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  التقدٌم العامالمحور األول: 

 :710 جقدًم عام ألهم جواهب وشاط الوشازة خالل سىت .1

باع الؿًو الؿُىلت  غؤة و سألؾغةامل وػاعة شهضث  زالٛ مهامها و مشمىالتها اهجاػ جؿىعا ملخىقا في  ٖو

بغامج سألؾغة ووغو الخؿـ و ٙىمت في مجاالث املغؤة وجىُُظ ؾُاؾت الخ ؾهذ الى خُث  2017ؾىت 

ؼ بصماج الٓضعاث اليؿاثُت في مجهىص الخىمُت الشاملت  الهمل التي تهضٍ الى غمان اػصهاع سألؾغة وحهٍؼ

تها في  ير بوطلٚ بٓؿام املؿىين  ولذ الىػاعة اهخماما زاضاؤٖما  الهامالشإن وجىؾُو مشاٖع خَى

إلاْامت بمغاٖؼ الغناًت منها  الخضماث املامىت للمؿىين وزاضت  طاٍعِ الانخماصاث الالػمت لخًؿُت م

ُو ؾاْت الاؾدُهاب اؾخجابت ملؿالب إلاًىاءطلٚ بو   خدؿين البيُت سألؾاؾُت لها وجؿىٍغها والبدث في جَغ

ؼي الؿُىلت  عناًت وخماًتٖما واضلذ  الىػاعة اهجاػاتها في   والجهىي.نلى مؿخىي املٖغ

باع الؿً وسألؾغة ةاملغؤوػاعة  ؾهذ ؼ  والؿُىلت ٖو الى جضنُم بؾتراجُجُتها  في الٓؿام مً زالٛ حهٍؼ

غ سألهضاٍ ال٘مُت والىىنُت املسجلت في مسخلِ املجاالث:  وجؿٍى

 

 :مجال الطفولة 

ٗاهذ وغهُت ناثالتهم  ير التربُت والغناًت زاضت في مغخلت ما ْبل الضعاؾت لٙل سألؾُاٛ مهما  جَى

ير اهؿالْت ؾُبت في الخُاة لٙل الاحخمانُت في بؾ اع مبضؤ جٙاَا الُغص بين سألؾُاٛ وبين الجهاث وجَى

 سألؾُاٛ وصنم الٓؿام الهمىمي لخإمين خٔ ٗل ؾُل في جغبُت ْبل مضعؾُت طاث حىصة،

ض إلاخاؾت   غ مجاالث الهمل ومٍؼ جدؿين حىصة الخضماث بماؾؿاث الؿُىلت )نمىمُت وزاضت( وجؿٍى

اث  مُت بالؿُل زاعج ؤْو ض مً الُغص الْغ ير املٍؼ الضعاؾت بما ًخماش ى وعيباث سألؾُاٛ واملغاهٓين وجَى

و مً وؿب الخداّ سألؾُاٛ زاضت باملىاؾٔ الضازلُت وطاث ال٘ثاَت الؿٙاهُت الهالُت  لألؾُاٛ والَغ

ت الاحخمانُت لٙل سألؾُاٛ ؤًىما ًىحض،  لخدُٓٔ مبضؤ جٙافئ الُغص التربٍى

ض جدٓ ُٔ الهىاًت والخماًت للؿُىلت الُاْضة للؿىض وطوي الاخخُاحاث الخطىضُت ج٘ثُِ الجهىص ملٍؼ

ت ؾىاء باملاؾؿاث ؤو في ناثالتهم الؿبُهُت ووْاًتهم مً  ٗاَت ؾبل الغناًت والهىاًت الػغوٍع ير  وجَى



                                                          1027التقرير السنىي للقذرة على األداء لسنت 

   

 

4 
 

ؤؾباب التهضًض واملساؾغ الاحخمانُت والاعجٓاء  بمؿخىي ؤصاء املىكىمت الخماثُت بما ًػمً خؿً الخههض 

 األؾُاٛ املهضصًً ووْاًتهم مً الاهدغاٍ والجىىح،ب

وشغ زٓاَت خّٓى الؿُل وعضض وغو الؿُىلت ووغو مىكىماث والُٓام بضعاؾاث للخض مً الُىاّع 

غ وجُهُل خّٓى ٗل ؾُل لخماًخه وزلٔ مىار آمً لىمىه.  ولخؿٍى

   .َهالُت بخضار سألؾغ الٓاهىهُت للماؾؿاث الهمىمُت وإلاؾاعاث ختى جٓىم بمهامها بٙل

 :مجال المرأة واألسرة 

 سألؾغة  َٓض ج٘ثُذ املجهىصاث في اججاه :ؤما في مجاٛ املغؤة و

 ،غ مهاعاتها ض جم٘ين املغؤة وصنم ْضعاتها وجؿٍى  مٍؼ

 ،ؼ خػىع املغؤة في مىاْو الٓغاع واملؿاولُت  حهٍؼ

 ُت واملدلُت بما ٌؿاهم في ججؿُم م هىم مبضؤ جٙافئ بصماج الىىم الاحخماعي في الخىمُت الجهٍى

 الُغص،

 حهمُٔ مُاهُم املؿاواة والشغاٖت صازل سألؾغة مً زالٛ جىػَو سألصواع،

  ت ُٔ بين الخُاة سألؾٍغ غ ْضعاث املغؤة وخُؼ عوح الُٓاصة واملباصعة لضيها وجمُ٘نها مً الخَى جؿٍى

 والخُاة املهىُت،

 ض الهىاًت باملغؤة املها ُُت ومٍؼ حغة بغاَت بلى مىاضلت إلاخاؾت جىُُظ زؿت النهىع باملغؤة الٍغ

ُٔ الهاثلي وصنم  باملغؤة طاث الخاحُاث الخطىضُت والهمل نلى صنم الترابـ سألؾغي والخَى

ْضعاث سألؾغة في مجاٛ جيشئت ؤؾُالها ووْاًتهم مً املساؾغ وجثمين مٙاهت املؿً في سألؾغة 

 واملجخمو،

 ُُت وامل ض جٓلُظ الُجىة بين املغؤة الٍغ  غؤة في الىؾـ الخػغي،الهمل نلى مٍؼ

 فً مجال المسنٌن 

ؼ الهمل نلى:  ؤما في مجاٛ املؿىين َٓض جٖغ

  جثمين مٙاهت املؿً صازل سألؾغة و املجخمو والخإُٖض نلى ؤهمُت الخػامً والخىاضل بين

 سألحُاٛ مً ؤحل املداَكت نلى ُْم الخماؾٚ،
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 ت في الخُاة الهامت ت بما ًػمً  جثمين ُٖاءاث املؿىين وجمُ٘نهم مً املشاٖع واملؿيرة الخىمٍى

 لهم شُسىزت وشُؿت،

 ،النهىع بإوغام املؿىين الاحخمانُت والصخُت والاْخطاصًت بطُت صُْٓت ومدُىت 

 ،ير الغناًت الصخُت والاحخمانُت للمؿىين بما ًخالءم  مو زطىضُاتهم  جَى

  الُّغ املخىٓلت.الخضماث بمغاٖؼ عناًت املؿىين و  الاعجٓاء بمؿخىي 

 

 وكببر السن الطفىلتالمراة واألسرة وهذاف و مؤشراث  برامج مهمت ملخض لال

عدد 

 المؤشرات

عدد 

 األهداف

 البرنامج البرنامج الفرعً

 المرأة - 03 07

 األسرة -

 المرأة واألسرة

رعاٌة وحماٌة الطفولة والنهوض بحقوق  - 03 06

 الطفل

 التنشٌط التربوي واالجتماعً والترفٌه -

 مٌة الكفاءاتالتجدٌد البٌداغوجً و تن -

 الطفولة

 الخدمات الرعائٌة للمسنٌن - 04 07

 إدماج المسنٌن فً الحٌاة العامة -

 المسنٌن

 اإلشراف والمساندة والمتابعة - 03 05

 األسالٌب واألنظمة المعلوماتٌة -

 القٌادة والمساندة

 

  :710جىفير ميزاهيت وشازة املسأة و ألاسسة والطفولت لسىت  -1
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    .صؤ 138.003في خضوص  2017خىمُت لىػاعة املغؤة وسألؾغة والؿُىلت  لؿىت جم غبـ هُٓاث الخطٍغ وال

اصة ْضعها ؤي 2016.ص  ؾىت ؤ 113152مٓابل    ض بلًذ وؿبت جىُُظ  .    % 22ص جمثل ؤ 24851 بٍؼ ْو

 اص 137411ْضعها   %99.57امليزاهُت 

ض سجلذ هُٓاث الخطٍغ وؿبت اهجاػ بـ  : املالي الخاليهاججت نً الخإزير    % 99.51ْو

 م ص 3.196بٙلُت  2015و 2013حهضًل ٗلُت اهخضاباث ؾىتي   -

ُاث لؿىت  -  م ص 0.118بٙلُت   2016جطُُت  ٗلُت التْر

ٗاَت انخماصاث الخضزل في املُضان الاحخماعي زاضت املىدت املسىلت لإلجداص الخىوس ي  - ل  جدٍى

 صا 10433  للػمان الاحخماعي ْضعث بــــــــ

ُاث البُ -  م ص 4.394ضايىحُت للؿلٚ البُضايىجي التْر

ل نمىمي لُاثضة الجمهُاث  ْضعث بــــــ -  ص 974000ضٍغ مىدت جمٍى

مً حملت انخماصاث    صَها .صؤ 19859ْضعها  %99.94ٖما سجلذ هُٓاث الخىمُت  وؿبت اهجاػ  -

و  الى  مىاضلت جىُُظ امل وجغحو هظه اليؿبت املغجُهت  في الاهجاػ صَها .ص ؤ 19871ْضعث  شاَع

ت املبرمجت بٓاهىن املالُت الخ٘مُلي لؿىت  املؿخىَاة لشغوؽ  2014و 2013و 2012الجهٍى

ت  جسطُظ الهٓاع والتي اؾخىحذ عضض انخماصاث ج٘مُلُت النهاءها نلى ازغ حًُير الٙلُت الاولٍى

 لخًؿُت الىُٓاث الخالُت  : 2017ووقُذ انخماصاث الضَو لؿىت  .للمشغوم  

  عهابالخطضي لال  زاهُت مىاضلت  اهجاػ مي -

باث الؿُىلت واملغاٖؼ املىضمجت - -  ؤشًاٛ تهُئت وضُاهت ماؾؿاث الؿُىلت  هىاصي سألؾُاٛ ومٖغ

باث ؾُىلت حضًضة  - -  اؾخ٘ماٛ بىاء  هىاصي و مٖغ

 تهُئت وججهيز مغاٖؼ عناًت املؿىين  - -

ؼ املؿىين بمنٛز بىعُْبت مىاضلت  - -  بىاء  مٖغ

ؼ البدىر والضعاؾاث خٛى املغؤة   ججضًض الشب٘ت ال٘هغباثُت - -  ملٖغ

غ البرامج إلانالمُت واملىكىماث- -  جؿٍى

ت  جضنُم  الخجهيزاث و املهضاث بالىىاصي  - - و ماؾؿاث الؿُىلت  باملىاؾٔ املطىُت طاث اولٍى

ت   .  في اؾاع ميزاهُت الاعهاب وجىُُظ بغهامج املغآَت التربٍى
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تها صنم الخم٘ين الاْخطاصي للمغؤة للمؿاهمت- - ُّ و مً حشًُل اص  3000بمبلٌ حملي  ْضعه     في الَغ

لها لُاثضة البىٚ الخىوس ي للخػامً   باليؿبت  مشغوم  شملذ ٗل الىالًاث 1335لُاثضةجم جدٍى

 2017لؿىت 

صنم الخم٘ين الاحخماعي للمغؤة وسألؾغة مً زالٛ الخطضي لكاهغة الاهٓؿام املب٘غ نً الضعاؾت  - -

ؼ ال ومدى سألمُت ٔ جم٘ين و حهٍؼ   طاث الهاثل الىخُض امغاة اؾغة 225خضزالث في الىالًاث نً ؾٍغ

 اص 1820بٙلُت حملُت ْضعها 

 2جدول عدد 

 مقارنة بالتقدٌرات 1027لسنة وكبار السن  واالسرة والطفولة المرأةلوزارة  العامة مٌزانٌة التنفٌذ 

 (الدفع تماداتالتوزٌع حسب طبٌعة  النفقة )اع

 نارالوحدة : ألف دٌ

 1027انجازات  1027تقدٌرات  بٌان النفقة

 (2) 

 االنجازات مقارنة بالتقدٌرات

 ق.مالٌة 

 االصلً

 

 ق.مالٌة

 التكمٌلً

(2) 

 نسبة االنجاز 2-1المبلغ 

1/2 

 نفقات التصرف

 

226075 228231 227551 580 99.52 

 99.73 150 91952 93102 92259 تاجٌر عمومً

 97.16 101 7277 7379 7358 وسائل المصالح

 تدخل عمومً

 

27558 27551 27414 218 99.17 

 99.94 21 29859 29872 28100 نفقات التنمٌة

 استثمارات مباشرة

 

27960 
29632 29629 

21 99.94 

 200 0 140 140 140 تموٌل عمومً

 99.57 591 237422 238003 234175 المجموع العام

 تدون اعتبار الموارد الذاتٌة للمؤسسا
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 :2رسم بٌانً عدد 

 1027مقارنة بٌن تقدٌرات وانجازات مٌزانٌة سنة 

 التوزٌع حسب طبٌعة النفقة )اعتمادات الدفع(

 

 1جدول عدد 

 مقارنة بالتقدٌرات 1027لسنة وكبار السن  لوزارة المرأة و االسرة و الطفولة العامة مٌزانٌة التنفٌذ 

 (الدفع تمادات)اع البرامجالتوزٌع حسب 

 دة : ألف دٌنارالوح

 1027انجازات   1027تقدٌرات  بٌان النفقة

 (2) 

 االنجازات مقارنة بالتقدٌرات

  ق.مالٌة

 األصلً

 ق.مالٌة التكمٌلً

(2) 

 نسبة االنجاز 1-2المبلغ 

1/2 

البرنامج القٌادة 

 المساندةو

20941 22046 20860 286 98.31 

برنامج المرأة 

 األسرةو

8719 8674 8436 138 97.16 

 99.90 206 204201 204108 202649 برنامج الطفولة

 99.56 61 24023 24075 21955 برنامج المسنٌن

 
234175 238003 237422 591 

99.57 

  المجموع العام

 دون اعتبار الموارد الذاتٌة للمؤسسات
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 برامج: التوزٌع حسب الوكبار السن والطفولةواألسرة وزارة المرأة مٌزانٌة تنفٌذ 
 )إعتمادات الدفع(

 

 

 

 تنفٌذ مٌزانٌة وزارة المرأة و االسرة و الطفولة : التوزٌع حسب البرامجمقارنة  

 )إعتمادات الدفع( 
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 المحور الثانً : تقدٌم برامج الوزارة
 

 "األسرةالمرأة و"برنامج 
 

 اٌمان هوٌملالسٌدة  : رئٌسة برنامج "المرأة واألسرة

 

 رهامج=التقدًم العام للب .0
ت التي حهخمض بالخطىص نلى  جدخل الهىاًت باملغؤة وسألؾغة مٙاهت هامت ضلب الؿُاؾت الخىمٍى

الخالػم بين مسخلِ سألبهاص الاْخطاصًت والاحخمانُت والخػامىُت بما ٌؿاهم في النهىع 

باع الؿً ز الٛ بإوغام املغؤة والاعجٓاء بشإن سألؾغة. وحهمل وػاعة املغؤة وسألؾغة والؿُىلت ٖو

هاث وجىَير آلالُاث بما  2020-2016َترة مسؿـ الخىمُت  غ الدشَغ ؼ الهُاٗل وجؿٍى نلى حهٍؼ

ض إلاخاؾت باملغؤة وصنم مٙاهتها في سألؾغة وفي املجخمو، وفي عضض ؤوغام سألؾغة  ٌؿاهم في مٍؼ

ب الخضزل َُما ًخهلٔ باإلعشاص والخىحُه وإلاخاؾت باألؾغ وزاضت التي حهاوي مً  لخطٍى

 اشت الاْخطاصًت والاحخمانُت.الهش

ٖما حهمل الىػاعة مً زالٛ بغهامج املغؤة وسألؾغة نلى جىُُظ الالتزاماث الضؾخىعٍت التي 

 املخىاضل لليؿٔ جٓض ي بػمان جٙاَا الُغص بين الجيؿين في حمُو املجاالث اؾخجابت

ة املخىامُت بشٙل التي جدث نلى بًالء سألهمُت الالػمت لخثمين ْضعاث املغؤ املجخمو ملخؿلباث

ا ومدلُا  ٍؼ تها في مىاْو الٓغاع مٖغ ت الاْخطاصًت والؿُاؾُت ومشاٖع ملخىف في مجاٛ املشاٖع

 وهبظ حمُو مكاهغ الهىِ والخمُيز غضها.

وانخباعا وؤن سألؾغة هي الىىاة سألؾاؾُت للمجخمو وهي إلاؾاع الغثِس ي للخيشئت الاحخمانُت  

وؾلُما مً حمُو الهاهاث وهي صعم واّ مً املكاهغ الصخُدت بما ًػمً مجخمها مخىاػها 

ُا ت باملساؾغ، َةن ثوالؿلٖى ير مهؿُاث حهمل الىػاعة  املدَُى نلى عضض ؤوغام سألؾغة نبر جَى

ً مً ببغاػ الخًيراث التي حهِشها سألؾغة الخىوؿُت في  الاحخماعيبخطاثُت خؿب الىىم 
ّ
جم٘

ًىؿلٔ الهمل زؿت نمل وؾىُت لُاثضة سألؾغة  الهضًض مً املجاالث والتي نلى ؤؾاؾها جم وغو

 . 2018ؾىت  بها



                                                          1027التقرير السنىي للقذرة على األداء لسنت 

   

 

11 
 

بـــــاع الؿـــــًحهخمـــــض وػاعة املـــــغؤة وسألؾـــــغة والؿُىلـــــت و  فـــــي جىُُـــــظ زؿؿهـــــا لُاثـــــضة سألؾـــــغة نلـــــى شـــــب٘ت  ٖو

مخـــضزلين مخٙىهـــت مـــً ؤؾـــغاٍ خٙىمُـــت وحمهُـــاث ناملـــت فـــي املجـــاٛ الاحخمـــاعي والاْخطـــاصي والثٓـــافي 

ل هظه الش
ّ
جهـىص إلهجـاػ سألوشـؿت املدـضصة ولبلـىى الب٘ت بؾاعا جخػـاَغ غـمىه حمُـو وإلانالمي... ، وجمث

 سألهضاٍ املغؾىمت.

جخمثــــل ؤبــــغػ ؤهــــضاٍ البرهــــامج الُغعــــي الثــــاوي لألؾــــغة فــــي الخم٘ــــين الاْخطــــاصي والاحخمــــاعي لألؾــــغ و   

و ضــــــًغي جخماشــــــ ى طاث الىغــــــهُاث الخاضــــــت الُٓيــــــرة ومدــــــضوصة الــــــضزل  ــــــل مشــــــاَع نبــــــر جمُ٘نهــــــا مــــــً جمٍى

جهلهـم وماه م والاؾـخٓاللُت املاصًـت ٍو الث املىخُهين بها وزطىضُاث حهاتهم بما ًػمً لهم الهِش ال٘ـٍغ

ٙا َانال في الخىمُت املدلُت والىؾىُت، ٖما تهضٍ بلى صنم الخماؾــٚ سألؾغي مً زالٛ الهىاًـت باألؾـغة  شٍغ

هلــــه لخدمــــل املؿــــاولُت فــــي سألؾــــغة بانخباعهــــا الخلُــــت سألولــــى التــــي ًخلٓــــو َقهــــا الُــــغص املبــــاصت والٓــــُم التــــي جا 

ُاث الاحخمانُت الؿلبُت.  اًتهم مً الؿلٖى  واملجخمو وجإهُل الشباب وعَو صعحت الىعي لضيهم لْى

ــت وزاضــت   ٖمــا يهــضٍ هــظا البرهــامج الُغعــي بلــى إلاخاؾــت باألؾــغ بمسخلــِ ؤَغاصهــا وشــغاثدها الهمٍغ

ض بهـــــا وجيشـــــئت سألبىـــــاء الخيشـــــئت الؿــــــلُمت سألؾـــــغ طاث الخاحُـــــاث الخطىضـــــُت مـــــً زـــــالٛ إلاخاؾــــــت والخهّهـــــ

،  هــــظا بلـــى حاهــــب عضــــض ؤزــــغي وخمـــاًتهم مــــً املســـاؾغ مــــً حهــــت والؿـــمي وصنــــم ْــــضعاث ؤولُـــا هم مــــً حهـــت 

ــً مــً ببــغاػ الخًيــراث التــي شــهضتها 
ّ
ير مهؿُــاث بخطــاثُت خؿــب الىــىم الاحخمــاعي جم٘ ؤوغــام سألؾــغ نبــر جــَى

 سألؾغة الخىوؿُت في الهضًض مً املجاالث.
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 = املسأة0رهامج الفسعي جقدًم عام لالهجاشاث الاستراجيجيت الخاصت بالب .7
 

 : المرأة 1البرنامج الفرعي
املسؿـ  جىحهاث: املغؤة في 1سألهضاٍ وسألولُاث الخاضت بالبرهامج الُغعي نضص ؤهم جم جػمين 

 جخمثل في ما ًلي:وهي ( 2020-2016الخماس ي )

 و مً حشًُلُتها مً للمغؤة للم التمكين االقتصادي دعم في ؤَٔ  % 35بلى  % 28.5ؿاهمت في الَغ

 .2020ؾىت 

  مً زالٛ الخطضي لكاهغة الاهٓؿام املب٘غ نً الضعاؾت  الاجتماعي للمسأة وألاسسةدعم التمكين

ب الخضماث وإلاخاؾت بظواث الخاحُاث الخطىضُت.  ومدى سألمُت وجٍٓغ

 لت جُهُل إلاؾتراجُجُت الىؾىُت ملىاهػت مً زالٛ مىاضضّد المرأة  مناىضة العنف والتمييز

 الهىِ غض املغؤة وجغحمتها لخؿـ ْؿانُت،

 مت  التمكين السياسي دعم تها في الخُاة الهامت والؿُاؾُت والخٖى ؼ مشاٖع للمغؤة مً زالٛ حهٍؼ

 املدلُت لالعجٓاء بخىاحضها في مىاْو الٓغاع والُٓاصة.
  ا في الؿُاؾاث ا االجتماعيإدماج مقاربة النوع ؼٍّ ت مٖغ ُّ لهاّمت وفي الخؿـ والبرامج الٓؿان

ا ُّ ا ومدل  .وحهىٍّ

 المؤشرات األهداف

 : 2.2.2الهدف.

دعم التمكين االقتصادي واالجتماعي 
 واألسرة لممرأة

  :2.2.2.2المؤشر

 عدد المبادرات االقتصادٌة النسائٌة.

 : 1.2.2.2المؤشر

قطاع ً لإلنالمنتفعة بالبرنامج الوطن المدارس اإلعدادٌةعدد 
 .المدرسً فً المناطق الرٌفٌة

 :3.2.2.2 المؤشر

التقلٌص من نسبة األمٌة لدى النساء فً الوالٌات المعنٌة بالتدخل 
 .كل سنة( %2) 2222فً غضون  %8بــنسبة 

 : 1.2.2الهدف:

دعم تكافؤ الفرص بٌن الجنسٌن ومناهضة 

  :2.1.2.2المؤشر

 الحياة السياسية ومواقع القرارفي  تواجد النساءمن نسبة  الترفيع
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  الخاصة أهم االنجازات واألنشطة والمشارٌع التً تم القٌام بها لتحقٌق األهداف
 الفرعً "المرأة": بالبرنامج

 
 

ـــت للـــىػاعة التـــي حهخمـــض بالخطـــىص جدخـــل الهىاًـــت بـــ املغؤة مٙاهـــت هامـــت ضـــلب الؿُاؾـــت الخىمٍى

نلــــى الــــخالػم بــــين مسخلــــِ سألبهــــاص الاْخطــــاصًت والاحخمانُــــت والخػــــامىُت بمــــا ٌؿــــاهم فــــي النهــــىع 

بإوغـــــام املــــــغؤة والاعجٓـــــاء بهــــــا واهدشـــــالها مــــــً الهشاشـــــت الاْخطــــــاصًت والاحخمانُـــــت وصنمهــــــا لخٙــــــىن 

ت َانلـــت فـــي مىاْـــو هاث الُُ٘لـــت  مشـــاٖع ًّ الدشـــَغ هـــا وؾـــ ـــا ومدلُـــا وجمُ٘نهـــا مـــً خْٓى ٍؼ الٓـــغاع مٖغ

 بدماًتها مً حمُو مكاهغ الهىِ والخمُيز غضها. 

هاث  2017وؾهذ وػاعة املغؤة وسألؾغة والؿُىلت زالٛ ؾىت  غ الدشـَغ ؼ الهُاٗـل وجؿـٍى بلى حهٍؼ

ض إلاخاؾـت بـاملغؤة وصنـم مٙاهتهـا فـ ير آلالُاث بما ٌؿاهم في مٍؼ ْـضعاث  جؿـىعثخُـث ي املجخمـو. وجَى

ت الاْخطــاصًت واْخدامهــا للهضًــض مــً الٓؿانــاث الىانــضة  اليؿــاء بشــٙل ملخــىف فــي مجــاٛ املشــاٖع

ـــل  اؾـــخُاصتهاهدُجـــت جؿـــىع وؿـــب  ً والىُـــاط بلـــى مسخلـــِ مطـــاصع الخمٍى مـــً مسخلـــِ بـــغامج الخٙـــٍى

و الي والاؾــدثماع  ــل للمشــاَع غتهــا الــىػاعة مــً زــالٛ بخــضار زـــ جمٍى ؿــاثُت مخىاهُــت الطــًغ التــي َو

والطــــــًغي بالشــــــغاٖت مــــــو البىــــــٚ الخىوســــــ ي للخػــــــامً فــــــي بؾــــــاع بغهــــــامج صَــــــو املبــــــاصعة الاْخطــــــاصًت 

ـض شـمل البرهـامج  و مـً حشـًُلُت اليؿـاء وجمُ٘ـنهً اْخطـاصًا ْو اليؿاثُت "عاثضة" للمؿاهمت في الَغ

اث الخهلُمُــت للمىخُهــاث )ؤمُــاث، مؿــخىي حهلُســي غــهُِ ومخىؾــ ـ، ضــاخباث مسخلــِ املؿــخٍى

امــــــذ الــــــىػاعة فــــــي ؾــــــىت . شــــــهاثض حامهُــــــت( ، فــــــي بؾــــــاع صنمهــــــا للخم٘ــــــين الاحخمــــــاعي لليؿــــــاء 2017ْو

ُت جٓـــىم نلـــى الخٓـــّى إلاوؿـــاهُت، بةنـــضاص  ُُـــت، وبانخمـــاص مٓاعبـــت حشـــاٖع والُخُـــاث فـــي املىـــاؾٔ الٍغ

اؾٔ بؾــــتراجُجُت وؾىُــــت وزؿــــت نمــــل للخم٘ــــين الاْخطــــاصي والاحخمــــاعي لليؿــــاء والُخُــــاث فــــي املىــــ

ُُـــــت ) ( وجدخـــــىي هـــــظه إلاؾـــــتراجُجُت وزؿـــــت الهمـــــل املى ثٓـــــت ننهـــــا زمــــــ مدـــــاوع 2020-2017الٍغ

 عثِؿُت جم بَغاص الخم٘ين الاحخماعي بمدىع زاص به. 

وفــي بؾــاع جىُُــظ الالتزامــاث الضولُــت للجمهىعٍــت الخىوؿــُت بــضنم خٓــّى إلاوؿــان ومٓاومــت ٗــل 

 2014لؿـــىت  الجمهىعٍـــت الثاهُـــتٓخػـــُاث صؾـــخىع جؿبُٓـــا ملؤشـــٙاٛ الهىـــِ والخمُيـــز غـــض املـــغؤة، و 

الضولـــت بدماًـــت  املىاؾىـــاث فـــي الخٓـــّى والىاحبـــاث وؤلـــؼمو  املؿـــاواة بـــين املـــىاؾىينمبـــضؤ  ؤْـــغ  ظيالـــ

  :1.1.2.2 المؤشر ضّد المرأةوالعنف التمٌٌز 

عدد النساء ضحايا العنف المنتفعات بالخدمات التي تسدييا 
  الوزارة
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غهــــا واجســــاط ٗــــل الخــــضابير الُُ٘لــــت بالٓػــــاء نلــــى الهىــــِ  الخٓــــّى امل٘دؿــــبت للمــــغؤة وصنمهــــا وجؿٍى

 (.46و 21)الُطالن  هاغض

تراجُجُت الىؾىُــــــت ملٓاومــــــت حمُـــــو ؤشــــــٙاٛ الهىــــــِ غـــــض املــــــغؤة نبــــــر ؾـــــومىاضـــــلت لخجؿــــــُم  إلا 

ـت مغاخل  ٍؼ الهمغ، نملذ وػاعة املغؤة وسألؾـغة والؿُىلـت نلـى جىُُـظ مٙىهاتهـا مـً ْبـل هُاٗلهـا املٖغ

ٗاء الــــىؾىُين والــــضولُين املخــــضزلين فــــي املجــــاٛ وجــــم بضــــضاع  ــــت بالخهــــاون مــــو مسخلــــِ الشــــغ والجهٍى

املخهلــــٔ بالٓػــــاء نلــــى الهىــــِ  2017ؤوث  11املــــاّعر فـــي  2017ىت لؿــــ 58الٓـــاهىن سألؾاســــ ي نــــضص 

 غض املغؤة. 

الٓــــــغاع وجدمــــــل  اجســــــاطضنم خػــــــىع املــــــغؤة فــــــي مىاْــــــو بــــــمتزاًــــــضا  اهخمامــــــاالــــــىػاعة  ؤولــــــذٖمــــــا 

بإوغـــام اليؿـــاء والُخُـــاث  والاعجٓـــاءلخٓلـــُظ مـــً الُجـــىاث لاملؿــاولُاث ووغـــو البـــرامج وآلالُـــاث 

تهً فـــــي الخ ٙا َـــــانال فـــــي الخىمُـــــت الىؾىُـــــتبمـــــا ًِؿـــــغ مشـــــاٖع جهلهـــــً شـــــٍغ ـــــت  ُـــــاة الهامـــــت ٍو والجهٍى

 .املدلُتو 

جــــــم بنــــــضاص وجىُُــــــظ هجــــــاػاث إلاؾــــــتراجُجُت الؿــــــالُت الــــــظٖغ فــــــي مجــــــاٛ املــــــغؤة الا واهؿالْــــــا مــــــً 

و وسألوشؿت ل  بلىى سألهضاٍ املغؾىمت.مجمىنت مً البرامج واملشاَع

 نضًض الاهجاػاث ؤهمها: 2017شهضث ؾىت 

 ُجماشـــــُا مـــــو ؾُاؾـــــت ُـــــظ بغهـــــامج صَـــــو املبـــــاصعة الاْخطـــــاصًت اليؿـــــاثُت "عاثـــــضة" مىاضـــــلت جى

ضَو لــ تىؾىُــال خُــث جمــذ مىاضــلت جىُُــظ الخؿــتفــي مجــاٛ صنــم الخم٘ــين الاْخطــاصي للمــغؤة، الضولــت 

، 2020–2016مخــض نلــى الُتــرة والتــي جبٙامــل والًــاث الجمهىعٍــت "عاثــضة" اليؿــاثُت  املبــاصعة الاْخطــاصًت

لخٓلــُظ مــً وؿــبت البؿالــت لــضي اليؿــاء والُخُــاث مــً طواث املؿــخىي الهلســي الػــهُِ بهــضٍ ا وطلــٚ

ــــــــو مــــــــً حشــــــــًُلُتهً مــــــــً زــــــــالٛ بصمــــــــاحهً فــــــــي الخُــــــــاة  واملخىؾـــــــــ وضــــــــاخباث الشــــــــهاثض الهلُــــــــا، والَغ

ــض جـم ؾــىت   1335بخــضار خــىالي  2017الاْخطـاصًت واملغآَــت الُىُــت والخىحقهُـت ومخابهــت البانثــاث. ْو

ٗامــل جــغاب الجمهىعٍــت بلــى خــضوص شــهغ صٌؿــمبر مشــغوم لُاثــضة ا بانخمــاصاث  2017ليؿــاء البانثــاث فــي 

ملُـــىن  36662515بانخمـــاصاث جٓـــضع بــــ 2016مشــغوم ؾـــىت  529ملُـــىن صًىـــاع مٓابـــل  96283160جٓــضع بــــ

ش  مبر  9صًىــــاع. ٖمــــا جــــم زــــالٛ الؿــــىت بمػــــاء ملخــــٔ ج٘مُلــــي بخــــاٍع بــــين وػاعة املــــغؤة وسألؾــــغة  2017هــــَى

بـــاع الؿـــً وبـــين البىـــٚ الخىوســـ ي للخػـــامً جـــم بمٓخػـــاه جىٓـــُذ الُطـــل الثالـــث مـــً امللـــٔ والؿُىلـــت  ٖو

ش  1الخ٘مُلــــــي نــــــضص  ش  2016مــــــاعؽ  09املمضــــــ ى بخــــــاٍع بةغــــــاَت َٓــــــغة  2016ؤٖخــــــىبغ  07واملــــــىٓذ بخــــــاٍع

و اليؿــاثُت جخػــمً جمخُــو اليؿــاء املؿــغخاث مــً ضــاخباث شــهاثض الهلُــا  ــل املشــاَع حضًــضة لبــرامج جمٍى

ً صازـــــل ماؾؿــــــاث إلآًـــــاٍ بــــــىُـ إلاحــــــغاءاث وشـــــهاثض  ً امل ـــــي ومــــــً املخدطـــــالث نلــــــى جٙــــــٍى الخٙــــــٍى

الخطىضــُت املهمــٛى بهــا باليؿــبت للهــاثالث املهــىػة نلــى مؿــخىي الىزــاثٔ املؿلىبــت مــً البىــٚ واملٙىهــت 

و املىحهــت للمــغؤة ؤو لألؾــغة  للٓــغع. ٖمــا جــم الخىطــُظ نلــى بصعاج مسخلــِ الخؿـــ والبــرامج واملشــاَع

الخاحُــــاث الخطىضــــُت املىضعحــــت غــــمً زؿــــت الخم٘ــــين الاْخطــــاصي واملهلــــً ننهــــا ؾــــىاء غــــمً  طاث
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ْــغاعاث الؿــُض عثــِـ الخٙىمــت ؤو الؿــُضة الــىػٍغة. ويهــضٍ هــظا إلاحــغاء بلــى جغشــُض الخــضزالث وجىؾــُو 

ٗاَـــــت الشــــــغاثذ اليؿــــــاثُت وزاضــــــت منهــــــا طاث الخاحُــــــاث  ْانـــــضة اليؿــــــاء املىخُهــــــاث بالبرهــــــامج لِشــــــمل 

ــــل وبالخــــالي بصمــــاحهً فــــي صًىامُُ٘ـــــت الخطىضــــ ُت والتــــي ججــــض ضــــهىبت فــــي الىضــــٛى بلـــــى مؿــــالٚ الخمٍى

 الخىمُت نلى املؿخىي املدلي والجهىي.

 
 بروامج دفع المبادرة االقتصاديت الىطائيت

  

 
 1026ضىت و  1027ضىت حطب الىالياث مع تفاصيل  الىتائج الجمليت المىجسة

 

 
 )العذد و التكلفت(

  

    

 

 ىحذة: الذينبرال
  

       

 الىاليت
العذد الجملي 

 للمشاريع
كلفت االضتثمار 

 الجملي

المشاريع 

المىجسة في 

1027 

كلفت االضتثمار 

 1027في 
عذد المشاريع في 

1026 
كلفت االضتثمار 

 1026في 

 238623 11 227594 26 446217 37 أرياوت

 436225 32 375869 32 812274 62 تىوص

  192134 7 312193 26  522327 33 به عروش

 94455 6 553219 61 647674 67 مىىبت

 2 2 2 2 2 2 وابل

 274626 36 256461 34 531267 72 بىسرث

 2 2 133432 21 133432 21 زغىان

 123211 17 282874 63 423885 82 باجت

 2 2 413527 113 413527 113 الكاف

 194728 42 536791 112 731499 152 جىذوبت

 175128 33 327192 63 482322 96 ضلياوت

 123187 28 445628 49 548815 77 القيروان

 127824 15 751489 97 859293 112 القصريه

 49685 11 187788 28 237473 39 المهذيت

 121227 3 299275 18 422482 21 ضىضت

 84317 3 672882 47 757199 52 المىطتير

 58681 8 172227 24 232688 32 ضيذي بىزيذ

 174242 34 434216 71 628258 125 صفاقص

 49312 6 415577 42 464887 48 قفصت

 75242 11 422832 67 497872 78 قابص

 591872 111 422635 63 994527 174 قبلي

 219724 47 544566 85 764272 132 تىزر

 98366 15 492259 69 592625 84 مذويه

 222252 55 665258 128 887328 183 تطاويه

       
   3661525   519   9183260 2335   21945675 2864 المجمىع
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بنــضاص بؾــتراجُجُت وؾىُــت وزؿــت نمــل للخم٘ــين الاْخطــاصي والاحخمــاعي  2017شــهضث ؾــىت 

ُُـــــت ) (. جدخـــــىي هـــــظه إلاؾـــــتراجُجُت وزؿـــــت الهمـــــل 2020-2017لليؿـــــاء والُخُـــــاث فـــــي املىـــــاؾٔ الٍغ

 زمـ مداوع عثِؿُت للخضزل وهي: املى ثٓت ننها نلى 

  امل ي  االقتصادي:التمكين ً ب زضماث الخٍٙى ُي بخٍٓغ و مً حشًُلُت اليؿاء في الىؾـ الٍغ الَغ

و ازخطاضاجه، الىُاط بلى املىاعص ووؾاثل إلاهخاج، جِؿير املغوع مً الٓؿام يير املىكم بلى  وجىَى

ت الاْخطاص الاحخماعي والخػامني، الىُاط بلى الٓؿام املىكم، صنم املباصعة إلاْخطاصًت ووشغ زٓاَ

 سألؾىاّ،...

 :ير قغوٍ الهمل الالثٔ  التمكين االجتماعي مٓاومت الاهٓؿام املضعس ي والاعجضاص بلى سألمُت، جَى

)املؿاواة في سألحغ، الخًؿُت الاحخمانُت، قغوٍ الصخت والؿالمت املهىُت، الىٓل آلامً 

ب الخضماث الصخُت    وجدؿين حىصتها،...واملدسي(، جٍٓغ
 :وشغ زٓاَت املىاؾىت، جإهُل اليؿاء والُخُاث  المشاركة في الحياة العامة وفي الحوكمة المحمية

ت في الخُاة الهامت وفي الشإن املدلي،...  للمشاٖع

 ير سألوشؿت الثٓاَُت ضمان جودة الحياة في الوسط الريفي ير املغأَ والبنى الخدخُت، جَى : جَى

قهُت وجِ  ؿير إلاهخُام بها،...والتَر

 وانخماصها في  انتاج البيانات واإلحصائيات وتبويبيا حسب النوع االجتماعي والوسط الجغرافي

ت.  بنضاص وجُُٓم املسؿؿاث الخىمٍى

املشغوم الىؾني املىضمج وفي بؾاع جىُُظ التزاماث وػاعة املغؤة وسألؾغة والؿُىلت غمً 

ُُتملٓاومت الاهٓؿام املضعس ي زاضت لضي الُ بمسخلِ مٙىهاجه وزاضت  خُاث في املىاؾٔ الٍغ

الخم٘ين الاْخطاصي ألؾغ الخالمُظ املهضصًً باالهٓؿام املضعس ي مً زالٛ صنم صنم مدىع 

الدشًُل الظاحي لُاثضة ؤمهاث الخالمُظ املهضصًً باالهٓؿام املضعس ي واملىٓؿهاث نً الخهلُم في 

و  ُُت نبر الخٙىًٍ وبخضار مشاَع ضًغي وطلٚ لخجاوػ الطهىباث إلاْخطاصًت املىاؾٔ الٍغ

ً  2017، جم في ؾىت املاصًت لإلهٓؿام املضعس ي بمغؤة مً مىؿٓت نين ؾلؿان بمهخمضًت  22جٍٙى

و في جغبُت  ياع الضماء مً والًت حىضوبت في جغبُت الىدل وجمُ٘نهً مً ججهيزاث لبهث مشاَع

 ً بمهخمضًت ياع الضماء مً والًت حىضوبت  بمغؤة بمىؿٓت الُاًجت 30الىدل. ٖما جم إلانضاص لخٍٙى

ُُغي  ً بين شهغي حاهُي َو  (.2018)جم جىُُظ الخٍٙى
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وفي بؾاع مىاضلت جىُُظ إلاؾتراجُجُت الىؾىُت ملٓاومت الهىِ غض اليؿاء نبر مسخلِ الهمغ 

ؼا للمٙاؾب الٓاهىهُت لُاثضة املغؤة الخىوؿُت وجىُُظا ملا حاء به صؾخىع الجمهىعٍت الثاهُ ت في حهٍؼ

اث وزاضت الُطل  الضولت بدماًت الخٓىّ  الظي هظ نلى بلتزام 46باب الخّٓى والخٍغ

غهاالامل٘دؿبت للمغؤة و  خٙاَا الُغص بين الغحل واملغؤة في جدمل ل هاناغمو  همل نلى صنمها وجؿٍى

خدُٓٔ الخىاضِ بين املغؤة والغحل في املجالـ وصنمها ل مسخلِ املؿاولُاث وفي حمُو املجاالث

ض جم في هظا الخضابير الُُ٘لت بالٓػاء نلى الهىِ غض املغؤة ت بلى حاهب اجساطها ٗلملىخسبا ، ْو

 الخطىص:

املطاصْت نلُه زالٛ مجلـ بضضاع ْاهىن ؤؾاس ي للٓػاء نلى الهىِ غض املغؤة )جمذ 

لُت  26واملطاصْت نلُه باإلحمام مً ْبل هىاب الشهب ًىم  2016ؤوث في وػاعي   2017حٍى

ش  وبضضاعه ض صزل خيز الخؿبُٔ في  .2017ؤوث  11بخاٍع . وحهمل الىػاعة (2018َُُغي  11ْو

بالخيؿُٔ مو مسخلِ املخضزلين  نلى جىُُظ مٓخػُاجه وبضضاع الىطىص الترجُ ُت إلهُاطه، وفي 

غ املهاعاث  هظا الطضص ْامذ الىػاعة بدىكُم صوعاث جٙىهُت خٛى جٓىُاث ضُايت الٓىاهين وجؿٍى

 اضغة ووعشاث نمل خٛى الخههض باليؿاء ضخاًا الهىِ.في مجاٛ املى

ت ماشغاث خٛى إلاخطاثُاث طاث الهالْت بالهىِ املؿلـ نلى  بطضص بنضاص مطَُى

ضًِ. مغضض جٙاَا الُغص بين الجيؿين، وطلٚ غمً ؤوشؿت اليؿاء  بالٍ٘غ

ت خٛى مٓاومت الهىِ غض اليؿاء خمالث بنالمُت جىُُظ  ت ؾىٍى ين وجىنٍى نلى املؿخٍى

ُاث مً زالٛ جىكُم جكاهغة الـ الىؾني والجهىي  ًىما مً اليشاؽ  16لخًُير الهٓلُاث والؿلٖى

مبر بلى  25ملىاهػت الهىِ غض املغؤة )مً  ( وطلٚ بالشغاٖت مو الهُاٗل 2017صٌؿمبر  10هَى

 الخٙىمُت ومٙىهاث املجخمو املضوي. 

املغؤة في مسخلِ  بهخاج وجىػَو نضًض الضناثم الاجطالُت خٛى مٓاومت الهىِ غض

 الخكاهغاث وسألوشؿت نلى املؿخىي الىؾني والجهىي.

ت جىكم الهمل بين املخضزلين في هظه الٓؿاناث إلانضاص إلمػاء اجُاُْت  في مؿلو مشتٖر

)وػاعاث الهضٛ والضازلُت والشاون الاحخمانُت والصخت واملغؤة وسألؾغة والؿُىلت  2018ؾىت 

باع الؿً( للخههض باليؿاء ضخ   ؤصلت نمل ْؿانُتوغو و اًا الهىِ ٖو

ير آلُاث الهمل مً زالٛ  وجىحُه اليؿاء ضخاًا  لإلهطاثجُهُل زضماث الخـ سألزػغ جَى

 ، 1899الهىِ 
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 تىغهُاث الهشالوفي  زاعؾت وؾىُت للخضماث املىحهت لليؿاء ضخاًا الهىِ اؾخ٘ماٛ

ي زضماث لُاثضة اليؿاء جػمىذ حغصا للهُاٗل الخٙىمُت ومٙىهاث املجخمو املضوي التي حؿض

 ، في مسخلِ مىاؾٔ الجمهىعٍت تفي وغهُاث هشاليؿاء ضخاًا الهىِ و 

يز مغاٖؼ همىطحُت الؾخٓباٛ و بًىاء اليؿاء ضخاًا الهىِ في ج  والًاث )جىوـ،  06ٖغ

ً و  مغاٖؼ بهطاث، 02مغاٖؼ بًىاء و 4حىضوبت، الٓيروان، ضُاْـ، ُْطت ومضهين( :  جٍٙى

٘ت في املجاٛ الجمهُاث ا ومغآَت )في بؾاع  يٙالٓاهىوي واملاؾؿاحي واملنهجي والشغاٖت والشبلشٍغ

 .بغهامج "مؿاواة" املمٛى مً الاجداص سألعوبي(

بصماج مٓاعبت الىىم الاحخماعي في الؿُاؾاث الهامت وامليزاهُاث وفي وفي بؾاع الهمل نلى 

ا وحهىٍا ومدلُا بهضٍ الٓػاء  ٍؼ نلى حمُو ؤشٙاٛ الخمُيز الخؿـ والبرامج الٓؿانُت مٖغ

 جم الهمل نلى وجدُٓٔ املؿاواة في الخىمُت وفي الخّٓى والىاحباث بين الخىوؿُين والخىوؿُاث

ت بهضٍبصماج مٓاعبت الىىم الاحخماعي و حًُير املُاهُم خٛى الهالْاث  في املسؿؿاث الخىمٍى

 الاحخمانُت. وسألصواع 

الُغص بين املغؤة والغحل جدذ بشغاٍ  وجبها إلخضار مجلـ الىكغاء للمؿاواة وجٙاَا 

٘ت  الؿُض عثِـ الخٙىمت وحؿمُت ممثلي الهُاٗل الخٙىمُت ومٙىهاث املجخمو املضوي الشٍغ

خُث جمذ في مغخلت ؤولى مغاحهت  2017حاهُي   25بمٓخض ى ْغاع مً عثِـ الخٙىمت ماعر في 

للمخًيراث واملؿخجضاث َٓا وجدُُنها و مٙىهاث الخؿت الىؾىُت إلصماج ومإؾؿت الىىم الاحخماعي 

اث الهمل للنهىع بإوغانها، زم في مغخلت زاهُت نغغها زالٛ  التي جمـ ْػاًا املغؤة وؤولٍى

ش  . ٖما جم في هظا إلاؾاع جدضًض عوػهامت 2017ؤوث  08الجلؿت سألولى للمجلـ واملىهٓضة بخاٍع

ني لُاثضة سألنػاء، خُث جمخو سألنػاء ىِخين  نمل املجلـ ووغو بغهامج جٍٙى بضوعجين جٍٙى

لُت وؤٖخىبغ   .2017زالٛ شهغي حٍى

 

 : األسرة 2البرنامج الفرعي
 

  أىم اإلصالحات واألىداف اإلستراتيجية التي تم تحقيقيا والتي ليا عالقة مباشرة
 بالبرنامج:

ـــؼ ْـــضعاتها وجمُ٘نهـــا مـــً إلاغـــؿالم  وغـــو 2017زـــالٛ ؾـــىت جـــم  ـــض حهٍؼ حملـــت مـــً البـــرامج لُاثـــضة سألؾـــغة ملٍؼ

 وبىقاثُها خُث جم بهجاػ سألوشؿت الخالُت:
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وألاسس ذاث  متابعت جىفير مشازيع صغسى لفائدة ألاسس الفقيرة التي جمثل املسأة عائلها الوحيد - 1

 = الوضعياث الخاصت

خُـاث، مــً ًغمـي هــظا البرهــامج بلــى  و جم٘ـين سألؾــغ الُٓيــرة ومدــضوصة الـضزل التــي حهُلهــا وؿــاء َو بهــث مشــاَع

ـــــــت  اثالًـــــــبالى مـــــــىاعص عػّ  لالطاث ؤولٍى
ّ
ومٓاومـــــــت سألؾـــــــباب ٍ فـــــــي بؾـــــــاع مٙاَدـــــــت إلاعهـــــــاب والخؿـــــــغّ . وخـــــــضز

جم جىؾُو هؿاّ جـضزل بغهـامج الـضنم الاْخطـاصي لُٓغ واملؿ باث املاصًت له واملصجهت نلُه ومً ؤبغػها ا

ي ر خـّض ؤصوـو لِشمل باإلغاَت الى سألؾغ التي حهُلها وؿاء سألؾغ طاث الىغهُاث الخطىضُت خغضا نلى جَى

ناصلــــت بصماحُــــت ؾُاؾــــت بحخمانُــــت مــــً الخــــضزل لُاثــــضة الُئــــاث الػــــهُُت الٓــــاصعة نلــــى الهمــــل فــــي بؾــــاع 

 .وشاملت 

 

 في ما ًلي: 2017جمثلذ ؤهم سألوشؿت املىجؼة زالٛ ؾىت و 

 بنضاص  -
ّ
ت الل مغشخت لالهخُام ببرهامج الضنم الاْخطاصي لألؾغ بىالًاث ة ؤؾغ  225لُاث ملجان الجهٍى

ً واملهضًت والٓيروان) اٍ وؾلُاهت وحىضوبتالٙ ُطت والٓطٍغ بمغؤة مهُلت  25جىػع وؾُضي بىػٍض ْو

 ألؾغتها بٙل والًت(.

ت الضوعٍت للبرهامج خابهت مىاضلت امل - اعاث مُضاهُت  والًت 16بــــ مً ْبل املىضوبُاث الجهٍى وجىكُم ٍػ

غ في الًغع،  وبنضاص جٓاٍع

و لُاثض - وؾُضي بىػٍض  الٙاٍ وؾلُاهت وحىضوبتة املؿخُُضاث بٙل مً والًاث حؿلُم مٙىهاث املشاَع

ً والٓيروان  4الخضزل بــ ، ٖما جم ؤؾغة 125ما ٌهاصٛ وجىػع ب ُطت والٓطٍغ والًاث وهي املهضًت ْو

مثل  ؤؾغة، 100لُاثضة   ؤؾغة  225 : 2017سألؾغ املخضزل لُاثضتهم زالٛ ؾىت  مجمىمٍو

 

 قيفي جوعوي لفائدة ألاسس بمختلف والًاث الجمهوزيت= مواصلت اهجاش بسهامج جث - 7

 

 الدعائم الاجصاليت=  -0.7

ت للخهٍغِ بسضماث إلاعشاص والخىحُه سألؾغي  -  وؾبانتها وجىػَهها بنضاص مؿٍى

ام  - اث سألؾغة في ؤْع  وؾبانتها وجىػَهها 2017بنضاص مؿٍى

 وؿُت وؾبانتها وجىػَههابنضاص مهلٓاث جخػمً مهؿُاث بخطاًت خٛى ؤوغام سألؾغ الخى  -

ت في الخُاة الهامت وبصاعة الشإن املدلي  - بنضاص صلُل املِؿغاث لبرهامج صنم ْضعاث سألؾغ للمشاٖع

 وؾبانخه وجىػَهه

 
 نشر ثقافة المواطنة والحقوق اإلنسانية: - 2-2
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ت في الخُاة الهامت وبصاعة الشإن املدلي و بالخهاو صنم ْضعاث في بؾاع  ن مو ماؾؿت هاوـ سألؾغ للمشاٖع

 ؤ.ص جم: 300ػاًضٛ سألملاهُت وبٙلُت ْضعها 

-  ً ت ٖمترشخت في الاهخساباث البلضًت 70جٍٙى  َخاة مً بين املخٙىهاث ؤنغبذ نً عيبتها في املشاٖع

يُــــــت لُاثــــــضة  - ميؿــــــٓت مــــــً بــــــين اليؿــــــاء والُخُــــــاث املخمّيــــــزاث ؤزىــــــاء الـــــــضوعاث  48جىكــــــُم صوعة جٍٙى

يُت لؿىت   ،2017الخٍٙى

ين وعثِؿاث مطالح املغؤة وسألؾغة/جىكُم  - يُت لُاثضة املىضوبُين الجهٍى  ،2017صوعة جٍٙى

سألهــضاٍ املغخلُــت  بطـُايت 2017ؾــىت وغـو زؿــت نمـل لخىُُــظ البرهـامج بمسخلــِ الجهــاث زـالٛ  -

 :الىخاثج املدٓٓت ومً ؤهم سألهضاٍ هظٖغماشغاث ُْاؽ وسألوشؿت وآحاٛ جىُُظها و 

o  بالبرهامج في ِ  ،ًتوال  24الخهٍغ

o  بؿاْاث حهٍغِ وؾىُت،جم٘ين اليؿاء والغحاٛ مً اؾخطضاع 

o  ت في الخُاة املضهُت بمسخلِ جىنُت  ،بلضًت 350 ـؤَغاص سألؾغة بإهمُت املشاٖع

o ٕت في الشإن املدلي بشغا ٗامل مىاؾٔ الجمهىعٍت للمشاٖع ت في   ،مسخلِ الشغاثذ الهمٍغ

o ت َانلت ألَغاص سألؾغ في الشإن املدلي  مشاٖع

ؿــــغاث فــــي نملهــــً املُــــضاوي: ًخػــــمً حملــــت مــــً سألصواث الهملُــــت بهخــــاج ص - ِّ لُــــل جــــىحُةي ملغآَــــت امل

والغؾـــاثل التــــي ؾدؿـــانض املِؿــــغاث فـــي الُٓــــام باألوشـــؿت الخدؿِؿــــُت لُاثـــضة سألؾــــغ خـــٛى الهمــــل 

 ،2017البلضي وبصاعة الشإن املدلي /

بجضٍع ُـــــــت بْلُمُـــــــت لخـــــــ اثصوع  03جىُُـــــــظ  - ـــــــت للـــــــىػاعة ضٍع ـــــــت  600و  إلاؾـــــــاعاث الجهٍى ميؿـــــــٓت حهٍى

 نلى اهجاػ الضلُل والشغوم في الخمالث الخدؿِؿُت ومِؿغة مدلُت

 ،2017بهخاج صناثم اجطالُت خٛى البرهامج وجىػَهها/ -

ؤؾــــــــغة نلــــــــى سألْــــــــل مــــــــً مسخلــــــــِ والًــــــــاث  3500جىكــــــــُم خمــــــــالث الخدؿــــــــِـ والخثُٓــــــــِ لُاثــــــــضة  -

 ، 2017اي الجمهىعٍت بانخماص الضلُل الخىحُةي للمِؿغاث ابخضاء مً شهغ م

ش جىكـــُم و  - ت املِؿـــغاث وعثِؿـــاث مطـــالح املـــغؤة وسألؾـــغة  2017ؤٖخـــىبغ  13عشـــت نمـــل بخـــاٍع بمشـــاٖع

 لخُُٓم هطِ مغخلي للبرهامج نلى املؿخىي املُضاوي،

مغاحهت بهؼ هٓاؽ البرهامج الخىُُظي بالجهـاث وزاضـت املخهلٓـت باألوشـؿت ومدخىاهـا والدشـ ُٚ  -

/  مو الهُاٗل طاث الهالْت والخىاضل  ،2017مو الهُٙل املشٍغ
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ش ْغابت  -  350َغص مً ؤَغاص سألؾغ ب 20800ؤؾغة ؤي  5200جم اؾتهضاٍ بلى خضوص هظا الخاٍع

   والًت. 24بلضًت ب
املــــغؤة وسألؾـــــغة جىكــــُم ملخٓــــو بنالمــــي الؾــــالم مسخلــــِ املخـــــضزلين فــــي املجــــاٛ خــــٛى اهجــــاػاث وػاعة  -

باع الؿً  مثلـي هُاٗـل خٙىمُـت وهـىاب الشـهب وزبـراء مـً انالمُـين ومجخمـو مـضوي وموالؿُىلت ٖو

  شخظ. 100غه خىالي ػخ

 
 كز التوجيو واإلرشاد األسري بحي التضامن وباجة: امتابعة أنشطة مر   -3

 في بؾاع صنم زضماث إلاعشاص والخىحُه سألؾغي وجىؾُض الهالْت مو املجخمو املضوي:

إلاعشاص سألؾغي وحؿُير مغاٖؼ إلاعشاص سألؾغي  جم ببغام اجُاُْاث شغاٖت مو املجخمو املضوي لخإمين زضماث

بمسخلِ إلاخاؾت باألؾغ وجىمُت ْضعاث ؤَغاصها ؤ.ص وطلٚ بهضٍ 165بباحت وحي الخػامً بٙلُت ْضعها 

ِ بىقاثِ والمؿانضتهم نلى الخىاضل الاًجابي والُهاٛ لبىاء ؤؾغة مخماؾ٘ت ومخىاػهت ؤنماعهم و  خهٍغ

ٗا ض جم:َت سألؾغة ومؿانضتها وجىحقهها في  جٓضًم زضماث إلاخاؾت والخىحُه وإلاعشاص  مغاخل الهمغ ْو

ؼ ي الخىحُه وإلاعشاص سألؾغي  شخص :8;7الىُس ي والاحخماعي والٓاهىوي لُاثضة ْغابت  مً عواص مٖغ

باع الؿً.   بخي الخػامً و باحت مً إلاهار والظٗىع وسألؾُاٛ والشباب ٖو

 
 :حيث تم -

 تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيو= 

 ت  اؾخٓباٛ سألؾغ بمسخلِ ؤَغاصهم، وإلاهطاث بلى مشا يلهم وجٓضًم الاعشاصاث الػغوٍع

  والالػمت
 جىكُم لٓاءاث  َغصًت وحمانُت مً ؾٍغ سألزطاثُت الىُؿاوي والاحخماعي 

 جىحُه بهؼ سألؾغ الىاَضة بلى املطالح املسخطت مً طلٚ الىخضاث املدلُت للشاون 

ً امل ي ومىضوب خماًت الاحخمانُت ومغاٖؼ الخإهُل وال ضَام الاحخماعي ومغاٖؼ الخٍٙى

 الؿُىلت ، مؿدشُو الغاػي......

 

 

 تقديم خدمات اقتصادية واجتماعية= 

  ب في مجاٛ الخُاؾت والطىاناث الخٓلُضًت )خلي، عؾم نلى حمُو جىكُم صوعاث جضٍع

 املدامل...(
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 ًب مهىُت في املجاالث طاث الهالْت بؿّى الش ل ٖمهاعاث الُٓاصة جىكُم صوعاث جضٍع

يُت في مجاٛ الطىاناث الخٓلُضًت  والخثُِٓ املالي باإلغاَت بلى صوعاث جٍٙى

  ت هُؿُت وصخُت خٛى مسخلِ الٓػاًا التي حشًل ؤَغاص  سألؾغة وعشاث نمل جىنٍى

 ٗالهىِ ومساؾغ إلاصمان وإلاعهاب و ؾغؾان الثضي

 
 التمكين االجتماعي لألسر: -4

، 2017زالٛ ؾىت في جىُُظه جم الشغوم خماعي لألؾغ وهى بغهامج حضًض الاحباليؿبت للخم٘ين        

ٓط ٛ  ض به جىُُظ بغامجٍو بنضاص الشباب للخُاة الؼوحُت والتربُت الىالضًت  جىنُت وجدؿِـ خى

غ الهٓلُاث  باع ؾً َو ...واملطالخت الهاثلُت وجؿٍى ت مً شباب وؤولُاء ٖو ؿتهضٍ مسخلِ الشغاثذ الهمٍغ

ً وؾُضي بىػٍض بما ُْمخه والًاث املمً  ُطت وباحت والٓطٍغ .ص، وهى ًىضعج في أ318هضًت والٓيروان ْو

غ الهٓلُاث  غمي بلى جؿٍى والخٓلُظ مً خضة وزاضت لضي الاولُاء بؾاع الخؿت الىؾىُت ملٓاومت إلاعهاب ٍو

 جإزغ ؾً الؼواج والؿالّ في جىوـ.

 =في مجال التخطيط االستراتيجي -5

نلى مؿاولُت الضولت  وجإُٖضا غاَض للخىمُت املؿخضامت والاوهٙاؾاثٖؾغة ألهمُت صوع سأل  هكغا

هاث وآلُاث  بٙاَت ؤحهؼتها وماؾؿاتها الخٙىمُت ويير الخٙىمُت في عؾم الؿُاؾاث ووغو الدشَغ

اث الخىمُت  الخىُُظ واملخابهت والخُُٓم وجسطُظ املىاعص الالػمت مً ؤحل حهل سألؾغة في ضلب ؤولٍى

ش طن الؿُض عثِـ الخٙىمت ؤاملؿخضامت،  ىغو زؿت وؾىُت ناحلت لُاثضة سألؾغة ب 2017ماي  23بخاٍع

في بنضاص مشغوم الشغوم  جمونلُه، ، 2022 بلى 2017نلى امخضاص الؿىىاث الخمـ الٓاصمت املمخضة مً 

ؿين جدتها وجماؾ٘ها وجىاػنها و في الجهىص الىؾىُت الغامُت بلى املداَكت نلى وخض زؿت وؾىُت، حؿاهم

هظه الخؿت ججؿض ، ٖما وجمُ٘نها مً جلبُت اخخُاحاث ؤَغاصها وغمان ؤمنها واؾخٓغاعهاتها ُاخ هىنُت

وغو بغامج جخماش ى وخاحُاث نبر  بإوغانهاالاعجٓاء بهضٍ سألؾغة  جدطينالغئٍت املؿخٓبلُت الغامُت بلى 

اهالخهلُم والصخت وسألمان و ٗجاالث شتى املفي وجؿلهاتها  الخىوؿُت سألؾغ اًت والخماًت والَغ وبعؾاء  الْى

  ؤَغصاها وفي املجخمو،زٓاَت الخىاع والخػامً والخهامل الخػاعي بين مسخلِ 

ش وعشت بؾاع  جم نغع مدخىي هظه الخؿت فيْض و  بهضٍ جىؾُو  2017صٌؿمبر 14نمل بخاٍع

ي مخٙامل بمىاؾبت الُىم الىؾني لألؾغة الاؾدشاعة وبزغا ها  ٔ مىهج حشاٗع  .َو

 ل ؤهم ؤهضاٍ الخؿت في:وجخمث

  ٛ غ: الهـــــــضٍ سألو هُت فـــــــي مجـــــــاٛ سألؾـــــــغة جـــــــضنالىكىمـــــــت امل جؿـــــــٍى لمؿـــــــاواة وجٙـــــــاَا الُـــــــغص بـــــــين ُما لدشـــــــَغ

 .الجيؿين
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ـــؼ ؤصواعهـــا والهالْـــاث صازلهـــا ومـــو : الهـــضٍ الثـــاوي صنـــم وقـــاثِ سألؾـــغة وبٖؿـــابها الىجانـــت والُانلُـــت وحهٍؼ

 .املدُـ الخاعجي

   ومغآَتها وصنم ْضعاتهاخاضت الىغهُاث ث الطاجم٘ين سألؾغ : الهضٍ الثالث

ــــاه : جدُٓــــٔ الهــــضٍ الغابــــو ؾُاؾــــاث وبــــغامج  بانخمــــاص سألؾــــغ  ؤَــــغاصوالخىمُــــت املؿــــخضامت لٙاَــــت  سألؾــــغي الَغ

ت اْخطاصًت وصخُت و احخمانُت مخهضصة الٓؿاناث    .وبُئُتوجغبٍى

غ الهٓلُاث  :  الهضٍ الخامـ اجطاٛ ومىاضـغة مد٘مـت وبغهـامج و  بنالموغو زؿت وجىنُت سألؾغ نبر جؿٍى

ٗاء في مجاٛ الخىمُتأل مىحه ياجطال   .صخاب الٓغاع ووؾاثل إلانالم والشغ

 

 تشريعي:الفي المجال  -7
 :مراجعة عطمتي الوالدة واألمومة 

ش  ، مً ْغاعاث عاثضة  2017ماعؽ  08جبها ملا جم إلانالن نىه مً ْبل الؿُض عثِـ الخٙىمت بخاٍع

إلاطن بىغو لجىت جضعؽ مشغوم مغاحهت وحهضًل نؿلت سألمىمت وسألبّىة  ءنؿاوب ؾغة،لُاثضة املغؤة وسأل 

ً املغؤة مً نؿلت مضَىنت سألحغ ْبل الىالصة، غماها لصختها ونؿلت ما
ّ
وصّخت  ْبل الىالصة، مّما ًم٘

 الىالصة،  حىُنها، بلى حاهب جم٘ين ؤخض الىالضًً نلى خّض الّؿىاء مً نؿلت ما بهض

باع الؿً في بنضاص ْاهىن ًخم مً زالله  شغنذ وػاعة مغاحهت نؿلت املغؤة وسألؾغة والؿُىلت ٖو

ُو في مضتها  لخمىذ سألم نؿلت ال جٓل نً  الىالصة في الٓؿانين الهام والخاص، في اججاه جىخُضها والتَر

وبصماج  ملطلخت وصخت سألم والجىين   ؤؾبىنا بما في طلٚ نؿلت ما ْبل الىغو زالطت سألحغ مغاناة 14

مو نؿلت الىالصة للخمخو بها خؿب عيبت سألم الهاملت بلى حاهب بغاَت نؿلت ؤبىة    نؿلت ما ْبل الىالصة

ش  .بمىلىصه الانخىاءجُهُال لضوع سألب في  ض جم نغع مشغوم هظا الٓاهىن  في مجلـ وػاعي بخاٍع   13ْو

 نلى ؤهكاع مجلـ وػاعي الخٔ.اْتراح بصزاٛ حملت مً الخهضًالث  لُخم نغغه مجضصا و   2017ؤوث 

ُبت اْخطغث نلى ممثلي املطالح املسخطت للهُاٗل  هظا واحخمهذ لجىت نمل مػُٓت بتٖر

الخٙىمُت طاث الهالْت واملىكماث الىؾىُت التي جىلذ بنضاص املالخكاث خٛى حهضًل الطًُت سألولُت 

مبر  10ؾ خمبر و  29ملشغوم الٓاهىن في حلؿخين )  ت مهضلت ملشغوم ْاهىن نؿلت ( لىغو ض2017ًُهَى

ت زبراء ومسخطين في املجاٛ لإلزغاء مدخىي  سألمىمت وسألبىة  وؾِخم نغغها في بؾاع لجىت مىؾهت بمشاٖع

 للمطاصْت. مشغوم الٓاهىن ونغغه مجضصا نلى ؤهكاع مجلـ وػاعي 

مي الضولي املىكم ملجاٛ الخّٓى الاْخطاصًت والاحخمانُت،   جمذ وجماشُا مو إلاؾاع الدشَغ

بشإن  183 سألممُت  جُاُْتمغاؾلت وػاعة الشاون الخاعحُت الجساط إلاحغاءاث الالػمت للمطاصْت نلى الا

 خٛى خماًت سألمىمت. 191مغاحهت اجُاُْت خماًت سألمىمت والخىضُت نضص 
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  :تنظيم اإلطار القانوني لمراكز التوجيو واإلرشاد األسري 
و آلاجُت ال  لتها بلى عثاؾت الخٙىمتظٖغ  وبخاجم بنضاص املشاَع

مشغوم ؤمغ خٙىمي ًخهلٔ بةخضار مغاٖؼي الخىحُه وإلاعشاص سألؾغي بخي الخػامً  -

 وباحت 

مشغوم ؤمغ خٙىمي ًخهلٔ بػبـ الخىكُم إلاصاعي واملالي ملغاٖؼ الخىحُه وإلاعشاص سألؾغي  -

 وؾّغ ؾيرها

 مشغوم ْاهىن ًخهلٔ بةخضار مغاٖؼ الخىحُه وإلاعشاص سألؾغي  -

 

  

 جائزة رئيس الجميورية لمنيوض باألسرةجعة األمر المنظم لمرا 
لُت  22ماعر في  1273مشغوم جىُٓذ ؤمغ نضص  - ًخهلٔ بةخضار وجىكُم حاثؼة عثِـ  1996حٍى

مبر  1999لؿىت  2467الجمهىعٍت للنهىع باألؾغة ٖما جم جىُٓده باألمغ نضص  املاعر في يغة هَى

1999. 

 

المرأة" لسنة الفرعً برنامج المٌزانٌة " نتائج القدرة على األداء وتنفٌذ .3

2012: 

 تقدٌم لتنفٌذ مٌزانٌة برنامج المرأة واألسرة 1- 3

 :3جدول عدد 

 مقارنة بالتقدٌرات 2012تنفٌذ مٌزانٌة البرنامج لسنة 

 التوزٌع حسب طبٌعة النفقة

 

 الوحدة: ألف دٌنار                                                                                             

 بٌان النفقات

 1027تقدٌرات 

 1027انجازات 

(2) 

 

 االنجازات مقارنة بالتقدٌرات

 ق. مالٌة

 األصلً

ق. مالٌة 

 التكمٌلً

(2) 

 2-1المبلغ 

 نسبة االنجاز

1/2 

% 

 4484 4712.6 4679 نفقات التصرف
237,6 94,97 



                                                          1027التقرير السنىي للقذرة على األداء لسنت 

   

 

26 
 

 1206 1191 1191 تاجٌر عمومً
186 91,88 

 316 360.6 355 وسائل المصالح
34,6 90,40 

 1051 1069 1031 التدخل العمومً
17 99,18 

 3951 3951 4050 نفقات التنمٌة
0 100,00 

 3721 3721 3820 استثمارات مباشرة
0 100,00 

 140 140 140 التموٌل العمومً
0 100,00 

 8436 8673.6 8719 المجموع العام
237,6 97,26% 

 تبار الموارد الذاتية للمؤسساتدون اع
 :2رسم بٌانً عدد 

 1027مقارنة بٌن تقدٌرات وانجازات مٌزانٌة البرنامج لسنة 

 التوزٌع حسب طبٌعة النفقة

 
 

 :4جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات 2217: المرأة لسنة 1تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي 

 
 الوحدة: ألف دٌنار                                                                                             

 بٌان البرامج الفرعٌة

 1027تقدٌرات سنة 

 1027إنجازات سنة 

 

 اإلنجازات مقارنة بالتقدٌرات
 

 ق. مالٌة
 األصلي

 ق. مالٌة

 التكمٌلً
 %نسبة اإلنجاز المبلغ

 97.21 114 7555 7779 7686 : المرأة2-2البرنامج الفرعً 
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 89.48 23.6 882 894.6 2043 ةسر: األ1-2البرنامج الفرعً 

 97,26 237,6 8436 8673,6 8729 مجموع البرنامج

 
 مقارنة بين تقديرات وانجازات ميزانية البرنامج  

 
 
 

  تقدٌم نتائج القدرة على األداء وتحلٌلها 3-1

 : المرأة 1البرنامج الفرعي
 واألسرةالقتصادي واالجتماعً للمرأة دعم التمكٌن ا: 2.2.2لهدف.ا

 تقدٌم الهدف: 

ت  ُُت والخػٍغ ًىضعج هظا الهضٍ في بؾاع النهىع باليؿاء والُخُاث في املىاؾٔ الٍغ

جماشُا مو جىحهاث وػاعة املغؤة وسألؾغة والؿُىلت في مجاٛ صنم الخم٘ين و اْخطاصًا واحخمانُا 

ير آلالُاث الػغو  الاْخطاصي للمغؤة ض إلاخاؾت بها وصنم مً زالٛ جَى ت بما ٌؿاهم في مٍؼ ٍع

جم وغو زؿت وؾىُت لضَو املباصعة الاْخطاصًت مٙاهتها في املجخمو. وجىُُظا لهظه املٓاعبت 

( تهضٍ بلى الخٓلُظ مً وؿبت البؿالت 2020-2016اليؿاثُت جمخض نلى َترة املسؿـ الخىمىي )

ي الػهُِ واملخىؾـ والخامالث مً طواث املؿخىي الهلسسألمُاث و لضي اليؿاء والُخُاث 

و مً وؿبت وشاؽ بهضٍ للشهاصاث الهلُا  % نلى 35% بلى 28مً نلى املؿخىي الىؾني  املغؤةالَغ

غ  2017ولخدُٓٔ هظه سألهضاٍ جم الهمل زالٛ ؾىت  .امخضاص َترة املسؿـ  ْضعاث نلى جؿٍى

ت الاْخطاصًت و  اليؿاء لهضًض مً الخاص في احصجُههً نلى الاهخطاب للخؿاب في مجاٛ املشاٖع
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ً وجإمين  اؾخُاصتهًغ وؿب ٍجؿى  والهمل نلىالٓؿاناث الىانضة  مً مسخلِ بغامج الخٍٙى

حؿىٍٔ املىخىحاث والىُاط بلى مسخلِ مطاصع الخمىٍل املؿانضة نلى املغآَت واملخابهت و 

و اليؿاثُت مخىاهُ والاؾدثماع  ل للمشاَع غتها الىػاعة مً زالٛ بخضار زـ جمٍى ت الطًغ التي َو

والطًغي بالشغاٖت مو البىٚ الخىوس ي للخػامً في بؾاع بغهامج صَو املباصعة الاْخطاصًت 

ض اهؿلٔ اليؿاثُت "عاثضة".  ٗاهذ في  2017في ؾىت  جىُُظ هظا البرهامجْو بال ؤن البضاًت الُهلُت 

والًت  14مً زالٛ اؾخًالٛ الانخماصاث التي جم عضضها لبرهامج مٓاومت إلاعهاب في)  2016ؾىت 

ت(   لِشمل ٗل والًاث الجمهىعٍت.  2017وشهض جىؾها في ؾىت صازلُت طاث ؤولٍى

شغاٖت الٖما يهضٍ بلى جم٘ين اليؿاء والُخُاث احخمانُا مً زالٛ املؿاهمت في الخضزل ب

مو حمُو الهُاٗل الخٙىمُت املهىُت ومو مٙىهاث املجخمو املضوي مً ؤحل الخض مً قاهغة 

غ 
ّ
ُُت، وخماًت الخّٓى الاهٓؿام املب٘ نً الضعاؾت لضي الُخُاث والُخُان زاضت في املىاؾٔ الٍغ

جي نلى سألمُت وبعؾاء  ُُت والٓػاء الخضٍع الاْخطاصًت والاحخمانُت للمغؤة الهاملت في املىاؾٔ الٍغ

 زٓاَت املىاؾىت الُانلت والخىنُت الاحخمانُت والصخُت.

ٓيرة ؤو مدضوصة الضزل التي حهُلها بمغؤة ْطض بصماحها ٌؿاهم هظا الهضٍ في إلاخاؾت باألؾغ الُٖما 

ٓها  ِ بمىخىحاتها وحؿٍى و ضًغي والخهٍغ ت الاْخطاصًت مً زالٛ مؿانضتها نلى بهث مشاَع غمً الخٖغ

  وجدؿين مؿخىي صزلها.

 

ف
الهد

1
.1
.1

 :
دعم التمكين االقتصادي واالجتماعي 

لممرأة
 

رة
س
أل
وا

 

مؤشرات قيس 
 األداء

وحدة 
 المؤشر

ات تقدير 
سنة 
2116 

انجازا
ت سنة 
2116 

نسبة 

االنجازات 

مقارنة 

بالتقدٌرات 

 1026سنة 

تقدٌرات 

سنة 

1027 

(2) 

انجازات 

سنة 

1027 

(1) 

نسبة 

االنجازات 

مقارنة 

بالتقدٌرات 

% 

(1( / )2) 

 : 1.1.1.1المؤشر
عددددددددد المبدددددددادرات 
 االقتصادٌة النسائٌة

 %129 1335 1232 % 527 - مشروع

أسرة 

 منتفعة

61 25%  41.66 61 225 375%  
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 : 2.1.1.1المؤشر 
عدددددددددد المدددددددددارس 
اإلعدادٌدددة المنتفعدددة 
بالبرندددامج الددددوطنً 
لإلنقطدداع المدرسددً 
  فً المناطق الرٌفٌة

 %66 2 3 %166 5 3 مشروع

 :3.1.1.1المؤشر 
التقلٌص من نسبة 
األمٌة لدى النساء 
فً الوالٌات المعنٌة 
بالتدخل بــنسبة 

فً غضون  8%

كل  2%) 2222

 سنة(

 - نسبة
80 
 - إمرأة

التدخل 
 10في 

 واليات
- - 

 

 

 مقارنة بٌن تقدٌرات وإنجازات مؤشرات قٌس األداء الخاصة 

 : : دعم التمكٌن االقتصادي واالجتماعً للمرأة واألسرة2.2.2بالهدف 

 2المؤشر عدد 
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 طاصي لألؾغ طاث الىغهُاث الخاضتلخم٘ين الاْخلمقارنة بٌن تقدٌرات وإنجازات مؤشرات قٌس األداء الخاصة 

 

 

 :2117تحميل وتفسير النتائج التي تم تحقيقيا مقارنة بالتقديرات لسنة 

 2117: دعم التمكين االقتصادي واالجتماعي لممرأة واألسرة لسنة 1-1-1اليدف 

 : عدد المبادرات االقتصادية النسائية.1.1.1.1المؤشر 

هىص طلٚ بلى حملت مً  2017اليؿبت لؿىت ب % 129جم حسجُل وؿبت اهجاػ جٓضع بـ َو

 سألؾباب ؤهمها:

بضاًت جىُُظ بغهامج صَو املباصعة الاْخطاصًت اليؿاثُت "عاثضة" خُث بلٌ  2016مثلذ ؾىت 

و املمىلت  الاهؿالْت الُهلُت للمشغوم  2017مشغوم وؿاجي، وشهضث ؾىت  527نضص املشاَع

ل  ملُىن صًىاع )ميزاهُت الضولت(  96283160مشغوم بانخماصاث جٓضع بـ 1335خُث جم جمٍى

هىص هظا الخؿىع في نضص  1030واملٓضعة بـ 2017مخجاوػة الخٓضًغاث املبرمجت لؿىت  مشغوم. َو

و اليؿاثُت املمىلت بالخطىص بلى:  املشاَع

و بإيلب  2017: جم زالٛ ؾىت توفير الموارد البشرية وتنمية القدرات .1 يز عئؾاء مشاَع جٖغ

ت املىضوبُاث الجه ِ بالبرهامج لضي الؿلؿاث الجهٍى ت للمغؤة وسألؾغة جخمثل مهمتهم في الخهٍغ ٍى

واملدلُت وجٓضًم الاؾدشاعة والخىحُه واملخابهت للمىخُهاث بغاَت بلى جىمُت ْضعاث مسخلِ 
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ً عثِؿاث مطالح املغؤة وسألؾغة في مسخلِ  املخضزلين مً الخـ سألٛو في املجاٛ خُث جم جٍٙى

و بلى حاهب الاغؿالم املداوع الخاضت ب املباصعة الاْخطاصًت وطلٚ ملهاغضة مجهىص عئؾاء املشاَع

   بسؿت عثِـ مشغوم في ضىعة شًىع هظه الخؿت في بهؼ املىضوبُاث.

عيم صْت الكٍغ الظي جمغ به البالص بال ؤن البرهامج  أىمية االعتمادات المرصودة لمبرنامج: .2

ت وحض الضنم مً ْبل الجهاث املسخطت وزاضت و  غث الانخماصاث الػغوٍع ػاعة املالُت التي َو

ُهها بلى  1730لظلٚ ) ؤلِ صًىاع(  3218ؤلِ صًىاع انخماصاث صَو مً بغهامج إلاعهاب جم جَغ

 740بغاَت بلى انخماصاث الضَو املغضىصة للخؿت الىؾىُت لضَو املباصعة الاْخطاصًت واملٓضعة بـ

 ؤلِ صًىاع(.

ت بين  نك التونسي لمتضامن:بين الوزارة والب أىمية الشراكة .3 بغاَت بلى اجُاُْت الشغاٖت إلاؾاٍع

ش  َٓض  12/12/2015وػاعة املغؤة وسألؾغة والؿُىلت والبىٚ الخىوس ي للخػامً املبرمت بخاٍع

مالخٔ ج٘مُلُت وطلٚ لخُاصي الطهىباث التي انترغذ نملُت  03جىضلذ الىػاعة بلى ببغام 

ٗاَت الشغاثذ اليؿاثُت الخىُُظ بلى حاهب جىؾُو ْانضة اليؿا ء املىخُهاث بالبرهامج لِشمل 

ل  وزاضت منها طاث الخاحُاث الخطىضُت والتي ججض ضهىبت في الىضٛى بلى مؿالٚ الخمٍى

 وبالخاي بصماحهً في صًىامُُ٘ت الخىمُت نلى املؿخىي املدلي والجهىي.

اث املخمثلت ؤؾاؾا ومً حهت ؤزغي َةن وؿٔ الخىُُظ البرهامج ال ًمً٘ ؤن ًحجب بهؼ الطهىب

 في: 

 

  هىص طلٚ باألؾاؽ بلى جدُٓٔ وؿب بهجاػ مخُاوجت خؿب الىالًاث والجهاث املىخُهت بالبرهامج َو

و في والًاث صون ؤزغي، غ عئؾاء مشاَع  جَى

 .الخُاوث بين الجهاث في الىعي بإهمُت الاهخطاب للخؿاب الخاص لضي ضاخباث الشهاثض الهلُا 

 ت لض ت للبىٚ الخىوس ي للخػامً مً خُث الخهامل مو البيروْغاؾُت إلاصاٍع ي بهؼ الُغوم الجهٍى

له في حهت وعَػت في حهت ؤزغي(. و )مشغوم ًمً٘ املىآَت نلى جمٍى  ملُاث املىخُهاث واملشاَع

 

تم تسجيل نسبة انجاز تقدر بـ  ، َٓضلخم٘ين الاْخطاصي لألؾغ طاث الىغهُاث الخاضتباليؿبت ل ؤما
 ساس إل  جممة من األسبا  من أىميا:، ويعود ذلك باأل% 375

ومٓاومت سألؾباب ٍ ٙاَدت إلاعهاب والخؿغّ مل في جىُُظ الخؿت الٓؿانُت 2017الشغوم زالٛ ؾىت 

وللًغع جم جىؾُو هؿاّ جضزل بغهامج الضنم لُٓغ واملؿ باث املاصًت له واملصجهت نلُه ومً ؤبغػها ا

ؿاء ٖظلٚ لألؾغ طاث الىغهُاث الخاضت وهي: سألؾغ الاْخطاصي لِشمل باإلغاَت سألؾغ التي حهُلها و
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طاث الىلي الىاخض وسألؾغ الُٓيرة وطاث الضزل املدضوص وؤبىاء سألؾغ املهىػة ؤصخاب الشهاصاث الهاؾلين 

ت مً زالٛ الخضزل بــ  والًاث وهي  4نً الهمل ...  وطلٚ بالىالًاث املهضصة بسؿغ الاعهاب وطاث سألولٍى

ُطت والٓ ً والٓيروان لُاثضة املهضًت ْو ؤؾغة، بلى حاهب والًتي جىػع وؾُضي بىػٍض والىالًاث  100طٍغ

ؤؾغة جم  225الثالر املبرمجت مؿبٓا وهي حىضوبت والٙاٍ وجىػع وؾُضي بىػٍض وؾلُاهت ؤي بمجمىم 

 .2017الخضزل لُاثضتها ؾىت 

 

 المدرسي في المناطق الريفية:: عدد اإلعداديات المنتفعة بالبرنامج الوطني لالنقطاع 2.1.1.1المؤشر 

هىص طلٚ بلى حملت مً سألؾباب ؤهمها: 2017باليؿبت لؿىت  % 66جم حسجُل وؿبت اهجاػ جٓضع بـ  َو

 

  جم زالٛ هظه الؿىت الاْخطاع في الخضزل نلى مضعؾت بنضاصًت ومضعؾت ابخضاثُت بمىؿٓت نين

هما في مغخلت ؤولى زالٛ ؾىت ؾلؿان مً مهخمضًت ياع الضماء بىالًت حىضوبت، بهض ؤن جم ججهيز 

اث ما بين الضعاؾت، وفي ؾىت  2016  2017بٓانخين مخهضصة الازخطاضاث الخخػان الخالمُظ في ؤْو

جم الخضزل مً زالٛ املدىع الخاص بالخم٘ين الاْخطاصي خُث جم جىُُظ مشغوم الخم٘ين 

هاث نً الخهلُم في املىاؾٔ الاْخطاصي لُاثضة ؤمهاث الخالمُظ املهضصًً باالهٓؿام املضعس ي واملىٓؿ

 ً ُُت خُث جم جٍٙى و في جغبُت  22الٍغ مىخُهت في جغبُت الىدل وجمُ٘نهً مً ججهيزاث لبهث مشاَع

 ً بمغؤة بمىؿٓت الُاًجت بمهخمضًت ياع الضماء مً والًت حىضوبت مً  30الىدل. ٖما جم إلانضاص لخٍٙى

ؿاب الخاص واؾالنهً نلى زالٛ بغمجت خطظ جدؿِؿُت لليؿاء في ؤهمُت الاهخطاب للخ

و )جم ج٘ين اليؿاء بين  مً٘ اؾخًاللها في بهث املشاَع غ في الجهت ٍو إلامٙاهُاث الؿبُهت التي جخَى

ُُغي  وججهيزهً بمهضاث جغبُت الىدل(. ٖما جم الخضزل في والًت الٓيروان مً  2018شهغي حاهُي َو

و في بؾاع هظا املشغوم شملذ زالٛ الُٓام بإًام جدؿِؿُت لليؿاء املىخُهاث في بهث املش  58اَع

 مىخُهت مً  مهخمضًت هطغ هللا )منٛز مهيري وال٘باعة وؾُضي ؾهض( ومهخمضًت الهال.

 

هىص طلٚ باألؾاؽ بلى: 2017ٖما ؤن وؿٔ جىُُظ الخٓضًغاث باليؿبت لؿىت   لم ًً٘ بالُُُ٘ت املإمىلت َو

 ت لخىُُظ مسخلِ مٙىهاث امل  شغوم ومخابهخه،  هٓظ نلى مؿخىي املىاعص ال شٍغ

  غ مٙىهين ً الظي ًخم نلى نين املٙان هكغا لهضم جَى هٓظ في إلاؾاع املٙىن هكغا لخطىضُت الخٍٙى

ً امل ي الُالحي بىالًت حىضوبت. ؼ الخٍٙى  بمٖغ

 
في  %8: التقميص من نسبة األمية لدى النساء في الواليات المعنية بالتدخل بنسبة 3.1.1.1المؤشر 
 سنة(: كل %2) 2121غضون 
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بؾالّ الخجغبت الىمىطحُت بمىؿٓت الظهُباث بمهخمضًت الهال مً والًت  2016جم زالٛ ؾىت 

ؾىت( وطلٚ  40-15مىخُهت مً اليؿاء سألمُاث والالحي اهٓؿهً مب٘غا نً الضعاؾت ) 80الٓيروان لُاثضة 

حخمانُت وحمهُت "املغؤة بالخهاون بين وػاعة املغؤة وسألؾغة والؿُىلت ووػاعة التربُت ووػاعة الشاون الا 

ل الهمىمي للجمهُاث. وفي ؾىت  اصة" وطلٚ في بؾاع الخمٍى والًاث  10، جمذ بغمجت الخضزل في 2017والٍغ

هىص طلٚ بلى حملت مً سألؾباب ؤهمها:  بال ؤهه لم ًخم جىُُظ املشغوم َو

ظه نلى والًاث مبالًا َُه هكغا لهضم ْضعة الىػاعة نلى جىُُ 10حهخبر بغمجت الخضزل في  -

ت لخىُُظه بمسخلِ مٙىهاجه، ين الىؾني والجهىي هدُجت هٓظ املىاعص ال شٍغ  املؿخٍى

اصة"  - زالٛ الخجغبت الىمىطحُت جم الانخماص في جىُُظ املشغوم نلى الشغاٖت مو حمهُت "املغؤة والٍغ

ل الهمىمي للجمهُاث وعضض الانخماصاث نلى  بلى ؤهه ؤمام غهِ الانخماصاث املسططت للخمٍى

 ٓاث الخىمُت لم ٌهض مً املمً٘ جىُُظ البرهامج بالشغاٖت مو الجمهُاث.هُ

 دعم تكافؤ الفرص بٌن الجنسٌن ومناهضة التمٌٌز والعنف ضّد المرأة: 2.1.1اليدف 
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نلى مباصت املؿاواة  2014: لٓض هظ صؾخىع الجمهىعٍت الثاهُت الطاصع في حاهُي جٓضًم الهضٍ: 

ونضم الخمُيز بين الجيؿين وهي مباصت ٗىهُت التزمذ جىوـ بخدُٓٓها مً زالٛ مطاصْتها نلى 

غاَت بلى الهمل نلى مىاهػت لمغؤة هظا بإلاوؿاهُت لحل الاجُاُْاث الضولُت املخهلٓت بدّٓى 

ف
الهد

1
.2
.2

: 
ضّد المرأة

ف 
ضة التمٌٌز والعن

ن ومناه
سٌ

جن
ن ال

ص بٌ
عم تكافؤ الفر

د
 

مؤشرات قيس 
 األداء

وحدة 
 المؤشر

تقديرات 
 سنة

2116 

انجازات 
سنة 
2116 

نسبة 

االنجازات 

مقارنة 

بالتقدٌرات 

سنة 

1026 

تقدٌرات 

سنة 

1027 

(2) 

انجازات 

سنة 

1027 

(1) 

نسبة 

االنجازات 

مقارنة 

بالتقدٌرات 

% 

(1( / )2) 

المؤشر 
1.2.1.1 : 

الترفيعععع  فععععي 
نسعععبة تواجعععد 
النسععععاء فععععي 
الحيعععععععععععععععععععععاة 
السياسعععععععععععية 
 ومواق  القرار 

 %- - - نسبة

 تحقيــق نســبة
فـــي   % 35

المجمـــــــــــــــــــــس 
البمديــــــــــــــــــــــــة/ 
ارتفـــاع نســـبة 
 2تصل إل  

)خـــــــــــ ل  %
فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

 المخطط(

 
 

% 

المؤشعععععععععععععععععر 
2.2.1.1: 

ععععدد النسعععاء 
ضعععععععععععععععععععحايا 
العنعععععععععععععععععععععف 
المنتفعععععععععععات 

الخعععععععععععدمات ب
التععي تسععدييا 

 .الوزارة

 

 كمي
 وكيفي

فتح مركز 
األمان 

لحماية النساء 
ضحايا 

العنف: في 
 100حدود 

منتفعة 
بخدمات 
المركز 

 100و
منتفعة 

مات بخد
مركز 
االحاطة 
النفسية ببن 
 عروس

- 240 
منتفعــــــــة مــــــــن 
مركــــز األمــــان 

 +100 
منتفعــــــــة مــــــــن 
خــدمات الخــط 

 األخضر
 

% 

منتفعة  240 -
من مركز 
 100األمان + 

منتفعة من 
خدمات الخط 
 األخضر
 

التعهد 

 122بـ

 إمرأة وطفل

 1137و
منتفعة من 
خدمات الخط 
 األخضر

في  52%

إطار التعهد 
بمركز 
 األمان

 %1137و
نتفعة من م

خدمات الخط 
 األخضر
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حمُو ؤشٙاٛ الهىِ املؿلـ نلى اليؿاء والُخُاث بانخباعه مكهغا ضاعزا للخمُيز املبني نلى 

 الىىم الاحخماعي وللمؿاؽ بال٘غامت والخّٓى إلاوؿاهُت للمغؤة. 

احهت وػاعة املغؤة وسألؾغة والؿُىلت بالخهاون مو حمُو سألؾغاٍ املخضزلت في املجاٛ بلى مغ  حهملو 

ت وجىحُه البرامج والخضزالث  الجيؿين ال ؾُما نبر لخدُٓٔ جٙاَا الُغص بين الٓىاهين الخمُيًز

ت املغؤة في الخُاة الهامت بصماج مٓاعبت الىىم الاحخماعي في الؿُاؾاث الهامت  وجضنُم مشاٖع

هت والشإن املدلي ومىاضلت جىُُظ إلاؾتراجُجُت الىؾىُت ملىاهػت الهىِ غض املغؤة. مغاح

ٓا مٙىهاث الخؿت الىؾىُت إلصماج ومإؾؿت الىىم الاحخماعي  للمخًيراث واملؿخجضاث وجدُُنها َو

ض جم بالخطىص زالٛ ؾىت    اث الهمل للنهىع بإوغانها ْو التي جمـ ْػاًا املغؤة وؤولٍى

 في هظا إلاؾاع:  2017

 ُضة الىػٍغة،اهجاػ ًىم بنالمي خٛى مجلـ الىكغاء لُاثضة ؤنػاء املجلـ جدذ بشغاٍ الؿ 

  ش  ،2017ؤوث  08نغع الخؿت زالٛ الجلؿت سألولى للمجلـ واملىهٓضة بخاٍع

  ،ني لُاثضة سألنػاء  جدضًض عوػهامت نمل املجلـ ووغو بغهامج جٍٙى

مبر وصٌؿمبر  لُت وؤٖخىبغ  وهَى يُت لُاثضة ؤنػاء اللجىت زالٛ شهغ حٍى  .2017جىُُظ صوعاث جٍٙى

 

دعم تكافؤ الفرص بٌن  :1.2.2مؤشرات قٌس األداء الخاصة بالهدف مقارنة بٌن تقدٌرات وإنجازات 

 الجنسٌن ومناهضة التمٌٌز والعنف ضّد المرأة

 :2017جدلُل وجُؿير الىخاثج التي جم جدُٓٓها مٓاعهت بالخٓضًغاث لؿىت  

 : دعم تكافؤ الفرص بٌن الجنسٌن ومناهضة التمٌٌز ضّد المرأة.1-2-2الهدف 

 رفٌع من نسبة تواجد النساء فً الحٌاة السٌاسٌة ومواقع القرارالت :2.1.2.2المؤشر 
 

  غحـو طلـٚ بلـى ضـهىبت غ ماشغ اهؿالّ وماشغ بلىى خاٛ صون ُْاؽ جٓضم الاهجاػ، ٍو بن نضم جَى

غ ماشــغ خــٛى نــضص اليؿــاء فــي مىاْــو الٓــغاع لُــخم مــً زاللــه  وغــو ماشــغ اهؿــالّ هكــغا لهــضم جــَى

و   بلىيها.حصخُظ الىغو ووغو سألهضاٍ املخْى

ض جم في بؾاع جدُٓٔ هظا املاشغ:  ْو

   في نملُت الخسؿُـ الخىمىي في مسخلِ الٓؿاناثالىىم الاحخماعي نلى بصماج مٓاعبت  الهمل 

في الؿُاؾاث الهامت هظه املٓاعبت وغو إلاؾاع املاؾؿاحي والٓاهىوي وإلاحغاجي إلصماج مً زالٛ 
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ا ومدلُا.وامليزاهُاث وفي الخؿـ والبرامج الٓؿانُت مٖغ ا وحهٍى وفي هظا إلاؾاع وبهض بخضار  ٍؼ

مجلـ الىكغاء للمؿاواة وجٙاَا الُغص بين املغؤة والغحل جدذ بشغاٍ الؿُض عثِـ الخٙىمت 

٘ت بمٓخض ى  2017جم في ؾىت  حؿمُت ممثلي الهُاٗل الخٙىمُت ومٙىهاث املجخمو املضوي الشٍغ

ض جمذ مغاحهت مٙىهاث الخؿت  . هظا2017حاهُي  25ْغاع مً عثِـ الخٙىمت ماعر في  ْو

ٓا الىؾىُت إلصماج ومإؾؿت الىىم الاحخماعي  للمخًيراث واملؿخجضاث التي جمـ وجدُُنها َو

اث الهمل للنهىع بإوغانها، زم جّم نغغها بمىاؾبت اوهٓاص الجلؿت سألولى  ْػاًا املغؤة وؤولٍى

ش   .2017 ؤوث 08للمجلـ واملىهٓضة بخاٍع
  ني لُاثضة سألنػاء، خُث اهخُو  ٖما جم جدضًض عوػهامت نمل املجلـ ووغو بغهامج جٍٙى

لُت وؤٖخىبغ  ىِخين زالٛ شهغ ي حٍى  .2017سألنػاء بضوعجين جٍٙى

ؼ البدىر والضعاؾاث والخىزُٔ ٖما ؾاهم  في الهمل نلى جدُٓٔ هظا املاشغ مً  خٛى املغؤة وإلانالممٖغ

 زالٛ:
 

 في مجال الدراسات والبحوث:
 

ؼ صعاؾت خٛى "امل - ػذ هظه الّضعاؾت نً املاّصة التي حمهها املٖغ
ّ
ت الؿُاؾُت للمغؤة": جمس شاٖع

ت املغؤة في الخُاة الؿُاؾُت بهض  نلى هامش الّضوعاث الّخضٍع ُت املىكمت مً ْبله خٛى مشاٖع

ىعة زالٛ ؾىت 
ّ
خُث جّم بهجاػ خىاعاث وحمو شهاصاث مو  EAFبضنم املمّىٛ سألملاوي  2013الث

ً في  الخُاة الؿُاؾُت ؤو ًغيبن في مماعؾت الخُاة الؿُاؾُت مؿخٓبال،  وؿاء شاٖع

ؿاء: جىضعج في بؾاع مخابهت ال٘خاباث نبر  -
ّ
بهجاػ آلُت ًٓكت خٛى الخىاٛو إلانالمي للّخم٘ين الّؿُاس ي للي

ؿاء
ّ
ت خٛى مىغىم الخم٘ين الّؿُاس ي للي ُّ   .مسخلِ الّصخِ الّخىوؿ

 .2017ث زالٛ ؾىت مىاضلت نملُت الخدُين وبصزاٛ املهؿُا -

ل  -
ّ
ت بالىقُُت الهمىمُت" وجمث بهث ْانضة بُاهاث خٛى "الخىوؿُاث في مىاْو املؿاولُت إلاصاٍع

ت بالٓؿام الهام  ت إلاصاعٍّ ُّ ؿاء في مىاْو املؿاول
ّ
هظه الٓانضة ؤصاة عضض وجدلُل للىاْو امل ي للي

ًّ بلى مىاْو الٓغاع.  وآللُاث هُاطه

الضعاؾـــــت املخهلٓـــــت بخىاحـــــض املـــــغؤة بالىقُُـــــت الهمىمُـــــت وهُاطهـــــا بلـــــى جىكــــُم ملخٓـــــو لخٓـــــضًم هخـــــاثج  -

ش   ،2017صٌؿمبر  22مىاْو في جىوـ بخاٍع

 

 في مجال التكوين:
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ؼ الّضولي  - ي" بضنم مً املٖغ
ّ
إن املدل

ّ
ؿاء وبصاعة الش

ّ
ؿاء املهخمضاث "الي

ّ
ت لُاثضة الي ُّ جىكُم صوعة جضٍع 

ي والخ٘م الّغشُض.
ّ
 للخ٘م املدل

ت. جىكُم خملت - ًّ ؿاء في إلاهخساباث البلض
ّ
ت الي  جدؿِؿُت نبر الىاب لضنم مشاٖع

ت.  - ًّ ؿاء نػىاث املجالـ البلض
ّ
ت وآلُاث ؤزظ الٓغاع لُاثضة الي ُّ ت الؿُاؾ  بنضاص صلُل خٛى املشاٖع

ت" مً  - ًّ خاث لإلهخساباث البلض
ّ

ت الّخهامل إلانالمي مو املغش ُّ ت للصخاَُين خٛى "ُُٖ ُّ جىكُم صوعة جضٍع 

خاث.ؤحل 
ّ

خين واملغش
ّ

ت مىطُت للمغش ُّ  حًؿُت بنالم

ت الؿُاؾُت  - جىكُم صوعة بمىاؾبت جٓضًم الىخاثج سألّولُت لضعاؾت الخىاٛو إلانالمي ملىغىم املشاٖع

ؿاء.
ّ
 للي

ت خٛى الُػاءاث آلامىت.  - ُّ  جىكُم عخلت صعاؾ
 

 .لوزارةالتً تسدٌها االخدمات ب: عدد النساء ضحاٌا العنف المنتفعات 1.1.2.2لمؤشر ا

  :2217تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 
 
ؼ سألمان: -  زضماث إلاًىاء والخههض باملٖغ

 
ؼ سألمان لليؿاء ضخاًا الهىِ بـ بِىما جم وغو جٓضًغاث  2017بمغؤة وؾُل في ؾىت  120جم الخههض بمٖغ

هىص طلٚ بلى حملت مً سألؾباب ؤهمها:بمغؤة مىخُهت بالخضماث التي ًٓضمه 240اهجاػ جٓضع بـ ؼ َو  ا املٖغ

ؼ، -  مدضوصًت اؾدُهاب املٖغ

ؼ ًٓضع بـ  - ؼ يير ْاصع نلى  3مهضٛ بْامت اليؿاء املهىُاث وؤؾُالهً باملٖغ ؤشهغ مما ًجهل املٖغ

ؼ بغناًت ؤؾُالهً في  ؼ لهملهً وجُ٘ل املٖغ اث )مىاضلت اليؿاء املُٓماث باملٖغ اؾدُهاب وؿاء ؤزٍغ

   يُابهً(،

ت واملالُت ونضم الٓضعة نلى بناصة جىقُِ سألنىان هكغا للطبًت  - هٓظ نلى مؿخىي املىاعص ال شٍغ

ىا مىحها وازخطاضاث مهُىت،  الخطىضُت للخضماث املٓضمت والتي جخؿلب جٍٙى

في املٓابل حهمل الىػاعة نلى جدؿين الخضماث املىحهت لليؿاء ضخاًا الهىِ زاضت بهض ضضوع الٓاهىن 

املخهلٔ بالٓػاء نلى الهىِ غض املغؤة والظي مً غمً َطىله بلؼام الضولت بةخضار  58نضص سألؾاس ي 

يز مغاٖؼ همىطحُت الؾخٓباٛ و بًىاء اليؿاء ضخاًا مغاٖؼ إلًىاء اليؿاء ضخاًا الهىِ. لظلٚ جم ج ٖغ

مغاٖؼ  02مغاٖؼ بًىاء و 4والًاث )جىوـ، حىضوبت، الٓيروان، ضُاْـ، ُْطت ومضهين( :  06الهىِ في 

ً ومغآَتو  بهطاث، ٘ت في املجاٛ  جٍٙى الٓاهىوي واملاؾؿاحي واملنهجي والشغاٖت الجمهُاث الشٍغ

 .في بؾاع جىُُظ بغهامج "مؿاواة" املمٛى مً الاجداص سألعوبي والدش ُٚ
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  1899"وتوجيو النساء ضحايا العنف  لإلنصاتخدمات الخط األخضر: 

 
 وؿاء مهىُاث،  % 98ملت زاضت بالهىِ املؿلـ نلى اليؿاء منها مٙا 1137جلٓي الخـ سألزػغ لــــ  -

ت للخـ سألزػغ، - ؼ املىاعص ال شٍغ  حهٍؼ

  .و مً الاهخُام بسضماجه ِ بالخـ سألزػغ وبمهامه مما َع  بهخاج صناثم اجطالُت للخهٍغ

ير املىاعص ال  ٍى نىض هظه إلاًجابُاث والتي ًمً٘ جضنُمها مً زالٛ جَى ت لً٘ ال ًمً٘ الْى شٍغ

ت لُٓضم الخـ سألزػغ زضماجه مو الهلم وؤن الخـ  24ؾانت/ 24و 7ؤًام/  7واملالُت الػغوٍع

 ؤًام في سألؾبىم. 5ؾاناث ًىمُا ولـ 08ًيشـ خالُا ملضة 

 :من برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال (OS3) 3تم انجازه في إطار اليدف  ما

 بالٓاهىن سألؾاس ي للهىِ غض املغؤةاهجاػ خملت اجطالُت " الٓاهىن مهإ" ل ِ  لخهٍغ

  مً زالٛ : 1899صنم الخـ سألزػغ 

  الشغوم في بنضاص جؿبُُٓت بنالمُت لدسجُل املٙاملاث الىاعصة نلى الخـ بهضٍ مخابهت

 جؿىع بؾضاء الخضماث،

  ّغ نمل مغاٖؼ اؾخٓباٛ و ً إلاؾاعاث الهاملت في الخـ سألزػغ َو جٍٙى

 الاؾخمام الهاجُي،

ؼ البدىر والضعاؾاث والخىزُٔ مصنم   - الهجاػ صعاؾت خٛى جمثالث الغحاٛ  خٛى املغؤة وإلانالمٖغ

 و الُخُاث خٛى الهىِ املؿلـ نلى اليؿاء،

ؼ البدىر والضعاؾاث والخىزُٔ صنم  - الهجاػ بؾتراجُجُت الىؾىُت إلهخاج  خٛى املغؤة وإلانالممٖغ

 ماشغاث الهىِ املبني نلى الىىم الاحخماعي،

 
ؼ البدىر والضعاؾاث والخىزُٔ والانالم خٛى املغؤةهم ٖما ؾا في الهمل نلى جدُٓٔ هظا  مٖغ

 املاشغ مً زالٛ:
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وهي آلُت جخابو و  :إنجاز آلية يقظة حول التناول اإلعالمي لظاىرة العنف المسّمط عمى الّنساء

خلِ الّصخِ قاهغة الهىِ املبني نل الّىىم إلاحخماعي مً زالٛ مخابهت ال٘خاباث نبر مس جضعؽ

ت. ُّ  الّخىوؿ

في مجال الّرصد: وض  استراتيجّية وطنّية إلنتاج مؤّشرات خصوصّية حول العنف المبني عمى الّنوع 
  :اإلجتماعي

  ــــغاث الهىــــِ املبنــــي نلــــى الّىــــىم إلاحخمــــاعي ؾــــِخم ؾُلــــت ؾــــىت
ّ

مىاضــــلت ألوشــــؿت املغضــــض خــــٛى ماش

لــي وػاعاث الصــّخت وال 2017
ّ
ٓت مــو ممث ُّ ــت جىكــُم وعشــاث غــ ُّ ــاون إلاحخمان

ّ
ــت والش ُّ هــضٛ والّضازل

ـت لٓـِـ قـاهغة الهىـِ املبنـي ُّ ـت وهىن ُّ ـغاث ّٖم
ّ

نلـى الّىـىم  واملجلـ الىؾني لإلخطاء لطُايت ماش

 إلاحخماعي في جىوـ بجمُو ؤشٙالها.

  ــامل للٓػـــاء نلـــى
ّ

ـــت واؾــهت ملشـــغوم الٓـــاهىن الش ُّ أي "مـــً ؤحـــل مىاضــغة مضه جىُُــظ البرهـــامج الخــضٍع

ان فــي بؾــاع الهىــِ غــّض املــ
ّ
دــاص سألوعوبــي وضــىضّو سألمــم املّخدــضة للؿــٙ

ّ
ُلــت" بــضنم مــً إلاج

ّ
غؤة والؿ

ؿاء والّغحـاٛ فـي جـىوـ
ّ
مـاث املجخمـو املـضوي الّىاشـؿت فـي  بغهامج جغؾُش املؿاواة بين الي

ّ
لُاثـضة مىك

 مجاٛ خّٓى إلاوؿان وخّٓى املغؤة جدضًضا. 

 
 دورات تدريبّية: 4 تنظيم

  :ؾــــــُضي بىػٍــــــض،  2017َُُــــــغي  24-22الــــــّضوعة سألولــــــى ،ً )الىالًــــــاث املؿــــــخُُضة: ُْطــــــت، الٓطــــــٍغ

 .جىػع(

  :اهُــــت
ّ
)الىالًــــاث املؿــــخُُضة: املهضًــــت، ؾىؾــــت، ضــــُاْـ، امليؿــــخير،  2017مــــاعؽ  10-8الــــّضوعة الث

 .الٓيروان(

  :الثت
ّ
ل  14-12الّضوعة الث ً، ْابـ، ْبلي، مضهين( 2017ؤٍَغ  .)الىالًاث املؿخُُضة: جؿاٍو

  الىالًاث املؿخُُضة: الٙاٍ، ؾلُاهت، حىضوبت، باحت( 2017ماي  07-05ة الّغابهت: الّضوع(. 

ضًِ بالُىم الهالسي للمغؤة وغمً ؤوشؿت بغهامج صنم املؿاواة بين اليؿاء  في بؾاع اخخُاالث الٍ٘غ

  :جّم والغحاٛ في جىوـ "مؿاواة"
   ٍـــض ُـــىو خـــٛى جىكـــُم لٓـــاء خـــىاعي مـــو ضـــاخباث وؤصـــخاب الٓـــغاع جدـــذ شـــهاع  "هؼ   ٘ "مشـــغوم  :و هد

دـــاص سألوعوبـــي وضـــىضّو سألمـــم 
ّ
الٓـــاهىن سألؾاســـ ي للٓػـــاء نلـــى الهىـــِ غـــّض اليؿـــاء" بـــضنم مـــً الاج

 املّخدضة للؿٙان، 
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  ٛ ىـــِ  :جىكــُم وعشــت جُ٘يــر خـــى ؿــاء ضــخاًا اله 
ّ
ــل بالي ُّ ــت لخــضماث إلاخاؾـــت والّخ٘ ُّ "الّضعاؾــت الُُ٘

ىخُهاث بخىوـ ال٘بري 
 
ؿضي الخضماث وامل  ،"مو م 

  "جىكــُم لٓــاء مــو ضــاخباث وؤصــخاب الٓــغاع خــٛى "الهىــِ املبنــي نلــى الىــىم إلاحخمــاعي، الخطــُلت

    2017ؤوث 

  ـغاث الهىـِ املبنـي
ّ

ـت إلهخـاج ماش ُّ ت الىؾى ُّ ٓت زالثـت خـٛى إلاؾـتراجُج ُّ جىكُم وعشت نمل جٓىُت مػ

دـــــاص
ّ
ان وإلاج

ّ
سألوعوبـــــي فـــــي بؾـــــاع  نلــــى الّىـــــىم إلاحخمـــــاعي بالخهـــــاون مــــو ضـــــىضّو سألمـــــم املّخدـــــضة للؿــــٙ

 بغهامج "مؿاواة".

 

 : األسرة 2البرنامج الفرعي 

1.1.1 

 
جدؿين هىنُت الخضماث املٓضمت لُاثضة سألؾغ بمسخلِ والًاث الجمهىعٍت نبر بخضار  جقدًم الهدف=

 َغاص سألؾغ.مغاٖؼ حؿضي زضماث مخىىنت ومخٙاملت ملسخلِ عواصها مً ؤ

 

ف 
ليد

ا
1.
2.
1

 :
سرة

 األ
ئدة

 لفا
دمة

لمق
ت ا

دما
الخ

عم 
د

 مؤشرات قٌس األداء 
وحدة 

 المؤشر

تقدٌرات 

1026 

إنجازات 

1026 

نسبة 

اإلنجازات 

مقارنة 

 بالتقدٌرات

1026 

تقدٌرات 

1027 

(2) 

إنجازات 

1027 

(1) 

نسبة 

اإلنجازات 

مقارنة 

بالتقدٌرات 

(1(/)2)% 

نضص  =0.0.7.0املؤشس

ُهين بسضماث املغاٖؼ املىخ

 املدضزت في مجاٛ سألؾغة

 شخص

- - - 0111 7:18 470  

 = 7.0.7.0املؤشس

نــــــــــــــــضص سألؾــــــــــــــــغ املىخُهــــــــــــــــت 

 ببرهامج املغآَت الهاثلُت .

 شخص

- - - 500 <39 

 

0;: 

 = دعم الخدماث املقدمت لفائدة ألاسسة0.7.0الهدف 
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 9زسم بياوي عدد

 
 نضص املىخُهين بسضماث املغاٖؼ املدضزت في مجاٛ سألؾغة :1.1.2.1المؤشر

 
هــىص طلــٚ باألؾــاؽ بلــى وهــي وؿــبت حُــضة   2017ؿىت باليؿــبت لـــ % 470اهجــاػ جٓــضع بـــ جــم حســجُل وؿــبت  َو

   حملت مً سألؾباب مً ؤهمها:

جدّؿــــً هىنُــــت الخــــضماث التــــي جٓــــضمها مغاٖــــؼ إلاعشــــاص والخىحُــــه سألؾــــغي باإلغــــاَت بلــــى جىىنهــــا واؾــــخجابتها 

ــؼ 3258 املؿــخُُضًً نــضصبلــٌ لخاحُــاث ولخؿلهــاث سألؾــغ بمىــاؾٔ جىاحــضها  خُــث  بلــٌ فــي خــين  باحــت بمٖغ

ـــؼ 1447 غحـــو طلـــٚ ؤؾاؾـــا بلـــى الـــضوع الهـــام الـــظي  4705بمجمـــىم  الخػـــامً حـــي بمٖغ شخطـــا مؿـــخُُضا ٍو

ــــٔ اجُاُْــــت الشــــغاٖت املبرمــــت مههــــا فــــي  ت نلــــى هــــظه املغاٖــــؼ والتزامهــــا بخههــــضاتها َو جٓــــىم بــــه الجمهُــــت املشــــَغ

ــل ْــضع بــــ  ــت الغاحهــت  ؤلــِ صًىــاع بلــى 165الًــغع بخمٍى حاهــب هجانــت الخيؿــُٔ بُنهــا وبــين املىــضوبُاث الجهٍى

بـالىكغ للـىػاعة بمىـاؾٔ جىاحــضها واهُخاخهـا نلـى مدُؿهـا  بمــا م٘نهـا مـً ٖؿـب زٓــت مدؿـاٖني جلـٚ املىــاؾٔ 

 وؤجاح لها جدُٓٔ هخاثج مغغُت. 

 

 عدد المنتفعٌن المجموع

بخدمات مركز اإلرشاد 

والتوجٌه األسري بحً 

 التضامن

المنتفعٌنعدد   

بخدمات مركز 

االرشاد والتوجٌه 

 األسري

 بباجة

 األوشطت والخذماث

 عدد األسر التي تم استقباليا بالمركز 1087 2342 3429
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ةمتابعة نفسيعدد األسر التي تمتعت ب 734 447 1181  

149 
62 

واستشارة  عدد األسر التي تمتعت بتدخل 87
ة قانوني  

وساطة عائميةت بعدد األسر التي تمتع 72 32 104  

607 

542 

التوعية والتحسيس عدد األسر التي تمتعت ب 65
لتنمية الوعي والسموك الحضاري لدى الفرد 

 واألسرة والمجتم 

1993  

1991 

 

التمكين عدد األسر التي تمتعت ب 2
) الحياة الزوجية ، التربية االجتماعي
 الوالدية...

 ين االقتصاديلتمكبا عدد األسر التي تمتعت 468 184 652

 دورات تأىيل وتكوين 17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17

*4705  المجموع 2447 3158 

 *باعتبار المنتفعٌن بالخدمات خارج المركز

 

 .نضص سألؾغ املىخُهت ببرهامج املغآَت الهاثلُت: 2.1.2.1المؤشر

 

هـىص طلـٚ باألؾـاؽ بلـى حملـت مـً سألؾـباب  2017باليؿـبت لــؿىت  % 187جم حسـجُل وؿـبت اهجـاػ جٓـضع بــ  َو

 مً ؤهمها:

 

فـــي مجـــاٛ النهـــىع باألؾـــغ وصنهمـــا اْخطـــاصًا مـــً زـــالٛ جىُُـــظ سألوشـــؿت الخاضـــت بـــالخم٘ين الاْخطـــاصي  -

لألؾغ طاث الىغهُاث الخاضت الىالًاث املبرمجت واؾخ٘ماٛ جىُُظ ؤوشؿت الـضنم الاْخطـاصي لألؾـغ طاث 

 الىالًاث املبرمجت ؾابٓا. الهاثل الىخُض بمغؤة بباقي

ت والخىنُـت  - في مجاالث التربُت الىالضًت والتربُت املالُت وإلانضاص للخُاة الؼوحُت ووشغ الثٓاَـت سألؾـٍغ

غحو طلـٚ ؤؾاؾـا بلـى الـضوع الهـام الـظي جٓـىم بـه الجمهُـت  والخدؿِـ لخىمُت الىعي والؿلٕى الخػاعي ٍو

ت نلى مغاٖؼ الاعشاص والخىحُه سألؾ ـٔ املشَغ اهـت وباحـت والتزامهـا بخههـضاتها َو غي بخي الخػامً مً والًت ؤٍع

ـت الغاحهـت  اجُاُْت الشغاٖت املبرمت مهها في الًغع بلى حاهب هجانت الخيؿُٔ بُنها وبين املىـضوبُاث الجهٍى
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بـالىكغ للـىػاعة بمىـاؾٔ جىاحــضها واهُخاخهـا نلـى مدُؿهـا  بمــا م٘نهـا مـً ٖؿـب زٓــت مدؿـاٖني جلـٚ املىــاؾٔ 

 ُٓٔ هخاثج مغغُت. وجد

 
لخم٘ـــين الاحخمـــاعي لألؾـــغ واملٓطـــىص بـــه جىُُـــظ بـــغامج الشـــغوم فـــي جىُُـــظ ؤوشـــؿت ا 2017ٖمـــا جـــم ؾـــىت 

ــض جــم اؾــتهضاٍ  غ الهٓلُــاث ْو بنــضاص الشــباب للخُــاة الؼوحُــت والتربُــت الىالضًــت واملطــالخت الهاثلُــت وجؿــٍى

ً وؾــــُضي بىػ  ُطــــت وباحــــت والٓطــــٍغ ؿــــتهضٍ ي ح.ص، وهــــؤ305ٍــــض بمــــا ُْمخــــه والًــــاث املهضًــــت والٓيــــروان ْو

بـــاع ؾـــً و  ـــت مـــً شـــباب وؤولُـــاء ٖو ىـــضعج زاضـــت فـــي بؾـــاع الخؿـــت الىؾىُـــت ملٓاومـــت جمسخلـــِ الشـــغاثذ الهمٍغ

غ الهٓلُاث والخٓلُظ مً خضة جإزغ ؾً الؼواج والؿالّ في جىوـ. غمي بلى جؿٍى  إلاعهاب ٍو

 

 
 ةاألسر 1للبرنامج الفرعً تنفٌذ إطار القدرة على األداء 

 7أهداف البرامج الفسعي

 ألاسسة
 املؤشساث

 املؤشساث

بلغ 

 املأمول 
 غير كاف مقبول 

 املجموع

   

  :1.2.1الهضٍ 
صنم الخضماث املٓضمت لُاثضة 

 سألؾغة
 

 : 1.1.2.1املاشغ

نضص املىخُهين بسضماث  الُػاءاث  املدضزت في   

 مجاٛ سألؾغة.

 

7:18 

   

 : 2.1.2.1املاشغ

 املىخُهت ببرهامج املغآَت الهاثلُت نضص سألؾغ 
<39 

   

 

 

 :التوجهات المستقبلٌة لتحسٌن األداء – 4

  ّـــٔ مهؿُـــاث بخطــاثُت مـــو ج ُــان ماشـــغ الاهؿـــال غــبـ سألهـــضاٍ واملاشــغاث بٙـــل صْــت َو

 وماشغ البلىى.

  و باهجـــــاػ البـــــرامج ٓـــــا للخىكـــــُم الهُ٘لـــــي للدؿـــــَغ ـــــؼ إلاصاعة الهامـــــت باإلؾـــــاعاث َو غـــــغوعة حهٍؼ

و املش  اَع
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  ؼ ْضعاث إلاؾاعاث الهاملت في ْؿـام املـغؤة فـي مجـاٛ بنـضاص امليزاهُـاث والخطـٍغ خؿـب حهٍؼ

 سألهضاٍ

 

ت - ؼي والجهىي باملىاعص ال شٍغ  واملاصًت املىاؾبت،  صنم إلاصاعة نلى املؿخىي املٖغ

ت.  - ت والجهٍى ٍؼ  بنضاص صلُل بحغاءاث ًدضص مهام ٗل مخضزل باإلصاعاث املٖغ

غ ُٖاءاث ال -  مغاٖؼ إلاعشاص والخىحُه سألؾغي، دؿُير لضي إلاؾاع املشٍغ نلىجؿٍى

ت في مجاالث الخسؿُـ والبرمجت والخطٍغ في امليزاهُت  - ٍؼ صنم ْضعاث إلاؾاعاث املٖغ

 خؿب سألهضاٍ .

ٍؼ - ا،  تصنم الالمٖغ  في ضُايت وجىُُظ البرامج وسألوشؿت حهٍى

ا وحهىٍا ومدالنهىع بالخسؿُـ الاؾتراجُجي  - ٍؼ  ،لُاوصنمه مٖغ

و - مت الخطٍغ في البرامج واملشاَع  خٖى
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 "الطفولة"برنامج 

 

 املضًغة الهامت للؿُىلت: مغاص الب٘غي  صص. ؾها:  رئٌس البرنامج  

 

 التقدٌم العام للبرنامج: .2

ت للضولت لخدُٓٔ الخٓضم  نمال نلى بًالء الؿُىلت املٙاهت التي حؿخدٓها في الخىحهاث الخىمٍى

اه إلاحخماعي، ٌؿمى بغ  هامج الؿُىلت بلى بعؾاء آلالُاث الُُ٘لت بػمان هماء الؿُل وعَاهه وجغبِخه والَغ

اثُت وخماثُت  جغبُت شاملت ومخىاػهت جخماش ى مو مخؿلباث املجخمو الخالي وطلٚ في بؾاع زؿـ نمل ْو

ٙا. ٙىن الؿُل والهاثلت َقها مدىعا وشٍغ  واضخت ًخأػع َقها نمل حمُو املخضزلين ٍو

يز حملت مً الخىحهاثب تبغهامج الؿُىل َهملو   :مسخلِ نىاضغه نلى جٖغ

  والُئاث الاعجٓاء بمؿخىي زضماث الخماًت والغناًت املىحهت لألؾُاٛ َاْضي الؿىض

 ،الهشت

 ،اًت سألؾُاٛ مً ؤؾباب التهضًض واملساؾغ الاحخمانُت  ْو

 ُىلت
ّ
 ،املؿاهمت في جىُُظ بغامج وؾُاؾت الّضولت في مجاٛ الّنهىع بٓؿام الؿ

 ُلاملؿاهم
ّ
ُل والخهٍغِ بدّٓى الؿ

ّ
 ،ت في وشغ زٓاَت خّٓى الؿ

 ٛاًت مً مكاهغ التهضًض املؿخجضة التي ًمً٘ ؤن ًخهّغع لها سألؾُا  ،املؿاهمت في الْى

 ،آلُت الهمل الشبٙي ٔ غ البرامج الاحخمانُت املىحّهت لألؾُاٛ َو  جؿٍى

 ُىلت
ّ
غ نمل املاؾؿاث املسخّطت في مجاٛ الؿ  ،جؿٍى

 ٙب
ّ

 .ي وجىؾُو مضاه وصاثغة بشهانهصَو الهمل الش

  
 في: 2016/2020وجخمثل جىحهاث املسؿـ الخىمىي 

 ،وغو مىكىمت مخٙاملت لخماًت الؿُىلت 

 ،جم٘ين ٗل ؾُل مً الهِش صازل ؤؾغة ؾبُهُت ؤو بضًلت 

 اع ؤؾُاٛبدٓهم في الالخداّ ب ؾىىاث(  5-3الؿُىلت املب٘غة ) جمخُو سألؾُاٛ في  ،طاث حىصة ٍغ

 ُ ت باملساؾغ.بجاخت التَر ٗاث املدَُى  ه لألؾُاٛ ووْاًتهم مً الهىِ والؿلى
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ـــخم الهمـــل خالُـــا نلـــى بنـــضاص بـــغامج جىُُظًـــت لٙـــل جىحـــه اؾـــتراجُجي ) ( جماشـــُا مـــو 2020-2016ٍو

ٗاَت الكغوٍ املىغىنُت إلهجاخها. ير   َترة مسؿـ الخىمُت الاْخطاصًت والاحخمانُت لخَى

لهمــــل هــــى الخمُيــــز الاًجــــابي للجهــــاث والُئــــاث ووحــــب الخىطــــُظ نلــــى ؤن مــــً مغج٘ــــؼاث زؿـــــ ا

الهشت واملدغومت جدُٓٓا ملبضؤي جٙاَا الُغص واملؿاواة بين سألؾُاٛ ؾهُا بلى الخض مـً الخُـاوث الجهـىي 

 في مسخلِ ماشغاث الخىمُت الاحخمانُت.

 :الهٌكلة 
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 :أهداف البرنامج واألولوٌات 

 

 األهداف:

 في: بلىيها املؼمو سألهضاٍخمثل ج

 هماه  ،خُام سألؾُاٛ بالخماًت وجمخههم بٙامل خْٓى
 ،جمخو سألؾُاٛ في بؾاع جٙاَا الُغص بدٓهم في الخيشُـ التربىي الاحخماعي املخىىم طي الجىصة 

 غ الُ٘اءة املهىُت لضي مسخلِ الُانلين في ماؾؿاث الؿُىلت  ،جؿٍى

 

 :األولويات 
 ير الخماًت الالػمت لألؾُاٛ  وغو ؾُاؾت نمىمُت مىضمجت لخماًت الؿُىلت وبغهامج جىُُظي لخَى

وزاضت املهضصًً منهم ؤو اللظًً ٌهِشىن وغهُاث هشاشت وعناًتهم في بؾاع بغامج حههض 

 وبخاؾت شاملت بهم في بؾاع مدُؿهم الؿبُمي ؤو باملاؾؿاث. 

 (تهضٍ بلى جمخُو 2025-2017وغو اؾتراجُجُا مخهضصة الٓؿاناث لخىمُت الؿُىلت املب٘غة ،)

اه والىمى حمُو الؿُا ٛ بسضماث الخىمُت في الؿُىلت املب٘غة طاث حىصة مً ؤحل جدُٓٔ الَغ

هاث والىُاط والجىصة ومغاحهت البرامج  الشامل للؿُل واحخمانُخه ، حهنى بمغاحهت الدشَغ

ُو في نضص الُػاءاث الهمىمُت املؿخٓبلت  البُضايىحُت وبغامج الخٙىًٍ سألؾاس ي واملؿخمغ والتَر

ت.لهخه الُئاث وزا  ضت باملىاؾٔ طاث سألولٍى

  ؼ صوع سألؾغة في بنضاص بغامج التربُت الىالضًت إلاحابُت التي حهمل نلى صنم ْضعاث سألولُاء وحهٍؼ

قههم وجىمُت مهاعاتهم  ير إلامٙاهُاث الالػمت لتَر إلاخاؾت بإبىا ها وجغبُتهم جغبُت بًجابُت مو جَى

 الخُاجُت.   

  ت و وغو وجىُُظ بغهامج صنم خٔ مشاٖع سألؾُاٛ في ضُايت وجُُٓم البرامج والؿُاؾاث واملشاَع

ت بلى حشٍغٚ سألؾُاٛ وسألزظ بأعا هم نىض جُُٓم وضُايت وجىُُظ البرامج  وصنىة الهُاٗل الىػاٍع

و الهامت.  والؿُاؾاث واملشاَع

    

 تقدٌم عام لإلنجازات اإلستراتٌجٌة الخاصة بالبرنامج: .1
 ٌة التً تم تحقٌقها والتً لها عالقة مباشرة أهم اإلصالحات واألهداف اإلستراتٌج

 بالبرنامج:
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  الاهؿالّ في بنضاص صعاؾت جُُٓمُت لخجغبت مشغوم إلاًضام بالهاثلت الظي اهؿلٔ الهمل به ؾىت

والظي اؾتهضٍ سألؾُاٛ املُ٘ىلين باملغاٖؼ املىضمجت للشباب والؿُىلت بىكام إلاْامت،  2012

ازل ؤؾغهم وطلٚ في بؾاع الخهاون مو مىكمت الُىهِؿُِ خُث جم جمُ٘نهم مً الهىصة للهِش ص

 وبُٓت املخضزلين.

  الهمل نلى بنضاص اؾتراجُجُت وؾىُت لالماؾؿاجُت في بؾاع الخهاون مو مىكمت الُىهِؿُِ مو

ي ًػمً مؿاهمت ؤهم الُانلين في مجاٛ عناًت الؿُىلت وخماًتهم  انخماص مىهج نمل حشاٗع

ٗاهىا هُاٗل نمىمُت ؤو   حمهُاث ؤو مىكماث. ؾىاء 

  ش ل  22جىُُظ جىضُاث املجلـ الىػاعي املىهٓض بخاٍع واملخهلٔ بـهغع " هخاثج صعاؾت  2016ؤٍَغ

حصخُظ ؾُاؾاث خماًت وجىمُت الؿُىلت املب٘غة نبر مٓاعبت ؤَػل الىكم لخُُٓم الؿُاؾاث 

ت  والؿُىلت بالخيؿُٔ ،" والتي جم بمٓخػاها جٙلُِ وػاعة املغؤة وسألؾغة SABERالهمىمُت التربٍى

" بالخهاون 2025-2017وإلاشغاٍ لىغو "بؾتراجُجُت مخهضصة الٓؿاناث لخىمُت الؿُىلت املب٘غة 

مو بُٓت الىػاعاث والهُاٗل الهمىمُت والخاضت واملجخمو املضوي طاث الهالْت بمجاٛ جىمُت 

 الؿُىلت املب٘غة. 

  تي ؤٖضث نلى غغوعة وغو اؾتراجُجُا ، ال2016بهجاػ جُُٓم وغهُت جىمُت الؿُىلت املب٘غة ؾىت

شاملت ومخهضصة الٓؿاناث لخىمُت الؿُىلت املب٘غة في جىوـ جإزظ بهين الانخباع زطىضُاث 

سألؾُاٛ في حمُو مؿخىٍاث همىهم جخم ضُايتها ؾبٓا ألهضاٍ املسؿـ الخىمىي الخماس ي 

لى ؾً الثماوي ( ختى ًخمً٘ ٗل ؾُل مً جلٓي زضماث طاث حىصة مىظ الىالصة ب2016-2020)

 .ؾىىاث
 

  أهم اإلنجازات والمشارٌع الكبرى التً تم القٌام بها لتحقٌق أهداف

 البرنامج وعالقتها بالنفقات التً تم تنفٌذها

  2025-2017بؾخ٘ماٛ مؿاع بنضاص "بؾتراجُجُت مخهضصة الٓؿاناث لخىمُت الؿُىلت املب٘غة "

خاضت واملجخمو املضوي طاث الهالْت بمجاٛ بالخهاون مو بُٓت الىػاعاث والهُاٗل الهمىمُت وال

 جىمُت الؿُىلت املب٘غة. 

  ُو في وؿب وغو زؿت مخٙاملت نلى غىء زاعؾت جىػَو ماؾؿاث الؿُىلت املب٘غة وطلٚ للتَر

ت.  إلاهخُام بسضماث التربُت في الؿُىلت املب٘غة طاث حىصة ، وزاضت في املىاؾٔ طاث سألولٍى

 ت وجُُٓم املهؿُاث في الؿُىلت املب٘غة.وغو هكام مهلىماحي لجمو ومخابه 

  اع البلضًت )تهُئت َػاءاث ؾُىلت  45عوغت بلضًت و 14مىاضلت بهجاػ بغهامج بناصة بخُاء ٍع

ُو في نضص سألؾُاٛ املىخُهين ببرهامذ صنم الهاثالث 2018مب٘غة باملاؾؿاث ؾىت  ( والتَر
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اع سألؾُاٛ بلى  والًاث  08ُل مىػنين نلى ؾ 3000مدضوصة الضزل لترؾُم ؤبىا ها في ٍع

ت. ُُت طاث سألولٍى  باملىاؾٔ الٍغ

  همىطجي في الؿُىلت املب٘غة ومغاحهت مهاًير وهكم الجىصة في ً ؼ جٍٙى إلاهؿالّ في تهُئت مٖغ

الؿُىلت املب٘غة، بغاَت لإلهجاػ صعاؾت خٛى ْضعاث سألولُاء وجمثالتهم في جغبُت وعناًت ؤبىا هم 

ت إلاحابُت.وطلٚ في بؾاع بغهامج التربُ  ت سألؾٍغ

  جم٘ين سألؾُاٛ املُ٘ىلين بىكام إلاْامت باملغاٖؼ املىضمجت للشباب والؿُىلت والظًً جم ْبىلهم

بؿ ب العجؼ الاْخطاصي ؤو الظًً ػالذ ؤؾباب التهضًض سألزغي لضيهم )ؾىء املهاملت، الخٓطير 

لضي ناثالتهم، مً الهىصة  البين في الغناًت، الاؾخًالٛ...(، مو جىاضل وحىص ضهىباث اْخطاصًت

للهِش في ؤؾغهم والاهخُام باملىدت املالُت املؿىضة لٙل ؾُل مو جإمين مغاْبت صوعٍت له مً ْبل 

املاؾؿت املخههضة به بلى حاهب الهمل نلى مغآَت سألؾغ وإلاخاؾت بها وصنم ْضعاتها الخخػان 

 ؤؾُالها. 

  ض جمً٘ مً الاهخُام ببرهامج إلاًضام الهاثلي  244مٓابل  2017ؾُال وؾُلت زالٛ ؾىت  267ْو

 .2016ؾُال وؾُلت زالٛ ؾىت 

  ٛؾىت  426بلٌ نضص سألؾُاٛ املُ٘ىلين بىكام إلاْامت باملغاٖؼ املىضمجت للشباب والؿُىلت زال

 ؾُال وؾُلت مً الاهخُام بسضماث هطِ إلاْامت. 1521، ٖما جمً٘ 2017

  ً٘باث الؿُىلت زالٛ ؾىت ؾُال وؾُلت مً الاهخُام بالخضماث  4493جم املٓضمت مً ْبل مٖغ

 .2016ؾىت  4339مٓابل  2017

  ب ؾُىلت و 22بغمجت تهُئت  2017جم زالٛ ؾىت ؼا مىضمجا بٙلُت  19مٖغ  ؤص. 3000مٖغ

  باث الؿُىلت. 7جمذ بغمجت  صعاؾاث َىُت إلخضار مٖغ
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 نتائج القدرة على األداء: .3

 :: تقدٌم لتنفٌذ مٌزانٌة البرنامج2.3

 مقارنة بالتقدٌرات 1027تنفٌذ مٌزانٌة البرنامج لسنة 

 التوزٌع حسب طبٌعة النفقة

 الدفع( تمادات)إع

 
 الوحدة : ألف دٌنار

 

 

 بٌان النفقات

   1027تقدٌرات 
إنجازات 

1027  (1) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقدٌرات

 ق. مالٌة
 األصلً

 ق. مالٌة
 التكمٌلً

(2) 

المبلغ          
(1 )- (2) 

نسبة اإلنجاز 

(1( / )2) % 

 99.89 96 90782 90877 89344 نفقات تصرف
 122 12 86914 86926 84913 تأجٌر عمومً
 99 26 2104 2130 2132 وسائل مصالح
 97 58 1763 1821 2321 تدخل عمومً

 99,92 10  23312 23332 21305 نفقات تنمٌة

        إستثمارات مباشرة

 99,92 12 13321 13331 12325 على المٌزانٌة
على القروض 

 الخارجٌة
       

        تموٌل عمومً

        على المٌزانٌة

على القروض 
 الخارجٌة

       

        صنادٌق خزٌنة

 99,90 206 104102 104208 202649 المجموع العام
 *دون اعتبار الموارد الذاتٌة
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 رنة بالتقدٌراتمقا 1027تنفٌذ مٌزانٌة البرنامج لسنة 

 التوزٌع حسب البرامج الفرعٌة

 )إعتمادات الدفع(

 
 الوحدة : ألف دٌنار

بٌان البرامج 
 الفرعٌة

   
 1027تقدٌرات 

  1027إنجازات 

(1) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقدٌرات

 ق. مالٌة
 األصلً

 ق. مالٌة
 التكمٌلً

(02) 

 

المبلغ          
(1 )- (2) 

نسبة اإلنجاز 
(1( / )2) 

 :2البرنامج الفرعً 
حماٌة األطفال 

 وضمان حقوقهم
93861 94231 94135 96 99,90% 

 :1البرنامج الفرعً 
التنشٌط التربوي 

 االجتماعً والترفٌه
7334 9628 9618 12 99.92 

 :3البرنامج الفرعً 
التفقد البٌداغوجً 

 وتنمٌة الكفاءات
454 349 349 0 100 

 %99,90 206 104102 104208 202649 مجموعال
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 : تقدٌم لنتائج القدرة على األداء وتحلٌلها:1.3

 انتفاع األطفال بالحماٌة وتمتعهم بكامل حقوقهم :1.1.2اليدف 
  :الؿُىلت نلى بنمـاٛ خٓـّى سألؾُـاٛ صون ؤي شـٙل مـً مىكىمت خماًت  جٓىمتقديم اليدف

ير ٗـــل الكـــغوٍ الُُ٘لــــت باخخػـــان سألؾُـــاٛ املهــــضؤشـــٙاٛ الخمُيـــز و  صًً والُاْـــضًً للؿــــىض جــــَى

ملؿـــــانضتهم  نلـــــى  جـــــىاػنهم الىُســـــ ي وإلاحخمـــــاعي دُٓـــــٔ جخمـــــاًتهم مـــــً ٗـــــل ؤشـــــٙاٛ التهضًـــــض و ل

جـــضنم صوع  فـــي بؾـــاع مٓاعبـــت وؿـــُٓت وججىُـــ هم إلاْطـــاء والتهمـــِش وطلـــٚ إلاهـــضماج فـــي املجخمـــو 

ت في مجاٛ إلاخاؾت بالؿُل.  سألؾغة وجمىدها سألولٍى

 

 بالحماٌة وتمتعهم بكامل حقوقهمانتفاع األطفال  :1.1.2اليدف 

ف 
هد

ال
1
.1
.2
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م 
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وت

 

 مؤشرات قٌس األداء
وحدة 
 المؤشر

تقدٌرات 
1026 

إنجازات 
1026 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 

بالتقدٌرات 
1026 

تقدٌرات 
1027 

(2) 

إنجازات 
1027 

(1) 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 

بالتقدٌرات 
(1(/)2) 

نسبة :1.1.1.2المؤشر

األطفال الذٌن تمت 
حماٌتهم دون اللجوء 

 للقضاء

% 58 50.4 86.89 60 81.6 136  
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:نسبة 2.1.1.2المؤشر

التكفل األسري 
 باألطفال

 

% 72.4 51  73  58 61.6 208 

عدد :3.1.1.2المؤشر

الدراسات والتقارٌر 
 والتشرٌعات

 

 %200 3 3 %200 1 1 عدد

 

 األطفال الذٌن تمت حماٌتهم دون اللجوء للقضاءسبة :ن1.1.1.2المؤشر 
 

 

 
 

الهاصَـــت بلـــى ببٓـــاء  إلاجُاُْـــت فـــي حًلُـــب الخـــضابير  2017زـــالٛ ؾـــىت  هجـــح مىـــضوبى خماًـــت الؿُىلـــت

 جُاُْـتالامـً مجمـىم الخـضبير  % 94.5بلُـه صازـل مدُؿـه الؿبُمـي فـي  ؿـانضةاملالؿُل في ناثلخـه وجٓـضًم 

 هىُــتملا الهُئـت بالخهــاون مـو ملالثـمحخمـاعي ازاضـت بدىكـُم ؾــّغ الخـضزل الا  جـضبيرا، وطلــٚ 6592 الٛمـً زـ

 .للؿُل ولهاثلخه ػمتحخمانُت الال الا  ؿانضةملوا بخٓضًم الخضماث

 
 
 
 



                                                          1027التقرير السنىي للقذرة على األداء لسنت 

   

 

54 
 

 نسبة التكفل األسري باألطفال1.1.22.المؤشر: 
 

 
 

هـىص طلـٚ َُمـا ًخهلـٔ بيؿـبت الخُ٘ـل سألؾـغي باألؾُـاٛ  % 108جم حسجُل وؿبت اهجاػ جٓضع بـــــ  َو

 بلى حملت مً سألؾباب ؤهمها: 

  باالنخمـــاص نلـــى مـــا جـــم جدُٓٓـــه زـــالٛ ؾـــىت  2017جمـــذ بغمجـــت الخٓـــضًغاث الخاضـــت بؿـــىت

مــــً هاخُــــت وؤزــــظا بهــــين الانخبــــاع إلاشــــٙالُاث والهىاثــــٔ التــــي خالــــذ صون جدُٓــــٔ  2016

 الىخاثج واليؿب املإمىلت باليؿبت لىُـ الؿىت مً هاخُت ؤزغي،

 ــــٔ الهمـــ ل بإهمُــــت بغهـــامج الالماؾؿــــاجُت الـــظي ً٘ــــغؽ خـــٔ الؿُــــل فـــي بٓاثــــه فـــي وؾــــؿه وعـــي ٍَغ

 الهاثلي، بانخباعها الُػاء الؿبُمي سألمثل لخدُٓٔ جىاػهه،

  مىاضـــــلت جىُُـــــظ املغاٖـــــؼ املىضمجـــــت للشـــــباب والؿُىلـــــت لبرهـــــامج إلاًـــــضام الهـــــاثلي وبًـــــالئه سألهمُـــــت

مــــــاصاث( ؤو مــــــً خُــــــث الخىُُـــــــظ الالػمــــــت ؾــــــىاء مــــــً خُــــــث البرمجــــــت )زاضــــــت نلــــــى مؿــــــخىي الانخ

 واملخابهت،

 ،و بَغاصًت جغاعي خٔ الؿُل في الهِش صازل ناثلت  صعاؾت وغهُاث سألؾُاٛ وبنضاص مشاَع

  ــت املؿلٓــت فــي مــىذ سألؾُــاٛ املُ٘ــىلين بىكــام إلاْامــت بــاملغاٖؼ املىضمجــت للشــباب والؿُىلــت سألولٍى

ا اهخُـــــذ ؤؾـــــباب التهضًـــــض فـــــي مدـــــُؿهم حًُيـــــر وغـــــهُاتهم وجمخـــــُههم ببرهـــــامج إلاًـــــضام الهـــــاثلي ٗلمـــــ

 سألؾغي واْخطغ عجؼ الهاثلت نً عناًت ابنها نلى ؤؾباب ونىامل اْخطاصًت مدػت،

  بيؿـــب  2017جـــم حســـجُل جؿـــىع فـــي نـــضص سألؾُـــاٛ املىخُهـــين ببرهـــامج إلاًـــضام الهـــاثلي زـــالٛ ؾـــىت

ـــؼ املىـــضمج للشـــباب والؿُىلـــت ببنـــزعث، وخُـــىػ، بـــً ْـــغصان   مخُاوجـــت، خُـــث ســـجل بٙـــل مـــً املٖغ

ــاصة جٓــضع بثالزــت ؤؾُــاٛ بسمؿــت ماؾؿــاث،  ــاصة جٓــضع بإعبهــت ؤؾُــاٛ، ٖمــا جــم ؤًػــا حســجُل ٍػ ٍػ

 )عاصؽ، مغهاّ، ؾاُْت ؾُضي ًىؾِ، ؾُضي بىػٍض،امليؿخير(،
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  جـــــضنُم بهـــــؼ املاؾؿـــــاث بةؾـــــاعاث مسخطـــــت )ؤزطـــــاجي هُؿـــــاوي و/ؤو ؤزطـــــاجي احخمـــــاعي( مثـــــل

ؼ املىضمج للشباب والؿُىلت ببن ْغص ؼ املىضمج للشباب والؿُىلت بباحت.املٖغ  ان واملٖغ

 

 عدد الدراسات والتقارٌر والتشرٌعات ذات العالقة بحقوق الطفل1.21.3.المؤشر: 

 

 
 

 ًخم الهمل نلى جدُين الىطىص الٓاهىهُت املخطلت بالؿُىلت ومالءمتها مً زالٛ:

 

 .بنضاص اجُاُْت م ؿؿت لالجُاُْت الضولُت لخّٓى الؿُل -

 خُص ي لػبـ الىطىص الٓاهىهُت والخىكُمُت الخاضت بدماًت سألؾُاٛ.بنضاص مسح حص -

ِ الهىِ غض سألؾُاٛ - غ جىوـ بشإن ْو  .انضاص جٍٓغ

املؿــاهمت فــي بضــضاع الــضلُل إلاحغاجــي ملؿدشــاعي الؿُىلــت بشــإن جــضزلهم لُاثــضة الؿُــل فــي زــالٍ  -

   .مو الٓاهىن بضنم مً مىكمت الُىوؿُِ بخىوـ

 .غ الضوعي خٛى جىُُظ خّٓى الؿُلاملؿاهمت في انضاص الخٍٓغ -

                                                                        
تمتع األطفال فً إطار تكافؤ الفرص بحقهم فً التنشٌط التربوي  :1.2.1الهدف 

 االجتماعً المتنوع ذي الجودة

 ُـه الهـضٍ سألؾاســ ي للخيشـُـ التربـىي الاحخمـاعي وا :تقعديم اليعدف ـؼ وعـي سألؾُــاٛ لتَر هـى حهٍؼ

هم و  بـــٛى آلازـــغ جـــغبُبدٓـــْى ووْـــاًتهم تهم نلـــى ْـــُم الاختـــرام واملؿـــاولُت واملىاؾىـــت والدؿـــامذ ْو

ت  وجىمُت مهاعاتهم ضعاتهماإلبضانُت وجمُ٘نهم مـً املشـاٖع غـمان وؾـهُا بلـى نلـى هدـى ؤَػـل. ْو
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مجــاٛ الؿُىلــت املب٘غةْطــض فــي  مبـضؤ جٙــاَا الُــغص بــين حمُـو سألؾُــاٛ فــي التربُــت املاؾؿـاجُت

والؿُىلــت  والاحخمــاعي، جدــغص الــىػاعة املــغؤة وسألؾــغة الجهــىي  لٓػــاء نلــى الخمُيــز والخُــاوثا

 .بخضار ماؾؿاث نمىمُت باملىاؾٔ التي ال ٌؿدثمغ َقها الٓؿام الخاصنلى صنم و 

 
تمتع األطفال فً إطار تكافؤ الفرص بحقهم فً التنشٌط التربوي : 1.1.2اليدف  

 تماعً المتنوع ذي الجودةاالج
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مؤشرات قٌس  ال

 األداء
وحدة 
 المؤشر

تقدٌرات 
1026 

إنجازات 
1026 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 

بالتقدٌرات 
2016 

تقدٌرات 
1027 

(2) 

إنجازات 
1027 

(1) 

نسبة 
إلنجازات ا

مقارنة 
بالتقدٌرات 

(1(/)2) 

: 1.1.2.2المؤشر

نسبة األطفال 
المنتفعٌن بخدمات 

التنشٌط فً 
المؤسسات العمومٌة 

.والخاصة  

%    53 40 75 

: 2.1.2.2المؤشر

التحاق األطفال نسبة 
بمؤسسات الطفولة 

 المبكرة

% 36 34.43 95.64 38 39 201 

 
 بمؤسسات الطفولة العمومٌة  والخاصة فً مجال  تفعٌنالمن: نسبة األطفال 1.1.2.2المؤشر

 التنشٌط.
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وهــــى ؤْــــل مــــً الخٓــــضًغاث التــــي جــــم وغــــهها  2017هــــي وؿــــبت اهجــــاػ املاشــــغ باليؿــــبت لؿــــىت   40%

بــالغيم مــً الاعجُــام املســجل فــي  %75ؤي بيؿــبت اهجــاػ مٓاعهــت بالخٓــضًغاث جٓــضع بـــ  %53واملٓــضعة وؿــبتها بـــ 

بال ؤن طلـٚ ًبٓـو  2016الخيشُـ في املاؾؿاث الهمىمُت والخاضت مٓاعهت بؿىت  نضص املىخُهين بسضماث

 صون املإمٛى وطلٚ هدُجت نضًض سألؾباب:
هــــىاصي سألؾُــــاٛ املخىٓلــــت الجضًــــضة الــــبهؼ منهــــا لــــم ًــــضزل خيــــز اليشــــاؽ َهلُــــا بال مــــو نهاًــــت ؾــــىت  -

حهــــــغع ؾــــــُاعة هــــــاصي وطلــــــٚ بؿــــــ ب بنــــــضاص وزــــــاثٔ إلاطن بــــــالجىالن والخــــــإمين باإلغــــــاَت بلــــــى  2017

ـاث ممـا ؤزـغ نلـى وشـاؽ هـظه املاؾؿـاث وبالخـالي  ت بلى خـىاصر ؾْغ سألؾُاٛ املخىٓل بؼيىان والهىاٍع

 نلى نضص سألؾُاٛ املىخُهين بسضماتها.

مما ؤزغ ؾلبُا نلى وؿـبت اهجـاػ  2017ماؾؿت ؾُىلت مًلٓت وبطضص التهُئت زالٛ ؾىت  18وحىص  -

 املاشغ.

باث ؾُىلـت نمىمُـت حـاهؼة لـم جـضزل الهضًض مً الاخضازاث الجضً - ضة مً هىاصي ؤؾُاٛ ْاعة ومٖغ

ت الالػمت لظلٚ.  َهلُا خيز اليشاؽ هكغا لهضم وحىص الخجهيزاث واملىاعص ال شٍغ

التراحـــــو املســـــجل فـــــي نـــــضص هـــــىاصي سألؾُـــــاٛ الخاضـــــت وهـــــىاصي إلانالمُـــــت املىحهـــــت للؿُـــــل الخاضـــــت  -

 ضماث هظه املاؾؿاث.وبالخالي التراحو في نضص سألؾُاٛ املىخُهين بس

نــــــضم وحــــــىص مىكىمــــــت بخطــــــاثُت باإلغــــــاَت بلـــــــى مدضوصًــــــت نــــــضص املٙلُــــــين باإلعشــــــاص واملؿـــــــانضًً  -

ٗامــل الىالًــت ممــا ًــازغ ؾــلبُا نلــى حــىصة املهلىمــت  البُــضايىحُين بــبهؼ الىالًــاث والــظي ال ًٌؿــي 

جخهـاؾو وشـاؾها  إلاخطاثُت وصْتها زاضت باليؿبت لىىاصي إلانالمُـت املىحهـت للؿُـل الخاضـت التـي

اث نمل ؾلٚ الخُٓض وإلاعشاص  .زاعج ؤْو
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 التحاق األطفال بمؤسسات الطفولة المبكرة: نسبة 1.2.2.2المؤشر 

 
 

باليؿـــــبت للماشـــــغ الخهلـــــٔ بيؿـــــبت سألؾُـــــاٛ املخمخهـــــين  %95.64جـــــم حســـــجُل وؿـــــبت بهجـــــاػ جٓـــــضع ب 

، ولـــم 2017ملإمىلـــت لؿـــىت بســضماث التربُـــت باملاؾؿـــاث ْبـــل املضعؾـــُت وطلــٚ مٓاعهـــت بالخٓـــضًغاث ا

 هكغا لألؾباب الخالُت:  % 100ًخم بلىى هظا املاشغ بيؿبت 

ُو فـــي وؿـــبت سألؾُـــاٛ  و التـــي جـــم الشـــغوم فـــي بهجاػهـــا واملخهلٓـــت بـــالتَر بـــالغحىم بلـــى البـــرامج واملشـــاَع

 املىخُهين بسضماث التربُت ْبل املضعؾُت هجض ؤن :

  ٛــــاع سألؾُــــا البلضًــــت َٓــــض جــــإزغ بهجــــاػه ولــــم جــــخم تهُئــــت وججهيــــز باليؿــــبت لغهــــامج بنــــاصة بخُــــاء ٍع

ــت بلــى حاهــب  حمُــو املاؾؿــاث املبرمجــت وطلــٚ هكــغا لخــإزغ ضــٍغ إلانخمــاصاث بلــى املجــالـ الجهٍى

نضم الٓضعة نلـى املخابهـت والخيؿـُٔ مـو الجهـاث املهىُـت بشـٙل َهـاٛ لػـهِ إلامٙاهُـاث املخاخـت 

ت زاضـــــت( الصـــــ يء  الـــــظي حؿـــــ ب فـــــي جـــــإزير الخىُُـــــظ نلـــــى مؿـــــخىي فـــــي هـــــظا املجـــــاٛ.)املىاعص ال شـــــٍغ

ــت للشــغاءاث الهمىمُت.هــظا بلــى حاهــب ؤن نــضص  مــً  05الجهــاث زاضــت مــو بـــء إلاحــغاءاث إلاصاٍع

ت، بغــــاَت بلــــى نــــؼوٍ  غ املـــىاعص ال شــــٍغ املاؾؿـــاث التــــي جــــم الخــــضزل بهـــا غــــلذ مًلٓــــت لهــــضم جــــَى

ض جمذ بغمجت مجلـ وػاعي في الًغع مىفى شهغ ماي   2018البلضًاث ْو

باليؿــــبت لبرهــــامج بغــــاَت َػــــاءاث الؿُىلــــت املب٘ــــغة بماؾؿــــاث الؿُىلــــت جــــم إلاهؿــــالّ َهلُــــا فــــي  -

مي  09الهمــــل غــــمً  َػــــاءاث ل٘ــــً جػــــل ؾاْــــت إلاؾــــخهاب ييــــر مغحــــىة وطلــــٚ لًُــــاب بؾــــاع حشــــَغ

 .2020َػاء بلى خضوص  45وجىكُسي غمً هظه الُػاءاث ، بلى حاهب بغمجت 

الخُ٘ل بمهـالُم حسـجُل  سألؾُـاٛ ؤبىـاء الهـاثالث املهـىػة بماؾؿـاث ؤما البرهامج الثالث واملخهلٔ ب -

ـــــل إلانخمـــــاصاث املالُـــــت املسططـــــت للبرهـــــامج بلـــــى  الؿُىلـــــت املب٘ـــــغة َٓـــــض جـــــم حهـــــضًل البرهـــــامج بخدٍى

ـت مباشـغة بلـى املىـضوبُاث نىغـا نـً الجمهُـاث جـم جىُُـو خـىالي   2400ميزاهُاث املىضوبُاث الجهٍى

ـاع سألؾُـاٛ لؿـىت ؾُل ببرهامج" صنم ؤبىاء  اْضي الؿىض بـةصعاحهم بٍغ " 2017الهاثالث املهىػة َو

ؾُـــــل  600ؤ.ص.هـــــظا وجـــــم جم٘ـــــين 634.075والًـــــاث، بخٙلُـــــت حملُـــــت ْـــــضعث بدـــــىالي  8مىػنـــــت نلـــــى 
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ــــت  لُبلــــٌ الهــــضص الجملــــي  2017/2018بغــــافي مــــً الاهخُــــام بهــــظا البرهــــامج فــــي مؿــــتهل الؿــــىت التربٍى

ُــــو فــــي نــــضص سألؾُــــاٛ املىخُهــــين لُطــــبذ .%( 25بـــــ ؾُــــال )وؿــــبت جؿــــىع  3000لألؾُــــاٛ   4445والتَر

ـــت  ً، 10بــــ 2018-2017ؾُـــل فـــي مـــىفى الؿـــىت التربٍى ؾـــلُاهت،  الٓيـــروان، والًـــاث )الٙـــاٍ، الٓطـــٍغ

اهت ( ً،ؤٍع  حىضوبت، ؾُضي بىػٍض، باحت وػيىان،جؿاٍو

 
 ــضعة نلــى جُٓــُم الخٓــضم فــي ب :المقتععرح هجــاػ بــغامج حًُيــر املاشــغ ختــى ًطــبذ ؤٖوــر صاللــت ْو

طبذ نلى الطًُت الخالُت:  الىػاعة في مجاٛ اهخُام سألؾُاٛ بسضماث التربُت ْبل املضعؾُت ٍو

" وؿــــبت الخًؿُــــت فــــي زــــضماث التربُــــت ْبــــل املضعؾــــُت باملاؾؿــــاث الهمىمُــــت والخاضــــت مــــً نــــضص 

ـــــت املســـــجلين  ؾـــــىىاث )الؿُىلـــــت املب٘ـــــغة( 5و 4ؾـــــىىاث )الؿُىلـــــت سألولـــــى( و 3و 2سألؾُـــــاٛ فـــــي الُئـــــت الهمٍغ

 .بضَاجغ الخالت املضهُت

 
 :تطوير الكفاءة المينية لدى مختمف الفاعمين في مؤسسات الطفولة1.3.2اليدف 

غ الُ٘اءة املهىُت لضي مسخلِ الُانلين في ماؾؿاث الؿُىلت  تقديم اليدف: بن الاهخمام بخؿٍى

غ ؾّغ الهمل به مً الخؿاؽ وغغوعة ٌهىص باألؾاؽ ألهمُت هظا الٓؿام  ُو في جؿٍى زالٛ التَر

ت الُانلت بماؾؿاث  ٗاَت إلاؾاعاث البُضايىحُت وإلاصاٍع يُت لُاثضة  نضص الهملُاث الخٍٙى

ظلٚ ج٘ثُِ نملُاث  الؿُىلت، والخغص نلى ؤن حشمل الهضًض مً املجاالث والازخطاضاث ٖو

ت وجؼوٍضهم بالخجاعب والخجضًضاث ال بُضايىحُت املخابهت واملغآَت البُضايىحُت لإلؾاعاث التربٍى

ت في الخٙىًٍ املؿخمغ.  غهم بغاَت بلى َسح املجاٛ للمشاٖع ض آصا هم وجؿٍى  بما ٌؿاهم في ججٍى

 تطوير الكفاءة المينية لدى مختمف الفاعمين في مؤسسات الطفولة: 1.3.2اليدف

ف
الهد

1
.3
.2
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 ً
ن ف

علٌ
ف الفا

ختل
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 لمستفٌدة من التكوٌننسبة اإلطارات ا.:1.1.3.2المؤشر 

 
 

 
ً مباشــغ ًمـــ فــي ؤيلــب سألخُــان وبيؿــب مخُاوجــت ٗــل  ً جٙــٍى هخدــضر هىــا نــً هــىنين مــً الخٙــٍى

ً املٙـــىهين فـــي املجـــاالث التـــي حهنـــى  ً وؾنــي ٌهنـــى بخٙـــٍى ـــت الهاملـــت فـــي  مجـــاٛ الؿُىلـــت وجٙـــٍى إلاؾــاعاث التربٍى

ً مسـخظ فـي مجـاٛ وشـغ وشـاؽ فـي حهـاث صون ؤزـغي  الؾـخًالٛ إلامٙاهُـاث والخسططـاث  بالؿُىلت  وجٍٙى

 املدلُت لللجهاث وللمسخطين الىاشؿين.

ً للمــــغآَين  ــــت وجٙــــٍى ً لإلؾــــاعاث التربٍى ً خؿــــب إلازخطاضــــاث : جٙــــٍى هخدــــضر ؤًػــــا نــــً جٙــــٍى

ين لإلؾـــاعاث املسخطـــت مـــً ؾـــلٙي سألزطـــاثُين الىُؿـــاهُين  البُـــضايىحُين مـــً مخُٓـــضًً ومؿـــانضًً وجٙـــٍى

 .وسألزطاثُين الاحخمانُين

باملاثـت مــً  60هخدـضر نـً جٓـضًغاث مخُاوجـت بــين الـىؾني والجهـىي خُـث جىــاهؼ جٓـضًغاث الـىؾني 

ــٔ الشــغاٖت والخهــاون الــضولي بال  غ انخمــاصاث زــاعج هؿــاّ املالُــت الهامُــت نــً ؾٍغ جٓــضًغاث الجهــىي مــو جــَى

ً الـــىؾني ال ًٓـــضم زـــضماث بال فـــي خـــضوص  ي10ؤن الخٙـــٍى ُـــت التـــي ًٓـــضمها باملاثـــت مـــً مجمـــل الخـــضماث الخٍٙى

ً املٙـــىهين بلـــى ؤيلبُـــت إلاؾـــاعاث الهاملـــت باؾـــخ ىاء  ـــٔ هكـــام جٙـــٍى ً فـــي الجهـــاث ول٘ىـــه ًطـــل نـــً ؾٍغ الخٙـــٍى

  .إلاؾاعاث املسخطت التي جُخٓض بلى الخإؾير الجهىي 

ً خؿــب مجــاالث الخسطــظ ) ؾُىلــت ؤولــى ومب٘ــغة  جيشــُـ احخمــاعي  –هخدــضر ؤًػــا نــً جٙــٍى

جيشـــُـ  –هـــىاصي بنالمُـــت مىحهـــت للؿُـــل -ؾبُمـــي فـــي حهـــاث صون ؤزـــغي عناًـــت وزـــضماث وؾــــ  –جغبـــىي 

 .مخىٓل (

ً فـي الٓؿـام الخـاص مـو اْتـراب وؿـبت الدشـدذ  ً فـي الٓؿـام الهـام وجٙـٍى هخدضر ؤًػا نً جٙـٍى

(عيـم ؤن نـضص إلاؾـاعاث بالٓؿـام الخـاص حهـاصٛ وؿـبت نشـغاث املـغاث ؤٖوـر مـً الٓؿـام 50/50لٙل منهما ) 

ٗاَُـا لخدُٓـٔ ؤهـضاٍ الـىػاعة فـي مـا مجـاٛ جدُٓـٔ إلاؾـتراجُجُت الىؾىُـت املىضمجـت الهام وال جمخلٚ جٙ ىا  ٍى
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ىـا مىاٖبـا ومخجاوؿـا ويهـضٍ  ٗاَـت إلاؾـاعاث نلـى خـض الؿـىاء جٍٙى  ً غ بال بخٙـٍى لخماًت سألؾُاٛ الظي ال ًخَى

ت    .بلى جدُٓٔ مطلخت الؿُل الُػلى والاهضماج الاحخماعي بضون جمُيز وال جُْغ

ً فــــي مجــــاٛ الشــــغاٖت والخهــــاون هخدــــضر ؤً ً نلــــى خؿــــاب املالُــــت الهمىمُــــت وجٙــــٍى ػــــا نــــً جٙــــٍى

غ ْــــضعاث إلاؾــــاعاث الهاملــــت بالٓؿــــام )  الــــضولي وهــــى مــــا ٌه٘ـــــ غــــهِ مؿــــاهم املالُــــت الهمىمُــــت فــــي جؿــــٍى

bonne fiscalité /bonne formation/ bonne mise en œuvre pour développer les secteurs d’état)   

ــؼ نلــى اخخُاحــاث املخٙــىن ونــً مجــاالث  هخدــضر ً ًٖغ ًخمدــىع فــي ؤيلــب  مهُىــت وال هىــا نــً جٙــٍى

 .سألخُان  خٛى اخخُاحاث الؿُل الُغصًت  وجؿىع همىه الهاؾُي والاحخماعي واملهغفي

 
 
 

 التوجهات المستقبلٌة لتحسٌن األداء: .4

 أىم اإلشكاليات والنقائص
 الجهـــــىي وامل ً ـــــؼي ممـــــا ًػـــــؿغها إلخـــــضار شـــــغاٖت مـــــو ؤؾـــــغاٍ ْلـــــت إلانخمـــــاصاث املسططـــــت للخٙـــــٍى ٖغ

اخخُاحـــاث  -اخخُاحـــاث املغبـــي -زاعحُـــت ال جـــخالءم جطـــىعاتها مـــو الىاْـــو الخىوســـ ي ) اخخُاحـــاث الؿُـــل

ين و مؿانضًين بُضايىحُين ومخُٓضًً ( ين مً بصاٍع  املشَغ
 وجدلُـــل مخؿلبـــاث ال ً غ املهؿُـــاث املىخـــضة الخاضـــت باؾـــخٓغاء الؿلـــب فـــي الخٙـــٍى ىاْـــو امل ـــي نـــضم جـــَى

ني(  ب واملخىؾـ والبهُض) الخُُٓم الخٍٙى ً نلى املضي الٍٓغ  وجُُٓم ؤزغ الخٍٙى

  يمىع في ملمـذ املغبـي واملشـٍغ إلاصاعي والبُـضايىجي بإيلـب الخسططـاث ومـا ًؿغخـه مـً بمٙاهُـاث

للُٓــام بالدصـــخُظ الخُٓٓـــي للىاْــو امل ـــي الـــظي ًجــب ؤن ًإزـــظ بهـــين الانخبــاع الدؿلؿـــل الخطـــانضي 

 للؿلب التربىي وامل ي.

  ِغ ْــضعاث الهـىن الهمــىمي فــي نالْـت بظاجــه وبمهىخــه وبخىقُــ ً فـي مجــاٛ جؿــٍى نـضم اؾــخٓاللُت الخٙــٍى

ً ٖهُٙــــل مــــً املُتــــرع ؤن ًٙــــىن مؿــــخٓل نــــً إلاصاعة الُىُــــت  وبخدُيــــزه وفــــي نالْــــت باؾــــخجابت الخٙــــٍى

ً: مالُـــــا) الجمـــــو بـــــين انخمـــــاصاث الخسططـــــاث  الُىُـــــت غ ْـــــضعاث  املؿـــــتهل٘ت للخٙـــــٍى وانخمـــــاصاث جؿـــــٍى

ً فـي  الهاملين (  ْاهىهُا) الجمو بين ؾالـب الخضمـت ومٓـضم الخضمـت ( وهـى مـا ًػـهِ مغصوصًـت الخٙـٍى

غ الٓؿاناث     نالْخه بخؿٍى

 )ت ) َاْض الص يء ال ٌهؿُه ٍؼ ً الخاص باإلؾاعاث املٖغ  يُاب الخٍٙى

  ني مــً مجــاالث َىُــت ً بــين الٓــاثمين بالشــإن الخٙــٍى مــً املُتــرع ؤن حصــخظ إلازــالالث  جــىػم الخٙــٍى

ً ٖهُٙل مؿخٓل ًؿـىع الىاْـو امل ـي، ومـا ًؿغخـه مـً بهمـاٛ للجىاهـب  ها بانخماص الخٍٙى الُىُت لخضاٖع

 الُىُت الٓؿانُت.
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  ًفــــي مؿــــخىي مطــــلخت واخــــضة مسخطــــت فــــي مجــــاٛ واخــــض مــــ ً الجمــــو بــــين نــــضة جسططــــاث فــــي الخٙــــٍى

. ً  مجاالث الخٍٙى

 بالخُٓــض وهــى مــا ً غ الهــىن الهمــىمي وجخطــيُُه  عبـــ الخٙــٍى ً ٖؿــلؿت لخؿــٍى ٌؿــاهم فــي اعتهــان الخٙــٍى

ً شـــــهاثضي مؿـــــخٓل ُـــــت خؿـــــب الٓـــــضعاث و هٓـــــل -ملمـــــذ ومجـــــاٛ جـــــضزل مدـــــضصًً -وجدُيـــــزه ) جٙـــــٍى جْغ

)ً ٔ الخٍٙى    .للخبراث نً ؾٍغ

 .لت هكغا لبـء إلاحغاءاث  ؤشًاٛ التهُئت بماؾؿاث الؿُىلت حؿخًّغ مضة ؾٍى

 غ الخجهيــــــزاث الػــــــ ت لخجهيــــــز ماؾؿــــــاث الؿُىلــــــت وصزىلهــــــا خيــــــز اليشــــــاؽ هكــــــغا لؿــــــٛى نــــــضم جــــــَى غوٍع

 الاحغاءاث املهخمضة في الًغع.

  .ت والهمالُت للهمل بهظه املاؾؿاث هكغا لهضم وحىص اهخضاباث غ إلاؾاعاث التربٍى  نضم جَى

  نـــضم جمخـــو م٘خـــب املىــــضوب الهـــام لخماًـــت الؿُىلــــت بهُٙلـــت جىكُمُـــت حؿــــمذ لـــه بمخابهـــت وجُٓــــُم ؤصاء

غ ْضعاتهم ومىاهج نملهم.ا  ملىضوبين بالجهاث وحههضهم بىغهُاث التهضًض ْطض جؿٍى

 .ً  نضم جمخو م٘خب املىضوب الهام لخماًت الؿُىلت بميزاهُت الخطٍغ والخٍٙى

 .نضم جمخو م٘خب املىضوب الهام لخماًت الؿُىلت مً وؾاثل اللىحؿدُت الالػمت 

 ُاث الجهاث.يُاب زؿـ اجطالُت لخماًت الؿُىلت جغاعي زطىض 

 

 تقديم التدابير واألنشطة التي يتعين القيام بيا لتدارك اإلخالالت
ير  - و بضزٛى املاؾؿاث الجاهؼة خيـز اليشـاؽ بطـُت َهلُـت وطلـٚ مـً زـالٛ جـَى الهمل نلى الدؿَغ

ت الالػمت لها.  الخجهيزاث وإلاؾاعاث التربٍى

و ضُاهت ماؾؿاث الؿُىلت إلناصتها بلى - و في اهجاػ مشاَع  اليشاؽ في ؤْل َترة مم٘ىت. الدؿَغ

ٗامــل مىــاؾٔ الىالًــاث ختــى هــخمً٘ مــً بخطــاء  - ُــو فــي نــضص بؾــاعاث الخُٓــض وإلاعشــاص لخًؿُــت  التَر

 حمُو املاؾؿاث. 

ٓــــــت هاحهــــــت إلخطــــــاء سألؾُــــــاٛ املىخُهــــــين بســــــضماث هــــــىاصي إلانالمُــــــت املىحهــــــت للؿُــــــل  - بًجــــــاص ؾٍغ

اث نمل ؾلٚ الخُ  ٓض وإلاعشاص.الخاضت التي جخهاؾو وشاؾها زاعج ؤْو

 وغو مىكىمت بخطاثُت وطلٚ لػمان صْت املهلىمت الاخطاثُت. -

 بخضار هُٙلت حضًضة مل٘خب املىضوب الهام جغاعي املهاًير الضولُت لخماًت الؿُىلت. -

ً مل٘خب املىضوب الهام لخماًت الؿُىلت. -  عضض ميزاهُت للخطٍغ والخٍٙى

ـــت جإزـــظ بهـــين إلانخبـــاع مٓترخـــاث امل - خـــضزلين فـــي الجهـــت خؿـــب زطىضـــُت وغـــو زؿــــ نمـــل حهٍى

ت البرامج(. ٍؼ  املىؿٓت )المٖغ
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ير الُػـــــاءاث التـــــي جغاعـــــي  - غ زـــــضماث وؤصاء مٙاجـــــب مىـــــضوبي خماًـــــت الؿُىلـــــت مـــــً زـــــالٛ جـــــَى جؿـــــٍى

 زطىضُت الُئاث املخهامل مهها.

ً لٙـــــل  - غ الخـــــٔ فـــــي الخٙـــــٍى ـــــَى ـــــت ٍو ً ًدكـــــو باؾـــــخٓاللُت مالُـــــت واصاٍع اخـــــضار هُٙـــــل ٌهنـــــى بـــــالخٍٙى

مثلـــــت بالهُٙلـــــت التـــــي ًجـــــب ؤن جػـــــبـ بهـــــض جدضًـــــض الاخخُاحـــــاث سألولُـــــت ملجـــــاالث الخسطاضـــــاث امل

 الخضزل الُىُت ) مىغىنىا هىا الؿُل ( .

ً في نالْت بخطيُِ الهىن الهمىمي وجىقُُه وجدُيزه. -  اؾخٓاللُت الخٍٙى

ً لٙـــل الخسططـــاث ) نملـــت  - ً –ؤزطـــاثُين هُؿـــاهُين واحخمـــانُين –مـــغبين  - َـــخذ الخٙـــٍى مـــضًٍغ

غ الخضماث الُىُت نامين  ( لخؿٍى

ً ًدــــضص ملمــــذ ٗــــل سألنــــىان الهمــــىمُين وجؿــــىع  - بخــــضار بىــــٚ للمهلىمــــاث فــــي ضــــلب هُٙــــل الخٙــــٍى

 مؿاعهم امل ي.

ـــــا مـــــو سألزـــــظ بهـــــين الانخبـــــاع الخطىضـــــُت املدلُـــــت  - ٍؼ ـــــا ومٖغ ً حهٍى ير إلانخمـــــاصاث الاػمـــــت للخٙـــــٍى جـــــَى

 للجهاث ولإلؾاعاث وسألنىان الهاملت بالجهاث..

ً لٙــــــل إلاؾــــــاعاث الهامــــــت انخبــــــاع م  - ــــــو مؿــــــخىي َانلُــــــت الخٙــــــٍى طــــــلخت الؿُــــــل الُػــــــلى هــــــضَا لَغ

 ً انلُت الخٍٙى  والخاضت صون ؤي جمُيز ؾاملا ؤن الؿُل هى املؿخُُض بخدؿً مؿخىي َو

ت  - ٗاث الؿـــــٍى يـــــز الؿـــــلى ً فـــــي مجـــــاٛ الؿُىلـــــت سألولـــــى واملب٘ـــــغة لتٖر ـــــت الٓطـــــىي للخٙـــــٍى بنؿـــــاء سألولٍى

 خمو.والصخُت لضي الىاشئت واملج

ــٔ  - مهـض الؿٍغ يبـو مـً مبـاصت وخٓــّى الؿُـل  وإلاوؿـان ٍو ـؼ نلـى طواث سألؾُــاٛ ٍو ً ًٖغ جٓـضًم جٙـٍى

ت وؾىُت مؿخٓبلُت مىخجت ومؿاولت ُاث املىاؾىت الُانلت وملىاعص بشٍغ    .لؿلٖى
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 "المسنٌن"برنامج 
 

  ٖباع الؿًمضًغة  -ؾامُت هٓغة: ؾبِبت عثِـ  رئٌس البرنامج:   

 

 عام للبرهامج=التقدًم ال -1

ُت٘باع الؿً في جىوـ نلى غج٘ؼ الخماًت الاحخمانُت لج حؿخمّض شغنُتها مً إلانالن  مٓاعبت خْٓى

الهالسي لخّٓى إلاوؿان والههضًً الضولُين الخاضين بالخّٓى املضهُت والؿُاؾُت وبالخّٓى 

 2002و 1982 لثاوي للشُسىزتالاْخطاصًت والاحخمانُت والثٓاَُت، باإلغاَت بلى املاجمغ الهالسي سألٛو وا

نالوة نلى الطٕٙى الضولُت التي جضنم سألمان الاحخماعي للُئاث الُٓيرة ومدضوصة الضزل وخماًتهم مً 

 املساؾغ الاحخمانُت.

ض بصماج ٖباع الؿً في املجخمو مً زالٛ الهمل نلى   ٖما جخىحه الؿُاؾت الاحخمانُت بلى مٍؼ

ت الُهلُت ل٘باع الؿً في بصاعة الشإن الهام.بخضار آلُاث وبغامج وانخماص ؾُاؾت   جم٘ين جضنم املشاٖع

هُت في مجاٛ ٖباع الؿً نلى:  وحشخمل املىكىمت الدشَغ

   .ْاهىن خماًت املؿىين 

 .مجلت سألخىاٛ الصخطُت 

 ْىاهين الػمان الاحخماعي.  

 

هُت في مجاٛ خماًت ٖباع الؿً وعناً ُاث جىُُظًت في جىوـ مً آلتهم ٖما م٘ىذ املىكىمت الدشَغ

 لى الٓؿام الهمىمي والٓؿام الجمهُاحي.نؤؾاؾا  جغج٘ؼ 

 

 ؤما بسطىص الهُاٗل الخٙىمُت الهاملت في املجاٛ، هظٖغ: 

  باع الؿً وػاعة املغؤة وسألؾغة والؿُىلت ت. ٖو ت والجهٍى ٍؼ  بمسخلِ هُاٗلها املٖغ

 ت ت والجهٍى ٍؼ  .وػاعة الشاون الاحخمانُت بمسخلِ هُاٗلها املٖغ

  الصخت الهمىمُت.  وػاعة 
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خميز بغهامج       لجمهُاث الهاملت وحهاغض حهىصهم ، بط حهخبر ابخهضص املخضزلين في الٓؿام  ٖباع الؿًٍو

ٙا اؾتراجُجُا في جىُُظ جاٛ املفي  نلى املؿخىي الجهىي، ومً ؤهمها زاضت ؤوشؿت هظا البرهامج شٍغ

ٖباع عناًت  ماؾؿاثمت الدؿُير والخطٍغ في الاجداص الخىوس ي للخػامً الاحخماعي الظي ًػؿلو بمه

 الؿً.

 =كباز السنخازطت بسهامج 

 

 
 

 

 أهداف البرهامج وألاولوياث= -0

 ألاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف=

هُت، ومغاحهت الٓاهىن نضص *  غ املىكىمت الدشَغ املخهلٔ  1994ؤٖخىبغ  31املاعر في  1994في بؾاع جؿٍى

باع الؿً  وجالَُا للثًغاث الىاعصة به، جم نلى مؿخىي وػاعة املغؤة وسألؾغة والؿُىلت بدماًت املؿىين، ٖو

بنضاص مشغوم مجلت ٖباع الؿً التي جمثل عئٍت مخٙاملت في بىاء مجخمو مخىاػن، ومؿاًغ للخدىالث التي 

ؿها وجِؿير هُاطهم بل هم وجَ٘غ ؼ خْٓى قها ووْاًتهم ٌشهضها املجخمو الخىوس ي، وتهضٍ باألؾاؽ بلى حهٍؼ

ٓا للمباصت الىاعصة بالضؾخىع واملهاًير الضولُت املطاصّ نلقها.   وخماًتهم مً ؤي اهتهإ َو

  و مً حىصة الخضماث الاحخمانُت والصخُت  في وؾؿهم الؿبُمي. ل٘باع الؿًالَغ
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 و مً حىصة زضماث الغناًت  .جدؿين قغوٍ إلاْامت بماؾؿاث عناًت ٖباع الؿً والَغ

  ُٖاءاث وزبراث ٖباع الؿً. جىقُِ واؾدثماع 

 .بعؾاء زؿت اجطالُت تهضٍ بلى جغؾُش زٓاَت خّٓى ٖباع الؿً ومىو ٗل ؤشٙاٛ الخمُيز غضهم 

 
 

 :اتـــــألولوٌا

اثجىضعج  بلى جدؿين قغوٍ نِشهم نمىما وبلىى مغخلت شُسىزت صون  ٖباع الؿًبغهامج  ؤولٍى

اه ير ؤؾباب الَغ   الاحخماعي وطلٚ بالهمل نلى: بناْت باإلغاَت بلى املؿاهمت في جَى

  صازل سألؾغة واملجخمو وحًظًت الغوابـ بين سألحُاٛ وجدطين الخماؾٚ  ٖبير الؿًصنم مٙاهت

 سألؾغي،

  جثمين وجىقُِ ُٖاءاث ٖباع الؿً في زضمت الخىمُت وجمُ٘نهم مً مُاجُذ الشُسىزت

 اليشُؿت،  

 اثُت والهالحُت بما ٌؿاهم في التَر اّمً جضنُم البرامج الْى ل٘بير ُو في مامل خُاة صون بناْت ٍو

 الاؾخٓاللُت في خُاجه الُىمُت، الؿً

 ير بما ًخالءم مو  -نً ْغب–زضماث الغناًت الصخُت والاحخمانُت ل٘باع الؿً  جَى

 زطىضُاتهم،

 ت بماؾؿاث الغناًت وؤنىان الُّغ املخىٓلت بهضٍ الاعجٓاء بمؿخىي  صنم املىاعص ال شٍغ

 باع الؿً، الخضماث املؿضاة  ل٘

  ير الضنم املالي لها لخىُُظ البرامج وجدؿين مغآَت املىكماث والجمهُاث الهاملت في املجاٛ وجَى

غ مؿخىي الخضماث املؿضاة،   هىنُت خُاة ٖباع الؿً وجؿٍى

  ٖباع الؿًصنم وجدُيز الاؾدثماع في ْؿام. 

 

 جقدًم عام لإلهجاشاث الاستراجيجيت الخاصت بالبرهامج= -7
 

 ازات والمشارٌع:أهم االنج 

 :كبار السنلالخدمات الرعائٌة : 1البرنامج الفرعً 
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بلى جم٘ين ْضعاث  2017ؾُلت ؾىت  ٖباع الؿًجدُٓٓا ألهضاٍ هظا البرهامج، ؾهذ بصاعة 

ت واملدلُت لغناًت  وجطىٍب جضزالتها في مجاٛ جٓضًم الخضماث الاحخمانُت  ٖباع الؿًالجمهُاث الجهٍى

املىصنين  ٖباع الؿًل ؤؾغهم، وجإمين مىار ؤؾغي مالثم ٌؿخجُب لخاحُاث صازل٘باع الؿً والصخُت 

 لضي ؤؾغ خاغىت.

ِ بْامت  بماؾؿاث  ٖباع الؿًٖما نملذ الىػاعة نلى جىَير الانخماصاث الالػمت لخًؿُت مطاٍع

و مً مؿخىي الخضماث التي ًامنها إلاؾاع املسخظ.  الغناًت وجدؿين البيُت سألؾاؾُت والَغ

 :: إدماج كبار السن فً الحٌاة العامة2الفرعً البرنامج 

ت  يهضٍ هظا البرهامج بلى جىقُِ واؾدثماع ُٖاءاث وزبراث ومهاعاث ٖباع الؿً في املؿيرة الخىمٍى

للبالص، وطلٚ نبر الخدؿِـ بالُٓمت املػاَت ملىاضلت اليشاؽ بهض الخٓانض نلى املؿخىي البضوي والظهني 

 ىنت الىؾىُت مً هاخُت زاهُت.للمخٓانض مً هاخُت ونلى املجم

 =710:هتائج القدزة على ألاداء وجىفير ميزاهيت البرهامج لسىت  -3

 جقدًم لتىفير ميزاهيت البرهامج= -3-0
 مقارنة بالتقدٌرات 1027لسنة  كبار السنتنفٌذ مٌزانٌة  برنامج 

 الدفع( تماداتالتوزٌع حسب طبٌعة  النفقة )اع

 الوحدة : ألف دٌنار

 2017انجازات  1027تقدٌرات  بٌان النفقة

(2) 

 االنجازات مقارنة بالتقدٌرات

 ق. مالٌة
 األصلً

 

 ق. مالٌة
 التكمٌلً

(2)  

 نسبة االنجاز 2-1المبلغ 

1/2 

 99.48 60 11522 11562 11605 نفقات التصرف

 99.20 3 372 375 375 تاجٌر عمومً

 76.47 4 13 17 17 وسائل المصالح

 99.53 53 11117 11172 11213 تدخل عمومً

 99.92 2 2511 2513 1350 نفقات التنمٌة

 استثمارات مباشرة

 
 

   
 99.56 62 14013 14075 12955 المجموع العام
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 :3رسم بٌانً عدد 

 مقارنة بٌن تقدٌرات وانجازات مٌزانٌة "المسنٌن"

 التوزٌع حسب طبٌعة النفقة

 )اعتمادات الدفع(

 

 مقارنة بالتقدٌرات 1027البرنامج لسنة : تنفٌذ مٌزانٌة 4جدول عدد 

 الدفع( تماداتالتوزٌع حسب البرامج الفرعٌة )إع

 الوحدة : ألف دٌنار

 

بٌان البرامج 

 الفرعٌة

 

 تقدٌرات سنة

1027 

إنجازات سنة 

1027 

 اإلنجازات مقارنة بالتقدٌرات

 ق. مالٌة
 األصلً

 

 ق. مالٌة
 التكمٌلً

(2)  
 

 نسبة االنجاز المبلغ 

% 

دمات الرعائٌة الخ

  للمسنٌن

21775 23938 23880 58 99.58 

إدماج كبار السن فً 

 الحٌاة العامة

280 237 233 4 97.08 

 99.56 62 14013 14075 12955 مجموع البرنامج
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 جقدًم لىتائج القدزة على ألاداء وجحليلها= -3-7
 

 =لكباز السنالسفع من جودة الخدماث الاجتماعيت والصحيت  -3-0-0

ـت الغناًـت الاحخمانُـت : تقدٌم الهدف
ّ
تهضٍ الؿُاؾت املهخمـضة فـي مجـاٛ ٖبـاع الؿـً بلـى جىؾـُو مكل

الُاْـــــضًً للؿـــــىض الهـــــاثلي واملـــــاصي واملداَكـــــت نلـــــقهم فـــــي وؾـــــؿهم الؿبُمـــــي وجـــــإمين  ٖبـــــاع الؿـــــًلدشـــــمل 

اؾُي ومـً صوع زضماث صـخُت واحخمانُـت لُاثـضتهم، ملـا لـظلٚ مـً جـإزير بًجـابي نلـى جـىاػنهم الىُسـ ي والهـ

ت.  َهاٛ في صنم الغوابـ سألؾٍغ

 =للفس ق املتىقلتالسفع من جودة الخدماث الاجتماعيت والصحيت = 0.0.3الهدف 

 
 :الذاتٌة لالستقاللٌةالفاقدٌن  لكبار السن دورٌة الزٌارات: 1.1.1.3المؤشر 
 

بلى  2017ؾُلت ؾىت  ٖباع الؿًفي وؾؿهم الؿبُمي، ؾهذ بصاعة  ب٘باع الؿًفي بؾاع الهىاًت 

ب جضزالث الجمهُاث الهاملت في  جاٛ مً زالٛ املغآَت الُىُت ونٓض حلؿاث نمل مخهضصة املجطٍى

 للًغع.

 ٖما جم في هظا املجاٛ:  

  حمهُت  23ؤص لُاثضة  335.8جم ضٍغ ا البرهامج، ؤص لُاثضة هظ 400جسطُظ انخماص ْضعه

ت ومدلُت لغناًت ٖباع الؿً مؿّيرة لُّغ مخىٓلت ؤي بيؿبت بهجاػ   .% 84حهٍى

 

 

مؤشرات قٌس 

 األداء

وحدة 

 المؤشر

تقدٌرات 

2216 

 إنجازات 

2216 

نسبة 
االنجازات 

مقارنة 
 بالتقدٌرات

2217 

 تقدٌرات 

2217 

(1) 

 إنجازات 

2217 

(2) 

نسبة 

االنجازات 

مقارنة 

 %بالتقدٌرات 

(2(/)1) 

 :1.1. 3الهدف 

الرفع من جودة 

الخدمات 

 الجتماعٌةا

لكبار والصحٌة 

فً وسطهم  السن

 الطبٌعً

المؤشر 
1.1.1.3 

دورٌة 
 الزٌارات 
 لكبار السن
الفاقدٌن 
 ةلالستقاللٌ

 كمً

 

تحقٌق 
 تٌنزٌار

للمسن 
الواحد فً 

 الشهر 

تحقٌق 
زٌارة 
للمسن 
الواحد 
فً 
 الشهر

تحقٌق زٌارتٌن للمسن  
وبلوغ  الواحد فً الشهر

 822نسبة تغطٌة ما بٌن 

 نتفع.م 922و

تحقٌق 
زٌارة 
للمسن 

الواحد فً 
 الشهر

 

. 3المؤشر 

2.1.1. 

عدد المسنٌن 

المكفولٌن لدى 

 عائالت حاضنة

 122 كمً

 

92 

 

75  % 

 

112 

 

75 68 % 
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  وطلٚ في بؾاع املغآَت الُىُت واملُضاهُت  الجمهُاث الهاملت في املجاٛمو نمل  حلؿاثجىكُم

اعاث مخابهتألوشؿتها نالوة نلى الُٓام ب ب جضزالتها لخُُٓم ؤوشؿت ال ٍؼ ُّغ وجإؾيرها وجطٍى

 .ومؿانضتها نلى بنضاص ملُاث الضنم الخاضت بها

  ت خىالي يُت بهىىان: "زضماث الغناًت بالبِذ: الُّغ املخىٓلت ؤهمىطحا" بمشاٖع جىكُم صوعة جٍٙى

ت للمؿىين ونػاء الهُئاث الىووووووطلٚ وؤنػاء  80 ٗا مً بين عئؾاء املطالح الجهٍى مشاع

 للجمهُاث الهاملت في املجاٛ. الهُئاث املضًت

 .ًمغاحهت اجُاُْاث الشغاٖت املبرمت مو الجمهُاث الجهىٍت واملدلُت لغناًت ٖباع الؿ 

 اعاث مُضاهُت بلى الجهاث ملخابهت ؤوشؿت الُّغ املخىٓلت   .جإمين ٍػ

 

   لً٘ عيم املجهىصاث املبظولت لخ٘ثُِ جضزالث هظه الُّغ لُاثضة مىكىعيها وجضنُمها باألنىان

هىص طلٚ بلى حملت مً سألؾباب مً ؤهمها: ٖليخم جدُٓٔ لم ًالالػمت، بال ؤهه   للماشغ املبرمج َو

 .ل الهمىمي ير الىزاثٔ الالػمت للخطٛى نلى الخمٍى  نضم ْضعة الجمهُاث نلى جَى

 .نضم خغص الجمهُاث نلى ججضًض هُئاتها املضًغة 

 عيم بضضاع وجىحُه امليشىع الترجُأي  لنضم انخماص الُّغ املخىٓلت نلى مىهجُت مىخضة للخضز

ش  05نضص  ت املخٛى الخيؿُٔ بين الجمهُاث الهاملت في  2015ماي  12بخاٍع جاٛ واملىضوبُاث الجهٍى

ؼي. ين الجهىي واملٖغ  لشاون املغؤة وسألؾغة، ونٓض حلؿاث مغآَت وجإؾير نلى املؿخٍى

 ت واملدلُت لغناًت املؿىين ن اْخطاع لى جٓضًم زضماث احخمانُت نمل الجمهُاث الجهٍى

 في وؾؿهم الؿبُمي. ل٘باع الؿًٗاملؿانضاث املالُت والًظاثُت والهُيُت 

  م مً ؾٍغ الضولت.اْخطاع  مىاعص الجمهُاث نلى الضنم املاصي املّٓض 
 

 المكفولين لدى أسر حاضنة: كبار السن  : عدد7.0.0.3المؤشر 
ه جم 

ّ
 2017بهىىان ؾىت  ؤص 200ْضعه  جسطُظ انخماصفي بؾاع هظا املاشغ، ججضع إلاشاعة بلى ؤه

 . لُاثضة هظا البرهامج

ت  - ٔ اللجان الجهٍى جم ضٍغ الانخماصاث املبرمجت زالٛ الؿضاس ي سألٛو مً الؿىت نً ؾٍغ

ت لشاون املغؤة وسألؾغة ضٍغ املىذ بلى الهاثالث  للخػامً الاحخماعي، في خين جىلذ املىضوبُاث الجهٍى

 اس ي الثاوي.الٙاَلت بهىىان الؿض

ُو في املىدت املؿىضة بلى الهاثلت الٙاَلت مً  2017جم مو نهاًت ؾىت  - ص  200ص بلى    150التَر

ا وطلٚ بمٓخض ى ْغاع وػٍغة املغؤة وسألؾغة والؿُىلت املاعر في   .2017صٌؿمبر  27شهٍغ

ا مؿى 70 ،2017املخُ٘ل بهم لضي ؤؾغ خاغىت زالٛ ؾىت  ل٘باع الؿًبلٌ الهضص الجملي  -

 ومؿىت. 
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ه:  -  ؤص.   198.8الانخماص الظي جم ضَغ

 .% 99.5جم حسجُل وؿبت بهجاػ جٓضع بـ -

غحو طلٚ  الخل ؤن هظا املاشغ لم ٌشهض جؿىعا بالُُُ٘ت املغحىة مً خُث نضص املُ٘ىلين ٍو ٍو

 ؤؾاؾا بلى سألؾباب الخالُت:

 .ضهىبت اؾخٓؿاب الهاثالث الغايبت في الُ٘الت 

 ل نضًض سألؾغاٍ في ج
ّ
ً ملُاث الُ٘الت مما ًازغ ؾلبا نلى ؾيروعة امللِ.جضز  ٍٙى

  اة نضص ٖبير مً املؿىين املىصنين لضي ناثالث خاغىت 2017شهضث ؾىت وبًٓاٍ  َو

 .مىذ بؿ ب حًُير وغهُاث الُ٘الت واهخُاء شغوؾها

  يُاب صلُل مغحمي وصلُل بحغاءاث لخىكُم نمل مسخلِ املخضزلين املُضاهُين ومضنماث

ؿ ِّ ٓ غ الاحخمانُت.َىُت م   ت إلهجاػ البدىر والخٓاٍع

 .إلانالمي للبرهامج ٔ  يُاب الدؿٍى
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 : تحسٌن ظروف العٌش بمؤسسات رعاٌة المسنٌن: 2.1.3

غ جقدًم الهدف=  ؼا، بؿاْت اؾدُهاب  12التي ًبلٌ نضصها  -ٖباع الؿً عناًت  ماؾؿاثجَى مٖغ

غا 850ْضعها  مؿىا ومؿىت حؿهغ نلى زضمتهم  636خُت لخىالي الغناًت الاحخمانُت واملخابهت الص -ؾٍغ

ىن وؤزطاثُىن احخمانُىن وؤنىان بخاؾت خُاجُت...  بؾاعاث ؾبُت وشبه ؾبُت وبصاٍع

ت للدؿُير  ت لغناًت املؿىين، جضّنمها الضولت بانخماصاث ؾىٍى حؿّير هظه املغاٖؼ حمهُاث حهٍى

.  والخطٍغ

دت وع  ؿاهم هظا الهضٍ في جإمين قغوٍ بْامت مٍغ ناًت احخمانُت وصخُت مخٙاملت نبر َو

غ حجم الانخماصاث املىقُت لخًؿُت هُٓاث سألٗل الجدؿين البيُت سألؾاؾُت ملاؾؿاث  غناًت وجؿٍى

و مً مؿخىي  قهُت .... يير ؤهه عيم املجهىصاث املبظولت للَغ والخضماث الؿبُت والغناًت الىُؿُت والتَر

ض الضنم زاضت في مجاٛ جدؿين البيُت الخدخُت في خاحت بلى مٍؼهظه املاؾؿاث الخضماث، جبٓو 

 وزضماث الغناًت املباشغة )بؾاعاث وؤنىان مسخطت(.

 

 

  ث السعاًت= جحسين ظسوف العيش بمؤسسا 7.0.3

 وسبت التغطيت املباشسة= .71. 0.3. املؤشس 

بط ْامذ  .)جإحير وحؿُير( % 100باليؿبت بلى جدُٓٔ هظا املاشغ، جم حسجُل وؿبت بهجاػ جٓضع بـ 

ضعه  ٗامل الانخماص املغضىص ْو ل  م.ص لُاثضة الاجداص الخىوس ي للخػامً الاحخماعي  8.463الىػاعة بخدٍى

 مىذ حؿُير املاؾؿاث.  م.ص بهىىان 1.970ان الهاملين باملغاٖؼ وبهىىان مىذ جإحير سألنى 

 

 

 جٓضًغاث  وخضة املاشغ ماشغاث ِْـ سألصاء

2016 

 بهجاػاث 

2016 

وؿبت الاهجاػاث 

مٓاعهت 

بالخٓضًغاث 

2016 

 جٓضًغاث 

2017 

(1) 

 بهجاػاث 

2017 

(2) 

وؿبت 

الاهجاػاث 

مٓاعهت 

 بالخٓضًغاث

% (2(/)1) 

 .1.2.3الهضٍ 

جدؿين 

قغوٍ 

الهِش 

بماؾؿاث 

 الغناًت

  1.1.2.3املاشغ 

وؿبت الخًؿُت 

 املباشغة

 ٖسي

 ُُٖي

 

44.5 

 

44.5 

 

100 

 

47.5 

 

47.5 

 

100 

 2.1.2.3املاشغ 

وؿبت الخًؿُت يير 

 املباشغة

  ٖسي ُُٖي

12.5 

 

12.5 

 

100 

 

7.8 

 

7.8 

 

100 
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ت نلى حؿُير ماؾؿاث الغناًت في  ت لغناًت املؿىين املشَغ ٖما ؾاهم الاجداص والجمهُاث الجهٍى

و مً املىاعص املسّططت لىُٓاث الدؿُير )حًظًت، هكاَت، زضماث صخُت...( .  الَغ

 

 ر املباشسة== جطوز وسبت التغطيت غي7.0.7.3املؤشس 

غحو جىُُظه بلى املطالح  ًخهلٔ هظا املاشغ بتهُئت وضُاهت وبىاء وججهيز ماؾؿاث عناًت املؿىين ٍو

باع الؿً املسخطت بٙل مً وػاعة املغؤة وسألؾغة والؿُىلت   والىالًت مغحو هكغ ماؾؿت الغناًت.ٖو

ل حؼلهظا املاشغ إلانخماصاث املغضىصة  وججضع إلاشاعة بلى ؤّن  ت جم جدٍى ء منها بلى املجالـ الجهٍى

ؿئ الاحغاءاث  غحو طلٚ بلى ب  و املبرمجت ؾِخم زالٛ الؿىت الخالُت ٍو لً٘ إلاهجاػ الُهلي للمشاَع

ت.   إلاصاٍع

ير الانخماصاث الالػمت لخًؿُت مطاٍعِ إلاْامت  ٖما ؾهذ الىػاعة لبلىى الهضٍ امليشىص بلى جَى

و في ؾاْت الاؾدُهاب اؾخجابت  بمغاٖؼ الغناًت وجدؿين البيُت سألؾاؾُت لها غها والهمل نلى الَغ وجؿٍى

 ملؿالب إلاًىاء.

 
 :2017كما شهدت سنة 

ـ لغ ضازلي ملالىكام مػاء الب  -  .بٓمغث ناًت املؿىيناؾؿت املغخىم الطاصّ اصَع

 بنضاص هكام صازلي ملاؾؿاث عناًت ٖباع الؿً. -

 * البناءات والتييئة:
ؼ عناًت املؿ - ض جم اهتهاء سألشًاٛ مو  4.9بٙلُت حملُت ْضعها ىين بمنٛز بىعُْبت بناصة بىاء مٖغ م ص ْو

 ؤص(. 615: 2017نهاًت الؿىت )الانخماص املسطظ باليؿبت بلى ؾىت 

ل انخماص ْضعه  - ؼي عناًت املؿىين  485جم جدٍى ؤص بلى املجلـ الجهىي لىالًتي مىىبت والٙاٍ لتهُئت مٖغ

 بهما.

ؼ عناًت املؿىي - ً بٙلُت ْضعها تهُئت مٖغ حههضا )الٙلُت الجملُت للتهُئت:  352ؤص صَها و 150ن بالٓطٍغ

 م ص(. 2.400

ت للخجهيز بالجهت  - ؼ عناًت املؿىين بؿُضي بىػٍض بالخيؿُٔ مو إلاصاعة الجهٍى الشغوم في ؤشًاٛ تهُئت مٖغ

 ًا الخههضاث(.ؤص مً بٓا 53ؤص مو بغاَت انخماص ْضعه  400ؤص )الٙلُت الجملُت:  50بٙلُت ْضعها 

 تجييز المراكز:*   
بنضاص ٖغاؽ شغوؽ في املىاضُاث الُىُت للخجهيزاث املسخلُت املؼمو اْخىائها لُاثضة ماؾؿاث عناًت  -

 املؿىين وطلٚ بالخيؿُٔ مو الاجداص الخىوس ي للخػامً الاحخماعي:
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  أد: 8>اقتناء تجييزات في إطار البرنامج المتواصل باعتماد قدره 

ؼي مىىبت والٓيروان.خشاًا وؤؾ -  غة ملٖغ

ؼ باحت. -  آلت حشُِذ ملٖغ

ؼ ؾىؾت. -  آلت حشُِذ بالًاػ الؿبُمي ملٖغ

ؼ الٓيروان. -  آلت يؿُل زُاب ملٖغ

ؼ حىضوبت. - ض ملٖغ ت جبًر  يَغ

  أد: 811اقتناء تجييزات في إطار البرامج الجديدة باعتماد قدره 

ض لُاثضة ماؾؿاث عناًت املؿىين بمىىبت ) 04 -  الٙاٍ. –ْغمبالُت  –( 02يٍغ جبًر

ؼ عناًت املؿىين بمنٛز بىعُْبت. -  ججهيز املؿبش ووخضاث الهِش بمٖغ

ً-ملغاٖؼ الٙاٍ  tables de nuitؤؾغة وزؼاثً و -  ُْطت. -الٓطٍغ

- Adoucisseur chaudière .ؼ عناًت املؿىين بٓمغث  ملٖغ

- .ً ؼ الٓطٍغ  جإزِث الىخضة الؿبُت ملٖغ

 وسائل النقل:* 
ؼ عنمخاَلت حؿلُم  - - ًباًت املؿىين ٖغ ش  الٓطٍغ  .2017َُُغي  06بخاٍع

م ال -         -
ّ
ؼ عناًت املؿىين التي جم اْخىائها لُاثضة ؿُاعة حؿل  ض.ؿُضي بىػٍبمٖغ

 * الزيارات الميدانية:
اعاث مخابهت باحت وحىضوبت ومنٛز ٖباع الؿً: عناًت ٗاَت ماؾؿاث وجُُٓم بلى  جم جىكُم ٍػ

غمب مغث بىعُْبت وؾىؾت والٓيروان ْو ُطت الُت ْو ً ومىىبت ْو مً ْبل وضُاْـ والٙاٍ والٓطٍغ

ت ل ت للمؿىين باملىضوبُاث الجهٍى ت وعئؾاء املطالح الجهٍى ٍؼ  ملغؤة وسألؾغة.شاون ابؾاعاث إلاصاعة املٖغ
 

 

 : توظٌف واستثمار كفاءات وخبرات كبار السن: 1.2.3

و مً َغص بصماج ُٖاء تقدٌم الهدف: اث وزبراث ٖباع الؿً املىسغؾين ًغمي هظا الهضٍ بلى الَغ

بالسجل وجثمين ْضعاتهم وجىقُِ ُٖاءاتهم مً ؤحل جدُٓٔ الُٓمت املػاَت في الخىمُت بانخباعهم 

ه وزبراجه.  اصعا نلى بَاصة املجمىنت الىؾىُت بمهاَع  نىطغا َانال ْو
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 جوظيف واستثماز كفاءاث وخبراث كباز السن==  0.7.3
 

 
 : عدد الكفاءات الموظفة والمنخرطة بالسجل: 1.1.2.  3 :المؤشر

ثمغ املغآَت الُىُت لبهؼ الجمهُا
 
ث لم ٌسجل هظا املاشغ وؿبت بهجاػ ملخىقت، بط لم ج

املسخطت بلى ؤي هدُجت لهضم ْضعة الجمهُاث نلى الاؾخجابت لخطىضُت هظا البرهامج وحشّهبه، ولهظه 

مً جىقُِ الخبراث جىكُم مىخضي خٛى اؾدثماع ُٖاءاث ٖباع الؿً و سألؾباب، جخجه هُت الىػاعة بلى 

 ًً.املخٓانض

 

 
 
 

 

 

ماشغاث ِْـ 

 سألصاء

ة وخض

 املاشغ

جٓضًغاث 

2016 

 بهجاػاث 

2016 

وؿبت الاهجاػاث 

 مٓاعهت بالخٓضًغاث

2016 

 جٓضًغاث 

2017 

(1) 

 بهجاػاث 

2017 

(2) 

وؿبت الاهجاػاث مٓاعهت 

 (1(/)2بالخٓضًغاث  )

% 

الهضٍ 

1.2.3 : 

جىقُِ 

واؾدثماع 

ُٖاءاث 

وزبراث 

ٖباع 

 الؿً

:  نضص 1.3املاشغ

الُ٘اءاث املىقُت 

 لواملىسغؾت بالسج

 ٖسي

 ُُٖي

ُٖاءاث  

 مىسغؾت

-  0 0  

:   نضص 2.3املاشغ 

و املىجؼة في  املشاَع

 بؾاع صنم الٓضعاث

 21  03 03 ٖسي ُُٖي

 

03 0 
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 رات: : عدد المشاري  المنجزة في إطار دعم القد 7.0.7.: 3المؤشر
في بؾاع جىُُظ هظا املاشغ، جمذ املغآَت الُىُت ملجمىنت مً الجمهُاث في مجاٛ جىلُِ 

و وبنضاص بغهامج وشاؽ مخٙامل، وؤَغػث هظه املغآَت بلى ُْام  حمهُاث بإوشؿت تهضٍ بلى  03املشاَع

ت في الخُاة الجم٘ين ٖباع الؿً  مً   ثٓاَُت.الاهضماج الهملي في البِئت الاحخمانُت واملشاٖع

ضهىبت  ٖباع الؿًبال ؤن هظا املاشغ لم ٌسجل بضوعه جٓضما مً خُث الاهجاػ، بط الْذ بصاعة 

 جمثلذ َُما ًلي:

ً وجدؿِـ الُ٘اءاث املٓبلت نلى الخٓانض وجىقُِ *   ههض بلقها مهمت جٍٙى
 
بًجاص حمهُت ح

ها وزبراتها.   مهاَع

لالْخضاع املنهجي نلى الخجضًض والخؿىٍغ  غهِ امخالٕ الجمهُاث الهاملت في مجاٛ ٖباع الؿً*  

 الظاحي.

ت الىاشؿت.  * هشاشت املإؾؿت لبهؼ الىىاصي النهاٍع

ت نلى الغواص واملدُـ املدلي.  * هٓظ ؤزغ الخضماث الاحخمانُت والخثُُُٓت لبهؼ الىىاصي النهاٍع
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 :كبار السن: النهوض بأوضاع 2.2.3الهدف 

هجاػ صعاؾاث وبدىر زطىضُت خٛى الىاْو الاْخطاصي  ًغمي هظا الهضٍ بلى ب تقدٌم الهدف:

والطخي ل٘باع الؿً مو حصخُظ خاحُاتهم ْطض الخىقُِ سألمثل للبرامج  والاحخماعي والثٓافي

 الاحخمانُت.

 : عدد البرامج الخصوصٌة الموجهة لكبار السن:1.3.2.3المؤشر 

 

ٍى نلى ؤوغام لم ٌشهض هظا املاشغ بهجاػا َ الاحخمانُت  ٖباع الؿًهلُا، خُث ؤن الْى

ؿخىحب انخماصاث لم جخم  والاْخطاصًت والصخُت ًخؿلب بهجاػ صعاؾاث وبدىر مُضاهُت مهّمٓت َو

 .2017بغمجتها زالٛ ؾىت 

، جبين نضم ٖباع الؿًؤهه اؾدىاصا بلى واْو الهمل الاحخماعي للمخضزلين املُضاهُين في مجاٛ  ٖما 

باع الؿً خضزلين الخابهين لىػاعة املغؤة وسألؾغة والؿُىلتْضعة امل غ واملخابهت  ٖو نلى بهجاػ البدىر والخٓاٍع

 .والخهّهض بالىغهُاث الاحخمانُت

 نغبُت ل٘باع الؿً اؾتراجُجُت، جم الشغوم في بهجاػ ٖباع الؿًوفي بؾاع النهىع بإوغام  -

 بالخهاون والخيؿُٔ مو حامهت الضٛو الهغبُت.

بلى حصخُظ واْو الغناًت الاحخمانُت والصخُت ل٘باع الؿً في الضٛو  الاؾتراجُجُتٍ هظه وتهض

هاث والبرامج. وفي هظا الطضص، جم جىكُم  ٍى نلى الدشَغ الهغبُت مو َدظ آلالُاث الغناثُت والْى

 –الغئٍت  -إلاؾاع املىؿٓي لالؾتراجُجُت )الشهاعوغبـ ها حلؿاث نمل مو اللجىت املٙلُت بةنضاص

الهضٍ الهام( باإلغاَت بلى بلىعة مٙىهاتها وبنضاص جطىع لبرهامج جىُُظي وطلٚ بانخماص مٓاعبت  -الغؾالت

ُت في مهالجت ْػاًا ٖباع الؿً، مخىايمت مو ؤهضاٍ الخىمُت املؿخضامت لؿىت  ومغانُت  2030خْٓى

 زطىضُاث وبمٙاهُاث ٗل صولت نػى. 

 

 

وحدة  مؤشرات قٌس األداء
 المؤشر

تقديرات 
2016 

 إنجازات 

2016 

نسبة االنجازات 
مقارنة 

 بالتقديرات

2016 

 تقديرات 

2017 

(1) 

 إنجازات 

2017 

(2) 

نسبة االنجازات 
مقارنة بالتقديرات 

% (2(/)1) 

 : 3.2.3الهدف 

النهوض 

بأوضاع 

 المسنٌن 

:   1.3.2.3المؤشر

عدد البرامج 

الخصوصٌة الموجهة 

 لكبار السن

 - - - 1 0 0 
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 التوجهاث املستقبليت لتحسين ألاداء= -7
 

 أهم الاشكالياث والىقائص املتعلقت بتىفير البرامج والبرامج الفسعيت= -0
 

 يُاب هطىص ْاهىهُت جىكم بهؼ بغامج الٓؿام. 

  يُاب صلُل مغحمي وصلُل بحغاءاث لخىكُم نمل مسخلِ املخضزلين املُضاهُين ومضنماث

غ الاحخمانُت.  ؿت إلهجاػ البدىر والخٓاٍع ِّ ٓ  َىُت م 

 حمهُاث ناملت في مجاٛ ؤيلب البرامج املىحهت ل ٔ  ٖباع الؿً.٘باع الؿً جىُظ نً ؾٍغ

 .ًغهِ الهمل الشبٙي بين الجمهُاث الهاملت في مجاٛ ٖباع الؿ 

 .ٛهٓظ الضعاؾاث والبدىر املخسططت واملهؿُاث وإلاخطاثُاث الالػمت في املجا 

 
ف المتدخلٌن وأمام هذه اإلشكالٌات والصعوبات، ستعمل الوزارة بالتنسٌق والشراكة مع مختل 

 فً المجال على تذلٌلها من خالل السعً إلى تحقٌق ما ٌلً: 
 

 .بضضاع مجلت خماًت ٖباع الؿً  -1

ت بما ًػمً لهم  ٖباع الؿًجمّخو  -2 ُّ ت والٓاهىه ُّ اًت والخماًت الاحخمان صون جمُيز بسضماث الْى

م  .الهِش الٍ٘غ

 صازل ؤؾغهم وفي مدُؿهم الؿبُمي. ٖباع الؿًاملداَكت نلى  -3

  .ل٘باع الؿً بماؾؿاث الغناًت زضماث الغناًت الاحخمانُت والصخُتو مً حىصة الَغ -4

 .جثمين ُٖاءاث املخٓانضًً واؾدثماع زبراتهم -5

 

ونظرا للتداخل الحاصل فً مجال التصرف فً قطاع المسنٌن واالرتفاع المرتقب لهذه الشرٌحة 
 فً السنوات القادمة ستعمل الوزارة على:

مت  .1   ً وجطٍى ها لُاثضة مؿخدٓقها.بغامج ٖباع الؿخٖى

لخدؿِـ والخىنُت بعؾاء زؿت اجطالُت لٓؿام ٖباع الؿً لترؾُش زٓاَت خّٓى ٖباع الؿً وا .2

 في سألؾغة  واملجخمو وجضنُم جغابـ سألحُاٛ.  تهمبمٙاه

غ وجٓىين زضماث الجىاع والاؾدشُاء بالبِذ. .3  جؿٍى

ت إلًىاء  بنضاص وبضضاع ّٖغاؽ شغوؽ زاّص بةخضار وحؿُير ماّؾؿاث .4 ُّ ٔ ٖباع الؿً اؾدشُاث َو

ت.  ُّ  املىاضُاث الهامل
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ت. .5  بنضاص وبضضاع ٖغاؽ شغوؽ زاص بةخضار وحؿُير الىىاصي النهاٍع

 
 

 وتتمثل أهم المشارٌع واألنشطة المزمع تنفٌذها خالل المخطط القادم فً:
 

   .ًبعؾاء آلُت مىضوب خماًت ٖباع الؿ 

 عناًت ٖباع الؿًث ماؾؿامهلىماجُت ملخابهت  بعؾاء مىكىمت. 

 .زطىضُاتهم ٔ  بهجاػ صعاؾت مهمٓت خٛى ؤوغام املؿىين وزاعؾت خٛى جىػَو املؿىين َو
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 "قيادة والمساندة: "الجنامبر 

 

تالتعريف برئيس البرنامج :  الؿُض ًاؾين بً نضة: املضًغ الهام للمطالح املشتٖر
 

 لبرنامج:العام ل تقدٌمال -1
 

 

   المدٌر العام للمصالح المشتركة اسٌن بن عّدة ٌ:  البرنامج رئٌس 

 : 2214ابتداء من جوان المدة 

     

  المركزية والجيوية واإلداراتىو برنامج دعم لمبرامج الخصوصية  برنامج القيادة والمساندة
 التالية: األىدافتحقيق  إل  جىذا البرناموييدف 

 .تحسين التصرف في الموارد البشرية  -
 وتعميميا عم  جميع مؤسسات المركزية والجيوية. المعموماتيةتطوير المنظومة  -
 ترشيد إستي ك الطاقة من كيرباء وماء وغاز. -
 .تحسين التصرف في البنايات و التجييزات -

 

 :بالبرنامج الخاصة اإلستراتٌجٌة لإلنجازات عام تقدٌم .1

 عالقة لها والتً تحقٌقها تم التً اإلستراتٌجٌة واألهداف اإلصالحات أهم 

 :بالبرنامج مباشرة

 تهيئت مصعذ الىزارة والشبكت الكهرببئيت والمكيّف المركسي. -

 بنبء مقر لألرشيف الخبص ببلىزارة. -

 تحسين نسبت اإلنتذاببث . -

تعزيز المركزية التكوين  من خ ل مواصمة برمجة دورات تكوينية عم  مستوى   -
المناظرات الداخمية ودعم حظوظيم في  لألعوانالجيات  لتنمية القدرات  المينية 
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 .لمترقية
  ربط مؤسسبث الطفىلت ببلشبكت الذاخليت لألنترنبث. -

 

 

. 

 أهداف البرنامج واألولوٌات:

 

 :األهداف

 :في بموغيا المزمع األىداف تمثلت

 .تحسٌن التصرف فً الموارد البشرٌة 
 تحسٌن البنٌة التحتٌة والتجهٌزات وتجدٌد أسطول وسائل النقل 
 اسٌة المعلوماتٌة والخدمات عن بعد.تطوٌر البنٌة األس 

 

 :األولويات 
 سنوي آخذين بعين االعتبار الموارد المالية المخصصة لمغرض  مخطط تكوين وضع

واإلمكانات الموجستية المتوفرة وما ليذا البرنامج السنوي لمتكوين من أثر إيجابي عم  الرفع 
جاالت العمل وتطوير قدراتيم من تنمية كفاءات اإلطارات واألعوان وتحيين معارفيم في م

تؤدي إل  الرفع من ميارات وكفاءات المعنيين بالتكوين والتأطير مما يرفع مردوديتيم في 
 العمل.

 نسبة إنجاز االنتدابات المبرمجة بعنوان سنة مالية معينة في نفس  وضع برنامج لتحسين
جيات اليياكل المعنية وىو ما يمثل خير دليل عم  قدرة اإلدارة عم  االستجابة لحا السنة

وتوفير ما يمزميا من موارد بشرية ضمانا لحسن سير العمل اإلداري وقادرة عم  الرقي بو 
ىذا من جية، وتطويره عم  بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وعدم تعطيل العمل اإلداري 

المرأة وزارة ومن جية أخري إل  االستجابة لحاجيات كافة اليياكل الراجعة بالنظر إل  
 .واألسرة والطفولة
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  السعي إل  سرعة التدخل في تييئة البنايات والفضاءات سواء عم  المستوى المركزي أو
 .   الجيوي ودعم أسطول النقل

 تطوٌر البنٌة األساسٌة المعلوماتٌة والخدمات عن و  تعزيز استعمال التكنولوجيات الحديثة

 .بعد
 

 :2017" لسنة القيادة والمساندةانية "برنامج تائج القدرة عم  األداء وتنفيذ ميز ن - 3
 3جدول عدد 

 مقارنة بالتقدٌرات 1027لسنة  مٌزانٌة  برنامج القٌادة و المساندةتنفٌذ 

 (الدفع تماداتالتوزٌع حسب طبٌعة  النفقة )اع

 الوحدة: ألف دٌنار

 1027انجازات  1027تقدٌرات  بٌان النفقة

 (2) 

 االنجازات مقارنة بالتقدٌرات

 ق. مالٌة
 ق. مالٌة 

(2تكمٌلً )ال  
 

 نسبة االنجاز 2-1المبلغ 

1/2 

% 

 98.30 286 20785 20972 20447 نفقات التصرف

 98.64 49 3559 3608 3579 تاجٌر عمومً

 97.29 237 4734 4872 4856 وسائل المصالح

 200 0 1491 1491 1021 تدخل عمومً

 200 0 75 75 495 نفقات التنمٌة

   75 75 495 ات مباشرةاستثمار

 98.31 286 20860 22046 20941 المجموع العام

 دون اعتبار الموارد الذاتٌة للمؤسسات
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 :3رسم بياني عدد 

 2217مقارنة بين تقديرات وانجازات ميزانية سنة 

 
 

 مقارنة بالتقدٌرات 1027: تنفٌذ مٌزانٌة البرنامج لسنة 4جدول عدد 

 الدفع( تماداتالفرعٌة )إع التوزٌع حسب البرامج

 الوحدة : ألف دٌنار

 

بٌان البرامج 

 الفرعٌة

 

إنجازات سنة  1027تقدٌرات سنة 

1027 

 اإلنجازات مقارنة بالتقدٌرات

 ق. مالٌة
 األصلً

 ق. مالٌة
 التكمٌلً

(2)  

 نسبة االنجاز المبلغ 

% 

شراف   اال

دة  سان م وال

عة تاب م  وال

20721 20945 20780 265 98.49 

سالٌب واألنظمة األ

 المعلوماتٌة

130 202 80 12 79.12 

 98.31 286 20860 22046 20941 مجموع البرنامج
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 :4رسم بياني عدد 

 2217مقارنة بين تقديرات وانجازات ميزانية البرامج لسنة 

 

 

 تقدٌم نتائج القدرة على األداء وتحلٌلها: 3-1

 

 :لٌلهاوتح األداء على القدرة لنتائج تقدٌم: 1.3

 

   البنية التحتية والتجييزات وتجديد أسطول وسائل النقل.تحسين :2-1-4اليدف

والطفولة من تطور في   واألسرة المرأةما تشيده  وزارة  إطارفي :  تقديم اليدف -
التجييزات و البناءات  لممصالح والمؤسسات الراجعة ليا بالنظر  حرصت عم  تطوير 

ليذه  األمثل تيا في ميدان الصيانة لضمان استغ ل وتجديد تجييزاتيا  وتعزيز تدخ
 .لمموارد
 البنية التحتية والتجييزات وتجديد أسطول وسائل النقلتحسين  :2.1.4اليدف
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 :عدد البناءات المحدثة والفضاءات المهٌئة  4.1.2.1المؤشر 

تسع  إدارة البناءات والتجييز من خ ل ىذا المؤشر إل  تدعيم وتجديد تجييزات 
ئمة لمعمل خاصة وان الوزارة تشيد تزايدا متواص  الوزارة وذلك لتوفير الظروف الم 

 .لمموارد البشرية 
سنوات حيث تتطور نسبة  5اإلدارة لتطبيق برمجة تمتد عم  ووفقا لمتقديرات تسعي 

بنس  سنوية  2018و 2013تجديد وتدعيم التجييزات خ ل المدة المتراوحة بين 
لذلك قامت الوزارة بجممة من .2018سنة  %18لتصل ال   %13مختمفة,من 

 التدخ ت الخاصة بالبنايات والفضاءات وتنحصر كاآلتي:
  المركزي وصيانتو نظرا لمعط  المتكرر الذي يشيده،إص ح مصعد الوزارة 

ف
هد

ال
 

4.
1.
2
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 و
ٌة
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الت

ة 
نٌ
الب

ن 
سٌ
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مؤشرات 

 قٌس األداء
 وحدة المؤشر

تقدٌرات 

1026 

إنجازات 

1026 

اإلنجازات مقارنة  نسبة

 1026بالتقدٌرات 

تقدٌرات 

1027 (2) 

إنجازات 

1027 (1) 

نسبة 

اإلنجازات 

مقارنة 

بالتقدٌرات 

(1(/)2) 

المؤشر

1.2.1.4:

عدد 

البناءات 

المحدثة 

والفضاءا

 ت المهٌئة

% 40 10 50 60 50 90 

المؤشر

1.2.1.4:

عدد 

وسائل 

النقل 

المقتناة 

لتجدٌد 

 األسطول.

 

% 200 115 215 0 0 0 
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 ،إقتناء مواد صيانة كيربائية وصحية وحديدية 
 ،تعمير قوارير اإلطفاء 
 ،إص ح موزع الياتف الخاص بالوزارة 
 .تفريغ دىميز الوزارة وصيانتو 

د  وقع صرف  46.532.729وقد تّم في ذلك الشأن تخصيص إعتمادات قدرىا 
 .%82.1نسبة اإلنجاز إل  د لتصل  38.207.520

 عدد وسائل النقل المقتناة لتجدٌد األسطول: 4.1.2.1المؤشر عدد 

 

و فواضل  2216تبعا لإلقتناءات التً تمت لوسائل النقل ضمن برنامج مقاومة اإلرهاب سنة 

بقٌمة إعتمادات السنوات السابقة  لفائدة الوزارة وبعض المؤسسات الراجعة إلٌها بالنظر 

 د  1.896.268.796

 .2217لم ٌقع  تجدٌد األسطول بإقتناء سٌارات جدٌدة سنة 

 التوجهات المستقبلٌة لتحسٌن األداء: 3.3

 :: أىم اإلشكاليات والنقائص 1.1
من إطارات  تتمثل أهم النقائص فً عدم توفر القدر الكافً من الموارد البشرٌة الالزمة

ذ من إعداد الملفات إلى لإلحاطة بجمٌع جوانب التنفٌعلى المستوى المركزي  وعملة

 المتابعة.

 

عدم وجود إطارات مختصة على المستوى الجهوي لمتابعة المشارٌع وأعمال الصٌانة  -

 والتهٌئة.

 غٌاب  إعتمادات الالزمة للتحسٌن أسطول النقل وضعف نسق الصٌانة والتصلٌح . -

 :تقديم التدابير واألنشطة التي يتعين القيام بيا لتدارك اإلخالالت   
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زيد تدعيم اإلدارة بالموارد البشرية ال زمة من إطارات وعممة وذلك عم  المستوى م -
 المركزي والجيوي

 خاصة في مجال األشغال والصيانة.
إيجاد خّطة لمزيد التنسيق بين إدارة البناءات والتجييز والمندوبيات الجيوية في مجال  -

 لتدخل.الصيانة تييئة البناءات والفضاءات لضمان سرعة ونجاعة ا
القيام بإستشارات إلختيار ميكانيكين وفنيين في تصميح وصيانة السيارات لضمان كذلك  -

 سرعة التدخل.
   التصرف في الموارد البشرية.تحسين :1-1-4اليدف

بالنسبة لمموارد البشرية في إطار  والطفولة واألسرة المرأةوزارة :  تندرج سياسة تقديم اليدف
الرامية  إل  تحقيق توازن بين الجيات من حيث توفير التوجيات العامة  لمدولة 

االختصاصات الضرورية وتدعيم القدرات المينية لألعوان ودعم حظوظيم  في المناظرات 
 ،اإلستراتيجية الوطنية  لتطوير اإلدارة وتعصيرىاضمن  الداخمية لمترقية

نسبة إنجاز ويعتمد اليدف عم  مؤشرين :تحسين نسبة إنجاز مخطط تكويني و تحسين 
 . 2017اإلنتدابات في سنة 

 

نسبة 

 اإلنجازات

مقارنة 

 بالتقدٌرات

(2( )1)  

 إنجازات

2217 

(2)  

تقدٌرات 

2217 

(1)  

نسبة 

اإلنجازات 

مقارنة  

بالتقدٌرات 

2216 

 إنجازات

2216 

 تقدٌرات

2216 

وحدة 

 المؤشر

  مؤشرات قٌس األداء

 نتحسٌ: 1.1.1.4 المؤّشر % 50% 35.94%  70% 62.32% 

 تكوٌنً مخطط أنجاز نسبة

 تحسٌن: 2.1.1.4 المؤّشر % 42% 62% 62% 52% 62% 62%

 فً االنتدابات إنجاز نسبة
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" و"مركز نداء إنجاز دورة تكوينية عم  منظومتي "إنصاف" تم  2016بالنسبة لسنة  -: 1.1.1.4
لعدد من اإلطارات بإدارة الموارد البشرية، وتمت المشاركة أيضا بعدد من الدورات التكوينية 

بمؤسسة األرشيف الوطني لعدد من اإلطارات باإلدارة الفرعية لموثائق واألرشيف وقد تم تحويل 
 لميزانية إل  عنوان آخر.اإلعتمادات المتبقية المرّسمة با

تم الترفيع في التقديرات وفي نسبة اإلنجاز وتبعا لذلك تم إنجاز دورة  2017سنة  -
إلطارات من الوزارة،  فض  عن  05تكوينية في المغة اإلنقميزية لمسيدة الوزيرة وعدد 

مة المشاركة في الدورات التكوينية بالمركز الوطني لإلع مية لعدد من اإلطارات بمنظو 
 "أد " و"إنصاف".

يعود إل  عدة أسبا  أىميا  %100م حظة: عدم إنجاز مخطط التكوين أو إنجازه بنسبة 
د غير قادرة عم  إنجاز إال بعض 7000ضعف الميزانية المرصودة لممتقيات التكوين بحيث أن )

 الدورات وفي مجاالت محددة (.

يث أن ىناك عدة دورات تكوينية تتم عدم التنسيق بين مصالح الوزارة بصفة عامة ح  -     
 المشاركة فييا أو إنجازىا دون عمم مصمحة التكوين،

التأخير في إعداد مخطط التكوين والذي يعود إل  التأخر في استقبال مقترحات   -    
المندوبيات الجيوية والمصالح الخارجية وبالتالي يتم التأشير عم  المخطط في كل األحول خ ل 

 

 

 المعنٌة المالٌة السنة

: تحسٌن 2.1.1.4المؤشر % 50% 50%  100% 100% 100%

نسبة إنجاز الترقٌات فً 

 السنة المالٌة الموالٌة
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أو ماي من العام الجاري ما يجعل من بداية تنفيذه تكون متأخرة جدا ويؤثر ذلك في شير أفريل 
 نسبة إنجاز المخطط.

وذلك   UNICEFتجدر اإلشارة إل  أنو تم إنجاز دورات تكوينية بتمويل أجنبي عم  غرار -: 1.1.1.4
 لخصوصية مجال وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن.

 

 


