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  ٥٧٣٤ مرسوم رقم 
  تنظيم وزارة الشؤون اإلجتماعية وحتديد مالكها 

  وشروط التعيني اخلاصة ببعض وظائفها 
 
 

  أحكام عامة -"                                              أوال
 
  :يقصد باملصطلحات الواردة يف هذا املرسوم ما يلي  : املادة األوىل 

        
 .وزارة الشؤون اإلجتماعية :          الوزارة                   

 .وزير الشؤون اإلجتماعية :                            الوزير  
 .مديرعام وزارة الشؤون اإلجتماعية :                       املدير العام 

 . يف املشاريع اخلاّصة كل مبلغ تقدمه الوزارة بشكل قرض أو مساعدة:                         املسامهة 
 .تتناوله صالحيات الوزارة " أية مؤسسة خاّصة متارس نشاطا:                        املؤسسة  

 
 

 .املديرية العاّمة للشؤون اإلجتماعية  : "ثانيا                                        
 

 : اعية من تتألف  املديرية العاّمة للشؤون اإلجتم :  املادة الثانية
 .اإلدارة املركزية  -
 .الوحدات اإلقليمية -

 
 .اإلدارة املركزية  : الفصل األول                                       

 
 

 :اإلدارة املركزية وتتألف من  -١
 
 . مصلحة الديوان -  
 . مصلحة التخطيط والبحوث -                      
 .اسبة  مصلحة احمل-                      
 . مصلحة اخلدمات اإلمنائية -                      

 
 : مديرية اخلدمات اإلجتماعية وتضم  -٢
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 . مصلحة شؤون املعوقني -                      
 . مصلحة الرعاية اإلجتماعية -                      
 . مصلحة اجلمعيات واهليئات األهلية -    
  . مصلحة الشؤون األسرية-    

 
 
 :مديرية التنمية اإلجتماعية وتضمّ  -٣

                                                                                  
 . مصلحة التنمية اإلجتماعية -                      
                                         .                                                مصلحة احلرف والصناعات اليدوية -    

 
 :تتوىل مصلحة الديوان  :  املادة الثالثة 

                   املهام والصالحيات اليت تنيطها هبا القوانني واألنظمة وال سيما الواردة يف املرسوم  
 . وتعديالته ١٩٥٩/ ٦ / ١٢ تاريخ ١١١                  اإلشتراعي رقم 

 
 : تتألف مصلحة الديوان من  : ادة الرابعةامل

                  
 .دائرة أمانة السّر واحملفوظات  -١
 .دائرة الدراسات القانونية  -٢
 .دائرة الشؤون اإلدارية  -٣
 .دائرة العالقات العاّمة واملؤمترات  -٤

 
 : دائرة أمانة السّر واحملفوظات  : املادة اخلامسة 

    
 :توىل املهام التالية                       وت

 
 .تسجيل الربيد الوارد والصادر وتأمني توزيعه - أ
تأمني  دراسة  الربيد  العام  الوارد  والصادر وحتضري الكتب واملراسالت الالزمة بشأنه وعرضها  - ب

 .على رئيس مصلحة الديوان الذي يعرضها بدوره على املدير العام 
 . شؤون احملفوظات-ج
 .مني طلبات وحدات الوزارة من النشرات والكتب  إدارة املكتبة وتأ- د
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 : دائرة الدراسات القانونية  : املادة السادسة 
 

 :                    وتتوىل املهام التالية 
 

 .وضع نصوص اإلتفاقات بصيغتها القانونية  - أ
 .تقدمي املشورة والدراسات القانونية للوحدات املختصة عند االقتضاء  - ب
 الوحدات املختّصة يف وضع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية  اإلشتراك مع -ج

 .                         بصيغتها النهائية 
  اإلهتمام  بالدعاوى  وإبداء الرأي يف عقود املصاحلات من الناحية القانونية يف حال -                     د

 .املختلفة                          عرضها عليها من الوحدات 
 
 
 
 
 : دائرة الشؤون اإلدارية  : املادة السابعة 
 

 :                     وتتوىل املهام التالية 
 

 .حتضري مشروع املوازنة العاّمة  - أ
 .شؤون املوظفني وملفاهتم الشخصية  - ب
 . حتضري مشاريع اإلتفاقات اإلدارية -ج
 نساخ  وطلب  واستقبال   وتوزيع  تأمني  أعمال  التحرير  وأعمال االستكتاب  واإلست-د

 ...   املخابرات 
 . مسك حساب باملواد واللوازم وإجراء عمليات اإلستالم والتسليم -ه
 . تأمني شؤون اللوازم واملباين والعناية هبا -و
 . مسك سجل باملوجودات الثابتة -ز
 .ة تسديدها حتضري مشاريع فتح اإلعتمادات ونقلها وتدويرها ومشاريع السلف ومالحق-ح
 . املراجعات والشكاوي -ط

 
 : دائرة العالقات العامة واملؤمترات  : املادة الثامنة 
 

 :                   وتتوىل املهام التالية 
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 إعداد وتأمني ؤسائل اإلتصال بني املنظمات الدولية  واألجنبية  والعربية  واحمللية من  - أ
 للقوانني "   وخارجها  من جهة أخرى وفقامن جهة  والوحدات  املختصة  يف  الوزارة

 .واألنظمة املرعية اإلجراء 
 .اإلهتمام بشؤون املؤمتلرات اخلاّصة بالوزارة  - ب
 . وضع مشاريع التعاميم والتصاريح والبيانات واإلعالنات -ج
 " .الشؤون اإلجتماعية "  العمل على إصدار جملة -د
 . الترمجة -ه
 ختّصة  التابعة  للوزارة  إلعداد  املواد  والوسائل  اإلعالمية  التنسيق  مع  الوحدات  امل-و

 .    اهلادفة والعمل على تعميمها ونشرها 
 
 : مصلحة التخطيط والبحوث وتتألف من  : املادة التاسعة 
 

 .دائرة التخطيط والربامج  -١
 .دائرة اإلحصاء واملعلوماتية  -٢
 .دائرة التدريب اإلجتماعي  -٣
 .دائرة السكان  -٤

 
 
 
 
 
 : دائرة التخطيط والربامج  : املادة العاشرة 
 

 :                    وتتوىل املهام التالية 
 

 .حتديد حاجات السكان اإلجتماعية وحتديد سلم األولويات  - أ
وضع  اخلطط  والربامج  اإلمنائية  املتضمنة  املهل الزمنية  للتنفيذ وإقتراح مشاريع املوازنات  الالزمة   - ب

 .وء  املعلومات  واإلحصاءات  املتوفرة  واحلاجات املطلوبة هلا  على  ض
  إجراء  الدراسات  والبحوث اإلجتماعية اليت تساعد على حتديد رؤيا العمل اإلجتماعي -ج

 .    من جوانبه املختلفة بالتعاون مع املؤسسات واملعاهد العملية الرمسية واخلاّصة 
 ة اجلدوى اإلجتماعية  واإلقتصادية ملختلف مشاريع  الدراسات  الفّنية  للمشاريع  ودراس-د

 .                      الوزارة 
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  اإلشراف الفّني  على املشاريع ومراقبة تنفيذها ووضع التقارير الدورية عن سري العمل -                  ه
 .                      والقيام باستالمها النهائي

 يم أعمال خمتلف النشاطات العائدة  للمشاريع هبدف التحقق من تطابقها مع األهداف  تقي-                   و
 .                       املتوخاة من تنفيذها 

 
 :دائرة اإلحصاء واملعلوماتية  : املادة احلادية عشرة 

     
 :                           و  تتوىل املهام التالية 

 
 . اإلجتماعية واإلقتصادية واملتطلبات إجراء مسح شامل للحاجات - أ
إعداد  امللفات الفّنية  للقيام  باإلحصاءات  الالزمة والنماذج املوحدة الستخدامها يف الدراسات  - ب

 ...).استمارات ، جداول ، بطاقات ، أخل ( املطلوبة 
  مكننة  األعمال  والنشاطات  واملعلومات  املتوفرة  يف  مجيع الوحدات اإلدارية -ج

      التابعة   للوزارة   وبرجمة  إدخاهلا   وإستخراج  جداول  هلا  بواسطة  احلاسب
 .     اإللكتروين 

  وضع التقرير السنوي حول نشاطات وإجنازات الوزارة  يف  مجيع احلقول وذلك -د
 .    بالتنسيق مع وحداهتا اإلدارية املختّصة 

 
 

 :إلجتماعي دائرة التدريب ا:  املادة الثانية عشرة 
 

 :                          وتتوىل املهام التالية 
 

  حتديد املتطلبات التدريبية الالزمة جلميع العاملني يف القطاع اإلجتماعي الرمسي -                         أ
 .ئية املتكاملة من احلاجات اليت حّددهتا اخلطط والربامج اإلمنا"                            واخلاص انطالقا

 . العمل على تصنيف وتوصيف الوظائف اإلجتماعية -                        ب
  التعاون والتنسيق مع مركز التدريب اإلجتماعي لتحقيق املتطلبات التدريبية -                        ج

 .                            واإلعتمادات الالزمة هلا 
  التنسيق مع املؤسسات احمللية والنعاهد العلمية واملنظمات اإلقليمية والدولية -       د                 

 للقوانني واالنظمة املرعية "                            والتعاون معها لتنفيذ برامج التدريب اإلجتماعي وفقا
 .                           اإلجراء
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 لسكان دائرة ا : املادة الثالثة عشرة
 

 :                         تتوىل املهام التالية 
 

 .اإلهتمام بالقضايا السكانية على الصعيد الوطين  - أ
رصد التحركات السكانية والتغيريات الدميوغرافية من نزوح وهجرة  ووقوعات من والدات   - ب

 .ووفّيات وزواج وطالق وغريها 
 .سكانية وإقتراح السياسات املالئمة  حتليل الظاهرات ال-                       ج
 . إقتراح النماذج والسجالت اليت متكن من متابعة التحركات السكانية -د
 رصد األنشطة الدولية واإلقليمية  والوطنية املتعلقة  مبوضوع  السكان  وإقترا ح  املواقف املتعلقة -ه

 .هبا 
  بقضايا السكان املختلفة بغية  تنسيق العالقة مع احلهات الرمسية واألهلية املهتمة-و

 .   توحيد املواقف بشأهنا
  إقتراح  محالت   توعية  وتثقيف  يف  إطار القضايا  السكانية   لتحقيق  الربامج -ز

 .   املوضوعة وتنشيط اجملهودات ملتابعة وتنفيذ هذا الربنامج
 
 : مصلحة احملاسبة وتتألف من  : املادة الرابعة عشرة 

         
 .ئرة احملاسبة اإلدارية دا -١
 .دائرة املشاريع املشتركة  -٢
 .دائرة حماسبة اخلدمات اإلمنائية  -٣

 
 
 :دائرة احملاسبة اإلدارية  : املادة اخلامسة عشرة 
 

 :                          و  تتوىل املهام التالية 
 

 . املعقودة ومسك سجل خاص هبا  حتضري مشاريع حجز النفقة وتصفية النفقات-                           أ
 بعد ترتيب (  تصفية النفقات املعقودة بعد تنفيذ العقود واألشغال واملشتريات  -                           ب

 .ومسك سجل النفقات املصفاة )                                 حق الغري 
 " أو فصليا" ألجور والتعويضات  املترتبة  شهريا حتضري جداول الرواتب  وا-                           ج

                                وتسجيلها يف بطاقات املوظفني واألجراء  وكذلك  تأمني بطاقات هناية اخلدمة 
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 .                               للمحالني على الصرف من اخلدمة أو التقاعد 
 ني حسابات تدرج  املوظفني  واألجراء  وكذلك تأمني بطاقات هناية اخلدمة  تأم-                            د

 .                               للمحالني على الصرف من اخلدمة أو التقاعد 
 

                      
 وفات  تسجيل اإلجراء يف الصندوق  الوطين  للضمان  اإلجتماعي  وحتضري  كش-                         ه

 حسب  متطلبات"  أو  فصليا"   واملتعاقدين  شهريا                               وجداول لصندوق  لألجراء 
 .                              الصندوق ومالحقة تنفيذها 

 . تأمني دفع الرواتب واألجور والتعويضات بواسطة معتمدي القبض -                           و
  مسك سجل النفقات املصروفة والصادر هبا حواالت صرف  من  وزارة املالية -                       ز    

 .                               وتسليمها ألصحاب احلقوق 
 . إعداد مشروع قطع احلساب السنوي ملوازنة الوزارة -                           ح

 
 :ة حماسبة املشاريع املشتركة دائر : املادة السادسة عشرة 
 

 :                             وتتوىل املهام التالية 
 

 .تقدمي املعلومات الالزمة لتحضري مشروع املوازنة  - أ
 .اإلهتمام  بتأمني  صرف  خمصصات  املشاريع  املشتركة من قبل وزارة املالية - ب
  . مسك حساب  موازنة لكل مشروع على أساس القيد املزدوج-ج
 . حتصيل مجيع أنواع واردات املشاريع املشتركة -د
  تسجيل العاملني يف مشاريع اللجان ملشتركة  لدى الصندوق الوطين للضمان -ه

 .  اإلجتماعي 
  تصفية النفقات املترتبة  على املشاريع  املشتركة  وصرفها  حسب  األصول    -و

 م أصحاب احلق بعد التأكد من   اخلاصة املعتمدة وإصدار بيانات وأوامر دفع باس
 .   توفر اإلعتماد وصحة قرارات العقد والصرف 

 . مسك البطاقة املالية ملستخدمي اللجان املشتركة -ز
 . صرف األجور والتعويضات للعاملني يف املشاريع املشتركة -ح
  تسديد  اشتراكات  الصندوق الوطين  للضمان  اإلجتماعي  ومالحقة  صرف    -ط

 .ق العاملني يف الوزارة لدى الصندوق   حقو
  حتضري قطع حساب لكل  مشروع  يف  هناية السنة ضمن املهل احملّددة  من -ي

 .   اإلدارة 
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 ودائع  القطاع  العام يف وزارة (   مسك  سجل  اخلزينة  للمشاريع  املشتركة  -ك
 ).    املالية 

 .تركة  مسك دفاتر يومية عاّمة حلسابات املشاريع املش-ل
 
 :دائرة حماسبة اخلدمات اإلمنائية  : املادة السابعة عشرة 
 

 :                            و تتوىل املهام التالية 
 

 .تقدمي املعلومات الالزمة لتحضري مشروع املوازنة العامة للوزارة  - أ
 .اإلهتمام بتأمني صرف خمصصات املراكز ومالحقة  حتصيلها  وإيداعها يف املصارف  - ب
  مسك حساب موازنة لكل مركز على طريقة القيد املزدوج ومن ضمنه حساب -ج

 .     املصرف 
 . حتصيل واردات املراكزوايداعها يف املصارف احملددة -د
  تصفية  النفقات  املترتبة   على  املراكز  وصرفها  حسب  األصول   اخلاصة -ه

  بعد التأكد من  توفر اإلعتماد   املعتمدة وإصدار شيكات هبا وتسجيلها يف سجالهتا
 .   وصحة قرارات العقد والصرف 

 . مسك البطاقة املالية جلميع مستخدمي املراكز وكذلك سجل املستخدمني -و
 . تسجيل العاملني يف املراكز لدى الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي -ز
 الوطين  للضمان  اإلجتماعي  ومالحقة  حتضري جداول  وتصاريح  الصندوق  -                          ح

 .   تسديدها وتقدمي البيانات الفصلية 
  حتضري قطع حساب لكل مركز يف هناية السنة املالية ضمن املهل احملّددة من -                          ط

 .   اإلدارة  
 

 
 : مصلحة اخلدمات اإلمنائية وتتألف من دائرتني  : املادة الثامنة عشرة 
   

 دائرة شؤون املراكز  -١
 .دائرة التجهيز وشؤون العاملني  -٢

 
 :دائرة شؤون املراكز  :   املادة التاسعة عشرة

 
 :                            وتتوىل املهام التالية 
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 "إقتراح شروط إنشاء املراكز اإلمنائية املنبثقة عن الوزارة وفروعها وفقا - أ

 .لألصول احملّددة يف هذا املرسوم 
 اإلشراف اإلداري على املراكز - ب
 إقتراح األنظمة واملالكات  - ج
 . إقتراح برامج التدريب والتأهيل للعاملني يف املراكز - د
 . إقتراح الربامج السنوية - ه
 . إقتراح التجهيزات الالزمة للمراكز - و

 
 :دائرة التجهيز وشؤون العاملني  : املادة العشرون 
 

 :    وتتوىل املهام التالية                           
 

 .توحيد التجهيزات املطلوبة للمراكزواملشاريع املنبثقة عن الوزارة  - أ
 .تأمني التجهيزات واللوازم واألدوات والقرطاسية  - ب
  تأمني  أعمال  الصيانة  للمراكز  واملشاريع  اإلمنائية  املنبثقة  عن الوزارة -ج

 .    وجتهيزاهتا 
 
 
 دات كل مركز على  أن  يلحظ  ذلك  يف  التقرير  السنوي           تنظيم سجل مبوجو-د

 .    للمركز 
  تنظيم ملف لكل من العاملني يف املركز ومتابعة كل ما يستجد من تغريات يف   -ه

 .  أوضاع العاملني 
  حتضري القرارات واملذكرات  والتعاميم املتعلقة  باملراكز اإلمنائية  املنبثقة -و

 .وزارة والعاملني فيها   عن ال
 

 :مديرية اخلدمات اإلجتماعية وتتألف من أربع مصاحل  : املادة الواحدة والعشرون
 

 مصلحة شؤون املعوقني  -١
 .مصلحة الرعاية اإلجتماعية  -٢
 .مصلحة اجلمعيات واهليئات األهلية  -٣
 .مصلحة الشؤون األسرية  -٤
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 : ألف من مصلحة شؤون املعوقني وتت : املادة الثانية والعشرون 
 

 دائرة الرعاية املتخصصة  -١
 .دائرة املؤسسات املتخصصة  -٢
 .دائرة التشغيل واالستخدام  -٣

 
 :دائرة الرعاية املتخصصة  : املادة الثالثة والعشرون

 
 :                              وتتوىل املهام التالية 

 
 .إقتراح شروط الرعاية  - أ
 .استقبال طلبات الرعاية املتخصصة  - ب
الة  الطلبات  اىل املركز النموذجي  للمعوقني  إلجراء  الالزم  وإقتراح اخلدمة املناسبة  إح-ج

 .لكل حالة 
 . إقتراح املؤسسة املتخصصة لرعاية وتأهيل املعوق -د
 . متابعة  حالة  املعوق  يف  املؤسسة  وإقتراح  إهناء  مّدة  الرعاية  والتأهيل -ه
 : ضمن  مسك سجالت حاصة باملعوقني تت-و
 
  مسك سجالت املؤسسات املتعاقدة مع الوزارة تدون فيها أمساء املعوقني بعد          -

 .  دخوهلم املؤسسات وأرقام القرارات اليت دخلوا مبوجبها 
 . ملفاهتم  الطبية  والنفسية  والعقلية واإلجتماعية  والتطورات اليت تطرأ عليها -

 
 .صنيف امللفات بالنسبة اىل نوع اإلعاقة ومسك سجل هلا  ت-                            ز

 
 

 للمراكز  الشاغرة  وأفضلية  احلالة "   إعداد  مشاريع  قرارات  الرعاية  وفقا-                            ح
 .                                 اإلجتماعية 

 
  : دائرة املؤسسات املتخصصة : املادة الرابعة والعشرون 
 

 :                                 و تتوىل املهام التالية 
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 إقتراح  املواصفات   والشروط  الفنية  الواجب  توفرها  يف  املؤسسات  - أ

 .املتخصصة باإلعاقة 
 إقتراح  التعاقد  مع  املؤسسات املتخصصة واجلمعيات األهلية اليت تعىن  - ب

 )عقود مشتركة/ عقود رعاية ( نية باملعوقني واليت تتوفر فيها الشروط الف
 .وتنظيم وحفظ ملفات خاّصة هبا 

 . حتضري العقود النموذجية ومالحقتها يف اإلدارات والدوائر املختصة -                                 ج
  الالزمة لتطوير  مراقبة  تنفيذ  العقود  وإعطاء  التوجيهات  إلدارية والفنية-                                  د

                                      العمل وحتسني  أوضاعه مع اقتراح توجيه  اإلنذارات  الالزمة للمؤسسات 
 .لنظام وأصول مراقبة الرعاية املتخصصة احملّددة من قبل الوزارة "                                      وفقا

 
  مسك سجالت  رمسية  للمؤسسات املتعاقدة مع الوزارة تدّون  فيها أمساء -     ه                             

 .                                     املستفيدين بعد دخوهلم املؤسسات  وأرقام  القرارات اليت دخلوا مبوجبها 
 .ها مع السجل  استالم وتدقيق فواتري املؤسسات وانطباق-                                  و
  مراقبة حركة  دخول  وخروج  املستفيدين  من املؤسسات  املتخصصة -                                  ز

 .                                      املتعاقدة مع الوزارة 
 

 : دائرة التشغيل واإلستخدام :  املادة اخلامسة والعشرون
 

 :       وتتوىل املهام التالية                            
 

 العمل على تنظيم ملف لكل معوق  يتضمن املعلومات الكاملة عن وضعه  - أ
 .     التعليمي وقدراته للتأهيل والتشغيل 

وضع سجل  باملؤسسات  اليت تعىن  بالتأهيل  والتدريب املهين للمعوقني وبأنواع املهن  - ب
 .لكل مهنة "    سنويااليت تدّرب عليها مع  حتديد عدد  املتخرجني

  متابعة  املستفيدين  املؤهلني  يف  املؤسسات  بعد  هناية  التأهيل والسعي -ج
 .     إلجياد عمل هلم 

 . قبول طلبات  اإلستخدام لطاليب العمل من املعوقني -د
 . وضع ملف كامل عن الشؤون الذاتية لكل طالب عمل من املعوقني -ه
  واقتراح دراسة  متطلباته  واإلتصال  باإلدارات  اإلطالع على سوق العمل-و

     العامة  واملؤسسات  اخلاصة إلعطاء األفضلية  لتوظيف  املعوقني  حسب 
 .   املؤهالت  املطلوبة 
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  التشجيع  واملساعدة  على  إنشاء  مشاغل  حممية  للمعوقني غري املؤهلني -ز
 .     لدخول سوق العمل العادي ومتابعتها 

 . متابعة دراسة أنواع اإلعاقة-  ح   
 
 : مصلحة الرعاية اإلجتماعية وتتألف من  : املادة السادسة والعشرون 
 

 .دائرة الرعاية اإلجتماعية  -١
 .دائرة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية  -٢
 .دائرة محاية األحداث  -٣
 .دائرة الرعاية اإلجتماعية املتخصصة  -٤

 
 : عاية اإلجتماعية دائرة الر : املادة السابعة والعشرون 
 

 :                                 وتتوىل املهام التالية 
 

  اقتراح نظام  خاص للرعاية اإلجتماعية حيدد املواصفات والشروط الواجب -                                أ
 .ية                                    توفرها لدى املستخدمني من الرعاية اإلجتماع

 . استالم وتسجيل طلبات الرعاية اإلجتماعية على خمتلف أنواعها -                                ب
   إجراء حبث إجتماعي لكل طلب رعاية وتقدمي اإلقتراحات املالئمة بشأنه-                                ج

 .للشروط احملّددة يف نظام الرعاية " وفقا
  حتضري قرارات الرعاية اإلجتماعية  وتنفيذها  بعد  توقيعها  من  املراجع -                 د                

 .                                    املختّصة
 . تنظيم سجالت املؤسسات الرعائية وملفات املستفيدين -                                 ه
  استالم وتسجيل وتدقيق الفواتري العائدة للمستفيدين يف املؤسسات الرعائية-و                                  
  درس  أوضاع  األوالد القصر ألسر املوظفني  الذين  قضوا  يف  اخلدمة -                                  ز

 م واليت تتوفر فيهم الشروط                                       وإختاذ  اإلجراءات  الالزمة  لتأمني  مساعدهت
 .                                     املنصوص عليها يف نظام الرعاية 

 .اإلهتمام باحلاالت الطارئة ايل  تستوجب اإلسعاف  اإلجتماعي  واإلغاثة - ج
 

 : دائرة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية  :  املادة الثامنة والعشرون
 

 :   وتتوىل املهام التالية                            
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 .اقتراح  املواصفات  الواجب  توفرها  يف  املؤسسة  الرعائية  - أ
اقتراح  العقود   النموذجية   للرعاية  اإلجتماعية  وأصول  الرقابة   على املؤسسات  - ب

 .املتعاقدة مع الوزارة 
  الرأي هبا  استالم  طلبات  التعاقد  للمؤسسات  الرعائية  اإلجتماعية  وإبداء -ج

 .     وحتضري العقود ومتطلباهتا 
  زيارة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية املتعاقدة مع الوزارة وتأمني مراقبة سري                           -د

     العمل فيها ومدى تقّيدها والتزامها بالشروط املتفق عليها يف العقود املربمة ، 
 .ن من اخلدمات الرعائية املتفق عليها     خاصة مراقبة رعاية املستفيدي

  املشاركة  يف  اإلشراف  على  اإلمتحانات  النظرية  واملهنية يف املؤسسات -ه
 .  الرعائية املتعاقدة مع وزارة الشؤون اإلجتماعية 

 . تأمني املراقبة املالية على املؤسسات الرعائية بالتعاون  مع األجهزة املالية-و
 حتديد  االحتياجات  التدريبية  والتأهلية  بالتعاون  مع  األجهزة     املسامهة يف  

 .     املالية 
  املسامهة  يف  حتديد االحتياجات  التدريبية  والتأهيلية للعاملني يف مؤسسات -ز

 .    الرعاية اإلجتماعية 
 
 : دائرة محاية األحداث  : املادة التاسعة والعشرون 
 

 :           وتتوىل املهام التالية                        
 

 اقتراح  اخلطط  والربامج  ومشاريع  األنظمة  والقوانني ملعاجلة احنراف  - أ
 .األحداث

 .تنفيذ الربامج واملشاريع املقّررة من قبل الوزارة  - ب
 وتدريبهم  تشجيع إنشاء املؤسسات واملراكز إلستقبال األحداث املنحرفني -                                ج

                                    وتأهيلهم  وتعليمهم  واملسامهة  مع هذه املؤسسات واملراكز لتحقيق هذه      
 .                                  األهداف 

 ت  احمللية  التنسيق  مع  اإلدارات  العامة  املختصة  واملؤسسات  واملنظما-                                د
 .للقوانني واألنظمة النافذة "                                     والدولية للعناية باألحداث ورعايتهم وفقا

  اإلشراف على أعمال احتاد محاية األحداث  املنحرفني  واملؤسسات  التابعة -                                ه
 .  له وفق  األنظمة والقوانني املرعية اإلجراء                                   
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  التعاون مع  املؤسسات  التربوية  والشبابية لتنظيم النشاطات الالمنهجية يف -                                و
 تهم                                     املدارس واألندية  واحلركات الكشفية  وتوجيهها  لتوعية األحداث وتنشئ

 .                                    التنشئة الوطنية الصحيحة 
 
 : دائرة الرعاية اإلجتماعية املتخصصة      :       املادة الثالثون 
 

 :                                وتتوىل املهام التالية 
 

 املشاكل متابعة  وتنفيذ  اخلطط   والربامج  واألنظمة  والقوانني  ملعاجلة   - أ
 "اإلجتماعية  اليت ال  تتوالها  الوحدات  اإلدارية  األخرى يف الوزارة وفقا

 األسر من دون :  ألحكام هذا املرسوم ، ومنها على سبيل املثال ال احلصر 
معيل ، اإلدمان  على املخدرات  واملسكرات  ، التشّرد والتسّول ، الدعارة والبغاء ، 

 .املساجني وغريها 
 

  كل   برنامج   مراحل   للوقاية  والعالج  بالتنسيق  مع  اإلدارات واملؤسسات يتضمن 
 .العاّمة املختّصة  وتأهيل املعنيني هبدف دجمهم بشكل سليم يف اجملتمع 

                  
 : ضرورة أن تلحظ هذه الربامج واخلطط  - ب
 

 .إعالم وتوعية هادفني٠
 .اإلجتماعي برامج خاّصة بأسر املعنيني وحميطهم ٠
 . خطط خاصة بتطوير وحتديث وإنشاء املؤسسات املتخصّصة ٠
 . التنسيق واإلتفاق والتعاون مع خمتلف اجلهات الرمسية واألهلية املعنية ٠

 
 .إدارة  برنامج  توعية  وتدريب  على  أمهية  انتهاج  الوسائل  الالعنفية  - ت

 
 : ئات األهلية وتتألف منمصلحة اجلمعيات واهلي : املادة الواحدة والثالثون 
 

 .دائرة اجلمعيات واملنظمات التطوعية  -١
 .دائرة املشاريع املشتركة  -٢
 .دائرة اجلمعيات واملؤسسات ذات املنفعة العاّمة  -٣

 
 :دائرة اجلمعيات واملنظمات التطوعية  : املادة الثانية والثالثون 
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 :                              وتتوىل املهام التالية 

 
  درس طلبات إنشاء اجلمعيات اإلجتماعية وإبداء الرأي من حيث توفر الشروط -                             أ 

 .                              املعتمدة  من قبل الوزارة إلنشائها 
   مع  الوحدات                    حتديداألسس  واملعايري إلنشاء  اجلمعيات  وذلك   باإلشتراك-                              ب

 .                                  املختصة يف الوزارة 
  تنظيم ملف خاص لكل مجعية أو  هيئة  إجتماعية  مرخصة  تعمل  يف  احلقل                -                             ج

 .اهلا                                اإلجتماعي ومراقبة أعم
  العمل على  توحيد  جهود هذه  اجلمعيات  يف  امليدان اإلجتماعي وخلق روح -                             د

 .                                 التعاون بينها 
 يئات                        اقتراح  كل  ما  من  شأنه  حتسني  وحتديث  أنظمة  هذه  اجلمعيات  واهل-                             ه

 .                                التطوعية 
 . اقتراح حل اجلمعية عند االقتضاء -                             و

 
 :دائرة املشاريع املشتركة :  املادة الثالثة والثالثون

 
 :                               وتتوىل املهام التالية 

 
 اليت  تتقدم  هبا  مجعيات  وهيئات أهلية  للدخول يف عقود مشتركةالطلبات   - أ

 .للخدمات اإلجتماعية 
 
 
 

  درس هذه الطلبات وإبداء الرأي  هبا  على  ضوء  الدراسة املوضوعية اليت-                              ب
   وجدوى املشاريع املقترحة بالتنسيق                                   تقوم هبا اإلدارة عن أوضاع  اجلمعيات

 .                                  مع الوحدات املختصة يف الوزارة 
 . اعداد  العقود  النموذجية  للخدمات اإلجتماعية املشتركة  ومتابعة  تصديقها-                              ج
 للعقود النموذجية  مع"  للجان لتنفيذ املشاريع املشتركة وفقا اقتراح اعضاء ا-                               د

 .                                  اجلمعيات واهليئات األهلية 
 . العمل على تنفيذ املشاريع املشتركة املنبثقة عن العقود املشتركة -                               ه
 .بعة التنفيذ ومراقبة سري العمل يف املشاريع املشتركة  متا-                               و
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  حتضري مشاريع  موازنات  العقود  املشتركة  بالتعاون  مع  اللجان  املعنية                       -                               ز
 .                                   ومتابعة تنفيذها

 .                                                          إعداد التقارير السنوية ورفعها اىل رئيس املصلحة-        ح                       
 
 
 :دائرة اجلمعيات واملؤسسات ذات املنفعة العامة  : املادة الرابعة والثالثون 
 

 :                                  وتتوىل املهام التالية 
 

 م  ودرس  طلبات  جلمعيات واملؤسسات اإلجتماعية اليت ترغب يف استال - أ
 .احلصول على صفة املنفعة العامة 

 .اجراء التحقيقات الالزمة حول توفر مجيع الشروط القانونية  - ب
 .تقدمي اإلقتراحات بشأن املوافقة على الطلبات املقدمة  - ث
 .وص الالزمة ملنح صفة املنفعة العامة  اعداد مشاريع النص-                                  د
  تنظيم ملف  امسي لكل  مجعية  أو  مؤسسة  إجتماعية  متنح  صفة  املنفعة    -ه

 .   العامة 
  اإلشراف  املباشر  واملراقبة  املستمرة  ألوضاع  وأعمال  هذه اجلمعيات -و

 .    واملؤسسات للتحقق من تقيدها بأهدافها واألصول احملددة هلا 
 

 :مصلحة الشؤون األسرية وتتألف من  :  املادة اخلامسة والثالثون
 

.                                                                                          دائرة شؤون األسرة -١    
 . دائرة شؤون املرأة -٢                                   

                 
 
 : دائرة شؤون األسرة  : املادة السادسة والثالثون 
 

 :                                  وتتوىل املهام التالية 
 

  درس وتنظيم ملفات األسر احملالة من مديرية اخلدمات اإلجتماعية ومتابعة -   أ                              
 .                                    أوضاعها على خمتلف األصعدة 

  اإلطالع على أوضاع األسر واملشكالت اليت يعاين منها أفرادها وتصنيف -                                ب
                      هذه املشكالت حسب أمهيتها  وتأثريها  وإقتراح  الدراسات امليدانية  اليت                
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                                      تساعد على متابعة اكتشاف خمتلف احلاجات ومتابعة نتائجها 
                اقتراح  وتنفيذ معاجلة  مشكالت  أفراد األسر الذاتية واملوضوعية خاصة        - ج

مشكالت الطفولة والعمر الثالث  واقتراح  املشاريع  والقوانني اليت تؤدي اىل  حتسني  
 .أوضاعها   مبا  يتوافق  مع  الشرعة  الدولية  حلقوق  الطفل والطفولة 

   التعاون  مع  األسرة  لتقدمي  اخلدمات  ملن  حيتاجها  من  أفرادها خاصة - د
 األمراض  املزمنة /  ومة   والطفولة   والشباب   والشيخوخة   األم      (     

 ).البطالة وغريها /       واإلحنراف واإلعاقة 
 
  اقتراح الربامج  واملوازنات  السنوية  من  أجل  حتقيق األنشطة املتعلقة - ه

 .     بالصحة اإلجنابية لألسرة والسهر على تنفيذها 
يد  نوعية   وكمية  املساعدات   والقروض الالزمة متابعة  أوضاع   األسر وحتد - و

 /املدرسة  املناسبة /  السكن الصحي ( والعمل على تأمينها  
 .بالتنسيق مع اإلدارات املعنية ) املعاجلة الطبية وغريها 

  اخلدمات  اإلتصال   والتنسيق  مع  املؤسسات  الرمسية   واألهلية  لتقدمي-                                  ز
                                        لألسرة   وفق  احلاجات  املطلوبة   ومراقبة   اجلمعيات   واملؤسسات 

 .                                       املتخصصة  يف مواضيع األسرة 
 درس  واقتراح  النشاطات  املتعلقة  بالنوعية  والتثقيف  وتوفري اخلدمات  - ح

 زوجني يف جمال تنظيم األسرة وحتديد النفقات  املطلوبة  لذلك  والسهرلل
 .على تنفيذ الربامج املقررة 

  اقتراح الربامج اإلعالمية وتنفيذ برامج تبصري وتوعية احمليط اإلجتماعي -                                 ط
 .سر ودعم حتسني أوضاعها                                       لتفهم أوضاع هذه اال

 .اقتراح برامج التأهيل وتقدمي القروض لدعم انتاجية األسر املعنية  - ي
  درس واقتراح القوانني واألنظمة  مع  اإلدارات املختصة اآليلة اىل رفع - ك

 .    مستوى أداء األسرة من جوانبها كافة 
 "  والوطنية وفقا تنسيق  العالقة  مع  خمتلف املؤسسات  الدولية  والعربية-ل

    للقوانني   واألنظمة  النافذة  ورصد  األنشطة   وتنفيذ   التوصيات  الدولية 
 .  الصادرة عن املنظمات املتخصصة  يف  قضايااألسرة  واقتراح املناسب 

 
 :دائرة شؤون املرأة  : املادة السابعة والثالثون 
 

 :التالية                                وتتوىل املهام 
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  درس قضايا املرأة من جواهبا كافة هبدف العمل على حتسني ظروفها وذلك-                                أ

 :                                   من خالل 
 
 
 
 

 مج تطوير تبويب الدراسات املتوفرة واإلستفادة  من  معطياهتا  إلقتراح  برا٠                                
 .                                   قدرات املرأة 

  درس السبل اآليلة اىل تعزيز أوضاع  املرأة  وال سيما النساء اللوايت  يعشن٠                                
 .                                  يف ظروف خاّصة 

 املخصصات املطلوبة من أجل  حتقيق  برامج  النهوض  باملرأة يف  اقتراح ٠                                
 .                                   املدينة والريف 

  اإلشراف على خمتلف عالقة أجهزة  الوزارة  مع  خمتلف  أجهزة  اإلدارات ٠                                
    والقطاع   األهلي   يف   ميدان  املرأة  ومراقبة  نشاط  اجلمعيات                                    الرمسية

 .                                   واملؤسسات املتخصّصة يف مواضيع املرأة 
 

   تنسيق عالقة احلكومة اللبنانية  ،  مع خمتلف املؤسسات العربية والدولية -ب
 داء  الرأي  يف  اإلجتماعات احمللية      والوطنية يف جمال املرأة وال سيما إب

      واإلقليمية والدولية ودرس جداول أعماهلا والتوصية  بشأهنا  وكذلك إبداء
     الرأي يف تشكيل الوفود الرمسية  إلجتماعات  املرأة  وذلك  وفق  القوانني 

 .    واألنظمة النافذة
 على  خمتلف الصعد ، دعم  جهود  ونشاطات  احلركة  النسائية  اللبنانية   - ج

 واإلسهام يف تنظيم نشاطاهتا  وتوحيد اجلهود يف النواحي اليت تعود بالنفع 
 .على املرأة واجملتمع 

  وضع  برامج  تنفيذ  ومالحقة  اقرار التوصيات  ادوليةالصادرة عن االمم - د
 انني     املتحدة  ووكاالهتا  املتخصصة  والعائدة  لقضايا  املرأة واقتراح القو

 .    واألنظمة املختلفة املطلوبة لذلك 
 
 : مديرية التنمية االجتماعية وتتألف من مصلحتني  : املادة الثامنة والثالثون 
 

 . مصلحة التنمية االجتماعية-١                                
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                                       .                                       مصلحة احلرف والصناعات اليدوية -٢  
 
 
 :مصلحة التنمية االجتماعية وتتألف من ثالث دوائر : املادة التاسعة والثالثون 
 

 . دائرة العمل التطوعي -١                              
 . دائرة التنمية الريفية -٢                              

 . دائرة التنمية املدينية -٣                              
 

 : دائرة العمل التطوعي  :  املادة األربعون
 

                     وتتوىل املهام التالية بالتنسيق والتعاون مع املديرية العامة للشباب والرياضة يف األمور
 :                     املتعلقة بالنشاطات الشبابية 

 
اجملتمع  احمللي  والشبيبة  وتنظيماهتا  ومؤسساهتا  باجملهود الوطين  العام  للتنمية العمل  على  اشراك   - أ

 .االجتماعية  الشاملة  وتنظيم  وتنف خميمات العمل التطوعية 
 العمل على تنظيم الشباب  وحتضريهم للمسامهة  يف  تنمية  الوسط احمللي وحتريك - ب

 .السكان 
 وجيه  تنظيمات  الشبيبة  للمسامهة  يف  تنمية اجملتمعات القروية احمللية  تشجيع  وت-                     ج

 .                         واإلقليمية 
  املسامهة مع األندية والشباب يف  البناء  والتجهيز  وكل  ما  يتطلبه  حتقيق  الربامج -                     د

 .ئية                         واألهداف  اإلمنا
  التنسيق  مع  االدارات العامة  واملؤسسات الشبيبية  االهلية  لوضع  وتنفيذ  ومتابعة -                     ه

 .                       الربامج اإلمنائية وتنظيم اقامة خميمات  العمل التطوعية لتحقيق ذلك 
 بناين  ومنظمات  الشباب  يف  البلدان  العربية  والعامل  حتقيق التبادل  بني الشباب  الل-                     و

                         ضمن  اطار اجلهودات  الوطنية  الشاملة لإلمناء ووفق اتفاقات األمم املتحدة اخلاصة 
 )للقوانني واالنظمة النافذة " وفقا(                         بالعمل التطوعي 

  العمل عل  اشراك  مجيع  املنظمات  التطوعية  يف عملية اعادة اعمار لبنان  وعلى -                     ز
                         األخص  القرى  املهجرة  وذلك  يف  اطار املخطط  اإلعماري  العام  وتنظيم وإقامة 

 .                         خميمات العمل التطوعية لتحقيق ذلك 
  اكتشاف   وحتديد   حاجات  ومشكالت  الشباب  واقتراح  احللول  هلا  بالتنسيق  مع -      ح               

 .                         اإلدارات املختّصة للتنفيذ واملتابعة 
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  املشاركة يف إعداد وتنظيم طالب املدارس بالتنسيق مع املؤسسات التربوية ضمن -                      ط
                   اطار تعاونية طالبية ووضع وتنفيذ الربامج اآليلة  اىل كسب املهارات  والنشاطات         

 .       الالمنهجية يف اطار التخطيط والثقافة الشعبية الشبيبية 
 
 

 : دائرة التنمية الريفية  :   املادة الواحدة واالربعون
 

 : ام التالية                                وتتوىل امله
 

 اقتراح  وتنفيذ برامج  ومشاريع اخلدمات اإلمنائية الريفية  اليت تتوالها الدولة  - أ
 .بنفسها وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 .العمل على تأليف اللجان االهلية احمللية واكتشاف القادة احملليني - ب
 مطابقتها  للمواصفات  وتضمينها  دراسة وتدقيق ملفات املشاريع والتحق  من  -ج

     املستندات املطلوبة وحتضري العقود النموذجية  للمشاريع  اإلمنائية  ومتابعتها 
 .    ومرقبة تنفيذها 

 . تقييم املشاريع املنفذة ووضع السياسات املناسبة الدارهتا ومتابعتها -د
 اطات واألعمال  وتعميم اقتراح برامج االعالم واستخدام وسائلها للتعريف بالنش-ه

 .   التجارب واالساليب والوسائل املتبعة يف عمليات التنمية الريفية 
 
 
 
 

 
 :دائرة التنمية املدينية  : املادة الثانية واألربعون 
 

 :                                وتتوىل املهام التالية 
 

 ية اليت تتوالها الدولة اقتراح وتنفيذ برامج ومشاريع اخلدمات اإلمنائية املدين - أ
 .بنفسها وذلك بالتنسيق مع اإلدارات املختصة 

 العمل على تأليف اللجان احمللية ومشاركة املواطنني يف النشاطات اإلمنائية  - ب
 .                                   املدينية 

 . املناسبة إلدارهتا ومتابعتها  تقييم املشاريع املنفذة واقتراح األصول-                               ج
 . تنسيق خدمات التنمية اإلجتماعية على مستوى األحياء واملدن -                               د
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  استخدام وسائل اإلعالم  للتعريف  بالنشاطات  واألعمال  وتعميم  التجارب-                               ه
 .   واخلربات الناجتة عن عمليات التنمية املدينية                               

 
 : مصلحة احلرف والصناعات اليدوية وتتألف من دائرتني  : املادة الثالثة واألربعون 
  

  دائرة تنمية احلرف -١                               
 . دائرة تصريف اإلنتاج -٢                               

 
 :دائرة تنمية احلرف  : و االربعوناملادة الرابعة 

 
 :                                 تتوىل املهام التالية 

 
 وضع جدول احلرف  والصناعات  اليدوية  وحتديد أماكن  توزعها  وعدد  - أ

العاملني   فيها   والعمل   على   وضع   دراسة  شاملة   عن  هذه  احلرف والصناعات 
 .طويرها واستمرارها واقتراح ما يساعد على ت

 تشجيع  احلرفيّين  واقتراح  كافة  املساعدات  والقروض  النقدية  والعينية  - ب
 والفنية  الالزمة  لتطوير  احلرف  والصناعات  اليدوية  من  جهة وحتسني 

 .أوضاعهم من جهة أخرى 
 تأهيلهم  ومتابعة  تدريب  املنتجني  تأمني  تدريب  الراغبني  يف  العمل   و-                                 ج

                                      ومساعدهتم  على   اختيار  وتنفيذ   النماذج  القابلة  للتنفيذ  وذات  املردود 
 .                                     اإلقتصادي املرتفع 

   يف  املراكز اإلجتماعية  التابعة  للوزارة  إلنتاج احلرف  توجيه  التدريب-                                  د
 .                                     والصناعات اليدوية اخلفيفة باتقان وجودة وقابلية التسويق 

  العمل على وضع  دراسة  اجلدوى  اإلقتصادية  هلذه  احلرف  والصناعات -                                 ه
 .                                  اليدوية وتعميمها على احلرفيني لإلستفادة منها   
 
 
 
 
 
 
 :دائرة تصريف اإلنتاج  : املادة اخلامسة واألربعون 
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 :                                    وتتوىل املهام التالية 
 

األسواق    احمللية  لدراسة" العمل على حتديد األصناف اليت ميكن تصريفها استنادا - أ
 .   واخلارجية ، بغية  توجيه اإلنتاج احلريف لتلبية حاجات السوق 

 .االطالع على كيفية  ونوعية العمل  من  حيث  اجلودة  والوقت  والكلفة  - ب
  اعتماد  املواصفات  الواجب  توفرها  يف  كل  سلعة  من  حيث  النوعية -ج

 .ملختصة      واجلودة بالتنسيق مع املؤسسات ا
  حتديد سعر كل سلعة وفق النوع  واحلجم واجلودة  بالتنسيق  والتعاون  مع -د

 .   بيت احملترف اللبناين 
 . اقتراح  الوسائل  اآليلة  اىل  زيادة  اإلنتاجية  وختفيض  سعر الكلفة -ه
  تشجيع  تنظيم  املعارض احمللية واملشاركة يف املعارض اخلارجية اليت -و

 . يف تصريف اإلنتاج بالتنسيق مع اإلدارات املختصة    تساهم
 
 

 .الوحدات اإلقليمية  :     الفصل الثاين
 
 : املادة السادسة واألربعون  
 

 .                                  ينشأ  يف  كل  حمافظة  دائرة للشؤون اإلجتماعية باستثناء  حمافظة بريوت 
                   

                       ينشأ  يف مركز كل  قضاء  قسم للشؤون اإلجتماعية باستثناء مركز احملافطة            
 .                                 يرتبط مباشرة برئيس دائرة الشؤون اإلجتماعية يف احملافظة 

 
 :هام التالية تتوىل دائرة الشؤون اإلجتماعية يف احملافظة امل : املادة السابعة واألربعون 
 

 . اقتراح برامج التنمية واخلدمات اإلجتماعية يف احملافظة –                                 أ 
السهر على  حسن  سري العمل  يف  خمتلف   نشاطات  الوزارة   واعداد التقارير  - ت

 الالزمة يف هذا الشأن 
 ة وختلف املؤسسات  مراقبة تطبيق اإلتفاقيات  والعقود املربمة بني الوزار-ج

 .                                      واجلمعيات واهليئات األهلية واملنظمات الدولية 
  التنسيق  والتعاون   مع  خمتلف  اإلدارات  الرمسية  واملؤسسات  العامة -                                   د

 .ات واهليئات األهلية لتحقيق أهداف ولرامج ومشاريع الوزارات                                        واجلمعي
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  مجع  املعلومات  عن األوضاع  اإلجتماعية  واإلقتصادية  يف  احملافظة -                                   ه
 .                                      ورفعها اىل اإلدارة املركزية 

 
 
  :عوناملادة الثامنة واألرب 
 

                                 يتوىل  قسم   الشؤون  اإلجتماعية  يف  القضاء  ذات  املهام  املنوطة  بالدائرة 
 .                               اإلقليمية يف احملافظة 

 
 . سري العمل –"                                                ثالثا

  :األربعوناملادة التاسعة و
 

                                 ختضع مسامهة الدولة ممثلة  بوزارة الشؤون اإلجتماعية لألهداف الواردة يف 
 ) أحداث وزارة الشؤون اإلجتماعية   ( ١٩٩٣/ ٢/٤ تاريخ ٢١٢                               القانون  رقم   

 :التالية                                وللشروط 
 

  ان تقوم باملشروع مؤسسة  إجتماعية أو مجعية  خريية أو هيئة أهلية  أو جلنة -١                             
                                  إجتماعية  أو  جمموعة  أفراد   معترف   هبا  أو  أفراد   يعملون   يف   احلقل 

   اإلجتماعي                                     
 .للتنفيذ " وجاهزا"  ان يكون املشروع مدروسا-٢                             
  ان  تتحقق  الوزارة  من  ضرورة  املشروع  وان توافق عليه من حيث النوع -٣                             

 .قيق   واملوقع   والبناء  وأساليب  العمل                                  واملكان  والزمان   وطريقة التح
  ان تتوفر يف املشاريع اليت تساهم  الوزارة  يف  حتقيقها  أو  تقويتها  نسبة  ال-٤                             

 .                                    تقل عن ثالثني باملئة من نفقات املشروع 
 . ان يقبل القّيمون على املشروع بإشراف الوزارة -٥                             
.                                                     ان ختّصص مجيع واردات املشروع للعاية اليت أنشئ من أجلها -٦                             

  ان تستفيد الدولة من اخلدمات اإلجتماعية اليت تقدمها املؤسسة أو املشروع -٧                                
 .                                    بنسبة يتم اإلتفاق عليها بني الفريقني عند تقرير املساعدة 

 
  : املادة اخلمسون 

 :  املسامهة على أنواع لكل منها اعتمادات خاّصة                      
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 هتدف هذه املسامهة اىل إنشاء املؤسسة  : مسامهة يف اإلنشاء والتجهيز : النوع األول                       
 .                                       وبنائها وجتهيزها 

 
 هتدف   هذه  املسامهة   اىل   مساعدة   :  لتأمني   سري   العملمسامهة    : النوع الثاين                      

 .                                        املؤسسة اليت مت إنشاؤها لتأمني سري عملها العادي 
 

 لتتمثل هذه املسامهة مبساعدة أو هبة وبك : مسامهة   للفرد  أو  لألسرة  : النوع الثالث                     
                                        خدمة تؤديها الوزارة للفرد أو لألسرة اّما مباشرة أو عن  طريق  مشروع 

 .                                       مشترك مع مؤسسة أو مجعية أو فرد يعىن بالشأن  اإلجتماعي 
 

  شاريع  والنشاطات اإلمنائية الريفية أو املدينية بالتعاوناملسامهة  يف امل : النوع الرابع                     
  .مع اجملتمعات احمللية                                       

 
 

 :مسامهة يف اإلنشاء والتجهيز  : النوع األول :  املادة الواحدة واخلمسون
 

 ئية على  تقدمي املسامهة  ،  تنظيم  برنامج  جيب فور حصول املوافقة  املبد-                                 
 عقارات  مبنية  أو  غري مبنية(                                     متويل يبّين فيه مسامهة كل فريق بالتفصيل 

 ...)                                   جتهيزات ،أدوات ، أموال اخل 
 

 دير هذه العناصر ،  تتولّى التقدير جلنة يعّينها الوزير    عندما  يوجب  األمر تق-               
 :                   بناء على اقتراح املديرالعام وتضم 

 
 .عن الوزارة "  ممثال٠                 
 .عن وزارة املالية "  مندوبا٠                 
 .عن الوزارات املعنية "  مندوبا ٠                 

 .عن املؤسسة "  ممثال٠                 
 .من ذّوي االختصاص "  خبريا٠                 

 : ال جيوز تقدمي أية مسامهة يف االنشاء والتجهيز إذا مل يبّين برنامج التمويل -               
 

 .ان  هذه  املسامهة  تؤمن  للبالد  خدمات  اجتماعية  هلا  قيمة  معادلة   - أ
 
 ن  الوزارة قد حصلت لقاء مسامهة الدولة على الضمانات  القانونية على  ا-            ب
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            أن  تبقى هذه  الضمانات  قائمة ملّدة مخس سنوات بعد انتهاء املؤسسة من    
 تكون    .             تسديد  القسم  املتوجب عليها  تسديده  من  املسامهة املعطاة  هلا  

 "   بشكل كفالة مصرفية أو تأمني عقاري من الدرجة األوىل  وفقا           الضمانات
 .            للقوانني  واألنظمة النافذة 

 
  : مسامهة لتأمني سري العمل : النوع الثاين :  املادة الثانية واخلمسون

    
 على نوع اخلدمات ...) اخل مساعدة أو هبة  أو  إعانة (  تبىن هذه  املسامهات  -                               

 .                                 اليت تؤديها املؤسسة وكميتها وحتدد بنسبة مئوية من سعر  كلفة هذه اخلدمات
 للكلفة  ملختلف "  أساسيا"   حتدد  الوزارة   يف  آخر آذار من  كل  سنة  سعرا-                               

 "               اخلدمات اإلجتماعية اليت ميكن ان تؤديها كل فئة من املؤسسات وذلك استنادا                  
                                  لدراسة  فنّية  تعّدها  جلنة  خاّصة  تّضم  باإلضافة  اىل ممثلني  عن الوزارة ، 

 .ة وممثلني عن املؤسسات                                 مندوبني من الوزارات املختّص
  ميكن يف  حاالت  اضطرارية  ان  تعطى  بقرار من  الوزير  سلفات  أقصاها -                               
 من  قيمة اخلدمات املقدمة  خالل  الثالثة أشهر املنصرمة ، تسترد هذه % ٦٠                                

 .قبل هناية السنة اجلارية "       السلفات الزاميا                          
  اذا أوجبت املصلحة العاّم  اخلروج  عن القواعد  املتعلقة  بتقدمي  املسامهات -                               

 .لوزير                                  من النوع الثاين فيتّم ذلك  بقرار من جملس الوزراء بناء على اقتراح ا
 

 :مسامهة للفرد أو لالسرة  : النوع الثالث :  املادة الثالثة واخلمسون
 

  تعطى هذه املسامهة  بشكل مساعدة  أو هبة لألفراد أو لألسرة إّما مباشرة بعد -                               
  مؤسسة  أو مجعية  متعاقدة مع                                  حتقيق جتريه مساعدة إجتماعية أو عن طريق 

                                  الوزارة ، وفق أسس  وشروط  ومبادئ  تصدر  بقرار عن  الوزير  بناء  على 
 .                                 اقتراح املدير العام 

 
  :اطات اإلمنائيةاملسامهة يف املشاريع والنش : النوع الرابع :  املادة الرابعة واخلمسون

    
  تقدم  املسامهة  لتحقيق  مشاريع  إمنائية  ذات  جدوى اقتصادية  وإجتماعية -                                 

 .                                  وإمنائية
 .ني   تنفّذ املشاريع  وفق  عقود عمل  منوذجية  حتّدد  فيها  موجبات  الطرف-               
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  .مراكز اخلدمات اإلمنائية:  "                                رابعا
 
  : املادة اخلامسة واخلمسون 
 

                                      مراكز اخلدمات اإلمنائية هي مشاريع إجتماعية منبثقة عن  وزارة الشؤون 
  وترتبط مباشرة مبصلحة اخلدمات اإلمنائية وتنسق يف نشاطاهتا                                     اإلجتماعية

 .                                    مع خمتلف األجهزة املختّصة يف الوزارة 
 

 : املادة السادسة واخلمسون 
 

  تنشيط حركة                                   مراكز  اخلدمات اإلمنائية  هي  نواة إجتماعية إمنائية هتدف اىل
                                   اإلمناء يف البالد وعلى  خمتلف الصعد  وذلك  وفق  املهام  التالية  وبصورة 

 :                                  خاّصة 
 

 .يادين  املسامهة يف وضع الدراسات واإلحصاءات والبحوث يف خمتلف امل-                                 أ
  اكتشاف  وحتديد   احلاجات   واملشكالت  وتصنيفها  ووضعها   يف  سلّم -                                 ب

 .                                      األولويات 
 اد  وحتضري  اقتراح برامج التوعية اإلجتماعية  والتثقيف  والتعليم  واإلرش-                                 ج

                                       السكان وحثهم للمشاركة يف  وضع الربامج واملسامهة  يف تنفيذ املشاريع 
 .                                      والسهر على إدارهتا الستمرارها وحسن االستفادة منها 

 
 ة السكان يف البداية فللوزارة ان تقوم بإنشاء هذه املراكزعلى                                 إذا تعذرت مسامه

 .                                ان تتحقق املسامهة فيما بعد 
 

 . رصد التحركات السكانية واقتراح املناسب بشأهنا -                                د
                           
 .                        اكتشاف  القادة  احمللّيني  واقتراح  الربامج إلعدادهم  وتدريبهم -      ه                         

  اقتراح تشكيل اللجان اإلجتماعية احمللية وجلان األقضية يف إطار نشاطات-                               و
 ها  حلل  املشكالت  اإلمنائية  على  مستوى حملي                                    كل  مركز  والتعاون  مع

                                    وجمموعة القرى وتشكل هذه اللجان وحتدد مهامها  وصالحياهتا  بقرار من 
 .                                   املدير العام بناء على اقتراح املديرين ورؤساء املصاحل املختصة 
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  اقتراح  وتنفيذ املشاريع  اإلمنائية  وحتضري ملفاهتا  ومستنداهتا واإلشراف-                       ز         
 .                                   على تنفيذها بالتعاون مع اللجان واهليئات احمللية الرمسية واألهلية 

 لتلبية  ومعاجلة  املشاكل  اإلجتماعية  على  مستوى  اقتراح تقدمي اخلدمات -                                ج
 إعاقة ،تشّرد ، إحنراف ، رعاية ، وقاية، أمومة،:                                    الفرد واألسرة  واجلماعة 

 ...                                   طفولة ، حرف اخل 
 تقدمي  املساعدات  واالسعاف  اإلجتماعي  وأعمال  اإلغاثة   يف  اقتراح  و-                                ط

 .                                    احلاالت الطارئة 
 
  :املادة السابعة واخلمسون 
 

                                     تنشئ  الوزارة  املراكز اإلمنائية  لتحقيق الغايات يف قانون أحداث الوزارة 
 .                                 وأحكام هذا املرسوم    
 
  :املادة الثامنة واخلمسون 
 

                                  تنشأ مراكزاخلدمات اإلمنائية  بقرار من الوزير بناء  على دراسة املديريات 
 .ام وتلغى بالطريقة نفسها                                  واملصاحل املختّصة واقتراح املديرالع

                                  من  املمكن  إنشاء  فروع  تابعة  ملراكز  اخلدمات  اإلمنائية  حسب  احلاجة 
 .                                 والضرورة بقرار من الوزير 

 
 : املادة التاسعة واخلمسون 

 
 شرف على مراكزاخلدمات اإلمنائية جلان إدارية يتم تشكيلها من املوظفني                                   ت

                                  املختصني  يف  الوزارة  ويتمثل  فيها  موظفو الوزارة  يف القضاء واهليئات 
 .                                 احمللية الرمسية واخلاصة 

 
 : املادة الستون  

                         حتّدد مالكات مراكزاخلدمات اإلمنائية وفروعها وسري العمل ونظام العاملني فيها      
                              بقرار من  الوزير بناء  على  دراسة املديريات  واملصاحل املختّصة يف الوزارة 

 .ّدل بالطريقة نفسها                             واقتراح املدير العام وتع
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  : املادة الواحدة والستون 
 

                               ميكن نقل املركز اإلمنائي من منطقة اىل منطقة أخرى ضمن القضاء الواحد 
 .                              بقرار من الوزير بناء على اقتراح املدير العام 

 
  :  املادة الثانية والستون

   
 .                              جيب أالّ يتعّدى نشاط املركز اإلمنائي واختصاصه حدود القضاء 

 
                             غري انه  ميكن  بناء  على اقتراح  املدير العام  تنسيق  العمل  وتوحيده أو توحيد 

 بني عّدة مراكز ، ضمن نطاق السياسة اإلجتماعية                             بعض النشاطات أو الصالحيات 
 .                            احملّددة من قبل الوزارة جملموع احملافظة 

 
 .                            يتم التوحيد بقرار من الوزير بناء على اقتراح املدير العام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :املادة الثالثة والستون 
 

               عند الغاء أحد مراكز اخلدمات اإلمنائية تعود أمواله وممتلكاته اىل  وزارة الشؤون               
 .                            اإلجتماعية 

 
                             

                      
 .أحكام عامة  : "خامسا                                                 
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 :املادة الرابعة والستون  
 

 امللحق ) ١(للجدول رقم "                                 حيّدد مالك املديرية العامة للشؤون اإلجتماعية وفقا
 .                                هبذا املرسوم 

 
  : املادة اخلامسة والستون 
 

 الفّنيون يف وزارة الشؤون اإلجتماعية يف  تعيينهم  باإلضافة                               خيضع املوظفون 
                               اىل الشروط  العاّمة الواردة يف نظام املوظفني اىل الشروط اخلاّصة احملّددة يف 

 رتب  ورواتب امللحق  هبذا  املرسوم  وتطّبق عليهم سلسلة  )  ٢(                              اجلدول  رقم  
 .                              موظفي املالك اإلداري العام 

 
 : املادة السادسة والستون 

 
 يف "  رتبة ثانية املوجودات فعليا– فئة رابعة –                               تشكل املساعدات اإلجتماعيات 

 ة الشؤون اإلجتماعية  بتاريخ  نفاذ هذا املرسوم ، مالك                              اخلدمة  يف  مالك  وزار
                               تصفية حلني انتهاء خدماهتن ، وال جيوز تعيني أي بديل  عنهن  خالل  وجودهن 

 .                              يف اخلدمة 
 

                                                           


