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 والسياسة القطاعية التقديم العام

I.  والطفولة واألسرة المرأةوزارة تقديم: 

منذ إحداثها تطورا ملحوظا في مهامها و مشموالتها  وزارة المرأة و األسرة والطفولة وكبار السن  شهدت 

على  2002سبتمبر  23المؤرخ في  2002لسنة  2103غاية صدور األمر عدد  إلى حيث اقتصر دورها

التي تهدف  برامج العملت المرأة و األسرة ووضع الخطط والمساهمة في تنفيذ سياسة الحكومة في مجاال

إلى ضمان ازدهار األسرة و تعزيز إدماج القدرات النسائية في مجهود التنمية الشاملة و توسيع مشاركتها 

اف على قطاع الطفولة وعلى  المصالح الجهوية المكلفة بالطفولة في الحياة العامة, لتتولى بعد ذلك  اإلشر

 وزارة المرأة و األسرة والطفولةالشباب و الطفولة  و الرياضة  بوزارة على اثر إلحاق هياكل تابعة ل

 .2000مارس  03المؤرخ في  2003لسنة   471األمر عدد  بمقتضى

وزارة المرأة واألسرة مشموالت  2003بتمبر س 22المؤرخ في  2003لسنة  2020كما ضبط األمر عدد 

 تتمثل أساسا في:والتي  والطفولة وكبار السن

 .تنفيذ سياسة الدولة في مجال المرأة واألسرة والطفولة 

 .إيالء العناية الخاصة بالمرأة واألسرة والطفولة ذات الحاجيات الخصوصية 

 .تقديم خدمات إعالمية تتعلق بالمرأة واألسرة والطفولة 

 وكبار السن. القيام بالبحوث و الدراسات في مجاالت المرأة واألسرة والطفولة 

 اإلشراف على المؤسسات التي تعمل في القطاع. 

والرابطات  الحياة الجمعياتية في مجاالت المرأة واألسرة والطفولة ودعم الجمعيات كما عهد لها بتطوير

 ماديا ومعنويا. 

لتشمل المسنين وذلك وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن مهام التم  توسيع  2004وفي أواخر سنة 

 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  2004لسنة  2644بمقتضى األمر عدد 

طابعا أفقيا فيما يتعلق بالخطط الوطنية في وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن وتكتسي أنشطة 

سنين حيث تتولى التنسيق بين مختلف المتدخلين التي تنشط في مجاالت المرأة واألسرة و الطفولة والم

 القطاعات ذات العالقة ومنها الوزارات المكلفة بالصحة والشؤون االجتماعية والتربية وغيرها.

  

والطفولة وكبار السن الى تنفيذ استراتيجيتها على ضوء مخطط  ةهذا  وتسعى وزارة المرأة واألسر 
العدالة االجتماعية ومكافحة  تحقيق القصوى للمساهمة في اولت االهمية  حيث  2020-2016التنمية 

ودعم وضمان حقوق النساء واألطفال  ذات الوضعيات الخصوصية اإلرهاب والتطرف واإلحاطة باألسر
وزارة على توجيه الجهد وفق نظرة شمولية مندمجة من أجل تقليص الفوارق العملت كما  وكبار السن،

تكافؤ الفرص بين الجنسين في الوسطين الحضري والريفي  ة بين الجنسين و ضمانالمساوا وتحقيق
والقضاء على اإلشكاليات التي تعيق التمكين الشامل للنساء واألسر والتي تنعكس سلبا على التنمية 

 االجتماعية واالقتصادية ككل.
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ل إحاطة ناجعة كما تم وضع خطط عمل من شأنها على المدى المتوسط تعديل التدخالت من أج
بجميع الفئات من نساء وأطفال وكبار سن، إلى جانب تكثيف عمليات التحسيس والتوعية والتأطير والدعم 

 والتمكين والمساندة لألسر من أجل ضمان التماسك األسري الذي يمثل الضامن لمجتمع معتدل ومتوازن.

الالمركزية  يمتدعلوزارة، وفق منهجية موحدة وقد تم العمل في القطاعات األربعة الراجعة بالنظر لل        

منظومة، مع وضع خطط عمل للتعديل التدريجي للداء القدرة على األومن شأنها التدخل العاجل لتحسين 

وزارة المرأة واألسرة والطفولة أدى تطور مشموالت  حيث لألهداف وفق أولويات ومتطلبات المرحلة

 16المؤرخ في  2013لسنة   4063بمقتضى األمر عدد   مندوبيات جهوية إحداثى إلوكبار السن 

لتأمين وزارة على المستوى الجهوي و، بعد أن كانت إدارات إقليمية، لتعزيز تمثيلية ال 2013سبتمبر

مركز مندمج للشباب  23اإلشراف على المؤسسات و الهياكل  التي تعنى بالطفولة بالجهات و المتمثلة  في 

 مركز لالصطياف بالحمامات. 01لألطفال و  ياناد 362لة و مركب طفو 143والطفولة و

على اإلسهام في اإلشعاع الدولي لتونس وتطوير من خالل برامج الوزارة   هذا و قد تم العمل      
، وتنفيذ أهداف  خصوصا  المؤشرات الوطنية ذات العالقة باحترام حقوق اإلنسان عموما والمرأة والطفل

على الترتيب الوطني في التصنيفات الدولية ذات العالقة  انعكست، والتي 2030المستدامة أجندة التنمية 

إذ شهدت تقدما كبيرا في تصنيفها بالقائمات ذات العالقة باحترام الحقوق اإلنسانية للمرأة  بنشاط الوزارة
كما احتلت  د المرأة( دوليا في القضاء على العنف ض19حيث احتلت المرتبة األولى عربيا والتاسعة عشر )

 .دولة 165جملة من  دوليا في مجال حقوق الطفل( 9)المرتبة التاسعة  2017تونس سنة 

خالل  هاالكمية والنوعية المسجلة في مختلف برامج الوطنية مؤشراتال وقد سعت الوزارة  الى تحسين

 :حيث تمت 2020-2017الفترة الممتدة من 

 وطنية الستراتيجية اال على 2017مارس  08 يوم المنعقدالمجلس الوزاري المضيق  مصادقة

 (2020-2017للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية )
   مواصلة تنفيذ المشروع الوطني المندمج لمقاومة االنقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في

 المدني المجتمع وهياكل حكومية هياكل المناطق الريفية من خالل تدخل الوزارة بالشراكة مع

 والقيروان جندوبة واليات من بكل فضاء 20 بـــ وذلك والتحسيس والتوعية والتجهيز بالتهيئة

 القصرين وبنزرت.و
  الفالحة  و الموارد  -بين وزارات المرأة واألسرة والطفولة وكبار السناتفاقية اطارية امضاء

االجتماعية لتيسير انخراط النساء العامالت في الوسط الريفي  المائية و الصيد البحري و الشؤون
تيسير انخراط النساء العامالت في الوسط الريفي في منظومة قصد  التغطية االجتماعيةفي منظومة 

ل هذا المشروع في إطار تنفيذ "االستراتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي  الضمان االجتماعي ويتنز 
" حيث من المقدر أن 2020-2017والفتيات في المناطق الريفية واالجتماعي للنساء 

 . 2020امرأة من العامالت في الوسط الريفي من التغطية االجتماعية قبل موفى  ألف 500 يمكن

  ة،   بكلف2016 سنة النسائية االقتصادية المبادرة برنامجمشروعا نسائي ا منذ انطالق  2719تمويل 

 9.238بكلفة استثمار تبلغ  2017مشروعا سنة  1335دينار من بينها ألف  22.114جملية  قدرها 

أكثر العالية   على المشاريع ذات الطاقة التشغيلية التركيزفقد تم  2018أما بالنسبة لسنة  ألف دينار 

المشاريع  وقد غطت  م د 9مشروعا بكلفة  855حيث تم تمويل  الفرديةذات الصبغة  من المشاريع 

 ومن.  قطاعات االقتصادية من صناعة وفالحة و خدمات وصناعات تقليدية و تجارةالممولة كل ال
 .2020 سنة غضون في نسائي مشروع 8000 بلوغ المؤمل

 النساء حق في المرتكبة التجاوزات مع القطع أجل من العنف ضحايا بالنساء التعهد قطاع تنظيم 
 من الدولية، للمعايير واستجابتها بهن التعهد مراكز سير حسن لمتابعة حكومية آلية وتوفير المعنفات

تقرير "خارطة الخدمات المسداة للنساء ضحايا العنف والنساء في وضعيات  ونشرإنجاز  خالل
 تونس واليات من كل في بالجهات العنف ضحايا بالنساء للتعهد مراكز 6 احداثجانب  الىهشاشة" 

 ومركزين واإليواء والتوجيه لإلنصات مراكز 4) ومدنين وقفصة وصفاقس والقيروان وجندوبة
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 هذه لتسيير للجمعيات وفنيا ماديا الوزارة دعم برنامج ضمن( فقط والتوجيه لإلنصات اثنين
 .المراكز

 وإدماج لمأسسة الوطنية العمل خطة على 2018 جوان 21 بتاريخ المنعقد الوزراء مجلس مصادقة 

(  المنجزة في إطار 2020-2016)  والبرمجة والتخطيط الميزانيات في اإلجتماعي النوع مقاربة

بمقتضى األمر  والمحدثأشغال مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل 
 . 2016لسنة  626الحكومي عدد 

 1325 األمن مجلس قرار لتنفيذ الوطنية الخطة على الوزراء مجلس مصادقة. 
 لمالمتعلق بالمرأة واألمن والس 1325س األمن وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجل 

   2018أوت  8 بـالمصادقة على الخطة بمجلس الوزراء المنعقد  

  .إقرار جائزة وطنية ألفضل مبادرة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال  

  2019اختيار تونس عاصمة دولية لتكافؤ الفرص سنة  

 خطة عمل وطنية للنهوض باألسرة وفق ما أذن به رئيس الحكومة بمناسبة اليوم العالمي  وضع
( تهدف أساسا لدعم التماسك األسري وقيم المواطنة والحفاظ على الهوية 2022-2018ألسرة )ل

العربية اإلسالمية والتشجيع على المبادرة وتحمل المسؤولية والتصدي لإلرهاب والتطرف 
ال والشباب والتحكم في الضغوط النفسية وتطوير ثقافة الحوار وإرساء ثقافة واستقطاب األطف

 الالعنف داخل األسر. 
 من  وتمكينهاسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي تعيلها نساء وفتيات لأل اإلقتصادي التمكين دعم

يات ذات بالوالباألحياء و المناطق ذات الكثافة السكانية  العالية  و مشاريع بعث موارد رزق 

ف ومقاومة األ ل وفي إطار مكافحة اإلرهاب والتطر   181تمتيع  تمسباب الفقر حيث اولوية في التدخ 

و من المؤمل ان  والية 16بـــ متواجدةاد  700بكلفة جملية قدرها  2018لسنة  أسرة بهذا البرنامج 

 . اد  800بكلفة قدرها  2019اسرة سنة  300نبلغ
 التمكين االجتماعي لألسر من خالل تنفيذ برامج توعية وتثقيف وتأهيل إلعداد الشباب للحياة  دعم

دعم قدرات  تم كماالزوجية والتربية الوالدية والمصالحة العائلية والوقاية من السلوكات السلبية 
البرنامج بهذا  أسرة 15000األسر للمشاركة في الحياة العامة والشأن المحلي حيث انتفعت حوالي 

 . 2017 سنة أسرة 20800مقابل  2018 سنة

  تهيئة وتجهيز فضاءات األسرة ومركزي اإلرشاد والتوجيه األسري بواليتي أريانة وباجة حيث بلغ
 .أسرة 4705حوالي  المنتفعة األسرعدد 

  في تنفيذ "اإلستراتيجية االتصالية بشأن وقف العنف ضد األطفال داخل األسرة"، بخمس االنطالق 
 سيدي بوزيد.والقصرين والقيروان وسليانة وجندوبة  وهيواليات 

 األسرة المهاجرة يهدف إلى تمتين صلة أفرادها ببلدهم وتعزيز ب خاص برنامج وتنفيذ وضع
 .واالقتصادية االجتماعيةمساهمتهم في التنمية 

 
 رانية.االنطالق في صياغة إستراتيجية وطنية لحماية األطفال من مخاطر الفضاءات السب 
  ضحايا االستغالل  وخاصة منهم   إحداث مركز "أملي" الستقبال وتوجيه األطفال في االنطالق

في وضعية الشارع، بهدف اإلحاطة والتعهد وتوفير الحماية والتوجيه الالزمين قصد توفير االطفال 
مختلف أشكال  والحماية من واالجتماعيةفي الحياة العائلية  االندماج المساعدة الالزمة إلعادة 

 العنف.
  وذلك بالواليات التالية:  جبل  المستفيدين عدد تطوير بهدفنوادي أطفال  5 استغاللفي  االنطالق

 2016الوسط وصواف بزغوان وجومين ببنزرت وأزمور بنابل ووادي مليز بجندوبة خالل سنتي 

ومن المنتظر فتح نوادي أطفال الجوهرة بسوسة ومزران بمدنين والرضاع بسيدي بوزيد  2017و

 .2018 سنة أواخروحفوز بالقيروان في 
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 ومزيد تنسيق  الرؤىلحماية الطفولة والتي تهدف إلى توحيد الرؤيا وضع السياسة العمومية المندمجة
 الجهود والموارد من أجل ضمان أكثر نجاعة للتدخالت الحمائية والوقائية لألطفال.

 
  روضة أطفال بلدية ليبلغ العدد  13بلدية حيث تم تهيئة وتجهيز الطفال األإعادة إحياء نشاط رياض

 روضة بلدية. 41الجملي
  فضاء للطفولة المبكرة داخل مؤسسات الطفولة العمومية الراجعة بالنظر للوزارة وذلك  46تهيئة

 المناطق الداخلية.بقصد ضمان حق نفاذ جميع األطفال لالنتفاع بخدمات التربية قبل المدرسية 
  واليات جميع ال ليشملدعم أبناء العائالت المعوزة وفاقدي السند من خالل تسجيلهم برياض األطفال

 م د 2بمبلغ جملي قدره  2019طفل مستفيد  سنة  9800ومن المؤمل ان يبلغ

  المصادقة على اإلستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة وعلى برنامجها التنفيذي
 .هاواالنطالق في تنفيذ 2018أوت  01ضمن مجلس وزاري بتاريخ 

 ة من خالل صياغة معايير الجودة في الطفولة المبكرة إحداث مراكز نموذجية للتربية قبل المدرسي
 .يات والتجهيزات البيداغوجية بدعم فني من منظمة اليونيسيفاالمتعلقة بالبن

  مراجعة األمر المنظم للمراكز المندمجة للشباب والطفولة حول إعادة هيكلة المراكز وتطويرها
 لتصبح فضاءات صديقة لألطفال المهددين.

 تم والذي شهريا د 200 إلى د 150 من معوزين لمسنين الكافلة للعائالت المسندة منحةال في الترفيع 

 العدد بلغ حيث. 2017 ديسمبر 27 في المؤرخ والطفولة واألسرة المرأة وزيرة قرار بمقتضى

مسنا ومسنة إلى  93 ليبلغ  2017 سنة مكفوال 61 حاضنة أسر لدى بهم المتكفل للمسنين الجملي

 .%52بـأي بنسبة زيادة تقدر  2018غاية شهر ديسمبر 
 البيت وتصويب تدخالت الفرق المتنقلة بوالصحية لكبار السن  االجتماعيةبالخدمات  النهوض

هذه  . ويبلغ عددفي محيطهم الطبيعي الحفاظ على كبار السنبهدف  بالمناطق الحضرية والريفية 
 مسنة ومسنا. 5000فريقا جهويا ومحليا وينتفع من خدماتها حوالي  43 الفرق حاليا

 بمؤسسات الرعاية  لمقيمينكبار السن ال المسداة الخدماتالنهوض ب خالل منالرعاية المؤس ساتية  دعم

 يةجمل استيعاب بطاقة مؤسسة 12 ساتالمؤس هذهعدد  يبلغالبعض منها.  والرفع في طاقة استيعاب 

لكبار السن  واالجتماعية الصحية الرعايةضمان أفضل ظروف اإلقامـة وو. راسري 850 قدرها

 نطلقالتي رعاية المسنين "المرحوم الصادق ادريس" بقمرت بمؤسسات الرعاية، تم إحداث مؤسسة 
 ومسنة.  مسنا  62تحتضن حاليا و   2016سنة ها نشاط

  مليون  5بمنزل بورقيبة بكلفة جملية قدرها إعادة بناء مؤسسة رعاية المسنين  2017كما تم طيلة سنة

 .2018 جوان 04 يوم المؤسسة تدشين تم وقد هذا. أد 700 قدره باعتماد وتجهيزه اردين

 2019 المقبلة السنة خالل نشاطه لينطلق بوزيد بسيدي المسنين رعاية مركز تهيئة عن عالوة هذا 

 االتحاد مع بالتنسيق تم الخدمات، مستوى من والرفع العاملين أداء تحسين إلى الوزارة من وسعيا

 والعالج بالعمل العالج في ومختصين نفسانيين أخصائيين انتداب االجتماعي، للتضامن التونسي

 3           يوم تم حيث المراكز بهذه العاملين لفائدة تكوينية دورات تأمين جانب إلى الطبيعي،

 إطار في وذلك السن كبار مع والتواصل الاالتص تقنيات حول تكويني يوم تنظيم 2018 ماي

 وعالموض حول التكوينية الدورات من سلسلة

 

 

 خارطة البرامج  /1 
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في  مسار حوكمة التصرف في ميزانية  2015والطفولة  منذ سنة  األسرةو المرأةانخرطت وزارة 

الدولة وذلك  بانضمامها ضمن الوزارات الدفعة الثالثة المعنية بتجارب النموذجية  لتركيز 

 منهذه المنظومة المرور  إرساء أشغالعملية  أفضت. حيث األهدافالتصرف في الميزانية حسب 

" التصرف المبنى على النتائج أو القدرة على األداء" وإعادة  إلى"التصرف المبنى على الوسائل" 

هيكلة ميزانية وزارة المرأة واألسرة والطفولة وفق برامج و برامج فرعية يشرف عليها رؤساء 

 برامج عهدت إليهم  مسؤولية  قيادة وتنسيق  أعمال مختلف المتدخلين في تنفيذ البرنامج .

التدريجي لعديد المحاور  اإلرساء إلىزانية حسب األهداف كما استوجب مشروع التصرف في المي

وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المكلفة بقيادة مشروع تطوير ميزانية الدولة على 

 المستوى الوطني وتتمثل أهم هذه المحاور في:

 ،تحويل المهام القطاعية للوزارة إلى برامج وبرامج فرعية 

 قيس نجاعة البرامج واألنشطة المنجزة، إعداد مؤشرات ل 

 ،إعداد إطار عام للنفقات على المدى المتوسط يمتد على ثالث سنوات وأطر نفقات قطاعية 

 

تساهم في تجسيم اإلستراتيجية  ربع برامجأ"المرأة واألسرة" إلى  مهمةوفي هذا اإلطار تم تقسيم 

الى تدعيم إستراتيجيتها  في القطاع من خالل  وزارة المرأة واألسرة والطفولةتسعى كما القطاعية 

 :البرامج وتطوير األهداف الكمية والنوعية  المسجلة في مختلف تعزيز

  برنامج المرأة واألسرة 1البرنامج :: 

  :البرنامج أهداف /1 -
 دعم التمكين االقتصادي للمرأة للمساهمة في الرفع من تشغيليتها. -
المبكر عن الدراسة ومحو  االنقطاعدعم التمكين االجتماعي للمرأة واألسرة من خالل التصدي لظاهرة  -

األمية وتقريب الخدمات واإلحاطة بذوات الحاجيات الخصوصية للمحافظة على توازن األسرة 
 واستقرارها.

اسية والحوكمة المحلية دعم التمكين السياسي للمرأة من خالل تعزيز مشاركتها في الحياة العامة والسي -
 لالرتقاء بتواجدها في مواقع القرار والقيادة.

ة وفي الخطط والبرامج القطاعي ة مركزي ا وجهوي ا  - إدماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات العام 
 ومحلي ا.

 مناهضة العنف والتمييز ضد  المرأة.  -
 

   (أنشطةتنضوي تحت هذا البرنامج كل ) المتدخلين في انجاز البرنامج: /2

 العامة للمرأة واألسرة  اإلدارة-

 مصالح المندوبيات الجهوية  للمرأة واألسرة  -

 مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة  -

 المنظمات و الجمعيات المتدخلة في هذا المجال -

  برنامج الطفولة 2البرنامج:: 

 :البرنامج أهداف /1
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 وضع منظومة متكاملة لحماية الطفولة.  -
 تمكين كل طفل من العيش داخل أسرة طبيعية أو بديلة. -
 سنوات( بحقهم في االلتحاق برياض أطفال ذات جودة. 5-3تمتيع األطفال في الطفولة المبكرة )  -

 المحفوفة بالمخاطر. توالسلوكياإتاحة الترفيه لألطفال ووقايتهم من العنف  -
 تطوير و تنمية الكفاءات العاملة في مجال الطفولة  -
 

   (أنشطةتنضوي تحت هذا البرنامج كل ) المتدخلين في انجاز البرنامج: /2

 العامة للطفولة  اإلدارة
 مكتب المندوب العام لحماية الطفولة وجميع مكاتب مندوبي حماية الطفولة بالمندوبيات الجهوية  

 المراكز المندمجة للشباب والطفولة 
 مصالح المندوبيات الجهوية للمرأة واألسرة  

 المعهد العالي إلطارات الطفولة 
 المركز الوطني لإلعالمية الموجهة للطفل 

 مرصد الدراسات والتوثيق واإلعالم حول حقوق الطفل 
 المنظمات و الجمعيات المتدخلة في هذا المجال

  المسنين:برنامج  3البرنامج: 

 :البرنامج أهداف /1
تمت يع كل  المسن ين دون تمييز بخدمات الوقاية والحماية االجتماعي ة والقانوني ة بما يضمن لهم العيش  -

 الكريم
 المحافظة على المسنين داخل أسرهم وفي محيطهم الطبيعي. -
 تطوير خدمات الرعاية االجتماعية والصحية بما يستجيب لخصوصياتهم. -
 كفاءات المتقاعدين واستثمار خبراتهم.تثمين  -

  (أنشطةتنضوي تحت هذا البرنامج كل ) المتدخلين في انجاز البرنامج: /2

 إ دارة المسنين -

 مصالح المندوبيات الجهوية  للمرأة واألسرة  -

 الجمعيات المتدخلة في هذا المجال - 

  برنامج القيادة والمساندة 9البرنامج:: 

 :البرنامج أهداف /1
 تحسين  التصرف في الموارد البشرية-

 تطوير المنظومة المعلوماتية-
 تطوير التصرف في البناءات والتجهيزات -

  (أنشطةتنضوي تحت هذا البرنامج كل ) المتدخلين في انجاز البرنامج: /2

 بقية اإلدارات العامة واإلدارات والهياكل  المركزية -
 واألسرة التي ال تتدخل مباشرة في البرامج العملياتية سابقة الذكرمصالح المندوبيات الجهوية  للمرأة -

 من خالل خدمات الدعم و المساندة  لفائدة باقي البرامج
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 خارطة  البرامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدى المتوسط : ىالطفولة علو األسرةو المرأةوزارة الميزانية وبرمجة نفقات  /2

 م 168.652حدودفي  2019لسنة تحديد مشروع  ميزانية وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن تم 

وشملت هذه % 17.59  نسبة  و تمثلد م  25.234 بزيادة قدرها أي 2018 سنة م د  143.418مقابل  د

 2018الزيادة ميزانية التصرف في حين حافظت ميزانية التنمية على نفس االعتمادات المرصودة بميزانية 

 م. 30والمقدرة ب 

اعتمادات مقدرة من ميزانية الوزارة  لخالص االجور في حين رصدت   % 64,92و قد خصصت نسبة 

 .لنفقات التنمية %17,79 م د وبنسبة  30بـ 

 وكبار السن وزارة المرأة واألسرة والطفولة

لمرأة ا

 واألسرة

القيادة  المسنين الطفولة

 والمساندة

 المرأة

 األسرة

حماية 

األطفال 

وضمان 

 حقوقهم

التنشيط 

التربوي 

اإلجتماعي 

 والترفيه

التجديد 

البيداغوجي 

وتنمية 

 الكفاءات

الخدمات 

الدعائية 

 للمسنين

كبار إدماج 

السن في 

الحياة 

 العامة

اإٌلشراف 
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 والمتابعة 
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 المعلوماتية 
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كما شهد    2018مقارنة بسنة  % 16.78بنسبة المرصودة االعتمادات في تطورا الطفولة برنامج  وسجل

"  %52.39بـ  والمساندة القيادةوبرنامج  "%11.52بـنسبة تطور قدرت  المسنينكل من برنامج 

 سنة مع مقارنة  % -2.37 بنسبة "واألسرة المرأة" لبرنامج المخصصة الميزانية تراجعت حين في

2018. 

وحظي برنامج الطفولة  بأعلى نسبة توزيع  من بين البرامج   حيث مثلت  نسبة االعتمادات المخصصة له    

برنامج ثم    % 12.04من جملة  ميزانية الوزارة  يليها برنامج  القيادة و المساندة  بنسبة   % 69.72

 .واألسرة المرأةبرنامج   % 8.44وبنسبة   % 9.80المسنين  بنسبة 

 " واألسرة"المرأة  لبرنامجمن ميزانية الوزارة بالنسبة   المرصودة الجملية االعتمادات نسبةفي   تراجعا سجلو 

 سنة %170.2 من "الطفولة"   لبرنامجو  2019سنة  8,44%إلى   2018سنة  %10.16وذلك من 

سنة  9.80%إلى   2018سنة  %410.3من   "المسنين" و لبرنامج 2019 سنة % 69,72إلى   2018

 % 12.04إلى  2018سنة   %9.29من  "والمساندة القيادة"  برنامجاعتمادات  تطورتفي حين  ،  2019

  .2019سنة 

م د  تمثل نسبة تطور ب  25.234زيادة قدرها  التصرف نفقاتسجلت   ،2019 سنة وخالل اجمالية وبصفة

  2018سنة  د م 113.418 م د مقابل 138.652حيث بلغت االعتمادات الجملية المقترحة  .% 22.25

من إجمالي االعتمادات المخصصة   % 82,21  2019لسنة  التصرف نفقات نسبة  ومثلت

 % %5,66في حين حددت نفقات التسيير بنسبة  للتأجير مخصصة%  78,97منها لبرنامج الوزارة 

 .2018سنة %  79.08مقابل  %15,36والتدخل بـ

 وهي ناتجة عن التأثير المالي المتأتي من:

قبل بلوغ السن القانونية وبرنامج كلفة الزيادة في األجور رغم  التقيد ببرنامج االحالة على التقاعد  -

المغادرة االختيارية لألعوان وما ينجر عنه من عدم التعويض عالوة عن ترشيد اسناد منحة االنتاج 

 مخطة إلعادة توظيف الموارد البشرية وإحكا دبطها فعليا باألداء وإعداروساعات العمل االضافية و

توزيعهم على مؤسسات الطفولة حتى نؤمن حسن تسيير المؤسسات من جهة وفتح المؤسسات 

 طفولة وفضاء ناد 11 و مركب 30) مؤسسة  41خرى والبالغ عددها أالجاهزة والمغلقة من جهة 

 ( مبكرة

 16 اآللية من عونا 228 وضعية تسوية بعنوان دم  107.599 قدرها إلزاميةتخصيص اعتمادات  -

 للزيادة مالي وانعكاس 2018 لترقيات مالي وانعكاس(  عونا 36)  سابقة النتدابات مالي سوانعكا

 كلفتها فحددت الجديدة التدابير أما(  عونا 2044)  البيداغوجي للسلك استثنائية وترقيات األجور في

 .عونا 1164 لـ والتدرج الترقية على واقتصرت  أد 1432 بـ

 في زيادةبعنوان خالص ال االجتماعي للتضامن التونسي االتحاد عوانالترفيع في المنحة المخولة أل -

 ارتفاع إلى ضافةلفائدته إ جديدة انتدابات في 2015 سنة منذ للوزارة الترخيص لعدمهم نظرا أجور

 .األكل بتذاكر المنتفعين عدد
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 وأطفال مسنين منبمؤسسات الرعاية  الدولة مكفوليالترفيع في االعتمادات المخصصة لإلحاطة ب -

 عددها. تناميوذلك ل

ارتفاع االعتمادات المرصودة  بنفقات التسيير بكل البرامج نظرا لتطور االنشطة المزمع القيام بها  -

 ولوية  لخالص متخلدات المزوديين العموميين   وإعطاء األ  2019سنة 

ميزانية التصرف لمركز البحوث و التوثيق واالعالم حول بعنوان ا المسداة منحة الفي  الترفيع -

ي بزيادة  أ 2019م د سنة  1.527الى  2018م د سنة  1.478بالنسبة   من )التسيير + تأجير( 

 .% 3.3أي بنسبة تطور بـ م د  0.049قدرها 

 

من إجمالي االعتمادات المخصصة لبرنامج  التنمية نفقات نسبةبصفة ملحوظة و  تراجعتفي حين  

 نفقات التنمية تسجل لم، حيث 2019سنة  17,79%مقابل  2018سنة  %20.92الوزارة من 

م د مخصصة  19.428م د منها  30حيث بلغت االعتمادات الجملية المقترحة  .تطورا في اعتمادات الدفع

 حيث تم: %19.7بنسبة لمشاريع متواصلة والتي ستشهد تطورا على مستوى الدفع 

ولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة والمعطلة ومواصلة تنفيذ المشاريع المرسمة اعطاء األ -

و تنفيذ الدراسات الفنية التي تم البت فيها من طرف اللجنة الوطنية   2020-2016بمخطط التنمية  

 للموافقة على المشاريع العمومية. 

 لتي تم  اقرارها في اطار جلسات العمل الوزارية ومجالس الوزارية المضيقةالمشاريع و البرامج ا   -

المشاريع ذات المردودية العالية التي تساهم في تحقيق أهداف  السياسات العمومية في مجال المرأة   -

 والطفولة وكبار السن  ةواألسر

ي تحسين ظروف عيش األسر والتي تساهم  ف  ةمشاريع المبادرة االقتصادية  لفائدة المرأة واألسر  -

 والرفع من نسبة تشغيلية المرأة وضمان حق نفاذها إلى موارد الرزق

 مشاريع النهوض بالمسنين واالستثمار في كفاءات كبار السن -

والطفولة وكبار السن وانجاز مشاريع  ةوبهدف الرفع من نسق االستثمار العمومي في مجال المرأة واألسر 

كد من توفر جميع الشروط لترسيم هذه أتنموية جديدة سواء على  المستوى الوطني او بالجهات فقد تم  الت

المشاريع وخاصة توفر االراضي و استكمال الدراسات الفنية وتحميل تمويلها على الموارد العامة للميزانية 

زمة للقيام بالدراسات الضرورية إلعداد مشاريع  بهدف برمجتها بميزانيات واقتراح ترسيم االعتمادات الال

 : السنوات المقبلة حيث تم اعطاء االولوية لــــ

 *برنامج المرأة واألسرة:
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 10.582، برنامج المرأة واألسرةلفائدة  2019بعنوان سنة  لميزانية التنمية تبلغ اعتمادات الدفع المقترحةو

اي بنسبة انخفاض  م د 0.314 قدره  انخفاضأي ب 2018م د بقانون الماليـة  لسنـة  10.896م د مقابـل 

 لتغطية النفقات التالية: 2019وستوظف اعتمادات الدفع لسنة   %2,88تقدر بـ 

مواصلة المشاريع  بصدد االنجاز على  برنامج  مقاومة االرهاب بتكوين النساء ومرافقتهن لبعث   -

 2.065  ة الصغر بالواليات المصنفة ذات اولوية  باعتمادات دفع تقدر بمشاريع  صغرى و متناهي

 د م

قدرها   دفع مواصلة  الخطة الوطنية  لدفع المبادرة االقتصادية  النسائية  و اقتراح اعتمادات   -

 م د2.984

فع مواصلة الخطة الوطنية  للتمكين االقتصادي و االجتماعي للنساء في الوسط الريفي باعتمادات د  -

 م د 1.464تقدر بـ

 ا د 55القيام بدراسة حول كلفة العنف باعتمادات دفع تقدر بـ -

 اد 174مواصلة تهيئة و تجهيز مراكز  الفتاة الريفية و اقطاب االشعاع  باعتمادات دفع  قدرت بـ -

 اد 930مواصلة الخطة الوطنية للنهوض باالسرة باعتمادات  دفع تقدر بــ -

 اد 440باالسر ذات الوضعيات الخصوصية باعتمادات دفع  مواصلة برنامج النهوض  -

 اد 200مواصلة االحاطة  باالسر المهاجرة باعتمادات دفع  تقدر  -

 اد 596مواصلة برنامج التنمية االجتماعية للمرأة واألسرة  باعتمادات دفع تقدر  -

موزعة  لمرأة واألسرةلفائدة برنامج ا  2020-2016برمجة مشاريع جديدة طبقا لمخطط التنمية  كما تم

 كما يلي :

   بكلفة من والية مهدية  تهيئة فضاء  مندمج لالسرة بالمركز المندمج  للشباب و الطفولة بالسواسي

 اد  1000جملية قدرها 

 و  مندمجة لألسرة بالكاف و القيروان وباجة بكلفة نموذجية  فضاءات  دراسات إلحداث 03القيام ب

 اد 840جملية قدرها فة السالطنية بسيدي بوزيد  بكل

  و تدخالت  في الميدان االجتماعي من قبل  مركز البحوث و التوثيق و  انجاز   بحوث و دراسات

 اد 364جملية قدرها  اعتمادات دفع ب االعالم حول المرأة 

 اد 500سسة النوع االجتماعي  بكلفة جملية قدرها أمالخطة الوطنية  إلدماج و   االنطالق في انجاز 

  بكلفة جملية قدرها   1325قرار  مجلس االمن بتنفيذ  االنطالق في تنفيذ  خطة العمل  المتعلقة

 اد 600

 :الطفولة*برنامج 
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م د بقانون 15.124د مقابل  م15.304لنفقات التنمية  الطفولة( برنامجاعتمـادات الدفع ) كما بلغت

 .% 1.19بزيادة قدرها  أي م د 0.180 قدرها اعتمادات أي بزيادة  2018الماليـة لسنة 
 اد: 11344المشاريع المتواصلة  التالية و المقدرة بــ لتغطية النفقات  2019وستوظف اعتمادات الدفع لسنة 

  اد  5190مواصلة  بناء و تهيئة  مراكز الطفولة باعتمادات دفع قدرها 

  اد  1500مواصلة برنامج االرهاب ) جزء الطفولة ( باعتمادات قدرها 

 لة البرنامج الوطني للنهوض بالطفولة المبكرة و التكفل بابناء العائالت المعوزة لاللتحاق مواص

 اد 1500اد و اعتمادات دفع قدرها  2000بفضاءات الطفولة المبكرة باعتمادات تعهد  قدرها 

   اد 150مواصلة تهيئة و تجهيز المعهد العالي الطارات الطفولة درمش باعتمادات  دفع قدرها 

 اد 1780صلة تجهيز مؤسسات الطفولة باعتمادات دفع تقدر موا 

  اد للقيام بدراسات و مصاريف مختلفة لفائدة مؤسسات و  2196تخصيص اعتمادات جملية قدرها

 برنامج الطفولة

تعهد و  20347وباعتمادات جملية قدرها   2020-2016طبقا لمخطط التنمية  مشاريع جديدةبرمجة 

 موزعة كما يلي: دفع 5806

 2000تركيز االلواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بمؤسسات الطفولة  باعتمادات جملية قدرها 

 اد

  اد 500اعادة بناء مركب الطفولة سعيدان بكلفة جملية قدرها 

  م د 613تهيئة و توسعة مركز االصطياف بالحمامات بكلفة قدرها 

 :برنامج المسنين*

اعتمادات دفع المقترحة بعنوان سنة  لميزانية التنمية لبرنامج المسنين فقد تم اقتراحاما بالنسبة 

  قدره انخفاضأي ب 2018م د بقانون الماليـة  لسنـة  2.714ل بم د مقا 2.054 تقدر بـــ 2019

المشاريع المتواصلة و المقدرة  فقاتنلتغطية  2019وستوظف اعتمادات الدفع لسنة م د  0.66

 التالية للنهوض واالستثمار في مجال كبار السن: اد  1530

 اد بكل من باجة  1380تهيئة و اعادة بناء مراكز رعاية المسنين باعتمادات دفع قدرها

 والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة  وقرمبالية

 أ د  354در بمواصلة تجهيز مراكز رعاية المسنين باعتمادات  تق 

 تعهدا 1610وباعتمادات جملية قدرها   2020-2016طبقا لمخطط التنمية  جديدةالمشاريع الوتغطية كلفة 

 موزعة كما يلي: ادفع 524و 
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 اد  600قدرت ب تركيز االلواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بموسسات رعاية المسنين

 دفع 100تعهد و 

  اد دفع 50اد تعهد و  95بجندوبة  تهيئة مركز رعاية المسنين 

  اد دفع 70اد تعهد و  165تهيئة مركز رعاية المسنين قفصة 

   اد دفع 50اد تعهد و  100دراسة  تهيئة مركز رعاية المسنين منوبة 

 اد دفع 50تعهد و  150 المسنين لمتابعة معلوماتية منظومة تركيز دراسة 

 

  القيادة و المساندة برنامج: 

 الماليـة بقانون اد876 مقابل د ا 1696 لميزانية التنمية (المساندة و القيادة برنامج) الدفع اعتمـادات بلغت

 دراسة في  للشروع اساسا وجهت.    %6. 93اي بنسبة زيادة قدرها اد 820 قدره بتطور أي  2018 لسنة

و بناء   مدنين  بمندوبية بتوسعة القيام و  سليانة و ببنزرت جهوية مندوبيات 02 تهيئة و مندوبية منوبة بناء

 اد 750 قدرها جملية باعتمادات مندوبيات جهوية  قفصة و سيدي بوزيد  02

 : قدرها دفع  اعتمادات تخصيص تم كما

 293 اعالمية معدات و برمجيات القتناء اد . 

 100 الوزارة لتهيئة أد  

 300 أ 690) حافالت 3: يلي كما موزعة د أ 870 قدرها جملية بكلفة نقل وسائل  القتناء اد 

 د أ 80 نفعية سيارات 2 و د أ 100 وشاحنة وقابس وسليانة قفصة مندوبية من لكل ( د

 

 

 

 

 01جدول عدد .

 حسب البرامج  2019 لسنة وكبار السن وزارة المرأة و األسرة و الطفولةتطور ميزانية 

  و الثاني( األولالعنوان  )اعتمادات الدفع

 دينار الوحدة: ألف

 

 البرامج 

 قانون المالية 2017نجازات ا

2018 

 تطور اعتمادات الدفع 2019تقديرات

2018-2019 
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 إعتمادات 

 التعهد

 اعتمادات

 الدفع

 ℅ النسبة المبلغ

مجموع برنامج المرأة 

 واألسرة

10860 
14577 19060 

14232 
-345 -2,37% 

 مجموع برنامج الطفولة

 
8436 100696 115912 

117588 
16892 16,78% 

 مجموع برنامج المسنين

 
104102 14823 17409 

16531 
1708 11,52% 

مجموع القيادة 

 والمساندة
14013 13322 24508 

20301 
6979 52,39% 

 

 المجموع العام للبرامج
137411 143418 176889 

168652 
25234 17,59% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب البرامج و البرامج الفرعية 2019 لسنة الطفولةوزارة المرأة و األسرة و تطور ميزانية 

  و الثاني( األولالعنوان  )اعتمادات الدفع

 الوحدة: ألف دينار

 

 

 البرامج 

قانون  2017نجازاتا

 المالية

2018 

 تطور اعتمادات الدفع 2019

2018-2019 

 %النسبة المبلغ الدفع اعتمادات

 %3,14- 416- 12825 13241 7555 : المرأة 1-1البرنامج الفرعي 

 %5,31 71 1407 1336 881 األسرة  2.  1الفرعي : البرنامج 
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 %2,37- 345- 14232 14577 8436 مجموع برنامج المرأة واألسرة

: حماية  1. 2البرنامج الفرعي 

 األطفال وضمان حقوقهم 
94135 94543 110238 

15695 16,60% 

:  التنشيط  2.2البرنامج الفرعي 

 التربوي االجتماعي والترفيه
9618 5904 7029 

1125 19,05% 

التجديد  3. 2:   البرنامج الفرعي

 البيداغوجي وتنمية الكفاءات
349 249 321 

72 28,92% 

 %16,78 16892 117588 100696 104102 مجموع برنامج الطفولة

: الخدمات  1. 3البرنامج الفرعي 

 الرعائية للمسنين
13880 14593 15801 

1208 8,28% 

: ادماج   2. 3البرنامج الفرعي 

 كبار السن في الحياة العامة 
133 230 730 

500 217,39% 

 %11,52 1708 16531 14823 14013 مجموع برنامج المسنين

: االشراف  1. 4 البرنامج الفرعي

 والمساندة والمتابعة
10780 13093 19775 

6682 51,03% 

:   2. 4 البرنامج الفرعي

 األساليب و األنظمة المعلوماتية
80 229 526 

297 129,69% 

 %52,39 6979 20301 13322 10860 مجموع القيادة والمساندة

 %17,59 25234 168652 143418 137411 المجموع العام للبرامج

 

 02جدول عدد

 حسب البرامج و طبيعة النفقة  2019ميزانية الوزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن لسنة 

 ) اعتمادات الدفع( 

 الوحدة: ألف دينار

 البرامج     

 

 طبيعة

 النفقة

 برنامج

 المرأة واألسرة

 

 برنامج

 الطفولة

 

 

 برنامج

 المسنين

 

 

برنامج القيادة 

 والمساندة

 

 المجموع

 نفقات التصرف



 

17 
 

 التأجير العمومي
1933 97815 310 9437 

109495 

 المصالحوسائل 
365 

2269 24 5196 7854 

 التدخل العمومي
988 

2200 14143 3972 21303 

 138652 18605 14143 102284 3286 مجموع نفقات التصرف

 

االستثمارات المباشرة على 

 1696 2054 15304 10582 ميزانية الدولة
29636 

 364    364 التمويل العمومي

 30000 1696 2054 15304 10946 مجموع نفقات التنمية 

 

 168652 20301 16531 117588 14232 2019 المجموع

2018 14577 100696 14823 13322 143418 

 %نسبة 
البرنامج من ميزانية 

 الوزارة

2019 8,44% 69,72 9,80% 12,04% 100% 

2018 10,16% 70,21% 10,34% 9,29% 100 % 

  

  

  

  

   

 1رسم بياني عدد 

 حسب البرامج وطبيعة النفقة )اعتمادات الدفع( 2019ميزانية الوزارة لسنة توزيع 
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 ( للوزارة:2021-2019تقديم إطار النفقات متوسط المدى ) 2.2

 

 03جدول عدد

القيادة والمساندةالمسنينالطفولةالمرأة واألسرة

3286

102284

1447718605

10946

15304

2054
1696

ميزانية التصرف ميزانية التنمية

برنامج المرأة واألسرة
.8%4

برنامج  الطفولة
69.7%

البرنامج المسنين
9.8%

القيادة والمساندة

.012%

نسبة توزيع الميزانية حسب البرامج
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 ( 2021-2019إطار النفقات متوسط المدى )

  التوزيع حسب طبيعة النفقة )اعتمادات الدفع( 

  الوحدة: ألف دينار

 النفقات

 

قانون  انجازات

 مالية

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 138652 138652 138652 113418 117837 102263 79762 نفقات التصرف

 138652 138652 138652 113418 117552 101945 79762 على موارد الميزانية

495109 88588 92951 79624 63378 التأجير العمومي  495109  495109  

 7854 7854 7854 7637 7177 7143 1701 وسائل المصالح

 21303 21303 21303 17193 17424 15178 14695 التدخل العمومي

 30450 30400 30000 30000 19859 12055 5678 نفقات التنمية

 30850 30400 30000 30000 19859 12055 5678 على موارد الميزانية

االستثمارات 

 المباشرة

 12018 240 29610 29636 
30010 30460 

 390 390 364 390 137411 37  التمويل العمومي

الميزانية بدون اعتبار 

الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

85440 114000 137411 143418 168652 169052 169502 

 

 

 :4جدول عدد

 ( 2021-2018إطار النفقات متوسط المدى )

 الدفع()اعتمادات  التوزيع حسب البرامج

  الوحدة: ألف دينار
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 البرامج

 

 

قانون  انجازات

 المالية

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2120 

 

برنامج المرأة 

 واألسرة

3457 7401 8436 14577 

14232 

14232 14232 

 برنامج الطفولة

 

64945 83963 104102 100696 
117588 

117788 117988 

 برنامج المسنين

 

10707 10895 8436 14823 
16531 

16531 16531 

 

 برنامج القيادة

 و المساندة

6331 11741 104102 13322 

20301 

20501 20751 

 169502 169052 168562 143418 137411 114000 85440 المجموع:

 * بدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 : التوزيع حسب البرامجوزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السنميزانية 

  )إعتمادات الدفع(
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   : وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السنميزانية 
 التوزيع حسب البرامج

2019-2018 

 )إعتمادات الدفع(

 

 
  

8.44%

69.72%

9.8%

12.04%

المرأة واألسرة الطفولة المسنين القيادة والمساندة

القيادة والمساندةالمسنينالطفولةالمرأة واألسرة

10.16%

70,21%

10.34%9.29%
8.44%

69.72%

9.80%12.04%

2018 2019
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 المديرة العامة لشؤون المرأة واألسرةالسيدة  :التعريف برئيس البرنامج

 إستراتيجية البرنامج وخارطته: -1
تحتل العناية بالمرأة واألسرة مكانة هامة صلب السياسة التنموية التي تعتمد بالخصوص على التالزم  

بين مختلف األبعاد االقتصادية واالجتماعية والتضامنية بما يساهم في النهوض بأوضاع المرأة واالرتقاء بشأن 

لتعزيز الهياكل  2020-2016مية األسرة. وتسعى وزارة المرأة واألسرة والطفولة خالل فترة مخطط التن

وتطوير التشريعات وتوفير اآلليات بما يساهم في مزيد اإلحاطة بالمرأة ودعم مكانتها في األسرة وفي المجتمع، 

وفي رصد أوضاع األسرة لتصويب التدخل فيما يتعلق باإلرشاد والتوجيه واإلحاطة باألسر وخاصة التي تعاني 

 ماعية.من الهشاشة االقتصادية واالجت

هذا وستسعى الوزارة من خالل برنامج المرأة واألسرة إلى العمل على تنفيذ االلتزامات الدستورية التي 

 المجتمع لمتطلبات المتواصل للنسق استجابةتقضي بضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع المجاالت 

بشكل ملحوظ في مجال المشاركة  يةالمتنام قدرات المرأةالتي تحث على ايالء األهمية الالزمة لتثمين 

 والسياسية ومشاركتها في مواقع القرار مركزيا ومحليا ونبذ جميع مظاهر العنف والتمييز ضدها.االقتصادية 

تمثّللل األسللرة الخليللة األساسللية للمجتمللع، فهللي الدعامللة المحوريللة لترسلليو السلللون المللدني ورو  المواطنللة و

وتعملل وزارة الملرأة واألسلرة والطفوللة ملن خلالل البرنلامج الفرعلي الثلاني  اإليجابية والفضاء األمثل للتنشئة

للمحافظلة عللى أمنهلا وتماسلكها  واسلتقرارها و تحسلين جلودة  والسلعي"األسلرة" عللى دعلم التلرابط األسلري 

ولية فلي باعتبارها الخلية األوللى التلي يتلقلى فيهلا الفلرد المبلادي والقليم التلي تؤهلله لتحملل المسلؤحياة أفرادها 

ورفللع درجللة الللوعي لللديهم لوقللايتهم مللن للحيللاة الزوجيللة تأهيللل الشللبا  وذلللم مللن خللالل األسللرة والمجتمللع 

والتوفيللق بللين مختلللف أفرادهللا فللي حللاالت الخللال    ودعللم المرافقللة العا ليللة  السلللوكيات االجتماعيللة السلللبية

 واليات الجمهورية. بمختلفتحسين نوعية الخدمات المقدمة لفا دة مختلف أفراد األسر و

كما تعمل الوزارة على اإلحاطة باألسر بمختلف أفرادها وشرا حها العمرية وخاصة األسر ذات 

من خالل اإلحاطة والتعّهد بها وتنشئة األبناء التنشئة السلليمة وحملايتهم ملن  الوضعيات الخاصة

المخاطر من جهة والسعي لدعم قدرات أوليا هم من جهة أخرى،  هذا إلى جانب رصلد أوضلاع 

األسرة عبر توفير معطيات إحصلا ية حسلب النلوع االجتملاعي تمّكلن ملن إبلراز التليلرات التلي 

 ي العديد من المجاالت.شهدها األسر التونسية فت

 لوزارة في مجال األسرة على:ل التوجهات االستراتيجيةوترتكز أهم 

 ،مراجعة المنظومة التشريعية في مجال األسرة 

 ،الرفع من درجة الوعي لدى أفراد األسر من الشبا  واألولياء 

  دعم التمكين االقتصادي واالجتماعي لألسر، 

 برنامج المرأة واألسرة
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 ة مختلف أفراد األسر بكامل ترا  الجمهورية، تحسين نوعية الخدمات المقدمة لفا د 

  األسري و التماسم دعم الترابط 

  الوضعيات الخاصةاإلحاطة باألسر ذات ، 

  أوضاع األسرة عبر توفير معطيات إحصا ية حسب النوع االجتماعي وتشخيص رصد

 تمّكن من إبراز التليرات التي شهدتها األسرة التونسية في العديد من المجاالت.
 

 وستعمل الوزارة على :

 في مجال المرأة -أ

إدملا  مقاربللة النللوع االجتمللاعي فللي السياسللات العامللة والميزانيللات وفللي الخطللط والبللرامج القطاعيللة  -

 مركزيا وجهويا ومحليا.

تفعيل الحقوق اإلنسانيّة للملرأة بملا يراعلي المسلاواة بلين الجنسلين ويتماشلى ملع بنلود الدسلتور الجديلد  -

 الدوليّة التي صادقت عليها الدولة التونسيّة.والمعاهدات 

 مناهضة العنف ضد النساء وتحسين الخدمات الموجهة للنساء ضحايا العنف. -

 بللين/  النسللاء بللين الفللرص تكللافؤ ودعللم الفللوارق وتقللليص الفجللوات وقللي  النسللاء بأوضللاع النهللوض -

االقتصللادي والسياسللي واإلجتمللاعي والريفللي بمللا ييّسللر تمكيللنهّن  الحضللري الوسللطين فللي/  الجنسللين

 ومشاركتهّن في الحياة العاّمة.

 .تقريب الخدمات من النساء في المناطق الريفية وتحسين جودتها -

 .مقاومة اإلنقطاع المبكر عن الدراسة وحماية حق الفتيات في التعليم -

ي مبنلي بعلد تشلخيص علمل 2020-2016وقد تم ضبط هذه التوجهات ضمن المخطط الخماسلي للتنميلة 

وبين المجالين الحضري والريفلي فوارق بين الجنسين جملة من ال تبرزأ ، التيالمؤشرات واإلحصا ياتعلى 

 وتتمثل أهمها في ما يلي:

 .المكرسة لحقوق المرأةرغم أهمية الترسانة القانونية  التمييزيةوجود عديد النصوص  -

ياسلللات والميزانيلللات والبلللرامج ضلللعف مأسسلللة مقاربلللة النلللوع االجتملللاعي واعتمادهلللا فلللي رسلللم الس -

 والمشاريع وتنفيذها وتقييمها،

نقللص علللى مسللتوى الهياكللل والمؤسسللات الموجهللة لحمايللة النسللاء ضللحايا العنللف وتللأمين الخللدمات  -

اإلسلتعجالية الضللرورية لهلن قصللد مسلاعدتهن علللى اسلتعادة تللوازنهن النفسلي وتللوفير فلرص إلعللادة 

 ة واالقتصاديــــــة على المستويين المركزي والجهوي،إدماجهن في الحيـــــاة االجتماعيــــ

على مستوى الرعاية واإلحاطلة بالفئلات ذات االحتياجلات الخصوصلية أبلرز التشلخيص غيلا  تحديلد  -

دقيق للفئلات النسلا ية ذوات الحاجيلات الخصوصلية وغيلا  الدراسلات والمعطيلات اإلحصلا ية حولهلا 

لمعــــــالــم في مجال اإلحاطة والرعاية سلواء باالمهلات إضافة لعدم وجود خطط تشــاركية واضحة ا

النجبلات خلار  إطلار اللزوا  أو السللجينات فضلال علن ضلعف المللوارد المتاحلة لمسلاعدة هلذه الفئللات 

 وتدعيم قدراتهن.

 ضعف حضور المرأة في مواقع القرار، -

 وباعثة مشروع، ضعف مساهمة المرأة في الحياة اإلقتصادية، ومحدودية تواجدها كصاحبة أعمال -

نتيجلة  وضلاع االقتصلادية واالجتماعيلةاألتلدهور في ما يتعلق بالنساء في الوسط الريفي أبلرز التشلخيص 

 ضعف الموارد المتاحة والمخصصة للنهوض بالنساء والفتيات في المناطق الريفية. بعد الخدمات و

دل الللوطني للبطاللللة النسلللا ية ارتفللاع نسلللبة البطالللة للللدى النسلللاء فللي المنلللاطق الريفيللة مقارنلللة بالمعللل -

(22.2.)℅ 

تواصلل ظلاهرة االنقطلاع المبكلر علن الدراسلة خاصللة فلي المنلاطق الريفيلة وفلي المنلاطق المحرومللة  -

  .تحديدا
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بسلبب علدم  االجتماعيلةالتزال األغلبية الساحقة ملن النسلاء فلي الوسلط الريفلي مقصليات ملن الحمايلة  -

 ألوضلاعهن ولطبيعلة عملهلن المتسلم بالطلابع اللوقتي والموسلمي،القوانين الجاري بهلا العملل  مةءمال

وال تراعي معايير العمل الال ق )من ناحية األجر وساعات العملل  ال قةظرو  عمل غير إضافة إلى 

( نظرا لضلعف النسليج اإلقتصلادي والتلطية االجتماعية وظرو  النقل والحماية من المخاطر المهنية

ؤّهللل  واعتمللاد القطللاع الفالحللي فللي الوسللط الريفللي وعللدم تنوّ  علله ونقللص فللرص التكللوين المهنللي المت

 .كمصدر وحيد للتشليل

وقد تم اعتماد دراسات وطنية حول واقع المرأة في تون  منها ما أنجزتهلا اللوزارة مثلل "البحلث الميلداني 

تلم إصلداره  الشامل حول أوضاع النساء في المناطق الريفية ومدى حصلولهن عللى الخلدمات العموميلة" اللذي

 أممية ...  . وأخرى من جهات رسمية أو مجتمع مدني أو هيئات2013في سنة 

   قـــــطاع األســــــرة  –ب  -

تمثّللل األسلللرة الخليلللة األساسلللية للمجتملللع، فهلللي الدعاملللة المحوريلللة لترسللليو السللللون الملللدني ورو   

واألسرة والطفولة من خالل البرنامج الفرعلي وتعمل وزارة المرأة  المواطنة اإليجابية والفضاء األمثل للتنشئة

الثلاني "األسللرة" عللى دعللم التللرابط األسلري والسللعي للمحافظلة علللى أمنهللا وتماسلكها  واسللتقرارها وتحسللين 

جودة حياة أفرادها باعتبارها الخلية األولى التي يتلقى فيها الفرد المبلادي والقليم التلي تؤهلله لتحملل المسلؤولية 

مع وذللم ملن خلالل تأهيلل الشلبا  للحيلاة الزوجيلة ورفلع درجلة اللوعي للديهم لوقلايتهم ملن في األسرة والمجت

السلللوكيات االجتماعيللة السلللبية ودعللم المرافقللة العا ليللة  والتوفيللق بللين مختلللف أفرادهللا فللي حللاالت الخللال   

 وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لفا دة مختلف أفراد األسر بمختلف واليات الجمهورية.

ا تعمل الوزارة على اإلحاطة باألسر بمختللف أفرادهلا وشلرا حها العمريلة وخاصلة األسلر ذات الوضلعيات كم

الخصوصية من خالل اإلحاطة والتعّهلد بهلا وتنشلئة األبنلاء التنشلئة السلليمة وحملايتهم ملن المخلاطر ملن جهلة 

عبللر تلوفير معطيللات  والسلعي للدعم قللدرات أوليلا هم ملن جهللة أخلرى،  هللذا إللى جانلب رصللد أوضلاع األسلر

إحصللا ية حسللب النللوع االجتمللاعي تمّكللن مللن إبللراز التليللرات التللي تشللهدها األسللر التونسللية فللي العديللد مللن 

 المجاالت.

 وترتكز أهم التوجهات االستراتيجية للوزارة في مجال األسرة على:

 مراجعة المنظومة التشريعية في مجال األسرة، -

 سر من الشبا  واألولياء،الرفع من درجة الوعي لدى أفراد األ -

 دعم التمكين االقتصادي واالجتماعي لألسر، -

 تحسين نوعية الخدمات المقدمة لفا دة مختلف أفراد األسر بكامل ترا  الجمهورية،  -

  ،دعم الترابط و التماسم األسري -

 اإلحاطة باألسر ذات الوضعيات الخصوصية،  -

ية حسب النوع االجتماعي تمّكن رصد وتشخيص أوضاع األسرة عبر توفير معطيات إحصا  -

 من إبراز التليرات التي شهدتها األسرة التونسية في العديد من المجاالت.

 

 

 خارطة البرنامج

   1البرنامج 

االسرة و المراة  
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 المرأة واألسرة :البرنامجأهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة ب -2

 : المرأة1البرنامج الفرعي 
 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:  1.2

 

 المؤشرات األهداف

 : 1.1.1الهدف.

 

 دعم التمكين االقتصادي
 للنساء

  :1.1.1.1المؤشر

مشروع نسائي متناهي الصغر أو صغير أو  8000إحداث 

 2020متوسط إلى موفى سنة 

 : 2.1.1الهدف.

 دعم التمكين
 نساءاالجتماعي لل

  :1.2.1.1المؤشر

الرفع فيي عيدد الميدارس اإلعداديية المنتفعية بالمشيروع  -
الييوطني المنيييدمج لمقاومييية االنقطيياع المدرسيييي خاصييية 

ميييدارس  07ليييدى الفتييييات فيييي المنييياطق الريفيييية مييين 

 1البرنامج الفرعي

 المراة

 2البرنامج الفرعي

 االسرة

 المتدخلون

 الكريديف

 المندوبيات)االسرة و المراة مصالح

(الجهوية  

وحدة التصرف حسب االهداف لترسيخ 

 المساواة بين المراة و الرجل

 الجمعيات

 

 المتدخلون

مصالح المراة و االسرة)المندوبيات 

 الجهوية(

 الجمعيات
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 :1 أهداف البرنامج الفرعي

 : دعم التمكين االقتصادي للمرأة 1.1.1الهدف:

 تقديم الهدف:

، %15,3بللت  2017تظهر اإلحصا يات الرسمية أن نسبة البطالة خالل الثالثي األول من سنة 

لنف  الفترة أن نسبة ، من جهة أخرى تبين اإلحصا يات % لدى النساء(22,7لدى الذكور و %12,4موزعة )

% لدى اإلناث مع العلم وأن نسبة 41لدى الذكور مقابل % 19,2البطالة من بين حاملي الشها د العليا تقدر بـ

بالنسبة للذكور. ويعبر هذا التفاوت في  %33بالنسبة لإلناث مقابل قرابة  %67خريجي الجامعات تبلغ قرابة 

ة جدية عن الفجوة بين الجنسين في التمتع بالحقوق االقتصادية، التوزيع الذي تبيّنه كل هذه المؤشرات بصف

والتي ال تقتصر بين الجنسين بل تتعداه حتى تطال الجن  نفسه حيث نالحظ الفرق والبون بين النساء 

والفتيات في المناطق الحضرية والنساء والفتيات في المناطق الريفية. ويرجع ذلم أساسا إلى صعوبة اندما  

ي الحياة االقتصادية نتيجة غيا  تكافئ الفرص وإلى ضعف النسيج االقتصادي خاصة في المناطق المرأة ف

 الداخلية وإلى قلة فرص التكوين والتأهيل والتمويل إضافة إلى غيا  التأطير والتنظيم القاعدي.

لدولة في لذا وفي إطار سعي الوزارة إلى النهوض بالمرأة ودعم حقوقها االقتصادية ومعاضدة لجهود ا

ما يتعلق بدعم التشليل، تم وضع خطة وطنية لدفع المبادرة االقتصادية النسا ية للنساء والفتيات في المناطق 

الحضرية والريفية وبرنامج "را دة" هدفهما دعم رو  المبادرة لدى المرأة وإكسابها القدرات الضرورية 

الفرص المتاحة بلاية إشراكها ودمجها وتفعيل إلحداث المشاريع وتسييرها والتصر  فيها واالستفادة من 

دورها في ديناميكية التنمية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتقليص الفجوات بينها وبين الرجل 

فييي  2020مدرسيية سيينة  20إلييى  2017سيينة إعدادييية 

 .واليات القيروان وجندوبة والقصرين وبنزرت وسليانة
منقطعات والمنقطعيين التخفيض بخمس نقاط في نسبة ال -

عن الدراسة في المدارس اإلعداديية المشيمولة بالتيدخل 

 .2020إلى حدود سنة 

  :2.2.1.1المؤشر

الترفيع في نسبة النساء العامالت في الوسط الريفي  المنتفعات 
 بالتغطية اإلجتماعية:

في سنة   %13.5إلى  2016سنة  % 10.5من  -

  .)في القطاع الفالحي( 2020

% )في الصناعات 35إلى  2016سنة  %32من  -

 .التقليدية(

 : 3.1.1الهدف:
الرجال دعم تكافؤ الفرص بين 

 نساءومناهضة التمييز ضد الوالنساء 

  :1.3.1.1المؤشر

 .%5الترفيع في نسبة النساء في المناصب العليا بـ 

 : 2.3.1.1المؤشر

الترفيع في جودة خدمات التعهد واإلحاطة المقدمة للنساء 
 ضحايا العنف
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والرفع من تشليلية النساء والفتيات من خالل بعث مشاريع اقتصادية متناهية الصلر وصلرى ومتوسطة 

ولوجهن إلى مصادر التمويل عبر البنم التونسي للتضامن من خالل  تشمل كل الفئات النسا ية وتيسير

 اتفاقيات شراكة تم إمضاؤها في اللرض. 

 مرجع الهدف:
)تدعيم الحقوق المكتسبة للمرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع  2014جانفي 27دستور  -

 (46المجاالت فصل 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -

 اص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.الميثاق الدولي الخ -

 منها  عمل المؤتمر الدولي الرابع حول المرأة بيجين  -

 2030لخطة التنمية المستدامة لعام  17أهدا  التنمية المستدامة الـ -

 ،2020-2016المخطط الخماسي للتنمية  -

 رة(الخطط التنموية السابقة )عمل اللجنة القطاعية الخاصة بالمرأة واألس -

 UNDAF 2015-2019اإلطار الموحد للتعاون بين تون  ومنظومة األمم المتحدة  -

-2017اإلستراتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية  -

2020. 

 الخطة الوطنية لدفع المبادرة االقتصادية النسا ية. -

 برنامج "را دة"، -

 المؤشرات:مبررات اعتماد 

مشروع نسائي متناهي الصغر أو صغير أو متوسط إلى موفى سنة  8000إحداث  :1.1.1.1المؤشر

2020. 

وذلم من  2020سيمكن هذا المؤشر من قياس المشاريع النسا ية المحدثة والممولة إلى موفى سنة 

توفير المعلومة وتقريب خالل تذليل كل الصعوبات التي تحول دون قدرة النساء على بعث المشاريع من 

التكوين وتذليل الصعوبات الخاصة بالنفاذ إلى مصادر التمويل وذلم من خالل إبرام اتفاقيات شراكة مع 

 هياكل متدخلة على غرار البنم التونسي للتضامن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات قيس األداء
 : دعم التمكين االقتصادي للمرأة 1.1الهدف:
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 وحدةال الهدف مؤشرات قيس أداء

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 :1.1.1.1المؤشر .1

مشيييييييييييييروع  8000إحيييييييييييييداث 

نسييييييائي متنيييييياهي الصييييييغر أو 
صيييييييييغير أو متوسيييييييييط حتيييييييييى 

  2020    موفى سنة

 كمي

 

 

 

 

- - 524 1335 2000 2000 2000 

  تقديم الهدف:

يندر  هد  "دعم التمكين االجتماعي للنساء" في إطار إيالء الدولة مكانة هامة للمرأة صلب السياسة 

التنموية والتي تعتمد بالخصوص على التالزم بين البعدين االقتصادي واالجتماعي بما يساهم في النهوض 

الل هذا الهد  إلى تعزيز ودعم بأوضاع المرأة واالرتقاء بها. وتسعى وزارة المرأة واألسرة والطفولة  من خ

دور المرأة في المجتمع وخاصة منها الفئات الهشة، حيث تعمل على تنمية قدراتها في الوسطين الريفي 

 والحضري وحماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة العاملة خاصة في المناطق الريفية. 

االجتماعية السلبية التي وجب مقاومتها ووضع  ورغم الجهود المبذولة فإن الواقع يبرز عديد المظاهر

الخطط والبرامج واآلليات للقضاء عليها كظاهرة االنقطاع المبّكر عن الدراسة لدى الفتيات والفتيان في 

ألف منقطع كل سنة وهو ما يمثل انعكاسا خطيرا  100المناطق الريفية حيث تشير اإلحصا يات الرسمية لـ

لة رغم أهمية استثمارات الدولة في هذا المجال، لذا فقد شرعت وزارة المرأة على مستقبل األجيال المقب

في تنفيذ "المشروع الوطني المندمج لمقاومة االنقطاع المدرسي خاصة  2013واألسرة والطفولة منذ سنة 

لدى الفتيات في المناطق الريفية"وهو مشروع مندمج يقوم على مقاربة تشاركية )تبعا لالتفاقية اإلطارية 

متعددة القطاعات لمقاومة االنقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية التي تم إمضاؤها في 

بين وزارة المرأة واألسرة والطفولة ووزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة التربية ووزارة  2015شهر أفريل 

الشؤون الثقافية وجمعية "المدنية"( ويراعي هذا المشروع الجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية بما 

المناطق الريفية )المدارس اإلعدادية  يمكن من الحد من ظاهرة االنقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في

 موضوع التدخل(.

وفي إطار مقاومتها لجميع أشكال التمييز ضد النساء العامالت  في المناطق الريفية والحرص على 

تمكينهن من حقوقهن اإلجتماعية واإلقتصادية وتيسير انتفاعهن بظرو  العمل الال ق، ونظرا للدور البارز 

لة النسا ية في المناطق الريفية في ضمان األمن اللذا ي الوطني في القطاع الفالحي         الذي تلعبه اليد العام

والمحافظة على الصناعات الحرفية كصناعة يدوية وطنية قادرة على كسب األسواق الداخلية والخارجية. 

ق الريفية ومدى دراسة خاصة بـ"عمل النساء في المناط 2015أعدت وزارة المرأة واألسرة والطفولة سنة 

انتفاعهن بالحماية االجتماعية"، تهد  إلى تحديد مظاهر وأسبا  التمييز ضد النساء العامالت في المناطق 

الريفية والعوا ق التي تحول دون انتفاعهن بالحماية اإلجتماعية واقترا  اإلجراءات والبدا ل الكفيلة بتحقيق 

عامالت في المناطق الريفية  بالحماية اإلجتماعية وبظرو  المساواة بين الجنسين وبضمان تمتع النساء ال

العمل الال ق. وقد تبين من خاللها أن األغلبية الساحقة من النساء في الوسط الريفي مقصيات من الحماية 

االجتماعية بسبب عدم مالءمة القوانين الجاري بها العمل ألوضاعهن ولطبيعة عملهن المتسم بالطابع الوقتي 

ي، إلى جانب ظرو  العمل غير الال قة والتي ال تراعي معايير العمل الال ق )من ناحية األجر والموسم

وساعات العمل وظرو  النقل والحماية من المخاطر المهنية والتلطية االجتماعية( نظرا لضعف النسيج 

ؤّهل  واعتماد القطاع الفالحي  اإلقتصادي في الوسط الريفي وعدم تنّوعه ونقص فرص التكوين المهني المت

 كمصدر أساسي للتشليل.
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 مرجع الهدف:

)تدعيم الحقوق المكتسبة للمرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع  2014جانفي 27دستور  -

 (46المجاالت فصل 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -

 الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. -

 منها  عمل المؤتمر الدولي الرابع حول المرأة بيجين  -

 2030لخطة التنمية المستدامة لعام  17أهدا  التنمية المستدامة الـ -

 ،2020-2016المخطط الخماسي للتنمية  -

 الخطط التنموية السابقة )عمل اللجنة القطاعية الخاصة بالمرأة واألسرة( -

 UNDAF 2015-2019مم المتحدة اإلطار الموحد للتعاون بين تون  ومنظومة األ -

-2017اإلستراتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية  -

2020. 

حول عمل النساء في المناطق الريفية ومدى   2015دراسة وزارة المرأة واألسرة والطفولة في سنة  -

 انتفاعهن بالحماية اإلجتماعية،

 لدفع المبادرة االقتصادية النسا ية.الخطة الوطنية  -

 برنامج "را دة"، -

 المؤشرات: اعتمادمبررات 

الرفع في عدد المدارس اإلعدادية المنتفعة بالمشروع الوطني المندمج لمقاومة :1.2.1.1المؤشر

 20إلى  2017مدارس إعدادية سنة  07االنقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية من 

 في واليات القيروان وجندوبة والقصرين وبنزرت وسليانة. 2020سنة مدرسة 

  التخفيييب بخمييس نقيياط فييي نسييبة المنقطعييات والمنقطعييين عيين الدراسيية فييي المييدارس اإلعدادييية

 .2020المشمولة بالتدخل إلى حدود سنة 

الوطني "بالمشروع سيمكن هذا المؤشر في جز ه األول من بيان عدد المدارس اإلعدادية المنتفعة 

من خالل تدخل وزارة المرأة  المندمج لمقاومة االنقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية"

واألسرة والطفولة وشركا ها في تنفيذ المشروع والمتمثلين في وزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة التربية 

ه من التزامات لكل طر  من األطرا  ووزارة الشؤون الثقافية وجمعية "المدنية" حسب ما تم ضبط

االتفاقية اإلطارية متعددة القطاعات لمقاومة االنقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في الممضية على 

. كما سيوضح هذا المؤشر في جز ه الثاني مدى نجاعة هذا التدخل المبني على المقاربة المناطق الريفية

لر يسية لالنقطاع المدرسي لدى الفتيات في المناطق الريفية وبالتالي التشاركية وقدرته على معالجة األسبا  ا

 التخفيض من نسبة المنقطعات والمنقطعين بهذه المدارس اإلعدادية موضوع التدخل. 

 الترفيع في نسبة النساء العامالت في الوسط الريفي  المنتفعات بالتغطية اإلجتماعية::2.2.1.1المؤشر

 .)في القطاع الفالحي( 2020% في سنة  13.5 إلى 2016% سنة  10.5من  -

 .% )في الصناعات التقليدية(35إلى  2016% سنة 32من  -
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نسبة تطور انتفاع النساء العامالت في الوسط الريفي بالتغطيةة االجتماعيةة  من قياسهذا المؤشر  يمكن

 تغطيةةتحول دون انتفاعهن بالالعوائق التي ذلك من خالل تجاوز وفي قطاع الفالحة وفي الصناعات التقليدية 

 .حقهنالكفيلة بضمان الالزمة واإلجراءات واتخاذ والبدائل يجاد الحلول اإلجتماعية وإ

 

 

 

 مؤشرات قيس األداء 
 ي للمرأةاالجتماع: دعم التمكين  2.1.1الهدف

 مؤشرات قيس أداء

 الهدف
 وحدةال

 انجازات
 تقديرات 

 إنجازات
 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 :1.2.1.1المؤشر

 

الرفيييييع فيييييي عيييييدد الميييييدارس  -
اإلعداديييييية المنتفعييييية بالمشيييييروع 
اليييييييييوطني المنيييييييييدمج لمقاومييييييييية 
االنقطييياع المدرسيييي خاصييية ليييدى 
الفتييييييات فيييييي المنييييياطق الريفيييييية 

سيييينة إعدادييييية مييييدارس  07ميييين 

مدرسيييييية سييييييينة  20إلييييييى  2017

فيييييييي والييييييييات القييييييييروان  2020
وجندوبييييية والقصيييييرين وبنيييييزرت 

 .وسليانة

 

 

التخفيييييض بخمييييس نقيييياط فييييي  -
نسيييييبة المنقطعيييييات والمنقطعييييييين 
عيييييين الدراسيييييية فييييييي المييييييدارس 
اإلعدادييييييية المشييييييمولة بالتييييييدخل 

 .2020إلى حدود سنة 

 

 

 

 كمي

مدرسة )

 (إعدادية

 

 

 

 

 

 

- 01 05 05 05 04 06 

 %08 %10 %11 %12 %13 - - نسبة

الترفييييييع فيييييي  :2.2.1.1المؤشييييير
الوسيط  نسبة النسياء العيامالت فيي

الريفيييييييي  المنتفعيييييييات بالتغطيييييييية 
 اإلجتماعية:

إلييى  2016سيينة  % 10.5ميين  -

)فييييي  2020فييييي سيييينة   13.5%
 .القطاع الفالحي(

 %13,5 %12,5 %11,5 %10,5 %10,5 - - نسبة

إلييييى  2016سيييينة  %32ميييين  -

 .% )في الصناعات التقليدية(35
 %35 %34 %33 %32 %32   نسبة

 بين الرجال والنساء ومناهضة التمييز ضد المرأةتكافؤ الفرص : دعم 3.1.1 الهدف

 تقديم الهدف:
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إن تواجةةد المةةرأة فةةي المسةةؤوليات السياسةةية واالقتصةةادية واإلداريةةة العليةةا يبقةةى ضةةعيفا وال يعكةةس مةةا 

 %54المرأة التونسية، حيث أنه بالرغم من أهمية النساء المشةتغالت فةي الوظيفةة العموميةة والمقةدرة بةـ بلغته

مةن جملةة المتخةرجين وأهميةة تواجةد المةرأة فةي قطةاع  %67نسةبة خريجةات الجامعةات حيةث تمثةل وارتفاع 

 .%29,7إال أن نسبة ارتقاء النساء في الخطط الوظيفية في تونس ال يتعدى  %38,9القضاء بـ

مبادئ كونية التزمةت تةونس بتحقيقهةا مةن  على 46خاصة في فصله نص الدستور التونسي الجديد وقد 

إضةافة إلةى العمةل علةى مناهضةة جميةع  مصادقتها علةى جةل االتفاقيةات الدوليةة المتعلقةة بحقةوق المةرأةخالل 

أشكال العنف المسةلط علةى النسةاء والفتيةات باعتبةاره مظهةرا صةارخا للتمييةز المبنةي علةى النةوع االجتمةاعي 

علةى عةاتق الدولةة التةي جةاء  وتتمثةل أبةرز االلتزامةات المحمولةةالكرامة والحقوق اإلنسةانية للمةرأة من ومسا 

 بها الدستور في:

 ،على دعمها وتطويرها العملبحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و االلتزام -

 ،تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجاالت ضمان -

 .التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة اتخاذ -

الملتزمة بها الدولة التونسية،  االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأةالدستور ووعمال بما جاء به 

 عملت وزارة المرأة واألسرة والطفولة على تفعيل هذه االلتزامات ووضعها حيز التنفيذ من خالل:

وذلةك تبعةا لألمةر الحكةومي عةدد  إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المةرأة والرجةل -

، مجلةةس النظةةراء للمسةةاواة وتكةةافؤ الفةةرص بةةين المةةرأة والرجةةل المتعلةةق بدحةةداث 2016لسةةنة  626

والمتعلةةق بتسةةمية  2017جةةانفي  25بقةةرار مةةن السةةيد رئةةيس الحكومةةة المةةؤرخ فةةي  ئهأعضةةاوتعيةةين 

 أعضاء مجلس النظراء،

بالقضةاء علةةى المتعلةةق  2017أوت  11المةةؤرخ فةي  2017لسةنة  58عةةدد القةةانون األساسةي  صةدور -

 ،العنف ضد المرأة

وتسعى الوزارة المرأة واألسرة والطفولة بالتعاون مع جميع األطراف المتدخلة في المجةال إلةى مراجعةة 

القوانين التمييزيةة وتوجيةه البةرامج والتةدخالت للتقلةيص مةن الفةوارق بةين الجنسةين ال سةيما عبةر إدمةاج 

 ومأسستها كمقاربة شمولية ومندمجة. مقاربة النوع االجتماعي في السياسات العامة

 مرجع الهدف:

 من دستور الجمهورية الثانية  46و 20الفصول  -

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  -

 اإلعالن العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة -

 منهاج عمل بيجين  -

 رأةالمواثيق الدولية: اإلعالن العالمي للحقوق المدنية والسياسية للم -

 2030لخطة التنمية المستدامة لعام  17الـأهداف التنمية المستدامة  -

 الخطة الوطنية إلدماج مقاربة النوع االجتماعي -

 اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة  -

 ،المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة 2016لسنة  60عدد القانون األساسي  -

 المؤشرات: اعتمادمبررات 
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 :1.3.1.1المؤشر

 .%5الترفيع في نسبة النساء في المناصب العليا بـ 

من قياس نسبة تواجةد النسةاء فةي المناصةب العليةا ومواقةع القةرار والعمةل علةى تطويرهةا  سيمكن هذا المؤشر

من خالل جملة البرامج والمشاريع التةي تنفةذها الةوزارة بالتعةاون مةع مختلةف مةن هياكةل حكوميةة ومنظمةات 

 وأممية وفي إطار التعاون الثاني وتبادل التجارب الناجحة في المجال.وطنية 

 الترفيع في جودة خدمات التعهد واإلحاطة المقدمة للنساء ضحايا العنف :2.3.1.1المؤشر

جةودة خةدمات التعهةد واإلحاطةة من قياس متابعة مدى استفادة النسةاء ضةحايا العنةف مةن  سيمكن هذا المؤشر
البروتوكةوالت القطاعيةةة التةي تقةةدمها الةوزارة أو مةةن خةالل العمةل التشةةاركي: يا العنةف المقدمةة للنسةاء ضةةحا

للتعهةةد بالنسةةاء ضةةحايا العنةةف )قطاعةةات المةةرأة واألسةةرة والطفولةةة والصةةحة والعةةدل والداخليةةة والشةةؤون 
سةةيمكن هةةذا المؤشةةر فةةي  كمةةا .الجمعيةةات الناشةةطة فةةي مجةةال المةةرأةأو مةةن خةةالل الشةةراكة مةةع  االجتماعيةةة(
تحسين هذه الخدمات والعمل على دفةع النسةاء ضةحايا العنةف مةن التوجةه لمسةدي الخةدمات  من ةمرحلة الحق

 ة.زمالوالرعاية ال هجل تلقي التوجيأمن 

 مؤشرات قيس األداء 
 تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ومناهضة العنف: دعم  3.1.1الهدف

 مؤشرات قيس أداء

 الهدف
 وحدةال

 انجازات
 تقديرات

 إنجازات
 تقديرات

2014 2015 
20

16 
2017 2018 2019 2020 

 :1.3.1.1المؤشر

الترفيييييع فييييي نسييييبة النسيييياء فييييي 

 .%5المناصب العليا بـ 
 %11 %9 %7,5 %6 - - - نسبة

 :2.3.1.1المؤشر
الترفيييع فييي جييودة خييدمات التعهييد 
واإلحاطيية المقدميية للنسيياء ضييحايا 

 العنف

 - 1 - عدد

دعم ومرافقة إحداث 

مراكلللللللللللز إيلللللللللللواء 

وإصللللللاء وتوجيللللله 

للنسلللللللللاء ضلللللللللحايا 

العنلللللللف بالجهلللللللات 

)تلللللون ، جندوبلللللة، 

القيلللروان، قفصللللة ، 

صلللللللللللللللللللللللللللللفاق ، 

 جرجي (.

تهيئة وتجهيز  
ي مركز

(02) 

نصات لإل

وتوجيه 
للنساء ضحايا 

 العنف

3 3 

 :: المرأة1الفرعي  تقديم أنشطة البرنامج.2 2

 

 

 المؤشرات األهداف
 تقديرات

2019 
 التقديرية اإلعتمادات األنشطة

 :1-1-1الهدف 

دعييييييييييييييييم التمكييييييييييييييييين 

 المؤشر
 مشروع 2000

 التحسةةةةةيم بالمبةةةةةادرةالتوعيةةةةةة و -
 مليون دينار 5,065 االقتصادية
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 :1.1.1.1 االقتصادي للنساء

 8000إحةةةةةةةةةةدا  

مشةةةةروع نسةةةةائي 

متنةةةةاهي الصةةةةغر 

أو صةةةةةةةةةةةةةغير أو 

متوسةةةةةةةةط إلةةةةةةةةةى 

مةةةةةةةةةةوفى سةةةةةةةةةةنة 

2020 

 التكوين -
 تمويلال -
  المرافقة والمتابعة -
 على الترويج والتسويقالمساعدة  -
 واإلحصائياتبيانات الانتاج  -

دعيييييم  :2-1-1الهيييييدف 

التمكيييييييين االجتمييييييياعي 

 للنساء

 المؤشيييييييييييييييييييييييييير

1.2.1.1:  

الرفةةةع فةةةي عةةةدد -

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدارم 

اإلعدادية المنتفعة 

بالمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع 

الةةةوطني المنةةةدمج 

لمقاومة االنقطةاع 

المدرسةةي خاصةةة 

لةةدى الفتيةةات فةةي 

المنةةةاطق الريفيةةةة 

مةةةدارم  07مةةةن 

سةةةةةةةةنة إعداديةةةةةةةةة 

 20إلةةةةةةةى  2017

مدرسةةةةةةةةة سةةةةةةةةنة 

فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  2020

واليةةات القيةةروان 

وجندوبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرين 

 .وبنزرت وسليانة

 مدارم إعدادية 5

المشةةةةروع الةةةةوطني المنةةةةدمج تنفيةةةةذ 

لمقاومة االنقطاع المبكر عن الدراسة 

خاصةةةة لةةةدى الفتيةةةات فةةةي المنةةةاطق 

 من خالل: الريفية

يةةةةةةةةةةز فضةةةةةةةةةةاءات متعةةةةةةةةةةددة هتج -
االختصاصةةات الحتضةةان تالميةةةذ 

 ،في أوقات ما بين الدراسة
 إحةةدا  مشةةاريع متناهيةةة الصةةغر  -

ألمهةةةةةةةةات التالميةةةةةةةةذ المهةةةةةةةةددين 
بواليةةةةةةات  باالنقطةةةةةاع المدرسةةةةةةي

 انة وبنزرت والقصرين.سلي
 

 

 أ.د 300

التخفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  -

بخمةةم نقةةاط فةةي 

نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 

المنقطعةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

والمنقطعةةةين عةةةن 

الدراسةةةةةةةةة فةةةةةةةةي 

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدارم 

اإلعداديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمولة 

بالتةةةةةةةةدخل إلةةةةةةةةى 

حةةةةةةةةةةدود سةةةةةةةةةةنة 

2020. 

10% 

عيييييييدد  المؤشييييييير

2.2.1.1:    

الترفيةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةي 

نسةةةةةةةةبة النسةةةةةةةةاء 

العةةةةةةةامالت فةةةةةةةي 

الوسةةةةةط الريفةةةةةي  

المنتفعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

بالتغطيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

12,5% 

 

 

 

 

 

الذي يهدف  "أحميني" مشروعتنفيذ 

تيسير انخراط النساء العامالت إلى 

في الوسط الريفي في منظومة 

واليات  03في  الضمان االجتماعي

نموذجية وهي جندوبة وباجة 

 والقيروان 

 أ.د 100
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 اإلجتماعية:

%  10.5مةةن  /1

إلةةةى  2016سةةةنة 

% في سةنة  13.5

)فةةةةةةةةةةةةةةةةةي  2020

 .القطاع الفالحي(

% 32مةةةةةةةةةةةن  /2

إلةةةى  2016سةةةنة 

% )فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 35

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعات 

 .التقليدية(

34% 

 :3-1-1هدف عدد 

دعيييييم تكيييييافؤ الفيييييرص 

بييييين الرجييييال والنسيييياء 

ومناهضييييييييية التميييييييييييز 

 ضد النساء

   عدد  المؤشر

1-1-3-1: 

الترفيةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةي 

نسةةبة النسةةةاء فةةةي 

المناصةةةب العليةةةا 

 .%5بـ 

 عدد الدورات التدريبية

تنظيم برنامج تدريبي  لفائدة  -
 النساء 

تنفيذ حمالت توعويةة وتحسيسةية  -
ومناصةةةةةرة قصةةةةةد تفعيةةةةةل مشةةةةةاركة 
الفتيةةةةةةات والنسةةةةةةاء فةةةةةةي المواعيةةةةةةد 

 االنتخابية
إرساء آلية رصد لتواجةد النسةاء  -

فةةةةةي مواقةةةةةع المسةةةةةؤولية الغداريةةةةةة 
بالقطةةةةةةاع العةةةةةةام صةةةةةةلب مرصةةةةةةد 

 الكريديف.
( 02تنظةةيم دورتةةين تةةدريبيتين ) -

سةةةةةاء المترشةةةةةحات عةةةةةن لفائةةةةةدة الن
األحةةةةةةةزاب والقائمةةةةةةةات المسةةةةةةةتقلة 

 2019لالنتخابات التشريعية 
تنظةةةيم برنةةةةامج تةةةةدريبي لفائةةةةدة  -

مرشةةةةةةةحات االحةةةةةةةزاب السياسةةةةةةةية 
 والقائمات المستقلة.

تنظةةةةيم دورات تدريبيةةةةة سةةةةنوية  -
حةةةةةةول النسةةةةةةةاء: تكةةةةةةافؤ الفةةةةةةةرص 
والحوكمةةةة المندمجةةةة لفائةةةدة النسةةةاء 

 المعتمدات.
وية تنظةةةةيم دورات تدريبيةةةةة سةةةةن -

حةةةول النسةةةاء االمنيةةةات، أخةةةذ القةةةرا 
 والتصرف في المسيرة المهنية.

تنظةةيم دورتةةين تةةدريبيتين حةةول  -
النسةاء إدمةةاج النةوع االجتمةةاعي فةةي 

 السياسيات والبرامج العمومية.
صةةياغة وإدراج وحةةدة  تدريبيةةة  -

حةةةول النةةةوع االجتمةةةاعي ووضةةةعها 
  على ذمة المدرسة الوطنية لإلدارة.

 الكريديف

 ألنشطة()تكلفة ا

    عدد المؤشر

1-1-3-2: 

الترفيع فةي جةودة 

خةةةةةدمات التعهةةةةةد 

واإلحاطة المقدمة 

للنسةةةةةاء ضةةةةةحايا 

 العنف

 عدد الدورات التدريبية

تنظيم ورشات قطاعية والقيام  -
بزيارات ميدانية لمأسسة النوع 
االجتماعي ففي االنتاج اإلحصائي 
الخاص بظاهرة العنف المسلط على 

 النساء.

تدريبية على  تنظيم دورات -
المستوى الجهوي لتنمية قدرات 
الفاعلين القطاعيين في مجال تجميع 
وتحليل معطيات السجالت اإلدارية 

 الخاصة بالعنف.

تننظيم دورات تدريبية لمناهضة  -
العنف ضد النساء بمختلف الواليات 
لفائدة أعوان وإطارات سلك األمن 

 الوطني

 الكريديف

 )تكلفة األنشطة(
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تننظيم برنامج تدريب مدربين  -
تعهد بالنساء ضحايا في مجال ال

العنف لفائدة أعوان وإطارات سلك 
 األمن الوطني

عدد المندوبيات التي تم تجهيزها 

بمنظومة للتصرف في الخط 

 األخضر

تدعيم قدرات االنصات  -
والتوجيه لدى المندوبيات الجهوية 
من خالل وضع منظومة للتصرف 

كل في الخط األخضر على مستوى 
 مندوبية.

تدعيم قدرات الخط األول في  -
مجال مقاومة لعنف واإلنصات 

 والتوجيه

برنامج ترسيخ المساواة بين النساء 

والرجال "مساواة" الممول من االتحاد 

 األروبي
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 : األسرة2البرنامج الفرعي 
 

تعمل وزارة المرأة واألسرة والطفوللة ملن خلالل البرنلامج الفرعلي الثلاني "األسلرة" عللى دعلم 

تحسللين جللودة حيللاة سللكها  واسللتقرارها وللمحافظللة علللى أمنهللا وتما والسللعيالتللرابط األسللري 

 :أفرادها وذلم من خالل

 مراجعة المنظومة التشريعية في مجال األسرة،  -

 األسر من الشبا  واألولياء، الرفع من درجة الوعي لدى أفراد -
 ،دعم التمكين االقتصادي واالجتماعي لألسر  -

 تحسين نوعية الخدمات المقدمة لفا دة مختلف أفراد األسر بكامل ترا  الجمهورية،  -

 األسري و التماسم دعم الترابط  -
 ، الوضعيات الخاصةاإلحاطة باألسر ذات  -

النوع االجتماعي تمّكن  إحصا ية حسبأوضاع األسرة عبر توفير معطيات وتشخيص رصد 

 .التونسية في العديد من المجاالت التليرات التي شهدتها األسرةاز من إبر

 تقديم أهدا  ومؤشرات قي  أداء البرنامج:  

 
 

 المؤشرات األهداف

 : 1.2.1الهدف.

 النهوض باألسر وتحقيق رفاهها

 : 1.1.2.1المؤشر عدد
النفاذ لكافة أفراد األسر خدمات ذات جودة عالية ويسيرة 

دون تمييز بالفضاءات الراجعة بالنظر للوزارة بمختلف 

 الجهات
 

 : 2.1.2.1المؤشر عدد
أسرة ذات وضعيات خصوصية تم تمكينها اقتصاديا  175

 سنويا

 :2.2.1 الهدف

 

 تعزيز تماسك األسرة وحمايتها

  :1.2.2.1المؤشر
وتأهيل ألف أسرة منتفعة بدورات توعية وتثقيف  25
 سنويا

 

 : 2.2.2.1المؤشر   

أسرة ذات وضعية خصوصية تم تمكينها ومرافقتها  500

 ودعم قدراتها سنويا
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 : 1.2.1الهدف.
 النهوض باألسرة وتحقيق رفاهها

 

 تقديم الهدف:

النهللللوض بأوضللللاع األسللللرة  الجهللللود الوطنيلللة الراميللللة إلللللى ينلللدر  هللللذا الهللللد  فللللي إطللللار 

واالجتماعيلللللة والثقافيلللللة وخاصلللللة منهلللللا األسلللللر ذات الوضلللللعيات الخصوصلللللية االقتصلللللادية 

تهلللللا تحسلللللين نوعيلللللة حياوالعملللللل عللللللى احتياجلللللات أفرادهلللللا مختللللللف تمكينهلللللا ملللللن تلبيلللللة ل

وظا فهللللا األساسللللية بصللللورة ايجابيللللة ومنفتحللللة علللللى الحضللللارات بعلللللى القيللللام  واقللللدراها

 ،التضلللللامن والتكافلللللل داخلهلللللاعلللللزز مبلللللادي اإلنسلللللانية وتأهيلللللل أفرادهلللللا بملللللا يوالثقافلللللات 

وكبللللللار السللللللن وذوي  اإلنسللللللانأبنا هللللللا علللللللى احتللللللرام حقللللللوق  ةتنشللللللئويسللللللاعدها علللللللى 

 .الخصوصيةت االحتياجا

 مرجع الهد :

منلللله ) البللللا  األول:  7للجمهوريللللة التونسللللية وخاصللللة الفصللللل  2014جللللانفي  27دسللللتور 

 المبادي العامة( 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 لي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالميثاق الدو

الهللللد  الثللللاني مللللن اإلسللللتراتيجية العربيللللة لألسللللرة المتعلللللق بتمكللللين األسللللرة مللللن القيللللام 

بوظا فهللللا األساسللللية: محاربللللة الفقللللر وتحسللللين نوعيللللة حيللللاة األسللللرة وتمكينهللللا مللللن تطللللوير 

 قرار االجتماعي.قدراتها وزيادة إسهامها في النشاط االقتصادي وتحقيق االست

 أهدا  التنمية المستدامة

مللن منظللور اسللري فللي المنطقللة  2030وثيقللة منهللا  عمللل لتنفيللذ أهللدا  التنميللة المسللتدامة 

 العربية

 االستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع األسرة

 

 مبررات اعتماد المؤشرات:

 

 : 
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   :1.1.2.1المؤشر عدد

أفراد األسر دون تمييز وتعميمها بالفضاءات خدمات ذات جودة عالية ويسيرة النفاذ لكافة 

 الراجعة بالنظر للوزارة بمختلف الجهات

يمكن هذا المؤشر من قياس نوعية وجودة الخلدمات االحتماعيلة والثقافيلة والنفسلية والقانونيلة...  

 المقدمة لفا دة االسر بمختلف الفضاءات الراحعة بالنظر للوزارة بكل الواليات.

 : 2.1.2.1عددالمؤشر 

 أسرة ذات وضعيات خصوصية تم تمكينها اقتصاديا سنويا. 175

 

يكملن هللذا المؤشلر مللن التعلّر  علللى عللدد األسلر ذات وضللعيات خصوصلية المنتفعللة بخللدمات 

الدعم االقتصادي )مشاريع اقتصادية صلرى بواليات ذات أولوية التدخل( علما وان عدد األسر 

بالوسلط  %15) %14.5، يبللغ 2014العام للسكان والسكنى لسنة التي تعيلها نساء وفق التعداد 

بالوسط غير البللدي( وملن هلذا المنطللق ترتكلز جهلود اللوزارة لتمكلين األسلر  %13.2البلدي و

مللؤهالت تتماشللى و ومتناهيللة الصلللر الفقيللرة ومحللدودة الللدخل عبللر تمويللل مشللاريع صلللرى

العيش الكلريم واالسلتقاللية  ألسرهمبما يضمن  مخصوصيات جهاتهالمنتفعين بها من الجنسين و

 المستدامة. شريكا فاعال في التنمية  مالمادية ويجعله

 

 :2.2.1الهدف 

 حماية األسرة وتعزيز تماسكها

 

 تقديم الهدف:

يندر  هذا الهد  في إطار الجهود الوطنية الراميلة إللى حمايلة األسلرة ملن كافلة المخلاطر التلي 

تتهددها للمحافظة على وحدتها وتوازنها وضمان أمنهلا واسلتقرارها وتعزيلز تماسلكها واقلدراها 

على القيلام بوظا فهلا بصلورة ايجابيلة وبملا يتليح ألفرادهلا التمتلع بكاملل حقلوقهم دون تمييلز فلي 

 نف المساواة وتكافؤ الفرص والتوفيق بين حياتهم األسرية والمدرسية والمهنية.ك

 مرجع الهدف:

منله ) البلا  األول: المبلادي  7للجمهورية التونسية وخاصة الفصل  2014جانفي  27دستور  -

 العامة( 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -
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 أهدا  التنمية المستدامة -

 كافة أشكال التمييز ضد المرأة السيداواتفاقية القضاء على  -

 المرافقة لها  191حول عطلة األمومة و التوصية عدد  183االتفاقيات الدولية: اتفاقية  -

 الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -

 لمنطقة العربيةمن منظور اسري في ا 2030وثيقة منها  عمل لتنفيذ أهدا  التنمية المستدامة  -

 االستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع األسرة -

 مبررات اعتماد المؤشرات:

 : 1.2.2.1المؤشر

 ألف أسرة منتفعة بدورات توعية وتثقيف وتأهيل سنويا  25

يمكن هذا المؤشر من التعّر  عللى علدد األسلر المنتفعلة بلدورات توعيلة وتثقيلف وتأهيلل حيلث 

مكونات الخطة الوطنية لتطوير قطاع األسرة للحد من تأثيرات الخالفات سيتم الشروع في تنفيذ 

داخل األسرة والحد من مظلاهر التفكلم األسلري كلالطالق للحفلاظ عللى تماسلم األسلرة والعملل 

على تأهيل األسر لضمان استقرارها وتوازنها الى جانب تأهيل الشبا  للحياة الزوجية والتربيلة 

علللى تعزيللز مكاسللب األسللرة وخاصللة منهللا التشللريعية عبللر تطللوير الوالديللة كمللا سلليتم العمللل 

 نصوص المنظومة التشريعية لفا دتها .

 : 2.2.2.1المؤشر

 أسرة ذات وضعية خصوصية تم تمكينها ومرافقتها ودعم قدراتها سنويا 500

يمكن هذا المؤشر من التعر  على عدد األسر ذات وضعيات خصوصية المستفيدة من خلدمات 

من السلوكات السلبية ) كاإلدملان عللى المخلدرات والكحلول واالنتحلار والهجلرة السلرية الوقاية 

والسيدا واألمراض المنقوللة جنسليا والتطلر  واإلرهلا  ... ( خلدمات تسلاعدهم عللى مواجهلة 

الصللعوبات والمشللاكل االجتماعيللة والنفسللية والقانونيللة والصللحية... التللي تعترضللهم وذلللم مللن 

ههم ودعمهللم وتنميللة الللوعي القللانوني لللديهم حللول حقللوقهم وواجبللاتهم خللالل إرشللادهم وتللوجي

 الشخصية واألسرية وتطوير معارفهم في مجال حل المشكالت وطرق مواجهتها والوقاية منها.

 :أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج -1
 

 :الفرعي األسرة  قديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامجت -1.2
 

 

 األهداف 
 ق م إنجاز الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 

تقديرات 

2019 
 القيمة المستهدفة
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 :: األسرة2الفرعي  تقديم أنشطة البرنامج.2.2

 

 والتدخالت األنشطة المؤشرات األهداف
 تقديرات

 لألنشطة اإلعتمادات

  2017   2018  2021 

الهدف.

1.2.1 : 

النهوض 

باألسر 

وتحقيق 

 رفاهها

 : 1.1.2.1المؤشر عدد

خدمات ذات جودة عالية ويسيرة 

النفاذ لكافة أفراد األسر دون تمييز 

بالفضاءات الراجعة بالنظر 

 للوزارة بمختلف الجهات

 

 نوعي

جودة 

 الخدمات

تم تغيير 

 المؤشر

تم تغيير 

 المؤشر

 انطالق التنفيذ

2019سنة   

مواصلة تنفيذ 

المؤشر إلى سنة 

2021 

 : 2.1.2.1المؤشر عدد

أسرة ذات وضعيات  175

خصوصية تم تمكينها اقتصاديا 

 سنويا

 كمي

 أسرة
153 175 175 300  

الهدف 

2.2.1: 

 

تعزيز 

تماسك األسرة 

 وحمايتها

  :1.2.2.1المؤشر

ألف أسرة منتفعة بدورات  25

 توعية وتثقيف وتأهيل سنويا

 

 كمي

 أسرة
- 35400 25000 25000 

 : 2.2.2.1المؤشر   

أسرة ذات وضعية  500

خصوصية تم تمكينها ومرافقتها 

 ودعم قدراتها سنويا

 

 كمي 

 أسرة
6000 9000 9000 15000 
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 2019لسنة 

 1.2.1الهدف.

: 

النهوض 

باألسر 

وتحقيق 

 رفاهها

المؤشر 

 : 1.1.2.1عدد

خدمات ذات 

جودة عالية 

ويسيرة النفاذ 

لكافة أفراد األسر 

دون تمييز 

بالفضاءات 

الراجعة بالنظر 

للوزارة بمختلف 

 الجهات

 

فضيييياءات  اإلرشييييياد   -1

والتوجيييييييه األسييييييري 

بباجة وحي التضيامن 

وغيييييييييييار واليييييييييييدماء 

العميييييييران االعليييييييى و

 تسيير:

تجهيللللللللللز مواصلللللللللللة  -
 الفضاءات.

إجللللللللراء االنتللللللللدابات  -

الالزملللللللللللة لتسللللللللللليير 
المراكللللللللز ) ملللللللللدير، 

أخصلللللللا ي نفسلللللللاني، 

أخصللا ي فللي القللانون، 
أخصلللللا ي اجتملللللاعي، 

علللون اسلللتقبال، علللون 

تنظيف، حارسان( لكل 
 مركز.

 تنفيذ األنشطة التالية: -
  التوجيه واإلرشاد

 النفسي والصحي، 

  التوجيه واإلرشاد

 القانوني

   التوعية والتحسي

لتنمية الوعي 

والسلون الحضاري 

لدى الفرد واألسرة 

 والمجتمع،

  تقديم خدمات أخرى

في مجال اإلرشاد 

والتوجيه األسري عند 

 االقتضاء،

 

 فضاءات نموذجية لألسرة: 

  فضللللللللللللللاءات  5إحللللللللللللللداث

 

 

 أ.د320
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بواليللللللللللللللللات القيللللللللللللللللروان 

والسواسللللللللللي بالمهديللللللللللة و 

 السلللللالطنية بسللللليدي بوزيلللللد

متكامللللللة  والكلللللا  وباجلللللة،

سللللللللللر لتسللللللللللهيل نفللللللللللاذ األ

للخلللللللللللللللدمات وتلللللللللللللللأهيلهم 

لمواجهللللللللللللة اإلشللللللللللللكاليات 

العال قيلللة والتربويلللة والقيللللام 

بوظللللللللللا فهم فللللللللللي كنللللللللللف 

 .االستقرار والتماسم

تقلللللللللديم خلللللللللدمات متنوعلللللللللة  -

)الملللرأة  األسلللرأفلللراد لجميلللع 

واألسللللللرة والطفولللللللة وكبللللللار 

وبمختلللللللف منللللللاطق السللللللن( 

الجمهوريلللللللة وتتمثلللللللل هلللللللذه 

الخللللللدمات فللللللي جملللللللة مللللللن 

األنشللللللللللللللللطة كاإلرشللللللللللللللللاد 

والتكللللللللللللللللوين  والتوجيلللللللللللللللله

واإلحاطلللللللللللللللة  والتثقيلللللللللللللللف

بالطفولللللة والطفولللللة المبكللللرة 

 .وكبار السن

 

 

 

 

 

 أ.د 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المؤشر 

 : 2.1.2.1عدد

أسرة  175

ذات وضعيات 

خصوصية تم 

تمكينها اقتصاديا 

 سنويا

الدعم االقتصادي لألسر  -1

 ذات الوضعيات الخصوصية:

أسلر  فلراد أتدريب ورسكلة  -

علللللللى العمللللللل فللللللي  ينقللللللادر

إختصاصلللللات متعلللللددة وفقلللللا 

 مرغبللللللللللللللللتهقللللللللللللللللدراتهم ول

 ،مواستعداده

 أد  500
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فلللي كيفيلللة تسلللليير  متكلللوينه -

 مؤسسة صلرى،

عللللللللى بعلللللللث  ممسلللللللاعدته -

تجاريللللة  وأمشللللاريع فالحيللللة 

وفلللللللي مجلللللللال الصللللللللناعات 

 التقليدية.

إثلللللللللر بعلللللللللث  مملللللللللرافقته -

 مشاريعهن ومتابعتهن.

2.2.1 الهدف : 

 

تعزيز 

تماسك 

األسرة 

 وحمايتها

 :1.2.2.1المؤشر

ألف أسرة  25

منتفعة بدورات 

توعية وتثقيف 

 وتأهيل سنويا

 توعية وتحسيس: – 1

حملة تحسيسية  350تنظيم   -

وتوعوية بمختلف واليات 

الجمهورية لفا دة مختلف 

أفراد األسر للتوعية بالقوانين 

 .التي تم تنقيحها أو وضعها

حصة توعية  24تنظيم  -

وتثقيف جهوية حول أهمية 

التوفيق بين الحياة المهنية 

والحياة األسرية  باعتماد  

مقاربة المساواة  بين الجنسين 

 .بأماكن العمل وبالمنزل

ية حملة تحسيس 350تنظيم  -

حول دعم الحوار داخل 

مع محيطها االسرة و

 .الخارجي

إنتا  ونشر دعا م اتصالية )  -

علقات......) لدعم مطويات م

 .الحوار داخل األسرة

 التربية الوالدية: – 2

مكون في مجال  48تكوين 

عن  02التربية الوالدية بمعدل 

 

 

 

 أ.د 100

 

 

 

 أد 100

 

 

 

 

 

 أد 100

 

 أد 10 
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 كل والية

 

دورة تدريبية  350تنظيم  -

لفا دة األولياء في مجال 
 التربية الوالدية

دورة تدريبية  24تنظيم  -

في الثقافة الرقمية)دورتين 
 عن كل والية(

الفجوة الرقمية  للتقليص من

 بين األجيال

تركيز نوادي لألسرة  -

بالمدارس واالعداديات 

 بكل والية( 3والمعاهد ) 

إعداد الشباب للحياة  – 3

 الزوجية:

دورة تدريبية  350تنظيم 

شا  وشابة  7000لفا دة 

لتأهيلهم للحياة الزوجية 

شا   20واألسرية بمعدل 

 عن كل والية

إنتا  ونشر دعا م اتصالية  -
مطويات معلقات......(  )

لتأهيل الشبا  للحياة 

 األسرية 

 

 الوساطة العائلية : - 4

تدريبيه ورشات   3تنظيم   -

)شمال ، وسط، جنو ( لفا دة 

العاملين في المجال 

المهارات  األسري،حول تنمية

في حل الخالفات   التفاعلية

 أد 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 أد 100

 

 

 

 

 أد 100

 

 

 أد 30

 

 

 

 

 أد 100
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 األسرية

يوم إعالمي  حول الوساطة    

 العا لية  

دليل إجرا ي للوساطة إعداد  -

 العا لية .

وحدات محلية  لحل  إحداث -

 الخالفات األسرية

 التربية المالية: – 5
دورة تدريبية  350تنظيم 

حول التصر  الرشيد في 

 ميزانية األسرة

 

 

 

 

 

 أد 100

المؤشر

2.2.2.1 : 

أسرة  500

ذات وضعية 

خصوصية تم 

تمكينها 

ومرافقتها ودعم 

 قدراتها سنويا

 

خيمة توعوية  350تنظيم  -

حول الوقاية من السلوكيات 

السلبية )العنف األسري، 

اإلرها  االنتحار المخدرات، 

الجريمة، الهجرة السرية، 

 .االتجار البشر(

دورة دورة تكوينية  24تنظيم 

في  قدرات المتدخلينلتنمية 

 .الشأن األسري

 :األسرة المهاجرة 

حمالت  2تنظيم  -

توعية خالل فصل 
الصيف لفا دة األسر 

المهاجرة حول التنشئة 

االجتماعية ألبنا هم 
واألساليب الكفيلة 

بوقايتهم من االنزالق 
نحو االنحرا  

 واألفكار المتطرفة

 دورات 4تنظيم  -
تحسيسية لتشجيع 

المهاجرين على 

 

 أد 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أد 100
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االستثمار  وبعث 

المشاريع بأرض 

 الوطن

المرافقة تقديم خدمات 

االجتماعية والنفسية واإلحاطة 

أبناء األسر المهاجرة المتبقية ب

 بأرض الوطن

 ال فاإلحاطة بأمهات االط

 ي اضطرابات التعلموذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د231000
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 نفقات البرنامج -3

 ميزانية البرنامج 3-1
 تطور إعتمادات برنامج المرأة و اآلسرة)ا.د(

 الوحدة: ألف دينار

 النفقات

 

 إنجازات

2017 

 قانون مالية

2018 

(1) 

 2018-2019التطور نسبة  2019تقديرات 

 إعتمادات

 التعهد

إعتمادات 

 (2الدفع)

 المبلغ

(2)-(1) 

 (℅النسبة)

(2)-(1/)1 

العنوان األول: نفقات 

 %0,15- 5- 3286 3286 3291 4484 التصرف

 التأجير العمومي
2106 2098 1933 1933 -165 -7,86% 

 وسائل المصالح
326 370 365 365 -5 -1,35% 

 التدخل العمومي
2052 823 988 988 165 20,05% 

العنوان الثاني: نفقات 

 15774 11286 3952 التنمية
10946 

-340 -3,01% 

 االستثمارات المباشرة
3712 10896 15774 

10582 
-314 -2,88% 

على الموارد العامة 

 15774 10896 3712 للميزانبة
10582 

-314 -2,88% 

 التمويل العمومي
240 390  

364 
-26 -6,67% 

       صناديق الخزينة

 مجموع البرنامج
8436 14577 19060 14232 -345 -2.37% 

  دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. 
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طبيعة النفقة: اعتمادات  حسب 2019توزيع ميزانية برنامج المرأة و األسرة لسنة 

 الدفع

 

حسب البرامج الفرعية ) اعتمادات  2019توزيع ميزانية برنامج المرأة و األسرة لسنة 

 الدفع(

 الوحدة: ألف دينار

 الفرعية البرامج

 

 طبيعة النفقة

 المجموع حسب طبيعة النفقة أسرةبرنامج فرعي  مرأةبرنامج فرعي 

 467 2819 نفقات التصّرف
3286 

 224 1709 التأجير العمومي
1933 

 365 20 345 وسائل المصالح

 التدخل العمومي
765 223 988 

 10946 940 10006 نفقات التنمية

 10582 940 9642 االستثمارات المباشرة

 364  364 التمويل العمومي

    صناديق الخزينة

 14232 1407 12825 المجموع حسب البرامج الفرعية

 *دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

 

 

نفقات التصرف

نفقات التنمية
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 لبرنامج المرأة واألسرة 2021 -2019إطار النفقات متوسط المدى  3-2

 
إطار النفقات متوسط المدى الجملي لبرنامج المرأة واألسرة : التوزيع  3-2-1

 )اعتمادات الدفع(حسب طبيعة النفقة 
 

 الوحدة: ألف دينار
 النفقات

 

 تقديرات قانون مالية انجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 3286 3286 3286 3291 4729 3823 3196 نفقات التصرف

 3286 3286 3286 3291 4679 3790 3196 على موارد الميزانية

 2098 2292 1838 1795 التأجير العمومي
1933 1933 1933 

 365 365 365 370 355 326 298 وسائل المصالح

 823 2032 1626 1103 التدخل العمومي
988 988 988 

على الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
       

        التأجير العمومي

 52 51 50 50 50 33  وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 10946 10946 10946 11286 4050 3611 261 نفقات التنمية

        على موارد الميزانية 

 10582 10582 10582 10896 3810 3574 261 االستثمارات المباشرة

 364 364 364 390 240 37  التمويل العمومي

الميزانية بدون اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات
3457 7401 8729 14577 14232 14232 14232 

الميزانية باعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات
3457 7434 8779 14627 14282 14283 14284 
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للبرنامج  2021-2018إطار النفقات متوسط المدى  3-2-2-1

 الفرعي المرأة
  ألف دينارالوحدة: 

 

 النفقات

 

قانون  انجازات

 مالية

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 4376 3633 2858 نفقات التصرف
2901 467 467 467 

 4326 3600 2858 على موارد الميزانية
2855 

467 467 467 

 224 224 224 1845 2115 1838 1626 التأجير العمومي

 20 20 20 350 335 321 294 وسائل المصالح

 660 1876 1441 938 التدخل العمومي
223 223 223 

على الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
       

        التأجير العمومي

 52 51 50 50 50 33  وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 10006 10006 10006 10386 3360 3501 16 نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

 9642 9642 9642 9996 3120 3464 16 االستثمارات المباشرة

 364 364 364 390 240 37  التمويل العمومي

اعتبار دون الميزانية ب

الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

2874 7101 7686 13241 12825 12825 12825 

الميزانية باعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات
2874 7134 7736 13291 12825 12826 12826 
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للبرنامج الفرعي  2021-2018إطار النفقات متوسط المدى  3-2-2-2

 األسرة
  الوحدة: ألف دينار

 

 
 
 
 
 
 

 النفقات

 

قانون  انجازات

 مالية

 تقديرات

201

5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 353 190 338 نفقات التصرف
 

436 
467 467 467 

 224 224 224 253 177 0 169 التأجير العمومي

 20 20 20 20 20 5 4 وسائل المصالح

 223 223 223 163 156 185 165 التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

  

  

   

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 940 940 940 900 690 110 245 نفقات التنمية

 940 940 940 690 690 110 245 المباشرةاالستثمارات 

        التمويل العمومي

اعتبار الموارد دون الميزانية ب

 الذاتية للمؤسسات

       

الميزانية باعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات
583 583 300 1043 1407 1407 1407 

 :الطفولة  02برنامج
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 المديرة العامة للطفولة: مراد بكري سعادالتعريف برئيس البرنامج :
 

 تقديم البرنامج واستر استراتيجيته البرنامج:  -1
 خارطة البرنامج 1-1

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 استراتيجة البرنامج 1-2

إيالء الطفولة المكانة التي تستحقها في التوجهات التنموية للدولة لتحقيق  عمال على

التقدم والرفاه اإلجتماعي، يسعى برنامج الطفولة إلى إرساء اآلليات الكفيلة بضمان نماء الطفل 

ورفاهه وتربيته تربية شاملة ومتوازنة تتماشى مع متطلبات المجتمع الحالي وذلم في إطار 

 الطفولة

 

 
 

 

إدارة التفقد 

البيداغوجي 

وتنمية 

 الكفاءات 

المندوبيات 

 الجهوية 

المعهد العالي 

إلطارات 

الطفولة 

 بدرمش

 

 

ج
ام
رن
الب

 

 

ر
الب

ي
ع
ر
الف
ج 
ام
ن

 
ن
لو
خ
تد
لم
ا

 

 
 

 

 
 

 

  

حماية 

األطفال 

وضمان 

 حقوقهم

التنشيط 

التربوي 

االجتماعي 

 والترفيه

التجديد 

البيداغوجي 

وتنمية 

 الكفاءات

إدارة حقوق الطفل 

 ورعاية الطفولة

المندوبيات 

 الجهوية

مندوبي حماية 

 الطفولة

المندمجة  المراكز

 للشباب والطفولة

 مركبات الطفولة

مرصد حقوق 

 الطفل 

 

إدارةالتنشيطالت

ربوياالجتماعيو

 الترفيه

المندوبيات 

 الجهوية

 نوادي األطفال

مركز اصطياف 

 وترفيه األطفال

المركز الوطني 

لإلعالمية 

 الموجهة للطفل
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وحما ية واضحة يتآزر فيها عمل جميع المتدخلين ويكون الطفل والعا لة فيها  خطط عمل وقا ية
 محورا وشريكا.

 :مختلف عناصره على تركيز جملة من التوجهاتبرنامج الطفولةبيعملو

  االرتقاء بمستوى خدمات الحماية والرعاية الموجهة لألطفال فاقدي السند

 ،والفئات الهشة

   التهديد والمخاطر االجتماعية،وقاية األطفال من أسبا 

 المساهمة في تنفيذ برامج وسياسة الدّولة في مجال النّهوض بقطاع الّطفولة، 

 المساهمة في نشر ثقافة حقوق الّطفل والتعريف بحقوق الّطفل، 

  المساهمة في الوقاية من مظاهر التهديد المستجدة التي يمكن أن يتعّرض لها

 ،األطفال

 اعية الموجّهة لألطفال وفق آلية العمل الشبكي،تطوير البرامج االجتم 

 تطوير عمل المؤسسات المختّصة في مجال الّطفولة، 

 دفع العمل الّشبكي وتوسيع مداه ودا رة إشعاعه. 

 في: 2016/2020وتتمثل توجهات المخطط التنموي 

 وضع منظومة متكاملة لحماية الطفولة، 
  بديلةتمكين كل طفل من العيش داخل أسرة طبيعية أو، 
 ذات  ريا  أطفالبحقهم في االلتحاق ب سنوات(  5-3الطفولة المبكرة ) تمتيع األطفال في

 ،جودة
 .إتاحة الترفيه لألطفال ووقايتهم من العنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر 

 

( 2020-2016ويللتم العمللل حاليللا علللى إعللداد بللرامج تنفيذيللة لكللل توجلله اسللتراتيجي )

لتنميللة االقتصللادية واالجتماعيللة لتللوفير كافللة الظللرو  الموضللوعية تماشلليا مللع فتللرة مخطللط ا

 إلنجاحها.

ووجب التنصيص على أن من مرتكزات خطط العمل هو التمييز االيجابي للجهات 

والفئات الهشة والمحرومة تحقيقا لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين األطفال سعيا إلى الحد من 

 .التنمية االجتماعية التفاوت الجهوي في مختلف مؤشرات

 برامج الطفولة 1-3
 

o :مشموالت البرامج الفرعية 

 

  حماية األطفال وضمان حقوقهم1البرنامج الفرعي : 
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 متابعة وضع الطفولة على المستوى الوطني، -

ـ متابعة االلتزام بتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية والتشاريع الوطنية المتعلقة 

 بحقوق الطفل،

وتنفيذ اإلستراتيجيات الوطنية في مجال حماية ورعاية األطفال بمساهمة ـ ضبط 

  األطراف المتدخلة في القطاع،

 ـ إعداد البرامج الكفيلة بتطوير المنظومات التربوية واالجتماعية ذات الصلة،

 متابعة سير عمل المؤسسات المختصة في مجال رعاية الطفولة،-

 مجال رعاية الطفولة، تطوير وتنظيم العمل واألساليب في-

 تطوير خدمات الّرعاية المؤسساتية لفائدة األطفال المكفولين وآليات اإلدماج،-

وضع برامج الشراكة مع المنظمات الدولية والوطنية والجمعيات في مجال -

  التعهد بالطفل في محيطه العائلي،

برعاية متابعة التوصيات الصادرة عن مختلف المجالم االستشارية المتعلقة -

  الطفولة،

المساهمة في العناية بالطفولة المهّددة وذات االحتياجات الخصوصية بالتنسيق -

 مع األطراف المعنية،

 .وضع البرامج الخاصة بتطوير خدمات رعاية الطفولة-

 
 

 : التنشيط التربوي االجتماعي والترفيه:2البرنامج الفرعي  .

 جتماعي في القطاعين العمومي والخاص،متابعة وضع مؤسسات التنشيط التربوي اال -

ضبط البرامج الكفيلة بتطوير القطاع على ضوء سياسة الدولة في المجال واإلستراتيجيات  -
 .المعتمدة من قبل الوزارة

 
  التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات:3البرنامج الفرعي : 

 

دا هم آبقطاع الطفولة و ـ الدعم المستمر والتقويم المنتظم لمكتسبات اإلطارات العاملة

 التربوي،

 ـ تطوير وتنمية مختلف برامج التنشيط التربوي االجتماعي الموجه للطفل،

 ـ استنباط وتطوير البرامج البيداغوجية،

 ـ تطوير وتدعيم الوسا ل والتقنيات التربوية والبيداغوجية،

 هياكل المعنية،ـ المساهمة في وضع برامج التكوين األساسي والمستمر بالتعاون مع ال

 ـ تفقد ومتابعة عمل مؤسسات الطفولة واإلطارات التربوية العاملة بها،

 ـ متابعة وتقييم نشاط سلم التفقد البيداغوجي والمكلفين باإلرشاد البيداغوجي،

 .ـ رصد المستجدات وتشخيص الحاجيات التربوية واقترا  البدا ل
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 أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج: -2
 تقديم أهداف ومؤشرات قيم أداء البرنامج:  1.2
 

 :أن في بلوغها المزمع األهدا  تمثلت

 ينتفع األطفال بالحماية ويتمتعون بكامل حقوقهم، 

  تكافؤ الفرص بحقهم في التنشيط التربوي االجتماعي المتنوع يتمتع األطفال في إطار
 ،ذي الجودة.

 طور الكفاءة المهنية لدى مختلف الفاعلين في مؤسسات الطفولةتت، 

 المؤشرات األهداف

ينتفع األطفال بالحماية  :2.1 الهدف:

 ويتمتعون بكامل حقوقهم

نسبة األطفال المنتفعين ببرنامج  :1.2..2المؤشر

 اإليداع بالعائلة

يتمتع األطفال في إطار  :2.2الهدف:

تكافؤ الفرص بحقهم في التنشيط 

التربوي االجتماعي المتنوع ذي 

 الجودة

نسبة إلتحاق األطفال بمؤسسات  :1. 2.2.المؤشر

 الطفولة المبكرة

نسبة األطفال المنتفعين بخدمات :2.2..2المؤشر

 التنشيط في المؤسسات العمومية والخاصة

تطوير الكفاءة المهنية  :3.2الهدف: 

لدى مختلف الفاعلين في مؤسسات 

 الطفولة

 1. 3.2المؤشر 

 معدل ساعات التكوين لكل إطار في السنة

 

 .بكامل حقوقهم يتمتعوناألطفال بالحماية و ينتفع:1.2الهدف 

  :على إعمال حقوق األطفال دون أي شلكل الطفولة منظومة حماية  تقومتقديم الهدف

توفير كل الظرو  الكفيلة باحتضان األطفال المهلددين والفاقلدين من أشكال التمييز و

 تلللوازنهم النفسلللي واإلجتملللاعي حقيلللق تحملللايتهم ملللن كلللل أشلللكال التهديلللد وللسلللند ل
فلي إطلار  وتجنيبهم اإلقصاء والتهميش وذللم لمساعدتهم  على اإلندما  في المجتمع 

 تدعم دور األسرة وتمنحها األولوية في مجال اإلحاطة بالطفل. قاربة نسقيةم

  :الطفلمجلة حماية ( واالتفاقيات الدولية و47الدستور )الفصل مرجع الهدف 
 مبررات اعتماد المؤشرات 

 

 األطفال المنتفعين ببرنامج الرعاية بالعائلةنسبة :1.1.2المؤشر.
 هيمن أن األسرة يمكن هذا المؤشر من متابعة مدى تحقيق الرعاية الالمؤسساتية وذلم انطالقا 

يتمكن ول الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وخاصة األطفال

في جو من السعادة وفي بيئة عا لية داخل أسرة سواء طبيعية أو بديلة أن ينشأكل طفل من 
يمكنه من تحقيق ذاته والوصول إلى أحسن  ومتناسقا سليماا نموشخصيته  نموتل والمحبة والتفاهم

 .إمكاناته
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  مؤشرات قيس األداء 
 

مؤشرات قيس  

 أداء

 :1.2.الهدف

انتفاع األطفال 
بالحماية 

وتمتعهم بكامل 
 حقوقهم

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 :1.1.2المؤشر.

نسبة األطفال 
المنتفعين ببرنامج 
 الرعاية بالعائلة

% 44.3 52 58 65 70 78 83 

 

تمتع األطفال في إطار تكافؤ الفرص بحقهم في التنشيط التربوي ي:2.2الهدف. 

 االجتماعي المتنوع ذي الجودة

 هو: الهد  األساسي للتنشيط التربوي االجتماعي والترفيه :تقديم الهدف
تعزيز وعي األطفال بحقوقهم وتلربيتهم عللى قليم االحتلرام والمسلؤولية والمواطنلة  -

والتسامح وقبول اآلخر ووقلايتهم وتنميلة مهلاراتهم وقلدراتهم اإلبداعيلة وتمكيلنهم ملن 

 المشاركة على نحو أفضل.

جميع األطفال في التربية المؤسساتية في مجال  ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين -

الطفولة المبكرة والتي تمكن الطفل منذ الصلر من النفاذ لخدمات تنمية الطفولة 

المبكرة ذات الجودة طبقا لمبدأي عدم التمييز واإلنصا  في إطار المصلحة الفضلى 
 للطفل.

 :الطفل مجلة حماية ( واالتفاقيات الدولية و47الدستور )الفصل مرجعالهدف 

 مبررات اعتماد المؤشرات:

 نسبة إلتحاق األطفال بمؤسسات الطفولة المبكرة:1.2.2المؤشر. •

تطور نسبة األطفلال المتمتعلين بخلدمات المؤسسلات  متابعةمؤشر ألنه يمكننا هذا اللقد تم اعتماد 

في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع األطفال في التربية المؤسساتية  يساهمقبل المدرسية وبالتالي 

ذات الجلودة وألهلدا  التنميللة  حللق الطفلل فلي التربيلةتفعليال لفلي مجلال الطفوللة المبكلرة وذللم 
 . المستدامة المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة

مية نسبة األطفال المنتفعين بخدمات التنشيط في المؤسسات العمو:2.2.2المؤشر •
 والخاصة

مؤسسلات العموميلة والخاصلة المنتفعين بخدمات التنشيط فلي لقد تم اعتماد مؤشر نسبة األطفال 
المنتفعلين وذلم نظرا لمساهمته الكبيرة  في تحقيق الهد  المرسوم إذ كلملا ارتفلع علدد األطفلال 
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ووقلايتهم بهذه المؤسسات كلما كانلت نسلبة تحقيلق الهلد  أكبلر وذللم ملن خلالل تربيلة األطفلال 

مما يسمح بتنشلئة ملواطن صلالح قلادر عللى النهلوض والرقلي أفضل وتنمية مهاراتهم على نحو 
 بمجتمعه.

 مؤشرات قيس األداء 

 : 2.2الهدف 

يتمتع األطفال في إطار 
تكافؤ الفرص بحقهم 
في التنشيط التربوي 

االجتماعي المتنوع ذي 
 الجودة

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 :1. 2.2المؤشر  

نسبة إلتحاق األطفال 
بمؤسسات الطفولة 

 المبكرة

% 32.95 34.43 31.5 38 50 60 65 

 :2..2.2المؤشر 

نسبة األطفال المنتفعين 
بخدمات التنشيط في 
المؤسسات العمومية 

 والخاصة

%   40 42 44 46 48 

 الكفاءة المهنية لدى مختلف الفاعلين في مؤسسات الطفولة :تطوير3.2الهدف. 

 :إن االهتمام بتطوير الكفاءة المهنية لدى مختلف الفاعلين في مؤسسلات  تقديم الهدف
باألساس إلى ضرورة العمل على النهوض بجودة الخدمات والتدخالت الطفولة يعود 

لإلحاطللة والتعهللد والمرافقللة لفا للدة األطفللال باعتبللار أهميللة هللذه الشللريحة وحاجتهللا 

المال مة والذي يتطلب تطوير طرق العملل لتجويلد الممارسلة التربويلة والترفيلع  فلي 
علللدد العمليلللات التكوينيلللة لفا لللدة كافلللة اإلطلللارات البيداغوجيلللة واإلداريلللة الفاعللللة 

بمؤسسللات الطفولللة ومالءمللة مضللامينها وأسللاليبها الحتياجللات القطللاع والتطللورات 

سلللتحدثة، إللللى جانلللب تكثيلللف عمليلللات المتابعلللة والمرافقلللة البيداغوجيلللة العلميلللة الم
لإلطارات التربوية وتزويدهم بالتجار  والتجديدات البيداغوجية وحثهم عللى التأملل 

 في الممارسة والتقييم الذاتي بما يساهم في تجويد آدا هم وتطوير حرفيتهم.

 :مرجع الهدف 

  :مبررات اعتماد المؤشرات 

 .معدل ساعات التكوين لكل إطارفي السنة:1.3.2المؤشر. •

يعنى هذا المؤشر احتسا  الزمن المخصص للتكوين في السنة بالنسبة لكلل إطلار وهلو مؤشلر 

جللودة باعتبللار أن تطللوير األداء والتللدخل لفا للدة األطفللال مللرتبط بللالتكوين الللذي يختلللف أثللره 
والتللي يجللب أن تكللون مال مللة بللاختال  الللزمن المخصللص للله والمواضلليع التللي يللتم اختيارهللا 

بالضرورة لإلحتياجات التي تم تحديدها من قبل المشرفين على التكوين والمسلتفيدين منله، كملا 

يمكننلا هللذا المؤشللر مللن قللي  تطللور اللزمن المخصللص للتكللوين جهويللا ووطنيللا ومللدى بلوغلله 
 النسب المرجوة لتطوير األداء.
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 مؤشرات قيس األداء 
 

 تقديم أنشطة البرنامج: 2-2
 

 األنشطة المؤشرات األهداف
 التقديرية اإلعتمادات

 )أد(

 الهدف:

ينتفع  :2.1

األطفال 

بالحماية 

ويتمتعون 

بكامل 

 حقوقهم

 :1.1.2المؤشر

نسبة األطفال 

المنتفعين ببرنامج 

 اإليداع بالعائلة

طفال من  590تمكين -

 .يبرنامج اإليداع العائل

 

بميزانيات المراكز  522 -

 المندمجة.

 

 

 

 

 :2.2الهدف:

يتمتع 

األطفال في 

إطار تكافؤ 

الفرص 

بحقهم في 

التنشيط 

التربوي 

االجتماعي 

المتنوع ذي 

 الجودة

 :2.2 .1المؤشر

نسبة إلتحاق 

األطفال بمؤسسات 

 الطفولة المبكرة

 8700إدراج حوالي  -

طفل من أطفال 
العائالت المعوزة 
 بريا  األطفال.

تهيئة فضاءات الطفولة  -
 المبكرة

يم مستوى دراسة تقي -
الخدمات بريا  

 األطفال

 تعهدا 2000 -

 

 

 دفعا 1024 -
 

 دفعا 46 -

 .3المؤشر

نسبة األطفال :2.2

المنتفعين بخدمات 

التنشيط في 

المؤسسات 

 العمومية والخاصة

إحدا  نوادي  -
 األطفال.

صيانة نوادي  -
 األطفال 

صيانة مركبات  -
 الطفولة.

صيانة نوادي  -
 اإلعالمية

 تعهدا 500 -
 

 تعهدا 1000 -
 

 تعهدا 1000 -
 

 تعهدا 709 -

 مؤشرات قيس  أداء

تطوير : 3.2الهدف.

 الكفاءة المهنية لدى
ختلف الفاعلين في م

 مؤسسات الطفولة

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 : 1 3.2المؤشر

 التكوين ساعات معدل
 السنة في إطار لكل

ساعة / 

 إطار
 2.1 3 8 10 12 15 
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صيانة المراكز  -
للشباب المندمجة 
 والطفولة

تجهيز مركز  -
 اإلعالمية

تجهيز المراكز  -
 المندمجة

توسعة مركز  -
اصطياف 
 الحمامات

إتمام بناء مركز  -
اصطياف األطفال 

 بجرجيم
مؤسسات تجهيز -

 الطفولة
 

 

 تعهدا 3000 -

 
 تعهدا 200 -

 

 تعهدا 500 -

 

 تعهدا 613 -

 
 دفعا 1000 -

 
 أد 1500 -

 

الهدف: 

تطوير  :3.2

الكفاءة 

المهنية لدى 

مختلف 

الفاعلين في 

مؤسسات 

 الطفولة

 :3.2.1المؤشر 

معدل ساعات 

التكوين لكل إطار 

 في السنة

 ملتقيات للتكوين -
 تكوين المتفقدين -
التكوين الجهوي  -

المدرج بميزانيات 
 المندوبيات

- 51.100 
- 15 
- 120 
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 البرنامج نفقات البرامج -3 

 ج حسب طبيعة النفقةامنميزانية البر  3-1

 

 الطفولة)اد(تطور اعتمادات برنامج 

 الوحدة: ألف دينار

 النفقات
 

 2019-2018نسبة التطور  2019  تقديرات قانون مالية انجازات

2017 

 

2018 

(1) 

 اعتمادات
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع
(2) 

 المبلغ

(2)-(1) 
 (℅النسبة)

(2)-(1/)1 

العنوان األول: نفقات 
 التصرف

90781 85572 
102284 102284 16712 19,53% 

 97815 97815 81751 86914 التأجير العمومي
16064 19,65% 

 %3,14 69 2269 2269 2200 2104 وسائل المصالح

 2200 2200 1621 1763 العموميالتدخل 
579 35,72% 

العنوان الثاني: نفقات 
 التنمية

13321 15124 14092 15304 180 1,19% 

 15304 14092 15124 13321 االستثمارات المباشرة
180 1,19% 

على الموارد العامة 
 للميزانية

13321 15124 14092 15304 180 1,19% 

على موارد القرو  
 الخارجية

      

     التمويل العمومي
  

على الموارد العامة 
 للميزانية

      

على موارد القرو  
 الخارجية

      

  صناديق الخزينة
  

   

 مجموع البرنامج
104102 

100696 115912 
117588 16892 16,78% 

 اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية دون 
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  ( حافظ تبويب الميزانية2017و  2016وعلى غرار السنوات السابقة ) 2019خالل سنة 

 %87ألول على نفم الملمح فةي التوزيةع ببةين العنةوانين األول والثةاني  إذ تمثةل نفقةات العنةوان ا
إلشةارة لنفقات التنمية، وتجةدر ا % 13من إجمالي االعتمادات المخصصة لبرنامج الطفولة مقابل 

 من االعتمادات المخصصة للعنوان األول.  %96ثل أن نفقات التأجير تم

حية   2018مقارنة بسنة %16.78تطورت الميزانية المخصصة لبرنامج الطفولة بنسبة 

ات بينمةا سةجلت نفقة %19.53سجل هذا التطور بصفة ملحوظة في العنوان األول بنسةبة تقةدر بةـ 

طفةال ريةب الخةدمات الموجهةة لألوذلةك فةي إطةار العمةل علةى تق  %1.19التنمية ارتفاعا يقدر بـ 

ر بالمنةةاطق ذات األولويةةة وتحسةةين نسةةب النفةةاذ لهةةا خاصةةة الفئةةات الهشةةة والمحرومةةة علةةى غةةرا
 طفولة.برنامج إدراج أبناء العائالت المعوزة بريا  األطفال وصيانة وبناء وتجهيز مؤسسات ال

 دفعاعتمادات ال حسب طبيعة النفقة: 2019نة سل برنامج الطفولة مشروع ميزانيةتطور 

 

 حسب البرامج الفرعية ) اعتمادات الدفع( 2019توزيع ميزانية برنامج الطفولة سنة 

 الوحدة: ألف دينار

87%

13%

نفقات التصرف نفات التنمية

 البرامج            
 

 طبيعة
 النفقة

حماية األطفال 
وضمان 
 حقوقهم

التنشيط 
التربوي 
اإلجتماعي 
 والترفيه

التجديد 
البيداغوجي وتنمية 

 الكفاءات

المجموع 
حسب 

 طبيعة النفقة

 102284 171 211 101902 نفقات التصرف

 97815 97 0 97718 التأجير العمومي

 2269 159 195 1915 وسائل المصالح

 2200 12 16 2172 التدخل العمومي
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 *دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

 

 

مرصةةودة   %93.72بةةالنظر إلةةى االعتمةةادات المخصصةةة للبةةرامج الفرعيةةة، نالحةةظ أن 

يط للبرنةةامج الفرعةةي الثةةاني التشةة %6للبرنةةامج الفرعةةي األول حمايةةة األطفةةال وضةةمان حقةةوقهم، 

جةه العمةل للبرنامج الفرعي الثال  التجديد البيداغوجي ويت %0.27التربوي االجتماعي والترفيه و

لتكوين على دعم هذا البرنامج الفرعي الثال  لدوره في النهو  بجودة الخدمات وتحسين برامج ا
 .باألطفال األساسي والمستمر والبرامج البيداغوجية وآليات التعهد

 

 
 
 
 

 
 

 :(مدىنفقات برنامج الطفولة )الميزانية وإطار النفقات متوسط ال 3-2
 

ير على التحكم في نفقات التأج 2021و 2019يتجه العمل خالل السنوات المتراوحة بين 

دة ت المسةتفيوالحد من تضخمها وذلك لفائدة نفقات التنمية باعتبار أثرهةا المباشةر علةى تنميةة الفئةا
 والتي يتم دعمها تدريجيا.  

حماية األطفال 
,  وضمان حقوقهم

110238

التنشيط التربوي
;       اإلجتماعي والترفيه

اد7029

التجديد البيداغوجي
,  وتنمية الكفاءات

321

 

 15304 150 6818 8336 االستثمارات المباشرة

 0 0 0 0 التمويل العمومي

 صناديق الخزينة

 117588 321 7029 110238 الفرعيةالمجموع حسب البرامج 
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ات في مستوى نفقة إن تطور اعتمادات برنامج الطفولة يعكم تطورا في البرامج الفرعية
و  العنةةوان الثةةاني حيةة  سيشةةهد  البرنةةامجين الفةةرعين األول "حمايةةة األطفةةال وضةةمان حقةةوقهم"

لى م العمل عالفرعي الثاني التنشيط التربوي االجتماعي والترفيه  تطورا. هذا مع اإلشارة أنه سيت
ج رجةة بالبرنةامتطةوير االعتمةادات المخصصةة للتكةوين علةى المسةتويين الةوطني والجهةوي والمد

 الفرعي الثال  التجديد البيداغوجي وتنمية الكفاءات. 
 ة النفقةإطار النفقات متوسط المدى الجملي لبرنامج الطفولة : التوزيع حسب طبيع 3-2-1

ديةد لئن أدرجت األهداف ذات األولوية ضمن برنةامج الطفولةة إال أنةه  يةتم العمةل علةى ع
ه األهةداف بمكان بما يسمح بتقييم إنجازها الحقا، ولتحقيق هةذاألهداف األخرى والتي من األهمية 

 تمت برمجة عديد البرامج واألنشطة الكفيلة بذلك.

ضةافة فبخصوص المؤشر األول: نسبة األطفال المنتفعين ببرنةامج الرعايةة بالعائلةة، وباإل
ات ع اإلطارملتقيات إلى تمكين العائالت من منحة اإليداع العائلي فإنه من المبرمج أن يتم تنظيم م

لنقةل خةالل على أن يتم اقتناء وسةائل ا 2019المتدخلة لتقييم البرنامج وحل اإلشكاليات خالل سنة 

 لتأمين متابعة األطفال المنتفعين بالبرنامج لدى عائالتهم، 2021و 2020سنتي 

 ولبلةو ، أما فيما يتعلق بالمؤشر الثاني: نسبة التحاق األطفال بمؤسسات الطفولةة المبكةرة
تم برمجةة مواصةلة تهيئةة وتجهيةز فضةاءات الطفولةة المبكةرة، وبرنةامج  2021سنة  % 65 نسبة

دعم لةإدراج أبناء العائالت المعوزة بريا  األطفال كمةا سةيتم اسةتغالل مةوارد صةندوق طفةولتي 
 هذا البرنامج.

 سسةاتوأما بخصوص المؤشر الثال : نسبة األطفال المنتفعين بخةدمات التنشةيط فةي المؤ
حةدا  ، فسيتم برمجة اقتناء نوادي أطفةال متنقلةة، إ2021سنة  %48العمومية والخاصة، ولبلو  

هرات نوادي أطفال ومركبات طفولة، صيانة المؤسسةات الحاليةة وتجديةد تجهيزاتهةا وتنظةيم التظةا
 الوطنية على المستويين المركزي والجهوي.

ورات لكل إطار في السنة فسيتم برمجة دمعدل ساعات التكوين وبالنسبة للمؤشر الرابع: 
وفةي  تكوينية وتكوين مكونين في مختلف المجاالت ولمختلف األسالك على حساب ميزانية الدولةة

 إطار الشراكة مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
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 للبرنامج 1202-9201إطار النفقات متوسط المدى  3-2-1

 الوحدة: ألف دينار

 

 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 نفقات التصرف
60697 

76966 89914 85837 102553 102557 102584 

 على موارد الميزانية
60697 

76681 89629 85572 

 

102284 
 102284  102284 

 57879 التأجير العمومي
72248 84913 81751 

97815 97815 97815 

 2269 2269 2269 2200 2130 2261 937 وسائل المصالح

 2200 2200 2200 1621 2301 1887 1881 التدخل العمومي

        على موارد صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

       

        التأجير العمومي

 300 273 269 265 285 285  وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 15304 15124 12305 7567*    4248 نفقات التنمية
15504 15704 

        على موارد الميزانية

 15304 15124 12305 7567* 4248 االستثمارات المباشرة
15504 15704 

        التمويل العمومي

القروض على موارد 
 الخارجية الموظفة

       

        االستثمارات المباشرة

        على موارد صناديق الخزينة

اعتبار الموارد دون الميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

64945 * 83963 101649 100696 117588 117788 117988 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 تللمؤسسا
64945 84533* 102219 100961 117393 118061 118288 

 .2016لسنة   مالحظة: )*( باعتبار أن االعتمادات المصروفة ضمن ميزانية االرهاب غير موزعة على البرامج الفرعية فقد تمت إضافتها في نفقات التنمية



 

65 
 

 

 حسب البرنامج الفرعية 2021-2019إطار النفقات متوسط المدى /3-2-2

حماية للبرنامج الفرعي  2021-2019إطار النفقات متوسط المدى  /3-2-2-1

 :األطفال

بخصوص البرنامج الفرعي األول: حماية األطفال وضمان حقوقهم، يتجه العمل خالل الثال  
سنوات القادمة على الرفع من نسبة األطفال المنتفعين ببرنامج الرعاية بالعائلة وتةوفير وسةائل 

غرار وسةائل النقةل لتةأمين اإلحاطةة بعةائالت واألطفةال ولمتةابعتهم كمةا العمل لإلطارات على 
سيتواصل تقريب خدمات الرعاية من مستحقيها من خالل إحةدا  مركبةات الطفولةة بالمنةاطق 
ذات األولويةةة باإلضةةافة إلةةى تحسةةين جةةودة الخةةدمات بمؤسسةةات الرعايةةة بتجديةةد تجهيزاتهةةا 

 التنمية. وصيانتها وهو ما يفسر التطور في نفقات

        

 الوحدة: ألف دينار

 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 101830 101828 101824 85154 88912 75916 60220 نفقات التصرف

 101805 101805 101805 85138 88898 75902 60220 على موارد الميزانية

 97718 97718 97718 81664 84826 72161 57819 التأجير العمومي

 1915 1915 1915 1860 1778 1913 611 وسائل المصالح

 2172 2172 2172 1614 2294 1828 1790 التدخل العمومي

        على موارد صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 25 23 19 16 14 14  الذاتية للمؤسسات على الموارد

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي
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 7956 7936 8336 9405 4163 874 4248 نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

        االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

الخارجية على موارد القروض 
 الموظفة

       

        االستثمارات المباشرة

        على موارد صناديق الخزينة

اعتبار الموارد الذاتية دون الميزانية ب
 ت للمؤسسا

66136 64468 76776 93061 110141 109741 109761 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

66136 64468 
76790 93075 110160 109764 109786 

 

للبرنامج    2021-2019إطار النفقات متوسط المدى 3-2-2-2

 التنشيط التربوي اإلجتماعي والترفيهالفرعي:
 

تطةورا  إن اإلعتمادات المقدرة لهذا البرنامج الفرعي خالل الثال  سنوات القادمة ستشهد
األول  فةي نفقةات العنةوانفي مجملها وبالنظر إلى طبيعة النفقات كل علةى حةدة، نالحةظ اسةتقرارا 

بمؤسسةات  وتطورا في نفقات العنوان الثاني الذي يعود أساسا إلى الرفع من نسبة التحاق األطفةال
مةن خةةالل اسةتغالل فضةاءات الطفولةةة المبكةرة ريةةا   2021سةنة  %65الطفولةة المبكةرة لتبلةةغ 

 األطفال، المعوزة بريا األطفال البلدية باإلضافة إلى مزيد دعم برنامج إدراج أبناء العائالت 
ت أما بخصوص مؤشر األطفال المنتفعين بخدمات التنشيط التربوي االجتماعي بالمؤسسا
افة العمومية والخاصة، فسيتم دعم هذا المجال مةن خةالل إحةدا  عةدد مةن نةوادي األطفةال باإلضة

مةن  لةى الرفةعلعمةل عإلى اقتناء نوادي األطفال المتنقلة وبالنسبة إلةى النةوادي الحاليةة التةي سةيتم ا
 . جاذبيتها لدى األطفال من خالل تجديد تجهيزاتها وصيانتها

 
 الوحدة: ألف دينار

 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 436 431 431 405 442 450 285 نفقات التصرف

 211 211 211 185 202 210 285 على موارد الميزانية

 0 0 0 185 202 190 210 التأجير العمومي

 195 195 195 0 0 20 75 وسائل المصالح

 16 16 16     التدخل العمومي
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        على موارد صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

       

        العموميالتأجير 

 225 220 220 220 240 240  وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 6774 6774 6818 5719 7932 3186 18 نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

 6774 6774 6818 5719 7932 3186 18 االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

       

        االستثمارات المباشرة

        على موارد صناديق الخزينة

اعتبار الموارد دون الميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

303 3396 8134 5904 7029 6985 6985 

ة الميزانية باعتبار الموارد الذاتي

 تللمؤسسا
303 3636 8374 6124 7249 7205 7210 

 
 
 

للبرنامج   2021-2019إطار النفقات متوسط المدى  3-2-2-3

 الفرعي:التجديد البيداغوجي وتنمية الكفاءات

طار إيتجه تركيز العمل خالل السنوات القادمة على الرفع من معدل ساعات التكوين لكل 
ع مةةفةةي السةةنة وتجةةدر اإلشةةارة هنةةا أنةةه سةةيتم إنجةةاز بةةرامج تكوينيةةة متعةةددة فةةي إطةةار الشةةراكة 

المنظمةةات إال أنةةه مةةن الضةةروري الرفةةع فةةي االعتمةةادات المخصصةةة للتكةةوين علةةى المسةةتويين 
 .الجهوي والوطني لتفادي عدم بلو  الهدف المرسوم اعتبارا لكون هذه الشراكة غير دائمة

 

 

 

 الوحدة: ألف دينار
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 نفقات
 

 انجازات
 قانون مالية

قانون 
 مالية

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 318 298 298 278 275 315 192 نفقات التصرف

 268 268 268 249 244 284 192 على موارد الميزانية

 97 97 97 87 87 87 60 التأجير العمومي

 159 159 159 155 150 158 116 وسائل المصالح

 12 12 12 7 7 39 16 التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

       

        التأجير العمومي

 50 30 30 29 31 31  وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 150 150 150 0 210 25  نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

 150 150 150 0 210 25  االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

       

        االستثمارات المباشرة

        على موارد صناديق الخزينة

اعتبار الموارد دون الميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

192 309 454 249 418 418 418 

ة الميزانية باعتبار الموارد الذاتي

 تللمؤسسا
192 340 485 278 448 448 468 
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 كبار السنمديرة  التعريف برئيس البرنامج: -
 

 تقديم البرنامج وإستراتيجيته -1
 

خراط وضعت بالدنا سياسة متكاملة لرعاية كبار السن تستند على مبادي ثابتة وعلى ان

إلنسان اوالبرامج المتصلة بالتنمية البشرية وبحقوق للتشريعات تون  في المنظومة الدولية 

ية ورعاية الفئات الخصوصية وخاصة خطتي العمل الدولية المنبثقتين عن الجمعية العالم

لمنعقدة اوالجمعية العالمية الثانية للشيخوخة  1982األولى للشيخوخة المنعقدة بفيانا سنة 

ي فن والتي تسعى إلى تحقيق حياة أفضل ومبادي األمم المتحدة للمسني 2002بمدريد سنة 

 مرحلة الشيخـوخة.

لة وينتفع كبار السن في تون  بحماية قانونية عبر العديد من التشريعات ذات الصب

 يفوالمشتركة أو الخصوصية التي تهد  باألساس إلى ضمان حقوقهم األساسية داخل األسرة 

 المجتمع نخص بالذكر منها:

 ا مع ما ذي يعتبر حدثا مهّما في مجال حماية المسنين ببالدنلقانون حماية المسنين ا

 صحبته من أوامر وقرارات تطبيقية.
على مراجعة هذا القانون حيث تم إحداث  2017وعملت الوزارة منذ بداية سنة 

تعزيز حقوق كبار السن وإثراء هدف إلى التي تمجلة حماية كبار السن مشروع 

 مكاسبهم ودعم رفاههم.

  األحوال الشخصية.مجلة 

 .قوانين الضمان االجتماعي  
ا إلى وتتكون منظومة رعاية كبار السن في تون  من آليات تنفيذية متعددة تنتمي أساس

ي فالقطاع العمومي والقطاع الجمعياتي التطوعي.أما بخصوص الهياكل الحكومية العاملة 

 المجال نذكر: 

  بمختلف هياكلها المركزية والطفولةوكبار السن و  األسرةو  المرأةوزارة 

 .الجهوية

  الشؤون االجتماعية بمختلف هياكلها المركزية والجهوية والتي تقدموزارة 

المساعدات المادية القارة للمسنين المعوزين إلى جانب الخدمات الصحية 

 ن.واالجتماعية التي تقدمها صناديق الضمان االجتماعي للمضمونين المتقاعدي

 

ج ــــــــــــــــــ: برنام 3ج ــــــــــــالبرنام

 كبـــــــــــــار الّســــــــــــــــــن
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 مية التي عملت على تركيز برنامج وطني لصحة المسنين وزارة الصحة العمو

 ، يهد  إلى تهيئة الظرو  المال مة لتمكينهم من الرعاية الصحية1995سنة 
الضرورية وإدرا  مادة طب الشيخوخة ضمن برامج التدري  بكليات الطب 

 .1994دارس العليا للصحة العمومية وبالم
 

خلين في القطاع وتداخل صالحياتهم باعتبار أن بتعدد المتد كبار السنبرنامج ويتميز   

لجهوي، امجال من أبرز المنفذين ألنشطة هذا البرنامج على المستوى الفي  الجمعيات العاملة
في  ومن أهمها االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي الذي يضطلع بمهمة التسيير والتصر 

 .كبار السنرعاية مؤسسات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 الفرعي :البرنامج

 
 المؤسسات العمومية الهياكل الجهوية اإلدارات المركزية

لكبار الخدمات الرعائية 

 السن
 

المندوبيات الجهوية  - إدارة كبار السن
 سرةللمرأةواأل

مصالح كبار السن على -
مستوى المندوبيات 

 الجهوية
االدارات الجهوية  -

 للشؤون االجتماعية

االتحاد التونسي  -
 للتضامن االجتماعي

الجمعيات الجهوية  -
والمحلية لرعاية كبار 

 السن
 

إدماج كبار السن في الحياة 

 العامة

المندوبيات الجهوية - إدارة كبار السن
 واألسرة للمرأة

كبار السن  مصالح -
على مستوى المندوبيات 

 الجهوية

العاملة في الجمعيات  -
 كبار السنمجال 

 

 2البرنامج الفرعي

 ادماج كبار السن في الحياة العامة

 المتدخلون

              للمسنين الجهوية المصالح

(الجهوية المندوبيات)    

  االتحاد التونسي للتضامن

 االجتماعي

الجمعيات الجهوية والمحلية *

 لرعاية كبار السن

 

 المتدخلون

:الجمعيات   

الجمعيات الجهوية والمحلية  •

 لرعاية كبار السن

الجمعيات العاملة في مجال  •

 كبار السن

 

 1البرنامج الفرعي

   الخدمات الرعائية للمسنين
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 * 
 

 * هيكلة البرنامج:
ج تم تفريع برنام، في إطار المنظومة الجديدة للتصر  في الميزانية حسب األهدا 

 إلى البرنامجين الفرعيين التاليين: كبار السن

 .لكبار السنالخدمات الرعا ية  -1

 في الحياة العامة. كبار السنإدما   -2
 

امته للمسن بما يحفظ كر والمستدام إلى تأمين العيش الكريمهذا ويرمي برنامج كبار السن 
 ات القادمةأولويات العمل بالنسبة إلى السنووالتي ستتجسم في ومنزلته داخل األسرة والمجتمع، 

 ترتكز باألساس على:ستراتيجية وطنية إوضع و( 2016-2020)

 ،كبار الّسنتحسين ظرو  عيش  -
 ،من مواصلة المساهمة في الحياة العامة كبار السنتكييف المحيط بما يمكن  -

 ،داخل األسرة والمجتمعكبار السندعم مكانة  -
 لكبار السن،تطوير  التلطية الصحية  -

 كبار السن.الدراسات والبحوث في مجال دعم  -
 

 :كبار السنأهداف ومؤشرات قيس برنامج  -2
و  الذي يرمي إلى تحسين ظر كبار السنتندر  األهدا  المزمع بلوغها في إطار برنامج 

سبا  عيش المسنين عموما وبلوغ مرحلة شيخوخة دون إعاقة باإلضافة إلى المساهمة في توفير أ
 الرفاه االجتماعي وذلم بالعمل على : 

  ل بين التضامن والتواصتثمين مكانة المسن داخل األسرة والمجتمع والتأكيد على أهمية

 األجيال من أجل المحافظة على قيم التماسم االجتماعي والترابط األسري،

 نموية بماتثمين كفاءات كبار السن وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة والمسيرة الت 
 يضمن لهم شيخوخة نشيطة،  

 قة ويؤّمنحياة دون إعا تدعيم البرامج الوقا ية والعالجية بما يسهم في الترفيع في مؤمل 
 للمسن االستقاللية في حياته اليومية،

 ،توفير الرعاية الصحية واالجتماعية لكبار السن بما يتالءم مع خصوصياتهم 

  لرعاية اتنمية الموارد البشرية واالرتقاء بمستوى الخدمات المسداة لكبار السن بمراكز
 والفرق المتنقلة،

  يا في العاملة في مجال كبار السن بصفتها شريكا أساسدعم وتأطير المنظمات والجمعيات

 تنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين أوضاع كبار السن وتطوير مستوى الخدمات،

  المجالتشجيع الخواص على االستثمار في. 
 

 :لكبار السن: الخدمات الرعائية 1البرنامج الفرعي 
  والصحية.الرفع من جودة الخدمات االجتماعية  -1-1-3الهدف 

  ة.ــــتحسين ظروف العيش بمؤسسات الرعاي-2-1-3الهدف 
 

تهللد  الرعايللة االجتماعيللة الخصوصللية بكبللار السللن، وخاصللة مللنهم فاقللدي السللند العللا لي 

والمادي، إلى المحافظة عليهم في وسطهم الطبيعي مع تمكينهم من ظرو  عليش كريملة، إذ تمثلل 
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يهللد  إلللى إبقللاء المسللن داخللل وسللطه العللا لي ومحيطلله رعايللة المسللنين بالبيللت اختيللارا أساسلليا 

الطبيعي لما لذلم من تأثير إيجابي على توازنه العاطفي ومن دور فعال في دعم اللروابط األسلرية 

 وتماسكها.

د وتُعطى األولوية في التدخالت بالخصوص إلى فئة المسنين المعوزين والفاقدين للسن

سن في الخدمات االجتماعية والصحية لكبار التقديم  فيباألساس العا لي. وتتمثل هذه الرعاية 

الرعاية ولكبار السن اإليداع العائلي ، وتمكين الفاقدين للسند من عائالت حاضنة في إطار بيوتهم

 ن.غيا  حلول بديلة خاصة على المستوى العا لي والمحيط الطبيعي للمسالمؤسساتية في صورة 
 

  دة الخدمات االجتماعية والصحية:الرفع من جو -1-1-3الهدف 

 تقديم الهدف:

تمكللين كبللار السللن سللواء المتواجللدين بمحلليطهم الطبيعللي أو داخللل مؤسسللات الرعايللة مللن 

 خدمات اجتماعيلة وصلحية وترفيهيلة ناجعلة تؤمنهلا إطلارات وأعلوان مختصلة فلي المجلال بالعلدد

 والمردودية المرجّوة.

 مرجع الهدف:

 المتعلق بحماية المسنين. 1994أكتوبر  31المؤرخ في  1994لسنة  114قانون عدد  -

 النصوص التطبيقية للقانون المذكور. -

 .2015ماي  18بتاريو  04منشور السيدة وزيرة المرأة واألسرة والطفولة عدد  -

 رات اعتماد المؤشرات:مبرّ 

 المنتفعين بالخدمات:  لكبار السن: عدد الزيارات 1-1-1-3المؤشر 

ن مة للرفع من قياس نوعية الخدمات المسداة واإلمكانيات البشرية والمادي يُمّكن هذا المؤشر

 جودة الخدمات المسداة في إطار الفرق المتنقلة.

 ةورتنظليم د، تم دعم قدرات األطرا  المتدخلة في مجال خدمات الرعاية بالبيتفي إطار و

لية" المبلدأ إللى المسلؤوخالل شهر ماي حول موضوع: "التمويل العمومي للجمعيات: ملن تكوينية 

ة فلي العامللالجمعيلات رؤسلاء عللى المسلتوى الجهلوي و كبار السلنلفا دة اإلطارات المكلفة بملف 

 .مجالال
 

 : عدد المسنين المكفولين لدى أسر حاضنة:2-1-1-3المؤشر 

باعتبللار ارتفللاع التكلفللة الشللهرية للمسللن الواحللد المقلليم بمؤسسللة الرعايللة، فللإن هللذا المؤشللر 

المتمثل في عددالمسنين الفاقدين للسند والمكفولين لدى أسر حاضنة يسمح لصانعي القلرار بالعملل 

 على النهوض بهذا البرنامج وتدعيمه باإلمكانيات الالزمة.

 البرنامج الفرعي األهداف المؤشرات

: الرفع من جودة 1.1.3 : دورية الزيارات للمسنين الفاقدين لالستقاللية1.1.1.3

الخدمات االجتماعية 

 لكبار السنوالصحية 

 

 :  عدد المسنين المكفولين لدى عائالت حاضنة2.1.1.3. 
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: تحسين ظروف 2.1.3 : نسبة التغطية المباشرة1.2.1.3.

كبار العيش بمؤسسات رعاية 

 السن

ية ئ. الخدمات الرعا1.3

 للمسنين
 المباشرة: نسبة التغطية غير 2.2.1.3

توظيف واستثمار : 1.2.3 : عدد الكفاءات الموظفة والمنخرطة بالسجل1.1.2.3

 كفاءات وخبرات كبار السن

في  كبار السن.  إدماج 2.3

 الحياة العامة

 

 المشاريع المنجزة في إطار دعم القدرات:  عدد 2.1.2.3

 :عدد البرامج والملتقيات التوعوية حول تحصين1-2-2-3المؤشر 

 حقوق كبار السن.

نشر ثقافة حقوق  :  2.2.3

 كبار السن
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 مؤشرات قيس األداء * 

 :الرفع من جودة الخدمات االجتماعية والصحية -1-1-3الهدف 
 

مؤشرات قيس  

 الهدف -أداء

 تقديرات انجازات  الوحدة 

االنجازا

 ت

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

المؤشر 

1.1.1.3  :

عدد  الزيارات 

للمسنين  

المنتفعين 

 .بالخدمات

زيارة  كمي 

واحدة 

في 

الشهري

 ن

معدل 

تواتر 

الزيارات: 

زيارة 

للمسن 

الواحد في 

 الشهرين

 زيارة

للمسن 

الواحد 

في 

 .الشهر

تحقيق 

زيارتين 

 للمسن

الواحد 

في 

 .الشهر

تحقيق  -

 زيارتين للمسن

الواحد في 

 .الشهر

تحقيق -

زيارتين 

للمسن الواحد 

 .في الشهر

 

حقيق ت -

03 

 زيارات

للمسن 

الواحد في 

 .الشهر

 

-1-3المؤشللللر 

عللللللللللدد : 1-2

المسللللللللللللللنين 

المكفللللللللللولين 

لللللللدى أسللللللر 

 حاضنة:

 125 120 116 100 90 97 96 كمي

 

  تحسين ظروف العيش بمؤسسات الرعاية: -2-1-3الهدف 
 :تقديم الهدف

تعتبر الرعاية المؤسساتية إجراءا استثنا يا يتم اللجوء إليه عند التأكد من غيا  حلول 
 بديلة خاصة على المستوى العا لي والمحيط الطبيعي للمسن.

 قدرها، بطاقة استيعا  مؤسسة12التي يبلغ عددها  - كبار السنرعاية  مؤسساتوتوفر 

مسنا ومسنة تسهر على  650الرعاية االجتماعية والمتابعة الصحية لحوالي  -سريرا 850
 ..اجتماعيون وأعوان إحاطة حياتية. وأخصا يونخدمتهم إطارات طبية وشبه طبية وإداريون 

تسيّر هذه المراكز جمعيات جهوية لرعاية المسنين، تدّعمها الدولة باعتمادات سنوية 

 ر .للتسيير والتص
 

وقد اتجهت جهود الهياكل الحكومية المشرفة على قطاع المسنين والجمعيات التي تسيّر 
 لكبار السنإلى ضمان أفضل ظرو  اإلقامة والرعاية  -من سنة إلى أخرى -هذه المراكز



 

75 
 

المقيمين بهذه المراكز والحفاظ على كرامتهم، فحظيت مراكز رعاية المسنين بدعم هام من 

 .الدولة مّكنها من تطوير بنيتها األساسية
 

 04وفي إطار النهوض بالخدمات المسداة لفا دة كبار السن بمؤسسات الرعاية، تم يوم  
"بضحكة كبارنا الق حملة إمضاء اتفاقية شراكة مع نادي روتاري سكرة وانط 2017جانفي 

وتمتيع مقيمي مؤسسات رعاية المسنين بطواقم أسنان حيث تم فعليا تركيب  تزهى ديارنا"

طواقم لمقيمي مؤسسات رعاية المسنين بمنوبة وقمرت ومنزل بورقيبة ويجري العمل حاليا 
 على تركيب طواقم لمقيمي مؤسسات الكا  والقصرين والقيروان. ويبلغ عدد المنتفعين

 مقيما. 40حوالي 
 

تدشينه وإعادة بناء مؤسسة رعاية المسنين بمنزل بورقيبة وتجهيزه 2017تم طيلة سنة كما 

جوان  04من قبل السيدة وزيرة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن وانطالق نشاطه يوم 
 لمؤسسة.الخاص باوإمضاء النظام الداخلي  2018

، تم بالتنسيق والرفع من مستوى الخدمات العاملينإلى تحسين أداء يا من الوزارة سعو

ي العال  انتدا  أخصا يين نفسانيين ومختصين فمع االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي، 
حيث تم  ، إلى جانب تأمين دورات تكوينية لفا دة العاملين بهذه المراكزبالعمل والعال  الطبيعي

وذلكفي  مع كبار السن ت االتصال والتواصلتقنيايوم تكويني حول تنظيم 2018ماي  3يوم 

 إطار سلسلة من الدورات التكوينية حول الموضوع.
غير أنه رغم المجهودات المبذولة للرفع من مستوى الخدمات، تبقى مراكز رعاية 

المسنين في حاجة إلى مزيد الدعم خاصة في مجال تحسين البنية التحتية وخدمات الرعاية 

 وان مختصة(.المباشرة )إطارات وأع
 

 مرجع الهدف:

 المتعلق بحماية المسنين. 1994أكتوبر  31المؤرخ في  1994لسنة  114قانون عدد  -

 النصوص التطبيقية للقانون المذكور. -

 .2001كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين الصادرة سنة  -
 

 مبررات اعتماد المؤشرات:
 

 : نسبة التغطية المباشرة: 3-1-2-1

سيمكن هذا المؤشر المتعلق بظرو  اإلقامة بمؤسسات الرعاية من التعر  على مدى 

دعم االنتدابات بمؤسسات الرعاية للرفع من نسبة التلطية بأعوان الرعاية المباشرة واإلطارات 

الطبية وشبه الطبية وإطارات التنشيط، كما يسمح بقي  حجم االعتمادات المخصصة ألبوا  
 والرعاية الصحية والطاقة... التلذية والنظافة

 نسبة التغطية غير المباشرة:-3-1-2-2

المرصودة إلعداد ن هذا المؤشر بصورة غير مباشرة من معرفة أهمية االعتمادات يمكّ 

إلنجاز مشاريع البناءات والصيانة والتهيئة المبرمجة لتحسين ظرو  اإلقامة الدراسات الفنية 
 ستجابة لطلبات العروض القتناء وسا ل نقل وتجهيزات.بمؤسسات رعاية المسنين وكذلم اال
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 داءاألمؤشرات قيس  

 تحسين ظروف العيش بمؤسسات الرعاية -2-1-3الهدف 

 تقديرات انجازات  الوحدة  

االنجازا

 ت

 

 تقديرات

201

5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 1.2.1.3المؤشر 

نسبة التغطية 

 المباشرة

)نسبة كمي 

 ( %مائوية

36.5 

 

48.9

1 

 

56.56 49.74 55.73 55.73 55.7

3 

 2.2.1.3المؤشر 

نسبة التغطية غير 

 المباشرة

 15.25 15.25 15.25 14.54 12.5 1.8 1.8 كمي 

 

 :في الحياة العامةكبار السن : إدماج 2البرنامج الفرعي 

  توظيف واستثمار كفاءات وخبرات كبار السن. -1-2-3الهدف 

   نشر ثقافة حقوق كبار السن2-2-3الهدف :. 
 

والمتقاعدين  كبار السنفي استشرا  واقع وآفاق  2تتمثل أبرز أهدا  البرنامج الفرعي 

  في تون  بهد  ضمان شيخوخة نشيطة ومواصلة البذل والعطاء بعد بلوغ سن الستين.

قدرات المسنين على تثمين وكبار السن وستعمل وزارة المرأة و األسرة و الطفولة 

وتوظيف كفاءاتهم في المسيرة التنموية للبالد وإعدادهم لشيخوخة نشيطة باعتبارهم عنصرا 

 فاعال وقادرا على تمكين المجموعة الوطنية من معارفهم وخبراتهم.

 

إلى جانب التعريف بحقوق كبار السن والبرامج المسداة لفا دتهم ومنع كل أشكال التمييز 

 على أساس السن.

  جع الهدف:مر

 .1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  -

 مبادي األمم المتحدة لكبار السن. -

 . 2014جانفي  27المبادي العامة لدستور الجمهورية التونسية المؤرخ في  -
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 .2002خطة عمل مدريد حول الشيخوخة لسنة  -

 . 2012خطة العمل العربية للمسنين حتى عام  -
 

 رات اعتماد المؤشرات:مبرّ 

 : عدد الكفاءات الموظفة والمنخرطة بالسجل:1-1-2-3المؤشر 

ن هذا المؤشر من قي  مدى انخراط كبار السن والمتقاعدين في النشاط التطوعي سيمكّ 

ألف متقاعدا وهو عدد مرّجح  700والعمل التنموي للبالد، علما وأن عدد المتقاعدين حاليا يفوق 

الشريحة من المجتمع وتوظيف خبراتها واالستفادة من  لالرتفاع مما يدعو إلى التركيز على هذه

 مهاراتها.

ولللرض سيتم إعالن دعوة للترشح النتقاء جمعية للتصر  في الكفاءات المنخرطة  

 تكويني لللرض. الجمعيات المترشحة  ووضع برنامج بالسجل، إلى جانب تأطير ومرافقة

 

 م القدرات:: عدد المشاريع المنجزة في إطار دع2-1-2-3المؤشر 

سيتيح هذا المؤشر انتقاء الجمعيات الناشطة والراغبة في إحداث نوادي نهارية نموذجية 

مع محيطها االجتماعي  هاتقدم خدمات تثقيفية وترفيهية لمنخرطيها ومدى إشعاع الجمعية وتفاعل

 واالقتصادي.

للجمعيات إعالن دعوة للترشح إلنجاز مشاريع وتقديم المرافقة الفنية  لللرضسيتم و

المترشحة، وإبرام اتفاقيات شراكة إلى جانب ضبط المعايير المرجعية للنادي النهاري النموذجي 

 وضبط برنامج النشاط وزيارات المتابعة.
 

 

 : نشر ثقافة حقوق كبار السن:2-2-3الهدف 

 :عدد البرامج والملتقيات التوعوية حول تحصين حقوق كبار السن:1-2-2-3المؤشر 

المؤشر من بناء رؤية متكاملة لدور كبير السن داخل األسرة والمجتمع، ومنع التمييز  سيمكن هذا

على أساس الّسن والنوع االجتماعي ووقايتهم من اإلقصاء والتهميش االجتماعي وبناء مجتمع 

 متماسم يكون لكبير السن فيه دورا محوريا.

 وسيتم لللرض:       

  يف بمجلة حماية كبار السن وتنظيم ملتقيات من خالل التعر كبار السنتحصين حقوق

 لللرض.

 .التسويق لنظرة جديدة لكبار السن باعتبارهم عنصرا فاعال في المجتمع 

 .التسويق لشيخوخة نشيطة وُمنتجة 

 . نشر المواصفات الالزمة لتهيئة بيئة صديقة 

 .دعم التكافل االجتماعي والتضامن بين األجيال في معالجة مشكالت كبار السن 

 داءاألمؤشرات قيس  

 توظيف واستثمار كفاءات وخبرات كبار السن -1-2-3الهدف 
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وحدة  

 القيس

تقديرات  انجازات

 اإلنجازات

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

: عدد الكفاءات  1.1.2.3المؤشر 

 الموظفة والمنخرطة بالسجل
غير  كمي 

 متوفر

غير 

 متوفر

0 0 100 120 130 

عدد المشاريع   2.1.2.3المؤشر

 1 1 1 0 برنامج جديد كمي  المنجزة في إطار دعم القدرات 

 

 

 

 

 

 داءاألمؤشرات قيس  

 : نشر ثقافة حقوق كبار السن 2-2-3الهدف 

وحدة  

 القيس

تقديرات  انجازات

 االنجازات

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 202

1 

 :1-2-2-3المؤشر 

البرامج والملتقيات عدد 

التوعوية حول تحصين 

)الخطة  حقوق كبار السن.

االتصالية ومجلة حماية 

 كبار السن(.

 كمي 

 برنامج جديد

 

 

05 

 

07 

 

10 
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 أنشطة البرنامج: - 2-2

تقديرات المؤشرات ألهدافا

2019 

 االعتمادات و التدخالت األنشطة

 

: 1-1الهدف

الرفع من جودة 

الخدمات 

االجتماعية 

لكبار والصحية 

 السن

 1.1.1.3المؤشر 

دورية الزيارات 

للمسنين الفاقدين 

 لالستقاللية

تحقيق 

زيارتين 

للمسن الواحد 

 في الشهر.

 

وتطوير وسائل عمل  اإلمكانياتدعم  -
الميدانية متابعة الالفرق المتنقلة و

 نشطتها لمزيد تصويب تدخالتها. أل
تنظيم دورتين تكوينيتين لفائدة العاملين  -

 في الفرق المتنقلة.
إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات  -

 العاملة في المجال.
تعاقد الجمعيات مع مختصين في   -

أعوان -المجاالت المذكورة )أطباء
 سواق(. -إحاطة حياتية

تغطية كافة الفرق الجهوية والمحلية  -
 بأعوان إحاطة حياتية وسائق وطبيب.

للجمعيات المستكملة الوثائق  إسناد منح -
 .الخاصة بالتمويل العمومي

 

 

 

 أد 500

 2.1.1.3المؤشر 

عدد المسنين 
المكفولين لدى 
 عائالت حاضنة

116 

تنظيم عمليات تحسيم الستقطاب  -
 عائالت راغبة في الكفالة.

 زيارات متابعة. -
 الكافلة.إسناد منح للعائالت  -
تنظيم ملتقيات ودورات تكوينية لفائدة  -

االعوان المكلفين بملف المسنين على 
 المستوى الجهوي.

 

 أد 279
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 2.1.3الهدف 

تحسين ظروف 

العيش بمؤسسات 

 رعاية المسنين

 

 

 

 

 

 

 

 

المؤشر: 

1.2.1.3 

التغطية نسبة
 المباشرة

49.74 % 

46.33 % 

خالص أجور اإلطارات واألعوان  -
 بمؤسسات الرعاية.العاملين 

انتداب أعوان في االختصاصات  -

 الالزمة لتقديم أفضل الخدمات.

 التأجير:

 د م 10.147

9.40 % 

دعم أبواب التغذية والنظافة والرعاية  -

 ...الصحية والطاقة والترفيه
 التسيير:

 م د 2.060

المؤشر: 

2.2.1.3 

التغطية غير نسبة

 المباشرة

تحسين البنية )-

األساسية لمراكز 

رعاية المسنين 

وتدعيمها 

بتجهيزات ووسا ل 

 .(نقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.25% 

 

 

 

 المشاريع المتواصلة:

 

 

 بالقصرين تهيئة مركز رعاية المسنين -
 سوسة تهيئة مركز رعاية المسنين -
-  
 بقرمباليةتهيئة مركز رعاية المسنين  -
-  
 بالقيروان تهيئة مركز رعاية المسنين -
بسيدي  تهيئة مركز رعاية المسنين -

 بوزيد
 بباجة. تهيئة مركز رعاية المسنين -

 

 أد 150

 أد 65

 أد 65

 أد 250

 دأ350

 دأ 650

 م د 1530 المجموع:

 المشاريع الجديدة: -
 
إعداد دراسة تهيئة شاملة لمركز  -

 رعاية المسنين بمنوبة
 
 تهيئة مركز رعاية المسنين بجندوبة. -
 
 تهيئة مركز رعاية المسنين بقفصة -
 
مؤسسة ل األلواح الشمسيةتركيز  -

رعاية المرحوم الصادق ادريم ل
 :بقمرتالمسنين 

 

 

 أد 100

 

 أد 95

 أد 165

 أد 600

 

 

 :المجموع

 

 أد 960 

إرساء منظومة معلوماتية لمؤسسات 
 رعاية كبار السن.

 أد 150

 تجديد تجهيزات المراكز
 

 أد 500
 

  المجموع العام:
 أد 1610 

 : 1.2.3الهدف 

توظيف واستثمار 

كفاءات وخبرات 

المؤشر: 
1.1.2.3 

عدد الكفاءات 
الموظفة  
والمنخرطة 

 

100 

 مواصلة العمل على -
توظيف الكفاءات المنخرطة من كبار 
السن  بوضعهم على ذمة الجمعيات 

 والمؤسسات العمومية والخاصة.

 

0 
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 بالسجل كبار السن.

 المؤشر:

2.1.2.3 

عدد المشاريع 
المنجزة في إطار 

 دعم القدرات

 

06 

إعالن دعوة للترشح النتقاء الجمعيات  -
الراغبة في إحدا  نوادي نهارية 

 نموذجية.
 المرافقة الفنية. -
ضبط المعايير المرجعية للنادي  -

 النهاري النموذجي.
 ضبط برنامج النشاط. -
 .الدورية زيارات المتابعة -

 

 أد 160

 :  : 2.2.3الهدف 

نشر ثقافة 

كبار حقوق 

 السن

المؤشر: 
1.2.2.3 

عدد البرامج 

والملتقيات 

التوعوية حول 

تحصين حقوق 

 كبار السن.

1 - .  

0 

 نفقات البرنامج: -3

 

 ميزانية البرنامج:  3-1

 كبار السنتطور اعتمادات برنامج 

 الوحدة: ألف دينار  

 

 جــــــــبيــــــــــــان البرنام
 إنجازات

2017 

قانون 

المالية 

2018 

(1) 

 تقديرات

2019 

 نسبةالتطّور

 (2018-2019) 

 اعنمادات التعهد

 اعنمادات

 لدفعا

(2) 

 المبلغ

(2)-(1) 

 %) النسبة )

((2)- (1) /)

(1) 

50211 العنوان األول: نفقات التصّرف  12109 14477 14477 2368 19,56% 

 433 372 التأجير العمومي
310 310 

-123 -28,41% 

31 وسائل المصالح  22 
24 24 

2 9,09% 

 11654 11117 التدخل العمومي
14615 14143 

2489 21,36% 
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 %24,32- 660- 2054 2460 2714 2511 العنوان الثاني: نفقات التنمية

1251 االستثمارات المباشرة  2714 2460 2054 -660 -24,32% 

 صناديق الخزينة

 

 

  

 

 %11,52 1708 16531 17409 14823 14013 مجموع البرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية 3-2

 حسب البرامج الفرعية 2019لسنة كبار السن توزيع ميزانية برنامج 

 الدفع اعتمادات

 الوحدة: ألف دينار

 البرامجالفرعية

 

 طبيعة النفقة

 : 1برنامج فرعي 

الخدمات الرعائية 

 للمسنين

 :2برنامج فرعي 

إدماج المسنين في 

 العامةالحياة 

المجموع حسب طبيعة 

 النفقة

 47714 680 13797 نفقات التصّرف 

 310 0 310 التأجير العمومي 

 24 0 24 وسائل المصالح 

 680 13463 التدخل العمومي 
14314 

 2004 نفقات التنمية 
50 2054 
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 2054 50 2004 االستثمارات المباشرة 

    التمويل العمومي 

    صناديق الخزينة 

 16531 730 15801 المجموع حسب البرامج الفرعية

 دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبرنامج كبار السن:2021 -2019إطار النفقات متوسط المدى  -4

: التوزيع حسب طبيعة النفقة كبار السنإطار النفقات متوسط المدى الجملي لبرنامج  4-1

 )اعتمادات الدفع(

 الوحدة: ألف دينار

 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

21150 10311 10314 نفقات التصرف  12109 14477 14477 14477 

21150 10311 10314 على موارد الميزانية  12109 47714 47714 47714 

 310 310 310 433 372 386 309 التأجير العمومي

 22 13 8 5 وسائل المصالح
24 24 24 
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 11654 11117 9917 10012 التدخل العمومي
14143 14143 14143 

        على موارد صناديق الخزينة

 2054 2054 2054 2714 1251 468 393 نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

 2054 2054 2054 2714 2511 468 393 االستثمارات المباشرة

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

       

        على موارد صناديق الخزينة

اعتبار الموارد  دونالميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

10707 10895 14013 14823 16531 16531 16531 

  

 
 

 

 

 

 
 المدير العام للمصالح المشتركةالسيد ياسين بن عدة: التعريف برئيس البرنامج :

المركزية والجهوية  ويهد    واإلداراتبرنامج القيادة والمساندة  هو برنامج دعم للبرامج الخصوصية  

 التالية: األهدا تحقيق  إلىهذا البرنامج 

 تحسين التصر  في الموارد البشرية  -

 تطوير المنظومة المعلوماتية -

 و ترشيد استهالن الطاقة التجهيزاتتحسين التصر  في البنايات و  -

 

 

 تقديم البرنامج وإستراتيجيته:1 

 األهداف المؤشرات

 

 البرنامج الفرعي

 القيادة والمساندة 04ج:نامالبر
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 أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج :-2

 البرنامج:تقديم أهدا  ومؤشرات قي  أداء   1.2

 
تّم ضبطها لهذا البرنامج تندر  في إطار التوجهات الوطنية للرقي بجودة  األهدا  التيإن 

 وذلم بالتركيز على المحاور التالية:  اإلداريةالخدمات 

 اإلدارةتحسين العالقة  مع المتعاملين  مع  -

 تعزيز استعمال التكنولوجيات الحديثة -

تعزيز المركزية التكوين  من خالل مواصلة برمجة دورات تكوينية على مستوى  الجهات   -

 ودعم حظوظهم في المناظرات الداخلية للترقية لألعوانلتنمية القدرات  المهنية 

 1.1.1.9المؤشر

 تحسين نسبة انجاز مخطط التكوين

 : 2.1.1.9المؤشر

تحسين نسبة إنجاز االنتدابات في السنة 
 المالية المعنية

 1.1.9الهدف.

 البشريةتحسين التصرف  في الموارد 

 1البرنامج الفرعي

 

 اإلشراف والمساندة والمتابعة  

 1.2.1.9المؤشر

 الهاتف استهالك كلفة في التخفي 

  2.2.1.9المؤشر

 الماء استهالك كلفة في التخفي 

  3.2.1.9المؤشر

 الكهرباء استهالك كلفة في التخفي 

  2.1.9الهدف:

الترشيد في استهالك الطاقة )الماء، 

 والهاتف(الكهرباء 

 1.2.9.1المؤشر 

نسبة التلطية بالشبكة الداخلية 
 .لألنترنات

 1.2.9.2 المؤشر

بالشبكة ربط المندوبيات الجهوية 

 اإلدارية المندمجة

 1.2.9.3 المؤشر

ربط المندوبيات الجهوية بالهاتف 

  الرقمي ثم بموزع الوزارة

 1.2.9الهدف:

 

تطوير البنية األساسية  المعلوماتية 

2البرنامج الفرعي والخدمات عن بعد  

 

األساليب واألنظمة   

 المعلوماتية

 2.2.9.1لمؤشر ا
 

نسبة تقيي  المطبوعات اإلدارية 
 الخصوصية

 2.2.9الهدف:

تقيي  المطبوعات اإلدارية 

 الخصوصية
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 تدعيم صيانة البناءات والتجهيزات -

 تحسين التصرف  في الموارد البشرية: 1. 1. 9الهدف 

 
 
 
 
 
 

 

 الهدفمؤشرات قيس أداء 
 

 

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 (ديناربال)   تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 1.1.1.9المؤشر

 تحسين نسبة انجاز مخطط التكوين

% 91.66

% 
60% 70% 80% 90% 95 % 100% 

 : 2.1.1.9المؤشر

تحسين نسبة إنجاز االنتدابات في 

 السنة المالية المعنية

% 20% 20% 40% 50% 60% 60% 65% 

 
 الترشيد في استهالك الطاقة )الماء، الكهرباء والهاتف( 2. 1. 9الهدف
 

 مؤشرات قيس أداء الهدف
 

 

وحدة 

 القيس

 (ديناربال)   تقديرات إنجازات انجازات 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 1.2.1.9المؤشر

 استهالك كلفة في التخفي 

 الهاتف

الكلفة 

 بالدينار

75100 49200 55000 130000 100000 90000 90000 

  2.2.1.9المؤشر

 استهالك كلفة في التخفي 

 الماء

الكلفة 

 بالدينار

18000 12000 18000 18000 17000 15000 15000 

  3.2.1.9المؤشر

 استهالك كلفة في التخفي 

الكلفة 

 بالدينار

109000 61000 69000 120000 110000 100000 100000 
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 الكهرباء

 تطوير البنية األساسية  المعلوماتية والخدمات عن بعد:  1. 2. 9الهدف 

 
 مؤشرات قيس أداء الهدف

 

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات   )بالدينار(

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 :1.1.2.4المؤشر
 لألنترناتنسبة التلطية بالشبكة الداخلية 

 

% - 

 

- 

 

- 78% 

 

97% 

 

100% 100% 

 :2.1.2.4المؤشر

ربط المندوبيات الجهوية بالشبكة اإلدارية  

 2المندمجة 

 

% - 10% 50% 

 

89% 100

% 

100% 100% 

 :3.1.2.4المؤشر
ربط المندوبيات الجهوية نسبة انجاز مراحل 

 بالهاتف الرقمي ثم بموزع الوزارة

 

% 20% 50% - 70% 90% 100% 100% 

 تقييس المطبوعات اإلدارية الخصوصية:   2. 2. 9الهدف 

 

 
 مؤشرات قيس أداء الهدف

 

 

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 (ديناربال)   تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  :1.2.2.4المؤشر

نسبة تقيي  المطبوعات 

 اإلدارية الخصوصية

% - - 20% %40 % 07  %100 100 

 أنشطة البرنامج: تقديم  2.  2
 

 :أنشطة البرنامج  2.  2
 
 

 تقديرات المؤشرات األهداف

2019 

 االعتمادات األنشطة
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2.1.9الهدف:   
ستهالك الترشيد في ا

الطاقة )الماء، 
 الكهرباء والهاتف(

 

 1.2.1.9المؤشر

 كلفة في التخفي  
 الهاتف استهالك

تعيين عون مكلف بالطاقة - 24895

 لمتابعة نسق االستهالن

إعداد دفتر يومي لمتابعة -

 نسق استهالن الطاقة

تجديد الشبكة الكهربا ية للحد -

 من استهالن الكهرباء

إعداد اتفاقية مع اتصاالت -

تون  للتخفيض من كلفة 

 استهالن الهاتف

القيام بمراقبة دورية لدور -

 المياه للحد من تسر  المياه

د مراسلة الموظفين وذلم قص-

إعالمهم بضرورة الحد من 

استهالن الطاقة من خالل 

مدهم بكشوفات االستهالن 

 الخاصة بهم.

 

24895 

 2.2.1.9المؤشر

 كلفة في التخفي  
 الماء استهالك

19975 19975 

 3.2.1.9المؤشر

 كلفة في التخفي  
 الكهرباء استهالك

27481 27481 

 
 1. 2. 4الهدف: 

 
 
 
 

تطوير البنية 

المعلوماتية األساسية 

 والخدمات عن بعد

 :1.1.2.4المؤشر

نسبة التلطية بالشبكة الداخلية 

 لألنترنات

ضبط الخاصيات الفنية للشبكة  - %97

 الداخلية لألنترنات

 تنظيم استشارة -

 تنفيذ استشارة -

106.000 

 د

 :2.1.2.4المؤشر

نسبة ربط المندوبيات الجهوية 

 2بالشبكة اإلدارية المندمجة

 قبول نها ي لمعدات الشبكة - %100

بالمندوبيات  2االدارية المندمجة 

 الجهوية. 

المندوبيات الجهوية ربط  -

 بمنظومة "أد "

 د 0.000

 :3.1.2.4المؤشر

ربط انجاز مراحل نسبة 

المندوبيات الجهوية بالهاتف 

 الرقمي 

تليير البنية األساسية للهاتف  -1 %90

بالوزارة من قبل شركة اتصاالت 

 .trink ip تون 

إعداد كراس الشروط القتناء  - 2

للمندوبيات  رقميةهاتفية ات عموز

 -    وتنظيم استشارة لللرض 

 module ip pour le standard duاقتناء 
ministère  

 د 96.000

 2. 2. 4الهدف: 
 

تقييس المطبوعات 

 اإلدارية الخصوصية

 :1.2.2.4المؤشر

نسبة تقيي  المطبوعات 

 الخصوصيةاإلدارية 

 جرد المطبوعات الخصوصية - %70

 عقلنة محتواها -

احالة مشاريع المطبوعات  -

الخصوصية الى ر ي  للجنة 

 د 0.000
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  الوطنية للمطبوعات الخصوصية 

 

 نفقات البرنامج -4

 القيادة والمساندةتطور اعتمادات برنامج 

 الوحدة: ألف دينار

 النفقات

 

 إنجازات

2017 

قانون 

 مالية

2018 

(1) 

-2018نسبة التطور  2019تقديرات 

2019 

 اعتمادات

 التعهد

اعتمادات 

 (2الدفع)

 المبلغ

(2)-(1) 

 (℅النسبة)

(2)-(1/)1 

 %49,49 6159 18605 18133 12446 10785 العنوان األول: نفقات التصرف

 4306 3559 التأجير العمومي
9437 9437 5131 119,16% 

 %2,99 151 5196 5196 5045 4734 وسائل المصالح

 %28,34 877 3972 3500 3095 2492 التدخل العمومي

 %93,61 820 1696 6375 876 75 العنوان الثاني: نفقات التنمية

 %93,61 820 1696 6375 876 75 االستثمارات المباشرة

       على الموارد العامة للميزانية 

       على موارد القرو  الخارجية الموظفة 

       التمويل العمومي

       على الموارد العامة للميزانية 

       على موارد القرو  الخارجية الموظفة 

       صناديق الخزينة

 %52,39 6979 20301 24508 13322 10860 مجموع البرنامج

 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. 

حسب طبيعة  2019برنامج القيادة والمساندة لسنة توزيع مشروع ميزانية 

 النفقة: اعتمادات الدفع
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 حسب البرامج الفرعية )اعتمادات الدفع( 2019سنة القيادة و المساندة لتوزيع ميزانية برنامج 

 الوحدة: ألف دينار

 

 

 

 البرامج الفرعية     

 طبيعة

 النفقة

 : 1برنامج فرعي 

اإلشراف والمساندة 

 والمتابعة

 : 2برنامج فرعي 

األساليب و األنظمة 

 المعلوماتية

المجموع حسب 

 طبيعة النفقة

 18475 نفقات التصرف
130 18605 

 9437 التأجير العمومي
0 9437 

 5066 وسائل المصالح
130 5196 

 3972 التدخل العمومي
0 3972 

 1300 نفقات التنمية
396 1696 

 1300 االستثمارات المباشرة
396 1696 

    لتمويل العموميا

;  نفقات التصرف
أد  18605

;         نفقات التنمية
أد 1696
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    صناديق الخزينة

 20301 526 19775 المجموع حسب البرامج الفرعية

 *دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

  لبرنامج القيادة و المساندة 2021-2019إطار النفقات متوسط المدى  3-2

لبرنامج القيادة  2021-2019إطار النفقات متوسط المدى  1 - 3-2

 والمساندة 

 الوحدة: ألف دينار

 

 

 

 

 

 

 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 18133 18133 18133 12446 10447 11332 5555 نفقات التصرف

 18133 18133 18133 12446 10447 11332 5555 على موارد الميزانية

 4306 3579 5152 3395 العموميالتأجير 
9437 9437 9437 

 5196 5196 5196 5045 4856 4548 461 وسائل المصالح

 3500 3500 3500 3095 2012 1632 1699 التدخل العمومي

        على موارد صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي
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الموارد الذاتية على 
 للمؤسسات

       

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 2146 1896 1696 876 495 409 776 نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

 2146 1896 1696 876 495 409 776 االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

موارد القروض  على
 الخارجية الموظفة

       

        االستثمارات المباشرة

        على موارد صناديق الخزينة

اعتبار الموارد دون الميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

6331 11741 10942 13322 19829 19829 19829 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 تللمؤسسا
6331 11741 10942 13322 19829 19829 19829 

 

حسب البرامج الفرعية  2021-2019إطار النفقات متوسط المدى  3-2-2

 للبرنامج

للبرنامج الفرعي االشراف  2021-2019إطار النفقات متوسط المدى  3-2-2-1

 و المساندة  والمتابعة 
 الوحدة: ألف دينار

 
 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 18003 18003 18003 12246 10352 11332 5555 نفقات التصرف

 18003 18003 18003 12246 10352 11332 5555 على موارد الميزانية

 9437 9437 9437 4306 3579 5152 3395 التأجير العمومي
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 5066 5066 5066 4845 4761 4548 461 وسائل المصالح

 3500 3500 3500 3095 2012 1632 1699 التدخل العمومي

        على موارد صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

       

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 604 604 1300 748 360 409 776 التنميةنفقات 

        على موارد الميزانية

 604 604 1300 748 360 409 776 االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

       

        االستثمارات المباشرة

        على موارد صناديق الخزينة

اعتبار الموارد دون الميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

6331 11741 10712 12994 19303 18607 18607 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 تللمؤسسا
6331 11741 10712 12994 18607 18607 18607 

 

للبرنامج الفرعي األساليب  2021-2019إطار النفقات متوسط المدى  3-2-2-2

 واألنظمة المعلوماتية 
 الوحدة: ألف دينار

 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 نفقات التصرف
 

 95 200 130 130 130 

برنامج  على موارد الميزانية
القيادة  موحد

 130 130 130 200 95برنامج 
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القيادة  موحد والمساندة التأجير العمومي

 والمساندة

0 0 0 0 0 

 130 130 130 200 95 وسائل المصالح

 0 0 0 0 0 التدخل العمومي

      على موارد صناديق الخزينة

      التأجير العمومي

      وسائل المصالح

      التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

     

      التأجير العمومي

      وسائل المصالح

      العمومي التدخل

 396 396 396 128 135 نفقات التنمية

      على موارد الميزانية

 396 396 396 128 135 االستثمارات المباشرة

      التمويل العمومي

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

     

      االستثمارات المباشرة

      على موارد صناديق الخزينة

اعتبار الموارد دون الميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

230 328 596 596 596 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 تللمؤسسا

 328 596 596 596 
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 المالحق
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بطاقات مؤشرات قيس األداء  4-1  

المرأة:  1الفرعي  برنامجال  
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مشروع نسائي  8000المؤشر إحداث  مؤشر قيس األداء:بطاقة 

 2020متناهي الصغر أو صغير أو متوسط حتى موفى سنة 

 

 1.1.1.1رمز المؤشر:  -

مشروع نسا ي متناهي الصلر أو صلير أو متوسط حتى  8000إحداث تسمية المؤشر:  -

 .2020موفى سنة 

 .2018نهاية تاريو تحيين المؤشر:  -
 

 
 
 

 

 

 المرأة واألسرةيرجع إليه المؤشر:  الذي البرنامج .1
 ": "المرأة1البرنامج الفرعي البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2
 دعم التمكين االقتصادي للمرأة.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3
المشاريع النسا ية متناهية الصلر والصلرى عدد  مؤشر كمي يحددتعريف المؤشر:  .4

 .   2020والمتوسطة المزمع إحداثها حتى سنة 
 مؤشر نتيجة :.نوع المؤشر5

 مؤشر نشاط.طبيعة المؤشر: 6

 . التفريعات: 7

: وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزارة الفالحة، البنك الهياكل الحكومية -

 التونسي للتضامن،

 جمعيات ناشطة في مجال التمكين االقتصادي للمرأة. الهياكل غير الحكومية: -

 

 
 
 
 
)عةةدد  تجميةةع عةةدد المشةةاريع المحدثةةة بكةةل واليةةات الجمهوريةةة طريقيية احتسيياب المؤشيير: .1

 المشاريع المحدثة 

 وحدة كمية وحدة المؤشر:  .2

متناهيةة الصةغر والصةغرى عةدد المشةاريع النسةائية المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3
 والمتوسطة المحدثة بكل الية من واليات الجمهورية.

 للمؤشرالخصائص العامة  -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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تجميع عدد المشاريع المحدثة بمختلةف  طريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .4
 الواليات.

المنةدوبيات الجهويةة للمةرأة واألسةرة والبنةك مصدر المعطييات األساسيية الحتسياب المؤشير:  .5
 .التونسي للتضامن

  2018 تاريخ توفر المؤشر: .6
 هالة وريرالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة  .7

 
 
 
 
 
 
 

 
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1

 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 :1.1.1.1المؤشر
مشلللروع  8000إحلللداث 

نسللا ي متنللاهي الصلللر 

أو صلللللير أو متوسللللط 
 .2020حتى موفى سنة 

عدد 

المشاري

ع 

النسائي

 ة

 

- 524 2000 2000 2000 2000 - 

 

 تحليل وتعليق نتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .2

 2000إلى قرابة  2016مشروع نسائي سنة  524لقد شهد نسق إحدا  المشاريع نموا من 

على أن تتم المحافظة على هذا النسق في النمو حتى سنة  2017مشروع نسائي سنة 

 وع نسائي/سنة.رمش 2000بمعدل  2020

 رسم بياني لتطور البرنامج: .3
 2020تطور عدد المشاريع النسائية المحدثة حتى موفى سنة 

 

3 

 قراءة في نتائج المؤشر -
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: . 4

 دراسة المشاريع المقدمة من الباعثات، -

 ،البنم التونسي للتضامن عبر تمويل المشاريع النسا ية الصلرى والمتناهية الصلر والمتوسطة -

 الباعثات في إحداث مشاريعهن، مرافقة -

 والتقييم. المتابعة -

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

0
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عدد المشاريع النسائية المحدثة

حدثةعدد المشاريع النسائية الم
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 1.2.1.1المؤشر  األداء: بطاقة مؤشر قيس

 1.2.1.1رمز المؤشر:  .1

 تسمية المؤشر:  .2
  الرفع في عدد المدارس اإلعدادية المنتفعة بالمشروع الوطني المندمج لمقاومة

مدارس سنة  07االنقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية من 
في واليات القيروان وجندوبة والقصرين  2020مدرسة إعدادية سنة  20إلى  2017

 .وبنزرت وسليانة

  التخفيض بخم  نقاط في نسبة المنقطعات والمنقطعين عن الدراسة في المدارس

 .2020اإلعدادية المشمولة بالتدخل إلى حدود سنة 

 .2018نهاية تاريو تحيين المؤشر:  .3
 

 
 
 

 

 

 المرأة واألسرةيرجع إليه المؤشر:  الذي البرنامج .5
 ": "المرأة1البرنامج الفرعي البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .6
 دعم التمكين االجتماعي للمرأة.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .7
 يحتوي هذا المؤشر على قسمين:تعريف المؤشر:  .8
 من خالل  التدخل فيهاالمبرمج عدد المدارس اإلعدادية  مؤشر كمي يحدد :1قسم

المشروع الوطني المندمج لمقاومة االنقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في 

 2017مدارس سنة  07من وتطور عدد المدارس اإلعدادية المنتفعة المناطق الريفية 

في واليات القيروان وجندوبة والقصرين  2020مدرسة إعدادية سنة  20إلى 
 .وبنزرت وسليانة

في المدارس في االنقطاع المدرسي التخفيض هذا المؤشر نسبة : يحدد 2قسم  .9

 .   بخم  نقاط والمحددة 2020 ة المشمولة بالتدخل إلى حدود سنةاإلعدادي

 مؤشر نتيجة :.نوع المؤشر5

 مؤشر نشاط.طبيعة المؤشر: 6

 . التفريعات: 7

 الثقافة، : وزارة التربية، وزارة النقل، وزارة الداخلية، وزارةالهياكل الحكومية .4

 الهياكل غير الحكومية: "جمعية المدنية". .5

 

 
 
 

 الخصائص العامة للمؤشر -2

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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  طريقة احتساب المؤشر: .8

  كل سنة. التي تم تجهيزهاتجميع عدد المدارم اإلعدادية : 1المؤشر الفرعي 

  عدد التالميذ والتلميذات المنقطعيين عين الدراسية بكيل إعداديية/ مجميع 2المؤشر الفرعي :

 100 ×عدد التالميذ 

 وحدة كمية وحدة المؤشر:  .9
 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .10

 ،عدد المدارم اإلعدادية المجهزة 
  اإلعدادية عدد التالميذ والتلميذات المنقطعين من مجموع عدد التالميذ بالمدرسة

 الواحدة.
 طلب بيانات طريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .11
للتربيةةة والمةةدارم المنةةدوبيات الجهويةةة مصييدر المعطيييات األساسييية الحتسيياب المؤشيير:  .12

 .اإلدادية
  2018 تاريخ توفر المؤشر: .13
 السيد)ة(: ...المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .14

 
 
 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .6
 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

 

 

 

وحدة 

 القيس

 انجازات

2018 

 

 تقديرات

201

5 
2016 2017 2019 2020 2021 

 
  :1.2.1.1لمؤشرا

رفلللللللع فلللللللي علللللللدد ال -

المللللدارس اإلعداديلللللة 

المنتفعلللللة بالمشلللللروع 
الللللللللوطني المنللللللللدمج 

االنقطلللللللاع لمقاوملللللللة 

المدرسي خاصة للدى 
الفتيلللات فلللي المنلللاطق 

عدد 

المدارس 

 اإلعدادية

 

- 05 05 04 03 02 - 

 المؤشرقراءة في نتائج  -
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 07 الريفيللللللللللة مللللللللللن

 2017ملللللدارس سلللللنة 
مدرسللللللللللة  20إللللللللللى 

 2020إعداديلللللة سلللللنة 

فللي واليللات القيللروان 
وجندوبلللة والقصلللرين 

 .وبنزرت وسليانة

التخفيض بخم  نقاط  -

فللي نسللبة المنقطعللات 
والمنقطعللللللللين عللللللللن 

الدراسة فلي الملدارس 

اإلعداديللللة المشللللمولة 
بالتللللدخل إلللللى حللللدود 

 .2020سنة 

نسبة 

 االنقطاع
- 13% 12% 11% 10% 08% - 

 

 تحليل وتعليق نتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .7

المشروع الوطني "ب المدارس اإلعدادية المنتفعةبيان عدد من في جزئه األول يمكن هذا المؤشر 

من خالل تدخل وزارة  "المندمج لمقاومة االنقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية

المرأة واألسرة والطفولة )المتمثل في تجهيز فضاءات الحتضان التالميذ في أوقات ما بين الدراسة وتكوين 

النقطاع المدرسي والمنقطعات في بعث مشاريع صغرى( وشركائها في تنفيذ أمهات التالميذ المهددين با

وزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة التربية ووزارة الشؤون الثقافية وجمعية المشروع والمتمثلين في 

االتفاقية اإلطارية متعددة حسب ما تم ضبطه من التزامات لكل طرف من األطراف الممضية على  "المدنية"

 والمقدر قطاعات لمقاومة االنقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفيةال

مدرسة إعدادية في موفى سنة  20على أن يتضاعف هذا الرقم ليبلغ  2017مدارس إعدادية حتى سنة  10بـ

2020. 

تجهيز إن تدخل وزارة المرأة واألسرة والطفولة من خالل االتفاقية المشار إليها أعاله من خالل 

فضاءات الحتضان التالميذ في أوقات ما بين الدراسة وتكوين أمهات التالميذ المهددين باالنقطاع المدرسي 

والمنقطعات في بعث مشاريع صغرى سيكون من ضمن مكمال لتعهدات بقية األطراف الممضية على 

معالجة األسباب الرئيسية  االتفاقية. والهدف من هذا التدخل المبني على المقاربة التشاركية العمل على

لالنقطاع المدرسي لدى الفتيات في المناطق الريفية وبالتالي التخفيض من نسبة المنقطعات والمنقطعين بهذه 

 .2020في موفى سنة  %8إلى  %13المدارس اإلعدادية موضوع التدخل من 

 

 رسم بياني لتطور البرنامج: .8
 2020موفى سنة تطور عدد المشاريع النسائية المحدثة حتى 
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: . 4

 

 ،وسليانة فضاءات الحتضان التالميذ في أوقات ما بين الدراسة بواليات جندوبة وبنزرت 4تهيئة وتجهيز  -

لتعليمهلا  وضع وتنفيذ خّطة اتصالية لرفلع درجلة وعلي األوليلاء والفتيلات فلي الريلف بأهميلة  مواصللة الفتلاة -

 وبحقها في ذلم،

تنفيذ مشروع الحماية من االنقطاع المدرسي المبكر  للفتيات في والية بنلزرت )مرحللة أوللى بمنطقلة بازينلة  -

 ،جومين( –

التمكين االقتصادي لفا دة أمهات التالميذ المهددين باالنقطلاع المدرسلي والمنقطعلات علن التعلليم فلي منلاطق  -

وسليانة عبر تكوينهن وتوفير التمويلل وملرافقتهن فلي بعلث مشلاريع متناهيلة  رتبواليات جندوبة وبنزالتدخل 

 الصلر وصلرى.

 

 

الترفيع في نسبة النساء العامالت في المؤشر  بطاقة مؤشر قيس األداء:

 الوسط الريفي  المنتفعات بالتغطية اإلجتماعية

 2.2.1.1رمز المؤشر:  .1

 تسمية المؤشر:  .2
 

  العامالت في الوسط الريفي  المنتفعات بالتغطية اإلجتماعية:الترفيع في نسبة النساء 

  في القطاع الفالحي( 2020% في سنة  13.5إلى  2016% سنة  10.5من(. 

 في الصناعات التقليدية(35إلى  2016% سنة 32 من( %. 

0
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ة نسبة االنقطاع المدرسي في المدارس اإلعدادي
2020موضوع التدخل حتى سنة 

ي نسبة االنقطاع المدرسي ف
المدارم اإلعدادية موضوع 

2020التدخل حتى سنة 
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 .2018نهاية تاريو تحيين المؤشر:  .3
 

 
 
 

 

 

 المرأة واألسرةيرجع إليه المؤشر:  البرنامج الذي .4
 ": "المرأة1البرنامج الفرعي البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .5
 دعم التمكين االجتماعي للمرأة.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .6
الترفيع في نسبة النساء العامالت في الوسط الريفي  المنتفعات بالتغطية تعريف المؤشر:  .7

 :ويشمل التدخل قطاعين اإلجتماعية
  المنتفعات بالتلطية في القطاع الفالحي الترفيع في نسبة النساء العامالت في الوسط الريفي

يحدد نسبة . ومؤشر كمي 2020% في سنة  13.5إلى  2016% سنة  10.5من  اإلجتماعية

 عية.الترفيع في عدد النساء العمالت في القطاع الفالحي والمنتفعات بالتلطية االجتما

   المنتفعات بالتلطية الصناعات التقليدية وفي الترفيع في نسبة النساء العامالت في الوسط الريفي

يحدد نسبة الترفيع في عدد النساء ومؤشر كمي . %35إلى  2016% سنة 32 من اإلجتماعية

 والمنتفعات بالتلطية االجتماعية. الصناعات التقليديةالعمالت في 

 نتيجةمؤشر  :.نوع المؤشر5

 مؤشر نشاط.طبيعة المؤشر: 6

 . التفريعات: 7

وزارة الشؤون االجتماعية، الصندوق الوطني للضمان  الهياكل الحكومية:

وزارة الفالحة والموارد المائية  ،وزارة السياحة والصناعات التقليديةاالجتماعي، 

  والصيد البحري.

 االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري. الهياكل غير الحكومية:

 

 
 
 
 

  طريقة احتساب المؤشر: .15
  عةةدد العةةامالت المنخرطةةات حةةديثا فةةي التغطيةةة االجتماعيةةة )فةةي القطةةاع الفالحةةي(/ جملةةة

 .100 ×العامالت المنخرطات  في التغطية االجتماعية )في القطاع الفالحي(

   عةةدد الحرفيةةات المنخرطةةات حةةديثا فةةي التغطيةةة االجتماعيةةة / جملةةة الحرفيةةات المنخرطةةات
 .100 ×في التغطية االجتماعية 

 

 نسبة مئوية وحدة المؤشر:  .16
 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .17

 الخصائص العامة للمؤشر -3

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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  عدد العامالت المنخرطةات حةديثا فةي التغطيةة االجتماعيةة )فةي القطةاع الفالحةي( ومجمةوع
 المنخرطات  في التغطية االجتماعية )في القطاع الفالحي(.العامالت 

   عدد الحرفيات المنخرطات حديثا فةي التغطيةة االجتماعيةة ومجمةوع الحرفيةات المنخرطةات
 في التغطية االجتماعية.

 طلب بيانات طريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .18
 دوق الوطني للضمان االجتماعي.الصنمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .19
  2018 تاريخ توفر المؤشر: .20
 السيد)ة(: ...المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .21

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .8

 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

 

 

 

وحدة 

 القيس

 انجازات

2018 

 تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

  :2.2.1.1المؤشر

الترفيييييييع فييييييي نسييييييبة النسيييييياء 

العييييامالت فييييي الوسييييط الريفييييي  

 المنتفعات بالتغطية اإلجتماعية:

 2016% سنة  10.5من  -

% فللللي سللللنة  13.5إلللللى 

)فلللللللللي القطلللللللللاع  2020
 .الفالحي(

نسبة النساء 

العامالت في 

القطاع 

  الفالحي

المنتفعات 

بالتغطية 

 اإلجتماعية

 

- 10,5 10,5 ,511 12,5 13,5 - 

نسبة النساء  2016% سلللللنة 32ملللللن  -

العامالت في 
- 32% 32% 33% 34% 35% - 

3 

 

 قراءة في نتائج المؤشر -
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% فلي سلنة  )فللي 35إللى 

 .الصناعات التقليدية(

الصناعات 

  التقليدية

المنتفعات 

بالتغطية 

 اإلجتماعية

 

 والتقديرات الخاصة بالمؤشرتحليل وتعليق نتائج )اإلنجازات(  .9

بيان نسبة العامالت في القطاع الفالحي الالتي ينتفعن بالتغطية من في جزئه األول يمكن هذا المؤشر 

وهي نسبة ضعيفة تعكس غياب الحقوق االقتصادية بهذا القطاع  2016في سنة  %10,5االجتماعية وهي 

تبعا لتدخل وزارة المرأة واألسرة  2020  في سنة %13.5والرغبة في ترفيع هذه النسبة لتصل إلى 

 والشركاء في المجال.

بيان نسبة الحرفيات في الصناعات التقليدية الالتي ينتفعن من في جزئه الثاني يمكن هذا المؤشر 

ضعيفة لكون هذا القطاع أغلبية اليد العاملة فيه وهي نسبة  2016في سنة  %32بالتغطية االجتماعية وهي 

تبعا لتدخل وزارة المرأة واألسرة  2020في سنة   %35ة في ترفيع هذه النسبة لتصل إلى والرغب نسائية

 والشركاء في المجال.

 

 

 رسم بياني لتطور البرنامج: .10
 

 نسبة النساء العامالت في الوسط الريفي  المنتفعات بالتغطية اإلجتماعيةتطور 
 

 
 

 للمؤشر:ة لتحقيق القيمة المنشودة أهم األنشطة المبرمج .4
 

وضللع وتنفيللذ برنللامج تحسيسللي توعللوي لفا للدة النسللاء والفتيللات فللي الوسللط الريفللي والمحلليط االجتمللاعي  -

 ،بخصوص الحق وإعمال الحق في امتالن وسا ل اإلنتا 
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40.0%
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ء الترفيع في نسبة النسا
ي  العامالت في الوسط الريف

المنتفعات بالتغطية 
% 10.5من : اإلجتماعية

في % 13.5إلى 2016سنة 
في القطاع )2020سنة  

(.الفالحي

ء الترفيع في نسبة النسا
ي  العامالت في الوسط الريف

المنتفعات بالتغطية 
سنة % 32من :اإلجتماعية

في سنة  % 35إلى 2016
(.في الصناعات التقليدية)



 

107 
 

متابعللة تنفيللذ البللرامج والمشللاريع المدرجللة ضللمن االسللتراتيجية الوطنيللة للتمكللين االقتصللادي واالجتمللاعي  -

الخاصة بالمحور الثلاني التمكلين االجتملاعي للفتيلات والنسلاء  2020-2017للنساء والفتيات في المناطق الريفية 

 .والمدرجة ضمن تدخالت وزارة الشؤون االجتماعية في الريف

  

 

 

 

الترفيع في نسبة النساء في : 1.3.1.1المؤشر  بطاقة مؤشر قيس األداء:

 %5المناصب العليا بـ 

 

 1.3.1.1رمز المؤشر:  .1

 .%5الترفيع في نسبة النساء في المناصب العليا بـ تسمية المؤشر:  .2
 .2018نهاية تاريو تحيين المؤشر:  .3

 

 
 
 

 

 

 المرأة واألسرةيرجع إليه المؤشر:  البرنامج الذي .4
 ": "المرأة1البرنامج الفرعي البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .5
دعم تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ومناهضة الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .6

 التمييز ضد المرأة.
 .%5الترفيع في نسبة النساء في المناصب العليا بـ تعريف المؤشر:  .1

 

 مؤشر نتيجة نوع المؤشر: .2

 مؤشر نشاططبيعة المؤشر:  .3

 التفريعات:  .4

  اإلدارة العامة للوظيفة العمومية.، رئاسة الحكومة الهياكل الحكومية:

 .الجمعيات الناشطة في المجال الهياكل غير الحكومية:

 

 
 

 الخصائص العامة للمؤشر -4

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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  طريقة احتساب المؤشر: .1

  العليا قبل وبعد التدخلنسبة النساء في المناصب 

 نسبة مئوية وحدة المؤشر:  .2
 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 2020إلى حدود  المناصب العلياوعدد النساء في  2017سنة  المناصب العلياعدد النساء في 
 طلب بياناتطريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .4
 رئاسة الحكومة.مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5
  2018 تاريخ توفر المؤشر: .6
 السيد)ة(: ...المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .7

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1

 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

 

 

 

وحدة 

 القيس

 انجازات

2018 

 تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

  :1.3.1.1المؤشر

الترفيع في نسبة النساء 

في المناصب العليا بـ 

5%. 
 

نسبة 

النساء 

في 

مواقع 

 القرار

 

- - 6% 7,5% 9% 11% - 

 

 تحليل وتعليق نتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .2

وهي نسبة  %6بـبيان نسبة النساء في المناصب العليا وصنع القرار المحددة يمكن هذا المؤشر من 

لذا  المساواة بين النساء والرجال في الوصول إلى المراتب العليا في صنع القرارضعيفة تعكس غياب 

3 

 قراءة في نتائج المؤشر -
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ستعمل وزارة المرأة واألسرة والشركاء في المجال إلى الرفع من هذه النسبة لتصل إلى التناصف في أفق 

 .2020سنة 

 رسم بياني لتطور البرنامج: .3
 
 

 ة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:أهم األنشطة المبرمج .4
 دعم مشاركة المرأة في مواقع القرار والحياة العامة من خالل: 

 ،تنظيم حمالت لمساعدة النساء على الحصول على بطاقات التعريف الوطنية -

 ،تنسيق ومتابعة قاعدة البيانات حول النساء المفتقرات لبطاقات تعريف وطنية  -

 ،تنظيم ملتقيين وطنيين حول إدما  النوع االجتماعي في الشأن العام المحلي -

 ،صياغة وإصدار دليل لفا دة النساء أعضاء المجال  البلدية -

 ،مراكز صنع القرار على المستوى المحليدورات تدريبية لفا دة النساء المعتمدات والنساء في  3تنظيم  -

درا  مقاربلة النلوع االجتملاعي فلي السياسلات العاملة و الميزانيلات  ي إالمؤسساتي والقانوني فل اإلطار إعداد -

 ،وفي الخطط والبرامج القطاعية مركزيا وجهويا ومحليا

 ،برنامج خاص بالميزانية المراعية لنوع االجتماعي إعداد -

 .مقاربة النوع االجتماعي إدما مركزيا وجهويا في مجال  اتاإلطارتدعيم قدرات  -
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المؤشر الترفيع في جودة خدمات التعهد واإلحاطة  بطاقة مؤشر قيس األداء:

 المقدمة للنساء ضحايا العنف

 2.3.1.1رمز المؤشر:  .1

ضحايا الترفيع في جودة خدمات التعهد واإلحاطة المقدمة للنساء تسمية المؤشر:  .2

 .العنف
 .2018نهاية تاريو تحيين المؤشر:  .3

 

 
 
 

 

 

 المرأة واألسرةيرجع إليه المؤشر:  البرنامج الذي .4
 ": "المرأة1البرنامج الفرعي البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .5
ومناهضة دعم تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .6

 التمييز ضد المرأة.
الترفيع في جودة خدمات التعهد واإلحاطة المقدمة للنساء ضحايا  تعريف المؤشر: .7

 العنف.
 عدد نوع المؤشر: .8
 طبيعة المؤشر:  .9
 التفريعات:  .10

وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الشؤون ، وزارة الداخلية الهياكل الحكومية:

  االجتماعية.

 .الجمعيات الناشطة في المجال الحكومية:الهياكل غير 

 

 
 
 
 
  طريقة احتساب المؤشر: .8

  المحدثة والمجهزة مراكز إنصات وتوجيه للنساء ضحايا العنفعدد، 

 عدد وحدة المؤشر:  .9
 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .10
 كل سنة. المهيئة والمجهزة مراكز إنصات وتوجيه للنساء ضحايا العنفعدد 

وزارة المةةةرأة واألسةةةرة  بيانةةةاتطريقييية  تجمييييع المعطييييات األساسيييية الحتسييياب المؤشييير:  .11
 والطفولة والجمعيات الشريكة الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة

 وزارة المرأة واألسرة والطفولة.مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .12

 الخصائص العامة للمؤشر -5

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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  2018 تاريخ توفر المؤشر: .13
 السيد)ة(: ...المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .14

 
 
 
 
 
 
 

 
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1

 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

 

 

 

وحدة 

 القيس

 انجازات
 تقديرات

 إنجازات
 تقديرات

2015 
20

16 
2017 2018 2019 2020 2021 

 : 2.3.1.1المؤشر

الترفيلللع فلللي جلللودة خلللدمات 
التعهللللد واإلحاطللللة المقدمللللة 

 للنساء ضحايا العنف

مراكز عدد 

 نصاتاإل

توجيه الو

للنساء 

 ضحايا العنف

المهيئة 

 والمجهزة 

 

1 - 

دعللللم ومرافقللللة إحللللداث 

مراكلللز إيلللواء وإصللللاء 

وتوجيلله للنسللاء ضللحايا 

العنف بالجهات )تون ، 

جندوبللللللللة، القيللللللللروان، 

صلللللللللفاق ، قفصلللللللللة ، 

 جرجي (.

2 3  3  - 

 

 

 تحليل وتعليق نتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .2

في مجال توفير خدمات التعهد واإلحاطة المقدمة للنساء  يمكن هذا المؤشر من بيان مجهودات الوزارة

عدد لقانون األساسي ضحايا العنف في إطار تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وتطبيقا ل

باعتماد مقاربة  المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأةو 2017أوت  11والمؤرخ في  2017لسنة  58

 تشاركية بين الوزارة ومختلف الشركاء وطنيين ودوليين.

 رسم بياني لتطور البرنامج: .3
 
 

 ة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:أهم األنشطة المبرمج .4

3 

 

 قراءة في نتائج المؤشر -
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 ،اكز إنصات وتوجيه للنساء ضحايا العنفمر 04تهيئة وتجهيز  -

 صيانة وتوسيع شبكة المراقبة بمركز "األمان"، -

 تركيز جهاز الوقاية والحماية من الحرا ق بمركز "األمان" -
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  بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء 
 

 

 1.1.2.1 : المؤشر رمز

خدمات ذات جودة عالية ويسيرة النفاذ لكافة أفراد األسر دون تمييز بالفضاءات  :تسمية المؤشر

  الراجعة بالنظر للوزارة بمختلف الجهات

 ديسمبر من كل سنة تاريخ تحيين المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 

 

بطاقات مؤشرات قيس األداء  4-1  

األسرة:  2الفرعي  برنامجال  
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 المرأة واألسرة إليه المؤشر:البرنامج الذي يرجع  .1

 األسرة :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 النهوض باألسر وتحقيق رفاهها الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : .3

يمكن هذا المؤشر من قياس نوعية وجودة الخدمات االحتماعية والثقافية  :تعريف المؤشر .4

بمختلف الفضاءات الراحعة بالنظر للوزارة والنفسية والقانونية...  المقدمة لفا دة االسر 

 بكل الواليات

 جودة المؤشر: نوع .5

 مؤشر نتيجة :طبيعة المؤشر .6

 : التفريعات )حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهوية...( .7

اإلدارة المركزية والمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرة والجمعيات الناشطة في 

 مجال األسرة

 

II-  للمؤشرالتفاصيل الفنية 

الخدمات المقدمة لكافة أفراد األسر دون تمييز بالفضاءات  طريقة احتساب المؤشر: .1

 مطابقة للمواصفات. الراجعة بالنظر للوزارة بمختلف الجهات

 كمية )فضاء( وحدة المؤشر: .2

 بعدد الفضاءات المطابقة للمواصفات إحصائيات تتعلقالمعطيات األساسية  الحتساب المؤشر:  .3

 )إستمارة، تقرير، إستبيان...(  رالمعطيات األساسية الحتساب المؤش طريقة تجميع .4

تجميع المعطيات من التقارير الواردة على الوزارة من المندوبيات الجهوية لشؤون يتم 

 المرأة واألسرة.

  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5

 أة واألسرة.التقارير الواردة الوزارة من المندوبيات الجهوية لشؤون المر

 ديسمبر من كل سنة : تاريخ توفّر المؤشر .6

 (: القيمة المستهدفة للمؤشر .7

 إدارة شؤون األسرة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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III- قراءة في نتائج المؤشر  

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

  تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

 :لتطور المؤشررسم بياني  .3

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .4

 :بباجة وحي التضامن اإلرشاد والتوجيه األسريفضائي 

 الفضاءات. تجهيزمواصلة  -
إجللراء االنتللدابات الالزمللة لتسلليير المركللزين ) مللدير، أخصللا ي نفسللاني، أخصللا ي فللي  -

 تنظيف، حارسان( لكل مركز.القانون، أخصا ي اجتماعي، عون استقبال، عون 

ي ركلزممجلال لتسليير الاإلعالن عن فتح بلا  الترشلحات لفا لدة الجمعيلات الناشلطة فلي  -
 اإلرشاد والتوجيه األسري.

 في صورة التسيير عن طريق جمعياتإعداد اتفاقية شراكة وعقد برنامج  -

 الية:لتنفيذ األنشطة الت إمضاء اتفاقية شراكة وعقد برنامج وتحويل االعتمادات -
 التوجيه واإلرشاد النفسي والصحي،  

  واإلرشاد القانونيالتوجيه 

 تنمية الوعي والسلون الحضاري لدى الفرد واألسرة والمجتمع،التوعية والتحسي  ل 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 التقديـرات 2018 اإلنجازات

2015 2016 201

7 

2019 2020 2021 

 1.1.2.1المؤشر: 

ذات جودة عالية خدمات 

ويسيرة النفاذ لكافة أفراد 

األسر دون تمييز 

بالفضاءات الراجعة 

بالنظر للوزارة بمختلف 

 الجهات

 

فضاء 

مطابق 

 للمواصفات

- 2 2 5 5 5 5 
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 ،تقديم خدمات أخرى في مجال اإلرشاد والتوجيه األسري عند االقتضاء 

  بالتنسيق مع المندو  الجهوي لشؤون المرأة  االجتماعي واالقتصادي ألفراد األسرةالتمكين

 واألسرة. 

 .تكوين لجنة متابعة -

 فضاء األسرة بغار الدماء من والية جندوبة-

 اإلرشاد والتوجيه األسري. ركزمتسيير مواصلة  -

 تنفيذ األنشطة المتمثلة في: -
 التوجيه واإلرشاد النفسي والصحي،  

  واإلرشاد القانونيالتوجيه 

  تنمية الوعي والسلون الحضاري لدى الفرد واألسرة والمجتمع،والتحسي  لالتوعية 

 ،تقديم خدمات أخرى في مجال اإلرشاد والتوجيه األسري عند االقتضاء 

 بالتنسيق مع المندو  الجهوي لشؤون المرأة واألسرة االجتماعي واالقتصادي ألفراد األسرةالتمكين 

 

  فضاءات األسرة والطفل:

  والكللللا  فضللللاءات بواليللللات القيللللروان والسواسللللي بالمهديللللة و السللللالطنية بسلللليدي بوزيللللد  5إحللللداث

متكامللللة لتسلللهيل نفلللاذ األسلللر للخلللدمات وتلللأهيلهم لمواجهلللة اإلشلللكاليات العال قيلللة والتربويلللة وباجلللة 

 والقيام بوظا فهم في كنف االستقرار والتماسم.

  وبمختلللللف رة والطفوللللة وكبلللار السلللن( )الملللرأة واألسلللل األسلللرأفلللراد تقلللديم خلللدمات متنوعلللة لجميللللع

منلللاطق الجمهوريلللة وتتمثلللل هلللذه الخلللدمات فلللي جمللللة ملللن األنشلللطة كاإلرشلللاد والتوجيللله والتكلللوين 

 لة والطفولة المبكرة وكبار السن.واإلحاطة بالطفو والتثقيف

 ال توجد نقائص تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : .5

 

 

 بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء
 

 

 :2.1.2.1 : المؤشر رمز

 أسرة ذات وضعيات خصوصية تم تمكينها اقتصاديا سنويا 175 :تسمية المؤشر

 ديسمبر من كل سنة تاريخ تحيين المؤشر:

IV- الخصائص العامة للمؤشر  
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 المرأة واألسرة البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1

 األسرة :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 النهوض باألسر وتحقيق رفاهها يرجع إليه المؤشر :الهدف الذي  .3

عدد األسر ذات الوضعيات الخصوصية  تحديدالمؤشر من يمّكن هذا  :تعريف المؤشر .4

 بخدمات الدعم االقتصادي والمرافقة. المنتفعة

 كمي :شرنوع المؤ .5

 : مؤشر نتيجةطبيعة المؤشر .6

اإلدارة المركزية والمندوبيات  التفريعات )حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهوية...( .7

 الجهوية لشؤون المرأة واألسرة والجمعيات الناشطة في مجال األسرة

V- التفاصيل الفنية للمؤشر  

المنتفعة بخدمات  عدد األسر ذات وضعيات خصوصيةمجموع  طريقة احتساب المؤشر:.1

 الدعم االقتصادي )مشاريع اقتصادية صلرى بواليات ذات أولوية التدخل(

 كمية )أسرة( وحدة المؤشر:.2 

األسر ذات الوضعيات الخاصة بأعداد  إحصائيات تتعلقالمعطيات األساسية  الحتساب المؤشر: .3

 بخدمات الدعم االقتصادي والمرافقة المنتفعة

تجميع يتم  طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش )إستمارة، تقرير، إستبيان...(.4

 التقارير الواردة على الوزارة من المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرة.المعطيات من 

التقارير الواردة الوزارة من المندوبيات الجهوية مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:.5     

 لشؤون المرأة واألسرة.

 ديسمبر من كل سنة : تاريخ توفّر المؤشر.6

 أسرة سنويا 175 :القيمة المستهدفة للمؤشر.7

 إدارة شؤون األسرة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج.8

VI- قراءة في نتائج المؤشر  

 مؤشر قيس األداء: 
 التقديـرات 2018 اإلنجازات الوحدة
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   سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:.2

 :رسم بياني لتطور المؤشر.3

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .4

 مرغبتهقدراتهم وعلى العمل في إختصاصات متعددة وفقا ل ينأسر قادر افراد تدريب ورسكلة  -

 ،مواستعداده

 في كيفية تسيير مؤسسة صلرى، متكوينه -

 تجارية وفي مجال الصناعات التقليدية. وأعلى بعث مشاريع فالحية  ممساعدته -

 .ممشاريع ومتابعتهالإثر بعث  ممرافقته -

 ال توجد نقائص بالمؤشر :تحديد أهم النقائص المتعلقة  .5

 

 

 

 

 

2015 2016 201

7 

2019 2020 2021 

 175: 2.1.2.1المؤشر

أسرة ذات وضعيات 

خصوصية تم تمكينها 

 اقتصاديا سنويا

 

 كمي

 أسرة

- 100 

 

 أسرة

153 

 

 أسرة

175 

 أسرة

175 

 أسرة

175 

 أسرة

300 

 أسرة
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 بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء
 

 

 1.2.2.1 : المؤشر رمز

 ألف أسرة منتفعة بدورات توعية وتثقيف وتأهيل سنويا. 25 :تسمية المؤشر

 ديسمبر من كل سنة تاريخ تحيين المؤشر:

 

VII- الخصائص العامة للمؤشر  

 واألسرةالمرأة  البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:.  1 

 األسرة :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر.2

 تعزيز تماسم األسرة وحمايتها الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :.3

يمكن هذا المؤشر من التعّر  على عدد األسر المنتفعة بدورات توعية  :تعريف المؤشر.4

 وتثقيف وتأهيل سنويا.

 مؤشر نتيجة :شرنوع المؤ.5

 كمي: رطبيعة المؤش .6

اإلدارة المركزية والمندوبيات الجهوية  التفريعات )حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهوية...(.7

 لشؤون المرأة واألسرة والجمعيات الناشطة في مجال األسرة

VIII- التفاصيل الفنية للمؤشر  
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 عدد األسر المنتفعة بدورات توعية وتثقيف وتأهيل سنوياتجميع  طريقة احتساب المؤشر: .1

 كمي أسرة المؤشر: وحدة.2

عدد األسر المنتفعة معطيات إحصائية تتضمن المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر: .3     

 بدورات توعية وتثقيف وتأهيل.

 

 طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش )إستمارة، تقرير، إستبيان...( .4

 وتأهيل. وتحسي  وتثقيف عدد األسر المنتفعة بدورات توعيةتجميع 

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:.5

التقارير الواردة من المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرة والتقاير المنجزة من قبل 

 .االدارة المركزية لشؤون األسرة

 ديسمبر من كل سنة : تاريخ توفّر المؤشر.6

 ألف أسرة سنويا. 25 : القيمة المستهدفة للمؤشر.7

 إدارة شؤون األسرة: مسؤول عن المؤشر بالبرنامجال.8

  قراءة في نتائج المؤشر .2

   سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

  تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:.2

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 اإلنجازات

2018 

 التقديـرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

ألف أسرة منتفعة  25

بدورات توعية وتثقيف 

 وتأهيل سنويا.

 

 

 

 كمي 

 أسرة

-- -- -- 5700 

 أسرة

25 

ألف 

 أسرة

ألف  25

 أسرة

ألف  25

 أسرة
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 :رسم بياني لتطور المؤشر.3

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .4

 توعية وتحسيس: -

وتوعوية بمختلف واليات الجمهورية لفا دة مختلف حملة تحسيسية  350تنظيم   -
 .أفراد األسر للتوعية بالقوانين التي تم تنقيحها أو وضعها

حصة توعية وتثقيف جهوية حول أهمية التوفيق بين الحياة المهنية  24تنظيم  -

 .والحياة األسرية  باعتماد  مقاربة المساواة  بين الجنسين بأماكن العمل وبالمنزل
حملة تحسيسية حول دعم الحوار داخل االسرة و مع محيطها  350تنظيم  -

 الخارجي.

 (إنتا  ونشر دعا م اتصالية ) مطويات معلقات......) لدعم الحوار داخل األسرة -
 

 :التربية الوالدية – 2

 عن كل والية. 02مكون في مجال التربية الوالدية بمعدل  48تكوين  -

 لفا دة األولياء في مجال التربية الوالدية.دورة تدريبية  350تنظيم  -

للتقليص من  دورة تدريبية في الثقافة الرقمية)دورتين عن كل والية( 24تنظيم  -
 الفجوة الرقمية بين األجيال

 بكل والية( 3تركيز نوادي لألسرة بالمدارس واالعداديات والمعاهد )  -
 إعداد الشباب للحياة الزوجية: – 3

شا  وشابة لتأهيلهم للحياة الزوجية  7000رة تدريبية لفا دة دو 350تنظيم  -

 بلديةشا  عن كل  20واألسرية بمعدل 

إنتا  ونشر دعا م اتصالية ) مطويات معلقات......( لتأهيل الشبا  للحياة  -

  األسرية

 

 الوساطة العائلية : - 4

ورشات تدريبيه )شمال ، وسط، جنو ( لفا دة العاملين في المجال   3تنظيم   -

 األسري،حول تنمية المهارات التفاعلية  في حل الخالفات األسرية  
 يوم إعالمي  حول الوساطة  العا لية   -

 إعداد دليل إجرا ي للوساطة العا لية . -

 إحداث وحدات محلية  لحل الخالفات األسرية -
 تربية المالية:ال – 5

 .دورة تدريبية حول التصر  الرشيد في ميزانية األسرة 350تنظيم 

 

 ال توجد نقائص تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : .5
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 بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء
 

 

 2.2.2.1 : المؤشر رمز

 أسرة ذات وضعية خصوصية تم تمكينها ومرافقتها ودعم قدراتها سنويا. 500 :تسمية المؤشر

 ديسمبر من كل سنة تاريخ تحيين المؤشر:

 

  الخصائص العامة للمؤشر .6

 المرأة واألسرة  البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1

 األسرة :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 تعزيز تماسم األسرة وحمايتها. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : .3

على عدد األسر ذات الوضعيات يمكن هذا المؤشر من التعّر   :تعريف المؤشر .4

 الخصوصية التي تم تمكينها ومرافقتها ودعم قدراتها سنويا

 مؤشر نتيجة :شرنوع المؤ .5

 كمي: رطبيعة المؤش  .6

 التفريعات )حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهوية...( .7

اإلدارة المركزية والمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرة والجمعيات الناشطة في مجال 

 األسرة

 

  التفاصيل الفنية للمؤشر .8

عدد األسر ذات الوضعيات الخصوصية المنتفعة التي تم تجميع  طريقة احتساب المؤشر: .1

 تمكينها ومرافقتها ودعم قدراتها سنويا.

 كمي أسرة وحدة المؤشر: .2

عدد األسر ذات معطيات إحصائية تتضمن المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر:  .3

 التي تم تمكينها ومرافقتها ودعم قدراتها سنويا.الوضعيات الخصوصية 
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 طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش )إستمارة، تقرير، إستبيان...(  .4

عدد األسر ذات الوضعيات الخصوصية التي تم تمكينها ومرافقتها ودعم قدراتها تجميع 

 سنويا.

الواردة من المندوبيات الجهوية التقارير  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5

 .لشؤون المرأة واألسرة والتقاير المنجزة من قبل االدارة المركزية لشؤون األسرة

 ديسمبر من كل سنة : تاريخ توفّر المؤشر .6

  أسرة سنويا. 500: القيمة المستهدفة للمؤشر .7

 إدارة شؤون األسرة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

  قراءة في نتائج المؤشر .9

   والتقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج )اإلنجازات(  .1

 

  تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

 :رسم بياني لتطور المؤشر .3

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .4

 

 

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 اإلنجازات

2018 

 التقديـرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 : 2.2.2.1المؤشر   

أسرة ذات وضعية  500

خصوصية تم تمكينها 

ومرافقتها ودعم قدراتها 

 سنويا

 

 كمي 

 أسرة

 

- - - 500 

 أسرة 

500 

 أسرة

500 

 أسرة

500 

 أسرة
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خيمة توعوية حول الوقاية من السلوكيات السلبية )العنف األسري، اإلرها   350تنظيم  -

 شخص. 3500لفا دة  المخدرات، الجريمة، الهجرة السرية، االتجار البشر(االنتحار 

 .في الشأن األسري قدرات المتدخليندورة دورة تكوينية لتنمية  24تنظيم  - 

 :األسرة المهاجرة 

حمالت توعية خالل فصل الصيف لفا دة األسر المهاجرة حول التنشئة  2تنظيم  -

يلة بوقايتهم من االنزالق نحو االنحرا  واألفكار االجتماعية ألبنا هم واألساليب الكف

 شخص 1000لفا دة  المتطرفة
دورات تحسيسية لتشجيع المهاجرين على االستثمار  وبعث المشاريع بأرض  4تنظيم  -

 الوطن

أبناء األسر المهاجرة المتبقية االجتماعية والنفسية بالمرافقة واإلحاطة تقديم خدمات  -
 أسرة. 500بأرض الوطن لفا دة 

 ي اضطرابات التعلموال ذفاإلحاطة بأمهات االط

 ال توجد تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : .5
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 بطاقات مؤشرات قيس األداء  4-2

 لبرنامج الطفولة
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 مؤشر قيس األداءبطاقة 

 2.1.1.2رمز المؤشر : -
 المنتفعين ببرنامج الرعاية بالعائلة: نسبة األطفال تسمية المؤشر -
 آخر السنة التربويةتاريخ تحيين المؤشر: -

 
 

 
 

 

 

 الطفولة:المؤشرالبرنامج الذي يرجع إليه  .1
 حماية األطفال وضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2
 ينتفع األطفال بالحماية ويتمتعون بكامل حقوقهمالهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3
الرعاية بالعائلة هو برنامج يستهدف فقيط األطفيال تعريف المؤشر)توضيح المفاهيم(:  .4

والذين تشكوا عائالتهم عجزا ماديا وغير معرضيين ألي  المراكز المندمجةبالمقيمين 
ومسياعدتها )عائلية طبيعيية أو بديلية( العائلية  حالة تهديد أخيرى، يهيدف إليى مرافقية

 دورها في اإلحاطة بطفلها .على استرجاع 
(/ Ind de produit( / مؤشر منتوج )ind de résultats) مؤشر نتائجنوع المؤشر: .5

 (Ind d’activitéمؤشر نشاط )

، )économique-efficacité socio(مؤشر نجاعة، )qualité(مؤشر جودة :طبيعة المؤشر .6

 (( efficienceمؤشر فاعلية 
 ...(حسب اإلدارات الجهوية، حسب الجهات)التفريعات: .7

 
 

 
 
 
 
المقيمين / عدد األطفال  بالعائلة الرعايةعدد األطفال المنتفعين ببرنامج )طريقة احتساب المؤشر:  .1

 بالمراكز المندمجة
 %وحدة المؤشر:  .2
 ، ةالعائلالرعايةبعدد األطفال المنتفعين ببرنامج المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3
 منظومة المراكز المندمجة،  :رطريقة  تجميع المعطيات االساسية الحتساب المؤش .4
 المراكز المندمجة المؤشر:مصدر المعطيات األساسية الحتساب  .5
 آخر السنةتاريخ توفر المؤشر: .6
 .2021سنة  % 83: القيمة المستهدفة للمؤشر .7
 السيدة سعاد مراد البكريالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8
 
 

 الخصائص العامة للمؤشر  -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر  -2
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1
 

مؤشرات قيس 

 أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 انجازات

2018 

 تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 

: 2.1.1.2المؤشر

نسبة األطفال 

المنتفعين ببرنامج 

 الرعاية بالعائلة

% 44.3 52 58 65 70 78 83 

 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .1
يةق العمةل بأهميةة اإليةداع يعود إلةى وعةي فر 2017سنة بالتدقيق في النتائج نالحظ أن ارتفاع النسبة 

العائلي، كما أن مجمل تقارير المتابعة  الخاصة باألطفال المنتفعين باإليةداع العةائلي تؤكةد أن برنةامج 
اإليةةداع العةةائلي يمكةةن مةةن تحقيةةق التةةوازن النفسةةي لألطفةةال، لةةذلك فنسةةبة إرتفةةاع األطفةةال المنتفعةةين 

يمكن من تحقيق التوازن النفسةي لألطفةال وتجسةين النتةائج  أخرىمن سنة إلى  باإليداع العائلي يرتفع
المدرسية وتحقيق اإلندماج في المجتمع والتقليص مةن فتةرة اإلقامةة بةالمركز المنةدمج ومةا قةد يترتةب 

 عنه من انعكسات سلبية.
 

 رسم بياني لتطور البرنامج: .2
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العائلةنسبة األطفال المنتفعين ببرنامج الرعاية ب

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .3
 

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر

 تقديرات

 المؤشر

 2019لسنة 

 والتدخالت األنشطةأهم 

 تقديرات

 اإلعتمادات

لألنشطة لسنة 

2018 

المؤشر

نسبة : 2.1.1.2

المنتفعين األطفال 

ببرنامج الرعاية 

 بالعائلة

83 

 2020 سنة
70 % 

طفال من  280تمكين -

 .يبرنامج اإليداع العائل

 

- 522 

بميزانيات 
المراكز 
 المندمجة.

 

 

 
 تحديد أهم  النقائص المتعلقة بالمؤشر: .4

هذا المؤشر هو عبارة عن معدل عام ال يعكم التفاوت بين المراكز المندمجة كما ال يعكم مدى جودة  -
بحاجيات االطفال المنتفعين بالبرنامج وأسرهم الخدمات المقدمة في اطار برنامج االيداع العائلي ومالءمتها 

 وبالتالي مدى القدرة على االدماج الفعلي وااليجابي لألطفال والشبان المعنيين.
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 مؤشر قيس األداءبطاقة 

 1.1.2.2رمز المؤشر : -

 نسبة إلتحاق األطفال بمؤسسات الطفولة المبكرةتسمية المؤشر : -

 آخر السنةالمؤشر :تاريخ تحيين  -
 
 

 
 

 

 الطفولةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1
 التنشيط التربوي االجتماعي والترفيه:البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2
ع األطفيال فييي إطيار تكييافؤ الفيرص بحقهييم فييي يتمتييالهةدف الةةذي يرجةع إليةةه المؤشةر:  .3

 ذي الجودة والتنشيط التربوي االجتماعي المتنوع 
يقصةد بالتنشةيط التربةوي اإلجتمةاعي المتنةوع وذي  تعريف المؤشر)توضيح المفةاهيم(: .4

الجةةودة مجموعةةة الخةةدمات واألنشةةطة التةةي تسةةاهم فةةي تطةةوير قةةدرات الطفةةل الذهنيةةة 
واإلجتماعيةةةة واإلبداعيةةةة وتنميةةةةة خصائصةةةه النفسةةةةية  والنفسةةةية الحركيةةةة والعاطفيةةةةة

 . والعالئقية من أجل دعم نموه الشامل والمتوازن
(/ Ind de produit( / مؤشر منتوج )ind de résultats) مؤشر نتائجنوع المؤشر: .5

 (Ind d’activitéمؤشر نشاط )

، (efficacité socio-économique)، مؤشر نجاعة (qualité)مؤشر جودة :طبيعة المؤشر .6

 (( efficienceمؤشر فاعلية 
 ..(، حسب الجنسحسب اإلدارات الجهوية، حسب الجهات)التفريعات: .7

 
 

 
 
 
العييدد  /بمؤسسييات الطفوليية المبكييرة العمومييية والخاصيية عييدد األطفييال طريقةةة احتسةةاب المؤشةةر: .1

 سنوات. 4 -3الجملي لألطفال في الشريحة العمرية 
 نسبة مائوية % وحدة المؤشر: .2
بمؤسسات الطفولة المبكرة العموميية والخاصية عدد األطفال المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3

 سنوات 4 -3والعدد الجملي لألطفال في الشريحة العمرية 
وجميع تقارير، المنظومة المعلوماتية لمتابعية : طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .4

 المعطيات الخاصة بمؤسسات التربية ما قبل المدرسة
 تقاريرالمندوبيات، المعهد الوطني لإلحصاءمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5
 آخر السنة:تاريخ توفر المؤشر .6
 2021سنة  % 65: القيمة المستهدفة للمؤشر .7
 السيدة سعاد مراد البكريالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8

 

 الخصائص العامة للمؤشر  -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1
 

مؤشرات قيس  

 أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تقديرات 2018 انجازات 

2014 2015 2016 2019 2020 2021 

: 1.1.2.2المؤشر
نسبة إلتحاق األطفال 
بمؤسسات الطفولة 

 المبكرة

% 32.95 34.43 31.5 38 50 60 65 

 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2
يعود باألسام إلى العمل ضمن البرنامج التنفيذي  2020نقدر ارتفاعا لهذه النسبة خالل سنة 

، خاصة منه المحور األول والذي 2017/2025لإلستراتيجيا متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة 

 سنوات(، وذلك بـ: 3-45وتحسين جودة الخدمات والبرامج لألطفال في سن )ينص على  تعميم 
سنة  2400الترفيع في عدد األطفال المنتفعين ببرنامج دعم أبناء العائالت المعوزة وفاقدي السند من  -  

 2019طفل في موفى  8700،إلى 2018سنة  4444إلى  2017
، إضافة إلى استكمال أشغال 2016إحدا  عدد من مؤسسات الطفولة المبكرة المبرمجة خالل  -  

فضاءات الطفولة المبكرة بمؤسسات الطفولة العمومية وانطالق نشاطها في مفتتح السنة التربوية 
2018، 

وريا   مؤسسة خاصة )محاضن 2017برنامج التمكين اإلقتصادي للمرأة والذي تم من خالله إحدا  -

 أطفال( ممولة من خالل برنامج رائدة
البح  عن حلول قانونية إلعادة إستغالل ريا  األطفال البلدية التي تم تهيئتها وتجهيزها، وذلك في  -  

 إطار استرجاع دور الدولة في توفير مقومات التربية ذات الجودة في الطفولة المبكرة،
يداعات صندوق "طفولتي"  لدعم اإلستثمار في قطاع الطفولة إستغالل الموارد المالية المتأتية من إ - 

 المبكرة والرفع من نسب النفاذ إلى خدمات التربية ما قبل المدرسة.
 رسم بياني لتطور البرنامج: .3
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بكرة نسبة إلتحاق األطفال بمؤسسات الطفولة الم

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .4
 

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر 

 تقديرات

 المؤشر

 2019لسنة 

 والتدخالت األنشطةأهم 

 

 تقديرات

 اإلعتمادات

لألنشطة لسنة 

2018 

المؤشر

نسبة : 1.1.2.2

إلتحاق األطفال 

بمؤسسات الطفولة 

 المبكرة

65 % 

 2020 سنة
50 % 

 8700حوالي  إدراج -

طفل من أطفال العائالت 
المعوزة برياض 

 األطفال.
 فضاءات تهيئة -

 الطفولةالمبكرة
 مستوى تقييم دراسة -

 األطفال برياض الخدمات

- 2000 

 تعهدا
 

- 1024 

 دفعا
 دفعا 46 -

 
 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: .5

هذا المؤشر هو عبارة عن معدل عام ال يعكم التفاوت بين الجهات في نسب االلتحاق كما ال يعكم التدخل 

استثمار هدفه التقليص من هذا التفاوت ال يمكن مالحظته بصفة جلية. العمومي في هذا المجال وأي
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 مؤشر قيس األداءبطاقة 

 2.1.2.2رمز المؤشر : -

نسبة األطفال المنتفعين بخدمات التنشيط في المؤسسات العمومية تسمية المؤشر : -
 والخاصة

 تاريخ تحيين المؤشر : -
 
 

 
 

 

 

 : الطفولةيرجع إليه المؤشر  .البرنامج الذي 1
 : التنشيط التربوي االجتماعي والترفيهالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر.2
األطفال في إطار تكافؤ الفرص بحقهم في  : يتمتعالهدف الذي يرجع إليه المؤشر.3

 التنشيط التربوي االجتماعي المتنوع ذي الجودة
: قيس نسبة األطفال المنتفعين بخدمات التنشيط تعريف المؤشر: توضيح المفاهيم-.4

بمؤسسات الطفولة العمومية والخاصة ) نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، 
مراكز مندمجة، منتزهات للطفل والعائلة، مراكز إعالمية، محاضن مدرسية، نوادي 

لألطفال بين أطفال ونوادي إعالمية خاصة( في مجال التنشيط مقارنة بالعدد الجملي 

 سنة.  18 -5سن 
 Ind de( / مؤشر منتوج )ind de résultats) : مؤشر نتائج. نوع المؤشر5

produit( مؤشر نشاط /)Ind d’activité) 

-efficacité socio)، مؤشر نجاعة (qualité). طبيعة المؤشر: مؤشر جودة 6
économique) مؤشر فاعلية ،efficience )) 

 . التفريعات: )حسب الجهات(. 7
 

 
 

 
 
: عدد األطفال المنتفعين بخدمات التنشيط بمؤسسات الطفولة العمومية طريقة احتساب المؤشر.1

 x 100سنة  18إلى  05والخاصة في مجال التنشيط / العدد الجملي لألطفال من 

 : نسبة مائويةوحدة المؤشر.2
:عدد األطفال المنتفعين بخدمات التنشيط بنوادي األطفال األساسية الحتساب المؤشرالمعطيات .3

القارة والمتنقلة  ومنتزهات الطفل والعائلة و مراكز اإلعالمية ومركبات الطفولة والمراكز المندمجة 

 18-05والمحاضن المدرسية ونوادي األطفال الخاصة ونوادي اإلعالمية الخاصة و عدد األطفال )

 نة (.س
 : استمارة، احصائياتطريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر.4

 الخصائص العامة للمؤشر  -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر -1
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:المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرة، المركز مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر.5

 الوطني لإلعالمية الموجهة للطفل، مكتب التخطيط والبرمجة، المعهد الوطني لإلحصاء
 : في نهاية كل سنةرتاريخ توفر المؤش.6

 %48: .القيمة المستهدفة للمؤشر7

 : السيدة سعاد مراد البكريالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
 

 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1
 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تقديرات 2018 انجازات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 

نسبة :2.1.2.2المؤشر

األطفال المنتفعين بخدمات 

التنشيط في المؤسسات 

 والخاصةالعمومية

   40 42 44 46 48 

 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

التنشيط  نسبة األطفال المنتفعين بخدمات% كنسبة تقديرات انجاز لمؤشر 44لقد تم وضع نسبة  -

خاصة وأنه قد تم تحقيق نسبة إنجاز للمؤشر 2019بالنسبة لسنة  في المؤسسات العمومية والخاصة

 .2019و 2018وبناء على ذلك تمت مراجعة تقديرات سنتيي  2017سنة  % 40
 
 رسم بياني لتطور البرنامج: .3
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في نسبة األطفال المنتفعين بخدمات التنشيط
المؤسسات العمومية والخاصة

 قراءة في نتائج المؤشر -2
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .4

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر

 تقديرات

 المؤشر

لسنة 

2019 

 والتدخالت األنشطةأهم 

 تقديرات

 اإلعتمادات

لألنشطة لسنة 

2018 

المؤشر

نسبة  :2.1.2.2

األطفال المنتفعين 

بخدمات التنشيط في 

المؤسسات 

 والخاصةالعمومية

48 % 

 2021 سنة
44 

 إحدا  نوادي األطفال. -
 
 

 صيانة نوادي األطفال  -
 
 

 مركبات الطفولة.صيانة  -
 
 
 

 صيانة نوادي اإلعالمية -
 

صيانة المراكز المندمجة  -
 للشباب والطفولة
 

 
 تجهيز مركز اإلعالمية -

 
 تجهيز المراكز المندمجة -

 

-  
توسعة مركز اصطياف  -

 الحمامات
 

 إتمام بناء مركز  -
 اصطياف األطفال بجرجيم

 
 
 مؤسسات الطفولةتجهيز -
-  

- 500 

 تعهدا
 

- 1000 

 تعهدا
 

- 1000 

 تعهدا
 

- 709 

 تعهدا
 

- 3000 

 تعهدا
 

 

- 200 

 تعهدا
 

- 500 

 تعهدا

 

- 613 

 تعهدا

 
- 1000 

 دفعا

 
 أد 1500 -
-  

 
:صعوبة قيم المؤشر لضعف المنظومة اإلحصائية  تحديد أهم  النقائص المتعلقة بالمؤشر  .5
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 بطاقة مؤشر قيس األداء

 1.1.3.2رمز المؤشر: -

 معدل ساعات التكوين لكل إطارفي السنةتسمية المؤشر:  -
 سبتمبرتاريخ تحيين المؤشر:  -

 
 

 
 

 الطفولة: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1
 : التجديد البيداغوجي وتنمية الكفاءات.البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2
: تطوير الكفاءة المهنية لدى مختلف الفاعلين في المؤشرالهدف الذي يرجع إليه  .3

 مؤسسات الطفولة.
 : يعنى هذا المؤشر تعريف المؤشر. 4

(/ Ind de produit/ مؤشر منتوج ) (ind de résultatsمؤشر نتائج )نوع المؤشر:.. 5

 (Ind d’activitéمؤشر نشاط )

، مؤشر )économique-efficacité socio(مؤشر نجاعة  ،)qualité(مؤشر جودة :طبيعة المؤشر..6

 (( efficienceفاعلية 
 حسب اإلدارات الجهوية...( حسب الجهات،)التفريعات:.7

 

 
 
 عدد ساعات التكوين الجملي خالل السنة / عدد اإلطارات: طريقة احتساب المؤشر .1
 ساعة/ إطار / سنة: وحدة المؤشر .2

عدد اإلطارات العاملة، عدد ساعات التكوين على :األساسية الحتساب المؤشرالمعطيات  .3
 المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي

تقارير المندوبيات وتقارير اإلدارة العامة : طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .4
 للطفولة

للمصالح الجهوية في جميع  التقارير التكوينية: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5
 التخصصات، التقارير التقييمية للبرامج الوطنية الموجهة لكافة اإلطارات.

 سبتمبر : تاريخ توفر المؤشر .6
 .2021ساعة/إطار/سنة سنة  15: القيمة المستهدفة للمؤشر .7
 السيدة سعاد مراد البكري: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

 

 
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1
2.  

 
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1

 

 الخصائص العامة للمؤشر  -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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مؤشرات قيس  

 أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تقديرات 2018 انجازات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 :المؤشر  

معدل ساعات 

التكوين لكل 

 إطار في السنة

%  2.1 3 8 10 12 15 

 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2
 

 رسم بياني لتطور البرنامج: .3
 

 
 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .4

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر

 تقديرات

 المؤشر

 2019لسنة 

 والتدخالت األنشطةأهم 

 تقديرات

لألنشطة  اإلعتمادات

 2018لسنة 

: المؤشر

معدل ساعات 

التكوين لكل 

إطار في 

 السنة

15 

 ساعة/إطار/سنة

 2021 سنة

10 

 ملتقيات للتكوين -
 تكوين المتفقدين -

التكوين الجهوي المدرج 
 بميزانيات المندوبيات

- 51.100 
- 15 

240 

المؤشر ال يبين مدى تالؤم عدد العمليات التكوينية مع  اهذ بالمؤشر:المتعلقة  أهم النقائصتحديد .5
 احتياجات اإلطارات كما ال يعكم العدد الفعلي للمنتفعين بالتكوين.
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 بطاقات مؤشرات قيس األداء 4-3

 لبرنامج المسنين
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 األداءبطاقة مؤشر قيس 

 1.1.1.3:  رمز المؤشر -

 .دورية الزيارات للمسنين الفاقدين لالستقاللية:  تسمية المؤشر -

 ---- : تاريخ تحيين المؤشر -

 
 
 

 

 . كبار السنالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 الرعا ية للمسنين.الخدمات البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر )إن أمكن ذلك(:  .2
الرفع من جودة الخدمات االجتماعية والصحية للمسنين الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3

 في وسطهم الطبيعي.

هذا المؤشر إلى الرفع من تواتر عدد  يهد تعريف المؤشر: توضيح المفاهيم:  .4
الخدمات الزيارات التي يقوم بها أعوان الفرق المتنقلة للمسن الواحد في الشهر لتقديم 

 االجتماعية والصحية للمسنين داخل أسرهم.

   مؤشر كمي: نتا ج.نوع المؤشر:  .5

 الجمعيـــات العاملة في مجال المسنين.التفريعات:  .6

 
 

 
 مقيـــــ .طريقة احتساب المؤشر:  .1

 كّمي.وحدة المؤشر:  .2

الزيارات التي يقوم بها أعوان الفريق عدد المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3
المتنقل لتقديم الخدمات االجتماعية والصحية للمسنين الفاقدين للسند في مقر إقامتهم في 

 الشهر.

تقارير أنشطة الجمعيات طريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .4
 والزيارات الميدانية.

إحصا يات إدارية ) المندوبيات شر: مصدر ونوع المعطيات األساسية الحتساب المؤ .5

 الجهوية وإدارة المسنين ( والجمعيات الجهوية والمحلية لرعاية المسنين.
 جانفي من كل سنة (. 15جويلية +  15مرتين في السنة )تاريخ توفر المؤشر:  .6

الرفع من عدد الزيارات المسداة للمسنين داخل أسرهم لبلوغ القيمة المستهدفة للمؤشر:  .7

 (.2020زيارات للمسن الواحد في الشهر )سنة  03معدل 
رئيم مصلحة ، أخصائية نفسانية، هناء المهذبيالسيدة  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8

 المنظمات والجمعيات.
 
 

 

 

 الخصائص العامة للمؤشر-1

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1
 
مؤشرات قيس  

  أداء

 الهدف:  

وحدة 

 القيس

 تقديرات 2018 انجازات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 1.1.1.3المؤشر  

عدد الزيارات 

 للمسنين

 كمي

 

زيارة في 

 الشهرين

زيارة 

في 

 الشهرين

زيارة 

في 

 الشهرين

زيارة في 

 الشهر

02 

زيارتين 

 في الشهر

02 

زيارتين 

 في الشهر

03 

زيارات 

في الشهر 

للمسن 

 الواحد

 

تطور عدد الزيارات تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:  .2

المسداة للمسن الواحد في الشهر مقارنة بعدد الزيارات ودوريتها في السنوات 
  المنقضية.

 

 رسم بياني لتطور البرنامج:   .3

 

                                 

 
 
 
 

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  -4

 مراجعة اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الجمعيات المسيرة لفرق متنقلة. -

1 1 1 1

2 2

3

2 2 2

1 1 1 1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

عدد الزيارات مدة التواتر
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 مراجعة أنموذ  تقرير أنشطة الفرق ومعايير إسناد المنح. -

تلطية كافة الفرق المتنقلة الجهوية والمحلية بأطباء وأعوان إحاطة حياتية وسواق  -
 م في إطار عقود عمل محددة المدة تُبرم بين الجمعية والعون المعني.وذل

تصويب تدخالت الفرق المتنقلة من أجل تحقيق أهدافها النوعية وذلم عبر متابعة  -

 أنشطتها  وتأمين  خدمات المرافقة الفنية.
 إسناد منح للجمعيات المشرفة على تسيير الفرق. -

 لفرق.تنظيم زيارات تفقّد لبعض هذه ا -

إنجاز دراسة تقييمية ألنشطة الفرق المتنقلة وذلم في إطار تطوير وتصويب  -
 تدخالتها.

 تمكين قدرات الفرق المتنقلة بتنظيم دورة تكوينية في اللرض. -
 

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر -5

 .مصداقية المعطى المقدّم من طر  الجمعيات 
  منهجية موحدة للتدخل.عدم اعتماد الفرق المتنقلة على 

 .اقتصار موارد الجمعيات على الدعم المادي المقدم من طر  الدولة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقة مؤشر قيس االداء

 2.1.1.3:  رمز المؤشر -

 : عدد المسنين المكفولين لدى عا الت حاضنة. تسمية المؤشر -

 ----تاريو تحيين المؤشر :  -
 

 
 

 . كبار السنالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1

 الخصائص العامة للمؤشر -1
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الخدمات الرعا ية البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر )إن أمكن ذلك(: .2

 للمسنين.
الرفع من جودة الخدمات االجتماعية والصحية الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3

 في وسطهم الطبيعي.             للمسنين

يهد  هذا المؤشر إلى الرفع من عدد المسنين هيم: تعريف المؤشر: توضيح المفا.4
الفاقدين للسند العا لي المكفولين من قبل أسر بديلة مع الترفيع في عدد العا الت 

 الحاضنة تدعيما لمبدأي التضامن والتكافل االجتماعيين.

 كمي / نتا ج . مؤشرنوع المؤشر: .5
 العا الت الكافلة لمسنين.التفريعات: .6

 
 

 
 مقيـــــ  )اعتمادا على قرارات صر  المنحة(.طريقة احتساب المؤشر:  .1

 كمي.وحدة المؤشر:  .2

 المسنين المكفولين لدى أسر بديلة. عددالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 قرارات صر  المنحة.طريقة  تجميع المعطيات االساسية الحتساب المؤشر:  .4

إحصا يات إدارية )المندوبيات مصدر المعطيات االساسية الحتساب المؤشر:  .5
 اإلدارات الجهوية للشؤون االجتماعية(.  -الجهوية للمرأة واألسرة

 أشهر. 03كل تاريخ توفر المؤشر:  .6

مسنين مكفولين لدى أسر بديلة في السنة  10بـ  الزيادةالقيمة المستهدفة للمؤشر:  .7
 .2018مسنا مكفوال مع موفى سنة  100لبلوغ 

السيدة إيمان بالشيو، متصر  مستشار، كاهية المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8

 مدير رعاية كبار السن.
 

 
 

 
 

 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:  .1
 

مؤشرات قيس  أداء 

 : 

: الرفع 1.1.3الهدف 

من جودة الخدمات 

االجتماعية والصحية 

وحدة 

 القيس

 انجازات 

2018 

 تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 للمسنين 

: 2.1.1.3المؤشر 

عدد المسنين 

المكفولين لدى 

 حاضنة.عائالت 

 130 120 116 100 74 97 96 كمي

 

تطور عدد المسنين تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: . 2
 المكفولين لدى أسر حاضنة مقارنة بالسنوات الثالث المنقضية.

 

 رسم بياني لتطور البرنامج:  . 3

 

 
 

 . أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  4

 إسناد منح للعا الت الكافلة عن طريق المندوبيات الجهوية للمرأة واألسرة.  -

تنظيم ملتقيات توعوية وتحسيسية الستقطا  عا الت راغبة في الكفالة بالتعاون   -

 في المجال. والتنسيق بين الوزارة وهياكلها الجهوية والجمعيات العاملة

مزيد التعريف بالبرنامج عبر وسا ل اإلعالم المسموعة والمر ية والمكتوبة   -

 وذلم في إطار خطة اتصالية متكاملة .
 

 : . تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر5

 صعوبة في تحيين المؤشر.  -

 .عا الت راغبة في احتضان مسنين استقطا صعوبة في   -

تدخل عديد األطرا  في تكوين ملفات الكفالة مما يؤثر سلبا على سيرورة الملف   -

 .اإلداري
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 بطاقة مؤشر قيس األداء.

 .1.2.1.3رمز المؤشر  -

 تسمية المؤشر : نسبة التلطية المباشرة. -

 ----تاريو تحيين المؤشر :  -
 

 
 

 . كبار السن: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر. 1

 الخدمات الرعا ية للمسنين.. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر )إن أمكن ذلك(: 2

 تحسين ظرو  العيش بمؤسسات رعاية المسنين.. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 3

هذا المؤشر إلى تحسين ظرو  اإلقامة  يهد . تعريف المؤشر: توضيح المفاهيم: 4 
بمؤسسات رعاية المسنين والمتعلقة أساسا بالترفيع في نسبة التلطية باألعوان وبدعم 

الحاجيات األساسية للمقيمين من حيث التلذية والنظافة والرعاية الصحية والطاقة 

 والترفيه...
   مؤشر كمي.. نوع المؤشر: 5

للتضامن االجتماعي وجمعيات رعاية المسنين المشرفة  االتحاد التونسي. التفريعات: 6

 على تسيير مؤسسات الرعاية.
 

 
 

 مقيـــــ . .طريقة احتساب المؤشر:1

 كّمي..وحدة المؤشر: 2

 نفقات التسيير -عدد األعوان العاملين بالمراكز.المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: 3

تقارير االتحاد التونسي للتضامن                                                .طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: 4

 االجتماعي وجمعيات رعاية المسنين المشرفة على تسيير مؤسسات الرعاية.
التحاد التونسي إحصا يات إدارية )ا.مصدر ونوع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: 5

 للتضامن االجتماعي(.

 سداسي..تاريخ توفر المؤشر: 6
 .جودة الخدمات المسداة للمقيمين داخل مؤسسات الرعاية.القيمة المستهدفة للمؤشر: 7     

 كاهية مدير رعاية كبار السن –إيمان بالشيو .المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: 8

 
 
 
 

 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:   .1

 العامة للمؤشرالخصائص  -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 مؤشرات قيس  أداء

: تحسين 2.1.3الهدف 

ظروف العيش 

بمؤسسات رعاية 

 المسنين

وحدة 

 القيس

تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات إنجازات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

: 1.2.1.3المؤشر 

 نسبة التغطية المباشرة

 

 كمي

 

37.8 

 

44.5 47.5 49.74 55.73 55.73 55.7

3 

 

الترفيع في الكلفة اليومية . تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: 2

 للمسن الواحد مقارنة بالتكلفة اليومية في السنوات السابقة.
 

 . رسم بياني لتطور البرنامج:  3

 2019-2015تطور نسبة التغطية المباشرة 

 دينار / مسن

 

 
 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: . 4

للرفع من نسبة التلطية بأعوان الرعاية  كبار السندعم االنتدابات بمؤسسات رعاية  -
 المباشرة واإلطارات الطبية وشبه الطبية.

 دعم أبوا  التلذية والنظافة والرعاية الصحية والطاقة. -

 معلوماتية لمتابعة سير عمل مؤسسات الرعاية.. إرساء منظومة -
 إبرام شراكة مع جمعية لتنشيط المقيمين وترفيههم. -

 تكثيف المرافقة النفسية للمقيمين بمؤسسات الرعاية. -

37.8
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 إحداث خلية إنصات بكل مؤسسة. -

 دعم تكوين اإلطارات واألعوان العاملين بمؤسسات الرعاية. -
 

 :المتعلقة بالمؤشرتحديد أهم النقائص  -5

 تعدد الهياكل المتدخلة في مؤسسات الرعاية.  -

ضعف الموارد الذاتية ومساهمة الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية في   -
 الميزانية.

 ضعف االمكانيات المادية. -
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 بطاقة مؤشر قيس االداء

 .2.2.1.3رمز المؤشر :  -

 تسمية المؤشر :نسبة التلطية غير المباشرة. -

 ----تاريو تحيين المؤشر :  -
 
 

 

 

 . كبار السن. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: 1

 الخدمات الرعا ية للمسنين.. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر )إن أمكن ذلك(: 2
 تحسين ظرو  العيش بمؤسسات رعاية المسنين.. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 3

هذا المؤشر إلى تحسين ظرو  اإلقامة  يهد تعريف المؤشر: توضيح المفاهيم:  4 

بمؤسسات رعاية المسنين والمتعلقة بالخصوص بتحسين البنية األساسية والتجهيزات 
 ى الترفيع في طاقة استيعا  البعض منها.لتستجيب لخصوصيات المقيمين بها إضافة إل

   مؤشر كمي.. نوع المؤشر: 5

االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي وجمعيات رعاية المسنين المشرفة . التفريعات: 6
 على تسيير مؤسسات الرعاية.

 

 
 

 
 مقيـــــ . .طريقة احتساب المؤشر:1

 كّمي..وحدة المؤشر: 2

 عدد طلبات العروض والمشاريع المنجزة..المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: 3
تقارير االتحاد التونسي للتضامن                                                .طريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: 4

 ؤسسات الرعاية.االجتماعي وجمعيات رعاية المسنين المشرفة على تسيير م

إحصا يات إدارية )االتحاد التونسي .مصدر ونوع المعطيات االساسية الحتساب المؤشر: 5
 للتضامن االجتماعي(.

 سداسي..تاريخ توفر المؤشر: 6

 تحسين ظرو  اإلقامة من حيث البناءات والتجهيزات.القيمة المستهدفة للمؤشر: 7     
 كاهية مدير رعاية كبار السن –بالشيو  إيمان.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: 8

 
 
 

 
 

 . سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: 1

 تقديرات إنجازات انجازات وحدة  مؤشرات قيس  أداء

 الخصائص العامة للمؤشر -1

 قراءة في نتائج المؤشر -3

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2
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: 2.1.3الهدف 

تحسين ظروف 

العيش بمؤسسات 

 رعاية المسنين

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 القيس

: 2.2.1.3المؤشر 

نسبة التغطية غير 

 المباشرة

كمي 

 كيفي

 

12.5 

 

7.8 

 

7.8 

 

14.54 

 

15.25 

 

15.25 

 

 . تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: 2    

تطور حجم االعتمادات المخصصة للبناءات والتجهيزات ووسا ل النقل لفا دة مؤسسات رعاية  -
 مقارنة بالثالث سنوات المنقضية.المسنين 

 . رسم بياني لتطور البرنامج: 3
  2019-2015تطور نسبة التغطية المباشرة 

 دينار / مسن

 
 

 . أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: 4 

  تحسين البنية األساسية لتستجيب لخصوصيات المقيمين وإعداد دراسات فنية

 لمشاريع البناءات والصيانة والتهيئة المبرمجة. 

 .الترفيع في طاقة استيعا  بعض المؤسسات 

 :9201أشغال البناءات والتهيئة والصيانة والتجهيز المبرمجة لسنة 

 البناءات والتهيئة:
 :التهيئة* 
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 متواصلة:مشاريع  -

   :دفعا(. 100أد )تعهدا و 200تهيئة مراكز رعاية المسنين 

 أد. 65:  بسوسة ركز رعاية المسنينعزل السطو  بم   

  أد 65 :بقرمباليةتهيئة وصيانة مركز رعاية المسنين. 

   أد. 250: بالقيروانتهيئة مركز رعاية المسنين 

  أد.  350: بسيدي بوزيدتهيئة مركز رعاية المسنين 

 أد. 150بالقصرين:  تهيئة مركز رعاية المسنين 

 أد. 650بباجة:  تهيئة مركز رعاية المسنين 

  :أد. 150تجهيز مراكز رعاية المسنين 

 مشاريع جديدة: -

 أد. 100بمنوبة:  مركز رعاية المسنينإعداد دراسة تهيئة شاملة ل 

  أد. 95بجندوبة:  مركز رعاية المسنينتهيئة 

 أد. 600لمؤسسة المرحوم الصادق ادري  بقمرت:  تركيز األلوا  الشمسية 

 أد. 165بقفصة:  مركز رعاية المسنينبناء السور ومحل تمريض وملسل  ب 

 * التجهيزات: 

  :أد. 500تجديد تجهيزات المراكز 

لمتابعة مؤسسات رعاية كبار السن )اختيار مكتب دراسات إلعداد  إرساء منظومة معلوماتية* 

 .أد 150دراسة مفصلة(: 
 

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر -5 

 .تعدد الهياكل المتدخلة في مؤسسات الرعاية - 

 تعطل بعض المشاريع بسبب بطئ االجراءات االدارية. - 
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 بطاقة مؤشر قيس األداء
 

 1.1.2.3:  رمز المؤشر -

  : عدد  الكفاءات الموظفة والمنخرطة بالسجل تسمية المؤشر -

 ---:  تاريخ تحيين المؤشر -

 
 

 
 . كبار السنالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : .1
في الحياة  كبار السنإدما  البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر )إن أمكن ذلك(:  .2

 .العامة

 توظيف واستثمار كفاءات وخبرات كبار السن.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3

يهد  هذا المؤشر إلى الرفع من فرص إدما   تعريف المؤشر: توضيح المفاهيم: .4

 كفاءات وخبرات كبار السن المنخرطين بالسجل وتوظيفها في منظومة التنمية.

 كمي/ نتا ج  نوع المؤشر: .5

 وكبار السن. وزارة المرأة و األسرة و الطفولة: الجمعية / التفريعات .6

 
 

 
 : مقي  طريقة احتساب المؤشر .1
 : كمي.وحدة المؤشر .2

عدد الكفاءات من كبار السن التي تم توظيفها  المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 والمنخرطة بالسجل.

 طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:   .4
بطاقات وصف فنية وقا مة في الخدمات المنجزة لفا دة الجمعيات والمؤسسات   -

 العمومية والخاصة من قبل الكفاءات المنخرطة بالسجل. 
 اتفاقيات شراكة بين الجمعية والهياكل المستفيدة .  -

 : إحصا يات إدارية )إدارة المسنين بالتنسيقمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5
 مع الجمعية المكلفة بالتصر  في السجل(. 

 سنويا  تاريخ توفر المؤشر: .6

مسنا بالجمعيات  300: توظيف قدرات وكفاءات حوالي القيمة المستهدفة للمؤشر .7
 .2021والمؤسسات العمومية والخاصة مع نهاية سنة 

 -السيد خالد المطوسي، أخصا ي إجتماعي مستشارالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8

 ر ي  مصلحة خدمات الرعاية.

 

 
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:  .1

 

 الخصائص العامة للمؤشر -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف:

وحدة 

 القيس

 تقديرات 2018 انجازات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 1.1.2. : 3المؤشر

: عدد الكفاءات 

الموظفة والمنخرطة 

 بالسجل. 

 

  300 200 100 0 0 0 0 كمي

 

تطور عدد الكفاءات تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:  .2
 الموظفة والمنخرطة بالسجل مقارنة بالسنوات المنقضية.

 

 رسم بياني لتطور البرنامج: .3
 

 

بالسجل والمنخرطةعدد الكفاءات الموظفة   
 

 

 

 

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  -4

 الخطة الوطنية لالعداد للتقاعد ولشيخوخة نشيطة. تفعيل -
 .تأطير ومرافقة الجمعيات  -

تنظيم ورشة تكوينية حول "االستثمار في كفاءات كبار السن:  التوجهات واآلليات"  -

 لـ:
 الناجحة للجمعيات العاملة  في المجال االجتماعي.* عرض التجار  
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 * دور القطاع الخاص في استثمار كفاءات كبار السن.

* الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال توظيف كفاءات كبار السن 
 في خدمة الشأن العام.

 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: -5

على االستجابة لألهدا  والنتا ج المرجوة من مدى قدرة الجمعيات والمؤسسات  -
 طر  الوزارة .

 مطالبة الكفاءات الراغبة في توظيف خبراتها بحوافز مالية )منحة التنقل (. -

 عزو  الكفاءات عن االنخراط بالسجل . -
 صعوبة النفاذ أو التسجيل عبر التطبيقة. -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بطاقة مؤشر قيس األداء

 .2.1.2.3 رمز المؤشر -

 : عدد المشاريع المنجزة في إطار دعم القدرات.تسمية المؤشر -

 ---:  تاريخ تحيين المؤشر -
 
 

 

 
 كبار السنالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر :  .1

 

 الخصائص العامة للمؤشر -1
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إدما  كبار السن في البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر )إن أمكن ذلك(:  .2

 .الحياة العامة

 دعم أنشطة النوادي النهارية.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:   .3

يرمي هذا المؤشر إلى تركيز نوادي نهارية تعريف المؤشر )توضيح المفاهيم(:  .4

نموذجية لتقديم أنشطة ترفيهية وتثقيفية متنوعة ومتميزة واستقطا  أكبر عدد ممكن 
 عية مهنية.من الرواد وتدعيم قدرات نوادي نهارية ذات خصوصية اجتما

 كمي / نتا ج نوع المؤشر:  .5

 الجمعيات العاملة في مجال المسنينالتفريعات:  .6

 
 

 
 

 : مقي طريقة احتساب المؤشر .1

 كميوحدة المؤشر:  .2

  اتفاقيات الشراكةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر:   .3

 التقارير و زيارات المتابعة المؤشر:طريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب  .4

، كبار السنإحصا يات إدارية )إدارة  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5
 المندوبيات الجهوية ( و الجمعيات العاملة في مجال المسنين .

 سنوي تاريخ توفر المؤشر: .6

ناديا نهاريا نموذجيا لتقديم أنشطة ترفيهية  21إحداث القيمة المستهدفة للمؤشر:  .7
وتثقيفية متنوعة ومتميزة واستقطا  أكبر عدد ممكن من الرواد مع موفى سنة 

2020 . 
السيد خالد المطوسي، أخصا ي إجتماعي المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8

 ر ي  مصلحة خدمات الرعاية. -مستشار

 
 

 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1

 

مؤشرات قيس  

 أداء

 الهدف  

وحدة 

 القيس

 انجازات
 تقديرات

 إنجازات
 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

: 2.1.2.3المؤشر 

عدد المشاريع 

المنجزة في إطار 

 05 06 06 04 0 0 0 كمي 

 

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 دعم القدرات.

 

  النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: تحليل وتعليق .2

والية بنوادي نهارية نموذجية توفر أنشطة ترفيهية وتثقيفية متنوعة وقادرة  21تلطية 

 على استقطا  أكبر عدد من الرواد مقارنة بأنشطة النوادي في السنوات السابقة.
 

 رسم بياني لتطور البرنامج: .3

 عدد المشاريع المنجزة في إطار دعم القدرات                                      

 

 
 

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:   .4

 إعالن دعوة للترشح  -
 زيارات المتابعة والمرافقة الفنية للجمعيات المشرفة على تسيير نوادي نهارية. -

 إبرام اتفاقيات شراكة -

 النموذجي ضبط المعايير المرجعية للنادي النهاري -
 ضبط برنامج النشاط -

 تطوير أنشطة النوادي النهارية ومالءمتها مع احتياجات كبار السن وخصوصياتهم. -

 

 : تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

 مدى احترام تنفيذ روزنامة األنشطة المبرمجة. -

 جدية أطرا  الشراكة والتزامهم بتنفيذ مكونات المشروع. -
 مستوى اإلدارات الجهوية لمتابعة النوادي النهارية. توفر اإلطار الالزم على -
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 بطاقة مؤشر قيس األداء

 1.2.2.3: رمز المؤشر -

 : عدد البرامج والملتقيات التوعوية حول تحصين حقوق كبار السن. تسمية المؤشر -
 .2017أكتوبر تاريخ تحيين المؤشر :  -

 
 

 
 

 كبار السنالذي يرجع إليه المؤشر:البرنامج  .1

في  كبار السنإدماج البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر )إن أمكن ذلك(:  .2

 الحياة

 العامة. 

  نشر ثقافة حقوق كبار السن. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3

:   يهد  هذا المؤشر إلى نشر ثقافة حقوق كبار تعريف المؤشر: توضيح المفاهيم .4

افحة كل أشكال التمييز على أساس السن والنوع االجتماعي. عالوة على حماية السن ومك

إلى جانب إرساء تصور لحياة أسرية ومجتمعية مستقرة  كبار السن في وضعيات التهديد.

  ومتضامنة.

 الخصائص العامة للمؤشر-1
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 : كمينوع المؤشر .5

 الوزارة والمندوبيات الجهوية.التفريعات:   .6

 
 

 
 

  مقي  احتساب المؤشر:طريقة  .1

 كيفي/  كمي وحدة المؤشر: .2

 الخطة اإلتصالية في قطاع  المسنين  المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

: عدد الملتقيات والبرامج  طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .4
 التوعوية  المنجزة . 

 ندوبيات الجهوية..الوزارة والممصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5

 سنويا  تاريخ توفر المؤشر: .6

 تحصين حقوق كبار السن.القيمة المستهدفة للمؤشر:  .7

ر ي  -خالد المطوسي أخصا ي إجتماعي مستشارالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8

 مصلحة خدمات الرعاية.

 
 
 

 
 
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:  .1

 

 

: التعريف ببرامج المسنين تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2
 ونشر ثقافة حقوق كبار السن والتسويق لمجلة حماية كبار السن.

 

نشر ثقافة الهدف : 

  حقوق كبار السن

2.2.3  :  

وحدة 

 القيس

 تقديرات انجازات

2018 

 تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

  : 1.2.2.3المؤشر
عدد البرامج 

والملتقيات التوعوية 

حول تحصين حقوق 

 كبار السن.

 

 10 7 5 برنامج جديد كمي 

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 رسم بياني لتطور البرنامج: .3
 

 
 

 

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:   -1

 إشهارية )تلفزية و/أو إذاعية(. إنتا  ومضة -

 إنتا  معلقات توعوية تحسيسية. -
إعداد مطويات هادفة إلى التعريف بمختلف البرامج الموجهة إلى كبار السن  -

 والخدمات المسداة لفا دتهم.

 تنظيم يوم تحسيسي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد كبار السن. -

 بمجلة حماية كبار السن. تنظيم ملتقيات وطنية وجهوية للتعريف -
 

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر -2
 مؤشر جديد سنعمل على تحقيقه.  -
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 بطاقات مؤشرات قيس األداء  -9

 لبرنامج القيادة والمساندة
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 بطاقة مؤشر قيس األداء

      1.1.9.1: رمز المؤشر

 تحسين نسبة إنجاز مخطط التكوين السنوي.:  تسمية المؤشر -

 : ديسمبر من كل سنة تاريخ تحيين المؤشر -

 

 
 

 البرنامج الذي   يرجع إليه المؤشر: برنامج المساندة والقيادة  .1

 اإلشراف والمساندة والمتابعة   /البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر.  .2

 الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف في الموارد البشرية .3

تعريف المؤشر: الهدف من اعتماد هذا المؤشر هو قياس مدى قدرة اإلدارة  .4

وتقييم أدائها فيما يتعلق بإنجاز مخطط التكوين السنوي آخذين بعين االعتبار 

رض واإلمكانات اللوجستية المتوفرة  وما لهذا الموارد المالية المخصصة للغ

البرنامج السنوي للتكوين من أثر إيجابي على الرفع من تنمية كفاءات 

اإلطارات واألعوان وتحيين معارفهم في مجاالت العمل وتطوير قدراتهم مما 

 ينعكس إيجابيا على أداء األعوان ويحفزهم على مزيد العطاء والمثابرة

 نوع المؤشر: كمي .5

التفريعات:اإلدارة المركزية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر والمندوبيات  .6

 الجهوية.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

طريقة احتساب المؤشر:عدد البرامج المنجزة/العدد الجملي للبرامج المذكورة 

 بالمخطط.

 وحدة المؤشر: نسبة مائوية .07

المؤشر:نسبة إنجاز مخطط التكوين السنوي المعطيات األساسية الحتساب  .08

 بالنسبة للسنوات الفارطة

طريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: مصدر إداري: إدارة  .09

 الموارد البشرية

مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: مصدر إداري: إدارة الموارد  .10

 البشرية

 تاريخ توفر المؤشر: ديسمبر من كل سنة .11

 الخصائص العامة للمؤشر 

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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 2018سنة   %90مة المستهدفة للمؤشر: القي .12

 .المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: مدير الموارد البشرية .13

 

 

 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1

مؤشرات 

قيس  

 أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

: المؤشر

1.1.9.1 

 

تحسين 

نسبة إنجاز 

 مخطط

التكوين 

 السنوي

نسبة 

 مائوية

56.25% 43.75% 91.66% 00% 70% 80% 90% 

 .تحليل والتعليق على النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:2

تسعى إدارة الموارد البشرية إلى تحسين نسبة إنجاز مخطط التكوين السنوي باألخذ 

االعتبار االعتمادات المالية المرصودة واإلمكانيات اللوجستية المتوفرة قصد بعين 
، وتم اعتماد هذا 2018سنة  % 90إلى  2011من سنة %56.25المرور من نسبة 

 المؤشر على األس  التالية :

  إن اعتماد نسبة إنجاز مخطط التكوين في اآلجال من شأنه أن يمد اإلدارة

من  نسبة التأطير وبالتالي تحسين النسبة كل سنة بالترفيعبالمعلومات الالزمة حول 

عدد المنتفعين من التكوين كما تؤدي إلى الرفع من مهارات وكفاءات المعنيين 

 بالتكوين والتأطير مما يرفع مردوديتهم في العمل.

   لكي نتمكن من برمجة االعتمادات المالية الضرورية إلنجاز مخطط التكوين

لمقبلة إذ أن عدم التحكم في نسبة إنجاز مخطط التكوين من شأنه بعنوان السنوات ا

أن يؤدي إلى رصد اعتمادات لفا دة البرنامج لكن دون استعمالها فعليا بعنوان السنة 
 المالية التي تم رصد االعتمادات فيها.

 .رسم بياني لتطور البرنامج:3

 

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 مؤشر:. أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة لل4

 

اإلعالن عن استشارات لتأمين الدورات التكوينية المبرمجة بمخطط التكوين في 

 آجالها.

 .تحديد أهم  النقائص المتعلقة بالمؤشر5
 

 عدم توفر المعدات والوسائل االعتمادات المطلوبة لتأمين دورات تكوينية
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 بطاقة مؤشر قيس األداء

      1.1.9.2: رمز المؤشر -

تحسين نسبة إنجاز االنتدابات خالل السداسي الثاني من السنة :  تسمية المؤشر -

 المالية المعنية
 : ديسمبر من كل سنة تاريخ تحيين المؤشر -

 

 

 

  برنامج المساندة والقيادة : البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1

 اإلشراف والمساندة والمتابعة   /البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر2

 تحسين التصر  في الموارد البشريةالهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 3

هو قياس مدى قدرة اإلدارة  الهد  من اعتماد هذا المؤشرتعريف المؤشر: -4

وتقييم أدا ها فيما يتعلق باالستجابة إلى حاجيات كافة الهياكل الراجعة وزارة المرأة 

اإلداري وذلم عبر  من موارد بشرية ضمانا لحسن سير العمل ةواألسرة والطفول
االنتدابات بالمناظرات الخارجية استنادا إلى ما تمت المصادقة عليه بقانون المالية 

وضبطه بقرار ضبط عدد ونوع الخطط المراد سد الشلور بها عن طريق 

نتدا  كافة االنتدا ، فالمقصود بإنجاز االنتدابات في اآلجال هو التوصل إلى ا
 الخطط المرخص فيها بقانون المالية في السنة المالية المعنية.

 نوع المؤشر: كمي  5

التفريعات:اإلدارة المركزية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر والمندوبيات  6

 الجهوية.

 

 

 

اآلجال/حاجيات الوزارة عدد االنتدابات التي تمت في طريقة احتساب المؤشر:1
 .من انتدابات مصادق عليها بقانون مالية السنة المعنية المرأة واألسرة والطفولة

 نسبة ما ويةوحدة المؤشر: 2

 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:3

مصدر إداري: إحصا يات طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: 4

 رنة بما هو مصادق عليه بقانون مالية السنة المعنيةتتعلق باالنتدابات المنجزة مقا

 إدارة الموارد البشريةمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: 5
 آخر السنة الماليةتاريخ توفر المؤشر: 6

 2018سنة  %60القيمة المستهدفة للمؤشر: 7

 .مدير الموارد البشريةالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج: 8

 

 

 

 الخصائص العامة للمؤشر -2

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 نتائج المؤشر قراءة في -3
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 .سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:1
 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 انجازات 

2018 

 تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

      1.1.9.2: المؤشر
تحسيييييين نسييييييبة االنتييييييدابات 

المنجيييييزة خييييييالل السداسييييييي 

الثيييياني ميييين السيييينة المالييييية 

 المعنية

نسبة 

 مائوية

00% 

لم يتم برمجة 

انتدابات في 

 2014سنة 

%0 

لم تتم 

برمجة 

 انتدابات

40% 50% 60% 100% 100% 

 2013نسبة االنتدابات المنجزة في اآلجال أي خالل السداسية الثانية من سنة :مالحظة

والتي  2012نظرا لتكفل اإلدارة بإنجاز االنتدابات المبرمجة بعنوان سنة  %20تساوي 

، وكذلم 2013لم يصدر األمر المتعلق بتحديد اإلجراءات المتعلقة بها إال في جانفي 

 .2013بسبب تعليق وزارة المالية لجميع االنتدابات المبرمجة بعنوان سنة 

 2014انتدابات بعنوان سنة نظرا لعدم برمجة  %00هي  2014وبالنسبة لسنة 

 .تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:2

 

تسعى إدارة الموارد البشرية من خالل هذا المؤشر إلى تحسين نسبة إنجاز االنتدابات 

المبرمجة بعنوان سنة مالية معينة في نف  السنة وهو ما يمثل خير دليل على قدرة 

اإلدارة على االستجابة لحاجيات الهياكل المعنية وتوفير ما يلزمها من موارد بشرية 

اري وقادرة على الرقي به وتطويره عمال بمبدأ ضمانا لحسن سير العمل اإلد

استمرارية المرفق العمومي وعدم تعطيل العمل اإلداري هذا من جهة، ومن جهة 

أخري إلى االستجابة لحاجيات كافة الهياكل الراجعة بالنظر إلى وزارة المرأة واألسرة 

 2012نة س % 28.57والطفولة في أسرع اآلجال وذلم عبر الترفيع من النسبة من 

 .2018سنة  % 60إلى 

 .رسم بياني لتطور البرنامج:3
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 . أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:4

إعداد قرارت تتعلق بضبط كيفية تنظيم وفتح المناظرات الخارجية لالنتدا  في أول  -

اآلجال السداسي الثاني من السنة المالية المعنية قصد التمكن من إنجازها في 

 المطلوبة.

إعداد قرارات ضبط تركيبة اللجان المشرفة على المناظرات الخارجية مباشرة إثر  -
 اإلعالن عن فتح المناظرات.

طلب التزود باللوازم المكتبية في آجال معقولة قبل فتح المناظرات تالفيا لمشاكل  -

 .المتعلقة باإلعداد المادي للمناظرات

 :ة بالمؤشر.تحديد أهم  النقائص المتعلق5

 حدود وانحرافات المؤشر:

  ارتباط هذا المؤشر بآجال التأشير على قرار ضبط الخطط المخصصة

لالنتدا  والتأشير على قرارات ضبط كيفية تنظيم وفتح المناظرات 
 الخارجية المرخص فيها.

  ارتباط هذا المؤشر باجتماع اللجان الخاصة بالمناظرات وخاصة تفرع

واألسرة والطفولة في ر اسة الحكومة لحضور منظور وزارة المرأة 
 أعمال اللجان.

  ارتباط هذا المؤشر بإمكانية تعليق االنتدابات المبرمجة بعنوان سنة مالية

إلى أجل غير محدد مثلما هو الشأن بالنسبة لالنتدابات المبرمحة سنة 

2013. 
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  اليعك  المؤشر االنتدابات المنجزة في إطار تسوية بعض الوضعيات

 دارية)عملة الحضا ر مثال(اإل

  اليعك  المؤشر االنتدابات االستثنا ية التي يمكن الترخيص فيها من قبل

الهيئة العامة للتصر  في ميزانية الدولة وذلم بعد المصادقة على قانون 
 المالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بطاقة مؤشر قيس األداء

 
 

 1  1  2  9رمز المؤشر:  -
 لألنترنات التغطية بالشبكة الداخليةتسمية المؤشر: نسبة  -
 شهر مارم من السنة الموالية )مبدئيا(تاريخ تحيين المؤشر: آخر   -

 

I/ بطاقة مؤشر قيس أداء  
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 البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة -1
 واألنظمة المعلوماتية البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: األساليب -2
الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية األساسية المعلوماتية الهدف -3

 والخدمات عن بعد
 نسبة التعريف المؤشر:  -4

 indice de résultatنوع المؤشر : مؤشر نتائج /  -5

 indice d’efficienceطبيعة المؤشر:  -6

طفولة(.المؤسسات حسب صنف  –حسب الواليات التفريعات :  -7  
  

II/  التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

 عدد المؤسسات التي تم تركيز الشبكة الداخلية بها/ مجموع المؤسسات المعنية :طريقة احتساب المؤشر -1

 بتركيز الشبكة الداخلية
Nombre de structures ayant bénéficié du réseau interne / Nombre de structures à bénéficier du réseau interne  

 مأويةوحدة المؤشر:  -2
 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: جذاذة تقنية صادرة عن المقاول  -3
طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: موافاة إدارة التنظيم  -4

المتعلقة بانجاز أشغال التركيز  واألساليب واإلعالمية بالجذاذات التقنية 
 الصادرة عن المقاول  

 مارم من السنة الموالية تاريخ توفر المؤشر : شهر  -5

 %100القيمة المستهدفة للمؤشر :   -6

 : سميرة بن حسين الفرعي المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -7
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:
 
 

 تقديرات 2018 انجازاتوحدة  مؤشر قيس أداء الهدف

III  قراءة في نتائج المؤشر 
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تطوير البنية األساسية 
المعلوماتية والخدمات عن 

 بعد

 2021 2020 2019 2017 2016 2015 القيس

 :1  1  2  4المؤشر: 
نسبة التغطية بالشبكة 

 لألنترنات الداخلية

% - - - 
 

78% 97% 100% 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بطاقة مؤشر قيس األداء
 
 

 2  1  2  9رمز المؤشر:  -
ربط المندوبيات الجهوية بالشبكة اإلدارية المندمجة نسبة تسمية المؤشر:  -

2 
 شهر مارم من السنة الموالية )مبدئيا(تاريخ تحيين المؤشر: آخر   -
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I/ بطاقة مؤشر قيس أداء  
 

 البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة -2
 واألنظمة المعلوماتية البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: األساليب -2
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية األساسية المعلوماتية -3

 والخدمات عن بعد
 نسبة التعريف المؤشر:  -4

 indice de résultats/   نتائج نوع المؤشر : مؤشر -5

 indice d’efficacitéطبيعة المؤشر:  -6

 -التفريعات :  -7
  

II/  التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

 اإلدارية التي تم تركيز الشبكة ندوبيات الجهويةعدد الم الوزارة + :طريقة احتساب المؤشر -3

 25 / بها 2المندمجة 
Nombre de commissariats régionaux ayant bénéficié du RNIA2 / 25 le 

ministère +                           

 مأويةوحدة المؤشر:  -4
 اإلداريةلمعدات الشبكة  النها ي القبولالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر: -3

 "أد "بمنظومة عدد المندوبيات التي تم ربطها و  2المندمجة
إحصاء عدد طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  -5

 المندوبيات التي تمتعت بالربط بمنظومة "أدب" 
  2019آخر شهر جانفي من سنة تاريخ توفر المؤشر :  -6

 %100القيمة المستهدفة للمؤشر :   -6

 : سميرة بن حسين الفرعي المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -7
 
 

 
 
 
 
 
 

III  قراءة في نتائج المؤشر 
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 والتقديرات الخاصة بالمؤشر:سلسلة النتائج )اإلنجازات( 
 
 

 مؤشر قيس أداء الهدف
تطوير البنية األساسية 

المعلوماتية والخدمات عن 
 بعد

وحدة 
 القيس

 تقديرات 2018 انجازات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 :2  1  2  4المؤشر: 
المندوبيات  ربط  ة نسب

الجهوية بالشبكة اإلدارية 

 2المندمجة 

% - 10% 50% 
 

89% 100% 100% 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 بطاقة مؤشر قيس أداء 

 
 
 3  1  2  9: رمز المؤشر -
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 انجاز مراحل ربط المندوبيات الجهوية بالهاتف الرقمي   نسبة: تسمية المؤشر -
 شهر مارم من السنة الموالية )مبدئيا(: تاريخ تحيين المؤشر  -

 

I/  بطاقة مؤشر قيس أداء 
 

 : القيادة والمساندةيرجع إليه المؤشر البرنامج الذي -1
 واألنظمة المعلوماتية: األساليب البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر-2
: تطوير البنية األساسية المعلوماتية والخدمات عن الهدف الذي يرجع إليه المؤشر-3

 بعد
  النسبة: تعريف المؤشر -4

 indice de moyens/  وسائل: مؤشر  نوع المؤشر -5

 indice d’efficacité: طبيعة المؤشر -6

 الجهوية للمرأة واألسرة  المندوبيات: التفريعات  -7

  

II/ التفاصيل الفنية للمؤشر  

 

مجموع المراحل الواجب  /المراحل المنجزة عدد  رطريقة احتساب المؤش -7

 .انجازها
 Nombre d’étapes réalisées /Nombre total d’étapes à réaliser    

 : مأوية وحدة المؤشر -2
المستند اإلداري والمالي لكل مرحلة  : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر-3

التقرير -تنظيم االستشارة  -إيداع كرام الشروط النهائي – فاتورة شركة تالكوم(

التقرير النهائي لقبول الموزعات الهاتفية  وبقية  –النهائي لفتح وفرز العرو  
   المستلزمات(

إدارة التنظيم  توصل: طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر -4

 االدارية أو المالية المذكورة أعاله. باحدى المستنداتواألساليب واإلعالمية 
 دئيا(مارم من السنة الموالية )مب: شهر  تاريخ توفر المؤشر -5

 %100:  القيمة المستهدفة للمؤشر -6
 سميرة بن حسين: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -7
 

 
 
 
 
 
 

III  قراءة في نتائج المؤشر 
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:
 
 

 مؤشر قيس أداء الهدف
تطوير البنية األساسية 

المعلوماتية والخدمات عن 
 بعد

 وحدة
 القيس

 تقديرات 2018 انجازات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 :3  1  2  4المؤشر: 
انجاز مراحل ربط   نسبة

المندوبيات الجهوية بالهاتف 

 الرقمي 

 

% 20% 50% - 70% 90% 100% 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بطاقة مؤشر قيس أداء 
 

 
 1  2  2  9: رمز المؤشر -
 تقييم المطبوعات اإلدارية الخصوصيةنسبة : تسمية المؤشر -
 آخر شهر ديسمبر : تاريخ تحيين المؤشر  -
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I/  بطاقة مؤشر قيس أداء 

 
 : القيادة والمساندةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر -3
 واألنظمة المعلوماتية: األساليب البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر-2
 المطبوعات اإلدارية الخصوصيةتقييم : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر-3
 نسبة ال: تعريف المؤشر -4

 indice de résultats/  نتائج: مؤشر  نوع المؤشر -5

 indice d’efficacité: طبيعة المؤشر -6

حسب القطاعات الخصوصية المعنية بتقييم مطبوعاتها) قطاع : التفريعات  -7

 قطاع المسنين( -الحمايةقطاع  -قطاع الطفولة -قطاع التنشيط -الرعاية
  

II/ التفاصيل الفنية للمؤشر  
 
القطاعات التي تم تقيييم مطبوعاته الخصوصية /مجموع القطاعات :طريقة احتساب المؤشر -1

 الخصوصية
 : مأوية وحدة المؤشر -4
إحالة مشاريع المطبوعات اإلدارية : المعطيات األساسية الحتساب المؤشر -3

 اللجنة الوطنية للمطبوعات اإلدارية الخصوصية إلى رئيم 
األخذ بعين االعتبار إلحالة : طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر -4

  اللجنة الوطنية للمطبوعات اإلدارية مشاريع المطبوعات اإلدارية إلى رئيم 
 ديسمبر شهر  آخر: تاريخ توفر المؤشر -5

 %100:  القيمة المستهدفة للمؤشر -6
 سميرة بن حسين: مسؤول عن المؤشر بالبرنامجال -7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:
 

III  قراءة في نتائج المؤشر 
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 مؤشر قيس أداء الهدف
تطوير البنية األساسية 

المعلوماتية والخدمات عن 
 بعد

وحدة 
 القيس

 تقديرات 2018 انجازات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 :2  1  2  4المؤشر: 

 نسبة تقييم المطبوعات
 الخصوصية االدارية

 

% - - 20% 40% 70% 100% 100% 

 
 

 
 
 
 


	سيمكن هذا المؤشر من بناء رؤية متكاملة لدور كبير السن داخل الأسرة والمجتمع، ومنع التمييز على أساس السّن والنوع الاجتماعي ووقايتهم من الإقصاء والتهميش الاجتماعي وبناء مجتمع متماسك يكون لكبير السن فيه دورا محوريا.
	وسيتم للغرض:
	 تحصين حقوق كبار السن من خلال التعريف بمجلة حماية كبار السن وتنظيم ملتقيات للغرض.
	 التسويق لنظرة جديدة لكبار السن باعتبارهم عنصرا فاعلا في المجتمع.
	 التسويق لشيخوخة نشيطة ومُنتجة.
	 نشر المواصفات اللازمة لتهيئة بيئة صديقة .
	 دعم التكافل الاجتماعي والتضامن بين الأجيال في معالجة مشكلات كبار السن.
	بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء
	رمز المؤشر : 1.1.2.1
	تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر من كل سنة
	I- الخصائص العامة للمؤشر
	II- التفاصيل الفنية للمؤشر
	III- قراءة في نتائج المؤشر
	بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء (1)
	رمز المؤشر : 2.1.2.1:
	تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر من كل سنة (1)
	IV- الخصائص العامة للمؤشر
	V- التفاصيل الفنية للمؤشر
	VI- قراءة في نتائج المؤشر
	بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء (2)
	رمز المؤشر : 1.2.2.1
	تسمية المؤشر: 25 ألف أسرة منتفعة بدورات توعية وتثقيف وتأهيل سنويا.
	تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر من كل سنة (2)
	VII- الخصائص العامة للمؤشر
	VIII- التفاصيل الفنية للمؤشر
	2. قراءة في نتائج المؤشر
	بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء (3)
	رمز المؤشر : 2.2.2.1
	تسمية المؤشر: 500 أسرة ذات وضعية خصوصية تم تمكينها ومرافقتها ودعم قدراتها سنويا.
	تاريخ تحيين المؤشر: ديسمبر من كل سنة (3)
	6. الخصائص العامة للمؤشر
	8. التفاصيل الفنية للمؤشر
	9. قراءة في نتائج المؤشر
	- تنظيم 2 حملات توعية خلال فصل الصيف لفائدة الأسر المهاجرة حول التنشئة الاجتماعية لأبنائهم والأساليب الكفيلة بوقايتهم من الانزلاق نحو الانحراف والأفكار المتطرفة لفائدة 1000 شخص
	- تنظيم 4 دورات تحسيسية لتشجيع المهاجرين على الاستثمار  وبعث المشاريع بأرض الوطن
	- تقديم خدمات المرافقة والإحاطة الاجتماعية والنفسية بأبناء الأسر المهاجرة المتبقية بأرض الوطن لفائدة 500 أسرة.

	أشغال البناءات والتهيئة والصيانة والتجهيز المبرمجة لسنة 2019:
	البناءات والتهيئة:

