2005نوفمبر  29في 

المتعلق بإحداث اللجان 
لألشخان المعوقين  الجهوية

وتحديد مقاييم اإلعاقة 
وشروط إسناد بطاقة اإلعاقة   

 1859المنقح باألمر عدد 
 03المؤرخ في  2006لسنة 
 .2006جويلية 

سناده بطاقة من قبل اللجان الجهوية  يتم إقرار صفة معوق وا 
للمعوقين التي تعتمد عند النظر في الملفات عل  المقاييم المتعلقة 

 طبية والوظيفية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية.بالجوانب ال
 يؤخذ في االعتبار عند دراسة الجوانب الطبية: و

 سبب النقن 
 طبيعة النقن ودرجته 
 انعكام النقن عل  وظائف الشخن واستقالليته الذاتية 
 واآلالت التعويضية   حاجة الشخن للتطهيل ولالجهاؤ

 والمساعدات الفنية ولمساعدؤ شخن مرافق.
  قدرؤ الشخن عل  القيام بطنشطته اليومية األساسية

 الشخصية.
ويؤخذ في االعتبار عند دراسة الجوانب النفسية واالجتماعية 
واالقتصادية قدرؤ الشخن عل  المشاركة في أهم مجاالت 

 الحياؤ االجتماعية والمهنية واندماجه في المجتمع.
ما هي أصناف بطاقات 

 اإلعاقة؟
من األمر عدد  12الفصل 

المؤرخ في  2005لسنة  3086
 المتعلق 2005نوفمبر  29

يكون شكل "بطاقة إعاقة" مستطيال ولونها أبيض بالنسبة لكل 
اإلعاقات. وتتضمن الواجهة األمامية للبطاقة المذكورؤ رقم السلسلة 
والعدد الرتبي وصورؤ شمسية لصاحبها والمعطيات المتعلقة بحالته 

 وعنوانه وطبيعة إعاقته ودرجتها. وتتضمن الواجهة الخلفية المدنية 
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بإحداث اللجان الجهوية 
لألشخان المعوقين وتحديد 
مقاييم اإلعاقة وشروط إسناد 
بطاقة اإلعاقة   المنقح باألمر 

 2006لسنة  1859عدد 
 .2006جويلية  03المؤرخ في 

 وختم االدارؤ. االمتيااات التي تخولها لصاحبها ومدؤ الصلوحية
ويرما إل  درجة االعاقة بعالمات فوقية في شكل خطوط صجيرؤ 
 تدون بالااوية اليمن  العليا للواجهة األمامية للبطاقة وذلك كاآلتي:

 خط واحد: إعاقة خفيفة -
 خطان اثنان: إعاقة متوسطة -
 ثالثة خطوط: إعاقة عميقة -

كيف يتم الحصول على  -
   ؟شخص ذي إعاقةبطاقة 
من  األمر عدد  11الفصل 
المؤرخ في  2005لسنة  3086

المتعلق  2005نوفمبر  29
بإحداث اللجان الجهوية 
لألشخان المعوقين وتحديد 
مقاييم اإلعاقة وشروط إسناد 
بطاقة اإلعاقة   المنقح باألمر 

 2006لسنة  1859عدد 
 2006جويلية  03المؤرخ في 

 
 

ع النظر الترابي ويتكون يتم إيدام ملف لدى الوحدؤ المحلية مرج
 ملف طلب بطاقة إعاقة من الوثائق التالية:

 مطلب كتابي باسم واير الشؤون االجتماعية  -
 مضمون والدؤ  -
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للراشدين أو للولي بالنسبة  -

 للقصر 
 صورتين شمسيتين  -
شهادؤ طبية لطلب بطاقة إعاقة مسلمة من قبل الطبيب  -

ألنموذج الذ  يمكن الحصول عليه من المباشر حسب ا
المصالح المختصة لواارؤ الشؤون االجتماعية عل  مستوى 

 محلي وجهو .
وتتول  الوحدؤ المحلية للنهوض االجتماعي إنجاا دراسة حالة 
اجتماعية  واقتصادية للمعني وفق األنموذج المعمول به ويحال 

 الملف كامال إل  اللجنة الجهوية. 
 المعوق؟ من يسند بطاقة -

من القانون  9الفصل 
لسنة  83التوجيهي عدد 

أوت  15المؤرخ في  2005
المتعلق بالنهوض  2005

باألشخان المعوقين 
 وحمايتهم.

وتتركب اللجنة  تحدث بكل والية لجنة جهوية لألشخان المعوقين
 الجهوية لألشخان المعوقين من :

 للشؤون االجتماعية أو من يمثله رئيم : المدير الجهو  -
 األعضاا: -
 طبيبان يعينهما الواير المكلف بالصحة العمومية 
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 2005لسنة  3086األمر عدد 
 2005نوفمبر  29المؤرخ في 

 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية
لألشخان المعوقين وتحديد 
مقاييم اإلعاقة وشروط إسناد 
بطاقة اإلعاقة   المنقح باألمر 

 2006لسنة  1859عدد 
 2006جويلية  03المؤرخ في 

  الطبيب المنسق الجهو  للطب المدرسي والجامعي والطبيب
المنسق للوحدؤ الجهوية للتطهيل عندما يتعلق األمر بالنظر 

 في ملفات اإلدماج المدرسي لألطفال المعوقين.
 واير المكلف بالشؤون االجتماعيةثالثة إطارات يعينهم ال 
 ممثل عن االدارؤ الجهوية المكلفة بالتربية 
 ممثل عن االدارؤ الجهوية المكلفة بالتشجيل 
 ممثل عن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
 ممثل عن الصندوق الوطني للتطمين عل  المرض 
  ممثلين اثنين عن جمعيات رعاية األشخان المعوقين

 هةيعينهما والي الج
  ويمكن لرئيم اللجنة دعوؤ كل شخن يكون في حضوره

 فائدؤ.
 

  
 ذوي االعاقة إسناد اآلالت المقومة لألعضاء لألشخاص -16

 في ما يتمثل البرنامج؟ -
 2005لسنة  3086األمر عدد 

 المشار إليه أعاله.

 في إسناد آالت تعويضية لفائدؤ المعوقين المعواين -
 

 إجراءات خاصة بسير -
أعمال اللجنة الجهوية 

 لألشخاص المعوقين.
منشور السيد واير الشؤون 

 17بتاريخ  6االجتماعية عدد 
حول اآلالت  2009جويلية 

التعويضّية الميّسرؤ إلدماج 
 األشخان المعوقين. 

 45الشخن المعوق بالقرار المتعلق بطلبه في أجل أقصاه  إجابة -
يوما من تاريخ إيدام ملفه بالوحدؤ المحلية للنهوض االجتماعي 

 مرجع النظر الترابي
وجوب حضور األطباا أعضاا اللجنة كلما تعلق األمر بالنظر  -

 في ملفات الحصول عل  األجهاؤ واآلالت التعويضية.
ب االقتصادية واالجتماعية ومدى األخذ بعين االعتبار الجوان -

تهيئة محيط عيش المنتفع وقدراته البدنية والذهنية وخاصة في ما 
 يتعلق باسناد الدراجات النارية والكراسي المتحركة الكهربائية.
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 ذوي االعاقة اإلدماج المدرسي لألشخاص -17

 في ما يتمّثل؟ -
لسنة  83القانون التوجيهي عدد 

أوت  15مؤرخ في  2005
يتعلق بالنهوض  2005

 باألشخان المعوقين وحمايتهم.
 

يهدف هذا البرنامج إل  ضمان االدماج الكلي لألشخان 
المعوقين بالمدرم العادية )فئة القاصرين عن الحركة العضوية 
والصم الذين يتمتعون بآلة سمعية والمعوقين ذهنيا من الصنف 

 سنوات(. 9و  6جة أعمارهم ما بين الخفيف وضعفاا البصر والبال

 مسؤولية من؟ -
 

تضمن الدولة لألطفال المعوقين حق التربية والتعليم والتطهيل 
والتكوين بالمنظومة العادية في المجال وتوفر لهم فرصا متكافئة 

 للتمّتع بهذا الحق.
التعّهد المبكر والتطهيل الالام وكل ما يتعلق باإلعداد  ويتمّ 

والتحضير للمرحلة قبل المدرسية من قبل الدولة والمجتمع حسب 
 الحاجيات الخصوصية للطفل المعوق.

أي دور للمدرسة العمومية  -
 في هذا المجال؟

 

تؤّمن المدرسة للتالميذ المعوقين تكوينا متواانا ومتعدد األبعاد 
حسب ما تسمح به قدراتهم الذهنية والبدنية والحسية بما يساعدهم 
عل  امتالك المعارف واكتساب الكفايات والتكنولوجيات الحديثة 
التي تؤهلهم لالعتماد عل  الذات والمشاركة في الحياؤ االجتماعية 

لثقافية وذلك بالتعاون مع األولياا والجمعيات ذات واالقتصادية وا
 العالقة.
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  ذوي االعاقة تشغيل - 18 

هل يمكن حرمان معوق من  -
 الشغل بسبب إعاقته؟

من القانون  26الفصل 
المشار  2005التوجيهي لسنة 

 إليه أعاله.

يمكن أن تكون اإلعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول  ال
عل  شجل في القطام العام أو الخان إذا توفرت لديه المؤهالت 

 المالئمة للقيام به. 

االنتــداب بالــوظيفة  -
 العمومّية:

 

من االنتدابات السنوية بالوظيفة  %1تخّصن نسبة ال تقّل عن 
خان المعوقين الذين يستجيبون العمومية تسند باألولوية لفائدؤ األش

للشروط المنصون عليها بالقانون ولهم المؤهالت للقيام بالعمل 
 المطلوب.

 التشغيل بالقطاع الخاّص:  -
 

 100يتعين عل  كل مؤسسة عمومية أو خاّصة تشّجل عادؤ 
من مراكا  %1عامل فما فوق أن تخصن نسبة ال تقل عن 

 العمل لألشخان المعوقين.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: يضبط القانون جملة من البدائل أمام المشغل في  ثبوت تعذّر هــامّ 
 31الواردة بالفصل  لالتشغيل المباشر وفي حالة تعذّر العمل بالبدائ

 2005أوت  15المؤرخ في  2005لسنة  83من القانون عدد 
المتعلق بالنهوض باألشخاص المعوقين  يتم إلزام  المشغّل  بدفع 
مساهمة مالية تساوي ثلثي األجر األدنى المضمون لمختلف المهن 
أو األجر  األدنى الفالحي المضمون بعنوان األشخاص الواجب 

طيلة فترة التعذر ويتم تقدير أسباب التعذّر من قبل انتدابهم وذلك 
 أعوان تفقد الشغل وتفقد طب الشغل.
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 ذوي االعاقةتكوين األشخاص -19
 

 

من يضمن تكوين األشخاص  -
 المعوقين؟

لسنة  83القانون التوجيهي عدد 
أوت  15مؤرخ في  2005
يتعلق بالنهوض  2005

 باألشخان المعوقين وحمايتهم.
 

تؤمن مؤسسة التكوين لألشخان المعوقين تكوينا مهنيا مالئما 
ضمن المنظومة العادية للتكوين المهني قصد إكسابهم كفااات 

مهنية تيّسر إعدادهم للحياؤ النشيطة واالندماج االقتصاد  ومعارف 
 واالجتماعي.

 ما هي النسبة المعتمدة؟  -

 

من مواطن  % 3تخّصن لفائدؤ المعوقين نسبة ال تقل عن 
 التكوين بالمراكا العمومية للتكوين المهني.

االقتضاا عل  تهيئة موقع التكوين حسب  ويتّم العمل عند
 الحاجيات الخصوصية للمتكّون.

ما هو دور مراكز التربية  -
 المختصة في التكوين؟

 

 

 

 

 

 

 

تسهر الدولة عل  توفير ظروف مالئمة لتمكين األطفال المعوقين 
غي القادرين عل  مااولة التعليم والتكوين بالمنظومة العادية من 

المالئم والتربية المختصة والتطهيل المهني وفقا متابعة التعليم 
 لحاجياتهم ومؤهالتهم.

تتّم التربية والتطهيل المهني للشخان المعوقين الذين تعذر عليهم 
االلتحاق بالمؤسسات التربوية والتكوينية العادية بسبب تعدد إعاقتهم 

 أو حّدتها بمؤسسات مختصة.
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 المحيط وتيسير التنّقل واالتصال تهيئة-20

من يتحّمل مسؤولية تهيئة  -
المحيط وتيسير التنقل 

 ؟لألشخاص المعوقين
لسنة  83القانون التوجيهي عدد 

أوت  15مؤرخ في  2005
يتعلق بالنهوض  2005

 باألشخان المعوقين وحمايتهم.
 

الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومّية  تعمل
والخاصة عل  تهيئة المحيط ومالامة وسائل االتصال واإلعالم 

 وتيسير تنّقل األشخان المعوقين ووصولهم للخدمات.
كما تعمل عل  توفير وسائل نقل جماعي مهّيطؤ ومالئمة 

 الستعمال األشخان المعوقين.
اخلية والخارجية التابعة للبنااات العمومية وتتم تهيئة الماو  الد

والخاصة المفتوحة للعموم بما يوّفر أماكن لتوّقف وسائل النقل 
 الخاصة باألشخان المعوقين.

 

ما هي االمتيازات الخاصة  -
التي يتمتع بها الشخص 

 المعوق في مجال النقل؟
 

والمؤسسات العمومية  حق أولوية االستقبال باإلدارات والمنشآت -
 والمؤسسات الخاصة.

الحق في استعمال اماكن مخصصة بوسائل الجماعي العمومي  -
 والخان.

مجانية النقل أو النقل بالتعريفة المنخفضة للمعوق ولمرافقه عند  -
االقتضاا وذلك عل  خطوط النقل العمومي الجماعي المستجلة من 

متعلق بتنظيم النقل قبل المنشآت العمومية مع مراعاؤ التشريع ال
 البر .

النقل المجاني آللة التنقل الخاصة بالشخن المعوق بوسائل النقل 
العمومي الجماعي المستجلة من قبل المنشآت العمومية مع مراعاؤ 

 التشريع المتعلق بتنظيم النقل البّر .
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 منحة التكفل لألسرة الكافلة لمعوق بدون سند-21
 

 قيمتها: -
المشترك لواير  الشؤون القرار 

االجتماعية والمالية بتاريخ 
المتعلق بضبط مقدار  1/6/2006

 .منحة التكفل

تسند الدولة لفائدؤ العائالت الكافلة لشخن معوق بدون سند منحة 
 د شهريا.  200تكفل تقدر بلل 

 

 الهدف من البرنامج -
المجلم الواار  المضيق بتاريخ 

في  المتعلق بالترفيع 22/4/2013
د إل   150منحة التكفل من 

 د شهريا 200
 

يهدف إل  إبقاا الشخن المعوق قدر اإلمكان بمحيطه الطبيعي 
لدى اسرؤ كافلة وكلما توفرت الظروف المناسبة لذلك بهدف الحفاظ 

 .عل  تواانه النفسي والعاطفي

قرار واير الشؤون االجتماعية 
 2013جانفي  4بتاريخ 

اإلجتماعية منشور واير الشؤون 
 12بتاريخ  2012لسنة  5عدد 

المتعلق بتنفيذ  2012مارم 
أحكام االتفاقية المشتركة ألعوان 
جمعيات رعاية األشخان 

 المعوقين .

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

هــاّم : تم وضع اتفاقية مشتركة ألعوان جمعيات رعاية األشخاص المعوقين 
قين تضبط عالقات العمل بين جمعيات رعاية األشخاص المعو  2012سنة 

وأعوانها من الجنسين العاملين بصفة قارة بين كافة جمعيات رعاية 
األشخاص المعوقين والمراكز والفروع التابعة لها بالبالد التونسية ويقصد 
بجمعيات رعاية المعوقين ، الجمعيات التي تسدي خدمات تربوية وصحية 

 وتأهيلية للمعوقين بهدف ادماجهم اجتماعيا ومهنيا.
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 رعـاية المسنيــن -22
 

ما هي المبادئ األساسية  -
 .لحماية المسنين

من األمر عدد  5الفصل 
 1996لسنة  1237

حماية صحة المسنين وضمان كرامتهم بمساعدتهم عل  مجابهة  -
 الصعوبات التي تعترضهم في حياتهم اليومية.

المسنين عل  معرفة حقوقهم وتقديم المعونة الالامة لهم  مساعدؤ -
 لتمكينهم من ممارستها واالنتفام بها.

مقاومة جميع اشكال التمييا واإلقصاا من الوسط العائلي  -
 واالجتماعي.

منشور السيد واير الشؤون 
 14بتاريخ  2االجتماعية عدد 

 1997جانفي 
 

 تحقيق اندماج المسنين بل: -
 الرأ  العام حول الصعوبات الخاصة بهم. تحسيم 
  تشجيع البحوث والدراسات حول المظاهر الفردية والجماعية

 للتشيخ والوسائل الكفيلة بتحقيق حماية المسنين ورفاهيتهم.
مساعدؤ المسنين عل  المشاركة بصفة فعالة في جميع مجاالت  -

 الحياؤ االجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.
 اعتبار الحاجيات الخصوصية للمسنين في: -

 تطوير المشاريع السكنية 
 استعمال وسائل النقل 
 تبسيط االجرااات االدارية 

 
 

 
 طريقة التكفل بالمسنين: -

 

 يعتمد التكفل بالمسنين عل  طريقتين : -
 رعاية المسنين داخل أسرهم 
 رعاية المسنين صلب المؤسسات 
 اتخاذ إجرااات لحماية المسنين المعواين 

 

هاّم: تنسحب االجراءات الخاصة بحماية المسنين على األجانب 
المقيمين بالبالد التونسية وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل 

 ذا المجال.ومراعاة االتفاقيات الدولية في ه
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 I. :التكفل بالمسنين داخل أسرهم 
المسنين في باعتبار أن األسرؤ تمثل الخلية األساسية وسعيا إلبقاا 

محيطهم الطبيعي تتخذ الدولة والجماعات العمومية المحلية 
 والهياكل المختصة التدابير المالئمة لفائدتهم.

فيمكن للمسنين االنتفام في مقر إقامتهم بخدمات اجتماعية 
 وصحية وذلك مقابل مساهمة تحمل عل  كاهل المسن أو أسرته.

 األهداف : -

 

 

 اجتماعية وصحية:ينتفع المسنون بخدمات 
: تتمثل في تسديد الحاجيات األساسية الخدمات االجتماعية
 )خاصة التجذية والنظافة(

الخدمات الطبية وشبه الطبية الممكن إسداؤها  :الخدمات الصحّية
 بمقر االقامة.

ما هي الخدمات التي ينتفع  -
 بها المسن داخل أسرته؟

بشرط أن يطلب يمكن لألسرؤ أن تتكفل بالمسنين فاقد  السند 
 المسن ذلك أو يوافق عل  هذا التكفل.

مـا هو مآل المسن فــاقد  -

 السند؟

من القانون  2فقرؤ  2الفصل 
 1994لسنة   114عدد 

 1994أكتوبر  31المؤرخ في 
 يتعلق بحماية المسنين. 

سليما من كّل مرض معد أو  يجب أن يكون المسن المتكّفل به -
عقلي من شانه أن يشكل تهديدا لسالمته أو إاعاجا ألفراد العائلة 

 الكافلة.
يتّم إعداد تقرير طبي في الجرض من طرف المصالح العمومية  -

 المختصة.

هي الشروط الواجب توفرها ما  -

 في المسن؟

 

  ّاتفاق الاوجين عل  قبول المسن 
  إثنينعدم التكفل بطكثر من مسنين 
  توفر المسكن المالئم )أن يشتمل عل  المرافق األساسية

 الضرورية الستقبال المسن(
مــا هي الشروط الواجب  -

 توفرها في العائلة الكافلة؟

توّفر دخل شهر  قار للعائلة المعنية ال يقل عن مستوى  -
 .المضموناألجر األدن  
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لسنة   114القانون عدد -
 أكتوبر 31المؤرخ في  1994
 يتعلق بحماية المسنين. 1994

أن يكون افراد العائلة سليمين من كل مرض معد أو عقلي  -
 من شطنه أن يشكل خطرا أو إاعاجا للمسن.

ألّي جهة تقّدم مطالب التكفل 

 بالمسنين؟

من القانون عدد  4الفصل 

 . 1994لسنة  114

يتم تقديم مطالب التكفل بالمسنين إل  اللجنة المختصة التابعة 
للمجلم الجهو  التي تتخذ قرار التكفل إعتمادا عل  تقرير 
اجتماعي تعده مصالح االدارؤ الجهوية االجتماعية المختصة ترابيا 

 وتقرير طبي تعده الهياكل الصحية العمومية.

ما هي واجبات العائلة المتكفلة 

 بالمسّن؟

من القانون  7و  5الفصالن -
 . 1994لسنة  114عدد 

من القانون عدد  6الفصل -
 1994لسنة  114

 تلتام العائلة الكافلة بل : 
 توفير الحاجيات األساسية للمسن 
 حسن معاملته حسب ما يقتضيه العرف 

 بالنسبة للمسن غير المتمتع بنظام تجطية اجتماعية أو ببطاقة
 عالج مجاني تحمل عليه كافة مصاريف عالجه.

هل تتقاضى األسرة الكافلة 

 مساعدة مادّية؟

 1767من األمر عدد  1الفصل 
  1996لسنة 

يمكن لألسرؤ التي تتكفل بمسن معوا أن تتمتع  بمساعدؤ مادية 
 لتلبية الحاجيات األساسية للمسن المكفول.

 

ما هو مقدار المساعدة  -
الكافلة المقدمة لألسرة 

 للمسن؟
من األمر  6و  5الفصل 
 .1996لسنة  1016عدد 

قرار من واير الشؤون 
 30االجتماعية مؤرخ في 

يتعلق بتحديد  1997سبتمبر 
مقدار اإلعانة المادية المسندؤ 
لألسرؤ الكافلة للمسن المعوا 

 وشروط االنتفام بها.

 دينارا في الشهر 90 -
 
 
 
 
 

ال يمكن للعائلة الكافلة الحصول على إعانة  هاّم :
 % 50مادية إذا كان للمسن دخل شهري قيمته 

 من األجر األدنى المضمون
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من يمكنه طلب تمتيع  -
 المســن بالخدمــات

 االجتماعية الطبية؟

 لمسن نفسه ا 
  األخصائيون االجتماعيون التابعون لواارؤ الشؤون

 االجتماعية 
  المكلف بمساعدؤ المسنين داخل األسر الفريق المتنقل 
  السلط المحلية 
 .الجمعيات المختصة 

 ما هي اإلجراءات؟ -
من األمر عدد  2و  1الفصل 
بتاريخ  1996لسنة  1016

يتعلق بضبط  27/5/1996
شروط وتراتيب تكفل األسر 

 بالمسنين فاقد  السند

للشؤون  توجيه مطلب االنتفام بالخدمات إل  االدارؤ الجهوية -
االجتماعية المختصة ترابيا التي تقوم ببحث اجتماعي حول 

 الظروف المادية واالجتماعية والنفسية للمعني باألمر.
 إحالة الملف ال   والي الجهة للمصادقة. -

من يقوم بالخدمات  -
 االجتماعية؟

 1016من األمر  4الفصل 
 1996لسنة 

 

  الشؤون األخصائيون االجتماعيون التابعون لواارؤ
 االجتماعية.

  الفريق المتنقل للمسنين داخل األسر 
 األعوان التابعون للمؤسسات العمومية أو الخاصة 
  الجمعيات المختصة 

 
 

هل تتم مراقبة وضعية المسن  -
 داخل األسرة؟

 114من القانون عدد  18الفصل 
من  2فقرؤ  6الفصل  1994لسنة 

 1767من األمر عدد  2الفصل 
 .1996لسنة 

داخل البيت بالتنسيق مع  يتول  الفريق المتنقل لمتابعة المسنين
 مراقبة وضعية المسن داخل األسرؤ.الوحدؤ المحلية المختصة ترابيا 

 هل يمكن وضع حّد للتكّفل؟  -
من األمر   3و  2الفصل 
 .1996لسنة  1767عدد 

 يمكن للجنة المختّصة التابعة للمجلم الجهو  وضع حد للتكّفل:
 بطلب من المسنّ  -
 أو بطلب من العائلة الكافلة  -

هاّم: يمكن لوزير الشؤون االجتماعية إبرام اتفاقيات مع الجمعيات 
والمؤسسات الخاصة التي تتكفل بتوفير خدمات للمسنين بمقر إقامتهم 

 سنوي للفريق المتنقل لمساعدة المسنين داخل أسرهم.  ويخصص اعتماد
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-  
ما هي مؤسسات رعاية  -

 المسنين؟
من األمر عدد  5الفصل 

 .1996لسنة  1767
 1996لسنة  1017أمر عدد 
 1996ما   27مؤرخ في 

يتعلق بضبط شروط اإليواا 
 بمؤسسات رعاية المسنين

 
 

 أو بطلب من األخصائيين االجتماعيين بعد فشل محاولة-
II. :المسنون داخل مؤسسات الرعاية 
كل المؤسسات العمومية أو الخاصة التي تسد  بصفة  هي

أساسية خدمات لفائدؤ المسنين وخصوصا اإليواا في ظروف 
 صحية واجتماعية مالئمة.

III.  

متى يتّم إيواء المسنين  -
 بمؤسسات الرعاية؟

قرار من واير الشؤون  -
فيفر   12االجتماعية مؤرخ في 

يتعلق بالمصادقة عل   2001
كرام الشروط الخان بضبط 
شروط إحداث وتسيير مؤسسات 

 رعاية المسنين

يتّم اللجوا إل  اإليواا بمؤسسات رعاية المسنين إال عند  ال -
 الضرورؤ وفي حالة عدم توّفر بديل لذلك.

تستقبل مؤسسات الرعاية كل مسن يشكو من عجا بدني يمنعه من 
القيام بشؤونه الحياتية الخاصة بنفسه وفاقدا لسند يسهر عل  

 خدمته.

 ما هي شروط اإليواء؟ -
  1996لسنة  1016األمر عدد -
من قرار واير  3و  2الفصالن  - -

الشؤون االجتماعية المؤرخ في 
المتعلق بتحديد  30/9/1997

مقدار اإلعانة المادية المسندؤ 
لألسرؤ الكافلة للمسن المعوا 

 وشروط االنتفام بها.

يكون المسن سليما من كل مرض معد أو عقلي من شطنه أن  أن -
يشكل تهديدا لسالمته أو خطرا أو إاعاجا لبقية المسنين المقيمين 

 بالمؤسسة.
 تقوم المصالح العمومية المختصة بإعداد تقرير طبي واجتماعي. -

أين توجد مراكز رعاية  -
 المسنين؟
من األمر عدد  8و  7الفصل 
 . 1996لسنة  1016

 

 مركا رعاية المسنين بمنوبة )والية منوبة( -
 مركا رعاية المسنين بقرنبالية )والية نابل( -
 مركا رعاية المسنين بسوسة )والية سوسة( -
 مركا رعاية المسنين بالقصرين ) والية القصرين( -

هاّم: ال يمكن قبول المسنين بمؤسسات الرعاية أو إبقائهم بها بدون رضاهم. 
ويتّم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من طرف ممثله الشرعي أو من 

 رف السلطة عند االقتضاء.ط
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 مركا رعاية المسنين بقفصة )والية قصة( -
 مركا رعاية المسنين بمنال بورقيبة ) والية بنارت( -
 عاية المسنين بباجة )والية باجة(مركا ر  -
 مركا رعاية المسنين بصفاقم )والية صفاقم( -
 مركا رعاية المسنين بجندوبة )والية جندوبة( -
 مركا رعاية المسنين بالكاف )والية الكاف( -

 
 
 
 
 

 حمـاية المسنـين المعــوزيـــن-23

 مضمون هذه الحماية: -
من القانون عدد  11الفصل 

 1994لسنة  114
من األمر عدد  3الفصل 

المؤرخ  1996لسنة  1017
المتعلق  1996ما   27في 

بضبط شروط اإليواا 
 بمؤسسات رعاية المسنين.

تتخذ الدولة والجماعات العمومية المحلية والهياكل المختصة عند 
 االقتضاا إجرااات استثنائية مالئمة لفائدؤ المسنين إذا كانوا:

 من ضعاف الحال 

 أو بحالة عجا معترف بها 

ويتم إلقرار هاتين الحالتين من طرف اللجنة المختصة التابعة 
للمجلم الجهو  عل  ضوا ملف صحي واجتماعي يتم إعداده من 

 طرف الهياكل االدارية المختصة بالجهة.
ماهي التدابير الخاصة لفائدة  -

 المسنين المعوزين؟
من األمر عدد  2الفصل 

المتعلق  1996لسنة  1017
بضبط شروط اإليواا 

 بمؤسسات رعاية المسنين.
 

إعفاا المسنين الذين ينتفعون في مقر إقامتهم بالخدمات  -
االجتماعية والصحية من دفع المساهمة في تكاليف هذه 

 الخدمات.
إسنادهم إعانة مادية للمساهمة في تسديد الحاجيات األساسية  -

دينارا  90غ مقدارها )األكل والملبم والمطوى عند االقتضاا( يبل
 في الشهر
 

 
 تتبع مراكا رعاية المسنين االتحاد التونسي للتضامن مالحظة:

 االجتماعي.
 

تضبط قائمة المنتفعين باإلعانة المادية من طرف  هـــاّم:
 اللجنة المختصة التابعة للمجلس الجهوي.
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اإلجراءات االضافية لفائدة -
 المسنين:
من   19و  16   15الفصول 

 . 1994لسنة  114القانون عدد 
من قرار واير  3و  2الفصالن 

الشؤون االجتماعية المؤرخ في 
30/9/1997 
متى يتم االحتفال باليوم  -

 العالمي للمسنين؟

واليات )أريانة  بنعروم  جندوبة   6بعث فرق جهوية متنقلة بل 
 باجة  سليانة ونابل)قرنبالية( لتقديم خدمات 

 طبية واجتماعية لفائدؤ المسنين المقيمين داخل أسرهم. -
بعث وحدؤ لنجدؤ المسنين داخل أسرهم من المعواين وفاقد  السند  -

 القاطنين بإقليم تونم.
 .يتم االحتفال باليوم العالمي للمسنين في غرؤ أكتوبر من كل سنة -

 

 
 

 الطفولــة الفاقدة للـسند-24

 ؟ما هو اإليداع -
 1967لسنة  47القانون عدد 
 1967نوفمبر  21المؤرخ في 

المتعلق بوضع األطفال لدى 
 عائالت

 
هو إيدام األطفال لدى العائالت  حيث يمكن لألطفال الفاقدين 
لألسرؤ والمهملين أو الذين ال تسمح وضعية عائالتهم بصفة وقتية 

إيداعهم لدى عائالت تتكفل بهم بعد  أو نهائية بتربيتهم ورعايتهم 
 االتفاق مع الوصّي الشرعي   إن كان موجودا.

ما هي واجبات العائلة  -
 المودع لديها الطفل؟

أوجب القانون عل  العائلة المودم لديها الطفل بمعاملته معاملة 
أطفالها الحقيقيين وضمان تعليمه وعدم تكليفه بطعمال منالية غير 

 دؤ أبنااها الحقيقيين.التي تكّلف بها عا
هل تنتفع العائلة المودع  -

 لديها طفل بمنحة.
تنتفع العائلة المودم لديها طفل بمنحة يختلف مقدارها حسب 

 د شهريا. 75الوضعية االجتماعية لألسرؤ في حدود 
هل تنتفع العائلة بمنح  -

 أخرى؟
الكافلة للطفل التمتع بالمنحة العائلية لكن  يمكن لرئيم العائلة

 يخصم مقدارها من المنحة الشهرية المستحقة.
ما هي المجاالت األخرى  -

 لإلدماج إلى جانب اإليداع؟
 47من القانون عدد  2الفصل 
المؤرخ في  1967لسنة 

المتعلق بوضع  21/11/1967
 األطفال لدى عائالت

 الكفالة والتبني -
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الشروط الالزمة  ماهي -
 ؟لالنتفاع بهذه الخدمة

قرار واير الشؤون االجتماعية 
سبتمبر  20المؤرخ في 

المتعلق بالخدمات  2001
االجتماعية المسداؤ من 
مصالح واارؤ الشؤون 
االجتماعية والمؤسسات 

 الراجعة لها بالنظر.
 
 

 
منشور من واير الشؤون 

 05بتاريخ  4االجتماعية عدد 
  1998ما  

 

 

 :التبني
  اوجان أو أرملة أو مطلقة ذو  سيرؤ حسنة ومستوى دخل

 محترم وقابلين لالحتضان
 :الوثائق المطلوبة لالنتفام بهذه الخدمة 

 مطلب في شكل مطبوعة -
 مضمون والدؤ لكل من الاوجين -
 لكل من الاوجين 3بطاقة عدد  -
شهادؤ طبية للاوجين تؤكد خلوهما من األمراض المعدية  -

 الرعاية.وقدرتهما عل  
 شهادؤ في الدخل العائلي -
 صورتان شمسيتان لكل من الاوجين -

 :مراحل االنتفاع بالخدمة 
 إعداد ملف  -
إيدام الملف كامل الوثائق بالوحدؤ المحلية للنهوض  -

االجتماعي مرجع النظر الترابي أو بقسم النهوض 
 االجتماعي بالجهة أو بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة.

اعي مفصل حول الوضعية االجتماعية إجراا تقرير اجتم -
 والمادية والنفسية لألسرؤ.

عرض الملف عل  اللجنة الفنية بالمعهد وفي صورؤ  -
 القبول يتم إصدار قرار في الجرض 

 إجراا تقرير اجتماعي لمتابعة المحضون  -
 إحالة الملف إل  قاضي الناحية إلقرار التبني -

ب التبني: يتم : في صورؤ تطجيل الموافقة أو رفض مطلمالحظة
 إشعار األسرؤ المعنية حول أسباب التطجيل أو الرفض.
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 صندوق ضمان النفقة وجراية الطالق-25
 متى تم إحداثه؟ -

لسنة  65من القانون عدد  2الفصل 
 5/7/1993المؤرخ في  1993

حداث صندوق ضمان إالمتعلق ب
 النفقة وجراية الطالق.

أوت  13أحدث صندوق ضمان النفقة وجراية الطالق بتاريخ 
1992  

 
 
 

 من يتمتع بخدماته؟ -
 1993لسنة  1655األمر عدد 

 9/8/1993المؤرخ في 
المتعلق بإجرااات تدخل 
صندوق ضمان النفقة وجراية 

 الطالق.

الصادرؤ لفائدتهم احكام باتة بالنفقة أو بجراية  المطلقات واوالدهن
 الطالق وتعذر تنفيذها بسبب تلدد المدين  أ  الاوج المطّلق.

 
 

 كيف تدفع المبالغ؟ -
من القانون عدد  2الفصل 

 .1993لسنة  1655

تدفع شهريا بواسطة حوالة من طرف الصندوق الوطني للضمان 
 االجتماعي.

 كيف يثبت تلدد المدين؟ -
من القانون عدد  2الفصل 

 . 1993لسنة  1655

يثبت تلدد المدين إذا تعلقت به قضية إهمال عيال طبق مقتضيات 
 من مجلة األحوال الشخصية. 53الفصل 

 ينجر عن أداا الدين توقيف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب ماذا ينجر عن أداء الدين؟ -
 ما هو دور الصندوق ؟ -

من األمر عدد  2الفصل 
المؤرخ  1993لسنة  1655
 .9/8/1993في 

يتول  الصندوق دفع مبالغ النفقة أو جراية الطالق الصادرؤ بها 
أحكام باتة تعّذر تنفيذها لفائدؤ المطلقات وأوالدهن من المحكوم 

 عليه.
 لمن تقدم المطالب؟ -

 24بتاريخ  17المنشور عدد 
للسيد واير  1997سبتمبر 
 االجتماعيةالشؤون 

تقدم المطالب إل  المكتب الجهو  للصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي الكائن بدائرؤ المحكمة االبتدائية التي رفعت  لدى وكيل 

 الجمهورية بها شكوى إهمال عيال.
كيف يتم الحصول على هذه  -

 الخدمة؟ 
 أو جراية الطالق مرفقا بالوثائق تقديم طلب للحصول عل  النفقة
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من األمر عدد  6الفصل 
 .1993لسنة  1655

 1998لسنة  671األمر عدد 
 1998مارم  16المؤرخ في 

والذ  تم تنقيحه باألمر عدد 
مؤّرخ في  2006لسنة  826
 2006مارم  23

 التالية:
 .نسخة من الحكم القاضي بالنفقة أو جراية الطالق 
 .محضر إعالم المدين بالحكم 
  عيال.شهادؤ في تقديم شكوى إهمال 
  مضمون من دفاتر الحالة المدنية لكل من المحكوم لفائدتهم

 بالنفقة أو بجراية الطالق.
  نسخة من الحكم المسند للحضانة إن وقع إسنادها لجي

 األبوين.
متى يتوقف صرف النفقة أو  -

 جراية الطالق؟
 1998لسنة  671األمر عدد 
 1998مارم  16المؤرخ في 

والذ  تم تنقيحه باألمر عدد 
مؤّرخ في  2006لسنة  826
 2006مارم  23
 

 في حالة الحكم بعدم سمام الدعوى في قضية إهمال عيال -
في كل الحاالت التي تصبح فيها الشروط القانونية غير متوفرؤ و  -

 بالخصون:
 .حالة اواج المطلقة من جديد 
 .انتقال الحضانة إل  شخن غير المرأؤ المطلقة 
 األبناا سن الرشد أو بعد هذه السن إل  نهاية مراحل  بلوغ

 سنة من عمرهم. 25تعلمهم دون تجاوا 
 
 
 

ما هو الحّل في صورة عودة  -
 المدين للتلدد؟
 2006لسنة  826األمر عدد 
 2006مارم  23مؤرخ في 

 
 

بقطع النظر عن التتبعات من أجل دفع النفقة أو جراية الطالق  
يواصل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي صرف مبلغ النفقة 

مدين وجراية الطالق لمستحقيها بمجّرد استظهارهم بما يثبت عودؤ ال
 للتلدد.

 
 
 
 
 
 
 

هاّم: يتمادى الصندوق في صرف النفقة للبنت إذا لم يتوفّر لها الكسب أو 
لم تجب نفقتها على زوجها ولألبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع 

 النظر عن سنهم.
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 الصندوق الوطني للتشغيل-26

 إحداث الصندوق؟ -
 1999لسنة  101القانون عدد 
 1999ديسمبر  31المؤّرخ في 

والمتعلق بقانون المالّية لسنة 
2000  

 

 

  2000أحدث بقانون المالية لسنة  -
 

ماهي المهام التي كانت  -
 موكولة للصندوق؟

المرسوم نقح هذا القانون بطحكام 
المؤرخ  2011لسنة  16عدد 
ليصبح  2011مارم  26في 

بموجبه الواير المكلف بالتشجيل 
اآلذن بالدفع لمصاريف 
الصندوق الوطني للتشجيل بعد 
أن كانت هذه المهمة موكولة 

 إل  رئيم الجمهورية
 

 تمويل كل العمليات الكفيلة بالرفع من مؤهالت طالب الشجل -
 خاصة عن طريق:توفير امكانيات التشجيل و  -

  برامج لتشجيل فاقد  الكفااؤ المهنية في نطاق أشجال وأنشطة
 ذات مصلحة عامة وتطهيلهم لإلدماج المهني واالجتماعي.

  أنشطة ومشاريع خصوصية للتشجيل المستقل لفائدؤ أصحاب
الكفااات المهنية خاصة بتوفير أحياا حرفية وخدمات االحاطة 

 والمساندؤ واالرشاد
 وبرامج تمكن من رفع قدرؤ طالبي الشجل وخاصة حاملي  عمليات

شهادات التعليم العالي لإلدماج في الحياؤ المهنية بصفة أجراا 
 مستقلين.

 .عمليات إعادؤ التطهيل واالدماج المهني 
 
 
  

 البرامج النشيطة للتشغيل-27
 

 
المؤرخ في  2369األمر عدد 

 .2012أكتوبر  16
 

 التوجهات:
الكامل بين وضعية طالب الشجل في طور التكوين  الفصل -

والتدريب واستكمال كفاااته المهنية ووضعيته كمشتجل داخل 
  المؤسسة.

 اضطالم الدولة بدورها األصلي في مجال إعداد طالبي الشجل  -
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للحياؤ المهنية من خالل تكفلها بمصاريف اإلحاطة بهم  وتكوينهم  - 
  الشجل,وتطهيلهم إلدماجهم  في سوق 

اعتبار الجهة شريكا كامال في مجال التنمية والنهوض بالتشجيل  -
وتوفير الدعم التقني والمالي الالام لها لتمكينها من االستجابة 

 للحاجيات المتطكدؤ لمواطنيها في مجال التنمية والتشجيل.
مبدأ جديد في صياغة وتنفيذ البرامج النشيطة للتشجيل  اعتماد  -

يتمثل في تجربتها لمدؤ قصيرؤ بالنسبة لبعض الفئات والجهات 
  والقطاعات وتقييم أثرها من مختلف األوجه قبل تعميمها.

التطسيم لمنظومة شاملة لتقييم السياسة النشيطة للتشجيل  وذلك  -
في السياسات في إطار ترسيخ مقومات الحوكمة الرشيدؤ 

  العمومية.
إعادة هيكلة البرامج النشيطة  -

 واألهداف للتشغيل
المؤرخ في  2369األمر عدد 

 2012أكتوبر  16

 

 األهداف:
حث مختلف المتدخلين في الدورؤ االقتصادية وتشجيع المبادرات   -

 الفردية والجماعية عل  توفير وخلق مواطن شجل الئقة.
عادؤ التطهيل  وضع  - منظومة للمرافقة والتكوين التكميلي والتطهيل وا 

حسب الحاجيات بهدف إعداد موارد بشرية ذات مؤهالت ومهارات 
 قادرؤ عل  المساهمة الفعالة في اإلنتاج وخلق الثروات.

الهيكلة الجديدة لبرامج  -
 التشغيل

 16المؤرخ في  2369إعادؤ هيكلة برامج التشجيل بمقتض  األمر عدد 
   وتبسيطها في البرامج األربع التالية: 2012أكتوبر 

 صّك تحسين التشجيلية   -
 صّك دعم التشجيل   -
 دعم باعثي المؤسسات الصجرى   -
 الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشجيل. -
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   برنامج صك تحسين التشغيلية-28

 الهدف العام: -
 2369من األمر عدد  3الفصل 

 2012أكتوبر  16المؤرخ في 

 

   مؤهالت ومهارات تطبيقية قصد تيسير إكساب طالبي الشجل
 اندماجهم في الحياؤ المهنية 

  االستجابة إل  حاجيات مشخصة مسبقا لمختلف القطاعات
  االقتصادية واالجتماعية وكذلك لمتطّلبات مواطن شجل بالخارج.

  صيغة الصك -
 

  شهرا  24د لمدؤ ال تتجاوا  100/د 200منحة شهرية قيمتها
 مع تجطية اجتمام طيلة فترؤ االنتفام 

  رصيد مالي يخصن لتجطية كلفة الخدمات المسدات في إطار
هذا البرنامج. وتختلف قيمة الرصيد حسب الفئة المستهدفة 

مستويات أخرى( وتتساوى /باعثي مشاريع/)حاملي شهادات عليا
 بالنسبة لنفم الفئة.

المسدات في إطار الخدمات  -
  البرنامج

 

 

  نجاا مشروم مهني مشخن )عمل مؤجر حاطة لبلورؤ وا  مرافقة وا 
  أو عمل مستقل(

  تكوين تكميلي وتطهيل مهني لالستجابة لحاجيات مواطن شجل
  مشخصة مسبقا عل  الصعيد الوطني وبالخارج.

 
 

 
 

 

 
 التشغيل  برنامج صّك دعم-29

 الهدف العام: -
 2369من األمر عدد  7الفصل 

 2012أكتوبر  16المؤرخ في 

تشجيع مؤسسات القطام الخان  الناشطة في إطار مجلة تشجيع 
االستثمارات عل  انتداب طالبي الشجل ألول مرؤ من ذو  الجنسية 

 التونسية والمسجلين بمكاتب التشجيل والعمل المستقل وذلك في 
 
 

  2015جانفي  1هاّم : يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ بداية من 
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 إطار عقود شجل لمدؤ غير معينة أو لمدؤ ال تقل عن سنة. 
  التوّجهات العاّمة: -
 

  استهداف االنتدابات التي تتم في إطار تعصير أساليب
التصرف واإلنتاج داخل المؤسسات االقتصادية من ذلك 

  .وظائف الجودؤ والتسويق والتصرف في الموارد البشرية
  دعم خان للقطاعات المجددؤ وذات القيمة المضافة العالية

 والمحتوى المعرفي الرفيع  
 اوا إحداثها السنة.مايد دعم المؤسسات التي ال يتج 

 
 

 

 
  برنامج الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل-30

 الهدف العام: -
من األمر عدد  21الفصل 

أكتوبر  16المؤرخ في  2369
2012 

تيسير اندماج مختلف أصناف طالبي الشجل  في الحياؤ  -
 النشيطة

  دعم المبادرات المحلية والجهوية لتركيا مؤسسات جديدؤ -
 دعم المبادرات المحلية والجهوية إلحداث مواطن شجل. -

 مكونات البرنامج: -
 

  دعم تقني لفائدؤ الجهة لمساعدتها عل  تصور ووضع آليات
وبرامج للنهوض بالتشجيل تطخذ بعين االعتبار خصوصيات 

 الجهة 
  دعم ماد  لتنفيذ هذا البرنامج والمساهمة في تمويل المبادرات

 بكل أنواعها. ذات العالقة بالتشجيل 
طريقـة إنجـاز وتنفيـذ  -

  البرنامج:
 

جهوية بمقتض  قرار مشترك من واراا لجنة قيادؤ إحداث  -
الداخلية والتكوين المهني والتشجيل والتنمية الجهوية والتخطيط 

 لتصور وا عداد البرامجوالمالية : 
باإلدارؤ الجهوية للتكوين المهني والتشجيل  لجنة تقنيةإحداث  -
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لتشخين ودراسة قابلية المشاريع بمقتض  نفم القرار المذكور: 
  المقترحة.

 
 

 
 

 

 
 برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى-31

 الهدف: -
من األمر عدد  12الفصل 
 16المؤرخ في  2369
 2012أكتوبر 

 

  والتشجيع عل  بعث المؤسسات.دعم العمل المستقل 
 

 مكونات البرنامج: -
 

  المساعدؤ عل  تشخين فكرؤ مشروم وا عداد دراسته ومخطط
األعمال الخان به عبر المشاركة في دورات تكوينية في حدود 

 ساعة عل  أقص  تقدير   200
 في التصرف في المؤسسات وفي المجاالت الفنية  التطهيل

الضرورية لبعث المشروم عبر المشاركة في دورات تكوينية في 
 ساعة عل  أقص  تقدير   120حدود 

  ساعة عل  أقص  تقدير   400تطهيل تكميلي تقني في حدود 
  تربصات تطبيقية بالمؤسسات االقتصادية  
  ؤ بعد تركيا مساعدات فنية في حدود إثني عشر يوم خبر

 المشروم 
مكانياتهم في مجال   الفئة المستهدفة: - طالبو الشجل الراغبون في تطوير ثقافتهم وا 

  تنمية روا المبادرؤ 
  جميع الراغبين في بعث مشروم بقطع النظر عن مستواهم

  التعليمي وخبرتهم المهنية 
   الباعثون الذين تحصلوا عل  الموافقة المبدئية لتمويل المشروم 

  2015جانفي  1هاّم : يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ بداية من 
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-  
 االمتيازات -

 .الباعثون المنتصبون منذ فترؤ لم تتجاوا السنتين 
  د خالل االنخراط في أحد الدورات 150و 20منح شهرية تتراوا بين

 التكوينية أو متابعة تربن تطبيقي مع تجطية اجتماعية 
   تكفل الدولة بمصاريف التكوين التكميلي 
  مقابل خدمات موكلة للهياكل بجاا من لمدؤ ثالث سنوات التكفل

الصجرى التي يتم بعثها من طرف العمومية تسديها المؤسسات 
   حاملي شهادات التعليم العالي

  منحة بعنوان تمويل إحداث مؤسسات صجرى بما في ذلك التمويل
الذاتي عل  أن ال يتجوا مقدارها خمسة آالف دينار عل  أقص  

 تقدير.
 
 
  

 للحياة المهنية برنامج التربص لإلعداد-32
 الهدف: -
   مساعدؤ المنتفعين عل  اكتساب مهارات مهنية تيسير اندماجهم

 في الحياؤ النشيطة.
 مكونات البرنامج: -

 2009لسنة  1026األمر 
 2009افريل  13المؤرخ في 

 2369المنقح األمر عدد 
أكتوبر  16المؤرخ في 

2012. 

 تربن مهني بالمؤسسات الخاصة لمدؤ سنة يمكن تمديدها  عقد
 لستة أشهر حسب الحاالت  

  إمكانية متابعة دورات تكوين تكميلي عند الحاجة وفي حدود
 .ساعة 200

 الفئة المستهدفة: -
 
 

 االمتيازات -

 عل  شهادؤ تعليم عال أو شهادؤ  طالبي أول شجل المتحصلين
 معادلة منذ ال يقل عن ستة أشهر قبل تاريخ االنتفام.

 د من 150)د( ) 300منحة شهرية لفائدؤ المتربن ال تقل عن - 
 د عل  األقل منحة من المشجل(   150الدولة و -
 إمكانية تكفل الدولة بمصاريف التكوين التكميلي   -
 .فترؤ االنتفام تجطية اجتماعية طيلة -
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 .تجطية اجتماعية طيلة فترؤ االنتفام -

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة-33

-  

 التعريف: -

 2001لسنة  65القانون عدد 
 2001جويلية  10المؤرخ في 

المتعلق بإحداث بنك تمويل 
 المؤسسات الصجرى والمتوسطة

 
          أحدث بنك تمويل المؤسسات الصجرى والمتوسطة بتاريخ

 65وهو يمارم نشاطه استنادا إل  القانون عدد  2005مارم  01
 2001جويلية  10المؤرخ في  2001لسنة 

 المهلللللام:

 5المؤرخ في   40األمر عدد 
المتعلق بسير تنظيم  2009جانفي 

بنك تمويل المؤسسات الصجرى 
 والمتوسطة

  مرافقة الباعثين عل  امتداد فترؤ مسار بعث المشروم 
 مة النفاذ إل  مسالك التمويل األخرى عند بعث تسهيل مه

 المشروم أو حين يتعلق األمر بمشروم توسعة النشاط.

 فروم البنك -

 

  مقرا مركايا يؤمن الخدمات أيضا لواليات إقليم تونم الكبرى 
 20 .فرعا  جهويا ببقية الواليات 

للمؤسسات أن تقبل مجددا متربصين في إطار البرنامج ولمدة يمكن  ال  هـــاّم :
من مجموع المتربصين  %50سنتين إال في صورة إدماجها لما ال يقل على نسبة 

  الذين أنهوا تربصاتهم خالل الثالث سنوات السابقة لسنة إيداع مطلب جديد.
انتفع بها  تبقى بصفة انتقالية عقود تربص اإلعداد للعون العمومي التيمالحظة: 

 طالبو الشغل والمبرمة قبل دخول هذا األمر حيز التنفيذ، سارية المفعول
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 البنك التونسي للتضامن-34

 مت  تّم إحداث البنك؟ -
قرار المجلم الواار  المضيق 

 1997ما   21بتاريخ 

 1997ما   21تم إحداث البنك بتاريخ 

 صنفلله -
 1967لسنة  51القانون عدد 

 المنظم لمهنة البنوك
 

 هو بنك إيدام  أ  بإمكانه:
 قبول الودائع من العموم مهما كان شكلها وآجالها -
 إسناد جميع أصناف القروض -
 القيام بجميع الخدمات البنكية -

ما هو الهدف من إحداث  -
 البنك؟

النظام األساسي للبنك المؤرخ في 
 1997ديسمبر  22

فرن إحداث موارد الراق لبعض أصناف العمال الذين لم  توفير
تقع إعادؤ ادماجهم وأصحاب المهارات الحرفية الذين تعواهم 

 إمكانيات التمويل والضمان البنكي لبعث مشاريع صجرى.
ما هي الصور التي يتدخل فيها  -

 البنك
كراا  تمويل مال متداول ) لشراا مواد أولية  خالن معاليم -

 المحالت أو أجور إلخ.( 
 قروض من النوم المعتاد لالستثمار أو لاليجار المالي  -
 قروض صجرى ذات أجل قصير أو متوسط. -

 األنشطة الممولة -
قرار المجلم الواار  المضيق 

 1997ما   21بتاريخ 

 جميع القطاعات االقتصادية وخاصة منها:
 الصناعات التقليدية -
 المهن الحرفية -
 الخدمات -التجارؤ  -الفالحة  -

ما هي المبادئ التي يعتمدها  -
 البنك؟

دليل الباعث )من اصدار البنك 
 (1998التونسي للتضامن سنة 

اختيار الحرفاا سواا في الوسط الريفي أو الحضر  اعتمادا عل  
 مقاييم واضحة ومبسطة:

 قدرؤ الباعث وتمّياه بالمبادرؤ 
 حذق مهنة أو تكوين أو اختصان 
  خدمةوجود طلب 
 النشاط المامع القيام به يدر دخال متواصال 
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 المنتفعون بقروضه -

 

 حسن السيرؤ للمترشح 
 الباحثون عن التشجيل الذاتي وخاصة منهم:

 خريجو التعليم العالي 
 خريجو التكوين المهني 
 أصحاب المبادرات بالمناطق ذات األولوية التنموية 
 أصحاب المهارات الحرفية 
 االدماج في إطار عملية تطهيل االقتصاد  الباحثون عن إعادؤ

 .الوطني
والذين تعواهم جميعا امكانيات التمويل والضمانات البنكية التقليدية 

 لبعث وتدعيم مشاريع صجرى مجدية.
 نوعية  وشروط القرض: -

بتاريخ  1المنشور المشترك عدد 
بين واراا  18/10/2011

الشؤون االجتماعية والتنمية 
والتخطيط والتكوين  الجهوية

المهني والتشجيل حول اعتماد 
 االنطالق

 

يمنح البنك بصفة عامة تمويالته في شكل قروض قصيرؤ  -
 ومتوسطة األمد.

آالف دينار وال يتجاوا في  4و  3يبلغ معدل القرض الواحد بين  -
 آالف دينار. 10الحاالت القصوى 

ل وتحدد آجا % 5تمنح القروض بنسبة فائدؤ قارؤ أقصاها  -
وأقساط التسديد بصفة تتالام مع نوعية المشروم واالمكانيات 

 المالية للباعث.
يمنح البنك حالة بحالة مدؤ امهال للباعثين عند تسديد القروض  -

 تحدد حسب نوعية المشروم ويمكن أن تصل إل  سنة.
يستحسن أن يوفر كل باعث نسبة من التمويل الذاتي لمشروعه  -

 ن مبلغ القرض.تعبيرا عن جديته وتخفيفا م
  

 
 

 
 

تهدف لتوفير التمويل الذاتي في شكل قروض لفائدة الباعثين هـــاّم : 
المتحصلين على الموافقة المبدئية لتمويل مشاريعهم من قبل البنك التونسي 

يعفى المنتفعون المنتمون إلى العائالت المعوزة  من تسديد مبلغ ” للتضامن،  
  .”التمويل الذاتي 
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 نظام القروض الصغيرة-35

 مت  تم احداث هذا النظام ؟  -
 1999لسنة  67القانون عدد 
 1999جويلية  15المؤرخ في 

المتعلق بالقروض الصجيرؤ 
 المسندؤ من قبل الجمعيات.

 . 1999جويلية  15أحدث نظام القروض في 

هو قرض يهدف إل  المساعدؤ عل  االدماج االقتصاد   ما هو القرض الصجير؟ -
 واالجتماعي.

 من يسند هذه القروض؟ -
 67من القانون عدد  1الفصل 
 .1999لسنة 

تسند القروض الصجرؤ من طرف الجمعيات المحدثة في نطاق 
  07/1/1959المؤرخ في  1959لسنة  154القانون عدد 

 كيف يتم اسناد هذه القروض؟ -
 67من القانون عدد  3الفصل 
 .1999لسنة 
 

يتم اسناد القروض الصجيرؤ لتمويل اقتناا معدات صجيرؤ  -
 ومدخالت ضرورية لإلنتاج أو في شكل مال متداول.

يمكن اسناد القروض الصجيرؤ لتمويل مستلامات تحسين ظروف  -
 العيش.

من يمكنه االنتفام بهذه  -
 القروض؟
من القانون عدد  3و 2الفصل 

 .1999لسنة  67

 :األشخان الطبيعيون الذين 
ينتمون إل  العائالت المعواؤ والفئات الضعيفة ولهم القدرؤ عل   -

 ممارسة نشاط.
يتقنون مهنة أو حرفة أو نشاطا في الفالحة أو الخدمات والذين  -

 ال يمارسون عمال مؤّجرا.
 
 

للبنك فروم جهوية بكافة الواليات وفرق عمل مختصة تتول   تواجده: -
 المعاينة الميدانية لكافة المشاريع المامع بعثها ودراستها. 

  
 
 

هــاّم: ال يمكن الجمع بين القروض المسندة بواسطة هذا 
 النظام والقروض المسندة من مصادر تمويل أخرى.
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آليات التصرف في القروض  -
المسندؤ من البنك التونسي 

 للتضامن
 

تعتبر الجمعيات التنموية المحلية المختصة في اسناد القروض 
عل  خطوط تمويل من البنك التونسي  الصجرى والمتحصلة

للتضامن إحدى أهم االليات لتنفيذ هذه القروض ويعتمد البنك في 
تمويل الجمعيات عل  نسبة االستخالن ومجاالت التدخل 

 والمبادرات النوعية.
 
 
 
 

 
  

 مؤسسات التمويل الصغير-36
 :تعريفهـا -

 2011لسنة  117المرسوم 
 2011نوفمبر  5المؤرخ في 

المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات 
 التمويل الصجير.

يعتبر مؤسسة تمويل صجير كل شخن معنو  يمارم اعتياديا 
 2011لسنة  117العمليات المرخن فيها في اطار المرسوم 

 . 2011نوفمبر  5المؤرخ في 

 العمليات المرخص فيها: -
لسنة  117الفصل من المرسوم 

نوفمبر  5المؤرخ في  2011
2011  

 

 شروط تعاطي نشاط التمويل الصغير
تسند مؤسسات التمويل الصجير القروض الصجيرؤ طبقا للشروط 
الواردؤ بالمرسوم المذكور ونصوصه التطبيقية كما تقوم في إطار 
نشاط إسناد القروض الصجيرؤ بجميع العمليات المرتبطة بتططير 

 مبادرات الحرفاا وتكوينهم ومرافقتهم.
 الترخيص: -
 

ين يمنحه واير تمارم مؤسسات التمويل الصجير نشاطها بترخ
 المالية عل  ضوا تقرير سلطة رقابة التمويل الصجير.

ما هي الشروط التي يمنح  -
فيها الترخيص لمؤسسة 

 التمويل الصغير؟
من المرسوم  12و 11الفصالن 

المؤرخ  2011لسنة  117عدد 

يمنح الترخين لمؤسسة التمويل الصجير في صورؤ توفر الشروط 
 التالية:

التنصين صلب قانونها األساسي عل  أن غرضها يتمثل  -
حصريا في إسناد القروض الصجيرؤ وممارسة األنشطة األخرى 

تم الترفيع في فوائض  2011وخالل سنة  2010هــاّم: منذ نهاية سنة 
نموية غير الممولة من البنك التونسي القروض المسندة من الجمعيات الت

للتضامن وأصبح هذا الجيل الجديد من القروض يوجه  لفئات أخرى 
محدودة الدخل  بشروط ال تتناسب مع  المنتمين للعائالت المعوزة مما قلل 
من فرص تمكين هؤالء من هذه اآللية ومن قدرات الجمعيات التنموية 

 نفيذ أهدافها.المخصصة للقروض متناهية الصغر على ت
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 .2011نوفمبر  5في 
 

 المنصون عليها بهذا المرسوم.
 أن تكون وسائلها البشرية والتقنية والمالية كافية لتحقيق غرضها -
مناطق التدخل والموارد ونشاط منح  أن يتضمن برنامج عملها -

 القروض والعمليات األخرى المرتبطة بنشاط القروض
أن يكون برنامج عملها عل  مدى خمم سنوات   متالئما مع  -

حالة تشبع السوق ومع البرامج الوطنية والجهوية والمحلية في 
الميدان االقتصاد  واالجتماعي  ويتعين أن يبين برنامج العمل 

 ديمومة المالية لمؤسسة التمويل الصجير.المذكور ال
تحرير كامل رأم المال األدن  أو دفع االعتماد الجمعياتي األدن   -

من هذا المرسوم قبل شروعها في  2المشار إليه في الفصل 
النشاط وينن هذا الفصل عل  أن مؤسسات التمويل الصجير " 
ة تحدث في شكل شركات خفية االسم برام مال ال يقل عن ثالث

د( أو في شكل جمعيات خاضعة  3.000.000ماليين دينار )
سبتمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  88ألحكام المرسوم عدد 

المتعلق بتنظيم الجمعيات  باعتماد جمعياتي أدن    2011
 د(. 200.000.000بمائتي ألف دينار )

كما يمنح الترخين لمؤسسة التمويل الصجير اعتمادا عل   
األموال وصفة ضامنيهم عند االقتضاا  صفة اصحاب رؤوم
 وسمعة وكفااؤ مسيريها.

عالم سلطة رقابة التمويل ‘وعل  مؤسسة التمويل الصجير 
الصجير فورا بكل تجيير يطرأ عل  تركيبة مجلم ادارتها أو هيئتها 

 المديرؤ وبكل تعيين جديد للمسيرين.
 

 

 اإلندماج  -

 من المرسوم  25الفصل 

 تطور مؤسسة التمويل الصغير أشكال
يمكن لمؤسسات لكل مؤسسة تمويل صجير أو أكثر االندماج 

 وتشكيل مؤسسة تمويل صجير جديدؤ تخضع لترخين من واير
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المؤرخ  2011لسنة  117
 .2011نوفمبر  5في 
 

 

بعد أخذ رأ  سلطة رقابة التمويل الصجير وذلك طبق  المالية
 الشروط المنصون عليها بالتشريع الجار  به العمل.

وتضبط اجرااات االندماج لمؤسسات تمويل صجير مكونة في 
 شكل جمعياتي بقرار من واير المالية.

 التفريع:  -
لسنة  117من المرسوم  26الفصل 
 .2011نوفمبر  5المؤرخ في  2011

 

لكل مؤسسة تمويل صجير مكونة في شكل جمعياتي أن  يمكن
تفصل نشاطها المتعلق بالتمويل الصجير بالمساهمة في مؤسسة 
تمويل صجير تكون في شكل شركة خفية االسم أو في شكل 
جمعية. ويتم اسناد الترخين في النشاط لهذه الفروم وفقا 
لإلجرااات المنصون عليها بهذا المرسوم والنصون الصادرؤ 

 لتطبيقه.
 االتحادات: -

 117من المرسوم  287الفصل 
 5المؤرخ في  2011لسنة 
 .2011نوفمبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يمكن لمؤسستي تمويل صجير أو أكثر مكونة في شكل جمعياتي 
 تكوين اتحاد فيما بينها أو االنخراط في اتحاد.

وفي هذه الحالة يحتسب االعتماد الجمعياتي األدن  المنصون 
 من هذا المرسوم بطريقة مجمعة. 2عليه بالفصل 

ويتكون االتحاد في شكل جمعية أو تجمع مصالح اقتصادية مع 
 مراعاؤ التشاريع الجار  بها العمل في هذا الخصون.

ال يمكن لمؤسسة تمويل صجير مكونة في شكل جمعياتي أن 
تكون عضوا ألكثر من اتحاد له نفم المهام. ويتكون أعضاا 

 تمويل صجير مكونة في شكل جمعياتي.االتحادات من مؤسسات 
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 البرنامج الجهوي للتنمية-37
 تقديم البرنامج: -

 63منشور رئيم الحكومة عدد 
 2012نوفمبر  30بتاريخ 

المتعلق بضبط مشاريع البرنامج 
 الجهو  للتنمية وتنفيذها ومتابعتها

للتنمية آلية تكميلية تندرج في إطار  يمثل البرنامج الجهو 
استراتيجية التنمية الجهوية ويهدف إل  إستحثاث التنمية المحلية 
سواا في المناطق الحضرية أو الريفية ومعاضدؤ المجهود التنمو  
بالمعتمديات ذات األولوية والمساهمة في رفع التحديات عل  

 مستوى التشجيل وتحسين ظروف العيش.
 امج:تمويل البرن -

 
يمول البرنامج عن طريق االعتمادات المخصصة له بمياانية 
الدولة والتي تتم إحالتها إل  المجالم الجهوية وفق التراتيب الجار  

 بها العمل.
 للصحة وبالمستشف  العسكر . -
 الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي -

ضبط المشاريع المدرجة  -
 بالبرنامج:

 25عدد  منشور واير الداخلية
المتعلق  2012جوان  2بتاريخ 

 بإحداث لجان محلية للتنمية.
 

تتول  اللجان المحلية اقتراا المشاريع المامع إنجااها في إطار 
البرنامج وفق حاجيات وأولويات المعتمدية ثم يتم تدارسها من قبل 
اللجان الجهوية االستشارية للتنمية والمجالم الجهوية التي تقوم 

المشاريع في حدود االعتمادات المخصصة لها بعنوان بضبط قائمة 
 البرنامج بمياانية الدولة للسنة المعنية .

تنفيذ المشاريع المدرجة  -
 بالبرنامج:

 

تتول  دائرؤ المجلم الجهو  بالوالية إعداد بطاقات المشاريع مع 
للواارات والمؤسسات والبلديات المعنية  المصالح الفنية الجهوية

) اإلدارؤ العامة للتنمية  وتقديمها إل  الواارؤ المكلفة بالتنمية الجهوية
الجهوية( التي تقوم بكل اإلجرااات الخاصة بفتح االعتمادات 
حالتها إل  المجالم الجهوية لتنفيذ البرنامج وذلك عل  ضوا  وا 

لمنتفعين بمختلف عناصر الملفات الفنية للمشاريع وقائمات ا
 البرنامج.
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 مكونات البرنامج: -
بين  15المنشور المشترك عدد 

واراا الداخلية والمالية والتنمية 
جوان  28الجهوية المؤرخ في 

المتعلق حول مراجعة  2011
مقاييم تنفيذ البرنامج الجهو  

 للتنمية

 * البنية األساسية
 * المساعدات العينية لتحسين المسكن

 دفع االستثمار ودعم التشجيل *
 
 

 متابعة البرنامج: -
 26منشور رئيم الحكومة عدد 

المتعلق  2013أوت  06بتاريخ 
بالتسريع في تنفيذ البرنامج 

 .الجهو  للتنمية
 

تتول  المجالم المحلية للتنمية واللجان المحلية للتنمية متابعة 
للتنمية وتقديم  تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الجهو 

يوما لدوائر المجالم الجهوية التي تتول   15تقارير دورية كل 
حوصلة التقارير المحلية وا عداد تقرير جهو  حول تقدم اإلنجاا 
 المالي والماد  للمشاريع وموافاؤ الواارؤ المكلفة بالتنمية الجهوية

 بها.
يتم تشريك أعضاا المجلم الوطني التطسيسي وكافة مكونات  
لمجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد مشاريع البرنامج ومتابعة ا

تنفيذه بعقد جلسات دورية يتم خاللها التطرق إل  اإلشكاليات 
قتراا الحلول لتجاواها.  وا 

يتول  الوالي رئيم النيابة الخصوصية للمجلم الجهوية موافاؤ 
جاا التنمية الجهوية بتقرير شهر  حول تقدم اإلنالمكلفة ب واارؤال

الماد  والمالي لمشاريع البرنامج الجهو  للتنمية في أجل ال 
إل  الواارؤ المكلفة  يتجاوا اليوم العاشر من الشهر الموالي  وتقوم

بدورها بإحالة نسخة من التقارير الواردؤ عليها إل   بالتنمية الجهوية
واارؤ الداخلية ) اإلدارؤ العامة للشؤون الجهوية( وواارؤ المالية) 

 لهيئة العامة للتصرف في مياانية الدولة(ا
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 البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي-38
 أهداف البرنامج: -

 20جلسة عمل واارية بتاريخ 
 .2012جانفي 

 2012قانون المالية التكميلي لسنة 
  30  29  28  27)الفصول 

 منه( 32  31

 يهدف البرنامج إل :
 المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدؤ أو  إاالة

 توسعتها أو ترميمها 
 .إنجاا وتوفير مشاريع سكن اجتماعي 

 ما هـي المسـاكن البدائية؟ -

 2012لسنة  1224األمر عدد 
 2012أوت  10المؤرخ في 

المتعلق بتطبيق أحكام قانون 
 2012المالية التكميلي لسنة 

المتعلق بإحداث البرنامج 
 للسكن االجتماعيالخصوصي 

بتاريخ  3منشور مشترك عدد  -
بين واراا  2012مارم  01

الداخلية والشؤون اإلجتماعية 
والتجهيا حول إنجاا البرنامج 
الخصوصي للسكن اإلجتماعي 

 .إلاالة وتعويض المساكن البدائية

I.  إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو توسعتها
 :أو ترميمها

المعدؤ للسكن  والمعدؤ لإلقامة فيها بصفة مستمرؤ وال المحالت 
تستجيب من حيث المواد المستعملة في إنشائها أو من حيث 
مساحتها أو متانتها للمواصفات الصحية والفنية الدنيا التي تجعلها 
قابلة للسكن وتفتقر ألبسط المرافق الضرورية كاألكواخ والمعمرات 

 والمجارات وغيرها.
 

 

 تنتفع بهذا البرنامج الفئات التي:  المرشحـة لالنتفاع:الفئـات  -
 تشجل مسكنا بدائيا  -
 ال تملك محال قابال للسكن . -

 معايير االنتفاع: -

 

 

يتم ترتيب الفئات االجتماعية المترشحة لالنتفام باالعتماد عل  
 المعايير التالية:

 حالة المسكن  -
 الدخل الشهر  للعائلة  -
بقائمات العائالت المعواؤ  و بقائمات المنتفعين ببطاقات  الترسيم -

 العالج بالتعريفة المنخفضة والعائالت المسجلة بقائمة االنتظار 
 عدد األفراد المعوقين في العائلة  -

 



74 
 

 
 

 

 

 عدد األبناا واألصول في الكفالة. -
حالة وجود كوارث طبيعية ال يعتمد الترتيب التفاضلي المشار  في

 إليه أعاله وتعط  األولوية للفئات المتضررؤ من الكوارث.
إجراءات ضبط قائمات الفئات  -

اإلجتماعية المرشحة  

 لإلنتفاع

 2012لسنة  1224األمر عدد 
 2012أوت  10المؤرخ في 

المتعلق بتطبيق أحكام قانون 
 2012ي لسنة المالية التكميل

المتعلق بإحداث البرنامج 
 الخصوصي للسكن اإلجتماعي.

 

 

  يتول  فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج
السكن اإلجتماعي القيام عل  الميدان بالمعاينات الفنية للمحالت 

قتراا إمكانيات التدخل  واألبحاث اإلجتماعية للعائالت الشاغلة وا 
 المتاحة والكلفة التقديرية لألشجال.

  تضمن نتائج أعمال الفريق في جذاذؤ فنية وفق أنموذج يعد
 للجرض وتمض  وجوبا من قبل جميع أعضاا فريق العمل.

  ينهي الفريق أعماله إل  كتابة اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج
تائج الخصوصي للسكن اإلجتماعي التي تتول  تجميع ن

المعاينات وا عداد القائمات األولية مرتبة حسب األولوية وفق 
 المقاييم المضبوطة.

   تعرض القائمات في المرشحين مرفقة بمؤيداتها عل  أنظار عل
أنظار اللجنة الجهوية المذكورؤ أعاله للتداول في شطنها وضبط 
القائمات اإلسمية للمرشحين مواعة عل  أسام معتمديات الوالية 

 عنية.الم
   تعليق قائمات المنتفعين بصفة أصلية بمقرات الواليات وعل

سبيل اإلعالم بمقرات المعتمديات الموجود في دائرتها العقار 
موضوم التدخل بعد المصادقة عليها من قبل رئيم اللجنة 
وأعضائها لمدؤ عشرؤ أيام. ويمكن تسجيل اإلعتراضات خالل 

 هذا األجل بمقرات الواليات.
 للجنة الجهوية عل  ضوا اإلعتراضات المسجلة في أجل تتول  ا

أقصاه أسبوم دراسة اإلعتراضات والقيام بعمليات التثبت الالامة 
حالتها مرفقة   يتم عل  إثرها تعديل قائمات المرشحين لإلنتفام  وا 
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بمؤيداتها وبعد المصادقة عليها إل  اللجنة الوطنية)" لجنة قيادؤ 

 اإلجتماعي"(.مشروم السكن 
  تتداول اللجنة الوطنية في شطن القائمات المعروضة عليها

 للمصادقة عليها.
  يتول  رئيم اللجنة الجهوية تعليق القائمة النهائية للمرشحين

 لإلنتفام بمقر المعتمديات المعنية عل  سبيل اإلعالم.
بالبرنامج يتعين عليه  إذا عبر المترشح عن عدم رغبته باإلنتفام

 لدى كتابة اللجنة الجهوية المعنية. التصريح بذلك كتابيا

 
 

صيغ التدخالت في إطار  -

 البرنامج:

 2012لسنة  1224األمر عدد 
 2012أوت  10المؤرخ في 

المتعلق بتطبيق أحكام قانون 
 2012المالية التكميلي لسنة 

المتعلق بإحداث البرنامج 
 اإلجتماعيالخصوصي للسكن 

 

تتمثل التدخالت في إطار إاالة المساكن البدائية وتعويضها 
 بمساكن جديدؤ في ما يلي:

   إاالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدؤ تبن  عل
 عين المكان

  إاالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدؤ تبن  بمواقع
 أخرى يتم تحديده وتوفيرها في إطار البرنامج 

  توسعة النواؤ السكنية القائمة والمعتبرؤ بدائية وذلك بإضافة
 غرفة أو أكثر أو تجهياها بالمرافق الضرورية.

 .تخصين مساكن جاهاؤ لفائدؤ البرنامج عند االقتضاا 
 صيغ تمويل كلفة التدخل: -

 

 يمكن أن تتجاوا كلفة بناا مسكن جديد عل  عين المكان أو  ال
توسعة أو ترميم مسكن قائم في إطار إاالة المساكن البدائية 

 د. 35000
  ال يمكن أن تتجاوا كلفة بناا مسكن جديد في موقع آخر في

 د. 45000إطار إاالة المساكن البدائية 
  ة المساكن بكلفة التدخل فيما يتعلق بإاال % 50تتحمل الدولة

 البدائية وتعويضها بمساكن جديدؤ أو ترميمها أو توسعتها 
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 ما هو المسكن اإلجتماعي؟ -

 2012لسنة  1224األمر عدد 
 2012أوت  10المؤرخ في 

المتعلق بتطبيق أحكام قانون 
 2012المالية التكميلي لسنة 

المتعلق بإحداث البرنامج 
 .الخصوصي للسكن اإلجتماعي

  ويتحمل المنتفع بقية الكلفة  بإبرام عقد قرض لدى مؤسسة
القرض المكلفة بالتصرف في االعتمادات المخصصة للبرنامج 

 وفق الشروط التالية:
  سنة بدون فائض مع سنة إمهال  25مدؤ السداد 

إبرام عقد رهن عقار  لفائدؤ مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في 
 .االعتمادات

 
II. المساكن االجتماعية: إنجاز 

 يعتبر مسكنا اجتماعيا:
  د 45000المسكن الفرد  القابل للتوسعة الذ  ال يتجاوا ثمن بيعه 
  د  65000المسكن الجماعي الذ  يتجاوا ثمن بيعه 

 

من ينتفع بالسكن  -

 اإلجتماعي؟

 2012لسنة  1224األمر عدد 
 2012أوت  10المؤرخ في 

المتعلق بتطبيق أحكام قانون 
 2012المالية التكميلي لسنة 

المتعلق بإحداث البرنامج 
 الخصوصي للسكن اإلجتماعي

 

   العائالت التي ال تملك مسكنا وال يفوق دخله العائلي الشهر
 الخام ثالث مرات األجر األدن  المهني المضمون.

 العائالت المرشحة لإلنتفام حسب دخلها الشهر  الخام: تصنف
  دخل شهر  خام للعائلة أقل من األجر األدن  1صنف :

 المهني المضمون 
  دخل شهر  خام للعائلة يتراوا بين األجر األدن  2صنف :

 المهني المضمون وأقل مرتين من هذا األجر 
  دخل شهر  خام للعائلة يتراوا بين مرتين األجر  : 3صنف

 األدن  المهني المضمون وثالث مرات  من هذا األجر.
تحدد أولوية اإلنتفام بتدخالت البرنامج حسب دخل المنتفع  مقاييس اإلنتفاع: -

 ووضعيته اإلجتماعية  ووفق المقاييم التالية:
  دخل العائلة 
 عدد األفراد المعوقين في العائلة 
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   عدد األبناا الذين يااولون الدراسة أو التكوين 
 .عدد األبناا واألصول في الكفالة 

 تمويل كلفة التدخل: -

 2012لسنة  1224األمر عدد 
 2012أوت  10المؤرخ في 

المتعلق بتطبيق أحكام قانون 
 2012المالية التكميلي لسنة 

المتعلق بإحداث البرنامج 
 الخصوصي للسكن اإلجتماعي.

 

 

 يمول ثمن المسكن االجتماعي بل:
  منحة الدولة 
  يستكمل التمويل بقرض تضبط شروط إسناده بقرار مشترك

 بين الواير المكلف باإلسكان وواير المالية
يتم تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه من قبل اللجنة 
الوطنية )لجنة قيادؤ مشروم السكن اإلجتماعي( بإعتماد ثمن 

دخل العائلة وبإقتراا من اللجنة الجهوية لمتابعة المسكن وصنف 
 برنامج السكن اإلجتماعي.

المكلف  الوايرتضبط طريقة إحتساب المنحة بمقرر من 
 باإلسكان.

إجراءات ضبط قائمات  -

العائالت المرشحة لإلنتفاع 

 بالمساكن اإلجتماعية:

 2012لسنة  1224األمر عدد 
 2012أوت  10المؤرخ في 

بتطبيق أحكام قانون المتعلق 
 2012المالية التكميلي لسنة 

المتعلق بإحداث البرنامج 
 الخصوصي للسكن االجتماعي.

  تتول  فرق العمل المحدثة لدى اللجان الجهوية التثبت من الحالة
جراا األبحاث  اإلجتماعية  للعائالت الراغبة في اإلنتفام وا 

للتثبت من صحة الالامة لدى المصالح اإلدارية الجهوية المعنية 
البيانات والوثائق المصاحبة لملفات المترشحين وخاصة فيما 

 يتعلق بعدم ملكيتهم لمساكن.
  ينهي الريق أعماله إل  كتابة اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج

الخصوصي للسكن اإلجتماعي التي تتول  إعداد القائمات األولية 
 وفق المقاييم المضبوطة.

 ية للمترشحين مرفقة بمؤيداتها عل  أنظار تعرض القائمات األول
اللجنة الجهوية للتداول في شطنها ولضبط قائمات المترشحين 
مواعة عل  أسام معتمديات الوالية المعنية. وتتول  إحالتها 

 مرفقة بمؤيداتها بعد المصادقة عليها إل  اللجنة الوطنية .
 ن اللجنة تتداول اللجنة الوطنية في القائمات المعروضة عليها م
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 الجهوية للمصادقة عليها.
  بمجرد الشروم في إنجاا المشروم تتول  لجنة قيادؤ برنامج

السكن اإلجتماعي  حصر المنتفعين ممن يتمتعون باألولوية في 
الترتيب ضمن القائمة النهائية المصادق عليها  بحسب عدد 

 الوحدات السكنية المبرمج إنجااها  والمنطقة المعنية.
  يتم توجيه قائمات في الجرض إل  اللجنة الجهوية المعنية مع

نظير منها إل  مؤسسة القرض المكلفة بالتصرف في إعتمادات 
البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي ونظير آخر للباعث 

 العقار  المعني بالمشروم.
  تتم دعوؤ المنتفعين بالمساكن اإلجتماعية بمكاتيب مضمونة

بالباعث العقار  المكلف بالمشروم  الوصول لربط الصلة
وبمؤسسة القرض المشار إليها أعاله  وذلك قصد إستكمال 

 إجرااات التعاقد.
ربط الصلة بالمؤسسة  إذا لم يتول المنتفع بالمسكن اإلجتماعي

البنكية المعنية وبالباعث العقار  المكلف بالمشروم في أجل أقصاه 
 شهران من تاريخ اإلعالم يتم إقصاؤه من القائمة.

صيغ التدخالت في إطار  -
 البرنامج:
 2012لسنة  1224األمر عدد 
 2012أوت  10المؤرخ في 

المتعلق بتطبيق أحكام قانون 
 2012المالية التكميلي لسنة 

المتعلق بإحداث البرنامج 
 .الخصوصي للسكن اإلجتماعي

  بناا مساكن إجتماعية إما عل  أراضي دولية إن توفرت أو
عل  أراضي عل  ملك المجلم الجهو  أو عل  ملك الباعث 

 العقار  العمومي أو الخان المكلف بالمشروم.
  تخصين وحدات سكنية تتوفر فيها معايير المسكن

 دؤ البرنامج.اإلجتماعي  لفائ
 .إقتناا أراضي وتخصيصها للسكن اإلجتماعي 
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 االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي-39
 تعريفه: -

النظام األساسي لالتحاد التونسي 
للتضامن االجتماعي المسجل 

جوان  19بالقباضة المالية بتاريخ 
1996 

والمحلية التي تشّكل  هو جمعية يضم مجموم الهياكل الجهوية
القاعدؤ التي يعتمد عليها المستويين الجهو  والمحلي إلنجاا 

 أنشطته وتحقيق أهدافه.

 أهدافــه: -
 

يهدف االتحاد إل  تنمية شعور التضامن والتعاون بين مختلف فئات 
فساا مجال البذل  ذكاا روا التطوم لفائدؤ ضعفاا الحال وا  المجتمع وا 

المساهم في ارساا وتحقيق سياسة شاملة لذو  البّر واالحسان و 
 ومتكاملة في ميدان التضامن االجتماعي وعل  هذا يعمل االتحاد عل :

  المساهمة في اعداد وتنفيذ الخطة الوطنية في ميدان التضامن
االجتماعي بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات التي لها 

 نفم األغراض
  الوطني التي تخدم أهدافهإرساا وتسيير المؤسسات ذات الطابع 
  تنسيق ومتابعة وتقييم نشاط مختلف الجمعيات والهياكل

 المنخرطة فيه
  جمع موارد الاكاؤ في صندوق خان لصرفها وفق التعاليم

 الدينية
  جمع التبرعات داخل البالد وخارجها وفق التراتيب الجار  بها

 العمل.
 تركيبته: -

 
عضوا. تنتخب الهيئة  18تترّكب من يسّير االتحاد هيئة مديرؤ منتخبة 

المديرؤ بدورها مكتبا يساعد رئيم االتحاد عل  تسيير شؤونه ويترّكب 
 أعضاا. 6من 

: كل أعضاا الهيئات المسّيرؤ للتضامن االجتماعي في المستويات هامّ 
الوطنّية والجهوّية والمحلّية هم متطوعون وال يتقاضون أجرا عن 

 .نشاطهم
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 الجمعيــات- 40
  

 تعريفها: -
 2011لسنة  88المرسوم عدد 
 2011سبتمبر  24المرخ في 

 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة عل  
 تحقيق أهداف باستثناا تحقيق أرباا.

شخن طبيعي تونم أو أجنبي مقيم في تونم حق تطسيم  لكل  شروط تأسيسها وتسييرها: -
جمعية أو االنتماا إليها أو االنسحاب منها وفق أحكام المرسوم 

 .2011لسنة  88عدد 
  16يشترط في الشخن الطبيعي المؤسم أن ال يقل عمره عن 

 سنة.
ال يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعيات من يضطلعون 

 .اية المسيرؤ لألحااب السياسيةبمسؤوليات ضمن الهياكل المرك
جراءاته: -  يخضع تطسيم الجمعيات إل  نظام التصريح.  نظام التأسيس وا 

  عل  الراغبين في تكوين جمعية أن يرسلوا إل  الكاتب العام
 للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ يتضمن:

  تصريحا ينن عل  اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرها
 ومقرات فروعها إن وجدت 

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لألشخان الطبيعيين التونسيين
 المؤسسين للجمعية أومن بطاقة تعريف الولي عند االقتضاا 

  نسخة من شهادؤ اإلقامة فيما يخن األجانب 
 من النظام األساسي ممضين من طرف المؤسسين أو من  نظيرين

 يمثلهم.
ويتضمن النظام األساسي وجوبا جملة من البيانات المضبوطة 

المشار إليه  2011لسنة  88من المرسوم عدد  10بالفصل 
 بالمرجع.
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 موارد الجمعية: -
 

 عدل منفذ عند إرسال المكتوب من تضمنه للبيانات  يتثبت
المشار إليه أعاله  2011لسنة  88المضبوطة بالمرسوم عدد 

 ويحرر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية.

عند تسلم بطاقة اإلعالم بالبلوغ يتول  من يمثل الجمعية في أجل ال 
للجمهورية  ( أيام إيدام إعالن بالمطبعة الرسمية7يتجاوا سبعة )

التونسية ينن عل  إسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرها مرفقا 
 بنظير من الحجة الرسمية التي حررها العدل المنفذ.

 ( 15تنشر المطبعة الرسمية وجوبا اإلعالن في أجل خمسة عشر )
 يوما من تاريخ إيداعه.

 ( يوما 30يعتبر عدم رجوم بطاقة اإلعالم بالبلوغ في أجل ثالثين )
من تاريخ إرسال المكتوب مضمون الوصول إل  الكاتب العام 

 للحكومة بلوغا.
تعتبر الجمعية مكونة قانونا إنطالقا من يوم إرسال المكتوب مضمون 

الوصول إل  الكاتب العام للحكومة وتكتسب الشخصية القانونية 
 إنطالق من تاريخ نشر اإلعالن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 موارد الجمعية من:تتكون 
  إشتراكات األعضاا 
  المساعدات العمومية 
  التبرعات والهبات والوصايا  وطنية كانت أو أجنبية 
 .العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها 

هام: يحجر على الجمعية قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن 

ديبلوماسية  أو عن منظمات تدافع عن دول تربطها   بتونس عالقات 

 مصالح تلكم الدول.
 

حل الجمعية وتصفية  -
 أمالكها:

 .يكون حل الجمعية إما إختياريا أو قضائيا 
  إذا إتخذت الجمعية قرارها بالحل فعليها إعالم الكاتب العام للحكومة

 (30به بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ في أجل )
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 يوما من تاريخ صدوره وتعيين مصفي قضائي. ثالثين  
 .في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين مصفي 
  تقدم الجمعية ألغراض التصفية بيانا في أموالها المنقولة وغير

المنقولة ويستخدم هذا البيان في الوفاا بإلتااماتها ويوام المتبقي 
إذا كانت تلك األموال متطتية منها وفق النظام األساسي للجمعية  إال 

من المساعدات والهبات والتبرعات والوصايا فتؤول إل  جمعية 
 أخرى تماثلها في األهداف تحددها الهيئة المختصة للجمعية.

 

 التمويل العمومي للجمعيات: -
 2013لسنة  5183األمر عدد  -

  2013نوفمبر  18المؤرخ في 
جرااات  المتعلق بضبط معايير وا 

إسناد التمويل العمومي وشروط 
 للجمعيات.

الباب السابع من المرسوم عدد  -
 المذكور أعاله 2011لسنة  88

 2013لسنة  5183األمر عدد  -

يقصد بالتمويل العمومي للجمعيات المبلغ المالية المخصصة 
ضمن مياانية الدولة أو مياانيات الجماعات المحلية أو المؤسسات 

و المؤسسات والمنشآت العمومية  العمومية ذات الصبجة اإلدارية أ
من  % 34أو الشركات ذات المساهمات العمومية بنسبة تفوق 

رأم مالها أو المنشآت ذات األغلبية العمومية بهدف دعم 
الجمعيات  ومساعدتها عل  إنجاا المشاريع وعل  تطوير نشاطها 

 وذلك عل  أسام الكفااؤ وجدوى المشاريع والنشاطات.
التمويل حاالت إسناد  -

 العمومي للجمعيات؟
 يسند التمويل العمومي للجمعيات:

  إما لتدعيم نشاطها وتطوير وسائل عملها تبعا لطلبات مباشرؤ
 تتقدم بها الجمعيات.

  أو لتنفيذ مشاريع تندرج في مجال نشاط الهيكل العمومي
 وتهدف إل  تحقيق النفع العام وذلك إما تبعا لدعوؤ للترشح
يطلقها الهيكل العمومي المعني أو تبعا التفاقية شراكة بمبادرؤ 

 من الجمعية.
 
 
 

متابعة ومراقبة الجمعيات  -
المتحصلة على التمويل 

 العمومي:

 الهيكل العمومي المعني وجوبا لواارؤ اإلشراف والكتابة العامة  يرفع
للحكومة ولواارؤ المالية ولدائرؤ المحاسبات تقريرا سنويا يتضمن حجم 
التمويل العمومي المسند لكل جمعية وقائمة الجمعيات المستفيدؤ 
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 وأوجه إسناده.
 ترشح ترفع الجمعيات المنتفعة بالتمويل العمومي  في إطار الدعوؤ لل

ل   أو في إطار إتفاقية شراكة  وجوبا إل  الهيكل العمومي المعني وا 
واارؤ المالية تقريرا سنويا حول إستعمال األموال العمومية المنتفع بها 

 وتقدم إنجااها للمشاريع التي إستفادت بعنوانها بتمويل عمومي.
  ؤ تقدم كل جمعية تستفيد من التمويل العمومي تقريرا مفصال إل  دائر

المحاسبات يشمل مصادر تمويلها ونفقاتها. كما تخضع الجمعيات 
المستفيدؤ بالتمويل العمومي إل  رقابة ميدانية من قبل أعوان 
التفقديات والمصالح الفنية الراجعة بالنظر إل  واارؤ اإلشراف. كما 
تخضع إل  رقابة وتفقد من قبل هياكل الرقابة العامة طبقا للتراتيب 

لعمل وذلك فيما يتعلق بطوجه التصرف  في التمويل الجار  بها ا
 العمومي المسند

  عل  الجمعية التي لم تحترم بنود العقد كليا أو جائيا تجاه الهيكل
العمومي المعني إرجام كامل أو ما تبق  من مبلغ التمويل العمومي 

( 3المتحصل عليه إذا لم تتول  تسوية وضعيتها في غضون ثالثة)
 .التنبيه عليهاأشهر من تاريخ 

ال يمكن للجمعية التي لم تحترم بنود العقد بخصون إنجاا المشاريع  هام:

التي انتفعت بعنوانها بتمويل عمومي أو لم ترفع تقاريرها الدورية إل  مصالح 

المتابعة والمراقبة المعنية أن تنتفع مجددا بتمويل عمومي وذلك إل  حين 

 تسوية وضعيتها.
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 تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة-41
 

 ماهي الكارثة؟ -
الفصل األول من القانون عدد 

 8مؤرخ في  1991لسنة  39
يتعلق بتفاد   1991جوان 

الكوارث ومجابهتها وتنظيم 
 النجدؤ
 39من القانون عدد  2الفصل 
 1991لسنة 

كارثة الحرائق والفيضانات والاالال والعواصف وبصفة عامة  تعتبر
كل اآلفات بطنواعها سواا اكانت برية او بحرية او جوية والتي تفوق 
اخطارها ومخلفاتها حدود االمكانيات العادية المتوفرؤ لمجابهتها 

 جهويا او وطنيا.
 

 كيف تتم مجابهتها؟ -
 39من القانون عدد  3الفصل 
 1991لسنة  

 

يتم في نطاق مخطط وطني ومخططات جهوية اتخاذ التدابير 
الالامة لتفاد  الكوارث ومجابهتها باإلمكانيات المتوفرؤ وتنظيم 

 النجدؤ.

 تركيبة اللجنة الوطنية: -
 1993لسنة  942أمر عدد 
 1993أفريل  26مؤرخ في 

يتعلق بضبط طرق إعداد 
وتطبيق المخطط الوطني 
والمخططات الجهوية لتفاد  

لكوارث ومجابهتها وتنظيم ا
النجدؤ  وبتركيب وطرق سير 
اللجنة الوطنية الدائمة واللجان 
الجهوّية المنّقح باألمر عدد 

المؤرخ في  2004لسنة  2723
 .2004مارم  21
 

) فقرؤ أول  جديدؤ(  12الفصل 
لسنة  2723من األمر عدد 

مارم  21المؤرخ في  2004

تحدث لدى واير الداخلية لجنة وطنية دائمة تتول  تحت اشرافه 
 إعداد المخطط الوطني ومتابعة تطبيقه. 

وتحدث لدى كل وال لجنة جهوية تتول  تحت اشرافه وبالتنسيق 
 .مع اللجنة الوطنية إعداد المخطط الجهو  بالوالية ومتابعة تطبيقه

ان فرعية ويمكن للجنة الوطنية ولكل لجنة جهوية احداث لج
 تساعدها عل  القيام بمهامها.

 :تتركب اللجنة الوطنية من 
 واير الداخلية أو من ينوبه: رئيم 
  ممثل عن الواارؤ األول 
 ممثل عن واارؤ النقل 
 ثالث ممثلين عن واارؤ الدفام الوطني 
 أربعة ممثلين عن واارؤ الداخلية 
 ممثل عن الواارؤ المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي 
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2004 
 
 
 

 عن واارؤ الفالحة ممثل 
 ممثل عن الواارؤ المكلفة بالمالية 
 ممثل عن الواارؤ المكلفة بتكنولوجيات االتصال 
 ممثل عن واارؤ التجهيا واإلسكان والتهيئة الترابية 
 ممثل عن الواارؤ المكلفة بالبيئة والتنمية المستديمة 
 ممثل عن واارؤ الصحة 
 ممثل عن واارؤ الشؤون االجتماعية 
 لواارؤ المكلفة بالصناعة والطاقةممثل عن ا 

) فقرؤ أول  جديدؤ(   14الفصل 
لسنة  2723من األمر عدد 

مارم  21المؤرخ في  2004
2004 

 
 
 
 
 

 تركيبة اللجنة الجهوية:
من القانون  5و 4الفصالن 

 1991لسنة  39عدد 

 :تتركب اللجنة الجهوية 
 الوالي : رئيم 
 رئيم المنطقة الجهوية للحرم الوطني 
 رئيم المنطقة الجهوية للشرطة الوطني 
 رئيم الوحدؤ الجهوية للحماية المدنية 
  ممثل عن واارؤ النقل عل  المستوى الجهو 
  ممثل عن واارؤ الدفام الوطني عل  المستوى الجهو 
  ممثل عن الواارؤ المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي عل  المستوى

 الجهو 
 وى الجهو ممثل عن واارؤ الفالحة عل  المست 
  ممثل عن الواارؤ المكلفة بالمالية عل  المستوى الجهو 
   ممثل عن واارؤ التجهيا واالسكان والتهيئة الترابية عل

 المستوى الجهو 
   ممثل عن الواارؤ المكلفة بالبيئة والتنمية المستديمة عل

 المستوى الجهو 
  ممثل عن واارؤ الشؤون االجتماعية عل  المستوى الجهو 
  ممثل عن واارؤ الصحة عل  المستوى الجهو 
  ممثل عن الواارؤ المكلفة بالصناعة والطاقة عل  المستوى

 الجهو 
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  ممثل عن الشركة التونسية للكهرباا والجاا عل  المستوى
 الجهو 

   ممثل عن الشركة الوطنية الستجالل وتوايع المياه عل
 المستوى الجهو 

 المستوى الجهو الديوان الوطني للتطهير عل ممثل عن   

 من ينسق أعمال النجدة؟ -
القانون عدد  من 5و 4الفصالن 

 1991لسنة  39
 
 
 

  يتول  واير الداخلية في نطاق المخطط الوطني لتنظيم
النجدؤ والوالؤ في نطاق المخططات الجهوية تنسيق استعمال 

   .الوسائل المعدؤ للنجدؤ والموضوعة عل  ذمتهم
  شامل لجميع ما هو متوفر في يتول  كل وال مسك احصاا

الجهة من طاقات بشرية وجميع المعدات واآلليات والعقارات 
ومنشات الخدمات التي يمكن تسخيرها عند االقتضاا مهما 
 كان اصحابها او مصدرها وذلك لمجابهة الكوارث المحتملة.

من يصدر االذن بالعمل  -
بالمخطط الوطني أو 

 الجهوي؟
 39القانون عدد  من 6الفصل 
 1991لسنة 

 

  في صورؤ حدوث كارثة يصدر االذن بالعمل بالمخطط
 .الوطني بمقتض  مقرر من واير الداخلية

ويصدر االذن بالعمل بالمخطط الجهو  بقرار من الوالي 
 المعني.

ماهي اإلجراءات األخرى  -
 الممكنة؟
 39القانون عدد  من 7الفصل 
 1991لسنة 

 

  يمكن في صورؤ حدوث كارثة تسخير ما هو متوفر في
الجهة من طاقات بشرية وجميع المعدات واالليات والعقارات 
ومنشات الخدمات باستثناا المحالت الالامة لسكن  المقيمين 

 .فيها بصفة عادية
 من يصدر االذن بالتسخير؟ -

 39من القانون عدد  8الفصل 
 1991لسنة 

  يصدر االذن بالتسخير عل  الصعيد الوطني بقرار من واير
 الداخلية وعل  الصعيد الجهو  بقرار من الوالي المعني.

 ماذا يخول التسخير؟ -
من القانون عدد  11الفصل 

 1991لسنة  39

  يخول التسخير الحق في تعويض عادل يقدر حسب الحالة
بناا عل  طلب  من قبل اللجنة الوطنية او اللجنة الجهوية
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 .كتابي يوجه مباشرؤ ال  اللجنة المعنية 
  .ويمكن في صورؤ الخالف االلتجاا ال  المحاكم المختصة

 متى ينتهي التسخير؟ -
من القانون عدد  12الفصل 

 1991لسنة  39
 

  ينتهي التسخير بانتهاا الظروف واالسباب التي دعت للجوا
االذن بالتسخير  اليه وذلك حسب الصيغ التي صدر بها

 من هذا القانون. 8والواردؤ بالفصل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 حماية المعطيات الشخصية-42
 

 محتوى الحق: -
لسنة  63القانون األساسي عدد 

جويلية  27المؤرخ في  2004
المتعلق بحماية  2004

 المعطيات الشخصية.

لكل شخن الحق في حماية معطياته الشخصية المتعلقة بحياته 
ال  و باعتبارها من الحقوق األساسية المضمونة بالدستورالخاصة  

يمكن معالجتها إال في إطار الشفافية واألمانة و احترام كرامة 
 اإلنسان.

 ما هي المعطيات الشخصية؟ -

 

كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل  هي
شخصا طبيعيا معرفا أو قابال للتعريف بطريقة مباشرؤ أو غير 
مباشرؤ باستثناا المعلومات المتصلة بالحياؤ العامة أو المعتبرؤ 

 كذلك قانونا.
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 حق النفاذ الى المعــلـومة  - 43
 

 22من القانون عدد  1 الفصل
 24مؤرخ في  2016لسنة 
يتعلق بحق النفاذ  2016مارس

  الى المعلومة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من القانون المذكور 2الفصل 
  
  

  من القانون المذكور 9الفصل 

ضمان حق كل  يهدف قانون النفاذ الى المعلومة الى الى
  :شخص طبيعي او معنوي في النفاذ الى المعلومة بغرض

  الحصول على المعلومة-
  .تعزيز مبداي الشفافية والمساءلة-
  .تحسين جودة المرفق العمومي-
دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة -

  .تنفيذها وتقييمها
  .دعم البحث العلمي-
  

ينطبق قانون النفاذ الى المعلومة على الهياكل العمومية 
  . المنصوص عليها ومن ضمنها الجماعات المحلية

  
يمكن لكل شخص طبيعي او معنوي ان يقدم طلبا كتابيا في  

  .الى المعلومة طبقا لنموذج معد مسبقاالنفاذ
استثناءات حق النفاذ الى -

 المعلومة 
  المذكورمن القانون  24الفصل 

ال يمكن للهيكل المعني ان يرفض طلب النفاذ الى -
المعلومة اال اذا كان ذلك يؤدي الى الحاق ضرر باالمن 

  .العام او بالدفاع الوطني او بالعالقات الدولية
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 شهداء الثورة ومصابيها-44
 

 من هم؟ -
 2011لسنة  97المرسوم عدد 
 2011أكتوبر  24المؤرخ في 

المتعلق بالتعويض لشهداا ثورؤ 
جانفي ومصابيها مثلما وقع  14

تمامه بالقانون عدد   26تنقيحه وا 
 24المؤرخ في  2012لسنة 

 .2012ديسمبر 

األشخان الذين خاطروا وصحوا  يقصد بشهداا الثورؤ ومصابيها
بحياتهم من أجل تحقيق الثورؤ ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا 

 28إل   2010ديسمبر  17بسقوط بدني من جراا ذلك ابتداا من 
 .2011فيفر  

تتول  إعداد القائمة النهائية لشهداا الثورؤ ومصابيها لجنة تحدث 
ساسية تسم  " لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األ

 شهداا الثورؤ ومصابيها".
ماهي الحقوق والمنافع  -

المخولة ألولي الحق من 

 شهداء الثورة ولمصابيها ؟

 2011لسنة  97المرسوم عدد 
 2011أكتوبر  24المؤرخ في 

المتعلق بالتعويض لشهداا ثورؤ 
مثلما وقع  جانفي ومصابيها 14

تمامه بالقانون عدد   26تنقيحه وا 
 24المؤرخ في  2012لسنة 

 .2012ديسمبر 
 

 بالنسبة ألولي الحق من شهداء الثورة:
أوال: جراية شهرية يضبط مقدارها بطمر وتوام الجراية المستحقة  -

 ألبناا الشهيد ووالديه وقرينه عل  النحو التالي:
 10 %  لكل واحدمن الوالدين 
 40  %   للقرين 
 40  %  ألبناا الشهيد بالتساو  بينهم 

في صورؤ وفاؤ أحد الوالدين  يتمتع من بقي منهما عل  قيد الحياؤ 
بالنسبة المخصصة للمتوفي  وفي صورؤ وفاؤ قرين الشهيد يتمتع 
األبناا بالنسبة المخصصة له كما يتمتع القرين بالنسبة المخصصة 

 لألبناا عند انفراده.
وجود قرين وأبناا فإن النسبة المخصصة للقرين في صورؤ عدم 

 واألبناا تؤول إل  الوالدين بالتساو .
في صورؤ عدم وجود الوالدين وعدم وجود قرين وعدم وجود أبناا 

 فإن الجراية تؤول إل  اإلخوؤ بالتساو  بينهم.
 في صورؤ اواج القرين ال يسقط حقه في االنتفام.
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عود النسبة المخصصة لهما إل  في صورؤ وفاؤ الوالدين كليهما ت
 األبناا.

الحق في مجانية العالج واإلقامة بالهياكل العمومية  -ثانيا:  -
 للصحة وبالمستشف  العسكر .

 الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي -
 بالنسبة لمصابي الثورة:

جراية شهرية يضبط مقدارها بطمر في صورؤ اإلصابة بسقوط  أوال: -
بدني  بنسبة تحددها "لجنة فنية تحدث لدى واارؤ الشؤون 

 االجتماعية وتعمل بالتنسيق مع" لجنة شهداا الثورؤ ومصابيها"
الحق في مجانية العالج واإلقامة بالهياكل العمومية  -ثانيا:  -

 للصحة وبالمستشف  العسكر .
 مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي. الحق في -

من هم أولوا الحق من  -
شهداء الثورة والمستحقون 

 للمنافع؟
 2011لسنة  97المرسوم عدد -

 2011أكتوبر  24المؤرخ في 
المتعلق بالتعويض لشهداا ثورؤ 

مثلما وقع  جانفي ومصابيها 14
تمامه بالقانون عدد   26تنقيحه وا 

 24المؤرخ في  2012لسنة 
 .2012ديسمبر 

مؤرخ  2012لسنة  4قانون عدد -
يتعلق  2012جوان  22في 

بطحكام إستثنائية لإلنتداب في 
 القطام العمومي.

 2012لسنة  833األمر عدد -
 2012جويلية  20مؤرخ في 

المتعلق بطحكام إستثنائية لإلنتداب 
 .ي القطام العموميف

 خوته وأخواته  هم القرين وأبناا الشهيد ووالداه وا 
يبق  حق أبناا الشهيد في استحقاق المنافع المذكورؤ قائما إل  

أو إل  نهاية مراحل تعلمهم عل  أن ال  18حين بلوغهم سن 
يتجاواوا الخامسة والعشرين من أعمارهم وتبق  البنت مستحقة لها 

 لها كسب أو لم تجب نفقتها عل  اوجها.إل  إذا لم يتوفر 
يستمر استحقاق األبناا المعوقين العاجاين عن الكسب للمنافع 

  المذكورؤ بقطع النظر عن سنهم.
بمقتضى األحكام االستثنائية لالنتداب في القطاع  2012هام: تم سنة 

العمومي  إقرار االنتداب المباشر لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من 
ئالت شهداء  الثورة وكذلك لفائدة كل مصاب تبعا لمؤهالتهم ووفقا لقائمة  عا

الشهداء والمصابين التي يتم إعدادها من قبل الجهات المختصة ويقصد بأحد 
 أفراد العائلة األصول أو الفروع أو اإلخوة أو القرين.

بيها مالحظة: تم في هذا المجال اعتماد القائمات األولية لشهداء الثورة ومصا
 .التي تم إعدادها من قبل مصالح وزارة الداخلية
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 المنتفعون بالعفو العام-45

 من هم؟ -

 2011لسنة  1المرسوم عدد 
 2011فيفر   19المؤرخ في 

 المتعلق بالعفو العام.

كل من حكم عليه أو كان محل تتبع  لدى المحاكم بمختلف 
من أجل الجرائم المبينة  2011 جانفي 14درجاتها وأصنافها  قبل 

 19المؤرخ في  2011لسنة  1بالفصل األول من المرسوم عدد 
 .2011فيفر  

 

ما هي الحقوق المخولة  -
 لهم؟

مؤرخ  2012لسنة  4قانون عدد 
يتعلق  2012جوان  22في 

بطحكام إستثنائية لإلنتداب في 
 القطام العمومي.

 2012لسنة  833األمر عدد 
 2012جويلية  20مؤرخ في 

المتعلق بطحكام إستثنائية 
 لإلنتداب في القطام العمومي

لكل من شمله العفو العام الحق في العودؤ إل  العمل وفي طلب 
 التعويض.

يتم النظر في مطالب التعويض المقدمة من األشخان المنتفعين 
 بالعفو طبقا إلجرااات وصيغ يحددها إطار قانوني خان. 

 

 
 
 
 

بمقتضى األحكام االستثنائية لالنتداب  في  2012تم سنة  هام:
القطاع العمومي  إقرار االنتداب المباشر للمنتفعين بالعفو العام 
وذلك حسب مؤهالتهم وعند التعذر  يتم انتداب فرد من واحد من 

 أفراد عائلة المنتفع بالعفو العام.
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 العدالة االنتقالية-46

هي مسار متكامل من اآلليات والوسائل المعتمدؤ لفهم ومعالجة  تعريفها: -
ماضي انتهاكات حقوق اإلنسان بكشف حقيقتها ومساالة ومحاسبة 
المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد االعتبار لهم بما يحقق 
المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرؤ الجماعية ويوثقها ويرس  

نتقال من نظام االستبداد إل  ضمانات عدم تكرار االنتهاكات واال
 نظام ديمقراطي يساهم في تكريم منظومة حقوق اإلنسان.

 الكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرؤ   مجاالتها: -
  المساالة والمحاسبة 
  جبر الضرر ورد االعتبار 
  إصالا المؤسسات 
 .المصالحة 

اإلشراف على مسار العدالة  -
 :االنتقالية

هي "هيئة الحقيقة والكرامة" و عل  مسار العدالة االنتقالية يشرف
هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية وباالستقالل اإلدار  والمالي 
يكون مقرها تونم العاصمة ويمكن أن تعقد جلساتها في أ  مكان 

 داخل تراب الجمهورية.
  إل 1955يجطي عمل الهيئة الفترؤ الممتدؤ من أول شهر جويلية 

 تاريخ صدور قانون العدالة االنتقالية.
حددت مدؤ عمل الهيئة بطربع سنوات من تاريخ تسمية أعضائها 
قابلة للتمديد مرؤ واحدؤ لمدؤ سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إل  
 المجلم المكلف بالتشريع قبل ثالثة أشهر من نهاية مدؤ عملها.

 
 

دي�سمرب 24)(2013


