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7102 برهامج الاحتفال باليوم العربي والوطني لألسرة لسنت  

" ألاسرة والتنميت املستدامت"جحت شعار   

 

  على املستوى الوطني:

 الهيكل املنظم النشاط املبرمج التاريخ املكان ألاطراف الشريكت

2017ديضمبر  بؾدد جحديده - وزارة املرأة  حضليم جائسة رئيط الجمهوريت للنهـو باألصرة 

وألاسرة 

 والطفولت

هسل جووط باالؼ  -

 جووط

2017ديضمبر  14  ورعت عمل لخقديم وإزراء الخنت الومىيت لخنوير قناع ألاصرة  

2017ديضمبر  19 بنزل بالعاؽمت - جقدددديم هخدددائم برهدددارم دعدددم قددددراث ألاصدددر للمغدددارإت رددد  ال يددداة العاردددت وإدارة  

 الغأن املحل 

الخووضدددددددديت لل دددددددد ت الجمعيددددددددت 

 الاهجابيت

 12الددددددددددددددددد   09ردددددددددددددددددً  احد النزل بال ماراث

 2017ديضمبر 

دورة جكويييدددددددددددت حدددددددددددول التربيدددددددددددت الجيضددددددددددديت واحخياجددددددددددداث ال ددددددددددد ت  هجابيدددددددددددت 

 والجيضيت للغباب لفائدة الوعاـ وألايمت واملؤدبون 

وزارة الشؤون 

 الدًنيت

رؤصضددددددددددددددددددددددددداث  اث الع قدددددددددددددددددددددددددت 

 بالنفولت را قبل املدرصت

اواخددددددددددددددددددددددددددددددر عددددددددددددددددددددددددددددددهر  بخووطاحد النزل 

 ديضمبر

دورة جكويييددددت ردددد  وىددددون الخواؽددددل ألاصددددرط ووىددددون الخواؽددددل ردددد  ألامفددددال رددددا 

 قبل املدرصت لفائدة رخفقدو قناع الكخاجيب واملؤدبون 

رؤصضددددددددددددددددددددددددداث  اث الع قدددددددددددددددددددددددددت 

 بالغباب

خددد ل عدددهر جددداهف   احد رقراث الغباب

2017 

 رلخقى عباب 

الوعددددددددداو والخنبددددددددداء و صددددددددداج ة 

 رخخؾون 

دروش جوعيدددددت لفائددددددة رخخلددددد، الفاددددداث: النفدددددل  املرا ددددد   الغددددداب  املدددددر ة   2017ديضمبر  واملضاجدالجوار  

 إبار الضً  الرجل
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وزارة العدددددددددل ا  دارة العارددددددددت 

 للسجون و ؽ ح(

ميلددددددددددددددددددددددددددددددددت عددددددددددددددددددددددددددددددددهر  السجون و ؽ ح

 ديضمبر

دروش ديييددددت جوعويددددت لفائدددددة املحكددددورنن باملؤصضدددداث السددددجىيت والوحددددداث 

  ؽ حيت

الجهددددددددددددددددددددداث املضدددددددددددددددددددددؤولت عدددددددددددددددددددددً 

 الفقاءاث املخاحت

الجوارددددددددددد  واملضدددددددددددداجد  

 والفقاءاث املخاحت

جأزيددح حلقدداث حواريددت جوعويددت حددول دور املددر ة ردد  رقاورددت العىدد، والخنددر   عهر ديضمبر

 داخل ألاصرة

 جامعت املنستير -

 جمعيت إبداع الثقار  -

 هادط "ليد كلوب" -

 هادط ال  اوت -

املعهدددددددددددددددددددددددددددددددددددد العدددددددددددددددددددددددددددددددددددال  

الخنبيقيددددت للدراصدددداث 

ردددددددددددددددددددددددددددددد   وضدددددددددددددددددددددددددددددداهياث 

 باملهديت

يددددوس روصدددديقى رفخددددوح  جدددددارياث  حملددددت حرددددجنر  رحافددددراث حددددول ألاصددددرة  2017ديضمبر  06

 والتربيت

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

 العلمي

  وددددددددددددددددددددو  جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت املنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتير

 الكغاوت لكليت مب ألاصىان

 

بعددددددددددددددددددددددددددددك املدددددددددددددددددددددددددددددارش 

الابخدائيدددددددددددددددددددددت بواليددددددددددددددددددددددت 

 امليضخنر

 16إلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   07

 2017ديضمبر 

 قاولت ص يت

اررإدس الندب  جامعت قفصةت -

 املدرس ي والجارع (

-  

املعهدددددددد العدددددددال  لعلددددددددوس 

وجكىولوجيددددددددددا الناقدددددددددددت 

 بقفؾت

 2017ديضمبر  06

 

 ز ر رداخ ث حول  دران ر  جوزي  رنوياث  -

 

 

املىدوبيدددددددددت الجهويدددددددددت ل صدددددددددرة  -

 والعمران البغرط بقفؾت

الادارة الجهويددددددددددددددددت للغددددددددددددددددؤون  -

 الديييت

العددددددددددددال   دارة املعهددددددددددددد 

 املؤصضاث بقفؾت

 رداخلت حول ألارراـ املىقولت جيضيا والضيدا - 2017ديضمبر  08

 عـر عريه وزائق  يخلوه هقاظ 

 وحؿ الالتهاب الكبد الفنروس ي والضيدا -

  رب  رداخ ث حول ال وار داخل ا  صرة  - ديضمبر 09 كليت العلوس بقفؾت

 عـر عريه يخلوه هقاظ -
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املعهدددددددددددددددددددددددددددددددددددد العدددددددددددددددددددددددددددددددددددال   

للدراصدددددددداث الخنبيقددددددددت 

ردددددددددددددددددددددددددددددد  الاوضدددددددددددددددددددددددددددددداهياث 

 بقفؾت

حؾدددددددت حدددددددول ال مدددددددل خدددددددار  امدددددددار الدددددددسوا  جخقدددددددمً ردددددددداخلخنن رددددددد   - 2017ديضمبر  11

 الغـر

جىظددددديم رائددددددة رضددددددخديرة حدددددول الوفددددد  الوبددددددا   العدددددال ي  قلي دددددي والددددددوم ي  2017ديضمبر  07 بنزل املغخل بخووط وكاالث رىظمت ألارم املخحدة

 املىاعت املكدضب  بمىاصبت اليوس العال ي للوقايت رً الضيدا.ملـر هقك 

 وزارة الصحت

وزارة عددددددددددددددددددددددددددددددددددؤون الغددددددددددددددددددددددددددددددددددباب 

 والريافت

 ر  جظا رة "ررا والعى، ال" حاملغارإت بجىا ديضمبر 02 جووط 

 

مركس املرأة 

العربّيت للتدريب 

الىؾدددد، ألاول رددددً  جووط  - والبحوث "كوجر"

 عهر ديضمبر

   1325العدد الخاؼ رً رجلت "كوزرياث " حول القرار  إؽدار 

الىؾدددد، ألاول رددددً  جووط -

 عهر ديضمبر

 الجار  رً رجلت "كوزرياث" 77العدد  إؽدار 

الىؾدددد، ألاول رددددً  جووط -

 عهر ديضمبر

ددددت حددددول الوقايددددت رددددً العىدددد، القددددائم علدددد   إمدددد   ددددت العربيل املىؾددددت الالكتروهيل

 جخماع الىوع الا 
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 املستوى الجهوي:على 

 الوالًت الهيكل املنظم النشاط املبرمج الفئت املستهدفت التاريخ املكان ألاطراف الشريكت

ررإددددددددس  ع ريددددددددت املوجدددددددد  للنفددددددددل 

 بأرياهت

ررإس  ع ريدت املوجد  

 للنفل بأرياهت

 8ابخددددددددددددددددددددددددددددددداء رددددددددددددددددددددددددددددددً 

الددددددددد    2017ديضدددددددددمبر

غايدددددددددددت عدددددددددددهر ردددددددددددارش 

2018  

دورة جكويييدددددددددددددددددددددددت رددددددددددددددددددددددد   ع ريدددددددددددددددددددددددت  

 ألاهترهذوخدراث 

 

املىدوبيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

دددددددددت للمدددددددددر ة  الجهويل

 وألاصرة

 أرياهت 

 جمعيت 

Face Tunisia 

 

 24إلددددددددددددددددددددددد   18ردددددددددددددددددددددددً  رقراث املؤصضاث

 2017ديضمبر 

حرويدداث رددً بيددنهً 

حرويدددددددددددددددددداث واليددددددددددددددددددت 

  رياهت

لدضددددددددوي  املىخوجدددددددداث بددددددددنن   رعددددددددـر

 ال روياث واملؤصضاث

هدددادط ألامفدددال القلعدددت  -

 الكبرى 

دار الغدددددددددباب املخىقلدددددددددت 

 بضوصت

 

الخعريدددددددد، ببرهدددددددددارم رائدددددددددة وبرهدددددددددارم  اليضاء والاصر  2017ديضمبر  07

 الخمكنن الاجخماع  للمراة والاصرة

املىدوبيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

دددددددددت للمدددددددددر ة  الجهويل

 وألاصرة

 سوست

الاجحددددددددددددددددددددددداد الجهدددددددددددددددددددددددوط  

   للمر ة الخووضيت

  2017ديضمبر  11

جمعيددددددددددددددددددددددددت إعددددددددددددددددددددددددرا  الثقاويددددددددددددددددددددددددت 

  جخماعيت ورع امليضخنر

رجموعددددددددددددددددددددددت رددددددددددددددددددددددً  2017هوومبر  28 هادط  مفال الربه

 ماراث العموريت 

وهاعددددددددن  املجخمدددددددد  

 املدو  

دورة جدريبيدددددددددت رددددددددد  رجدددددددددال الخىميدددددددددت 

وجندددددددددددددددوير الددددددددددددددد اث جحدددددددددددددددذ عىدددددددددددددددوان 

 "اصتراجيجيت الىجاح ألاصرط"

املىدوبيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

دددددددددت للمدددددددددر ة  الجهويل

 وألاصرة

 املنستير 



5 
 

الاجحددددددددددددددددددداد الجهدددددددددددددددددددوط للخقدددددددددددددددددددارً 

 جخمددددددددددددددددددددددداع  و دارة الجهويدددددددددددددددددددددددت 

 للغؤون  جخماعيت

رعخمديدددددددددددددددددددت قؾددددددددددددددددددديبت 

املدددددددددددددددددددددددددديوو   بىدددددددددددددددددددددددددان  

 موزة  بوفر

جىظيم قاولدت رضداعداث إجخماعيدت   صر رعوزة 08 2017هوومبر  28

 ملجموعت رً الاصر املعوزة

سدددددددددددددددددددددددددددددددددددجً املددددددددددددددددددددددددددددددددددددو   إدارة السجً املدو  بامليضخنر

 بامليضخنر

رجموعدت ردً هدسالء  2017ديضمبر  9

سدددددددددددددددددجً امليضدددددددددددددددددخنر 

 واصر م

غدددددددددددد اء رغدددددددددددددتر  بددددددددددددنن السدددددددددددددجىاء  -

و صدددددددددددددددددددددر م اوقدددددددددددددددددددددراث جيغدددددددددددددددددددددينيت 

وجرويهيت  رصدم جمداع   رضدابقاث  

 جيغيه روصيق  وغىا  ..(

وقدددددددددرة جدريبيدددددددددت رددددددددد  امدددددددددار جأ يدددددددددل  -

 السددددجىاء وعددددائ طهم و حامددددت  هددددم

يؤرنهدددددا رددددددرب رخدددددخؿ رددددد  الخىميدددددت 

 البغريت

جمعيددددددددددددددددددددددددت إعددددددددددددددددددددددددرا  الثقاويددددددددددددددددددددددددت 

  جخماعيت ورع امليضخنر

رجموعددددددددددددددددددددددت رددددددددددددددددددددددً  2017ضمبر دي 12 الربه هادط ألامفال

 ماراث العموريت  

وهاعددددددددن  املجخمدددددددد  

 املدو 

رواؽلت الدورة الخدريبيدت رد  رجدال 

الخىميدددددددددددددت وجندددددددددددددوير الددددددددددددد اث جحدددددددددددددذ 

عىدددددددددددددددددوان " اصدددددددددددددددددتراجيجيت الىجددددددددددددددددداح 

 ألاصرط"

صدد ريت الضدد س بخىدديط   روفددت 

 العهد الجديد باملكىنن

ت باملكىنن رجموعددددددددددددددددددددددت رددددددددددددددددددددددً  2017ديضمبر  01 رقر الجمعيل

ألاصددددددددددددددددر واملضددددددددددددددددىنن 

املقيمددددددددددددددددددددددددددددنن رددددددددددددددددددددددددددددد  

 الجمعيت

جظددا رة احخفاليددت بمىاصددبت املولددد  -

 الىبوط الغري، 

رحافدددددددرة بعىدددددددوان "قبضددددددداث ردددددددً  -

عددددددددددددددمائل الى ددددددددددددددي ؽددددددددددددددل    عليدددددددددددددد  

 وصلم"

ت -  ج وة   كار و هاعيد ديييل

ددددددددددددددت رحمددددددددددددددت  جمعيل

لرعايدددددددددت املضدددددددددىنن 

وواقدددددددددط الضددددددددىد 

 باملكىنن
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 10الددددددددددددددددددددددددددددددد  8ردددددددددددددددددددددددددددددددً  بنزرث  املجخم  املدو 

 ديضمبر 

جمعيدددددداث املجخمدددددد  

 املدو  ببنزرث 

دورة جدريبيدددددددددددددددددددددت حدددددددددددددددددددددول جقىيددددددددددددددددددددداث 

املفاوفدددددت والخواؽدددددل حدددددول ققدددددايا 

 املر ة

ررإدددددددددددددددددددددددددس املدددددددددددددددددددددددددر ة 

ددددت للخدددددريب  العربيل

 "والبحور "كوزر

 بنزرث

هددددددددددددددددددددوادط ألامفدددددددددددددددددددددال    ررإس الدواع الاجخماع 

ررإدددددددددددددددددددددددددب النفولدددددددددددددددددددددددددت 

بالعاليددددددددددددددددددددددددددت  املرإددددددددددددددددددددددددددس 

املىدددددددددددددددددددددددرم للغددددددددددددددددددددددباب 

 والنفولت

 15إلددددددددددددددددددددددد   01 ردددددددددددددددددددددددً

 2017ديضمبر 

 وليدددددددددددددددداء ا  مفددددددددددددددددال 

املىخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرمنن 

بمؤصضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداث 

 النفولت

 وغدددددددددددددددددددنت رخخلفدددددددددددددددددددت بمؤصضددددددددددددددددددداث 

 النفولت

املىدوبيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

دددددددددت للمدددددددددر ة  الجهويل

 وألاصرة

الادارة الجهويددددددددددددددددددددددددددت للغددددددددددددددددددددددددددؤون  -

 الاجخماعيت 

 رىظمت التربيت وألاصرة -

ررإدددددددددددددددددددددددددددددددددددس الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددواع 

 الاجخماع 

 2017ديضدددددددددددددددددددمبر  11

ررإددددددددددددددددددددددددددددددس الدددددددددددددددددددددددددددددددواع 

 الاجخماع 

املعددددددددددددددددددددددوزة ألاصدددددددددددددددددددددر 

و اث الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددخل 

 املحدود

رداخلدددددددت حدددددددول " ألاصدددددددرة رحددددددددودة 

الددددددددددددددددددددددددددخل وجحددددددددددددددددددددددددددياث الخىميدددددددددددددددددددددددددت 

 الاجخماعيت والاقخؾاديت"

 جكريم بعك ألاصر املىخجت  ألاصرة املىخجت 2017ديضمبر  15  الضله الجهويت

املرإددس الجهددوط ليع ريددت املوجهددت 

 للنفل

املكخدددددددددددددددددددددددددب الجهدددددددددددددددددددددددددوط 

 للتربيت وألاصرة بباجت

الدددددددددددددددددددددديوان الجهدددددددددددددددددددددوط 

ل صددددددددددددددددددددرة والعمددددددددددددددددددددران 

 البغرط 

ألاسةةةةةةرة رافةةةةةةد هدددددددوة جهويددددددت حددددددول " اصرة  20 2017ديضمبر  12

 جنميت في املجتمع"

املىدوبيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

دددددددددت للمدددددددددر ة  الجهويل

 وألاصرة

 باجت
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البحدددددددح عبدددددددر عدددددددبكت ألاهترهدددددددذ علددددددد   ألامفال 2017ديضمبر  10 هادط ألامفال جيبار 

الضدددددددددددنرة ال اجيدددددددددددت ليضددددددددددداء قائدددددددددددداث 

ددددددزاث ردددددد  ريدددددداديً رخخلفددددددت ردددددد   ورخمنل

الددددددددددددومً العربدددددددددددد  وحسددددددددددددجيلها علدددددددددددد  

 قدراؼ رقدغومت باعخمداد بررجيددت 

 إعداد العروـ 

ددددددددددددت   -
ل
براعدددددددددددت يدويددددددددددددت : إعدددددددددددداد رجل

زاث"  حائنيت بعىوان "وضاء رخمنل

ورعدددددددددددددددددت  دب : إخابدددددددددددددددددت رقددددددددددددددددداالث  -

املىخجددددددددددددت  وخددددددددددددوامر حددددددددددددول ألاصددددددددددددرة

 ودور ا ر  العمليت الخىمويت

هددددددددددددادط ألامفددددددددددددال  دددددددددددد   

 القمان

ورعدددددددددت براعدددددددددت رددددددددد  ؽدددددددددى  ألاقىعدددددددددت  ألامفال 

اراكدددداث جمثددددل الجددددو ألاصددددرط الدددددار  

 واملترابه(

رضرح : صكاحػ رً اهخدا  ألامفدال 

حددددددددددددددددول دور ألاصددددددددددددددددرة ردددددددددددددددد  املجددددددددددددددددال 

 الف   

 07/08/09/10 هادط الامفال قب ل 

 2017ديضمبر 

رحادزددت حددول دور ألاصددرة ردد  جددوازن  ألامفال

املجخمددددددددددد   عدددددددددددـر عدددددددددددريه ويدددددددددددديو 

حدددددول جقاصدددددم ألادوار  رضدددددابقت رددددد  

الرصم ال در ورباريداث زقاويدت حدول 
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 املوفوع

 2017/ديضمبر 07  

 

 

 

 2017ديضمبر  11

حلقدداث حددوار جحددذ عددعار "ألاصددرة  - ألامفال

بياتي الاول "   وغال رضر   حدول 

يوريدددددداث الاصددددددرة  وغددددددال روصدددددديق  

 " هاعيد حول الوالديً" 

حلقددددداث حدددددوار  حدددددول دور ألاصدددددرة  -

 ر  بىاء جيل واعد"

هدددادط ألامفدددال صدددديدط  

 ور 

 2017ديضمبر  10

 

 2017ديضمبر  11

 رحادزاث حول روفوع ألاصرة   - ألامفال

رصددددددم روجدددددد  عددددددً مبيعددددددت اهخمدددددداء  -

 النفل بأصرج 

رضدددددددرح اركاهدددددددت ألاصدددددددرة رددددددد  حيددددددداة  -

 النفل(

  

رحادزددت ردد  ألامفددال حددول ألاصددرة  - ألامفال 2017ديضمبر  10 هادط الامفال هفسة 

وركاهتها ر  حياة النفدل بدنن ألاردط 

 واليوس

جيغدددديه إ اعددددد  رحلددددد  ردددددً جأزيدددددح  -

 ألامفال

هددددددددددددددددددددددددددددددددادط ألامفددددددددددددددددددددددددددددددددال  

 املعقولت

يدددوس جيغدددين  ل وليددداء وألامفدددال   - ألاصر 2017ديضمبر  11

 ربارياث زقاويت    لعاب وكريت

 

ردرصددددددددددددددددددددت اليغددددددددددددددددددددديمت  ررإس  رعاد والخوجي  ألاصرط  رداخلددددت حددددول الاقخؾدددداد العددددائل   - ألامفال 2017ديضمبر  12
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 ودوره ر  الدورة الخىمويت رعخمديت جيبار

رداخلددت حددول ألاصددرة ردد  الخيغددات  -

 الضليمت لفرد

عدددددددددددـر رضدددددددددددر   حدددددددددددول النفدددددددددددل  -

 وألاصرة العربيت اليوس

 املجخم  املدو  -

املرإددددددددددددددددددددب الثقددددددددددددددددددددار  ال دددددددددددددددددددد  ي  -

 املضرام  بالكا 

املرإدددددددددددددددددددددددددددددب الثقدددددددددددددددددددددددددددددار  

ال ددددددددددددد  ي املضددددددددددددددرام  

 بالكا 

املىدوبيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت  يوس دراس ي  الغباب  2017/هوومبر 16

الجهويدددددددددت للمدددددددددر ة 

 وألاصرة

 الكاف

 إعداد ونور لفائدة إبار الضً إبار الضً 2017هوومبر  30 ررإس رعايت املضىنن 

القاعددددددددددددددددددددت الريافدددددددددددددددددددديت  رىدوبيت الغباب والريافت

 املغناة بالكا 

 جظا رة ريافيت وضائيت اليضاء  2017ديضمبر  02

جمعيددددددددددددددددت ال ددددددددددددددددروينن   جمعيددددددددددددددددت 

 الدواع الاجخماع  

السدددددددددددددددددددددددددددددجً املددددددددددددددددددددددددددددددو  

 بالكا 

يدددوس جيغدددين  ودعدددم هفةددد ي لفائددددة  السجيىاث 2017ديضمبر  07

 السجيىاث

 ررإس اعمال جىدوبت

 البىك الخووة ي للخقارً

 رعخمديت ورهاهت

ررإدددددددددددددددددددددددددب النفولدددددددددددددددددددددددددت 

 بفرهاهت

 رهددددددددددددددداث ألامفدددددددددددددددال  07/12/2017

بمرإددددددددددب النفولددددددددددت 

 ورهاهت

يددددددددددددوس جحضيةددددددددددددد ي حددددددددددددول الخمكدددددددددددددنن 

 قخؾدددددادط لليضددددداء فدددددمً برهدددددارم 

 رائدة للخمكنن  قخؾادط 

املىدوبيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

الجهويدددددددددت للمدددددددددر ة 

 وألاصرة

 جندوبت

يدددددددددددددددوس جحضيةددددددددددددددد ي حدددددددددددددددول التربيددددددددددددددددت  الامفال 2017/ديضمبر 08 رؤصضاث النفولت  

 الوالديت

املرإددددددددب الثقددددددددار  عمددددددددر  الضله املحليت/املجخم  املدو   -

 الضعيدط

هدددوة للخددون  رددً العىدد، فددد املددر ة  ألامفال 2017/ديضمبر 10

 ر  الوصه ألاصرط 

الادارة الجهويدددددددددددددددددددددددددددددددددت للغددددددددددددددددددددددددددددددددددؤون  اليضدددددداء املىخفعدددددداث  2017ديضمبر  11 ررإس حعليم الكبار جخؾددددددددددددددددديؿ حؾدددددددددددددددددؿ الخواؽدددددددددددددددددل 
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ببرهددددددددددددددددددددارم حعلدددددددددددددددددددديم  الاجخماعيت

 الكبار

 جخمدددددددددداع  بمراإددددددددددس حعلدددددددددديم الكبددددددددددار 

 للخنر  ملوفوع العى، ألاصرط 

جمعيددددددت النهددددددـو بدددددداملر ة الريفيددددددت 

 باملحرش

وقدددددددددددددددددددددددددددددددددداء رحمددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الفىددددددددددددددددددددددددددددددرط ببدددددددددددددددددددددددددددددداب 

 القؾبت

  15إلدددددددددددددددددددددددددد  05رددددددددددددددددددددددددددً 

 2017ديضمبر 

الجمهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور 

 العريك

لل رويددددددددددددددداث رددددددددددددددد  رجدددددددددددددددال  رعدددددددددددددددـر

 الؾىاعاث الخقليديت

 

 

 

 

 

 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت  املىدوبيل

دددددددددت للمدددددددددر ة  الجهويل

 وألاصرة 

 

 صفاقس

رداخلددت بعىددوان "الخواؽددل الفعددال  - 2017ديضمبر  06 دارالثقاوتجبيياهت جمعيت هور للمر ة

داخددل ألاصددرة" رددً جقددديم املدربددت و 

الدوليدددددددددددت رددددددددددد  الخىميدددددددددددت املضدغدددددددددددارة 

 البغريت رىال بديدة

ررإدددددددددددددددددددددددددب النفولدددددددددددددددددددددددددت  -

 املحرش

 

 2017 07ديضمبر

 وليدددداء  مفددددال 

ررإدددددددددددددددددب النفولددددددددددددددددددت 

 باملحرش 

لقدددددددداء ردددددددد   وليدددددددداء ررإددددددددب النفولددددددددت 

بمحدددددددددرش حدددددددددول جحضددددددددديط ألاصدددددددددرة 

بدددور ا ردد  ال يدداة املجخمعيددت و   ددم 

البدددددددرارم املقدردددددددت ردددددددً مدددددددر  وزارة 

 لفائدطهااملر ة و ألاصرة و النفولت  

الجمعيتاليضددائيتللمحاوظتعللاأل 

 صرةبجبيياهت

  خخؾاؽدددداث رخعددددددة ورعدددداث - -   رقر الجمعيت  2017ديضمبر  08

 ل مفال

 بعىدددددددددوان "املرا قدددددددددت رداخلدددددددددت -

 ردددددد  ألاصددددددخا  جقددددددديم وألاصددددددرة " رددددددً

 بىجىاث ز نر  جخماع علم

 رقدددددددس  ورضددددددر   روصدددددديق  عددددددـر

 املضاجنن بعك مر  رً
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املىدوبيدددددددددددت  الجهويدددددددددددت للغدددددددددددؤون  -

 الثقاويت

 السجً املدو  بؾفاقط -

السدددددددددددددددددددددددجً املددددددددددددددددددددددددو   2017ديضمبر  09

 بؾفاقط

عدددددـر روصددددديق   و رضدددددر   رقددددددس  املضاجنن

 رً مر  بعك املضاجنن

جمعيدددت النهدددـو بددداملر ة الريفيدددت  -

 باملحرش 

 السجً املدو  بؾفاقط -

السدددددددددددددددددددددددجً املددددددددددددددددددددددددو   2017ديضمبر  14

 بؾفاقط

رداخلددددددددت حددددددددول ألاصددددددددرة ردددددددد  إمددددددددار  - -

الخىميدددددددددددت املضدددددددددددخدارت ردددددددددددً جقدددددددددددديم 

املدربددددددددت ليلدددددددد  بددددددددً رحورددددددددت لفائدددددددددة 

 السجيىاث

 وغال ر  ال  قت . -

 وغال ر  ؽى   إضضواراث -

ديضدددددددددددددددددددددددددددمبر 16  جمعيت هور للمر ة

2017 

رقرالجمعيدددددددتبجبيياه

 ة

رداخلدددددت بعىددددددوان "حدددددد  النفددددددل ردددددد   -

بيادددددددت  صدددددددريت صدددددددليمت "ردددددددً جقدددددددديم 

هدددوادط التربيدددت ال إيدددت زييدددب ردربدددت 

 رهان

املىدوبيددددددددددددددت الجهويدددددددددددددددت للخعلددددددددددددددديم  -

بقفؾددددددددددددددددت  املىدوبيددددددددددددددددت الجهويددددددددددددددددت 

للغدددددددؤون الاجخماعيددددددددت  جارعدددددددداث 

قدداب ث جددووط وددرع قفؾددت  ررإددس 

ة وواعلددت"  رعهددد  دد  الضددرور  "حددرل

قفؾدددددددددددددددت   ررإدددددددددددددددس ر ى للخىميدددددددددددددددت 

 البغريت  ردرصت ألاوران قفؾت 

ردرصددددددددت  دددددددد  الضددددددددرور 

 بقفؾت

اعنددددددددددددداء اعدددددددددددددارة اهنددددددددددددد   برهدددددددددددددارم  ألاصر 2017ديضمبر 11

رراوقدددددددددددددددددددددت اجخماعيدددددددددددددددددددددت وهفضددددددددددددددددددددديت 

واقخؾدددددددددداديت ألصددددددددددر رجموعددددددددددت رددددددددددً 

 الخ ري  التي حعولها ارر ة 

ورعدددددددددددددددت إهؾددددددددددددددداث املدددددددددددددددر ة عاردددددددددددددددت  -

 وحقو  املر ة املعىفت خاؽت

جدددخ ث صدد يت : لفائدددة ألاوليددداء  -

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت  املىدوبيل

دددت لغددددؤون  الجهويل

 املر ة وألاصرة

 قفصت 
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والخ ريددد  اجق ددد ي ردددـر الضدددكرط  

 وفغه الدس وصرمان الثدط

جمعيددددت الخىميددددت بقفؾددددت  -

 الجىوبيت

 إخؾائيت اجخماعيت -

 ررإس حرة وواعلت -

السدددددددددددددددددددددددددددددجً املددددددددددددددددددددددددددددددو  

 بقفؾت 

السدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجيىاث  2017/ديضمبر 14

 و صر ً

يدددددددددددددددوس رفخدددددددددددددددوح بالسدددددددددددددددجً املدددددددددددددددددو  

بقفؾدددددددددت : عدددددددددـر عدددددددددريه وزدددددددددائق  

بعىدددددوان "زهساهدددددت بددددد  رقدددددم"   ورعدددددت 

السدجيىاث و  داليهم   رصم ألمفال 

جيغدددددددددديه وغىدددددددددداء و لعدددددددددداب   جوزيدددددددددد  

جدددددددددددوائس علددددددددددد   مفدددددددددددال السدددددددددددجيىاث 

 ور بط خاؽت بالرف 

املىدوبيدددددددددددددت الجهويدددددددددددددت للخعلددددددددددددديم  -

بقفؾددددددددددددددددت  املىدوبيددددددددددددددددت الجهويددددددددددددددددت 

للغدددددددؤون الاجخماعيددددددددت  جارعدددددددداث 

قدداب ث جددووط وددرع قفؾددت  ررإددس 

ة وواعلددت"  رعهددد  دد  الضددرور  "حددرل

قفؾدددددددددددددددت   ررإدددددددددددددددس ر ى للخىميدددددددددددددددت 

 البغريت  ردرصت ألاوران قفؾت

 جمعيت عىا حلم -

/ديضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددمبر 15/16 

2017 

 ردرصت ألاوران 

 ردرصت الضرور

ورعدددخنن رددد  الخىميدددت البغدددريت جحدددذ 

 ععار " بدايت جديدة لغد  وقل "

 جيغيه ا اع  وجما نرط  -

جدددددددددددددددددخ ث اجخماعيددددددددددددددددت ل وليدددددددددددددددداء  -

يغدددددددددددددددددددددددددددددر  عليهدددددددددددددددددددددددددددددا اخؾدددددددددددددددددددددددددددددائينن 

 اجخماعينن

دددددددددددددددددت الخووضددددددددددددددددديت ل مايدددددددددددددددددت  الجمعيل

ت والبيات  النبيعيل

 هادط ألامفال الىمو ج  بقبل  

هددددددددددددددددددددددددددددددددادط ألامفددددددددددددددددددددددددددددددددال 

 الىمو ج  بقبل  

يددوس جحضيةدد ي لفائدددة ألاصددرة حددول    عدد رً ألاصر  ديضمبر 07

" التربيدددددددددددددددت علدددددددددددددددد  احتددددددددددددددددراس البياددددددددددددددددت 

 واملحاوظت عل  املحيه "  

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت  املىدوبيل

دددت لغددددؤون  الجهويل

 املر ة وألاصرة 

 قبلي

رىنقددددددددددددت النزلددددددددددددت رددددددددددددً  هادط ألامفال الىموج  بقبل    جىظددددديم حملدددددت هظاودددددت يغدددددار  ويهدددددا  ألامفال وألاصر ديضمبر 08 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت  املىدوبيل
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دددت لغددددؤون  ألامفال وألاولياء والغرمت البيات  واليت قبل   الغرمت البيات  الجهويل

 املر ة وألاصرة

دددددددددددددددددت الخووضددددددددددددددددديت ل مايدددددددددددددددددت  الجمعيل

 النبيعت والبيات

 هددددددددددددددددددددددددددددددددادط ألامفددددددددددددددددددددددددددددددددال

 الىمو ج  بقبل  

يدددوس جثقيفددد  لفائددددة ألامفدددال حدددول  ألامفال ديضمبر 11

املحاوظدددددددددددت علددددددددددد  هظاودددددددددددت املحددددددددددديه 

والخحفندددز علددد  اصدددخعمال املدددواد غندددر 

 امللوزت للبيات 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت  املىدوبيل

دددت لغددددؤون  الجهويل

 املر ة وألاصرة

ألاصددبوع ألاول رددً عددهر  السجً املدو  بحربوب ادارة السجً املدو  بحربوب

 ديضمبر

ددددددددت  جرإنز ورعاث حعليم  السجيىاث  املىدوبيددددددددت الجهويل

لغددددددددددددددددددددددددددؤون املددددددددددددددددددددددددددر ة 

 وألاصرة

 مدهين

حلقدداث حدددوار حددول ألاصدددرة ودور النفدددل  ألامفال وألاولياء ديضمبر  12ال   06رً  رؤصضاث النفولت الجمعياث الغريكت

ت  ر  الخىميل

رؾدددددددددددددال  النفولدددددددددددددت 

 بمدهنن

ت بجرجيط - عددهر  ألاصددبوع ألاول رددً رقر الجمعيل

 ديضمبر

ت جمعيدددددددددددددددددددددددددددت جيددددددددددددددددددددددددددددار  الخحضيط بىظاس ريادة لبعح املغاري   رىظوراث الجمعيل

 لليضاء املعىفاث

ت ألاصاصيت  - ألاصددبوع ألاول رددً عددهر  ررإس ال  ل

 ديضمبر

ددددددددت  حلقاث جوعيت وجحضيط اليضاء ر  الري،  ددددددددت الجهويل املىدوبيل

ل صددددددددددددرة والعمددددددددددددران 

 البغرط 

هدددددوادط ألامفدددددال بدددددالب ر الاحمدددددر   و 

 بغمراصً

هدددددددادط ألامفدددددددال بددددددددالب ر 

الاحمر   قؾر البلديدت 

 بغمراصً

ديضدددددددددددددددددددددددددددددددمبر  08و 07

2017 

هدددددددددوة ومىيددددددددت حددددددددول العىدددددددد، فدددددددددل  املر ة

 املر ة

دددددددددددددددددت  الىيابدددددددددددددددددت الجهويل

الجحددددددددددددددددددددددددددددداد املدددددددددددددددددددددددددددددر ة 

 بخناويً

 جطاوين

وقددداء املرإدددب الثقدددار   

 بخناويً

ابددددددددددددددددداعاث املددددددددددددددددر ة ورعددددددددددددددددت حددددددددددددددددول  العموس 2017/ديضمبر 09

 ال رويت

املىدوبيددددددددت الجهويددددددددت 

للىاعددددداث الخقليديدددددت 

 بخناويً
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وقددداء املرإدددب الثقدددار   

 بخناويً

رعددددـر جددددوزيق  حددددول "دور ألاصددددرة  العموس 2017ديضمبر  07

 ر  حمايت النفولت" 

املكخدددددددددددددددددب الجهدددددددددددددددددوط 

ليعدددددددددددد س والخوزيددددددددددددد  

 بخناويً

الجمعيددددددددددددددددددت الجهويددددددددددددددددددت لل ددددددددددددددددددد ت 

 الاهجابيت بخناويً

 جمعيت غراش بغمراصً

وقدددددددددددددددددددددددددداء املرإددددددددددددددددددددددددددب  -

 الثقار  بخناويً

 عماداث غمراصً -

ديضمبر 09/10/ 08

2017 

 ورعت حول ال  ت  هجابيت - املر ة

يدددددددوس جحضيةددددددد ي حدددددددول " صدددددددرمان  -

 عى  الرحم" بغمراصً 

املىدوبيددددددددت الجهويددددددددت 

لددددددددددددددددددددددديوان ألاصددددددددددددددددددددددرة 

 والعمران البغرط 

 وقددداء املرإدددب الثقدددار  جمعياث املضىنن بالجهت

 بخناويً

ديضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمبر  09-08

2017 

ورعددددت ووحوؽدددداث رجاهيددددت لفائدددددة  املضىنن

 املضىنن بالجهت

الهيادددددددددددددددددددت الجهويدددددددددددددددددددت 

للهددددددددددددددددددددددددد ل ألاحمدددددددددددددددددددددددددر 

 الخووة ي بخناويً 

رىددددددددددددددددددددوب  حمايدددددددددددددددددددت النفولدددددددددددددددددددت   

  خؾائينن هفضاهينن

وقدددددددددددددددددددددددددداء املرإددددددددددددددددددددددددددب  -

 الثقار  بخناويً

ررإدددددددددددددددددددب النفولدددددددددددددددددددت  -

 بررادة

/ديضدددددددددددددددددددمبر 12 – 08

2017 

املكخدددددددددددددددددب الجهدددددددددددددددددوط  حقو  النفل  ورعت حول  ألاولياء

ملىددددددددددددددددددددددوب  حمايدددددددددددددددددددددت 

 النفولت بخناويً

رجددددددددددددددددددار  الخىميددددددددددددددددددت الف حيددددددددددددددددددت   

 جمعياث جىمويت 

ررإددددددددس الخكددددددددويً امل ددددددددي 

 بالقرفاب

 مدداراث الجهويددت   2017ديضمبر  08

 املر ة الريفيت 

هددددددوة حدددددول بدددددرارم النهدددددـو بددددداملر ة 

 الريفيت

املىدوبيددددددددت الجهويددددددددت 

 لخىميت الف حيت

جمعيددددددددددددددددددددددت ؽددددددددددددددددددددددوث  ورعت حول العى، فد املر ة  املر ة  2017ديضمبر  12 النفولت ررإب 

 املر ة ال ر بخناويً

 مفدددددددددددددددددددال  رهددددددددددددددددددداث  2017ديضمبر  08 ررإب النفولت ررإب النفولت

 بسغوان

  رضيت ر  النفل والعائلت

الخواؽدددل الفعدددال  صددداش اصدددخدارت 

 العائلت

ددددددددت  املىدوبيددددددددت الجهويل

لغددددددددددددددددددددددددددؤون املددددددددددددددددددددددددددر ة 

 وألاصرة

 زغوان

إقلدددددددديم الغددددددددمال الغربدددددددد  لددددددددديوان 

 الخدراث الجارعيت

املبيدددددددددددددددددددددددددذ الجدددددددددددددددددددددددددارع  

 للفخياث بسغوان

مالبدددددداث و وليددددددا هً  2017ديضمبر  11

رددددددددددددددددددددددددددً رخخلدددددددددددددددددددددددددد، 

جحدددددددددذ  و وليدددددددددا هًصدددددددددهرة رددددددددد  النالبددددددددداث 

 روفوع "الاصرة والخىميت املضخدارت"
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 الجهاث

ديدددددددددددددوان ألاصدددددددددددددرة والعمدددددددددددددران  -

 البغرط 

جمعيددددددددددددددت النهددددددددددددددـو بيضددددددددددددددداء  -

 الجريد

 جمعيت املر ة وال رة -

 املىدوبيت الجهويت للتربيت -

 الاجحاد الوم ي ال ر -

جمعيددددددددددددددددددددددت جىميددددددددددددددددددددددت املددددددددددددددددددددددر ة  -

 باملحاصً

 

اعددددددددددددددادياث ررإبدددددددددددددداث 

 النفولت

اجمغددددددددددددددددددددددسة و حددددددددددددددددددددددوزوة 

وررإدددددددددددددددددددددب النفولدددددددددددددددددددددت 

 بخوزر(

هدددددددوومبر الددددددد   20ردددددددً 

 2017ديضمبر  20

رىددددابر حددددوار ردددد  الاصددددر حددددول دور الاصددددرة   مفال و ولياء

 ر  جحقي  املضخدارت

ددددددددت  املىدوبيددددددددت الجهويل

لغددددددددددددددددددددددددددؤون املددددددددددددددددددددددددددر ة 

 وألاصرة

 جوزر

 مستوى الجمعياث:على 

الفئت  التاريخ املكان ألاطراف الشريكت

 املستهدفت

 الهيكل املنظم النشاط املبرمج

املبيددددددددددددددذ الجدددددددددددددددارع   -

 3باردو 

 رحافرة حول ألاصرة والخىميت املضخدارت ملبت 2017ديضمبر  07

الخىميددت   وددا  -الخىميددت –ورعدداث عمددل حددول ألاصددرة 

 ر  جووط

 جرإنز ورع م ب  للمىظمت الخووضيت للتربيت وألاصرة

 رداخلت روصيقيت بقيادة ألاصخا  وؤاد الفق وط 

 

املىظمددددت الخووضدددديت للتربيددددت 

 وألاصرة
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