


 األسرةجمال يف التوجهات اإلسرتاتيجية 
:برامج من شأنهاوضع 

تحسين أوضاع األسر والرفع من مستوى عيشها

 التربويتأهيل ومساندة األولياء لالضطالع بدورهم

دعم وظائف أسر األطفال ذوي احتياجات خاصة على غرار ذوي صعوبات 

التعلم والتوحد

 بهادعم القدرات االقتصادية لألسر من شأنها النهوض.

 
 



 ليانةس(في إطار اإلحاطة باألسر ذات العائل الوحيد امرأة بالواليات ذات األولوية 
اف  ةوالك ابس وجندوب ي وق وزر وقبل م اقتصادي يت) وت امج دع م وضع برن ل ت مث

:في

 أسرة معيلها الوحيد إمرة، على إحداث مشاريع صغرى  20تدريب ومرافقة
، تجارية أو في مجال الصناعات التقليدية،فالحية

فية تسيير تكوين المرشحات لالنتفاع بالبرنامج على المستوى التقني وفي كي
  ،مشاريع صغرى

 للواليات المعنية بالبرنامج الجهويةإجراء الصفقات من قبل المجالس،  

ت من مشاريع صغرىنتفعاتمكين الم،

ستالم المنتفعات سنتين على األقل بعد اطيلة دورية للمنتفعات بالبرنامج المتابعة ال
،للمشاريع

الربامج املتواصلة يف جمال األسرة
مج الدعم االقتصادي لألسر اليت تعي -1 لها نساء بر



ى التواص ا ومساعدتهم عل ل في إطار اإلحاطة باألسرة وتنمية قدرات أفراده
ة  كة ومتوازن رة متماس اء أس ال لبن ابي والفع تم االيج ى ي ل عل ف تعريالالعم

:اللمن خ بهااألسرة ومساعدتها وتوجيهها في كافة المراحل التي تمر  بوظائف

 امن ي التض ري بح ه األس اد والتوجي زي اإلرش يير مرك ةتس رف وباج ن ط  م

الجمعية التونسية للتصرف والتوازن االجتماعي، 

 ،انتداب اإلطارات المختصة واألعوان لتأمين نشاط المركزين

 ،تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه االقتصادي واالجتماعي

أهيلهن لالن ات وت رهن والمعنف يالت ألس ات المع اء والفتي وين النس ي تك دماج ف

.سوق الشغل

إحداث مركزين منوذجيني لإلرشاد والتوجيه األسري -2



لفائدة األسرةوضع إستراتيجية وطنية  -3 

من أهم  وضع إستراتيجية وطنية تتماشى ووضعيات األسرة التونسية الراهنة
:محاورها

األسرة والتشريعات الوطنية والدولية•
األوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسرة•
وظائف األسرة وتوزيع األدوار داخلها•
التماسك األسري وترابط األجيال•
لحديثةتفاعل األسرة مع تطور محيطها االجتماعي واالتصالي والتكنولوجيات ا•
مشاغل الشباب وتطلعاته في ما يتعلق بأسرة الغد•
اإلحاطة والعناية باألسر ذات االحتياجات الخصوصية•



ت: تشخيص واقع األسرة التونسية”إجناز دراسة حول  -4  التحد
“واآلفاق

الي لألس   ار تشخيص الوضع الح ي إط ذه الدراسة ف درج ه  رتن
اعها  ا وأوض ى وظائفه رف عل الل التع ن خ ية م التونس

ة وظروف والصحية والثقافي والعالئقيةاالقتصادية واالجتماعية 
تقبلية والت مس ن تح ه م ل علي ا تقب ها وم ور ه عيش ذه وتتمح

:محاور كبرى 3الدراسة حول 

تشخيص الوضع الحالي لألسرة التونسية، : المحـور األول

المالمح المستقبلية لألسرة، : المحـور الثاني

ة التوصيات ومكونات خطة العمل الموجهة لكاف: المحـور الثالث
.المتدخلين والعاملين في مجال األسرة



التعهد بأطفالهن ذوي  مجالدعم قدرات األمهات ومرافقتهن في  -5
واألطفال المصابين بالتوحد اضطرابات التعلم

إلحاطة على ا ايندرج هذا البرنامج في إطار تمكين األسر من اآلليات الكفيلة لمساعدته
اي بأفرادها والتنشئة تعلم وحم ال ذوي اضطرابات ال ة األطف ا ومرافق ن السليمة ألبنائه تهم م

:، من خاللالمحفوفة بالمخاطر السلوكيات

األولياء  في مجال اضطرابات التعلم لفائدة تحسيسيةالقيام بدورات تكوينية  -1
ئي، واإلطار الطبي وشبه الطبي واإلطار التربوي في مرحلة التعليم االبتدا

،التعهد بأولياء األطفال ذوي اضطرابات التعلم وبأطفالهن -2

.ة ودعائم اتصاليةدلأإعداد  -3



ةيف احلياة السياسية وإدارة الشؤون احملليالشباب واملرأة دعم قدرات  -6

ة للشباب والنس ة هام اء في إطار ضمان مشاركة فاعلة وتمثيلي
:المحلية تم  الحوكمةفي إدارة الشأن العام وخاصة في مجال 

 كميسرات عليا لشهادات حامالت وفتاة امرأة 600 لفائدة تكوينية دورات إنجاز •
 يف للمشاركة قدراتها لتنمية الجمهورية واليات مختلف من أسرة 3500  من ألكثر
 زايدل هانس مؤسسة من بدعم المحلية، الشؤون وإدارة والسياسية العامة الحياة

األلمانية،
  .تكوينية وأدلة اتصالية دعائم إنتاج•



مشاريع جديدة
أهيلهم ورف ا وت ى النهوض باألسر وأفراده دف إل ع    برنامج النهوض باألسرة ويه

. درجة الوعي لديهم لوقايتهم من السلوكيات االجتماعية السلبية

الخطة الوطنية لتأهيل الشباب للحياة الزوجية.  

النفقات الخطة الوطنية لتطوير العقليات في اتجاه تيسير الزواج والتخفيف من.

برنامج النهوض بأسر السجينات وتأمين إدماجهن االقتصادي واالجتماعي.

برنامج دعم األمهات المطلقات وإدماجهن االقتصادي واالجتماعي.

 برنامج دعم األمهات المنجبات خارج إطار الزواج وإدماجهن االقتصادي
.واالجتماعي

والفتيان في اإلصالحيات وتأهيل أسرهنبرنامج مرافقة الفتيات.

الخطة الوطنية للتوفيق العائلي.



جماالت التعاون والشراكة
ة  هم بينتوقيع مذّكرة تفاو "األسرة أّوال: "إعداد برنامج وطني للتّربية األسريّة تحت شعار المنّظم

.ةوزارة المرأة واألسرة والّطفول ووزارة التّربية  والعربيّة للتربية والثّقافة والعلوم 

راف المشاركة في أشغال الدورة الثامنة للجنة األسرة العربية التي ستعقد بالمغرب تحت إش
.جامعة الدول العربية

ربي لألسر المشاركة في فعاليات الجائزة العربية لألسر المنتجة التي ستقام بمناسبة اليوم الع
  .المنتجة بالبحرين

ألسرة تشريك مختلف الهياكل الحكومية والمجتمع المدني لإلعداد لإلستراتيجية الوطنية حول ا
.التونسية

 ة التونسية توقيع ملحق تعديلي التـفــاقيــة شراكـة بين وزارة المرأة واألسرة والّطفولة والجمعي
.باجةوللتصرف والتوازن االجتماعي لتسيير مركزي اإلرشاد والتوجيه األسري بحي التضامن 

ة واألسرةتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة واألسرة والطفولة والمنظمة التونسية للتربي.


