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 همة والسياسات القطاعيةالم تقديم -1

 

 إستراتيجية القطاع تقديم عام لتنفيذ   -1

واصلت وزارة املرأة واألسرة وكبار السن، في إطار تفعيل األحكام الدستورية واملعايير الدولية 

وتحقيق أهداف التنمية املستدامة، تنفيذ إستراتيجيتها الرامية للمساهمة في تحقيق العدالة 

خاصة من خالل تعزيز  ساواة ودون تمييز بين كافة فئات املجتمع وذلك االجتماعية على قدم امل

حقوق النساء ووقاية األطفال من شتى أشكال التهديد وحمايتهم وضمان رعاية  شاملة لكبار 

السن واإلحاطة بالفئات الهشة وباألسر ذات الوضعيات الخصوصية ووقايتها من كل مظاهر 

 ب.التمييز والعنف والتطرف واإلرها

فأولت لذلك أهمية قصوى ملأسسة النوع االجتماعي وفق مقاربة تنموية شاملة ومندمجة 

تتأسس على املساواة وتكافؤ الفرص والولوج املنصف والعادل إلى الخدمات واملوارد وعقلنة 

 . من اجل الحفاظ على حقوق االجيال القادمة  التحكم فيها

سن، عند إعداد رؤيتها االستراتيجية وتنفيذها، إلى وقد استندت مهمة املرأة واألسرة وكبار ال

 العديد من املرجعيات الوطنية وااللتزامات الدولية لعل أهمها:
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  تكريس مبدأ املساواة ه من خالل من 46و 21الفصلين وخاصة  2014أحكام دستور

وتكافؤ الفرص بين الجنسين ودعم جميع الحقوق )املدنية والسياسية واالجتماعية 

 تصادية والثقافية و البيئية( وتطويرها،واالق

 ضد املرأة الذي تم رفع التحفظات بشانها في أشكال التمييز  جميع اتفاقية القضاء على

  ،2014سنة 

 بروتوكول امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )بروتوكول مابوتو( بشأن حقوق

 ،2018النساء في إفريقيا الذي انضمت إليه تونس منذ سنة 

 بشأن حماية األطفال من االستغالل الجنس ي واالعتداء الجنس ياتفاقية مجلس أوروبا 

 ،2018)اتفاقية النزاروتي( التي صادقت عليها تونس في 

 10و 5و 4و 2و 1وخاصة االهداف  2030-2016للتنمية املستدامة للفترة  17 هدافاأل 

 تونس الى : اوالتي تدعو الحكومات ومن بينه  17و 16و

خاذ خطوات جريئة وتحويلية لالنتقال بالعالم إلى مسار مستدام مبني على ات .1

 إعمال حقوق اإلنسان، 

كافة األبعاد الثالثة في تحقيق املساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات  .2

 للتنمية املستدامة: االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 

 ف ضد املراة ومكافحة االتجار بالقضاء على العنالقوانين األساسية املتعلقة

والقانون  2017أوت  11بتاريخ  2017لسنة  58)القانون األساس ي عدد باألشخاص 

 (،2016أوت  3املؤرخ في  2016لسنة  61األساس ي عدد 
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 1995نوفمبر   09املؤرخ في  92مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتض ى القانون عدد 

 .2010جويلية  26املؤرخ في  2010لسنة  41بالقانون عدد خاصة املنقح واملتمم 

الذي  2019فيفري  13بتاريخ  2019لسنة  15 القانون األساس ي الجديد للميزانية عدد

"يعمل رئيس البرنامج على إعداد امليزانية على أساس على ما يلي  18نص  ضمن  فصله 

امة بين أهداف ومؤشرات تضمن املساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة ع

بتاريخ  16منشور السيد رئيس الحكومة عدد والذي اطره   ،."..كافة فئات املجتمع دون تمييز

إلى ضرورة  فيه دعاالذي  و 2021املتعلق بإعداد ميزانية الدولة لسنة و  2020ماي  14

انخراط كل الوزارات في هذا التمش ي والعمل على تجسيمه في اطار التعهدات و التوجهات 

  و القطاعية بما في ذلك اهداف التنمية املستدامة. الوطنية

انصهارا مع  وكبار السن، األسرةو  املرأةسعت وزارة  املذكورة، مقاربتهالتوجهاتها و تجسيدا و 

لتدخل لترمي إلى ضبط تصورات استراتيجية توجهات الدولة و تماشيا مع اولويات الحكومة، 

طفال وكبارالسن أاالجتماعية من نساء و  الفئاتاألسر ومختلف املباشر لفائدة مختلف 

العمومية  برامجهامن خالل هت أنشطتها وج  ، ففي وضعية هشاشةوخاصة من كان منهم 

ومن  هداف التنمية املستدامة املتقاطعة مع غاياتها وأهدافهاأمساهمة في تحقيق بعض لل

 :ما يليهمها أ

  النفاذ ية النسائية وتيسير بدعم املبادرة االقتصاداالدماج االقتصادي واالجتماعي

  ،(9و 8و 2و 1أهداف التنمية للتكنولوجيا واالبتكار  ) 
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  5األهداف ) تمثيلية االجتماعيةوضمان المحليا ووطنيا، ، املشاركة في الحياة العامة 

   (،17و 10و

  في التوزيع العادل واملنصف الرعاية الصحية و النفسية و الحق في بيئة سليمة و

  ،(13و 12و 7و 3و 2ألهداف ا)  لمواردل

 (11و 4  انالثقافة ) الهدفو لتكوين وفي ا الحق في التعليم،  

 وخاصة ضد النساء واألطفال  مناهضة كل اشكال العنف والتمييز و االستغالل

  ،(16و  5 ان) الهدفوالفئات الهشة في املجتمع 

اركية مبنية على وفق خطة شاملة ومندمجة وتش ولوياتاأل  تصويبفي سياق و كما أنه  

ساسا  يتعلق أضمن استراتجية املهمة  معطى جديددمجت الوزارة أ ،مقاربة النوع االجتماعي

في وضعية وخاصة وبئة على الفئات االجتماعية زمات والكوراث واأل تداعيات األ ـ"ب

 لحماية 19جائحة الكوفيد  تفش ي خاصة مع ةد الوطنيو الجهمن خالله  تتعاضد"، الهشاشة

شة و نساء وأطفال وكبار السن األكثر تضررا من  الفئات بالتعاضد مع  ،منهاالفئات املهم 

على  التداعياتتلك استباق النتائج واالستعداد للتخفيف من وطأة باملتدخلين  مختلف

 . مختلف افراد املجتمع و خاصة الذين هم في وضعية هشاشة

اجهتها مع االخذ بعين االعتبار  عنصر  التي و  التحدياتوقد  عززت الوزارة تدخالتها بناء على 

 :أساسا منهاو  تاثير االوبئة على مختلف الفئات االجتماعية 
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 حيث تفيد  ارتفاع منسوب العنف املسلط على النساء واألطفال وكبار السن

من النساء في تونس تعرضن الحد انواع العنف  على االقل  ℅47.6الدراسات ان 

 النساء تعرضن الى العنف الجسديمن  ℅32.9ن مرة واحدة طيلة حياتهن حيث ا

النساء من  ℅7.1كما ان  النساء تعرضن الى العنف الجسديمن   ℅28.9و

 الرقميالنساء تعرضن الى العنف من  ℅89االقتصادى و تعرضن الى العنف 

مقارنة مرات  7عدد اإلشعارات  تضاعفعند تسجيل  تعهد جديدةإحداث آليات تم وقد  

من  تعزيز اآلليات املوجودةما استوجب . وهو 19من السنة زمن جائحة الكوفيدبنفس الفترة 

املتعلق بالتبليغ عن حاالت العنف ضد املرأة من التوقيت  1899خالل تحويل الخط األخضر 

اطار مختصة في املجال   11وخالل كامل أيام األسبوع بتوفير  24/24اإلداري إلى العمل 

"أحنا معاك، ماكش ( 1809)جاني مخط أخضر تركيز وة عن عال  مكاملة.  2719تعهدن بـ

 . توجيهالوحدك" لإلنصات واإلحاطة النفسية و 

في وضعيات ضحايا العنف ولألطفال لنساء ل إليواء بصفة وقتيةلمركز  كما  تم تخصيص

  .قبول جديد خالل الحجر الصحي 

 املتواجدة بصفة بارزة على الفئات األكثر هشاشة  ثار السلبية  لالوبئة و االزماتاآل

و في مهن تتسم بالهشاشة وضعف أ نشطة االقتصادية غير املهيكلةاألفي خاصة 

، فاختارت الوزارة توجيه تدخالتها خاصة لى التكنولوجياإالنفاذ صعوبة االستقرار و 

ألف وذلك من خالل اقتراح  40ملساعدة عامالت املنازل الالتي يقدر عددهن تقريبا ب

 12تنظيم العمل املنزلي وتمت املصادقة عليه في مجلس الوزراء يوم مشروع قانون ل
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دينار في  1000في حدود مبلغ تهن وضع خط تمويل لفائدوإحالته للبرملان و  2020أوت 

 ا.شهر  24على  هشكل قرض دون فوائد مع فترة إمهال بشهرين وتسديد

  حيت تمثل املراة في  ظاهرة العمل غير الالئق للنساء خاصة في الوسط الريفيارتفاع

 ادور  املراة  في الوسط  الريفي  وتلعب  .العدد الجملي للنساء بتونس 1/3الوسط الريفي  

من  ℅78.9 تمثلحيث  انها   وخاصة خالل االزمات و االوبئة الغذائيمن مين األ أفي ت اقيادي

نسبة ن ترتفع من مجموع اليد العاملة  القارة في حي ℅14.2ملة املوسمية وامجموع اليد الع

يسجل ضعف توفر مورد كما  . ℅85لى حدود إجر أمساهمتها كيد عاملة معينة للعائلة ودون 

 هنمورد رزق خاص ب نمتلكالتي يالالنساء   نسبة أن مقارنة بالرجل  حيث  باملرأةرزق خاص 

بهن ا يمتلكن عقارا خاصهن فقط من ℅3وأن للذكور  ℅  55.9مقابل  ℅19.3 تجاوز يال 

 . للذكور  ℅12 مقابل

  اقع القرار ة في أالتواجد النشيط والفاعل للمر تواضع حيث ال تتجاوز  نسبة  عالمواإل مو

تمثيلية النساء في ريادة األعمال ال تز كما ال  .%27النساء في مختلف الخطط الوظيفية 

أن صاحبات املهن في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر إذ  نسبيا ةضعيفاالقتصادية 

لن واملت
 
 من عمالة اإلناث وهذا أقل بكثير من نسبة الذكور أصحاب األعمال % 27وسطة يشك

نه من بين أفي حين ي خريجي التعليم العال 2/3 نمثليالنساء جدر اإلشارة لكون كما ت(. 20.6%)

لى إترتفع نسبة البطالة  علما وأنه 2018فقط ناشطات سنة  2.5نساء في سن  الشغل  10

. ولهذا عملت الوزارة على ات التعليم العالي مقارنة بنظرائهم من الذكور الضعف لدى خريج

 314إدراج مبدأ تكافؤ الفرص في املناصب القيادية خاصة من خالل األمر الحكومي عدد 
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داء وإعفاء املتصرفين ممثلي املساهمين األ تعلق بضبط مبادىء اختيار وتقييم امل 2020لسنة 

 .قلينالعموميين واملتصرفين املست

  دون جودة  يالتعليم الجيد وذخدمات  الى ،سنوات 05-03طفال في سن األ  نفاذضعف

،وخاصة زمن االزمات وهو ما حدى على قدم املساواة بين الجنسين وبين الجهاتتمييز و 

على ديمومة املؤسسات التربوية للطفولة املبكرة وخاصة املحاضن  هاحفاظبالوزارة في إطار 

 5مال متداول أقصاه رأس تلك املؤسسات بمنحهم قرض في شكل ى دعم عل ،ورياض األطفال

أشهر  6مهال بـإشهر منها مدة  24على مدة مع فترة سداد آالف دينار بدون نسبة فائدة 

 م.د. 7.4بقيمة جملية بلغت قرضا  1735 وإسناد

اكز املندمجة ر املمكفولي الدولة و فاقدي السند املقيمين بكما عملت الوزارة على مزيد رعاية 

لكل   أسرةالحق في  تكريس إطارفي  ي سر مين ادماجهم االجتماعي واأل أللشباب والطفولة وت

 ، 2021طفل في غضون سنة  266طفل 

 سواء املقيمين منهم باملؤسسات بهم اإلحاطة و كبار السن منظومة رعاية  ضعف

طهم و املودعين لدى عائالت حاضنة أو املقيمين بمحيأالعمومية والخاصة 

ويشمل هذا النقص اإلطار التشريعي واملؤسساتي. ولذلك سعت الوزارة  .الطبيعي

 لوضع إستراتيجية وطنية لقطاع كبار السن وإعداد مشروع مجلة في هذا الخصوص.  

ىلوابلنظر  وهامة في املجتمع تساهم  اخرى  الذي يشمل قطاعات حيوية إلأفقيتدخلها جمال  إ 

و  قطاعات الطفولة واملراة واألسرة وكبار السن،   واهدافة بشكل مباشر في تحقيق التنمي
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لحاجيات مختلف الفئات  تستجيبالوزارة من بين وزارات الخط األول التي صنفت و 

سر األ في وضعية الهشاشة و وخاصة من كان منهم االجتماعية من نساء وأطفال وكبار السن 

عادة ترتيب إالى   ت الوزارة وعليه سعذات الحاجيات الخصوصية واملحرومة من الدعم 

 من خالل رسمخاصة مع ظهور  ااوبة و الكوارث الطبيعية  ولوياتها و مراجعة مسار تدخالتها أ

 لها يمتثل يف: هدف إسرتإتيجي

تكافؤ الفرص بين الجنسين مبدأ  بناء مجتمع متضامن دون تمييز بين أفراده يكّرس

زيز حمايتهم من شتى املخاطر. كما يعزز ويولي الرعاية القصوى لألطفال لوقايتهم وتع

 االستثمار في خبرات كبار السن والتواصل بين األجيال.

  إلتالية: إحملاور الاسرتإتيجيةفاكنت رؤيهتا مبينة عىل 

طار نظرة إسترشإفية هتدف لبناء جممتع متوإزن ابعتبار أأن إ • يالء إلأمهية إلقصوى للطفوةل يف إ 

يظل هو إلأساس لتحقيق الاس تقرإر يف إلأرسة وإجملمتع. وهو ما إلرهان عىل إلأجيال إلقادمة 

  حيمت حاميهتا من لك مظاهر إلهتميش والاحنرإف وإلتطرف.

تعزيز دور إملرأأة ككفاءة دإمعة للنس يج إجملمتعي وفاعةل يف إلتمنية يف إلوسطني إحلرضي وإلريفي  •

جدة وخاصة مهنا يف جمال إلرمقنة ورإئدة يف جمال إلأعامل وتطوير قدرإهتا يف إلقطاعات إملس ت

وإلتكنولوجيات إحلديثة فضال عن صون كرإمهتا وحرمهتا إجلسدية بوقايهتا وحاميهتا من اكفة 

  ضدها.أأشاكل إلعنف وإلمتيزي 
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مزيد الاهامتم بكبار إلسن وخاصة مهنم فاقدي إلس ند من خالل إلعمل عىل تقريب إخلدمات  •

ش يخوخة أأيامن وجدوإ مبا يكفل هلم إلعيش إلكرمي و  إلصحية وإل دإرية والاجامتعية مهنم

كتمثني كفاءإهتم وحتفزيمه  هلم الاندماج يف إحمليط إلطبيعي إلعائيل وإجملمتعينش يطة ويكفل 

  عىل الاستامثر

 ابلنس بة لربإجمها إلعمومية:إلعمومية إلتالية   إلس ياسةوتبنت إلوزإرة من ذكل إملنطلق 

 : إلطفوةل. 1

  هيلكة قطاع إلطفوةل ومؤسساته قانوان ومعليادمع حومكة و  -

حامية إلأطفال ورعايهتم يف اكفة مرإحل إلعمل مع إلأخذ يف الاعتبار خلصوصيات إلفئات  -   

  إلهشة مهنم

  مرإفقة إلأرسة يف بناء قدرإت الاطفال للتأأقمل مع تطورإت إلوضع إلوابيئ إلصحي -

  إملرأأة .2

جامتعي للنساء ودفع إملبادرة خاصة يف صفوف حاميل تعزيز إلمتكني الاقتصادي والا -

  إلشهادإت إلعليا

  حامية إلنساء من ش ىت أأشاكل إلعنف وإلمتيزي -

 دمع مشاركة إلنساء يف إحلياة إلعامة وخاصة يف موإقع إلقرإر وإحلياة إلس ياس ية  -

  . كبار إلسن3

ؤسسات إلعمومية وإخلاصة تشجيع حامية ورعاية كبار إلسن يف إلوسط إلطبيعي ويف إمل -

 مع مرإعاة الاحتياجات إخلاصة لفاقدي إلس ند مهنم 
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عادة تمثني يف قدرإهتم والاس تفادة من مؤهالهتم -      بناء نظرة مشولية ومندجمة لكبار إلسن وإ 

  ة. إلأرس  4

عادة إلنظر يف مسؤولية إلوإدلين يف حتمل أأعباء إلأرسة  - وتربية و تقامس الادوإر  إ 

 إلأبناء 

يفاء ابلزتإماهتا جتاة إلأبناء وإجملمتع  -  مرإفقة إلأرسة يف إل 

وهو ما يس توجيب توجيه إجلهد حنو إعادة هيلكة و حومكة خمتلف إلقطاعات  و رمس إملشاريع 

لتحقيق إلنجاعة الاقتصادية و الاجامتعية لفائدة برإجمها  2025-2021الاسترشإفية يف إفق 

 إلعمومية:

 إلطفوةل  /1

 رؤية جديدة للتنش يط إلرتبوي الاجامتعي وإلرتفيهصياغة  -

 2025-2021وضع إلس ياسة إلعمومية إملندجمة محلاية إلطفوةل للفرتة  -

 2025-2021وضع إلس ياسة إلعمومية إملندجمة محلاية إلطفوةل للفرتة  -

 وخاصة رايض وحماضن ونوإدي إلأطفال تطوير مؤسسات إلناشطة يف إجملال -

 إملرإة  /2       

دماج خاصة من خالل إملبادرة الاقتصادية للنساء وتعزيز أ فاق إلمتكني الاقتصادي لهن دفع  - إ 

 إلنوع الاجامتعي يف إلتمنية إجلهوية وإحمللية

 ضّد إملرأأةوإلمتيزي لعنف ل إلتصدي  -

 ويف موإقع صنع إلقرإر لمرأأة يف إحلياة إلعامةإلفعلية لشاركة إمل دمع  -

  لريفيإملرأأة إلعامةل يف إجملال إمرإفقة  -

حدإث مؤسسات تعهد شامةل ومتاكمةل لكبار إلسن ذإت بعد وطين وإقلميي -  إ 

 كبار إلسن /3

 عىل مرشوع جمةل كبار إلسن إملوإفقة -

 إملصادقة عىل الاسرتإتيجية إلوطنية لكبار إلسن -
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مضن إلوزإرإت  ،بعد تركزيها ملنظومة إلترصف حسب إلنتاجئ ،ولبلوغ أأهدإفها إخنرطت إلوزإرة

للمسامهة يف بناء  ،يف إلتخطيط وإلربجمة وإملزيإنية إلنوع الاجامتعيمقاربة ة إليت إعمتدت إلمنوذجي

نصافا بني أأ مسار منو شامل  مثّل و ، وبصفة عامة بني اكفة إفرإد إجملمتع دون متيزي إجلنسنيكرث عدل وإ 

 ص يف إملزيإنيةوزإرة إملرأأة وإلأرسة وكبار إلسن يف تكريس مقاربة إملساوإة وتاكفؤ إلفر  إخنرإط

 جمال إليت ما فتئت تنجزها تونس منذ الاس تقالل يفإلوطنية تعزيز إجملهودإت  يفمهنا مسامهة 

تطوير إملؤرشإت إلوطنية ذإت إلعالقة ابحرتإم حقوق إل نسان  ويفتطوير وضامن حقوق إملرأأة 

ية إملس تدإمة أأجندة أأهدإف إلتمن ملؤرشإت  إخصوصا، تنفيذ وكبار إلسنمعوما وإملرأأة وإلطفل 

 ،، وإليت إنعكست عىل إلرتتيب إلوطين يف إلتصنيفات إدلولية ذإت إلعالقة بنشاط إلوزإرة2030

نسانية للمرأأة حيث  ذ شهدت تقدما كبريإ يف تصنيفها ابلقامئات ذإت إلعالقة ابحرتإم إحلقوق إل  إ 

لقضاء عىل إلعنف شامل لتبنهيا لقانون ا يف ( دولي19إحتلت إملرتبة إلأوىل عربيا وإلتاسعة عرش )

( دوليا يف جمال حقوق إلطفل من مجةل 9إملرتبة إلتاسعة ) 2017كام إحتلت تونس س نة  .ضد إملرأأة

 دوةل. 165

 تقديم برامج المهمة -2

برامج وبرامج فرعية و انشطة يعهد تنفيذها  مهمة المرأة واألسرة وكبار السن علىترتكز  

 :عمومية  على اربعة برامج عموميين  موزعة كما يليالفعلي الى وحدات عملياتية وفاعليين 
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ىل  :وتتزنل هذه إلربإمج بدورها إ 

  

 والتي تتنزل بدورها الى :

وحدات عملياتية مركزية  5برنامج فرعي على المستوى المركزي يضم   

برنامج فرعي ضمن برنامج الطفولة موزع على المندوبيات الجهوية لشؤون  24و

 وحدات عملياتية 5ي تضم بدورها المرأة واألسرة والت

وحدة عملياتية اقليمية ضمن برنامج الطفولة: المركز الوطني لالصطياف  

 والترفيه بالحمامات

وحدة عملياتية   24على المستوى المركزي و عملياتية ثالت وحدات 

على المستوى الجهوي ضمن برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص موزع على 

 ية لشؤون المرأة واألسرةالمندوبيات الجهو

وحدة عملياتية على  24وحدة عملياتية على المستوى المركزي و  

المستوى الجهوي ضمن برنامج كبار السن موزع على المندوبيات الجهوية لشؤون 

 المرأة واألسرة
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وحدة عملياتية على  24وحدة عملياتية على المستوى المركزي و  

والمساندة موزع على المندوبيات الجهوية  المستوى الجهوي ضمن برنامج القيادة

 لشؤون المرأة واألسرة

وتشمل كل من الكريديف واالتحاد التونسي عموميان  فاعليين 03 

الدين  تتوفر فيهم    األطفال س و س جمعية التونسية لقرىالو  للتضامن االجتماعي 

 تم ابرام اتفاقيات وعقود  أهداف معهم.شروط الفاعل العمومي كما 

وتتوزع جملة برامج الوزارة لمختلف المتدخلين في تنفيذ السياسة العمومية للوزارة ضمن  

 التنزيل العملياتي التالي:
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  المراة و االسرة و تكافؤ الفرصبرنامج: 

 : تتكثف المجهودات في اتجاه

 ،مزيد تمكين المرأة ودعم قدراتها وتطوير مهاراتها 

 يز حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية،تعز 

  إدماج النوع االجتماعي في التنمية الجهوية والمحلية بما يساهم في تجسيم مفهوم مبدأ

 تكافئ الفرص،
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 ،تعميق مفاهيم المساواة والشراكة داخل األسرة من خالل توزيع األدوار 

 مكينها من التوفيق بين تطوير قدرات المرأة وحفز روح القيادة والمبادرة لديها وت

 الحياة األسرية والحياة المهنية،

  تنفيذ خطة النهوض بالمرأة الريفية ومزيد العناية بالمرأة المهاجرة إضافة إلى

مواصلة اإلحاطة بالمرأة ذات الحاجيات الخصوصية والعمل على دعم الترابط 

لها ووقايتهم األسري والتوفيق العائلي ودعم قدرات األسرة في مجال تنشئة أطفا

 من المخاطر وتثمين مكانة المسن في األسرة والمجتمع،

 ،العمل على مزيد تقليص الفجوة بين المرأة الريفية والمرأة في الوسط الحضري 

ويشتمل برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص برنامجا فرعيا وحيدا وتساهم األنشطة 

 سياسة العمومية في هذا المجالالمذكورة الحقا بصفة مباشرة في تحقيق أهداف ال

  :برنامج الطفولة 

  توفير التربية والرعاية خاصة في مرحلة ما قبل الدراسة لكل األطفال مهما كانت

وضعية عائالتهم االجتماعية في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين األطفال وبين 

 الجهات وتوفير انطالقة طيبة في الحياة لكل األطفال ودعم القطاع العمومي

 لتأمين حق كل طفل في تربية قبل مدرسية ذات جودة،

  تحسين جودة الخدمات بمؤسسات الطفولة )عمومية وخاصة( وتطوير مجاالت

العمل ومزيد اإلحاطة بالطفل خارج أوقات الدراسة بما يتماشى ورغبات األطفال 

والمراهقين وتوفير المزيد من الفرص الرقمية لألطفال والرفع من نسب التحاق 

ألطفال خاصة بالمناطق الداخلية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق مبدأ تكافئ ا

 الفرص التربوية االجتماعية لكل طفل أينما يوجد،

  تكثيف الجهود لمزيد تحقيق العناية والحماية للطفولة الفاقدة للسند وذوي

واء االحتياجات الخصوصية وتوفير كافة سبل الرعاية والعناية الضرورية س

بالمؤسسات أو في عائالتهم الطبيعية ووقايتهم من أسباب التهديد والمخاطر 
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االجتماعية واالرتقاء  بمستوى أداء المنظومة الحمائية بما يضمن حسن التعهد 

 باألطفال المهددين ووقايتهم من االنحراف والجنوح،

 سات نشر ثقافة حقوق الطفل ورصد وضع الطفولة ووضع منظومات والقيام بدرا

للحد من الفوارق ولتطوير وتفعيل حقوق كل طفل لحمايته وخلق مناخ آمن 

 لنموه.

  إحداث األطر القانونية للمؤسسات العمومية واإلطارات حتى تقوم بمهامها بكل

   .فعالية

 برنامج كبار السن 

  تثمين مكانة المسن داخل األسرة والمجتمع والتأكيد على أهمية التضامن

 جيال من أجل المحافظة على قيم التماسك،والتواصل بين األ

  تثمين كفاءات المسنين وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة والمسيرة التنموية

 بما يضمن لهم شيخوخة نشيطة،

  النهوض بأوضاع المسنين االجتماعية والصحية واالقتصادية بصفة دقيقة

 ومحينة،

 ما يتالءم  مع خصوصياتهم،توفير الرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين ب 

 .االرتقاء بمستوى الخدمات بمراكز رعاية المسنين والفرق المتنقلة 

 برنامج القيادة والمساندة 

المركزية  واإلداراتهو برنامج دعم للبرامج الخصوصية  برنامج القيادة والمساندة

 التالية: األهدافتحقيق  إلى جهذا البرنامويهدف   والجهوية

 القيادة والمساندة برنامج فاعلية 

  التحكم في كتلة االجور 

 تحسين التصرف في االعتمادات 

 

 تقديم أهداف ومؤشرات أداء المهمة  -3
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الميزانية المراعية للمساواة و تكافؤ الفرص هي وسيلة لتحقيق هدف المساواة بين  إن اعتماد

تونس كما تعتبر الجنسين المنصوص عليها بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها 

من بين اليات قيس مؤشر التنمية المستدامة التي تمكن من تحديد النفقات الموجهة  للنوع 

االجتماعي وتقييم اثرها في الكفاءة االقتصادية واالجتماعية للسياسة العمومية مما يضمن 

 فعالية تمويل المساواة لتقليص فجوة الفوارق بين النساء و الرجال. 

مصفوفة من  مراجعة االهداف االستراتيجية للمهمة حيث تم اعداد ار تّم وفي هذا اإلط

تم تنزيلها   االهداف استراتيجية على ضوء استراتيجية المهمة انبثقت عنها مؤشرات لألداء 

 تم تصنيفها وفقا للجدول التالي:على المستوى العملياتي و

 :1جدول عدد 
 حوصلة أهداف المهمة ومؤشرات األداء

 

 مؤشرات األداء األهداف  امجالبرن

البرنامج 

المرأة   :1عدد

واألسرة و 

 تكافؤ

: دعم التمكين  .1.1.1ف الهد
اإلقتصادي للفتيات والنساء في 

 المناطق الحضرية والريفية

نسبة تطور المشاريع النسائية مقارنة بالسنة : 11.1.1.المؤشر
 الفارطة

النسائية المحدثة في نسبة مواطن الشغل  .1.1.1.2المؤشر 
اطار برنامج الوزارة)مقارنة بمواطن الشغل المحدثة خالل السنة 

 الفارطة(

نسبة المشاريع المستدامة الممولة من الوزارة : 13.1.1.المؤشر  
 قارنة بالعدد الجملي للمشاريع المحدثة   م

مناهضة جميع : .1.12لهدفا
أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات 

ء وتعزيز المساواة وتكافؤ والنسا
 الفرص

نسررررررربة الفتيرررررررات والنسررررررراء ضرررررررحا ا العنرررررررف : 1.2...1.1المؤشرررررررر 
المسررررتفيدات مررررن خرررردمات مرالررررز التعهررررد بالنسرررراء ضررررحا ا العنررررف 

 مقارنة بالسنة الفارطة

عدد القوانين والمراسيم المعدلة حسب مقاربة : 2.2..1.1المؤشر .
 النوع اإلجتماعي
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ة تمثيلية المرأة بالهيئات المنتخبة ومواقع نسب 3.2 .1.1مؤشر  الفرص 
 صنع القرار على المستوى الوطني

النهوض  3.1 1.الهدف المباشر
باألسر ودعم تمكينها ومشاركتها في 

 التنمية المستدامة  

نسرربة األسررر المنتفعررة بمشرراريع صررغرى والترري  1.3...1.1المؤشرر 
 تحسنت أوضاعها المعيشية

األسرررررررر المنتفعرررررررة ب رنرررررررامج التمكرررررررين  نسررررررربة :1.1.2.3المؤشرررررررر 
  اإلجتماعي"

نسبة رضا األسر على جودة الخدمات المقدمة  1.3.3.1المؤشر
 بالفضاءات متعددة اإلختصاصات

البرنامج 

 :2عدد

 الطفولة

النهوض بنماء ورفاه  :2.1الهدف:
 األطفال فتيات وفتيانا

 مبكرةنسبة التحاق األطفال بمؤسسات الطفولة ال :1.1.2المؤشر

نسبة تطور انتفاع األطفال بخدمات التنشيط  :2.1.2المؤشر -
 التربوي االجتماعي

النهوض بحما ة  :2.2الهدف:
األطفال فتياتا وفتيانا من جميع 

 أشكال التهديد(

من مجموع  التعهد باألطفال المهددين نسبة 1..2 2المؤشر
 ة على مندوبي حما ة الطفولةاإلشعارات الوارد

نسبة اإلدماج االجتماعي لألطفال المتعهد بهم  :2.2.2رالمؤش
 فتياتا وفتيانا

نسبة األطفال في وضعيات الهشاشة المنتفعين :2.2.3المؤشر
 بالتعهد الالمؤسساتي

 1.3الهدف لبرنامج ا

ضمان ظروف عيش مالئمة لكبار 
 السن

 لرعا ة: نسبة التعهد بكبار السن بمؤسسات ا1-1-3المؤشر 

 : نسبة كبار السن المنتفعين بخدمات القرب2.1.3المؤشر 
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كبار  :3عدد

 السن

 2.3الهدف 

حما ة كبار السن نساء ورجاال من 
 لل أشكال العنف وسوء المعاملة

 1.2.3المؤشر 

نسبة التعهد باإلشعارات المتعلقة بحاالت العنف المسلط على كبار 
  السن على المستوى الوطني

نصوص التشريعية والترتي ية )الجديدة( : عدد ال2.2.3المؤشر 
 ذات العالقة بحما ة كبار السن

 3.3الهدف 

دعم إدماج كبار السن في الحياة 
 والثقافية اإلقتصاد ة واإلجتماعية

نسبة تطور عدد المنخرطين بالنوادي النهارية  -1-3-3المؤشر 
 لكبار السن

وطني نسبة الكفاءات المنخرطة بالسجل ال -2-2-3المؤشر 
 لكبار السن والموظفة في خدمة التنمية

برنامج  عدد  

9 

القيادة و 

 المساندة

 

 

ضمان  : 1.9 االستراتيجي الهدف
 حوكمة المهمة وال رامج العمومية

 

النسبة السنوية النجاز القرارات وتوصيات لجان  :1.1.9المؤشر 
 القيادة

لب النفاذ نسبة التطور السنوي لالستجابة لمطا: 2.1.9المؤشر 
 للمعلومة

نسبة نشر التقارير والوثائق الخاصة بالمهمة : 3.1.9المؤشر 
 للعموم

 : نسبة  رقمنة الخدمات االدارية4.1.9لمؤشر ا

 ترشيد : 2.9 االستراتيجي الهدف
 التصرف في الموارد البشرية باعتماد
المقاربة بين الكفاءات والحاجيات 

بين  لضمان المساواة وتكافؤ الفرص
 األعوان

 نسبة انجاز كتلة األجور .: 1.2.9المؤشر 

 مشاركة النساء في برامج التكوين : نسبة.2.2.9المؤشر 
 نسبة تنفيذ المخطط  السنوي للتكوين: .3.2.9المؤشر 

ضمان :  3.9 االستراتيجي الهدف
د مومة الميزانية وترشيد التصرف في 

 . : نسبة انجاز الميزانية1.3.9المؤشر

. : نسبة االعتمادات المخصصة ل رنامج القيادة 2.3.9المؤشر
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 والمساندة مقارنة بميزانية المهمة الموارد المالية للمهمة 
 . : كلفة التسيير حسب األعوان3.3.9المؤشر

 

 

 

 

-2021الميزانية وبرمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط ) -4

2023) 

 2021برمجة نفقات المهمة لسنة  1-4

في  2021تحديد مشروع ميزانية وزارة المرأة واألسرة وكبار السن لسنة  تم

 تمثل نسبة . دم   5.624بزيادة قدرها  أي 2021م د سنة  190.379مقابل  د م196.000

 .%3تطور 

تنفيذ األهداف  هذه الميزانية ال ترتقي الى مستوى تحديات المهمة مما يعيق

خاصة في ظل تنامي ظواهر اجتماعية تبعا  لها البرامج العموميةالمرسومة في مختلف 

على األطفال والنساء  19لالنعكاسات االقتصادية والنفسية واالجتماعية لجائحة كوفيد

 واألسر وكبار السن.

 

 :شملت هذه الزيادة وقد 

وهي نسبة   % 1قدرها  نسبة ارتفاعاي ب  2020سنة بمقارنة   التسييرنفقات  -

 لمطروحة ضعيفة مقارنة بالتحديات ا

 .% 3بنسبة تطور قدرها  التدخلنفقات  -

ملحوظ في اعتمادات الدفع قدرت بـ  تراجع قد سجلت ف االستثمارأما بالنسبة لنفقات 

م دعوضا عن  28.528لتصبح    %-2تراجع قدره   م د أي ما يعادل - 3.935

 . 2020سنة  م د 32.250
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 .2020ريبا مقارنة بسنة بينما حافظت نفقات التاجير على نفس االعتمادات تق

م .د  196.000بــ  والمقدرة 2021بعنوان سنة  الدفع للمهمةخصص اعتمادات وست

 : لخالص النفقات التالية

 122284  األجور   :(% 63)أد 

 10853  نفقات التسيير (:% 6) أد 

 33778  نفقات التدخل: (%17)أد 

 28585 2020سنة  32520ر مقابل نفقات االستثما(: % 14) أد. 

من جملة  %73 يحظى برنامج الطفولة بأعلى  نسبة من االعتمادات المخصصة بما يعادلو

و   %10 تقدر بـ ةمتوالي بنسب كبار السن والمساندة القيادة و برنامجي مهمة يليهميزانية ال

 .%8 و تكافؤ الفرصثم برنامج المرأة واألسرة   9%

تغطية النفقات واالهداف  الى  2021لسنة نسبة التطور قي الميزانية المقترحة و ستوجه 

 :التالية

 نفقات التأجير: .1

 :المحافظة على عدد األعوان المرخص فيهم 

وكبار السن إلى موفى سنة واألسرة  أعوان مهمة المرأة من المتوقع  أن يبلغ عدد

مرخص فيهم  للمهمة )المصالح   2020سنة   4801مقابل   4670حوالي  2021

بيات الجهوية ومكتب المندوب العام لحماية الطفولة والمكاتب الجهوية المركزية والمندو

  والمؤسسات تحت اإلشراف بما فيهم الراجعة إليه بالنظر

 

 

 عونا . 78 بنقص يقدر بـــ خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية(الالمؤسسات غير 

 الجديدة:  تاإلحداثا 

لوطني لمناهضة العنف ضد تم إحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية"المرصد ا

وضمانا النطالق  2020فيفري  25المؤرخ في  2020لسنة  126المرأة" وفق األمر عدد 

عونا )عن طريق  27نشاط المؤسسة المذكورة في أحسن الظروف، برمجت الوزارة توفير 

رد وذلك وفق الهيكل التنظيمي الذي و النقلة أو اإللحاق نظرا لعدم إمكانية انتدابات جديدة(
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قد رخص  2021باألمر المحدث للمرصد خاصة وأن المنشور التوجيهي إلعداد ميزانية 

 لإلحداثات الجديدة في رصد االعتمادات الضرورية لتسييرها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها.

 :تدعيم الموارد البشرية في مجال الحماية االجتماعية للطفولة المهددة 

إطارا  82لطفولة على كامل تراب الجمهورية يبلغ العدد الحالي لمندوبي حماية ا

 تعتبر هذه النسبةو .ألف طفل 100مندوب حماية طفولة لكل  2.4بنسبة تغطية تقدر بــ

 .المسجلة يوميا اإلشعاراتضعيفة أمام تنامي عدد 

د الحالي لمندوبي ال يسمح العدو .إشعار يومي 47  ويبلغ عدد اإلشعارات معدل 

إلى ما  مما يجعل إضافة باألطفال وفق السرعة والنجاعة المطلوبين بالتعهدحماية الطفولة 

 يشهده واقع الطفولة من تهديدات وسلوكيات محفوفة بالمخاطر

تطلب عمل شبكي مع ي وهوما 2020خالل سنة محاكم ابتدائية  05إحداث و ياعتبار 

ومة حماية مندوبي حماية الطفولة على المستوى الجهوي فان الضرورة تقتضي تدعيم منظ

للرفع من نسبة التغطية بخدمات حماية الطفولة مندوب حماية طفولة مساعد  50بالطفولة 

 المهددة

 :تدعيم مؤسسات الطفولة بالموارد البشرية 

المؤسسات التي وعاية األطفال رلبرنامج الطفولة لدعم مؤسسات  إقرار االنتداباتإن 

 ضرورة ملحة باعتبار:  يعدّ  تعنى بالوقاية بالموارد البشرية الالزمة

تنامي ظواهر اجتماعية وسلوكية سلبية لدى األطفال وخاصة في المناطق  -

 ذات األولوية والتي تسعى الوزارة إلى تغطيتها بخدمات المؤسسات.

دور هذه المؤسسات في التصدي لمظاهر الهشاشة المادية واالجتماعية التي  -

 تمس الطفل والمجتمع .

ع جميع األطفال بحقوقهم في الحماية والرعاية األسرية توجه الوزارة إلى تمتي -

 .اإلنصاف مبدأالسليمة وتكريس 

مؤسسة  100)حوالي ضرورة توظيف واستغالل المؤسسات الجديدة والجاهزة مع 

 مليون دينار تقريبا. 85في إحداثها بـ  اتاالستثمار تالتي قّدرمغلقة( 

، وتوجهات الدولة في التحكم في نفقات وبالنظر للظروف الحالية التي تمر بها بالدنا

التأجير وترشيد التصرف في الموارد البشرية، فإن الطلبات ال تفي بكافة احتياجات 

المؤسسات وتقتصر فقط على األولويات الملّحة والتي بدونها تبقى المؤسسات عاجزة عن 

 تقديم خدماتها لألطفال.

 :الترفيع في كتلة األجور 
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ارتفاع رغم  أيلم تسجل  2021كلفة األجور فان نفقات التأجير لسنة بالرجوع إلى توقعات 

 والتي ستوجه أساسا لتغطية: 2021و 2020تزايد الضغوطات على كلفة األجور لسنة 

  18المؤرخ في  2020لسنة  767الزيادة في األجور وفق األمر الحكومي عدد 

جماعات المحليّة بالزيادة في أجور أعوان الدولة وال والمتعلّق 2020سبتمبر

 .والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وضبط مقاديرها

  تطبيقا لقرار رئيس الحكومة  التدرج والترقيات االستثنائية للسلك اإلداري المشترك

 2020لسنة  115وذلك تفعيال لالمر الحكومي عدد ،2020أوت   03المؤرخ في 

ظام االساسي الخاص بالسلك والمتعلق بضبط الن 2020فيفري  25المؤرخ في 

  االداري المشترك لالدارات العمومية

 الحكومي  إعادة توظيف أعوان وزارة المرأة واألسرة وكبار السن على معنى األمر

 2021وعلى ثالثة سنوات  2016 أوت 16المؤرخ في  2016لسنة  1143عدد 

وان عون،وذلك للحد من الطلبات المتكررة ألع 250لفائدة  2023و 2022و

وإطارات الوزارة في النقل إلى وزارات أخرى نظرا لوجود امتيازات أفضل خاصة 

في ظل وجود فوارق كبيرة بين األسالك والمنح الخصوصية التي تتمتع بها أغلب 

  الوزارات خالفا لوزارة المرأة واألسرة وكبار السن

  قاعد والمحمولة مساهمات المستوجبة بعنوان التلالترفيع في االعتمادات المخصصة ل

لسنة  12على كاهل المشغل والتعديل اآللي لجراية المتقاعدين وفق القانون عدد 

نقح كما )جديد( 37منه حيث ورد بالفصل  38و 37وخاصة الفصلين  1985

 .2007جوان  25المؤرخ في  2007سنة ل 43بمقتضى القانون عدد 

 ي والمركزي تغطية الشغورات في الخطط الوظيفية على المستوى الجهو

 .والمؤسسات تحت اإلشراف والخاصة بجميع البرامج

  583الترفيع في منحة المساعد البيداغوجي طبقا لمقتضيات األمر الحكومي عدد 

المتعلق بالترفيع في المنحة الوظيفية  2020أوت  14مؤرخ في  2020لسنة 

سنة ل 4066المخولة لمساعد بيداغوجي للطفولة المنصوص عليها باألمر عدد 

المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية  2013سبتمبر  26المؤرخ في  2013

للمكلفين بالخطة الوظيفية الخصوصية لمساعد بيداغوجي للطفولة بوزارة شؤون 

 المرأة واألسرة، 

 

  بعد صدور قرارات التعيين(  54تمكين المشرفين على وحدات الحياة البالغ عددهم(

 22ليين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة البالغ عددهم والمنسقين اإلداريين والما
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منسقا وبصفة رجعية من منح المسؤولية المخولة لهم بمقتضى األمر الحكومي عدد 

يتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد   2018أكتوبر  24مؤرخ في  2018لسنة  886

اإلداري المتعلق بضبط التنظيم  1999ديسمبر  13المؤرخ في  1999لسنة  2796

والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية واالجتماعية وشروط 

 .قبول األطفال وتراتيب سيرها

  متفقد  20إطار تربوي بخطة مساعد بيداغوجي وفتح مناظرة لتعيين  65تكليف

ا مفعول رجعي للسنوات شباب وطفولة بعد فترة تكوين لمدة سنتين )لن يكون له

 (.باعتبارها سنوات التكوين 2022و 2021

 للمعهد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش التطور الملحوظ في نفقات التأجير 

 والذي يعود أساسا لـ:

إدراج تأجير المتعاقدين والعاملين بالحصة بميزانية المعهد والذين يبلغ عددهم  -

 أد. 80بكلفة جملية تقدر بـ  6

 %.20لساعة التدريس بــــــالترفيع في القيمة المالية  -

 شهرا. 12أشهر إلى  10التمديد في مدة العقود من  -

 إدراج منح الساعات اإلضافية الخاصة باإلطارات واألعوان بميزانية المعهد. -

  خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية الارتفاع كلفة منحة المؤسسات العمومية غير

  2020"الكريديف" مقارنة بسنة  بعنوان نفقات التأجير الخاصة بالفاعل العمومي

 ذلك نتيجة:و

والتي سيتم  2020و 2019الزيادات العامة والخصوصية في األجور سنتي  -

لم يتم احتسابها إلى حين صدور  2020برمجتها خالل الثالثي الرابع لسنة 

 النص القانوني لتطبيقها 

الغ سد الشغورات عن طريق اإللحاق في حدود األعوان المرخص فيهم والب -

  2023إلى حين سد الشغورات الفعلية سنة  2021إلى موفى  65عددهم 

 الترقيات اإلستثنائية والعادية والتدرج بالجدارة  -

 التسميات في الخطط الوظيفية  -

  المتعلق بأحكام  2020أوت  13مؤرخ في  2020لسنة  38تفعيل القانون عدد

متخرجين من المعهد العالي  استثنائية لالنتداب في القطاع العمومي خاصة مع وجود

سنوات حيث بلغ عدد  10إلطارات الطفولة بقرطاج درمش ممن فاقت بطالتهم 

وذلك لسد الحاجيات من  2020إلى حدود سنة  2018منذ سنة  2288المتخرجين 

اإلطارات التربوية خاصة في ظل وجود مؤسسات تربوية مغلقة إضافة إلى األعوان 

)تحسين نسبة التأطير  المركزي والجهوي ىمستوواإلطارات اإلدارية على ال

بالمندوبيات الجهوية المفتقرة إلى اختصاصات فنية على غرار تقنيي البناء 
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واإلعالمية وغيرها(وحتى تتمكن الوزارة من تدعيم مواردها البشرية خاصة في ظل 

 النقص المتزايد من أعوانها تبعا لمطالب النقل واإللحاق الكثيرة.

 التسيير: نفقات .2    
 :برنامج الطفولة 
 من خالل الترفيع في المنحة الكيلوميترية  التصدي لظاهرة المؤسسات الفوضوية:

لتدعيم التطور في عدد الزيارات التفقدية والعمليات البيداغوجية حتى تتالءم مع 
متطلبات العمل الميداني إلطارات التفقد واإلرشاد البيداغوجي في مجال المتابعة 

وضمان الجودة وذلك باعتبار التشتت الجغرافي لمؤسسات الطفولة وتنامي  والتقييم
اإلشكاليات بها وحتى تتمكن إطارات التفقد من الحد من انتشار المؤسسات الفوضوية 
ودعم مجهود الدولة في حماية األطفال من خالل ترسيمهم بمؤسسات قانونية مراقبة 

 ومحترمة لجميع شروط السالمة والوقاية.
 من خالل  حق األطفال المتواجدين بالمناطق الحدودية في التنشيط والترفيه دعم

توفير االعتمادات الضرورية لتأمين نشاط نوادي األطفال المتنقلة )تأمين ووقود 
 وصيانة(،

  خالص معاليم الجوالن لحافالت بعض المؤسسات لسنوات عدة 
 وذلك  دوبي حماية الطفولةالترفيع في نفقات الوحدة العملياتية الخاصة بمكاتب من

تم التعهد بجزء من  2020حتى يتم التكفل بجميع نفقات هذه الوحدة )خالل سنة 

نفقات المكتب على حساب برنامج القيادة والمساندة لقلة االعتمادات( كما تخلت 
منظمة اليونيسيف عن تمويل العديد من النفقات التي كانت تتكفل بها سابقا لفائدة 

 العام لحماية الطفولة، مكتب المندوب
  رصد االعتمادات الكفيلة باحترام البروتوكول الصحي المخصص لمؤسسات الطفولة

من خالل توفير مواد التنظيف والتعقيم خاصة وأن ميزانية  لمجابهة جائحة كورونا

لم تأخذ بعين االعتبار هذه الجائحة وما ترتب عنها من مصاريف إضافية  2020

 ية والحماية.هامة في مجال الوقا
 
 برنامج القيادة والمساندة : 

في اطار تحسين ظروف العمل والسير العادي لمختلف المصالح المركزية والجهوية 
وضمان السالمة والحماية والوقاية من جائحة كورونا فان نفقات برنامج القيادة 

 :يوجه باألساس لتغطية النفقات التاليةوالمساندة تتطلب دعما استثنائيا 
 2020مقارنة بسنة  ترفيع فى اإلعتمادات الخاصة باألكرية واآلداءات البلديةال 

بإعتبار أن هذه اإلعتمادات غير قادرة على تغطية كافة معاليم الكراء الخاص بمبنى 

 70والتي تتجاوز  2019الديون المتخلدة لسنة والمشتركة اإلدارة العامة للمصالح 

المستوجبة بعنوان مقرات المندوبيات الجهوية في إضافة إلى األكرية بالـ ألف دينارا
 انتظار استكمال أشغال بناء مقرات المندوبيات بكافة الواليات.
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  دعم النفقات المخصصة الستهالك الكهرباء والماء خاصة في ظل الترفيع في

 2020خاصة وأن جملة اإلعتمادات المرصودة لسنة  2020معاليمها بداية من سنة 

 .اإلستهالك الفعلية والديون المتصلة بها ال تغطي معاليم

  إطارات الوزارة دعم االعتمادات المخصصة لتكوين 
  اإلعالميةاالعتمادات المخصصة لمعدات ولوازم في الترفيع  

  عتبار اوذلك ب 2020بسنة مقارنة معدات التصرف اإلداري  الترفيع في اعتمادات

آالت فاكس وأجهزة هاتف إلى النقص الفادح على مستوي المعدات المتوفرة من 
 غير ذلك من معدات التصرف اإلداري.                                   

 عتبار أن مبنى الوزارة يحتاج إلى جملة من اإلعتناء بالبناءات بالرفع من اعتمادات ا
يف المركزي وإصالح إصالح قنوات تصريف المياه وصيانة المك)اإلصالحات

المقر الجديد لإلدارة العامة للمصالح المشتركة بشبكة  وربط( شبكة الكهرباء
قوارير  واقتناءاألنترنات والهاتف كما سيتم إبرام عقود لصيانة موزعات الهاتف 

 اإلطفاء.
  تعهد وصيانة األثاث والمعدات وخاصة إصالح اآلالت الناسخة كبيرة الحجم

قديمة وتتطلب  وصغيرة الحجم لمختلف اإلدارات خاصة وأن هذه اآلالت أصبحت
 الصيانة واإلصالح هذا إلى جانب المعدات األخرى.                                                                       

 حتياطات الالزمة ذلك ألخذ التدابير واالنفقات المباشرة للتنظيف وال الترفيع في
مستلزمات التنظيف خاصة مواد التعقيم و اقتناءلمجابهة فيروس كورونا من خالل 

 في ظل تكثيف عمليات التعقيم والتنظيف لمجابهة تفشي جائحة كورونا،
 على المناشير  اعتمادامادة الحليب األعوان  منحتدعيم نفقات التغذية لألعوان وذلك ل

الصادرة في الغرض وضمانا للسلم االجتماعي خاصة في ظل وجود اتفاقيات 
 وضغوطات نقابية في الغرض،

 السوائل  القتناءبمستلزمات الوقاية والسالمة المهنية  د اعتمادات جديدة خاصةرص
 المعقمة والكمامات الواقية في إطار مجابهة فيروس كورونا.

 

 

 نفقات التدخل: .3
 :برنامج الطفولة 

  الرفع في قيمة دعم الجمعية التونسية لقرى أطفال(SOS)  م د إلى  2.605من

د باألطفال المنتفعين ببرنامج اإليداع العائلي بقرى هدف مواصلة التعهبم د  2.870

 التونسية(SOS)األطفال س و س وذلك بعد تخلي المنظمة األم عن تمويل 
   الرفع في االعتمادات المخصصة لالطفال من مكفولي الدولة بالمراكز المندمجة

 ومركبات الطفولة
 
 برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص: 
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 أد( سنة  403ت الخاصة بقسم التدخالت للوحدة العملياتية أسرة )الترفيع في النفقا

في إطار التمويل العمومي  %42وتخصيص اعتمادات إضافية بنسبة  2021

 للجمعيات لتسيير مركز التوجيه واإلرشاد األسري بغار الدماء بوالية جندوبة.
 03 بعد  2021نة مراكز إليواء النساء ضحايا العنف ستدخل حيز التنفيذ بداية من س

 البناء على ميزانية الدولة )جندوبة وباجة وسيدي بوزيد(  انتهاء أشغال
  تعديل المساهمات في المنظمات الدولية واإلقليمية وفق مذكرات الخالص الموجهة

علما وأن المساهمات الحالية لم تأخذ بعين االعتبار التغيير الحاصل على ارتفاع 
 لتونسي.نسبة العملة مقارنة بالدينار ا

 الكريديف 

  2019إقتناء منظومة ميكروسوفت أوفيس Microsoft office :75 أد وذلك حفاظا

على السالمة المعلوماتية ولتسوية الوضعية الغير قانونية الستعمال التكنولوجيا 
 الحديثة.             

 صدور أد )تبعا ل 44: 2021 ةة بشير للكتابات النسائية للسنتظاهرة إسناد جائزة زبيد

الذي يتعلق  2020أوت  25المؤرخ في  2020لسنة  585األمر الحكومي عدد 

 بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية زبيدة بشير ألفضل الكتابات النسائية التونسية(.
  تدعيم الدراسات بالمركز الدراسات والبحوث وتكوين والندوات والتظاهرات

 2023-2020والجديدة للسنوات  2019المتواصلة منذ سنة 

 برنامج كبار السن 
  المباشرين  تحاد التونسي للتضامن االجتماعيال العجز في كلفة تأجيرأعوان جدولة

والتي تشهد عجزا هاما تراكم منذ سنة  2020بداية من سنة   بمؤسسات الرعاية

بمفعول الزيادة في األجور والمنح والتي بلغت قرابة  2020وإلى غاية سنة  2017

 م.د. 2.110
 نطالق نشاط ثالث مؤسسات جديدة لرعاية كبار السن ال ير اعتمادات اضافية توف

بوزيد مما يستوجب األخذ بعين االعتبار تكاليف  بكل من سليانة وبنزرت وسيدي

 كتقديرات أولية لتسييرها(م د  1.5)    تأجير أعوانها ومصاريف تسييرها

 

 برنامج القيادة والمساندة 
 ضبطت نفقات التدخالت لبرنامج القيادة والمساندة زارة:ودادية أعوان وإطارات الو

ويعود هذا  التطور  2020م.د سنة  1.700م.د مقابل 1.800في حدود  2021لسنة 

منخرط إضافة إلى  2700إلى ارتفاع عدد المنخرطين بالودادية الذي قد يصل إلى 

 37عدد  ارتفاع عدد األعوان المنتفعين بالمساعدات االجتماعية طبقا للمنشور

 . 2017ديسمبر 29المؤرخ في 
   د1000تكاليف الجوائز : للتعهد بنفقات التعهد بجائزة العامل المثالي  و المقدرة 

 

 نفقات االستثمار: .4
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 برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص
  :مليون دينا 5الخطة الوطنية لدفع المبادرة االقتصادية النسائية 
  دي واالجتماعي للنساء في الريف وذلك من خالل االقتصاالخطة الوطنية للتمكين

وذلك الستكمال تنفيذ   2021أ.د بعنوان سنة  3000 رصد اعتمادات دفع تقدر بـ

 البرامج والمشاريع واألنشطة المضمنة بالخطة.
  عتمادات تقدر باتهيئة فضاء إيواء النساء ضحايا العنف بسيدي ثابت مواصلة أشغال

 (.2020ق سنة أ.د  ) مشروع انطل 176بـ 
 بقعفور و قابس فضاء إيواء النساء ضحايا العنفنطالق في الدراسات إلحداث اال 

  2021أ.د بعنوان سنة  500بكلفة جملية تقدر بـوذلك من خالل رصد 
  الدعم االقتصادي لألسر ذات الوضعيات الخصوصية وذلك من خالل رصد

والية  7 ــــــللتدخل ب وذلك 2021أ.د بعنوان سنة  1500اعتمادات دفع تقدر بـ

 .لكل واليةأ د  100عوضا عن أد  200بمعدل 
  التمكين االجتماعي لألسر ذات الوضعيات الخصوصية وذلك من تعميم برنامج

 2021أ.د بعنوان سنة  350رصد اعتمادات دفع تقدر بـتغطية كافة الواليات و خالل

   .2023 إلى حدود سنةبلدية  350والية و 24 ـــــوذلك للتدخل ب
  اد تعهدا لفائدة  المرصد الوطني لمناهضة  585تخصيص اعتمادات دفع قدرها

 العنف
 
 :برنامج الطفولة 
  أعطت األولوية للمشاريع بصدد االنجاز مع ما يتطلبه ذلك من تحديات على مستوى

اعتمادات الدفع مع إضافة مشاريع جديدة تم إقرارها تبعا لمجالس وزارية أو 
 .قرارات حكومية

  مبدأ تكافؤ الفرص لجميع  ضمان عبرتدعيم قطاع الطفولة  إلىو سعت الوزارة
لوية والمعتمديات األطفال مهما كان تواجدهم وخاصة المقيمين بالمناطق ذات األو

 .إليهماألحياء الشعبية حتى تتمكن الوزارة من تقريب الخدمات األكثر فقرا أو
 م د دفعا. وتتوزع هذه  13  و بلغت قيمة االعتمادات المخصصة للبرنامج

 م د. 3‚735م د و ما هو جديد بقيمة  9‚265االعتمادات بين ماهو متواصل بقيمة 
   كما شملت برامج تهيئة لمؤسسات الطفولة واقتناء التجهيزات لها ومواصلة العمل

على برنامج النهوض بالطفولة المبكرة والبدء في إنجاز دراسات لعنوان تهيئة 

نوادي أطفال متنقلة ستخصص لواليات باجة  4ت جديدة و اقتناء وإنجاز مؤسسا

 وجندوبة وصفاقس وتطاوين. 
 برنامج كبار السن: 

المشاريع المتواصلة فان الوزارة تعتزم وبالتعاون مع االتحاد التونسي  إلى إضافة
مواصلة تنفيذ المشاريع للتضامن االجتماعي الشريك الفاعل في مجال كبار السن 

  وتتمثل فيما ما يلي: وبرمجة بعض المشاريع الجديدة المبرمجة
  أد 500دراسة تركيز االلواح الشمسية بمراكز رعاية المسنين باعتمادات تعهد قدرها

 أد 100واعتمادات دفع قدرها 
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  اد  250: باعتمادات دفع قدرها قرنباليةالمسنين   رعايةتهيئة مركزمواصلة 
  د أ 250: باعتمادات تعهد قدرها القيروانمواصلة تهيئة مركز رعاية  المسنين

 اد 300اعتمادات دفع قدرها و
  اد 200: باعتمادات دفع قدرها سوسةمواصلة تهيئة مركز رعاية  المسنين 
 اد  200باعتمادات تعهد قدرها : جندوبة المسنين  رعايةمركز  الشروع في تهيئة

 اد 200واعتمادات دفع قدرها 
  1450أد تعهد و 690ز رعاية المسنين باعتمادات قدرها لفائدة مراك تجهيزاتاقتناء 

 أد دفع

 
 برنامج القيادة والمساندة: 

لمندوبيات لعتمادات لبناء مقرات جديدة االقيادة والمساندة  برنامجبرمجت الوزارة لمشروع 

 أد. 450تعهدا وأ د  1080الجهوية للمرأة واألسرة وكبار السن قدرها 

وباجة و سوسة و قبلي و البدء  المنستيراصلة إنجاز مندوبيات و توزع االعتمادات بين مو

 في مندوبية صفاقس.

لإلدارات المركزية والجهوية بكلفة قدرها اقتناء تجهيزات إدارية و إعالمية كما تم برمجة 

 أد. 1000

 

 وسائل النقل:

سائل تعتبر وزارة المرأة واألسرة وكبار السن من الوزارات التي ال تملك أسطوال من و

النقل يستجيب إلى تحديات القطاعات مجال تدخلها مما جعل الخدمات والتدخالت التي يقوم 

بها أعوانها ليست في حجم تطلعات الفئات المستهدفة ونذكر بالخصوص قطاع الطفولة 

 ومندوبي حماية الطفولة وكبار السن. 

زية والذي حد من إضافة إلى تواضع وتقادم األسطول الموضوع على ذمة اإلدارة المرك

 تنقالت إطاراتها ومساهمتهم في األنشطة الجهوية والمحلية بسبب غياب وسائل النقل.

 :ـوقد تم في هذا االطار تعزيز اسطول  النقل للوزارة ب

سيارة مصلحة لفائدة المرصد الوطني  01سيارة وظيفية و  01عدد   -

 لمناهضة العنف ضد المرأة،

عالمية لفائدة المركز الوطني لإلعالمية نادي اطفال نموذجي متنقل لإل -

الموجهة للطفل: يقوم هذا األخير باقتناء الحافلة و تجهيزها باعتمادات 

أد تعهد في اطار تقريب  خدمات االعالمية والتكنولوجيا  300قدرها 
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لألطفال القاطنين بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية و المناطق المصنفة 

 ذات اولوية،

تي مصلحة  واحدة لفائدة المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز سيار -

أد  100واالخرى  لفائدة مندوب حماية الطفولة بقبلي باعتمادات قدرها 

 تعهد.

نوادي  اطفال متنقلة ستخصص لواليات باجة وجندوبة وصفاقس  04 -

 اد تعهد 600وتطاوين باعتمادات جملية قدرها 

 

 2019لسنة  15ن القانون األساسي للميزانية عدد م 18وعمال بمقتضيات الفصل 

وعلى إثر المصادقة على التنزيل العملياتي للبرامج العمومية وما انجر عنه من إحداث 

وحدات عملياتية جديدة مما استوجب تخصيص اعتمادات إضافية لمجابهة نفقاتها وتحقيق 

مة المرأة واألسرة والطفولة لمه 2021أهدافها فإن جملة التدابير الجديدة لميزانية سنة 

 :وكبار السن تتلخص كما يلي

 

 :2جدول عدد 

 حسب البرامج وطبيعة النفقة 2021 * لسنةالمهمةتوزيع ميزانية 

 )اعتمادات الدفع(

 الوحدة:ألف دينار

 املجموع نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسيير نفقات التأجير البرامج

 برنامج /ال نسبة

 العاماملجموع  

املرأة واألسرة وتكافؤ 

 الفرص
2700 695 2188 10585 16168 

8% 

 الطفولة
109956 5200 14300 13000 142456 

73% 

 كبار السن
328 53 15490 2500 18371 

9% 

 القيادة  املساندة
9800 4905 1800 2500 19005 

10% 
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املجموع العام دون اعتبار 

 املوارد الذاتية

122784 10853 33778 28585 196000 100% 

طبيعة النفقة/ 

 %100 %15 %17 %6 %63 ℅المجموع العام

 .دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية *

 

 

 

 

 : 1رسم بياني عدد 

 حسب البرامج )اعتمادات الدفع( 2021توزيع ميزانية الوزارة لسنة 

 

 : رة( للوزا2023-2021تقديم إطار النفقات متوسط المدى ) 4-2

نسبة تطور قدرها  2021شهدت ميزانية مهمة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن لسنة 

لتستقر مرة اخرى   2021سنة بمقارنة  2022 سنة  % 5وبنسبة  2020مقارنة بسنة  3%

 .2022مقارنة لسنة  2023سنة  % 3في حدود 

 

 :3جدول عدد 
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 :للمهمة( 2023-2021النفقات متوسط المدى ) إطار

 )اعتمادات الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة

 الو دة : أل  د نار

 

 :4جدول عدد 

 للمهمة:) 2023-2021إطار النفقات متوسط المدى)

 التوزيع حسب البرامج )اعتمادات الدفع(

 الوحدة:ألف دينار

                  

 تقديرات ق م انجازات  البيان

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 طبيعة النفقة

 125829 124829 122784 122274 103155 94695 92951 نفقات التأجير

 16561 14561 10853 9500 8819 7391 7177 نفقات التسيير

 33610 31610 33778 26085 22495 17581 17904 التدخالتنفقات 

 36000 35000 28585 32520 29825 28155 19627 االستثماراتنفقات 

        العمليات املاليةنفقات 

 212000 206000 196000 190379 164294 147822 137659 املجموع العام

املوارد الذاتية 

 للمؤسسات

310 315 318 318 294 150 150 

 212150 206150 196294 190697 164612 148137 137969 الجملة العامة 
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 تقديرات ق م انجازات  البرامج

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

برنامج املرأة 

واألسرة وتكافؤ 

 الفرص

 8444 12399 117358 15083 16218 17159 19958 

 146934 147137 142700 140014 13925 107424 104102 برنامج الطفولة

برنامج كبار 

 السن

14013 14983 16203 17659 18371 19682 22479 

برنامج القيادة 

 واملساندة

10860 12631 16528 17623 19005 22172 22779 

دون  املجموع

 املواد الذاتية
137659 147822 164294 

190379 196000 206000 212000 
13℅ 3 ℅  5%  3℅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص

 رئيسة البرنامج : السيدة سميرة بن حسين

 2019بداية من  اوت 

 

 ه:تقديم البرنامج واستراتيجيت -1
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التي تعتمد بالخصوص  للدولةتحتل العناية باملرأة واألسرة مكانة هامة صلب السياسة التنموية 

بما يساهم في النهوض بأوضاع املرأة  األبعاد االقتصادية واالجتماعية والتضامنيةعلى التالزم بين مختلف 

 2025-2021فترة مخطط التنمية واالرتقاء بشأن األسرة. وستعمل وزارة املرأة واألسرة وكبار السن خالل 

على تعزيز الهياكل وتطوير التشريعات وتوفير اآلليات بما يساهم في مزيد اإلحاطة باملرأة ودعم مكانة األسرة 

و رصد أوضاعها لتصويب التدخل وخاصة منها التي تعاني من الهشاشة االقتصادية واالجتماعية وذلك عبر 

بهن بما يضمن تحقيق مبدأ املساواة ويضمن تكافؤ الفرص ويساهم في تمكين النساء والفتيات وتعزيز مكاس

القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد املرأة املبني على النوع اإلجتماعي بما يكفل دورهن كفاعل في 

الحياة اإلجتماعية والتنمية اإلقتصادية وفي املشاركة في الشأن  العام والوصول الى مواقع صنع القرار 

تعزيز مكانة األسرة والنهوض بها وتمكينها باعتبارها النواة األساسية للمجتمع توافقا مع األهداف التنمية و 

 .2030املستدامة 

من خالل فصوله  االلتزامات الدستوريةكما تعمل الوزارة من خالل برنامج املرأة واألسرة على تنفيذ  

 ملتطلبات املتواصل للنسق في جميع املجاالت استجابة  أ املساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسينداملكرسة ملب

التي تحث على إيالء األهمية الالزمة لتثمين قدرات املرأة املتنامية بشكل ملحوظ في مجال املشاركة  املجتمع

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

 مسار مستدام مبني على إعمال حقوق اإلنسان وتحقيق املساواة بين الجنسين.  في إطار

االيفاء بالتعهدات  وااللتزامات تستند استراتيجية برنامج املرأة واألسرة للمساواة وتكافؤ الفرص كما 

 :ال سيما دوليةالتفاقيات الاومنها الدولية 

  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  -

 CEDAW) على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )اتفاقية القضاء  -

  زل،ملنظمة العمل الدولية حول عمال املنا 189اتفاقية و  اتفاقية اسطنبول   -

 والسياسية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهدين الدولين الخاصين -

ابع حول املرأة منهاج عمل املؤتمر الدولي الر امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب و  -

  بيجين

واملتمثلة في  2030لخطة التنمية املستدامة لعام  17أهداف التنمية املستدامة الـ -

  17و16و10و8و 5األهداف 
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الهدف الثاني من اإلستراتيجية العربية لألسرة املتعلق بتمكين األسرة من القيام بوظائفها  -

مكينها من تطوير قدراتها وزيادة األساسية: محاربة الفقر وتحسين نوعية حياة األسرة وت

وثيقة منهاج عمل لتنفيذ و  إسهامها في النشاط االقتصادي وتحقيق االستقرار االجتماعي

 .من منظور اسري في املنطقة العربية 2030أهداف التنمية املستدامة 

مكونات أما على املستوى الوطني يعمل برنامج املرأة واألسرة للمساواة وتكافؤ الفرص  على تفعيل 

 واملتمثلة في: استراتيجياته وخططته

 2020-2016الخطة الوطنية لدفع املبادرة اإلقتصادية النسائية"رائدة" -

اإلستراتيجية الوطنية للتمكين اإلقتصادي واإلجتماعي للنساء والفتيات في املناطق الرفية  -

 وخطة العمل املنبثقة عنها 2017-2020

 املراة الخطة الوطنية ملناهضة  العنف ضد  -

-2018 1325خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي املرأة واألمن والسلم  -

 والخطة القطاعية املنبثقة عنها 2020

الخطة الوطنية إلدراج ومأسسة النوع اإلجتماعي ملجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص  -

 2020-2018بين املرأة والرجل 

 2019ر قطاع األسرة املصادق عليها في ماي اإلستراتيجية الوطنية لتطوي -

 

لتحقيق التوجهات واألهداف   2020-2016رغم املجهودات املبذولة خالل مخطط التنمية و  

مازالت تعيق تحقيق املساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين على  التحديات املرسومة اال أن عديد

للثالثي االول من سنة  التشغيل والبطالةملؤشرات  يدانياملستويين الريفي والحضري. حيث أفرز املسح امل

 2019الف لسنة  4190الف ناشط مقابل  4200.3الى تطور عدد السكان النشيطين في تونس الى  2020

% من الذكور و  71من االناث بنسبة مئوية  1219.2من الذكور و  2981.2بزيادة عشرة االف ناشط منهم 

 طين من الذكور ارتفعت مقابل نفس النسبة من السنة املاضية.ان نسبة الناش كما% من االناث 29

ألف من  634.8واضاف تقرير نتائج املسح الوطني للسكان والتشغيل أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 

و قدرت نسبة بالبطالة  2019الف خالل الثالثي الرابع من سنة  623.9مجموع السكان النشيطين مقابل 

كما أن  % لدى االناث. 22% لدى الذكور و  12.3بنسبة أي  2020االول لسنة  % خالل الثالثي15,1بـ
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على املستوى العاملي  %54مقابل  %28نسبة املرأة الناشطة على املستوى اإلقتصادي بتونس ال تتجاوز 

 وتتعمق هذه اإلحصائيات بين النساء في الوسطين الحضري والريفي.

تعيين في  1500ضعيفا فمن بين  حياة العامة والشأن املحليمشاركة النساء في الوال تزال مستوى 

وبالرغم من ادراج التناصف في  %7مناصب القرار التي حصلت بعد الثورة بلغ نصيب النساء منها 

من مقاعد البرملان في حين تضل مواقع املسؤولية في النقابات  %23الدستور لم تحصل النساء اال على 

 حكرا على الذكور.

، فقــــد كانــــت هــــذه الجائحــــة 19يتعلــــق بالتــــداعيات االقتصــــاية واالجتماعيــــة لجائحــــة كوفيــــد وفــــي مــــا 

شعععطةبمثابـــة التـــذكير 
ّ
)وفقـــا ملـــا تـــم تعريفهـــا فـــي املعـــايير الدوليـــة( رغـــم  بضععععف تمثيليعععة املعععرأة فعععي الحيعععاة الن

األنشـــــــطة املجهـــــــودات التـــــــي تقـــــــوم بهـــــــا الدولـــــــة بمختلـــــــف قطاعاتهـــــــا مقابـــــــل تواجـــــــدها املســـــــتمر والبـــــــارز فـــــــي 

االقتصـــادية غيـــر املهيكلـــة أو فـــي أعمـــال تتســـم بالهشاشـــة وضـــعف االســـتقرار. وتبعـــا للتقييمـــات األوليـــة آلثـــار 

علمــــا وأن عــــدد  النسععععاء كععععن أكتععععر الفئععععات تضععععرراالجائحــــة علــــى إمكانيــــة فقــــدان مــــواطن الشــــغل، تبــــين أن 

يــة )التــي تــأثرت باألزمــة( خاصــة فــي قطــاع الصــناعات املعمل %31ألــف مــن بيــنهن  923النســاء النشــطات يبلــغ 

سيج واملالبس و
 
ياحي %5صناعات الن  .في القطاع الس 

ـــا فـــي  عععة وغيعععر املهيكلعععةوتســـجل النســـاء تواجـــدا قوي 
ّ
مثـــل نشـــاط املعينـــات املنزليـــات اللـــواتي  املهعععن الهش

لـى أفـراد( والتـي تشـرف ع 06تعملن لحسـابهن الخـاص وفـي املؤسسـات متناهيـة الصـغر )التـي تشـغل أقـل مـن 

مـــنهن إلـــى جانـــب الحرفيـــات اللـــواتي تـــرتبط مـــداخيلهن  باملشـــاركة فـــي  %40منهـــا نســـاء وتعمـــل بهـــا قرابـــة  22%

املعارض والتظاهرات إلى جانب العامالت في القطاع الفالحي الالتي ال تنتفـع أعـداد كبيـرة مـنهن بـأجر قـار  وال 

   مباشرة بانخفاض املقدرة الشرائية. بالتغطية االجتماعية أو بنظام التقاعد والالتي يتأثر نشاطهن

 

 وتتمثل في: وبين املجالين الحضري والريفيفوارق بين الجنسين الجملة من هذه االشكاليات   تبرز أوقد 

 ،وجود عديد النصوص التمييزية رغم أهمية الترسانة القانونية املكرسة لحقوق املرأة 

  سم السياسات وامليزانيات والبرامج ضعف إرساء مقاربة النوع االجتماعي واعتمادها في ر

 واملشاريع وتنفيذها وتقييمها،

  نقص على مستوى الهياكل واملؤسسات املوجهة للتعهد بالنساء ضحايا العنف وتأمين

الخدمات اإلستعجالية الضرورية لهن قصد مساعدتهن على استعادة توازنهن النفس ي وتوفير 

 اعيــــة واالقتصاديــــــة على املستويين املركزي والجهوي،فرص إلعادة إدماجهن في الحيـــــاة االجتم
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  غياب تحديد دقيق للفئات الهشة ذوات الحاجيات الخصوصية وغياب الدراسات واملعطيات

اإلحصائية حولها إضافة لعدم وجود خطط تشــاركية واضحة املعــــــالــم في مجال اإلحاطة 

إطار الزواج أو السجينات أو املعينات املنزليات فضال والرعاية سواء باالمهات املنجبات خارج 

 عن ضعف املوارد املتاحة ملساعدة هذه الفئات وتدعيم قدراتهن،

 ،ضعف حضور املرأة في مواقع القرار 

  ضعف مساهمة املرأة في الحياة اإلقتصادية ومحدودية تواجدها كصاحبة أعمال وباعثة

 مشروع،

  للمجموع الجنسين  %15,3إذ تقدر بـ  2019ية األولى من سنة خالل الثالثارتفاع نسبة البطالة

وهو ما يبين  )قرابة الضعف( ℅22.6وترتفع لدى اإلناث لتصل إلى  الذكور  لدى %12,4منها 

 .عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين في الوصول إلى املوارد

 ة و/أو األنشطة الغير هامة مخاطر
 
مة  تخص  النساء العامالت في القطاعات الهش

 
)عملة منظ

غر املناجم (  و الشركات املتناهية الص 

 ة  الحضري /تعر ض النساء في الوسط الريفي ة االولي  ة الولوج للخدمات الصحي  إلى إشكالي 

 خاصة في فترة األزمات

  خاصة في املناطق الريفية وفي لكال الجنسين تواصل ظاهرة االنقطاع املبكر عن الدراسة

  ،املناطق املحرومة تحديدا

  العامالت في القطاع الفالحي( يعانين التزال األغلبية الساحقة من النساء في الوسط الريفي(

األجر وساعات العمل و عايير )من ناحية ظروف النقل املراعي يوال  الالئقعمل غير الظروف من 

( نظرا لضعف النسيج اإلقتصادي في والتغطية االجتماعية... والحماية من املخاطر املهنية

ل  واعتماد القطاع الفالحي  عه ونقص فرص التكوين املنهي امِلؤه  الوسط الريفي وعدم تنو 

 كمصدر وحيد للتشغيل.

 :التالية االولويات الرهانات سيتم توجيه الجهد نحو ورفعا لهذه 
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  السياسات العامة وامليزانيات وفي الخطط والبرامج القطاعية إدماج مقاربة النوع االجتماعي في

 ا وجهويا ومحليا،مركزي

 ة الحقوق  تفعيل  بنود مع يتماش ىما  و الجنسين بين املساواة يراعي بما للمرأة اإلنساني 

ة واملعاهدات الجديد الدستور  ة، الدولة عليها صادقت التي الدولي   التونسي 

 ا، النساء والفتيات شاركة ضمان م ا ووطني  ة، محلي   في الحياة العام 

 التكنولوجيا و اإلبتكار الى  والنفاذ للنساء والفتيات تماعياإلدماج االقتصادي واالج  

 ،تحسين الخدمات املوجهة للنساء والفتيات ضحايا العنف 

  مناهضة كل أشكال العنف، والتمييز واإلستغالل 

 بين الفرص تكافؤ ودعم الفوارق  وتقليص الفجوات أفراد األسر وقيس بأوضاع النهوض 

ر تمكينهم االقتصادي واإلجتماعي  الحضري  الوسطين في/  الجنسين والريفي بما ييس 

ة وفي مواقع صنع القرار،  ومشاركتهم في الحياة العام 

 في املناطق الريفية وتحسين جودتها والفتيات تقريب الخدمات من النساء، 

 مقاومة اإلنقطاع املبكر عن الدراسة وحماية حق الفتيات في التعليم، 

 سينضمان العمل الالئق لكال الجن 

 عند االوبئة و  و الكوارث و التغييرات املناخية إدارة األزمات. 

 مراجعة املنظومة التشريعية في مجال األسرة 

 دعم التمكين اإلقتصادي واإلجتماعي ألفراد األسر 

 الجمهورية تحسين نوعية الخدمات املقدمة لفائدة أفراد األسر بكامل تراب 

  دعم الترابط والتماسك األسري 

 يص أوضاع األسرة )مؤشر الطالق، اإلنحراف،الفئات الهشة....(رصد وتشخ 

 

وعمال على مواصلة تحقيق التوجهات واألهداف املرسومة، ستعمل الوزارة خالل املخطط الخماس ي 

-2016على مواصلة تنفيذ وتطوير استراتيجياتها وخططها املضمنة باملخطط القطاعي  2025-2021للتنمية

املحاور من خالل  ي اإلشكاليات التي حالت دون تحقيق كل أهدافها املرسومة بعد تقييمها لتفاد 2020

 : التالية االستراتيجية

 دعم املساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز اندماج  النساء والفتيات في التنمية االجتماعية واالقتصادية -

   النهوض باألسر ودعم تماسكها وتعزيز مشاركتها في التنمية املستدامة -
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إدماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات العامة وامليزانيات وفي الخطط والبرامج القطاعية لك يعتبر لذ

بإعتباره التزاما بتنفيذ أهداف  2025 /2021من  أولويات املخطط الخماس ي القادم مركزيا وجهويا ومحليا

 .2016/2030دا التنمية املستدامة أجن

 

 خارطة البرنامج

  على :وتكافؤ الفرص المرأة واألسرة  برنامجشتمل وي

 برنامج فرعي المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص 

 وحدة عملياتية المرأة 

 وحدة عملياتية األسرة 

 المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المراةوحدة عملياتية  

 وحدة عملياتية : مصالح المرأة واألسرة على المستوى الجهوي 24 

 فاعل عمومي:  الكريديف  

الجمعية التونسية للتصرف والتوازن  كل من مع عقد اهدافابرام   تم  وقد 

حول  AFTURDوالجمعية التونسية للبحث حول التنمية  TAMSSاالجتماعي

 األهداف المناطة بعهدتهما.
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 :أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج -2
 

 

 

 

                    برنامج المرأة واألسرة للمساواة و كا ؤ ال رص    

النهوض بالمساواة و كا ؤ ال رص و      اندماج  

اء وال   ا     ال نم ة ا   ماع ة وا    اد ة النس  

     ض          م           عز ز          

                      

 

الم اور ا س را    ة 

     

 األ دا  ا س را    ة

دع  المساواة و كا ؤ ال رص و      اندماج  النساء وال   ا     

 ال نم ة اال  ماع ة واال   اد ة

         ال  ص  ي  ل    ت   م 

      ء          ق    ض    

         

 

   هض     ع     ل       ز    ع   

                ت       ء   عز ز ض 

             

 

                م               ض      
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 مؤشرات قيس أداء البرنامج:تقديم أهداف و -1.2

 

 بالوحدة العملياتية  املرأة  وتكافؤ الفرص:أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة 

 

التمكين االقتصادي للفتيات والنساء في املناطق الحضرية دعم  : 1-1-1اإلستراتيجي الهدف 

 والريفية

 : اإلستراتيجي تقديم الهدف -

جوهرًيا لتحقيق هدفا ساء في املناطق الحضرية والريفية ُيعد التمكين االقتصادي للفتيات والن

 وتكافؤ الفرص تحقيق املساواةيتم، على أساسه، دعم فرص ، الوزارة في مجال النهوض باملرأةاستراتيجية 

يساهم في تحسين الوضع املادي للمرأة ويضمن استقالليتها املالية عالوة على مشاركتها في بين الجنسين، و 

خالل توفير اآلليات الضرورية  األسري ومؤشرات التنمية االقتصادية للبالد وذلك منتطوير الدخل 

لدخول املرأة سوق الشغل أو مجال األعمال وذلك عن طريق التكوين والتأهيل واإلحاطة بصاحبات 

 املشاريع قبل وبعد اإلحداث وتوفير خطوط التمويل املناسبة. 

وطنية لدفع املبادرة االقتصادية الخطة فيذ مكونات التن وتنفيذا لهذه املقاربة سيتم مواصلة

تهدف إلى الرفع من نسبة نشاط والتي  (2025-2021) تمتد على فترة املخطط التنموي التي سالنسائية 

ولتحقيق هذه  يهن في املناطق الحضرية والريفية،التقليص من نسبة البطالة لدو النساء والفتيات 

تشجيعهن على االنتصاب في مجال املشاركة االقتصادية و  النساء دراتق العمل على تطويرم األهداف ت

من مختلف  استفادتهنر نسب يتطو  والعمل علىلعديد من القطاعات الواعدة للحساب الخاص في ا

تسويق املنتوجات والنفاذ إلى مختلف مصادر املساعدة على برامج التكوين وتأمين املرافقة واملتابعة و 

تناهية الصغر املالتي وفرتها الوزارة من خالل إحداث خط تمويل للمشاريع النسائية  رالتمويل واالستثما

 مؤشرا    س األداء
                 ع      ئ    1    

                       

     ئ                  غل 2    

          ز    )             ث     إ   

 الل         ل      ث          غ

)         

 
      ا       ا              ا   ع  :3    

      لا   ل  ا   ع      ا     عا     ز      

      ث 

 

    اااا ت      اااا ء ضاااا        اااا    1   اااا  

  ع            ت     ا   ت     از    ع ا  

  ل                ء ض       ع           

 
                 م              2     

    ع         ت    ع      ب       

  ال      

 

غ ى           ت                 ع        ع ص 1     

   ض        ع    

 
                 ع                   ال       2     

      ض        لى            ت             ض ء ت  3     

   ع     ال  ص ص ت

 

  اا     ث ل اا     اا     اا      ئاا ت  :3   اا  

       ا       اع صا ع    ا     لاى   ا  ى 

    . 
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بالشراكة مع البنك التونس ي للتضامن في إطار برنامج دفع املبادرة االقتصادية واملتوسطة والصغرى 

 النسائية "رائدة". 

 

 :مرجع الهدف -

 46و 34و 21فصــــوله عــــدد وخاصــــة 2014جــــانفي  27دســــتور الجمهوريــــة التونســــية  املــــؤر  فــــي -

  ،أ املساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتدعيم الحقوق املكتسبة للمرأةداملكرسة ملب 75و

ة العمــل الدوليــة حــول ملنظمــ 189اتفاقيــة و  اتفاقيــة اســطنبول ال ســيما  دوليــةالتفاقيــات الا   -

  زل،عمال املنا

 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،  -

 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، امليثاق الدولي الخاص -

 منهاج عمل املؤتمر الدولي الرابع حول املرأة بيجين،  -

 ،2030لخطة التنمية املستدامة لعام  17أهداف التنمية املستدامة الـ -

 ،2025-2021املخطط الخماس ي للتنمية  -

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

اإلســـتراتيجية الوطنيـــة للتمكـــين االقتصـــادي واالجتمـــاعي للنســـاء والفتيـــات فـــي املنـــاطق الريفيـــة  -

2017-2020، 

 ،اإلستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع األسرة -

 خطة العمل الوطنية ملأسسة وإدماج مقاربة النوع اإلجتماعي،  -

 علق باملرأة واألمن والسلم،املت 1325األمن  الخطة الوطنية وخطة العمل لتنفيذ قرار مجلس -

 ،الخطة الوطنية لدفع املبادرة االقتصادية النسائية -

 : مبررات إعتماد املؤشرات الخاصة بالهدف -

  مقارنة بالسنة الفارطةاملحدثة نسبة تطور املشاريع النسائية  :1.1.1.1املؤشر  

الوزارة مج ابر  عن طريقعدد املشاريع النسائية املحدثة واملمولة  معرفةمن  ؤشر هذا املسيمكن 

ومدى مساهمتها في تحسين وتطوير الوضعية اإلقتصادية للنساء املنتفعات مقارنة بالبرامج املنفذة 

في إطار  من خالل تنفيذ اتفاقيات الشراكة مع البنك التونس ي للتضامنوذلك  على املستوى الوطني، 

أو من خالل تنفيذ الخطة الوطنية للتمكين تنفيذ الخطة الوطنية لدفع املبادرة اإلقتصادية النسائية 

االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في املناطق الريفية، كما سيمكننا من متابعة التنفيذ 

 والتقييم و حل اإلشكاليات التي تعيق تطور املؤشر.
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  نسعععععبة مععععععواطن الشععععععغل النسععععععائية املحدثععععععة فععععععي إطععععععار برنععععععامج الععععععوزارة )مقارنععععععة  2.1.1.1املؤشععععععر

 خالل السنة الفارطة(:واطن الشغل املحدثة بم

النهـوض ومـدى تأثيرهـا علـى بـالوزارة ؤشـر مـن تقيـيم جـدوى الخطـط وبـرامج العمـل هـذا املسيمكن 

خاصـــة معرفـــة مـــدى نجـــاح تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة لـــدفع املبـــادرة االقتصـــادية النســـائية  وضـــع املـــرأة وب

لنســــاء والفتيــــات فــــي املنــــاطق الريفيــــة"  ومختلــــف والخطــــة الوطنيــــة للتمكــــين االقتصــــادي واالجتمــــاعي ل

بــــرامج ومشــــاريع الــــوزارة املوولــــة وطنيــــا أو فــــي إطــــار التعــــاون الــــدولي فــــي إحــــداث دينامكيــــة علــــى املســــتوى 

نســائية وبالتــالي التقلــيص مــن البطالــة والرفــع مــن مــواطن شــغل  ومســاهمتهما فــي خلــق الجهــوي واملحلــي 

لداخليـــة، التـــي تشـــكو ضـــعف االســـتثمار،  بمـــا يســـاهم فـــي مقاومـــة تشـــغيلية النســـاء خاصـــة فـــي املنـــاطق ا

 الفقر وتحقيق اإلندماج اإلقتصادي واإلجتماعي للفئات الهشة. 

   مقارنة بالععدد الجملعي  املمولة من الوزارة املستدامةنسبة املشاريع  :3.1.1.1املؤشر

 للمشاريع املحدثة.

  لـــــة مـــــن الـــــوزارة والتـــــي تمـــــت املحافظـــــة علـــــى ســـــيمكن هـــــذا املؤشـــــر مـــــن قيـــــاس نســـــبة املشـــــاريع املمو

وتطويرهـــا مقارنـــة بالعـــدد الجملـــي للمشـــاريع املحدثـــة فـــي اإلطـــار، وذلـــك لتقيـــيم مســـاهمة  .ديمومتهـــا

برامج الوزارة في مجهود التتمية بالجهـة وفـي اثـراء نسـيج املؤسسـات االقتصـادية بهـا ومـدى مشـاركتها 

علـى العوامـل املؤديـة الـى نجـاح املشـاريع وديمومتهـا  في التشـغيل  كمـا يمكـن هـذا املؤشـر مـن الوقـوف

  ثم اعتمادها ودعمها عند تركيز املشاريع الجديدة ومرافقة صاحباتها.

 

 

 1-1-1الجدول الزمني لمؤشرات الهدف

 النهوض بالتمكين االقتصادي للفتيات والنساء في املناطق الحضرية والريفية

اتإنجاز  الوحدةمؤشرات قيس أداء   تقديرات 2020 
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عزيز مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والنساء وت :2.1.1اإلستراتيجي الهدف

مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد  :2.1.1اإلستراتيجي الهدف املساواة وتكافؤ الفرص

 الفتيات والنساء 

مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والنساء وتعزيز  :2.1.1اإلستراتيجي الهدف

 املساواة 

دم التمييز بين الجنسين وهي على مبادئ املساواة وع 46نص دستور الجمهورية الثانية في فصله 

حقوق المبادئ كونية التزمت تونس بتحقيقها من خالل مصادقتها على جل االتفاقيات الدولية املتعلقة ب

لمرأة هذا إضافة إلى العمل على مناهضة جميع أشكال العنف املسلط على النساء والفتيات اإلنسانية ل

  ملساس بالكرامة والحقوق اإلنسانية للمرأة.اع االجتماعي و يز املبني على النو باعتباره مظهرا صارخا للتمي

 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016  الهدف  

 : 1.1.1.1المؤشر
املشععععععععععععععععاريع تطععععععععععععععععور نسععععععععععععععععبة 

مقارنععععة املحدثععععة النسععععائية 

 بالسنة الفارطة

 بةالنس
529 1335 1015 2730 

300 

 )المبرمج(

004  006  009  

%0 %152 %-24 %169 %-810 %25  %33  %37.5  

  2.1.1.1المؤشر 
غل معععععععععععواطن الشعععععععععععنسععععععععععبة   

النسعععائية املحدثعععة فعععي إطعععار 

برنععععععععععامج الععععععععععوزارة )مقارنععععععععععة 

بمعععععواطن الشعععععغل املحدثعععععة 

 السنة الفارطة(

 نسبة
مواطن 
 الشغل
النسائية 
 المحدثة

بصدد تجميع المعطيات الخاصة 
الاحتساب هذا المؤشر باعتبار أنه 

 تمت إضافته حديثا
- 

800 1200 2000 

- %33  %40  

 : 3.1.1.1المؤشر 
 املسعععتدامةريع نسعععبة املشعععا

مقارنععة  املمولععة مععن الععوزارة

بالعععععدد الجملععععي للمشععععاريع 

 املحدثة

نسبة 

املشاريع 

 املستدامة

بصدد تجميع المعطيات الخاصة باحتساب هذا 
 المؤشر باعتبار أنه تمت إضافته حديثا

% % % 



2021المشروع السنوي للقدرة على االداء لسنة   46 

 

تحديد إطار قانوني يضمن حقوق وكرامة املرأة ضحية العنف و وضع  تم وتنفيذا لهذه التوجهات، 

، وقد تجسم التوجه في املصادقة وكذلك الغير حكومية مختلف الخدمات التي تقدمها الهياكل الحكومية

املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة  2017أوت  11املؤر  في  2017لسنة  58قانون األساس ي عدد على ال

. وتنفيذا اللتزامات وزارة املرأة واألسرة في املجال عديد االلتزامات التي تعهدت بها الدولةالذي تضمن 

بها  تتمتعمنه الذي ينص على الحقوق التي   13الفصل والطفولة وكبار السن املضمنة بالقانون وخاصة 

ومنها خاصة املتعلقة بالخدمات املتنوعة واملالئمة لفائدتها ن معها ياملرأة ضحية العنف واألطفال املقيم

 اإليواء الفورياملناسبة واإلنصات إلى جانب والقانونية  املتابعة الصحية والنفسية واملرافقة االجتماعية 

 ذلك. اقتض ى األمرلها ان ن لنساء املعنفات واألطفال املرافقيل

  مرجع الهدف: 

  2014التونسية لسنة من دستور الجمهورية  46و 20الفصالن 

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

 اإلعالن العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة 

 ،منهاج عمل بيجين 

 ،املواثيق الدولية: اإلعالن العاملي للحقوق املدنية والسياسية للمرأة 

  املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة 2017لسنة  58عدد ساس ي القانون األ، 

 2030لخطة التنمية املستدامة لعام  17أهداف التنمية املستدامة الـ، 

  بروتوكــــــول امليثــــــاق االفريقــــــي لحقــــــوق االنســــــان والشــــــعوب بشــــــأن حقــــــوق املــــــرأة فــــــي افريقيــــــا

 ن الجنسيندعم حقوق املرأة وتعزيز املساواة بيحول  "بروتوكول مابوتو"

 ،اإلستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة 

 الخطة الوطنية إلدماج مقاربة النوع االجتماعي 

 

لفتيععععات والنسععععاء عععععحايا العنععععف املسععععتفيدات مععععن خععععدمات مراكععععز انسععععبة : 1.2.1.1املؤشععععر 

 بالسنة الفارطةالنساء عحايا العنف مقارنة بالتعهد 

مراكـز التعهـد بالنسـاء ضــحايا العنـف واألطفـال املـرافقين لهــن سـيمكن هـذا املؤشـر مـن تقيــيم نشـاط 

املتعلــق بالقضــاء  2017لســنة  58قــانون األساســ ي عــدد ال ومعرفــة مــدى مســاهمتها فــي تطبيــق و تفعيــل أحكــام

 على العنف ضد املرأة وذلك بفضل : 

ن لهــن مقارنــة احتســاب نســبة تطــور تغطيــة مراكــز التعهــد بالنســاء ضــحايا العنــف واألطفــال املــرافقي -

 بحاجيات تلك الفئة من خدمات االنصات وااليواء وغيرها.
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نســـبة تطــــور التعهــــد بالنســــاء ضــــحايا العنــــف واالطفــــال املــــرافقين لهــــن بتلــــك املراكــــز مقارنــــة بطاقــــة  -

 اســــتيعابها. ممــــا يمكــــن مــــن تقيــــيم نشــــاط تلــــك املراكــــز ومعرفــــة مــــدى مســــاهمتها فــــي تطبيــــق و تفعيــــل أحكــــام

 ، 2017لسنة  58ي عدد قانون األساس ال

باحـداث " مركـز آمـان"  2016مع العلم  أن وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبـار السـن شـرعت فـي سـنة 

تـم إحـدااها مراكـز أخـرى فـي املجـال  06وهو أول مركز عمـومي للتعهـد بالنسـاء ضـحايا العنـف ، باإلضـافة إلـى 

 مراكز إنصات(.  03مراكز إيواء و 03) والرجال"ترسيخ املساواة بين النساء تنفيذ برنامج في إطار 

نسعععبة التغطيعععة بمراكعععز  حمايعععة النسعععاء ععععحايا العنعععف بكامعععل مكن هـــذا املؤشـــر مـــن رصـــد كمـــا ســـي

  2023تراب الجمهورية إلى حدود سنة 

علـــى أن يـــتم ســـنة . 2020هـــذا ورصـــدت الـــوزارة االعتمـــادات الالزمـــة لتســـيير هـــذه املراكـــز بدايـــة مـــن جويليـــة  

 إضافة مراكز لإلنصات وإيواء النساء ضحايا العنف بواليات قابس وصفاقس وسليانة.  2021

 
نعوع مقاربعة اللعة حسعب املعّد القعوانين واملراسعيم واألوامعر والقعرارات   ععدد:  2. 2.1.1املؤشر 

 اإلجتماعي

 

يل هـــذه مـــن قيـــاس نســـبة  تعـــدو القانونيـــة والتشـــريعية التميزيـــة   يمكننـــا هـــذا املؤشـــر مـــن جـــرد النصـــوص

علــــى  ةواإلقليميــــة القائمــــ االتفاقيــــات واملعاهــــدات الدوليــــةالدســــتور و بمــــا يــــتالءم  مــــع القانونيــــة النصــــوص 

  والقوانين الوطنية. ع االجتماعيالنو 

اقعفي الهيئات املنتخبة ومتمثيلية املرأة : نسبة  3. 2.1.1املؤشر  صنع القرار على املسعتوى  و

 الوطني

تسـاب نسـبة تمثيليـة املـرأة فـي الهيئـات املنتخبـة ومواقـع صـنع القـرار علـى احيمكننا هذا املؤشـر مـن س

املستوى الوطني والعمـل علـى تطويرهـا مـن خـالل البـرامج واملشـاريع التـي تنفـذها الـوزارة للغـرض بالتعـاون مـع 

 مختلــــف الهياكــــل الحكوميــــة واملنظمــــات الوطنيــــة واألمميــــة فــــي إطــــار التعــــاون وتبــــادل التجــــارب النا حــــة فــــي

املجـــال. واملتعلقـــة خاصـــة   بتطـــوير وصـــقل كفـــاءات  املـــرأة فـــي مجـــال القيـــادة  والريـــادة وتمكينهـــا  مـــن تقنيـــات 

 التفاوض والتحاور وأخذ الكلمة في والتعبير عن مواقفها وأىرائها أمام العموم .  

 :البرنامج ةتقديم أنشط 2.2

 :6عدد جدول
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 وتكافؤ الفرصللمساواة رة بيان األنشطة والتدخالت لبرنامج المرأة واألس
 

 البرنامج
األهداف 
 اإلستراتيجية

 المؤشراتتقديرات 

 2021لسنة 
 التدخالت

 

  األنشطة

 

تقديرات االعتمادات 
 2021لألنشطة لسنة 

البرنامج 
 :1عدد

المرأة   
 واألسرة
 للمساواة
وتكافؤ 
 الفرص

الهددددددددددددددددددددف
1.1.1 : 

ال مكمم ن دعمم  

اال   ممممممادي 

لل   ممممممممممممممما  

والنسممماء  ممم  

 المنمممممممممممما  

ال  مممممممممر ة 

 والر   ة

 

      1.1.1.1 : 

  ااااااا     ااااااا   

    ااااااااااااااااااا   ع 

     ث       ئ   

    اااا        اااا  

        

 

الخطدددددددة الوطنيدددددددة لددددددددف  المبدددددددادرة  -
 االقتصادية النسائية:

  التعريددب لالمبددادرة االقتصددادية النسددائية
و لآليات الدعم والتمويل المتاحدة مدن خدالل 

 برنامج رائدة،
   لبعدددش مشددداري  أنشدددطة تكوينيدددة  تنفيددد

اقتصددادية رددغر  فددي إطددار الخطددة الوطنيددة 
لدددف  المبددادرة االقتصددادية النسددائية و رنددامج 

 "رائدة"،
  دراسدددددة المشددددداري  النسدددددائية المقدمدددددة

 وإعداد مخططات األعمال،
 د مشاريعهندامرافقة الباعثات في إع  
  متناهيددددددة الصددددددغر  المشدددددداري تمويددددددل

والصددددغر  والمتوسددددطة عبددددر خدددد  التمويددددل 
 البنك التونسي للتضامنث لد  المحد
 تأمين المتالعة للمشاري  المحدثة 

الخطدددددة الوطنيدددددة للتمددددددين االقتصددددداد   -
 واالجتماعي للنساء في الريب

 ،تنفيذ ورشات تحسيسية للمنتفعات 
  تكوين المنتفعات راحبات أفكار المشاري 

فددي تسدديير و اختصارددات التكددوينحسدد  
 ،والتصرف فيها المشاري  الصغر  

 لمسدددداعدة فددددي لعددددش المشدددداري  تددددأمين ا
)فالحيددة، رددناعات تقليديددة...ا فرديددا أو 

 في إطار مجام ،
 بتجهيددددزات  المنتفعددددات لالمشدددرو  تجهيدددز

حسدددد  رابدددة المنتفعددددات لبعدددش مشددداري  
 وطبيعة المنطقة.

  فنيددددةالمسدددداعدة والتددددأمين المرافقددددة 
  والمتالعة...

د دفعا أ. 2685
)في اطار 

الخطة الوطنية 
لدفع المبادرة 
اإلقتصاد ة 

 النسائية

 + 

أ.د دفعا  3000
في اطار 
التمدين 
اإلقتصاد  
واإلجتماعي 
للنساء في 
 الوس  الريفي

 

     ااااااااااااااااااااااا  

2.1.1.1 

 اااااا       اااااا   

   اااغل     ااا ئ   

     ث     إ    

   ااا      ااا ز    

)         ا     

   اااغل      ثااا  

)              

المؤشدددددددددددددددددددددددددددددر 
3.1.1.1  

  ااا       ااا   ع 

     ااااااااااااااااا     

      ااااااا   ااااااا  

     ااا     ااا ز   

   عااااا       لااااا  

 ل  ااااااااااااااااااا   ع 

      ث 
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فضددددددداءات متعدددددددددة تسددددددديير التددددددددخالت: 
ء والفتيددات فددي االختصارددات لفائدددة النسددا

المندددداطر الري)يددددة )مراةددددز الفتدددداة الري)يددددة 
: عبددددر تنفيدددد  األنشددددطة وأقطدددداش اإلشددددعا ا

 التالية:

 دروس تعليم الكبار، -
حصد  تثقي)يدة وتر ويدة وتوعويدة تنفي   -

فددددي مجدددداالت الصددددحة والصددددحة اإلنجابيددددة 
 وتر ية الناشئة،

حصد  تدريبيدة إلةتسداش مهدارات تنفي   -
 ومعارف جديدة، 

تنشدددديطية تهدددددف إلدددد  حصدددد  تنفيدددد   -
تشددريك المددرأة فددي المندداطر الري)يددة فددي كددل 
ما يتعلر بتصّور وإنجاز البدرامج والمشداري  

 التنموية المحلية،
تثمددين المعددارف الحرويددة والمهددارات اليدويددة 

 الموروثة لد  نساء الجهة،
الهدف

2.1.1 : 

مناهضددددددددددددددة 

جمي  أشددال 

التمييددددددددددددددددددز 

والعنددض  ددد 

الفتيدددددددددددددددددات 

والنسدددددددددددددددداء 

وتعزيددددددددددددددددددز 

المسددددددددددددداواة 

وتكدددددددددددددددددددافؤ 

 الفرص

 

 

       

1.2.1.1: 

    ااااا ت    ااااا   

     اا ء ضااا     

  ع ااااااااااااااااااااااااااا  

    ااا     ت  ااا  

 اااا   ت     ااااز 

    اااا ء     ع اااا  

ضااااا       ع ااااا  

    اااا        اااا  

        

 

اعدددددداد وطبددددد  ونشدددددر التقريدددددر الدددددوطني -  
 لمناهضة العنض،

 مراجعة االستراتيجية الوطنية حول العنض-

لحددددوث ودراسددددات: لحددددش  حددددول العنددددض -
 الجنسي

خطددة وطنيددة  للتكددوين و التحسدديس فدددي  -
 مجال مناهضة العنض

 إعداد منظومة معلوماتية حول العنض-

ة  تركيز منظومة  اعالميدة   وطنيدة مندمجد-
 لمتالعة العنض،

دراسة إحداث مركزين للتعهد لالنسداء  دحيا 
 العنض بواليتي قالس وسليانة،

أمن النساء في المناطر »إنجاز دراسة حول 

 

 مركز أمان أ.د 330

 + 

الخارة  120
لمراةز استقبال 
النساء  حايا 
 العنض

أد للمراةز  240+  
ساء  حايا أيواء الن

 العنض

+ 

أد لتسيير 300
مراةز سيد  بوزيد 
 وجندو ة والقصرين

+ 
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 )الكريديبا« الحدودية 

إنجاز دراسة وطنيدة حدول تكلفدة الشرو  في 
العندددض المسدددل  علددد  النسددداء والفتيدددات فدددي 

 و 2021تدددونس والتدددي تمتدددّد عدددل سدددنتين 
 )الكريديبا 2022

تنظدددديم ورشددددات قطاعيددددة تدريبيددددة لمرافقددددة 
منتجي اإلحصائيات والمؤشدرات اات العالقدة 
لعنض الندو  االجتمداعي وفدر رزنامدة جديددة 

 )الكريديبا في سياق ما لعد الحجر الصحي

أ.د اعتمادات  500
تعهد لتنفي  دراسات 
إحداث مركزين 
للتعهد لالنساء 
 حايا العنض 
بواليتي قالس 
 وسليانة

. 2.1.1المؤشدر 
2  

عددددددددد القدددددددوانين 
والمراسدددددددددددددددددددددددديم 
واألوامدددددددددددددددددددددددددددر  
والقددرارت المعدلددة 
حسدددددد  مقار دددددددة 

 ماعيالنو  االجت

 

    تقيددديم الخطدددة الوطنيدددة لمأسسدددة الندددو
 االجتماعي الحالية،

   و   خطة وطنية جديدة لمأسسة الندو
 االجتماعي،

  إعددددداد قطاعيددددة خارددددة بددددوزارة المددددرأة
 واألسرة وكبار السن،

تنظيم دورات تكوينية في مجال مأسسة 
النو  االجتماعي لفائدة مختلض المتدخلين 

 هويةوإطارات الوزارة والمصالح الج

 أ.د 200

المؤشدددددددددددددددددددددددددددددر
3.2.1.1 

نسدددددددبة تمثيليدددددددة 
 المرأة 

فدددددددددي الهيئدددددددددات 
 واقدد المنتخبددة وم

رن  القدرار علد  
 المستو  الوطني

   االنطدددالق فدددي و ددد  التصدددور العلمدددي
للمجلددة المحدمددة لمركددز الكريددديب وإردددار 

 2021العددددددددد األول منهدددددددا خدددددددالل سدددددددنة
 )الكريديبا،

  من هي؟ الخبيرة »تطوير قاعدة البيانات
تطوير قاعددة البياندات النوعيدة : «لتونسية؟ا

مددن هددي؟ الخبيدددرة »المركددزة رددل  المرردددد 
علدد  المسددتو  التقنددي وإثرا هددا «  التونسددية

وتحيينهددا إلبددراز الكفدداءات النسددائية الوطنيددة 
 )الكريديبا، وتثمين إنجازاتها وإبراز قدراتها

 أ.د 580
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  التكوينفي مجال: 

  إطالق النسخة الثانية مدن األةاديميدة
اسية " نساء قياديات مدن اجدل حوكمدة السي

 مندمجة" 

  ورشددددات تدريبيددددة عددددن لعددددد: تنظدددديم
حصددد  مرافقدددة وتكدددو ن عدددن لعدددد لفائددددة   
المسددددتفيدات مددددن البدددددرامج التدريبيددددة فدددددي 
مجاالت تدخل المستفيدات وفقا لالحتياجدات 

 التي انبثقت أثناء مجابهة الكورونا

  أنشددطة ت تظدداهرات "القيددادة التغييريددة
لصدن  الفدارق"  : أنشدطة مقترحددة النسدائية 

مددن طددرف نسدداء قياديددات انددتفعن لددالبرامج 
 التدريبية حول القيادة النسائية 

 

 بالوحدة العملياتية  األسرة:أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة 

إن تقديم أهداف البرنامج حسب املنهجية الجديدة يسمح بتقديم صورة ضافية عن أهداف 

مجال األسرة من خالل وثيقة البرنامج السنوي للقدرة على األداء على ضوء تشخيص واقع الوزارة في 

الفرص بين الجنسين في جميع  من خالل االحصائيات املراعية للنوع االجتماعي لضمان تكافؤ  األسرة

لتمييز في ونبذ جميع مظاهر العنف وا جهويامركزيا و  املجتمع ملتطلبات املتواصل للنسق املجاالت استجابة

الفئات والجهات حيث تبين من إطار مسار مستدام مبني على إعمال حقوق اإلنسان وتحقيق املساواة بين 

في التدخالت حسب الجهات  خالل االحصائيات ان االنجازات التي استهدفت االسرة تميزت بالتفاوت

، ووفق احصائيات سنة وحسب النوع االجتماعي في مختلف املجاالت االجتماعية التنموية السياسية

الفقر املدقع  %2.9من السكان تعيش تحت عتبة الفقر بينما تعيش نسبة  %15.2تبين أن  نسبة  2015

 الغربي. يتمركز الفقر في جزء كبير منه في املناطق الريفية بالشمال الغربي والوسط الغربي والجنوبو 

 2019الثالثيـة الثانيــة مـن ســنة  خـالليبـين تحليــل سـوق الشـغل أن عــدد العـاطلين عـن العمــل  كمـا   

 %12.3 ـــــــوتقدر هذه النسـبة ب .%15.3من مجموع السكان النشيطة وبلغت نسبة البطالة  634900 ـــــحدد ب
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لدى النساء. وتتقلص نسبة البطالة حسب السن حيث يمـس بصـفة أوضـح الشـباب  % 22.4ولدى الرجال 

 أول لشـــباب فــــي بدايـــة مســــاره املنهـــي صــــعوبات للحصـــول علــــى كمـــا يواجــــه ا %34.4بنســــبة  ســـنة 34و 15بـــين 

 و تعد اإلناث أكثر فئة معرضة لخطر البطالة. عمل

خالل الثالثي الثاني من  253000 ــــــــويقدر عدد العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا ب 

 2017سنة  %17من لت حيث تحو   2017ولم تتوقف نسبة بطالتهم عن التزايد منذ سنة  2019سنة 

سجلت واليات الجنوب نسبة بطالة  هامة حيث.  كما تتميز البطالة بفوارق جهوية 2019 سنة %28إلى

في جهة الجنوب الغربي. كما سجلت واليات  %24.8و%22.2 بعادل 2019خالل الثالثية الثانية لسنة  أكبر

شمال الشرقي( واليات ال)%10.6 ـــــــــتقدر ب أضعفالشمال الشرقي والوسط الشرقي نسبة بطالة 

وسط الشرقي( املعهد الوطني لإلحصاء. مؤشرات الشغل والبطالة. الثالثي الثاني لسنة ال )واليات%10.2و

2019. 

أما على مستوى خدمات التعليم تتعمق الهوة بين بين األسر الغنية واألسر الفقيرة حيث تبلغ  

واقل من ذلك  %95رحلة األولى من التعليم الثانوي نسبة نسبة تمدرس األطفال من األسر الغنية في امل

. وتعد هذه النسبة أكبر في % 59(. وتبلغ نسبة التمدرس في املرحلة الثانية بــــــ %65بالنسبة لألسر الفقيرة )

( واقل %85( وكذلك بالنسبة ألبناء األسر الغنية )%44( منه في الوسط الريفي )%67الوسط الحضري )

. التقرير النهائي 2018لسنة  سح متعدد املؤشرات( وفق امل%37لنسبة ألبناء األسر الفقيرة )من ذلك با

 . MICS)6للنتائج )

 في االعداديات % 7.4 2018وتسجل االعداديات نسبة تسرب مدرس ي مرتفعة حيث بلغت سنة  
 (.في التعليم األساس ي  % 2.8مقابلفي املعاهد  %26.8و

تتعلق خاصة  صعوبات  فان ذلك يشهد ااالسر إلى الخدمات الصحية اما في ما يتعلق بنفاذ 

 .األدويةالنفاذ الجغرافي لطب االختصاص ونقص التجهيزات الطبية وتوفير ب

     

كما تعيش االسر صعوبات في النفاذ إلى السكن الالئق الذي يعد مؤشرا هاما للفقر في مجال 

ري والريفي بالتزود باملستلزمات األساسية والتجهيزات ظروف العيش. وتقدر الفوارق بين الوسط الحض

 الصحية والتطهير وتوفر شبكات املاء الصالح للشراب.
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إلى الفوارق الكبرى بين الجهات ويعود ذبك املستوى الوطني  علىتواصل نسب مرتفعة لالمية كما ت 

ين عشرة وأكثر. وتحدد من الشريحة العمرية ب %19.3وحسب النوع االجتماعي. وتقدر هذه النسبة ب 

من النساء مع ثبات الفوارق بين الوسطين الحضري والريفي: حيث  %25.6من الرجال و %12.8بـــــــالنسبة 

. وللمرأة في (%13مقابل  %32.6)أن النسبة في الوسط الريفي اكبر بمرتين ونصف من الوسط الحضري 

 املعهد الوطني لإلحصاء.  في الوسط الريفي من النساء %44.7بـــــــ الوسط الريفي النسبة األكبر 

االجتماعي. االسري  تماسك ت العامل رفاه ودعم قدرا والرياضية والثقافيةتعد األنشطة البدنية  

تجهيزات منقوصة مهيأ )األنشطة تظل دون املأمول حيث تمارس األنشطة املذكورة في محيط غير  إالأن

ؤسسات املجد او تت( حيث ات خاصة في الوسط الريفيغير مالئمة وتشكو األنشطة نقص الفضاءو 

الثقافية والترفيهية في الوسط الحضري على بعد مسافات صغيرة أو متوسطة ألكثر من نصف األسر 

أكثر من  بالنسبة لألسر في الوسط الريفي أكبرتكون املسافات  و كلم، 1ولثلث األسر على مسافة اقل من 

 كلم. 2

سبة النمو الطبيعي للسكان بفعل االنخفاض الكبير للمؤشر التأليفي للخصوبة يؤثر النسق التنازلي لنو 

، نتيجة تأخر متوسط العمر عند أول زواج لدى 2014طفل لكل امرأة سنة  2.2الذي وصل إلى حدود  

م السكاني  الجنسين، في متوسط حجم األسرة و تركيبتها ونوعية العالقات داخلها إضافة إلى  مخاطر التهر 

 %20والى قرابة  2026سنة  %16إلى  2014سنة  %11.7سنة من  60تتحول نسبة كبار السن في عمر  وقد

رجال  139.800شخص مسن ليس لهم دخل، منهم  463.900أن  2014ويبين مسح سنة  .2036سنة 

 .%69.9و %30.1نساء أي على التوالي بنسبة  324.100و

( من بين متساكني هذا الوسط %51ص دون دخل )وينفرد الوسط البلدي بالنسبة األرفع لألشخا 

سنة فما أكثر. ويتبين أن النسب األضعف لكبار السن الذين ليس لهم دخل  60والبالغين من العمر 

ويواجه كبار السن الذين  .  %49.3و %42.7يوجدون بواليات القيروان وسيدي بوزيد بنسبة تتجاوز 

ت في حياتهم اليومية. وتكون هذه الصعوبات بصرية يعانون "عاهات" جسدية وذهنية وحسية صعوبا

وسمعية وعضوية وصعوبات ذاكرة وتركيز وتعهد ذاتي ... وتمثل نسبة كبار السن املتعهد بهم من طرف 

 (.%13.4. وحدد عدد كبار السن الذين ال يتمتعون بتغطية صحية ب ) %23.5احد أفراد العائلة 

ن صعوبات في حياتهم اليومية بسبب اإلعاقة زيادة بين كما سجلت نسبة األشخاص الذين يواجهو  

من عجز كلي  %18.5من مجموع السكان. ويعاني  % 2.2وتمثل  %58تقدر بـــــــ  2014وسنة  2000سنة 
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بينما لهم صعوبات كبيرة في حياتهم اليومية  تزيد من ثقل تعهدات االسر املادية واملعنوية    %37.2منهم

 الحياة اليومية. أداءأنشطةبسيطة في  صعوبات  %44.3يشكو 

واعتبارا لكل هذه االسباب والظروف التي تعيشها االسر التونسية تم وضع االهداف واملؤشرات املبينة 

 2021/2025 أولويات املخطط الخماس يبناء على  2021بالبرنامج السنوي للقدرة على األداء لسنة 

ونتائج تقييم املخطط الخماس ي ، 2016/2030ية املستدامة بإعتباره التزاما بتنفيذ أهداف أجندا التنم

مكسبا مهما في تعزيز قدرة التي تعتبر االستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع األسرة واهداف  2016-2020

أو من خالل األسر على مواكبة التحوالت االجتماعية ومواجهة التحديات من خالل التدخل االستباقي 

ستراتيجية وتفعل أهم مكونات اال  كرس حقوق أفراد األسرتوتشريعية متكاملة انتهاج منظومة تنموية 

على التخطيط اإلستراتيجي ومقاربة  اعتمدت تميزت بشمولية الرؤية و لتطوير قطاع األسرة  والتي وطنية ال

 على املحاور التالية: مرتكزة بذلكالتشبيك والشراكة ملعالجة مختلف املسائل، 

 والتشريعات. األسرة و القوانين  .1

 الوظائف األساسية لألسرة  وأدوارها والعالقات داخلها ومع محيطها.  .2

 األسر ذات الوضعيات الخصوصية. .3

األســــــرة محــــــور السياســــــات التنمويــــــة املســــــتدامة: الخــــــدمات االجتماعيــــــة واالقتصــــــادية والصــــــحية  .4

 والبيئية واألمنية لتحقيق الرفاه األسري.

 املناصرة وكسب التأييد وحشد عيةخطة تواصل وإعالم للتحسيس والتو  .5

       ض          م           عز ز                               : 2.1 ال               

 الهدف المباشر2.1.1:      ض           م                                         

 

 تقديم الهدف:

الجهود الوطنية ع من دستور الجمهورية الثانية و يندرج هذا الهدف في إطار اعمال الفصل الساب

حماية األسرة والحفاظ على تماسكها والنهوض بأوضاعها االقتصادية واالجتماعية والثقافية الرامية إلى 

والعمل احتياجات أفرادها مختلف تمكينها من تلبية وخاصة منها األسر ذات الوضعيات الخاصة الهشة ل

وظائفها األساسية بصورة ايجابية ومنفتحة على بعلى القيام  قدراهاتها واتحسين نوعية حياعلى 

ويساعدها على عزز مبادئ التضامن والتكافل داخلها اإلنسانية وتأهيل أفرادها بما يالحضارات والثقافات 

ومناهضة العنف  الخصوصيةت وكبار السن وذوي االحتياجا اإلنسانأبنائها على احترام حقوق  ةتنشئ
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كاله املختلفة وتقسيم األدوار وتحديد املسؤوليات داخل األسرة.وتأهيل األسر في حسن األسري بأش

 مواجهة األزمات لتحقيق مقومات التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية وإدارة الشأن املحلي.

 مرجع الهدف:

 مة( منه ) الباب األول: املبادئ العا 7للجمهورية التونسية وخاصة الفصل  2014جانفي  27دستور  -

 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان -

 امليثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -

الهدف الثاني من اإلستراتيجية العربية لألسرة املتعلق بتمكين األسرة من القيام بوظائفها  -

وزيادة إسهامها في األساسية: محاربة الفقر وتحسين نوعية حياة األسرة وتمكينها من تطوير قدراتها 

 النشاط االقتصادي وتحقيق االستقرار االجتماعي.

 أهداف التنمية املستدامة -

 من منظور اسري في املنطقة العربية 2030وثيقة منهاج عمل لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة  -

 .2019ماي  08االستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع األسرة املصادق عليها بتاريخ  -

 

             ت:     ت   

           ع        ع صغ ى           ت   ض     :      1.1.2.1...          

  إل  ص    

من هذا املؤشر من التعر ف على 
 
ذات الوضعيات الخصوصية املنتفعة بخدمات  نسبة األسرويك

افظت على الدعم االقتصادي )مشاريع اقتصادية صغرى باملناطق ذات أولوية التدخل( والتي ح

استدامة مشاريعها وبالتالي تحسنت أوضاعها اإلقتصادية واإلجتماعية علما وأن عدد األسر ذات 

بالوسط البلدي  %15) %15يبلغ  2014العائل الوحيد وفق التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

فقيرة  أسرة 350بالوسط غير البلدي( ومن هذا املنطلق ترتكز جهود الوزارة لتمكين  %13.2و

مؤهالت املنتفعين بها من تتماش ى و  ومتناهية الصغر ومحدودة الدخل عبر تمويل مشاريع صغرى 

 مالعيش الكريم واالستقاللية املادية ويجعله ألسرهمبما يضمن  مخصوصيات جهاتهالجنسين و 

غ بلو  2020-2016املستدامة علما وانه تم خالل فترة املخطط الخماس ي شريكا فاعال في التنمية 

أسرة من مختلف واليات الجمهورية من مشاريع صغرى وبلغت نسبة املتحسنة  1000تمكين 

 . %80مجموع املنتفعين  أوضاعهم من

من هذا املؤشر من التعر ف على مدى مساهمة  املشاريع اإلقتصادية املستدامة التي انتفعت  كما
 
يك

ن أوضاع ها االقتصادية واالجتماعية من خالل بها األسر ذات الوضعيات الخصوصية وأثرها في  تحس 
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القيام بزيارات ميدانية مباشرة وتعمير استمارات تبين استدامة املشاريع والظروف الحياتية لألسرة  

ل عليها على املستوى املعيش ي  لقياس أثر املشاريع املتحص 
 

               ع                   ال       " ع       ل        2.1.2.1       

"        

  ن هذا املؤشر من قياس مدى انتفاع أفراد األسر من برنامج التمكين اإلجتماعي والذي يندرج في
 
يمك

حمالت تنظيم اطار االستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع األسرة وخطة العمل املرفقة بها  وذلك عبر
ة الحس الوطني عالوة على وتوعية للوقا ة من الفكر المتطرف ونشر السلوك الحضاري وتنميتثقيف 

تقد م خدمات توعية وتثقيف األسر ع ر التوجيه واإلرشاد والتعّهد النفسي واالجتماعي والقانوني 
والوساطة العائلية والتربية الوالد ة، وتنظيم حلقات تدريب في كيفية التعامل مع وسائل االتصال 

 14وقد تم الشروع  في تنفيذ البرنامج ب جيةالرقمية وتنظيم دورات تدريب وتأهيل لإلعداد للحياة الزو 

بلدية وقد  350والية  24وسيتواصل تنفيذ البرنامج ب  2020والية إلى حدود السداس ي األول لسنة 

  أسرة تتوزع بين أطفال وشباب وكهول وكبار سن من الجنسين. 9539استهدف 
فضعععاءات متعععععددة نسعععبة رضععععا األسعععر علعععى جعععودة الخععععدمات املقدمعععة بال  3.1.2.1المؤشرررر .

  اإلختصاصات.

يمكــن هــذا املؤشــر مــن التعــرف علــى مــدى تــردد افــراد األســر علــى هــذه الفضــاءات للتمتــع بالخــدمات املقدمــة 

  ومدى استجابة هذه الخدمات الى حاجياتهم.

بانتفاعهم بعدة خدمات عبر ترددهم على يستهدف هذا املؤشر مختلف الشرائح العمرية داخل األسرة كما 

ءات الراجعة بالنظر إلى الوزارة وتتمثل هذه الخدمات في اإلحاطة واملرافقة والتعهد االجتماعي الفضا

والنفس ي والصحي والقانوني والتثقيفي والتوعوي إلى جانب التكوين التقني في عدة اختصاصات ذات طابع 

سبل الحصول على تقليدي أو حرفي أو تسويقي وتكوين في كيفية تسيير مؤسسة صغرى عالوة على ايجاد 

 تمويالت إلحداث مشاريع صغرى، وتتمثل أهم األنشطة املنجزة بهذه الفضاءات في:

 الحماية من السلوكات املحفوفة باملخاطر -

 التربية الوالدية -

 تأهيل الشباب للحياة الزوجية  -

 التوفيق العائلي... -

 الترفيه -

 ية.....(الخدمات الصحية)التثقيف الصحي،الصحة اإلنجابية، الصحة الجنس -
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بخدمات مراكز التوجيه  2020إلى حدود السداس ي األول لسنة  أسرة 11335هذا وقد انتفع حوالي  

 واإلرشاد األسري.  

ويمكن قياس هذا املؤشر بنسبة تردد أفراد األسر بمختلف شرائحهم العمرية على مراكز اإلرشاد 

الدماء من والية جندوبة وتعمل الوزارة ) إدارة والتوجيه األسري بحي التضامن من والية أريانة وباجة وغار 

فضاء مندمج لألسرة بواليات الكاف وسليانة ومنستير و القصرين و باجة  11شؤون األسرة(  على إحداث  

و سيدي بوزيد و املهدية والقيروان و مدنين وقابس و حاجب العيون بالقيروان  بهدف تمكين أفراد األسر 

كما يتم  من مظاهر التفكك األسري  ار وذلك لضمان التماسك األسري  والحدمن اإلنتفاع بخدمات الجو 

العمل على تعزيز مكاسب األسرة وخاصة منها التشريعية عبر تطوير نصوص املنظومة التشريعية لفائدتها 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 :               
 

األهداف 

 االستراتيجية
 والتدخالترعية الفاألنشطة  االنشطة املؤشرات املباشرة األهداف

 تقديرات

اإلعتمادات 

 الفرعية لألنشطة

 2021لسنة 
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 الهدف.

  2.1االستراتيجي

     ض       

   م         

  عز ز          

           

          

 

 

باشر: م دفهدد
1.2.1 

       ض      
   م         

             
                    

 

 

المؤشر 

 1.1.2.1عدد

األسر نسبة 

المن   ة بمشار ع 

 غرى وال     سن  

  أو اعها الم  ش ة

 
 

 النهوض باألسرة

+ 

تنفيذ برامج 

املرأة واألسرة 

للمساواة وتكافؤ 

 الفرص

التمكععين االقتصععادي لألسععر ذات  – 1-

 الوضعيات الخصوصية:

أفعععراد  أسعععر معععن  350تعععدريب ورسعععكلة  -

قععععادرين علععععى العمععععل فععععي إختصاصععععات 

اتهم ورغبعععععععععععتهم متععععععععععععددة وفقعععععععععععا لقعععععععععععدر 

 واستعدادهم،

تكعععععوينهم فععععععي كيفيععععععة تسععععععيير مؤسسععععععة  -

 صغرى،

مساعدتهم على بعث مشاريع فالحية  -

أو تجاريعععععععععععة وفعععععععععععي مجعععععععععععال الصعععععععععععناعات 

 التقليدية.

افقتهم إثعععععععععععر بععععععععععععث مشعععععععععععاريعهن  - معععععععععععر

 ومتابعتهن.

 

افقععععععععععععععع ة األسعععععععععععععععر ذات الوضععععععععععععععععيات مر

الخصوصعععععععية  التعععععععي تعععععععم تمكينهعععععععا معععععععن 

ععععععععي تهعععععععععا لمتابعو  مشعععععععععاريع مسعععععععععتدامة  كع

تعععععععتمكن مععععععععن النهعععععععوض بععععععععأفرد أسععععععععرها 

وتحسععععععععععععععععن أةضععععععععععععععععاعها اإلقتصععععععععععععععععادية 

 واإلجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفعا أد1500

 واليات( x7أ.د 200)

أ.د إلعداد 30

قاعدة بيانات حول 

األسر املنتفعة 

بمشاريع اقتصادية 

أ.د لشراء  60و

سيارة ملتابعة برامج 

 األسرة في الجهات

أ.د إلعداد 10

كتيبات ومطويات 

 بالبرنامج  للتعريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أد 370

  

       1.2.1. .2  

                ع  

                

 إل        ع       ل 

             

التمكين اإلجتماعي ألفراد األسر من -

أجل تأهيلهم للمحافظة على 

التماسك األسري والحد من الظواهر 

اإلجتماعية التي من شأنها أن تهدد 

 ر وتوازن وتماسك أفراد األسراستقرا

انتفاع أفراد األسر بالدورات  -

التوعوية والتثقيفية في عديد 

 املجاالت

الحماية من السلوكات املحفوفة -

 باملخاطر

 التربية الوالدية-
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 تأهيل الشباب للحياة الزوجية -

 التوفيق العائلي...-

 الترفيه-

الخدمات الصحية)التثقيف -

، الصحة الصحي،الصحة اإلنجابية

 الجنسية.....(
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 الهدف.

  2.1االستراتيجي

     ض       

   م         

  عز ز          

           

          

 

 

الهدف 
 : 12.1.المباشر

       ض      

   م         

             

                    

 

.       3.1.2.1   

      ض       

 لى            ت 

    ض ء ت         

   ع     إل   ص ت

 

 النهوض باألسرة

+ 

تنفيذ برامج 

املرأة واألسرة  

 وتكافؤ الفرص

فضعععععععععععععععاءات  اإلرشعععععععععععععععاد والتوجيععععععععععععععععه - 1

 األسعععععري بباجععععععة ووعععععي التضععععععامن وغععععععار 

  الدماء

 تنفيذ األنشطة التالية:عبر 

التوجيععععععععععه واإلرشععععععععععاد النفسعععععععععع ي  -

 والصحي، 

 التوجيه واإلرشاد القانوني -

لتنميععععععة التوعيععععععة والتحسععععععيس  -

العععععععععوعي والسعععععععععلو  الحضعععععععععاري 

 لدى الفرد واألسرة واملجتمع،

تقديم خدمات أخرى في مجعال  -

اإلرشاد والتوجيه األسري عند 

 االقتضاء،

   ألسرة:افضاءات -2

 9إحعععععععععععععععععععععععععداث مواصعععععععععععععععععععععععععلة  -

فضععععععععععععععععععععععععععععاءات بواليععععععععععععععععععععععععععععات 

القيععععععععععععععععععروان والسواسعععععععععععععععععع ي 

باملهديععععععععععععععععة و السعععععععععععععععععالطنية 

عععععععععاف  بسععععععععععيدي بوزيععععععععععد والكع

وباجعععععععة ومكتعععععععر معععععععن واليعععععععة 

فاقس و وصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععسليانة

متكاملععععة  منسععععتير ومععععدنين 

لتسعععععععععععععععهيل نفعععععععععععععععاذ األسعععععععععععععععر 

للخععععععععععععععععععععععدمات وتععععععععععععععععععععععأهيلهم 

ملواجهعععععععععععععععععععة اإلشعععععععععععععععععععكاليات 

العالئقيععععععععععععععععععععععة والتربويعععععععععععععععععععععععة 

والقيععععععععععععام بوظععععععععععععائفهم فععععععععععععي 

كنععععععععععععععععععععععععععععععععععف االسععععععععععععععععععععععععععععععععععتقرار 

 والتماسك.

 جديعععدةإحعععداث فضعععاءات  -

 قابس وحاجب العيون 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د تدخل317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م د دفعا 1350

)الشروع في بناء 

 فضاءات لألسرة 9

 )بمعدل

لكل  أد دفعا 150

 فضاء(

 

 

 

 

 

أد دراسة 30

احداث فضاء 

األسرة  الجديد 

أد 50بقابس و 

بحاجب العيون 

 القيروان 
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 املؤشر  

 :22.2.1 دعد

نسبة األسر املنتفعة 

 بخدمات الجوار

 :توعية وتحسيس – 1 

سيسععععععععععععععععية حملععععععععععععععععة تح 350تنظععععععععععععععععيم   -

وتوعويععة بمختلعععف واليعععات الجمهوريعععة 

لفائعععدة مختلعععف أفعععراد األسعععر للتوعيعععة 

 بالقوانين التي تم تنقيحها أو وضعها.

حصعععععععة توعيعععععععة وتثقيعععععععف  24تنظعععععععيم  -

جهويععععععععة حععععععععول أهميععععععععة التوفيععععععععق بععععععععين 

الحيععععععععععععاة املهنيععععععععععععة والحيععععععععععععاة األسععععععععععععرية  

باعتمععععععععععععععاد  مقاربععععععععععععععة املسععععععععععععععاواة  بععععععععععععععين 

 الجنسين بأماكن العمل وباملنزل.

حملععععة تحسيسععععية حععععول  350تنظععععيم  -

دعععععععععععم الحععععععععععوار داخععععععععععل االسععععععععععرة ومععععععععععع 

 محيطها الخارجي.

إنتعععععععععععععاج ونشعععععععععععععر دععععععععععععععائم اتصعععععععععععععالية )  -

) لعععععععععععدعم        مطويعععععععععععات معلقعععععععععععات......

 الحوار داخل األسرة.

 التربية الوالدية: – 2

دورة تدريبيعععععععععععععة لفائععععععععععععععدة  350تنظعععععععععععععيم 

 األولياء في مجال التربية الوالدية

ريبيعععععععة فعععععععي الثقافعععععععة دورة تد 24تنظعععععععيم 

 الرقمية)دورتين عن كل والية(

 :إعداد الشباب للحياة الزوجية – 3

دورة تدريبيعععععععععععععة لفائععععععععععععععدة  350تنظعععععععععععععيم 

شععععاب وشعععععابة لتعععععأهيلهم للحيعععععاة  7000

شعععاب  200الزوجيعععة واألسعععرية بمععععدل 

 عن كل والية

إنتاج ونشر دعائم اتصالية ) مطويات 

معلقععات......( لتأهيععل الشععباب للحيععاة 

 ية األسر 

 الوساطة العائلية : - 4

ورشعععات تدريبيعععه )شعععمال ،   3تنظعععيم   -

وسعععععط، جنعععععوب( لفائعععععدة الععععععاملين فعععععي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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املجععععال األسععععري،حول تنميععععة املهععععارات 

 التفاعلية  في حل الخالفات األسرية

 يوم إعالمي  حول الوساطة  العائلية    

خيمعععععععععة توعويعععععععععة حععععععععععول  350تنظعععععععععيم -

الوقايعععععععععة مععععععععععن السععععععععععلوكيات السععععععععععلبية 

نععععععف األسععععععري، اإلرهععععععاب االنتحععععععار )الع

املخععدرات، الجريمععة، ال جععرة السععرية، 

 .االتجار البشر(

دورة دورة تكوينيعععة لتنميعععة  24تنظعععيم -

 قدرات املتدخلين في الشأن األسري.

 :األسرة املهاجرة

حمعععععععالت توعيعععععععة  2تنظعععععععيم  -

خعععععععععععالل فصعععععععععععل الصعععععععععععيف 

لفائععععععععععدة األسععععععععععر املهععععععععععاجرة 

حول التنشئة االجتماعية 

سعععععععععععععععععععععععاليب ألبنعععععععععععععععععععععععا هم واأل 

الكفيلععععععععععععة بوقععععععععععععايتهم مععععععععععععن 

االنعععععععزالق نحعععععععو االنحعععععععراف 

 واألفكار املتطرفة

دورات  4تنظععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيم  -

تحسيسععععععععععععععععععععية لت عععععععععععععععععععععجيع 

املهعععاجرين علعععى االسععععتثمار  

وبعععععععععععث املشععععععععععاريع بعععععععععععأرض 

 الوطن

افقععععة  - تقععععديم خععععدمات املر

واإلحاطعععععععععععععععة االجتماعيعععععععععععععععة 

والنفسعععععععععية بأبنعععععععععاء األسعععععععععر 

املهععععععاجرة املتبقيععععععة بععععععأرض 

 الوطن

 تقععععععععديم خععععععععدمات ترفيهيععععععععة -

موجهععععععععععععة لفائععععععععععععدة أفععععععععععععراد 

األسر بمختلف شعرائحهم 

 العمرية 

 

 

 

 

 

 

 

أد دفعا100  
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 : 5عدد جدول
 1-1-1الجدول الزمني لمؤشرات الهدف

                                    م                ض       1.2.1االستراتيجي:   دفهددال

 

 

 

 البرنامج: نـفـقـات -3
 ميزانية البرنامج : -1.3

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2019 
 تقديرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

  اااااااا      اااااااا     2.11املؤشععععععععر 

      عاااا     اااا   ع صااااغ ى     اااا  

     ت   ض        ع    

 

نسبة 

 سراأل 

111 

 أسرة

150 

 أسرة

172 

 أسرة

251 

70% 

300 

80% 

350 

85% 

400 

90% 

نسبة األسر  .2.1.1.2املؤشر 

التمكين املنتفعة ببرنامج 

معا من أجل أسرة  »اإلجتماعي 

   »  متماسكة

نسبة 

 األسر

مؤشر 

 جديد

مؤشر 

 جديد

مؤشر 

 جديد

مؤشر 

 جديد
75% 80% 85% 

نسبة رضا  3..1.2. 1املؤشر

األسر على جودة الخدمات 

املقدمة بالفضاءات متعددة 

 اإلختصاصات

نسبة 

   األسر
 

 
%80 %90 %100 
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 أ.د دفعا 16168 تبلغ النفقات الخاصة  ببرنامج  المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص -

 وتتوزع كما يلي:

 

 :7عدد جدول
 حس  طبيعة النفقة* المرأة واألسرة وتكافؤ الفرصميزانية برنامج 

 )اعتمادات الدف ا
 

 رالو دة:أل  د نا

 البيان
إنجازات 
2019 

 التطورالنسبة  2021تقديرات   2020ق م  

 تعهد

 
 دف  تعهد دف  تعهد دف 

%29,8 2700 2700 1893 1893 1933 نفقات التأجير  29,8%  

 %37,6 %37,6 695 695 433 433 365 نفقات التسيير

 %12 %12 2188 2188 1927 1927 1352 نفقات التدخالت

10630 44830 10582 نفقات اإلستثمار

000 

13480 10285 -232% -3,3% 

 %6,2 %189- 15868 19063 14883 49083 14232 المجمو 

 دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية. *

 

  :2120تقــدر االعتمـادات الخاصــة ببرنــامج املـرأة واألســرة وتكــافؤ الفـرص بعنــوان ســنة نفقعات التععأجير 

حـوث والدراسـات والتوثيـق واإلعـالم حـول املـرأة باعتبار االعتمادات املخصصة ملركـز الب  أ.د  2700بـ

أ.د عــن االعتمــادات املخصصــة بعنــوان ســنة  120أ.د بزيــادة تقــدر بـــ 1523كفاعــل عمــومي واملقــدرة بـــ 

وترجـــع الزيـــادة أساســـا لتغطيـــة الزيـــادات فـــي % 22.48أ.د وبنســـبة زيـــادة تقـــدر بــــ 1403واملقـــدرة بــــ 2020

 .ه لم يتم احتساب األجور املخصصة ملرصد مناهضة العنفمع العلم أن 2021األجور بعنوان سنة 

  :1202تقـدر االعتمـادات الخاصـة ببرنـامج املـرأة واألسـرة وتكـافؤ الفـرص بعنـوان سـنة نفقات التسيير 

أ.د باعتبــار االعتمــادات املخصصــة ملركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق واإلعــالم حــول املــرأة  695ـبــ
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أ.د عــــن االعتمــــادات املخصصــــة بعنــــوان ســــنة  7أ.د بزيــــادة تقــــدر ب 257كفاعــــل عمــــومي واملقــــدرة بـــــ

لالعتمــــادات  وترجــــع الزيــــادة أساســــا% 37.69نســــبة التطــــور ب  تقــــدر ، و   .أ.د 250واملقــــدرة بـــــ 2020

 أد. 250الجديدة التي  تم رصدها لتسيير املرصد الوطني ملناهضة العنف بقيمة 

  :برنــــامج املـــرأة واألســــرة وتكــــافؤ الفــــرص بعنــــوان ســــنة تقــــدر االعتمــــادات الخاصــــة بنفقعععات التععععدخالت

 1927واملقـدرة بــ 2020أ.د عن االعتمادات املخصصة بعنوان سـنة 261أ.د بزيادة تقدر بـ 2188بـ 2021

املخصصــــــة عتمــــــادات اال  إلــــــى الترفيــــــع فــــــيوترجــــــع الزيــــــادة أساســــــا % 11.92أ.د وبنســــــبة زيــــــادة تقــــــدر 

البحــوث والدراســات والتوثيـــق واإلعــالم حـــول املــرأة كفاعـــل  أ.د ملركـــز 580تقـــدر بـــللتمويــل العمــومي 

أد للمصـــــالح الجهويـــــة للمـــــرأة  120أد للمرصـــــد الـــــوطني ملناهضـــــة العنـــــف ضـــــد املـــــرأة و 1و  عمـــــومي

 .واألسرة

  :تقــدر االعتمــادات الخاصــة ببرنــامج املــرأة واألســرة وتكــافؤ الفــرص بعنــوان ســنة نفقععات االسععتثمارات

 2020أ.د عـــــن االعتمـــــادات املخصصـــــة بعنـــــوان ســـــنة  345قـــــدر بــــــي راجـــــعدفعـــــا بتأ.د  10285ب 2021

 .%3.35تقدر بـ سلبيةأ.د وبنسبة  10630واملقدرة بـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2رسم بياني عدد 

طبيعة حس   2021لسنة  المرأة واألسرة وتكافؤ الفرصتوزي  مشرو  ميزانية برنامج 
  النفقة
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 :8عدد جدول
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 المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص حس  مآل النفقة  ميزانية برنامج

 "حس  البرامج الفرعية و األنشطة" 
 الو دة:أل  د نار          

 بيددددددددددددان البرنامج

 

 

 نشطة األ 

 

 إنجازات

2019 

 قانون المالية 

2020 

 ا1)

 تقديرات

2021 

 ا2)

 نسبة التطّور 

2020-2021 

 المبلغ

 ا1)-ا2)

 

 النسبة

 ( (% 

 ا1ات )1) -ا2)

 األنشطة المركزية البرامج الفرعية المركزية 

 

 

 

 

 

: 1برنامج فرعي 
قيادة برنامج المرأة واألسرة 

 وتكافؤ الفرص

 

   ااا      ااا    : 1النشرررا  

    هضااا     ااا       ااا   

   ع          ز

8443 8788,65 

 أ.د 6785

 استثمارات

+ 

 تسيير 110

+ 

تدخالت
1069 

التأجير 
935 

= 

 أ.د 8899

 

 %1,25 أد 110,35

    ااااااااااا ض : 2النشرررررررررررا  

       2367 
 أ.د3582

أ.د 3080

دأ.4190  

أ.د3500  
 %14.51 أد608
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 استثمار

 تسسير 27

 

 282تدخل 

  193تأجير 

 استثمارات

أ.د 418
 تدخل

أد تسيير30  

تأجير 242  

  ااااااااااااااا   : 3النشرررررررررررررررا  

  صا     ث اق         ا ت

 إ ااااالم    اااا         اااا   

                  ع  إل

 1891 2133 

1523 
 257تأجير+
 580تسيير+

 تدخالت

= 

أ.د 2360   

227 9.61% 

: مرصرررررررررررررررررررد 4النشررررررررررررررررررا 
 مناهضة العنف

0 0 

التأجير )في 
إطار 
 التحكيم(

+250 
 1تسيير+

 تدخالت

 +300 
 استثمارات

= 

أ.د 551  

0 0% 

 %9,3 947,35 16000 14501,65 12701 مجمو  البرامج الفرعية المركزية واألنشطة 

 األنشطة الجهوية  البرامج الفرعية الجهوية 
 

 
 

 
 

: 1برنامج فرعي 
قيادة برنامج المرأة واألسرة 

امج المراة نتنفيذ بر : 6
 581,235 0 واألسرة وتكافؤ الفرص

أد تسيير48  

= 
-413,235  -245%  
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أد 120 وتكافؤ الفرص
 تدخالت

= 

168 

 

5581,23 0 مجمو  البرامج الفرعية الجهوية واألنشطة  168 -413,235  -245%  

  %6,7 1085,115 16168 15082,885 12701 مجمو  البرنامج

  دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية. *           

تقـــدر  2021لبرنـــامج املـــرأة واألســـرة وتكـــافؤ الفـــرص بعنـــوان ســـنة  تـــم اقتـــراح اعتمـــادات

 15083املقـــدرة ب 2020% مقارنـــة بســـنة 6.71أ.د أي بنســـبة  1085بزيـــادة تقـــدر بــــأ.د  16168بــــ

 حسب طبيعة النفقة كالتالي: 2021. وتتوزع النفقات املقترحة بعنوان سنة أ.د

 

تقـــدر االعتمــادات الخاصـــة ببرنـــامج املــرأة واألســـرة وتكـــافؤ الفــرص بعنـــوان ســـنة نفقععات التعععأجير:  .1

جــاء نفقــات تــأجير املرصــد )تــم إر دون احتســاب املرصــد الــوطني ملناهضــة العنــف  أ.د  2700ب 2021

 تتوزع كالتالي:و  إلى التحكيم(

  تمكــــين املــــرأة وتكــــافؤ الفــــرص ومناهضــــة العنــــف1جملــــة االعتمــــادات الخاصــــة بالنشــــاط : :

 أد 935

  بحـــــــــوث ودراســـــــــات ورصـــــــــد وتوثيـــــــــق وإعـــــــــالم وتكـــــــــوين باعتمـــــــــاد مقاربـــــــــة النـــــــــوع 4النشـــــــــاط :

 .أد1523اإلجتماعي:

  أد242النهوض باألسرة: : 2جملة االعتمادات الخاصة بالنشاط 

وقـد شــهدت االعتمـادات املخصصــة لبرنـامج املــرأة واألسـرة وتكــافؤ الفـرص تطــور بـين ســنتي 

إلـــــة  2019أ.د ســـــنة  2093حيـــــث تطـــــورت االعتمـــــادات مـــــن  %22,4يقــــدر بــــــ  2020و 2019

أ.د ويرجـــــع ذلـــــك إلـــــى الترفيـــــع فـــــي الجرايـــــات نتيجـــــة االتفاقيـــــات املبرمـــــة بـــــين الحكومـــــة  2700

ظمات االجتماعية إلى جانب برمجة تعزيز املوارد البشرية بالبرنامج عن طريـق اإللحـاق واملن

أو النقــل نتيجــة التراجــع الكبيــر فــي املــوارد البشــرية الخاصــة بالبرنــامج علــى املســتوى املركــزي 

 والجهوي منذ إقرار غلق باب االنتدابات بالوظيفة العمومية.  

خاصــة ببرنــامج املــرأة واألســرة وتكــافؤ الفــرص بعنــوان ســنة تقــدر االعتمــادات النفقععات التسععيير:  .2

 أ.د تتوزع كالتالي:  695بـ 2021
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  :أ.د 110الوحدة العملياتية املرأة 

  :أ.د 30الوحدة العملياتية األسرة 

  :أ.د 48الوحدة العملياتية مصلحة املرأة واألسرة 

  املــرأة كفاعــل عمــومي  الفاعــل العمــومي: مركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق واإلعــالم حــول

 أ.د 257واملقدرة بـ 

 أد250املرصد الوطني ملناهضة العنف ضد املرأة : 

خاصـة جديـدة وترجع الزيادة أساسا لتضـمين اعتمـادات تسـيير  % .37.6بلغت نسبة التطور ب  -

أ.د في إطار تنفيذ القانون األساسـ ي عـدد  250.باملرصد الوطني ملناهضة العنف ضد املرأة تقدر بـ

منـــه علـــى   40واملتعلـــق بالقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد املـــرأة الـــذي يـــنص فـــي الفصـــل  2017لســـنة  58

فيفـــري  50املـــؤر  فـــي  2020لســـنة  126إحـــداث املرصـــد املـــذكور بمقتضـــ ى  األمـــر الحكـــومي عـــدد 

2020. 

أ.د 2188تقـــدر االعتمـــادات الخاصـــة ببرنـــامج املـــرأة واألســـرة وتكـــافؤ الفـــرص نفقعععات التعععدخالت:  .3

 تالي:تتوزع كال

  :أ.د 1069الوحدة العملياتية املرأة 

  :أ.د 418الوحدة العملياتية األسرة 

  :أ.د 120الوحدة العملياتية مصلحة املرأة واألسرة 

  الفاعــل العمــومي: مركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق واإلعــالم حــول املــرأة كفاعــل عمــومي

 أ.د580واملقدرة بـ 

 أد 01اهضة العنف ضد املرأة: الوحدة العملياتية املرصد الوطني ملن 

 مقارنــة باالعتمــادات املخصصــة بعنــوان ســنة  2021أ.د بعنــوان ســنة 261تــم اقتــراح زيــادة تقــدر بـــ

ــــــى تطــــــور وترجــــــع الزيــــــادة أساســــــا % 11.92 ب أ.د أي بنســــــبة زيــــــادة تقــــــدر1927واملقــــــدرة بـــــــ 2020 إل

العنــف" الــذي  ناهضــةتمكــين املــرأة وتكــافؤ الفــرص وم" 01االعتمــادات الخاصــة بالنشــاط عــدد 

 % 41أي بنســـبة تطــور تقـــدر بــــ 2020ســنة  1069إلـــى  2019أ.د ســـنة  631,765شــهد تطـــورا مــن  

ويرجع ذلك أساسا إلى تطـور االعتمـادات الخاصـة بـاملنح لفائـدة جمعيـات ووداديـات ذات صـبغة 

 03مراكـــز إليـــواء اللنســـاء ضـــحايا العنـــف و 04مراكـــز ) 07اجتماعيـــة املخصصـــة لتـــأمين تســـيير 

مراكــز تــم إحــدااها عــن طريــق برنــامج  06مراكــز لالنصــات والتوجيــه للنســاء ضــحايا العنــف(  منهــا 

"ترسيخ املساواة بين النسـاء والرجـال" املمـول فـي مـن االتحـاد األوروبـي ويـتم تـأمين تسـييرها بدايـة 

ث أ.د ملركــــز البحــــو  580تضــــمين اعتمــــادات تقــــدر بـــــإلــــى جانــــب  مــــن قبــــل الــــوزارة، 2020مــــن ســــنة 

كفاعـل  %17حيـث تطـورت االعتمـادات بنسـبة تقـدر بــوالدراسات والتوثيق واإلعالم حـول املـرأة 

  .أد 01وللمرصد الوطني ملناهضة العنف ضد املرأة ب  عمومي
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تقــدر االعتمــادات الخاصــة ببرنــامج املــرأة واألســرة وتكــافؤ الفــرص بعنــوان نفقععات االسععتثمارات:  .4

 لتالي:أ.د تتوزع كا 10.285بـ 2021سنة 

 

 أ.د 10.285: قيادة برنامج املرأة واألسرة وتكافؤ الفرص: 1البرنامج الفرعي 

  :أ.د 6785الوحدة العملياتية املرأة 

  :أ.د 3500الوحدة العملياتية األسرة 

  :أ.د 0الوحدة العملياتية مصلحة املرأة واألسرة 

  أد300الوحدة العملياتية املرصد الوطني ملناهضة العنف. 

 

  2021أ.د بعنـوان ســنة 345بــت االعتمـادات املخصصـة لنفقـات االسـتثمارات تراجعـا يقـدر بــ شـهدتـم 

تقــــدر  نقصـــانأ.د أي بنســــبة  10630واملقـــدرة بــــ 2020مقارنـــة باالعتمـــادات املخصصــــة بعنـــوان ســــنة 

ويرجــع ذلــك أساســا إلــى   .2020وهــي فــي حــدود االعتمــادات املرصــودة للبرنــامج بعنــوان ســنة % 3.35بـــ

اعتمــادات الــدفع الخاصــة بالخطــة الوطنيــة لــدفع املبــادرة االقتصــادية النســائية نظــرا لكــون  تراجــع

وإعداد مرحلة ثانية لتنفيذ الخطة لتضـمينها فـي  2020-2016لسنوات  الوزارة بصدد تقييم الخطة

 .2025-2021املخطط الخماس ي القادم 
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 3رسم بياني عدد 

 سرة وتكافؤ الفرص حس  البرامج الفرعيةميزانية برنامج المرأة واأل

 

 

 :المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص لبرنامج 3202-1202إطار النفقات متوسط المدى   -2.3
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 :9عدد جدول
المرأة واألسرة وتكافؤ  لبرنامجا 2023-2021النفقات متوس  المد  ) إطار

 الفرص
 )اعتمادات الدف ا التوزي  حس  طبيعة النفقة

 لوحدة : ألف دينارا

 البيان
 إنجازات

2017 

 إنجازات

2018 

 2020ق م 
 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

 تقديرات

2023 

 

التبوي  
 القديم

التبوي  
 الجديد

 2480 2324 2700 2093 2093 1985 2106 نفقات التأجير

 970 948 695 433 433 321 326 نفقات التسيير

 30200 30190 2188 1927 1927 1456 2532 نفقات التدخالت

 22900 22871 10285 10630 10630 8637 3480 نفقات اإلستثمار

دون  المجمو 
إعتبار الموارد 
 ال اتية للمؤسسات

8444 12399 14232 14232 28481 56333 56550 
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 "برنامج "الطفولة

 2019ة من سبتمبر بداي املدير العام للطفولة السيد شكري معتوق  :رئيس البرنامج 

 :تقديم البرنامج واستراتيجيته -1

 ضمان نماء األطفال فتياتا وفتيانا ورفاههم وحمايتهميعمل برنامج الطفولة على 

وتندرج هذه الغاية ضمن التوجهات العامة في مجال العناية بالطفولة وتنمية أوضاعها طبقا ملا 

 تفرضه تعهداتها والتزاماتها الوطنية والدولية. 

ل أهم  وتت
 
في هذا املجال في انخراط تونس في الحركة العاملية  االلتزامات الدوليةمث

للتنمية املستدامة وأهدافها السبعة عشر وخاصة تلك املتعلقة بحماية الفئات الهشة وتوفير 

الصحة والرفاه والتغذية السليمة والتربية ذات الجودة لألطفال دون تمييز. هذا باإلضافة إلى 

ها االتفاقية الدولية لحقوق الطفل إمضائها  على جملة من التعهدات الدولية لعل  أهم 

والبروتوكوالت االختيارية امللحقة بها وكذلك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي 

تعزيز وحماية وكفالة تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعا كامال على قدم املساواة مع سعت إلى 

.  كما انضمت تونس مؤخرا خالل سنة اإلنسان والحريات األساسية اآلخرين بجميع حقوق 

إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنس ي ويعتبر  2019

بذلك أول بلد ينضم  لهذه االتفاقية من خارج الفضاء األوروبي وهو ما يعد تفعيال لتوجهاتها في 

 شكال التهديد.حماية األطفال من جميع أ

في مجال الطفولة بإصدار مجلة حماية الطفل  ترسانتها التشريعيةوقد عززت تونس 

وتعزيزها بإحداث خطة مندوب الطفولة لتدعيم آليات الحماية والوقاية وخاصة  1995سنة 

بدعم املقاربة املؤسساتية في التعهد باألطفال في وضعيات الهشاشة واملهمشين واحتضانهم 

م نفسيا واجتماعيا وتربويا إلى جانب العمل على دعم دور األسرة ومرافقتها لتنمية ومرافقته

ضمن الفصل  2014قدراتها في التعهد بأبنائها ورعايتهم. كما تم  تضمين حقوق الطفل بدستور 
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حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة الذي ينص  على أن:"  47

لتعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل األطفال دون تمييز والرعاية والتربية وا

 " .ووفق املصالح الفضلى للطفل

يتم التعاطي معه بشكل أفقي بين  الطفولة شأن مشتر هذا وعلى اعتبار أن  

إلى وضع سياسات واستراتيجيات تقوم على  الوزارات والهياكل ذات الصلة فقد سعت الوزارة

واالندماج في التدخالت والخدمات مع تطوير أساليب التنسيق بين مختلف  مبدأ التشارك

املتدخلين وجعلها أكثر فاعلية ونجاعة وتهدف إلى وقاية األطفال وضمان انطالقة جيدة لهم في 

ولعل وتقليص أثرها على األسرة واملجتمع بصفة عامة،  مظاهر التهديدالحياة والحد من 

 أبرزها:
مية المندمجة لحماية الطفولة والتي تهدف إلى مزيد وضع السياسة العمو -

التنسيق وتوحيد الجهود والموارد من أجل ضمان أكثر نجاعة للتدخالت 

 الحمائية والوقائية لألطفال.

وضع االستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة وصياغة  -

 الخطة اإلجرائية لتنفيذها. 

الطفولة الى  خدمات فيما يتعلق بالنفاذ  هوي وطبقيبتفاوت جويتسم واقع الطفولة 

 التالية: المعطيات االحصائيةالمبكرة والحماية ونستشف ذلك من خالل 

 : نسبة االلتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة القانونية.45% -
 %27.6تبلغ نسبة االلتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة في الوسط الريفي  -

دراسة المسح العنقودي متعدد )حسب  بالوسط الحضري %62.7مقابل 

 (.2018 –المؤشرات 
تسجيل أعلى نسب الفقر في إقليمي الشمال الغربي والوسط الغربي وهي  -

 .%29.3و %25.8تباعا 
تطور عدد اإلشعارات عن وضعيات التهديد خالل العشرية األخيرة بنسبة  -

112%. 
لشرقي والشمال تتركز معظم حاالت التهديد بإقليم تونس الكبرى والوسط ا -

 الشرقي.
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من جملة وضعيات التهديد  %54يشكل المنزل المكان األبرز للتهديد بنسبة  -

 .%21يليه الشارع بنسبة 
يعتبر التقصير البين في التربية والرعاية أهم صنف من أصناف التهديد بنسبة  -

27.08%. 
-  

 وقد افضى تحليل واقع الطفولة الى  تسجيل التحديات التالية: 

 

 نقاط الضعف القوةنقاط 
نوع يعنى برعاية الطفولة توم متنامي تيوجود نسيج مؤسسات -

وحمايتهم ويوفّر خدمات التنشيط التربوي االجتماعي 

وتغطي هذه المؤسسات جميع الجهات وخاصة المناطق ذات 

 . األولوية
مندوب حماية طفولة موزعين على جميع  79وجود عدد  -

ية مندوب على كل لكل وال 3.29الواليات بنسبة تغطي 

 . طفل 40000
وضع مجموعة من الخطط االستراتيجية في مجال الطفولة  -

باإلضافة إلى  المبكرة وحماية األطفال في وضعيات الهشاشة

 . مخطط التنمية الخماسي
و ود برامج لدع   درا  ال ائ   على  س    أ  الها  -

 بمؤسسا  ال  ولة المبكرة وال قل ص من ال  او  ال هوي.
روع      ب   مسار  مه ن  م كام     م ا  ال  ولة الش -

المبكرة  ه  ال كو ن األساس  والمس مر مع  ب  مر   ا  
 الك ا ا  المهن ة لدى المرب .

و ود   ارا  مخ  ة    م ا  ال  ولة ب م ع  -
 المؤسسا .

 

غياب احصائيات وطنية دقيقة حول احتياجات المجتمع  -

 . الفئات المعنية بهالخدمات رعاية وحماية األطفال و
 . نقص االعتمادات المالية -
 . تشتت التدخل في مجال الطفولة بين عدّة هياكل -
 . ضعف الرقابة على مؤسسات الطفولة -
ضعف عدد المتفقدين والمساعدين مما يحول دون تطوير  -

 . آداء المؤسسات واالطارات
 عد  و ود   ارا  مخ  ة    رعا ة ال  ولة. -
سانيين واالجتماعيين ضعف عدد االخصائيين النف -

 . بالمؤسسات وخاصة في التعهد النفسي واالجتماعي
 . غياب قانون إطاري لمؤسسات الطفولة -
 . نقص متابعة الوضعيات المعنية ببرنامج اإليداع لعائلي -
ضعف التغطية بخدمات الطفولة المبكرة على المستوى  -

 % 45الوطني 
 ضعف نسبة انتفاع االطفال بخدمات التنشيط التربوي -

 االجتماعي 
امتداد فترة االقامة بالمراكز المندمجة بما يتعارض مع  -

 توجهات االدماج والتعويل على الذات

 المخاطر الفرص
 . تطّور آليات التنسيق وفعاليتها -
 . من منظمات دولية الخارجية وجود بعض التمويالت -
اقبال المجتمع المدني على دعم برامج الوزارة المتعلقة  -

 الطفولةبحماية ورعاية 
مساهمة وسائل التواصل االجتماعي في التحسيس بقضايا  -

 . الطفولة ومناصرتها
 وجود توجه عالمي للنهوض بالطفولة المبكرة -
اهتمام القطاع الخاص باالستثمار في مجال الطفولة  -

 . والتنافس في تطوير الخدمات

عدم وجود آليات استباقية لرصد الظواهر المجتمعية  -

 . معهاواالستعداد للتعامل 
 . تذبذب إقبال األطفال على مؤسسات التنشيط -
 ظهور أشكال جديدة للتهديد مع عدم التهيؤ للتصدي لها -
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التالية والتي  المحاور االستراتيجيةوبناء على التحليل السابق، يتجه التركيز على 

 تتنزل في إطارها هيكلة البرنامج:

 نماء ورفاه األطفال فتيانا وفتياتا -

 عهد باألطفال المهددينالحماية والت -

وهو األطفال دون تمييز  حق لجميعاعتبار أن النماء والرفاه والحماية وهذا على 

أن الطفولة واالستثمار فيها خاصة ووأهم الخيارات االستراتيجية للدولة  األولوياتمن أوكد 

 .تحقيق التقدم والرفاه االجتماعيأساس كل توجه يهدف إلى 

برنامج الطفولة لدعم اآلليات الكفيلة بضمان نماء  وفي هذا اإلطار يتنزل

الطفل ورفاهه وتربيته تربية شاملة ومتوازنة تتماشى مع متطلبات المجتمع 

الحالي وذلك في إطار خطط عمل وقائية وحمائية واضحة يتآزر فيها عمل جميع 

 المتدخلين ويكون الطفل والعائلة فيها محورا شريكا.

 خارطة البرنامج: -1

 

 على: الطفولةبرنامج  يشتمل 

  26   تتوزع كما يلي:  فرعي برنامج 
  05و يضم   (قيادة برنامج  الطفولة)  فرعي على المستوى المركزي برنامج 

 وحدات عملياتية 
 24   برنامج  فرعي على المستوى الجهوي ) الرعاية و الوقاية و االدماج( و

 وحدات عملياتية على المستوى الجهوي 05يضم 

   01 مركز االصطياف و الترفيه بالحمامات(دة عملياتية  اقليمية   وح (  

 01     فاعل عمومي  الجمعية التونسية لقرى االطفالS.O.S   تم ابرام عقد اهداف

 2022-2020معه للفترة 
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 :أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج -4
 

للبرنامج وبالرجوع  الراجعة بالنظر املصالح تمت صياغة أهداف البرنامج بصورة تتالءم مع مهام وأنشطة

 الطفولة. مجالفي النقائص الكبرى التي تم الوقوف عليها تفادي إلى التوجهات اإلستراتيجية التي تستهدف 

 كما يلي:أولوية  يذيين عام هدفينلتحقيق هذه الغاية، رسم البرنامج و 

 النهوض بنماء ورفاه األطفال فتيات وفتيانا. 

 اية األطفال فتياتا وفتيانا من جميع أشكال التهديدالنهوض بحم. 
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 1جدول عدد 

  ومؤشرات االداء البرنامجحوصلة اهداف 

 املؤشرات األهداف

بنماء ورفاه األطفال فتيات  ضالنهو : 2.1الهدف:

 وفتيانا
 التحاق األطفال بمؤسسات الطفولة املبكرة ةنسب: 1.1.2املؤشر

األطفال بخدمات التنشيط التربوي  تطور انتفاع ة: نسب2.1.2املؤشر

 االجتماعي

النهوض بحماية األطفال فتياتا  :2.2الهدف:

 وفتيانا من جميع أشكال التهديد
من مجموع اإلشعارات  التعهد باألطفال املهددين ة: نسب2.2.1املؤشر

 ة على مندوبي حماية الطفولةالوارد

تعهد بهم فتياتا اإلدماج االجتماعي لألطفال امل ةنسب: 2.2.2املؤشر

 وفتيانا

األطفال في وضعيات الهشاشة املنتفعين بالتعهد  ةنسب: 2.2.3املؤشر

 الالمؤسساتي

 

 

 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:: 1.2

  وفتيانا: النهوض بنماء ورفاه األطفال فتيات: -1-2الهدف 

 :سسات التي تعنى بالطفولة إن إعمال حقوق الطفل يمر بالضرورة عبر املؤ  تقديم الهدف

ويتجلى ذلك من خالل الحرص على الرفع من نسب النفاذ لخدمات الطفولة ذات الجودة وفي إطار 

وتنمية  املساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين جميع األطفال بهدف وقايتهم وتربيتهم وترفيههم

 والتشاركية على نحو أفضل. اإلبداعيةمهاراتهم 

 :مرجع الهدف 
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 ( واالتفاقيات الدولية ومجلة حماية الطفل47دستور )الفصل ال. 

  وخاصة  2019فيفري  13املؤر  في  2019لسنة  15القانون األساس ي الجديد للميزانية عدد

 .18الفصل 

  2018املجلس الوزاري املنعقد غرة أوت 

 

 مبررات اعتماد املؤشرات: 

 املبكرة: : نسبة التحاق األطفال بمؤسسات الطفولة.211.املؤشر.

استثمار الدولة في التربية منذ السنوات األولى  ىمن متابعة مدؤشر ألنه يمكننا هذا امللقد تم اعتماد 

 وتدعم الخيار اإلستراتيجي الذي يرتكز على الرفع من قدرات األفراد الفاعلين في التنمية املستدامة للدول.

 شيط التربوي االجتماعي:: نسبة تطور انتفاع األطفال بخدمات التن21.2.املؤشر.

 من متابعة مدى:ؤشر ألنه يمكننا هذا امللقد تم اعتماد 

تكريس حق الفتيات في تطور النفاذ إلى خدمات التنشيط التربوي االجتماعي من أجل  -

التمتع بخدمات الطفولة وضمان مبدأ عدم التمييز بين الجنسين وتكافؤ الفرص من 

 االنسانية،املساواة واحترام الذات  قاجل تحقي

 الفوارق بين الجنسين وبين الجهات. -

 13املؤر  في  2019لسنة  15تطبيق مقتضيات القانون األساس ي الجديد للميزانية عدد  -

 .18وخاصة الفصل  2019فيفري 

  النهوض بحماية األطفال فتيانا وفتياتا من جميع أشكال التهديد:2.2الهدف : 
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 ة على إعمال حقوق األطفال دون أي شكل من الطفولمنظومة حماية  تقوم :تقديم الهدف

توفير كل الظروف الكفيلة باحتضان األطفال املهددين والفاقدين للسند أشكال التمييز و 

االندماج في  على ملساعدتهم واالجتماعيالنفس ي  حمايتهم من كل أشكال التهديد وتحقيق توازنهمل

تدعم دور األسرة وتمنحها  اربة نسقيةفي إطار مق اإلقصاء والتهميش وذلك املجتمع وتجنيبهم

 األولوية في مجال اإلحاطة بالطفل.

 :مرجع الهدف 

  الطفل.مجلة حماية ( واالتفاقيات الدولية و 47الدستور )الفصل 

 مبررات اعتماد املؤشرات: 

 .باألطفال املهددين من مجموع اإلشعارات الواردة على مندوبي  د: نسبة التعه.2.21املؤشر

 ة:حماية الطفول

يسمح هذا املؤشر بقياس نسبة التعهد من مجموع اإلشعارات الواردة أي امللفات التي حظيت باالستفادة 

 من خدمات الحماية االجتماعية دون اللجوء إلى الحماية القضائية.

دى كما يهدف من خالله إلى ايالء األهمية إلى املرحلة األخيرة من التعهد واملتمثلة في متابعة الحالة على امل

 القصير، املتوسط وعلى املدى البعيد.

  نسبة اإلدماج االجتماعي لألطفال املتعهد بهم فتياتاوفتيانا:2. 2.2املؤشر : 

أو إدماج داخل أسرة سواء طبيعية أو بديلةيمكن هذا املؤشر من متابعة مدى تحقيق إدماج األطفال 

يمكنه من تحقيق ذاته والوصول إلى  سقاومتنا سليماا نمو شخصيته  نموتبالتشغيل أو إدماج بالزواج ل

 أحسن إمكاناته.

  في وضعيات الهشاشة املنتفعين بالتعهد الالمؤسساتي: ل:نسبة األطفا3. 2.2املؤشر 
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الوحدة  هيمن أن األسرة يمكن هذا املؤشر من متابعة مدى تحقيق الرعاية الالمؤسساتية وذلك انطالقا 

يتمكن كل طفل من ول مو ورفاهية جميع أفرادها وخاصة األطفالاألساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لن

 نموتل في جو من السعادة واملحبة والتفاهموبيئة عائلية  يبديلة فداخل أسرة سواء طبيعية أو  أن ينشأ

 يمكنه من تحقيق ذاته والوصول إلى أحسن إمكاناته. ومتناسقا سليماا نمو شخصيته 

 :5عدد جدول -

 األطفال فتياتا وفتيانا ورفاه : النهوض بنماء1-2رات الهدفالجدول الزمني ملؤش-

 

 

 :6عدد جدول -

:النهوض بحماية األطفال فتياتا وفتيانا من جميع 2-2الجدول الزمني ملؤشرات الهدف-

 أشكال التهديد

 

 الوحدة  الهدف أداء مؤشرات قيس 
 إنجازات

2020 
 تقديرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

نسبة التحاق األطفال  :1.1.2املؤشر-

 55 50 47 45 42 36 34 % بمؤسسات الطفولة املبكرة

نسبة تطور انتفاع  :2.1.2املؤشر-

األطفال بخدمات التنشيط 

 التربوي االجتماعي
%     1 2 5 

 الوحدة  الهدفأداء مؤشرات قيس 
 إنجازات

2020 
 تقديرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

باألطفال  دالتعه نسبة :2.1 .2املؤشر

 من مجموع اإلشعارات الوارد املهددين

 على مندوبي حماية الطفولة
% 82 78 90 93 95 98 100 

اإلدماج  ةنسب :2.2 .2املؤشر

االجتماعي لألطفال املتعهد بهم فتياتا 
% 6.5 9.13 18.4 10.29 11 11.5 12.5 
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 :البرنامج ة: تقديم أنشط2.5
 

 :7عدد جدول -

 بيان األنشطة و التدخالت لبرنامج الطفولة-

 املؤشرات األهداف البرنامج

تقديرات 

املؤشرات 

لسنة 

2021 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات

 اإلعتمادات

ة لألنشط

 2021لسنة 

 وفتيانا

في  ل:  نسبة األطفا2.3 .2املؤشر

الهشاشة املنتفعين بالتعهد وضعيات 

 الالمؤسساتي

% 58 53 55 71 72 73 74 
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 الطفولة

 :1-2الهدف

النهوض بنماء 

ورفته األطفال 

 فتياتا وفتيانا

 :1.1.2املؤشر

نسبة التحاق 

األطفال 

بمؤسسات 

 الطفولة املبكرة
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  -  برنععععععععععععععععععععععععامج النهعععععععععععععععععععععععععوض

 بالطفولعععععععععععععععععععععة املبكعععععععععععععععععععععرة:

ـــذ البرنـــــامج  ـــلة تنفيــ مواصــ

بجميـــع الواليـــات وانتفــــاع 

ـــــع  10.000 ــ ــ ــــال والترفيـ ــ ــ طفــ

فـي منحـة خـالص الشــهري 

ـــن ل ــ ـــــد مـــ ــ ـــل الواحـ ــ  25لطفـــ

دينـار  50دينـار شـهريا الـى 

 شهريا

 - ــــاء ــ ــ ــ ــ ـــــادة إحيـ ــ ــ ــ ـــــامج اعــ ــ ــ ــ برنــ

 رياض االطفال البلدية:

  ـــــاءات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــامج فضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ برنـ

ـــم  ــ ــ ـــــرة: دعــ ــ ـــــة املبكــ ــ الطفولــ

هـذه املؤسسـات بإطــارات 

 تربوية 

م.د  4.5
 )تعهدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 م د )تعهداا 2

 :2.1.2املؤشر

نسبة تطور 

انتفاع األطفال 

بخدمات 

التنشيط 

 التربوي 

 االجتماعي

1 

برمجة تهيئة نوادي  - 

 األطفال 

برمجة إقتناء  -

نوادي  4وتجهيز 

 أطفال متنقلة 

اقتناء حافلة  -

لإلعالمية املوجهة 

 للطفل

 م د )تعهداا 3
 

أد  600
 )تعهداا
 
 
 
 

أد  300
 )تعهداا

 :2-2الهدف

النهوض بحماية 

األطفال فتياتا 

وفتيانا من 

جميع أشكال 

 .2املؤشر

نسبةالتعهد :2.1

باألطفال 

من  املهددين

مجموع 

اإلشعارات 

95 

ـــة  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مراجعـ

ـــــيم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التنظـ

ــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الهيكلــ

ـــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ملكتــ

ـــــدوب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املنـ

ـــــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العـ

  تجهيررررررررز مكاتررررررررب منرررررررردوبي
 حما ة الطفولة

  

 أد لتسررررررريير  15يص تخصررررررر
مكاترررررررررب منررررررررردوبي حما رررررررررة 

أ د  200

 )تعهدا(

أد  200و 

 دفعا
 

 أد 360
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على  الوارد التهديد

مندوبي حماية 

 الطفولة

ـــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واملكاتــ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجهويــ

ـــــدوبي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ملنـ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حمايـ

ـــا  ـــة بمـــ الطفولـــ

ـــــمن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يضــ

ـــــة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تغطيـ

ــــى  ــ ــ ــــعة علـ ــ ــ واسـ

املســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى 

ــــوطني  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ

 والجهوي.

 

 الطفولة

  أد تررررررردخالت  2تخصررررررريص
لفائدة مكاتب مندوبي حما ة 

 الطفولة

 أد 48

 

 

 

 

 

 

 :2.2 .2املؤشر

نسبة اإلدماج 

االجتماعي 

لألطفال املتعهد 

بهم فتياتا 

 وفتيانا

11 

ـــين  - - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تحيـــ

ــــوث  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البحـــ

 االجتماعية.

مشروع  إنجاز -

ـــــاة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحيـ

ـــل  ــــاص بكـــ الخــ

 طفل.

ـــل  - ـــة الطفـ تهيئـ

 لإلدماج.

-  

 - إعــــــــــــداد مشــــــــــــروع حيــــــــــــاة

ـــذ  ــ ــ ـــــل منـ ــ ـــل طفـ ــ ــ ـــــاص بكـ ــ خـ

 قبوله باملؤسسة

 -  ـــذ ــ ــ ــ ـــــدم تنفيـــ ــ ــ ـــة تقـــ ــ ــ ــ متابعـــ

 مشروع حياة الطفل

 - إعداد الطفل لالدماج 

 

 .2املؤشر

نسبة :2.3

في  لاألطفا

وضعيات 

الهشاشة 

املنتفعين 

بالتعهد 

72 

ـــين  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تمكــ

ـــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األطفـ

ـــين امل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نتفعــ

ـــــامج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ببرنــ

ـــــداع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإليـــ

ـــن  ــ ــ ــ ـــــائلي مــ ــ ــ العــ

منحــة تقــدر بـــ 

إنجـــاز التقريـــر الســـنوي  - -

الخـــاص باإليـــداع العـــائلي 

 .2020لسنة 

زيــارات متابعــة لألطفــال  - -

 وعائالتهم.

ـــة  585 - ــ ــ ــ ــ ــ أد املنحـ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجمليـ

املسـندة مدرجـة 

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت بميزانيــ

ـــز  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املراكـــ

 املندمجة
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دينـــــــــــــــــــــــارا  200 الالمؤسساتي

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للطفــ

 الواحد.

ـــــاج  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إدمـ

ـــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األطفـ

ـــــائالتهم أو  ــ ــ ــ بعــ

ــــغيل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بالتشـ

 أوبالزواج

-  

 

 

 

 نـفـقـات البرنامج:-3

 :: ميزانية البرنامج1.3

 وتتوزع كما يلي:أد  142456 تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج الطفولة

 

 :7عدد جدول -

 ميزانية برنامج الطفولة حسب طبيعة النفقة*-

 )اعتمادات الدفع(-

 
 دينار فالوحدة: أل

إنجازات  البيان
ت تقديرا 2020م ق  2019

 ا%النسبة ) الفارق  2021

 %0,04- 44- 109956 110000 96518 نفقات التأجير

 %11,68 544 5200 4656 2320 نفقات التسيير

 %96,75 7032 14300 7268 3052 نفقات التدخالت
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 %28,14- 5090- 13000 18090 15523 نفقات اإلستثمار

       نفقات العمليات المالية
    

       لقية النفقات 
    

 %1,74 2442 142456 140014 117413 المجمو 

 

 

 

 

 

 2رسم بياني عدد -

 طبيعة النفقةحسب  2021لسنة  الطفولةتوزيع مشروع ميزانية برنامج -
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 :8عدد جدول -

 ميزانية برنامج الطفولة حسب مآل النفقة-

 "حسب البرامج الفرعية و األنشطة"-

 
 الوحدة:ألف دينار

 األنشطة  بيددددددددددددان البرنامج
إنجازات  
2019 

قانون 
المالية 
 ا1) 2020

تقديرات 
 ا2) 2021

-2021نسبة التطّور  
2020 

-ا2المبلغ )
 ا1)

النسبة  )%ا  
ات 1) -ا2)

 ا1)
  ةاألنشطة المركزي البرامج الفرعية المركزية

 
 

 1برنامج فرعي 
أنشطة : 1النشا 

 القيادة و المساندة 
الخارة ببرنامج 

 الطفولة
101924 128117 125007,2 -3109,8 -2% 

 قيادة برنامج الطفولة
ررد : 2النشا 

ودراسات ولتوثير و 
نشر ثقافة حقوق 
 الطفل ودعم المشاركة

195 205 292 87 42% 
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تعليم : 3النشا 
 عالي

249 567 787 220 39% 

  

حماية :4النشا 
الطفولة    المهددة  

  وفي خالف م
 القانون 

0 332 252 -80 -24% 

  

اإلعالمية :5النشا 
و التكنولوجيا  
الموجهة للطفل 

والوقاية من مخاطر 
 الفضاء االفترا ي

155 168 1214 1046 623% 

  
ارطياف :6النشا 
 وترويه

30 80 386 306 383% 

 %1- 1530,8- 127938,2 129469 102553 مجمو  البرامج الفرعية المركزية واألنشطة 

           األنشطة الجهوية  البرامج الفرعية الجهوية 

 2برنامج فرعي 
 7النشا 

التنشي  التر و  :
واالجتماعي والطفولة 

 المبدرة 

1817 

590 1185,5 595,5 101% 

أنشطة : 8النشا   الوقاية والحماية واالدماج
 مندو ي حماية الطفولة

276 408 132 48% 

  
رعاية : 9النشا  
 ال وإدماجهماألطف

5784 5270,8 -513,2 -9% 

  
التفقد  :  Bالنشا 

 %42 293,8 988,8 695 البيداغوجي والتكوين

  
رعاية : Aالنشا  

األطفال لالوس  
 الطبيعي

3054 3200 6664,7 3464,7 108% 

 %38 3972,8 14517,8 10545 4871 مجمو  البرامج الفرعية الجهوية واألنشطة
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 %2 2442 142456 140014 107424 مجمو  البرنامج

 

 دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية. *

 

 

 

 

 : 2020قسم التأجير سنة 

رغم  2020مقارنة لسنة  %0.04نسبة انخفاض قدرها  2021شهدت نفقات التأجير لسنة 

 الضغوطات  المحمولة على قسم التاجير والتي ستوجه أساسا:

 ور والتدرج والترقيات لمختلف األسالكلتغطية الزيادة في األج 

 الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمحمولة على كاهل المشغل 

 تغطية الشغورات في الخطط الوظيفية على المستوى الجهوي والمركزي  

 ترشيد إسناد منحة اإلنتاج وساعات العمل اإلضافية وربطها فعليا باألداء  

تاااوزيعهم علاااى  مارد البشااارية لإلطاااارات التربوياااة وإحكااااإلعاااادة توظياااف الماااو 

مؤسسات الطفولة حتى نؤمن حسن تسيير المؤسسات من جهاة وفاتح المؤسساات 

 الجاهزة والمغلقة.

الرفع في منحة المستلزمات البيداغوجية لسلك التنشايط الترباوي االجتمااعي إلاى  

 من األجر الشهري الخام  % 75مستوى 

 إطار تربوي( لفائدة برنامج الطفولة 24ات الجديدة )تغطية نسبة االنتداب 

 عونا( و التدرج والزيادة  1109تغطية نفقات الترقيات) 

عونا لديهم خطة خصوصية )المسااعدين  93تغطية نفقات الترقية والتدرج لفائدة  

 البيداغوجيين ومتفقدي الشباب والطفولة(.

 
 قسم التسيير 
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أد رغم  % 11.6ة ارتفاع ملحوظة والمقدرة بـــــــ نسب 2021شهدت نفقات التسيير لسنة 

 التوجه نحو ترشيد االستهالك ويرجع ذلك أساسا إلى:

رصد االعتمادات الكفيلة باحترام البروتوكول الصحي المخصص لمؤسسات  
الطفولة لمجابهة جائحة كورونا من خالل توفير مواد التنظيف والتعقيم 

ين االعتبار هذه الجائحة وما ترتب لم تأخذ بع 2020خاصة وأن ميزانية 

 عنها من مصاريف إضافية هامة في مجال الوقاية والحماية.
الترفيع في المنحة الكيلوميترية لتدعيم التطور في عدد الزيارات التفقدية  

والعمليات البيداغوجية حتى تتالءم مع متطلبات العمل الميداني إلطارات 
ل المتابعة والتقييم وضمان الجودة وذلك التفقد واإلرشاد البيداغوجي في مجا

باعتبار التشتت الجغرافي لمؤسسات الطفولة وتنامي اإلشكاليات بها وحتى 
تتمكن إطارات التفقد من الحد من انتشار المؤسسات الفوضوية ودعم مجهود 
الدولة في حماية األطفال من خالل ترسيمهم بمؤسسات قانونية مراقبة 

 سالمة والوقاية.ومحترمة لجميع شروط ال
تآكل أسطول النقل الموضوع على ذمة مؤسسات الطفولة وخاصة المراكز  

 المندمجة للشباب والطفولة.
الترفيع في نفقات الوحدة العملياتية الخاصة بمكاتب مندوبي حماية الطفولة  

تم التعهد  2020وذلك حتى يتم التكفل بجميع نفقات هذه الوحدة )خالل سنة 

المكتب على حساب برنامج القيادة والمساندة لقلة بجزء من نفقات 
االعتمادات( كما تخلت منظمة اليونيسيف عن تمويل العديد من النفقات التي 

 كانت تتكفل بها سابقا لفائدة مكتب المندوب العام لحماية الطفولة،

 

 قسم التدخالت

قارنة بسنة م % 96.75اي بنسبة زيادة قدرها  2021سنة  أد 14300نقترح اعتمادا ب 

 ومن وتجدر اإلشارة أن هذا االرتفاع يعود أساسا لـ:  2020

 تحويل نفقات التغذية من نفقات التسيير إلى نفقات التدخالت. 
الترفيع في المقاييس المخصصة للنفقات المباشرة لألطفال ومن المنتظر   

لقة التماس أثرها المباشر على جودة الخدمات المسداة بمؤسسات الطفولة المتع
أساس بخدمات الرعاية وخدمات التنشيط التربوي االجتماعي وخدمات 

 الطفولة المبكرة.
م د إلى  2.605من  (SOS)الرفع في قيمة دعم الجمعية التونسية لقرى أطفال  

بهدف مواصلة التعهد باألطفال المنتفعين ببرناامج اإلياداع العاائلي م د  2.870
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لمنظماااااة األم عااااان تمويااااال بقااااارى األطفاااااال س و س وذلاااااك بعاااااد تخلاااااي ا

(SOS)التونسية. 
 

 

 قسم االستثمار

 المشاريع المتواصلة

د منحة المخصصة لمصاريف  50برنامج النهوض الطفولة المبكرة، سيتم تخصيص  

 التسجيل واالنتفاع بخدمات رياض األطفال لفائدة أبناء العائالت المعوزة .

يتجه العمال علاى التعجيال بتعهاد في مجال صيانة البنية األساسية لمؤسسات الطفولة،  

المؤسسااات وترميمهااا باعتبااار تقااادم بنيتهااا األساسااية وتهدياادها أحيانااا لسااالمة األطفااال 

وللغرض يتم تخصيص االعتمادات الكفيلة بإجراء االختبارات الفنياة الضارورية لتحدياد 

 جملة التدخالت وكلفتها،

جديادة وذلاك لإلشاكال بخصوص إحداث مؤسسات الطفولة، لم تاتم برمجاة مؤسساات  

المتعلااق بتااوفير المااوارد البشاارية الضاارورية السااتغاللها ويجااري العماال علااى اسااتكمال 

 األقساط الثانية لعدد من المشاريع التي فاقت كلفتها الكلفة المقدرة أوليا.

فيما يتعلق بالتجهيزات، يتجه العمال علاى تحاديثها وتمكاين المؤسساات مان تجهيازات  

عدهم علااى تطااوير الخاادمات وتحسااينها خاصااة وأن التجهياازات عصاارية ووظيفيااة تسااا

 الحالية تشكو من التقادم وعدم الوظيفية إلى جانب عدم استقطابها لألطفال.

مواصااالة تنفياااذ برناااامج المرافقاااة التربوياااة الاااذي ينااادرج هاااذا المشاااروع فاااي إطاااار  

هدف باألساس إلى التوجهات العامة لوثيقة السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وي

تركيز منظومة تقصي وتدخل لفائادة الحااالت فاي وضاعيات الهشاشاة بشاكل خصوصاي 

مالئاام ومتاااح لجميااع األطفااال يااتم ماان خاللهااا ماارافقتهم تربويااا واجتماعيااا ونفساايا بشااكل 

 يسمح بمساعدتهم على تخطي الصعوبات واالندماج بشكل إيجابي في المجتمع.
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 جديدة المشاريع ال

دي اطفااال نمااوذجي متنقاال لإلعالميااة لفائاادة المركااز الااوطني لإلعالميااة إحااداث نااا 

أد  300الموجهاة للطفال: يقاوم هاذا األخيار باقتنااء الحافلاة وتجهيزهاا باعتماادات قاادرها 

تعهد في إطار تقريب خادمات االعالمياة والتكنولوجياا لألطفاال القااطنين بالمنااطق ذات 

 مصنفة ذات اولوية،الكثافة السكانية العالية والمناطق ال

دعاام النااوادي المتنقلااة والترفيااع فااي عااددها وذلااك لتقريااب خاادمات الترفيااه والتنشاايط  

التربوي االجتماعي والحماية من األطفال واألولياء وخاصاة بالوالياات الممتادة جغرافياا 

والتي ال يتوفر بها العدد الكاافي مان المؤسساات القاارة التاي تقادم هاذه الخادمات ألطفاال 

نااوادي أطفااال متنقلااة ستخصااص لواليااات باجااة  4ار ماان خااالل اقتناااء وتجهيااز الجااو

 وجندوبة وصفاقس وتطاوين.

باارامج تهيئااة مؤسسااات الطفولااة واقتناااء التجهياازات لهااا والباادء فااي إنجاااز دراسااات  

 بعنوان تهيئة المؤسسات.

اقتنااااء سااايارتي مصااالحة واحااادة لفائااادة المركاااز المنااادمج للشاااباب والطفولاااة بحفاااوز  

 أد تعهد.  100الخرى لفائدة مندوب حماية الطفولة بقبلي باعتمادات قدرها وا

 أد. 80لمتابعة تنقالت نوادي األطفال المتنقلة بكلفة   GPSاقتناء وتركيز  

مواصلة أشغال تهيئة وتوساعة وتجهياز مركاز اصاطياف وترفياه األطفاال بالحماماات  

 أد مخصصة للتجهيزات. 200أد منها  950بكلفة 

 مليون دينار )تعهدا(. 2إحياء رياض األطفال البلدية بـ  إعادة 

ملياون ديناارا والاذي  1تجهيز مركز اصطياف وترفيه األطفال بجرجيس بكلفاة تقادر  

 .2021من المنتظر انتهاء أشغاله خالل سنة 

 أد تعهدا. 200تجهيز مكاتب مندوبي حماية الطفولة بكلفة تقدر بـ  
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 أد. 300ن مؤسسات الطفولة بكلفة تقدر بـ اقتناء تجهيزات المراقبة لتأمي 

 
 

 لبرنامج الطفولة: 2022-2020إطار النفقات متوسط املدى   - 2.6

وعلى غرار السنوات السابقة حافظ تبويب امليزانية على نفس امللمح في التوزيع بين  2021خالل سنة 

مج الطفولة، وتمثل نفقات من إجمالي االعتمادات املخصصة لبرنا % 77األقسام إذ تمثل نفقات التأجير 

 من ميزاية البرنامج. % 9لنفقات التدخالت وتمثل نفقات االستثمار  % 10، مقابل % 4التسيير 

، تم تحويل نفقات التغذية من نفقات التسيير إلى نفقات التدخالت 2021وتجدر اإلشارة أنه خالل سنة 

فال الش ي الذي انعكس على حجم نفقات وأنه تمت مراجعة املقاييس املخصصة للنفقات املباشرة لألط

أثرها املباشر على جودة  ومن املنتظر التماس 2020مقارنة بسنة  % 96.75التدخالت التي تطورت بنسبة 

الخدمات املسداة بمؤسسات الطفولة املتعلقة أساس بخدمات الرعاية وخدمات التنشيط التربوي 

 .االجتماعي وخدمات الطفولة املبكرة

اج األهداف ذات األولوية ضمن برنامج الطفولة مع مؤشرات لقيس أدائها، وعمال على تحقيق هذا وتم إدر 

 هاته األهداف تمت برمجة عديد البرامج واألنشطة الكفيلة ببلوغ التقديرات الخاصة بهذه املؤشرات: 

  نسبة التحاق األطفال بمؤسسات الطفولة املبكرة، فسيتم العمل : 1.1.2املؤشربخصوص

 :على

 دعم فضاءات الطفولة املبكرة بإطارات تربوية ضمن االنتدابات املبرمجة.   *              

أد تعهدا بعنوان سنة  4500مواصلة برنامج النهوض بالطفولة املبكرة حيث تم رصد *              

2021. 
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مليون دينار  2 مواصلة دعم برنامج إعادة إحياء رياض األطفال البلدية من خالل رصد*              

 .2021بميزانية سنة 

 املبكرة.وتعميمها على جميع مؤسسات الطفولة  الجودةيير ااعتماد األدلة الخاصة بمع*               

 نسبة تطور انتفاع األطفال بخدمات التنشيط التربوي : 2.1.2املؤشرأما فيما يتعلق ب

 تم برمجة: %1ولبلوغ نسبةاالجتماعي، 

 .2021ضمن ميزانية سنة  مليون دينار تعهدا 3بكلفة  رمجة تهيئة نوادي األطفال* ب             

ضمن ميزانية سنة أد تعهدا  600بكلفة نوادي أطفال متنقلة  4* برمجة اقتناء وتجهيز               

2021. 

 التعهد باألطفال املهددين من مجموع اإلشعارات الواردة على : نسبة 1.2. 2لمؤشروبالنسبة ل

 فسيتم العمل على:ندوبي حماية الطفولة، م

 دعــم الوســائل اللوجســتية لســلك منــدوبي حمايــة الطفولــة علــى املســتوى الجهــوي واملركــزي *                            

أد تـدخالت. هـذا  2أد لكل مكتب مندوب حماية طفولة كنفقات تسيير و 15حيث تم رصد 

 بي حماية الطفولة.أد تعهدا لتجهيز مكاتب مندو  200وتم رصد 

  ولبلوغ  االجتماعي لألطفال املتعهد بهم فتيانا وفتياتا، : نسبة اإلدماج2.2. 2املؤشروبخصوص

 :فسيتم العمل أساسا على 2021سنة  %11النسبة املقدرة بـ 

 باملؤسسة قبوله منذ طفل بكل خاص حياة مشروع إعداد-

 الطفل حياة مشروع تنفيذ تقدم متابعة -

 لالدماج فلالط إعداد -

األطفععععععععععععال فععععععععععععي وضعععععععععععععيات الهشاشععععععععععععة املنتفعععععععععععععين بالتعهععععععععععععد : نسععععععععععععبة 3.2. 2لمؤشععععععععععععروبالنسععععععععععععبة ل -

 ، يتم العمل على:الالمؤسساتي

 للطفل الواحد.مواصلة منح منحة  -
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 إدماج األطفال بعائالتهم أو بالتشغيل أو بالزواج -

 

 

 

 

 :09عدد جدول -

 لبرنامج( 2023-2021النفقات متوسط املدى ) إطار -

 الطفولة

 التوزيع حسب طبيعة النفقة)اعتمادات الدفع( -
 الوحدة : ألف دينار

 إنجازات البيان
2018 

إنجازات 
2019 

ق م 
2020 

 تقديرات
2021 

 تقديرات
2022 

 تقديرات
2023 

 112234 111356 109956 110000 96518 87842 نفقات التأجير

 8161 7161 5200 4656 2320 2198 نفقات التسيير

 11780 11107 14300 7268 3052 1562 ت التدخالتنفقا

 17350 16110 13000 18090 15523 15822 نفقات اإلستثمار

دون  المجمو 
إعتبار الموارد 
 ال اتية للمؤسسات

107424 117413 140014 142456 145734 149525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021المشروع السنوي للقدرة على االداء لسنة   97 

 

 

 

 "كبار السن" برنامج 
 

 .2019جانفي  02يرة كبار السن منذ مد السيدة إيمان بالشيخ،رئيس البرنامج:  -

 

 تقديم البرنامج واستراتيجيته: -1

 

يشهد المجتمع التونسي تغيرا في التركيبة العمرية للسكان يتجلى في تزايد عدد كبار 

، كما تنبئ 2019من مجموع السكان سنة % 12.5السن حيث بلغت نسبتهم حوالي 

نسبة سيتواصل في السنوات القادمة لتبلغ اإلسقاطات اإلحصائية السكانية بأن ارتفاع هذه ال

. كما تشير البيانات اإلحصائية إلى أن عدد 2029سنة  % 17.7شريحة كبار السن حوالي 

اإلناث تجاوز عدد الذكور، ومن المتوقع أن تزيد الفجوة بين الجنسين في السنوات القادمة، 

 اج لهذه الفئة العمرية.مما سيطرح تحديات جديدة على مستوى اإلحاطة والرعاية واإلدم

وتدل هذه األرقام والنسب على نجاح السياسة االجتماعية في مختلف القطاعات الحيوية        

كما أفرزت تحديات جديدة  تتعلق بدعم اإلسثمار في هذا العائد  الديمغرافي، واالنخراط 

ماعية واالقتصادية بإبعادها االجت  2030الفاعل والمثمر في  مسار خطة التنمية المستدامة  

 - 2019والبيئية، واالنسجام مع  الرؤية  اإلستشرافية  لإلستراتيجية العربية لكبار السن 

، التي تكرس حّق كبار السن في العيش الجيّد والمشاركة الفعلية من دون إقصاء أو 2029

 .تمييز

تحقيق نوعية حياة األممية واإلقليمية التي تهدف إلى  التحديات واألولوياتوتتزامن هذه   

تدعم هذا  المسار، والتي  على المستوى الوطني فرص جيدة ومستدامة لكبار السن بتوفر

 بينها  خاصة :  

وجود رأس مال بشري ناضج يتمثل في كفاءات وخبرات المتقاعدين وكبار السن  -

 والذين يعدون أحد مفاتيح التنمية.

مشاريع خصوصية إستهدافية  منظومة تشريعية متطورة تتيح فرص إعداد برامج و -

يتعلق بإحداث برنامج األمان االجتماعي وصدور  10)القانون األساسي  عدد 

 قانون االقتصاد االجتماعي والتضامني...(.
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 النقلة من المقاربة الرعائية في معالجة مشكالت كبار السن إلى المقاربة الحقوقية.   -

 إقليمية لكبار السن. رصيد جمعياتي  متطور ومتوجه نحو إحداث شبكات  -

 إرادة  سياسية تدفع  إلى  النهوض بأوضاع كبار السن.    -

العوائق حجب تهذه الوفرة  على مستوى الفرص لتحسين ظروف عيش كبار السن، ال 

الهيكلية والتنظيمية وشح  الموارد  المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج والخدمات المسداة لهذه 

 بينها  خاصة: الفئة العمرية  والتي من

تراجع مساهمة المجتمع المدني في ميزانية تصرف وتسيير مؤسسات رعاية  -

 كبار السن.

محدودية تجاوب الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية فيما يتعلق بالعمل   -

على إيجاد قاعدة بيانات تخص كفاءات المتقاعدين قصد حثهم على اإلنخراط 

 بسجل الكفاءات.

رية المشرفة على قطاع كبار السن على المستوى الجهوي نقص الموارد البش -

 وعلى مستوى مؤسسات الرعاية )نقص ملحوظ في بعض اإلختصاصات(.

ضعف التنسيق بين مختلف األطراف المتدخلة في قطاع كبار السن مما يشتت  -

 الملفات ويؤثر على فاعلية التدخل.

مات والمهن غياب النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لبعض الخد -

الموجهة لكبار السن )تنظيم إحداث وتسيير النوادي النهارية وشركات 

 الخدمات، نظام أساسي ألعوان اإلحاطة الحياتية...(.

وبالرغم من هذه الصعوبات التي تحول دون بلوغ األهداف المنشودة لبرنامج كبار  
سواء بمحيطهم الطبيعي تأمين رفاه كبار السن واضحة قوامها غاية السن والذي يقوم على 

أو بمؤسسات الرعاية واالستثمار األمثل في كفاءاتهم وخبراتهم بما يضمن مشاركتهم 
، وذلك وفق نظرة الفاعلة في الحياة العامة والمسار التنموي للبالد بما يحقق رفاههم
 شمولية مندمجة تعتمد مبدأ المساواة الشاملة وتكافؤ الفرص  من خالل:

 من خدمات الوقاية والحماية االجتماعية والقانونية لضمان  تمكين كبار السن

  ظروف عيش كريمة لفائدتهم.

  تثبيت كبار السن في محيطهم الطبيعي وفي وسطهم العائلي حفاظا على توازنهم

 النفسي ودعما للروابط االجتماعية. 
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  تحسين خدمات الرعاية االجتماعية والصحية ومالءمتها للحاجيات الخصوصية

 ر السن. لكبا

 .توظيف خبراتهم بما يضمن مشاركة فاعلة في المجتمع 

 . تطوير األطر القانونية التي تعنى بقطاع كبار السن مواكبة لتطور حاجياتهم 

 

ولبلوغ أهدافه اإلستراتيجية، يسعى القائمون على برنامج كبار السن إلى مواصلة تنفيذ مختلف   
من خالل تعديل التدخالت و  2020-2016ة المشاريع التي تم رسمها ضمن مخطط التنمي

من أجل إحاطة ناجعة بكبار السن سواء بمحيطهم   2020- 2019تقييمها على ضوء انجازات 
الطبيعي أو بمؤسسات الرعاية مع مراعاة اإلجراءات االستثنائية التي تم اتخاذها لمجابهة 

، ضمن ميزانية  2023-2021فيروس كورونا، باإلضافة إلى وضع برنامج الستشراف أفق 
تراعي المساواة و تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وبصفة عامة بين كافة أفراد المجتمع 
دون تمييز من أجل ضمان تنمية شاملة وعادلة منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة و التعهدات 

 الدولية.
الحقوقي  لمناصرة إعداد سياسات    وفي هذا المسار، تم  التوجه  نحو التركيز  على  النموذج   

وتنفيذ برامج ترمي إلى تمكين كبار السن من قضاء شيخوخة آمنة ونشيطة، وذلك عبر تعزيز 

المرجعيات القانونية والتشريعية لدعم الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لهذه الفئة  

وفي  2017السن منذ بداية سنة العمرية. حيث عملت وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار 

إطار لجنة وطنية متكونة من ممثلين عن مختلف الهياكل والمؤسسات الحكومية وسائر مكونات 

المجتمع المدني، على إعداد مشروع مجلة كبار السن، وهي المجلة األولى في العالم التي تُعنى 

عة التشريعات وإعداد لجنة تفكير لمراج 2020بهذه الفئة. كما تم تركيز منذ شهر جوان 

لتطوير قطاع كبار السن بمختلف أبعادها االجتماعية  2025-2021إستراتيجية  وطنية

 والصحية والحقوقية والمؤسساتية.

وفي ذات االتجاه ، تعمل الوزارة على مراجعة وتعديل اآلليات والبرامج اإلدماجية التي  تيّسر   

ري العمل حاليا على إعادة توظيف السجل الوطني مشاركة كبار السن في الحياة العامة حيث يج

من خالل دعوة كافة  2003للكفاءات من كبار السن والمتقاعدين الذي تم  إحداثه منذ سنة

الوحدات العملياتية لبرنامج كبار السن إلى تنظيم ملتقيات جهوية وأيام دراسية إلعداد بنك في 

افة إلى إعادة تفعيل  الخطة الوطنية لإلعداد الكفاءات والخبرات على  مستوى كل والية. باإلض

للتقاعد ولشيخوخة نشيطة، التي تهدف إلى تأمين اإلنتقال  التدريجي من الحياة المهنية إلى 

مرحلة التقاعد وتمكينهم  من مفاتيح الشيخوخة النشيطة ووقايتهم من مخاطر العزلة االجتماعية  

 وآثارها السلبية . 

ى االستفادة من  التقدم  في العمر وتحويله  إلى "فرصة استثمارية " عبر  كما تعمل الدولة  عل  

دعم الجاذبية االستثمارية المحلية و األجنبية في  قطاع المسنين، وذلك بفتح المجال للباعثين 
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الخواص إلحداث مؤسسات خاصة وشركات خدمات لتقديم خدمات طبية وشبه طبية واجتماعية 

تم تمتيع الراغبين في االستثمار في هذا المجال باالمتيازات المشتركة  لكبار السن بالبيت، حيث

لمجلة التشجيع على االستثمارات إلى جانب سعي الوزارة المتواصل لتنظيم القطاع بمراجعة 

كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين وفقا للمواصفات العالمية، والشروع في 

 ث نوادي نهارية لكبار السن.إعداد كراس شروط يتعلق بإحدا

 

 

 خارطة برنامج كبار السن:

 يشتمل برنامج كبار السن على:

 :وهو برنامج قيادة كبار السن ) وقاية وحماية، إدماج  برنامج فرعي واحد
 ومشاركة(.

 والذي يتنزل بدوره إلى وحدتين عمليتين:

 وهي إدارة كبار السن. وحدة عملياتية على المستوى المركزي : -1

وهي مصالح كبار السن بالمندوبيات وحدة عملياتية على المستوى الجهوي:  24 -2
 الجهوية للمرأة واألسرة.

 وهو اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي. فاعل عمومي واحدباالضافة إلى 

   ي

     ل 
  ع    

 ال              ل ض     ال      

 ع  

            ت ص              
                           

                    

                  ئ            

   زي

                   

               ص  

         

   ال                

  ال    

    ء       ت      

 ال           ص    

      ت         

 ع و
 دارة كبار السن

                         البرنامج ال رع   

 ن 

 ن 

 ن 

 

 

 

 :2021أولويات عمل برنامج كبار السن بالنسبة إلى سنة 
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للمبادئ العامة الواردة بدستور البالد التونسية وبالعقد االجتماعي، والضامنة  تنفيذا

للحقوق االجتماعية والصحية واالقتصادية لكافة شرائح المجتمع، وسعيا إلى تأمين العيش 

الكريم للمسن بما يحفظ كرامته ومنزلته داخل األسرة والمجتمع، تتجه أولويات العمل 

لى تحسين ظروف عيش كبار السن عموما وبلوغ مرحلة خالل المرحلة القادمة إ

شيخوخة دون مشاكل صحية، باإلضافة إلى المساهمة في توفير أسباب مقومات الرفاه 

 وذلك بالعمل على: في مختلف  أبعاده

 المصادقة على اإلستراتيجية الوطنية  لكبار السن وإعداد برنامجها التنفيذي -

طار بلورة رؤية متكاملة للنهوض حيث تندرج هذه االستراتيجية في إ

بأوضاع كبار السن، إذ يجري العمل خالل هذه السنة على إعداد إستراتيجية 

وطنية نوعية تقوم على المقاربة الحقوقية، وتكون منسجمة مع مبادئ األمم 

( وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 1991المتحدة المتعلقة بكبار السن )

الدولي المتعلق بتحقيق أهداف وغايات التنمية ومنخرطة في المسار  2002

-2019، ومتناغمة مع اإلستراتيجية العربية لكبار السن )2030المستدامة 

 ( وبرنامجها التنفيذي.2029

 

التي تقوم على مقاربة حقوقية، وتهدف إلى إعداد مشروع مجلة كبار السن  -

ي وضع وقاية كبار السن من الفقر والتهميش االجتماعي وتشريكهم ف

السياسات والبرامج التنموية الى جانب االستثمار في خبراتهم وكفاءاتهم 

وتوظيفها في خدمة التنمية باالضافة الى حماية كبار السن من االستغالل 

 واإلهمال وسوء المعاملة والعنف.

من خالل إعداد كراس شروط  دعم وتحفيز االستثمار في قطاع كبار السن -

ات استشفائية لكبار السن اعتمادا على معايير خاص بإحداث وتسيير مؤسس

الجودة العالمية لخدمات الرعاية المؤسساتية بما يساهم في تطوير خدمات 

 التعهد بكبار السن. 

بتشجيع الشراكة بين القطاع العام  مأسسة النوادي النهارية لكبار السن -

لق والخاص وحفز المبادرة الخاصة وذلك من خالل إعداد كراس شروط يتع

بإحداث نوادي نهارية لكبار السن وتنظيم أنشطتها وشروط بعثها وفتح 

المجال للباعثين الخواص إلحداث مثل هذه الفضاءات الترفيهية والخدماتية 

الموجهة لكبار السن بما يساهم في الحركية االقتصادية وتعزيز االستثمار 

 الوطني والدولي.
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اث وتسيير مؤسسات مراجعة كراس الشروط الخاص بضبط شروط إحد -

من خالل تعديل ووضع فصول قانونية تفرض معايير رعاية المسنين 

الجودة العالمية بما يمكن من توفير شروط إقامة جيدة للمقيمين داخل 

مؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة ويحفز االستثمار في هذا 

 المجال.

 

 :2023 -2021التوجهات الكبرى للقطاع لسنوات 
 

إطار اعتماد نهج إصالحي متعدد األبعاد من أجل تحقيق أهداف وغايات التنمية  في
، وحتى يواكب كبار السن ركب التنمية، ستعمل الوزارة خالل السنوات 2030المستدامة 

 القادمة بالتنسيق والشراكة مع مختلف المتدخلين في المجال على تحقيق ما يلي: 

في مجال متابعة مؤسسات رعاية كبار  تعزيز التعاون مع الهيئات الحقوقية -

 السن.

 إعداد دليل التعهد بكبار السن ضحايا العنف. -

تعميم العمل بعقود القدرة على األداء مع الجمعيات المنتفعة بالتمويل  -

 العمومي.

الرفع من جودة خدمات الرعاية االجتماعية والصحية لكبار السن بمؤسسات  -

 الرعاية.

بما يمكن من تثمين كفاءات المتقاعدين واستثمار  تفعيل العمل بعقود التطوع -

 خبراتهم.

إرساء خطة اتصالية لقطاع كبار السن لترسيخ ثقافة حقوق كبار السن  -

والتحسيس وتدعيم ترابط األجيال في ظل التغير القيمي الحاصل والمتوقع 

 داخل األسرة و المجتمع.

 تطوير وتقنين خدمات الجوار وخدمات االستشفاء بالبيت. -

 إصدار النصوص الترتيبية للمجلة. -

 إرساء خطة مندوب حماية كبار السن.  -
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نشر ثقافة حقوق كبار السن ومنع اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي على  -

 أساس السن. 

تقليص فجوة النوع االجتماعي بين كبار السن ودعم مشاركة المرأة المسنة  -

 في إدارة الشأن العام.

الفئات الهشة من كبار السن على المستوى  اعتماد مقاربة تمكينية تدعم -

 االقتصادي واالجتماعي والسياسي.

 دعم إدماج المهاجرين من كبار السن العائدين إلى أرض الوطن. -

التمكين اإلقتصادي واإلجتماعي لكبار السن من خالل استثمار مختلف  -

 اآلليات المتاحة، ومن بينها آليات اإلقتصاد االجتماعي والتضامني.

ث على فرص شراكة مع مختلف مكونات المجتمع المدني قصد توظيف البح -

التكنولوجيا الرقمية في خدمة كبار السن عموما والرفع من جودة خدمات 

 الرعاية بالبيت.

 

 كبار السن: رنامجبأهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة ب -2

 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج: -2-1

 ت المرسومة لهذا البرنامج واالستراتيجية المعتمدة في المجال والتيانطالقا من األولويا

من  ورعايتهم حماية كبار السنيتمثالن في على محورين إستراتيجيين ترتكز باألساس 

يمكن من ناحية أخرى،  في الحياة العامة واإلستثمار في كفاءاتهم همإدماجوناحية 

 :تضمين أهداف البرنامج في ثالث أهداف رئيسية

 ضمان ظروف عيش مالئمة لكبار السن. 

 حماية كبار السن نساء ورجاال من كل أشكال العنف وسوء المعاملة 

 . والثقافية دعم إدماج كبار السن في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية 
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 ضمان ظروف عيش مالئمة لكبار السن:: 1-3الهدف 

   تقديم الهدف:

ن ظروف إقامة وإعاشة مناسبة سواء داخل أسرهم يتمثل هذا الهدف في تمكين كبار السن م

أو بمؤسسات الرعاية إذ تمثل رعاية المسنين بالبيت اختيارا أساسيا  يهدف إلى إبقاء المسن 

داخل وسطه العائلي ومحيطه الطبيعي لما لذلك من تأثير إيجابي على توازنه العاطفي ومن 

 دور فعال في دعم الروابط  األسرية وتماسكها.

ى األولوية في التدخالت بالخصوص إلى فئة المسنين المعوزين والفاقدين للسند وتعط

العائلي وتتمثل هذه الرعاية باألساس في تقديم الخدمات اإلجتماعية والصحية لكبار السن 

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

ة في صورة غياب حلول بديلة خاصة على المستوى العائلي والمحيط والرعاية المؤسساتي

 الطبيعي للمسن، وتتمحور هذه األهداف بالخصوص حول:

 المحافظة على كبار السن في وسطهم الطبيعي.  -

 الصحية لفائدتهم.االجتماعية و ضمان جودة الخدمات -

 فسي والجسدي.حماية كبار السن من العزلة االجتماعية والحفاظ على توازنهم الن -

 مرجع الهدف: 
 

 (.قيادة برنامج كبار السن )وقاية،حماية،إدماج ومشاركة -  

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

 النصوص التطبيقية للقانون المذكور.  -  

 .2015ماي  18بتاريخ  04منشور السيدة وزيرة المرأة واألسرة و الطفولة عدد  -  

 المؤشـــــــــرات:

 .نسبة التعهد بكبار السن بمؤسسات الرعاية -

 .نسبة كبار السن المنتفعين بخدمات القرب -
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 :نسبة التعهد بكبار السن بمؤسسات الرعاية: 1-1-3المؤشر 

مختلف مجهود اإلدارة فيما يتعلق باالستجابة لطلبات اإليواء ب متقييمن هذا المؤشر ن  مك  

المراكز الراجعة لها بالنظر، حيث تعكس القدرة على االستجابة لهذه الطلبات، الجهود 

في التعهد بالوضعيات االجتماعية وإيجاد الحلول المالئمة لها حسب خصوصية المبذولة 

طاقة استيعاب كل مؤسسة من حيث البنية األساسية  وحسب واحتياجات كل وضعية،

 واألعوان المباشرين.

 :نسبة كبار السن المنتفعين بخدمات القرب: 2-1-3لمؤشر ا  

من متابعة نسبة تغطية الخدمات المقدمة لكبار السن بمحيطهم الطبيعي  المؤشريمكن هذا 

على المستوى الوطني ـ سواء في إطار الفرق المتنقلة أو اإليداع العائلي والتي تساهم في 

وإعادة إدماجهم في الوسط األسري وترسيخ  تيسير رعايتهم و الحفاظ على توزانهم النفسي

 قيم التضامن االجتماعي .

 1-3 الجدول الزمني لمؤشرات الهدف :1 عدد دولج

 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
 تقديرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

نسبة  :  1.1.3المؤشر 

التعهد بكبار السن بمؤسسات 

 الرعاية

ؤشر جديدم نسبة  60 %  % 70 % 80 

نسبة كبار  : 2-1-3المؤشر 

 السن المنتفعين بخدمات القرب
 0.7% 0.6% %0.5 مؤشر جديد نسبة
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حماية كبار السن نساء ورجاال من كل أشكال العنف وسوء  :1.2.3لهدفا

 :المعاملة

 تقديم الهدف:

ديد المسلط ضدهم حيث يرمي هذا الهدف إلى حماية كبار السن من كل أشكال العنف والته
أن كبار السن يعيشون اليوم في عالم متغير محفوف بالمخاطر، إذ ال تزال  نسبة هامة منهم 
ترزح تحت وطأة الممارسات التمييزية السلبية في طل أوضاع اقتصادية واجتماعية تتسم 

عناية بعدم الإلستقرار مما جعل الحد من تفشي هده الظاهرة ومقاومتها من أوكد جوانب ال
 .بهذه الفئة

 مرجع الهدف:

 (.البرنامج الفرعي: قيادة برنامج كبار السن )وقاية،حماية،إدماج ومشاركة -

 مشروع مجلة كبار السن. -

 .2029-2019االستراتيجية العربية لكبار السن  -

 

 المؤشـــــــــرات:

مستوى التعهد باإلشعارات المتعلقة بحاالت العنف المسلط على كبار السن على ال نسبة -

 .الوطني

  .عدد النصوص التشريعية والترتيبية )الجديدة( ذات العالقة بحماية كبار السن -

 

: نسبة التعهد باإلشعارات المتعلقة بحاالت العنف المسلط على كبار السن 1.2.3شر المؤ

 :على المستوى الوطني

ة عليها من قيس مدى تفاعل اإلدارة مع التشكيات والعرائض الوارد مكن  ذا المؤشر من 

كبار السن في محيطهم الطبيعي أو بمؤسسات الرعاية والمتعلقة بالتهديد وسوء المعاملة 

والتعهد بكبار الشكاوى وإدراك مدى نجاعة تدخل اإلدارة المركزية و الجهوية  في معالجة 

 السن في وضعيات تهديد أو ضحايا  العنف ضمن نطاق تدخلها. 

عارات المتعهد بها على مستوى اإلدارة المركزية كما يرمي إلى احتساب عدد االش

 والمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واالسرة مقارنة بالعدد الجملي لالشعارات.
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عدد النصوص التشريعية والترتيبية )الجديدة( ذات العالقة بحماية كبار  :2.2.3المؤشر  

  :السن

ظاهرة  العنف  المسلط  ضد كبار   في ظل عدم توفر األرقام  واإلحصائيات الكافية  حول

السن ،والتي يبدو أنها آخذة في اإلنتشار بسبب إنخفاض منسوب القيم، وتعدد أشكال اإلساءة 

فقد بات من  الضروري   اإلجتماعية  ) اإلستغالل اإلفتصادي ، اإلستبعاد اإلجتماعي ....(،

وامر ترتيبية تجّرم نصوص قانونية وأتحصين حقوق  هذه  الفئة العمرية عبر إصدار 

عن التهديد  ممارسة العنف وكل أشكال سوء المعاملة وتطوير آليات الرصد واإلشعار

 (.ي أو  خطة مندوب حماية كبار السن) خط هاتفي مجانكبار السن والعنف المسلط على 

 

 

 

 

 

 

 :2جدول عدد

 2-3الجدول الزمني لمؤشرات الهدف

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
اتإنجاز   

2020 
 تقديرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

نسبة التعهد  : 1-2-3المؤشر

باإلشعارات المتعلقة بحاالت 

العنف المسلط على كبار السن 

 على المستوى الوطني

% مؤشر جديد نسبة  80   
 

%85 

 

%90 

عدد  : 2-2-3لمؤشرا

النصوص التشريعية والترتيبية 

 )الجديدة( ذات العالقة بحماية

 05 03 01 مؤشر جديد لمي
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 والثقافية: : دعم إدماج كبار السن في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية3الهدف 

 تقديم الهدف: 

إلى استشراف واقع وآفاق كبار السن والمتقاعدين في تونس قصاد ضامان هذا الهدف  يرمي

غ سان الساتين وإعاادة إدمااجهم شيخوخة نشيطة وحثهم على مواصلة البذل والعطاء بعد بلاو

 في الحياة العامة. 

وستعمل وزارة المرأة و األسرة وكبار السن على تثمين قدرات المسنين وتوظياف كفااءاتهم 

في المسيرة التنموية للبالد وإعدادهم لشيخوخة نشيطة باعتبارهم عنصرا فاعال وقادرا على 

 إفادة المجموعة الوطنية بمعارفهم وخبراتهم.

انب التعريف بحقوق كباار السان والبارامج المساداة لفائادتهم ومناع كال أشاكال التميياز إلى ج

 على أساس التقدم في السن.

 مرجع الهدف:

 (.البرنامج الفرعي: قيادة برنامج كبار السن )وقاية،حماية،إدماج ومشاركة -

 .1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  -

 .(  1991ر السن  )ديسمبرمبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبا -

 .2014جانفي  27المبادئ العامة لدستور الجمهورية التونسية المؤرخ في  -

 .2002خطة عمل مدريد حول الشيخوخة لسنة  -

 .2012خطة العمل العربية للمسنين حتى عام  -

  :راتــــــــــلمؤشا

  :كبار السن
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      .نسبة تطور عدد المنخرطين بالنوادي النهارية لكبار السن -

 .في خدمة التنمية والموظفة الوطني لكبار السن المنخرطة بالسجل  فاءاتنسبة الك -

 

 

 :نسبة تطور عدد المنخرطين بالنوادي النهارية لكبار السن -1-3-3المؤشر 

سيمكن هذا المؤشر من قيس مدى انخراط كبار السن والمتقاعدين في أنشطة النوادي 

صحة االجتماعية وضمان  يتهم من العزلةقاوو المجتمع النهارية بما يساهم في إدماجهم في

على تأمين الخدمات اليومية لمسنيها أثناء  مساعدة األسرلهم، باإلضافة إلى  نفسية جيدة

 .أو للدراسة فترات تغيبها للعمل

في سبة الكفاءات المنخرطة بالسجل الوطني لكبار السن والموظفة ن -2-2-3المؤشر 

  خدمة التنمية:

من قيس مدى انخراط كبار السن والمتقاعدين في النشاط التطوعي سيمّكن هذا المؤشر 

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

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

المالمح الثقاقية وارنقاع مستوى التحصيل  واالستفادة من مهاراتها خاصة قي ظل تغير

 العلمي والتطوز الكبير للمهارات في صفوف هذه الفئة مما يجعلها تمثل خزانا للخبرات.

 :3عدد جدول                                 

 3-3 الجدول الزمني لمؤشرات الهدف                  

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
 تقديرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

نسبة تطور  : 1-2-3المؤشر

عدد المنخرطين بالنوادي 

 النهارية لكبار السن

 مؤشر جديد نسبة
%5 %7 %10 
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 :البرنامج ةتقديم أنشط - 2.2

األنشطة والتدخالت التي تعتزم إدارة كبار السن تنفيذها لتحقيق األهداف المرسومة  تتميز

وبلوغ المؤشرات التي تم ضبطها آنفا بتنوعها، حيث تشمل العديد من المجاالت على غرار 

سواء العاملة  تحسين البنية األساسية لمؤسسات الرعاية، السعي إلى دعم  الموارد البشرية

أو التي تسهر على إسداء الخدمات االجتماعية والصحية لكبار السن  بمؤسسات الرعاية

وذلك في  يةالتشريعالمنظومة ، تبسيط اإلجراءات اإلدارية، تطوير منظوري الفرق المتنقلة

إطار التعاون والتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال من هياكل حكومية ومكونات 

 المجتمع المدني. 

 :4عدد جدول

 كبار السنشطة والتدخالت لبرنامج بيان األن

 المؤشرات األهداف الفرعي البرنامج

 2021لسنة 

 التدخالت

 

تقديرات االعتمادات  األنشطة
لألنشطة لسنة 
2021 

البرنامج 
الفرعي: 

قيادة برنامج 

كبار السن 

 و وقاية)
 ، حماية

            إدماج

 :1-3الهدف
ضمان 

ظروف عيش 
بار مالئمة لك

 السن 

 

 

 

: 1-1-3المؤشر
نسبة التعهد لدبار 
السن لمؤسسات 

 الرعاية

 

 

 

 

 

التعهد بكبار السن 
الفاقدين للسند والراغ ين 
في االيواء واالستجابة 
إلى مطال هم في صورة 
توفر الشرو  المطلوبة 

رات الالزمة والشغو 
 بمؤسسات الرعا ة.

 

السن  التعهد بكبار -
المعوزين والعمل على 
االستجابة إلى مطال هم 
المتعلقة بااليواء بمؤسسات 

 الرعا ة.

دعم لجان الق ول  -
باإلطار البشري المختص 
لدراسة الملفات االجتماعية 

 والصحية لطال ي االيواء.

توفير أفضل ظروف   -

 

 

0 

 

 

 

: نسبة الكفاءات 2-2-3لمؤشرا

% مؤشر جديد نسبة الموظفة في خدمة التنمية. 15  %18 %20 
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 اومشاركة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2.1.3المؤشر 
نسبة كبار السن 
المنتفعين لخدمات 

 القرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظيم عمليات  -
تحسيس قصد ترغيب 
مزيد من العائالت في 

 لفالة كبار السن

متابعة ظروف عيش 
لبار السن لدى 

 العائالت الحاضنة. 

الترفيع في عدد  -
المنتفعين بخدمات 

الفرق المتنقلة وعدد  
المسنين المكفولين لدى 

 أسر حاضنة.

 

 

 

 

 

 

االقامة لفائدتهم وتعميم 
العمل بمقاربة مشروع حياة 

 لكل مقيم.

يم زيارات متابعة تنظ -
 لكبار السن المكفوليندورية 

إسناد منح للعائالت  -
 .الكافلة

تنظيم دورات تكوينية  -
موجهة لفائدة األعوان 
المكلفين بملف كبار السن 

 على مستوى الجهات.

وتطوير  اإلمكانياتدعم  -
وسائل عمل الفرق المتنقلة 

نشطتها الميدانية ألمتابعة الو 
 ا. لمزيد تصويب تدخالته

   إبرام اتفاقيات
شرالة مع الجمعيات 

 العاملة في المجال.

   تعاقد الجمعيات
مع مختصين في 
المجاالت المذكورة 

أعوان إحاطة -)أطباء
 .سواق( -حياتية

  تفويض منح للمندوبيات 
الجهوية قصد صرفها 
للجمعيات الجهوية والمحلية 

 المسيرة للفرق المتنقلة.

 

 

 

 أد 408

 

 

 

 

 

 أد 624.4

 

: 2.3الهدف  
حماية كبار 
السن نساء 
ورجاال من كل 

:  1.2.3المؤشر
نسبة التعهد 
لاإلشعارات 
المتعلقة 

التواصل والتنسيق  -
المندوبيات المستمر مع 

الجهوية للمرأة واألسرة وكافة 
لمتابعة  مؤسسات الرعا ة

التوعية والتحسيس  -
بضرورة حسن معاملة كبار 
السن ومناهضة كل أشكال 
العنف ضدهم وذلك في 

0 
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أشدال العنض 
 وسوء المعاملة

لحاالت العنض 
المسل  عل  
ةبار السن عل  

المستو  
 الوطني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2.2.3.المؤشر
عدد النصوص 

التشريعية 
والترتيبية 

)الجديدةا اات 
لحماية العالقة 
 ةبار السن

 

 

االشعارات الواردة بخصوص 
العنف المسلط على كبار 

لوقا ة من كل السن بهدف ا
أشكال سوء المعاملة سواء 
بالنسبة للمقيمين أو العاملين 

 بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتحسيس والتوعية بشتى ا -
 أشكال العنف وسوء المعاملة.

دعم المنظومة التشريعية -
في مجال وقا ة كبار السن 
وحمايتهم من العنف المسلط 

 ضدهم. 

إطار استراتيجية االعالم 
 واالتصال.

هرات وطنية تنظيم تظا -
وجهوية بمناسبة االحتفاء 
باليوم العالمي للتوعية بشأن 

 إساءة معاملة كبار السن.

تكوين اإلطارات العاملة  -
في مجال كبار السن حول 

 المواضيع التالية:

تط يقة إعالمية حول  -1
التعهد بالوضعيات 

 االجتماعية لكبار السن.

التنسيقيات الجهوية  -2
إلسعاف كبار السن في 

 حاالت التهديد.

أساليب التعهد بكبار  -3
 السن في وضعيات التهديد.

 
 

 

 

إصدار مجلة كبار  -1
 .السن

مراجعة النصوص   -2
 القانونية الجارية.

الدعم والمناصرة  -3
 لمشروع المجلة.

السهر على تنفيذ  -4
مقتضيات النظام 
الداخلي لمؤسسات 

 الرعا ة.
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  م : 3الهدف 

إ          

        

       

ص      إل  

   إل       

    ث     

المؤشر 
نسبة  :1.3.3
تطور 

المنخرطين 
بالنوادي 

النهارية لكبار 
   السن  

ترغيب كبار السن في  -
اإلنخرا  في النوادي النهارية 
و تطوير أنشطتها والرفع من 
جودة خدماتها لترتقي إلى 

 نوادي نهارية نموذجية.

إصدار كراس شرو   -
مؤسسات  إحداث و تسيير

 رعا ة كبار السن

النواد  دعم أنشطة  -
وتنمية قدرات  النهارية

روادها وتنويع أنشطتها من 
أجل غرس روح المبادرة و 
القدرة على اإلنجاز لدى 

 لبار السن .

إسناد منح للجمعيات -
المسيرة لنوادي نهارية لكبار 

 السن.

 

 أد 175  

 :2.3.3مؤشر   

الكفاءات   نسبة
الموظفة في خدمة 

 ية التنم

 

التنسيق مع مختلف الهيالل 
الحكومية والمؤسسات 
العمومية ومكونات المجتمع 
المدني من أجل إعداد قاعدة 
بيانات وطنية تضم كفاءات 
لبار السن والمتقاعدين تكون 
منطلقا لإلتصال بهم 
وترغي هم في اإلنخرا  في 

 سجل الكفاءات. 

موا لة ال م  على  -

 وظ   الك اءا  

بار السن المنخر ة من ك

بو  ه  على ذمة 

ال م  ا  والمؤسسا  

 ال موم ة والخا ة
 والمنظمات الدولية.

 

 

0 
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 نـفـقـات البرنامج: -3
 ميزانية البرنامج : -1.3

 وتتوزع كما يلي:    17659ةبار السن تبلغ النفقات الخاصة  ببرنامج  

 :5عدد جدول

 ميزانية برنامج كبار السن حسب طبيعة النفقة

 اعتمادات الدفع()
 الو دة:أل  د نار

 2019إنجازات  البيان

  2020ق م  

التبوي   ا%النسبة ) الفارق  2021تقديرات 
 القديم

التبوي  
 الجديد

 0 0 328 328 328 310 نفقات التأجير

 % 22.64 12 53 41 41 24 نفقات التسيير

 % 2 300 15490 15190 15190 14143 نفقات التدخالت

 %16 400 2500 2100 2100 2054 ات اإلستثمارنفق

  % 3.87 712 18371 17659 17659 16531 المجمو 

 نفقات التأجير:    

دابات جديدة خالل السنة لم تشهد نفقات التأجير ارتفاعا يذكر وذلك تبعا لعدم برمجة انت

 رغم وجود شغورات سواء على المستوى المركزي أو الجهوي. القادمة

 لتسيير:نفقات ا

 أد على المستوى المركزي 41، 2020خالل سنة اإلعتماد المرصود  لنفقات التسيير  بلغ

تطور نسبة ب أد أي 53تخصيص اعتماد قدره  2021، تم بالنسبة لميزانية سنة والجهوي

ال تعكس تطورا فعليا في الميزانية وهي في الواقع    %22.64 مقدرة بـت التسيير في نفقا

أد في حين تم  24.2عتماد المخصص لتسيير اإلدارة المركزية على حيث اقتصر اإل

لكل  أد1.2 أد لفائدة كل المندوبيات الجهوية )بحساب  28.8تخصيص اعماد قدره 

 مندوبية(.
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 نفقات التدخالت:

تطورا حيث يطرح  2020سجل اإلعتمادات المرصودة بعنوان نفقات التدخالت لسنة لم ت

اليات كبرى على مستوى الميزانية خاصة أمام العجز الكبير مبلغ هذه اإلعتمادات إشك

والمتراكم على مستوى  تأجير أعوان اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي والذي بلغ 

 أد.  2110حوالي 

التعايش وذلك في إطار دعم عمل الفرق المتنقلة  على 2021ستعمل الوزارة خالل سنة و

آثاره على هذه الفئة وضمانا للتدخل الناجع لفائدتها، ومتابعة كورونا المستجد مع فيروس 

قد دعم الجمعيات المسيرة لفرق متنقلة والمتعال أد 624.6تخصيص اعتماد قدره  حيث تم

بالمناطق ذات الكثافة السكانية  جديدة فرق 07 حداثوإل، معها في إطار اتفاقيات شراكة

 17.800بكلفة إحداث قدرها وذلك ين المرتفعة والتي تشهد نسبة هامة من المسنين المعوز

أد منحة للتعاقد  3.6أد منحة للتعاقد مع طبيب+  3.6أد منحة تسيير+  07أد لكل فريق )

 منحة للتعاقد مع سائق(. 3.6مع عون إحاطة حياتية+ 

 

وفي إطار تطوير أنشطة النوادي النهارية، تعتزم الوزارة إحداث نوادي نهارية نموذجية، 
على التجديد والتطوير الذاتي، ومدّعمة باإلطار المختص  المنهجي  ارتتميز باالقتد

واألنشطة المتنوعة والمتالئمة مع قدرات منخرطي هذه النوادي وكفاياتهم ) الرسم ، 
إعادة  سيتموتعايشا مع الوضع الوبائي المستجد،  الموسيقى المطبخ العالجي الرياضة...(.
الفيروس لوقائية الالزمة من تفشي خطر التدابير افتح هذه النوادي وأخذ االحتياطات و

أد لتنفيذ هذا  175تخصيص اعتماد قدره  تموتطوير أنشطة هذه الفضاءات. وللغرض 
 البرنامج.

وفي إطار التعايش مع الوضع الوبائي ببالدنا وتحقيقا لسرعة التدخل لفائدة هذه الفئة من 
يعي وتشجيعا للعائالت الكافلة على المجتمع، وحفاظا على كبار السن في محيطهم الطب

أد بعنوان سنة  408تخصيص اعتماد قدره  تماحتضان مسنين فاقدين للسند العائلي، 
أي بزيادة قدرها  2020أد بعنوان سنة  390مقارنة باالعتماد المرصود وقدره  2021
 .د شهريا( 200عائلة كافلة ) 170لتأمين خالص المنح لفائدة  %  4.41

إلى أنه في إطار التنزيل العملياتي لبرنامج كبار السن في هذا الصدد ارة تجدر اإلشو
سيتم تفويض   وتشريك الوحدات العملياتية في تنفيذ ميزانية برنامج كبار السن ومتابعتها،

صرف منح برنامج اإليداع العائلي لكبار السن للمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرة 
د منح ممضاة من قبل السيدة الوزيرة مما يتيح لإلدارة المركزية وذلك وفقا لمقررات إسنا

متابعة الملف وتنفيذ البرنامج من جهة وتحقيق مرونة ونجاعة على مستوى صرف المنح 
 وتوصل العائالت الكافلة بمنحها في أفضل اآلجال على المستوى الجهوي من جهة أخرى. 
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 ضامن االجتماعي: منحة االتحاد التونسي للت يمومعلا لعافلا

لم تشهد االعتمادات المخصصة لتأجير وتسيير مؤسسات رعاية كبار السن تطورا في 

 2200أد(  أو لتسيير المؤسسات ) 12000ميزانيتها سواء المرصودة منها لتأجير االعوان )

وإلى غاية  2017عجز هام تراكم منذ سنة ميزانية تأجير األعوان من ه تشهدأد( رغم ما  

استكمال ، وكذلك رغم أد 2110بمفعول الزيادة في األجور والمنح بلغ قرابة  2020سنة 

مشاريع تهيئة وإعادة بناء عدد من مؤسسات الرعاية  خالل السنة الجارية والسعي إلى 

انطالق نشاطها خالل السنة المقبلة على غرار مؤسسة سيدي بوزيد وسليانة، والحاجة الملحة 

 .عاب عدد آخر منها استجابة إلى مطالب االيواء المتزايدةإلى الترفيع في طاقة استي

 

 :االستثمارنفقات 

في إطار توفير أفضل ظروف اإلقامة لكبار السن المقيمين بمؤسسات الرعاية، تسعى 

الوزارة إلى مزيد تطوير البنية األساسية لمؤسسات رعاية كبار السن، ودعم أشغال التهيئة 

 2020هذا المجال إلى المشاريع المتواصلة بعنوان سنة  والتوسعة وإعطاء األولوية في

 إلى استكمال أشغال بناءات وتهيئة المشاريع التالية: 2021وسيت توجيه العمل خالل سنة 

 

 دراسات واختبارات بمؤسسات رعاية كبار السن بالكاف، قفصة، قرمبالية. -

 ية.تكاليف دراسة تركيز االلواح الشمسية بمختلف مؤسسات الرعا -

 . صيانة شاملة لمؤسسة رعاية كبار السن بجندوبة -

 .تهيئة الفضاء الخارجي )السور( لمركز رعاية كبار السن بالقيروان -

 بقرمبالية. تهيئة مركز رعاية كبار السن -

 . تهيئة مركز رعاية كبار السن -

 اقتناء تجهيزات مختلفة لكافة المؤسسات. -
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 2رسم بياني عدد 

 طبيعة النفقةحسب  2021لسنة  كبار السنع ميزانية برنامج توزيع مشرو
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 :6عدد جدول

 ميزانية برنامج كبار السن حسب مآل النفقة 

 "حسب البرامج الفرعية و األنشطة" 

 الو دة:أل  د نار

 بيددددددددددددان البرنامج

 

 

 نشطة األ 

 

 إنجازات

2019 

 قانون المالية 

2020 

 ا1)

 تقديرات

2021 

 ا2)

 نسبة التطّور 

2019-2020 

 المبلغ

 ا1)-ا2)

 

 النسبة

 ( (% 

 ا1ات )1) -ا2)

البرامج الفرعية 
 المركزية 

 األنشطة المركزية

 1برنامج فرعي 

قيادة برنامج كبار 
 السن

: أنشطة القيادة  1النشاط

والمساندة  الخاصة 

 ببرنامج كبار السن

2408 3439,8 4142,2 702.4 16.95 % 

: إسداء الخدمات  2النشاط 

االجتماعية والصحية 

 بمؤسسات الرعاية

13184 14200 14200 0 0% 

:  الرعاية 3النشاط 

)نشاط واالحاطة واالدماج

 مندوبية(  24جهوي 

0 19.2 28.8 9.6 33.33 % 

 % 3.87 712 18371 17659 15592 مجمو  البرنامج

 لعمومية.دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات ا *

 

 

 

 ميزانية برنامج كبار السن حسب مآل النفقة  :3رسم بياني عدد 
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 "حسب البرامج الفرعية و األنشطة" 

 

 

 

 لبرنامج كبار السن:2022 -2020إطار النفقات متوسط المدى   -2.3

أ.د على أن تبلغ  18371تقدر بـ 2021بعنوان سنة  كبار السنتم اقتراح اعتمادات لبرنامج 

سنة بمقارنة % 6.66بنسبة تطور تقدر بـ 2022أ.د بعنوان سنة   19682 داتااالعتم

بنسبة تطور أي  2023أ.د بالنسبة لسنة  22479تم اقتراح اعتمادات تقدر كما   ،2021

  . 2022سنة بمقارنة  % 12.44 تقدر بـ

% وهي ناتجة أساسا على 13.22 ا بــــاألجور )نفقات التأجير( تطور كتلة ستشهد 

 على مستوىتراجعا زيادات في األجور في الوظيفة العمومية أما بقية النفقات فستعرف ال

% 3.72 تطورا طفيفا بـ نفقات التدخالتفي حين ستسجل  % -15.2بسبة  نفقات التسيير

   .االستثماراتبالنسبة إلى  % 8.08و

 

 :9عدد جدول
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 كبار السن لبرنامج( 2022-2020النفقات متوسط المدى ) إطار

 التوزيع حسب طبيعة النفقة)اعتمادات الدفع(

 الوحدة : ألف دينار

 البيان
 إنجازات

2018 

 إنجازات

2019 

 2020ق م 
 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

 تقديرات

2023 

 

التبوي  
 القديم

التبوي  
 الجديد

 نفقات التأجير
377 310 328 328 

328 
378 385 

 نفقات التسيير
16 24 41 41 

53 
46 96 

 نفقات التدخالت
11471 14143 15190 15190 

15490 
16090 19763 

 نفقات اإلستثمار
3119 2054 2100 2100 

2500 
2720 2970 

دون إعتبار  المجمو 
 الموارد ال اتية للمؤسسات

14983 16531 17659 17659 18371 19234 23214 

لإعتبار الموارد  المجمو 
 ال اتية للمؤسسات 

14983 16531 76591  17659 18371 19234 23214 
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"                 "        

 رئيس البرنامج: المدير العام للمصالح المشتركة

 2020        12        ئل   ع   ي            م 

 

 تقديم برنامج القيادة والمساندة واستراتيجيته: -1

دة ومساندة مختلف البرامج في اطار اضطالع برنامج القيادة والمساندة بمهام قيا

المنضوية تحت مهمة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن من خالل دعمها لوجستيا 

وتوفير الدعم المالي بما ينسجم مع المبادئ العامة والمعايير الدولية والوطنية في مجاالت 

ية والمالية. دعم مبادئ الحوكمة والقيادة الرشيدة وضمان التصرف الناجع في الموارد البشر

هذا باإلضافة الى معاضدة المجهود الوطني ومواكبة اإلصالحات الوطنية الكبرى 

والتحديات االجتماعية المناطة بعهدة الوزارة خاصة في ما يتعلق بمساندة والتكفل بالفئات 

وما ترتب عنها من تحديات  19-في وضعية الهشاشة خاصة مع انتشار جائحة الكوفيد

 ة إضافية.اجتماعية ومالي

 

من خالل  الدولية هتعهداتب من خالل استراتيجيته الى االيفاء  برنامج القيادة والمساندةويسعى 

 :خاصة المستدامة ونذكر منهاالتنمية أهداف  تنفيذ

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة "الهدف الثامن  .1

 " حيث يعمل على:الالئق للجميعوالمنتجة، وتوفير العمل 

  تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك

الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 

2030 

 ل، حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العماو 
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 " حيث يعمل على:الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها الهدف العاشر " .2

  ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، من خالل إزالة

القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات 

 .ددواإلجراءات المالئمة في هذا الص

  اعتماد سياسات وال سيما السياسات المالية وسياسات األجور والحماية االجتماعية

 وتحقيق قدر أكبرمن المساواة تدريجيا.

 " حيث يعمل على: مؤسسات نموذجية " السادس عشرالهدف  .3

 إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات. 

 

 :السعي الى  من خالل الوطنيةالتعهدات  ساندة على تنفيذ برنامج القيادة والم كما يعمل

 جورالتحكم في كتلة األ، 

 تدعيم قدرات مختلف الموارد البشرية 

 تحسين نوعية الخدمات العمومية ، 

 ،ضمان النفاذ الى المعلومة 

 ،اعادة توظيف الموارد البشرية 

 إرساء نظام التقييم حسب الجدارة، 

 ،تحديث ورقمنة االدارة 

 التصرف في الشراءات  العمومية  وارساء نظام الشفافية والمساءلة والمسؤولية حوكمة 

 

ويسعى برنامج القيادة والمساندة لالستجابة الى مختلف  حاجيات  المتدخلين  على المستوى 

المركزي و الجهوي و اسداء خدمات ذات جودة  مع مختلف  المتعاملين معه من خالل رفع 

 الية: المطروحة الت التحديات

  10ضعف ميزانية برنامج القيادة و المساندة  و التي لم تتجاوز نسبة% 
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 ضعف نسبة التاطير 

 ،النقص في األعوان  و االطارات وتطور ظاهرة النقل وااللحاق بوزارات أخرى 

  ضعف االعتمادات المخصصة للتكوين 

 ،النقص في التجهيزات، المعدات، والمكاتب 

 مؤسسات تحت االشراف،غياب مقرات خاصة بالوزارة و 

 ،عدم وظيفية المقرات الموجودة وتقادمها 

 ،تقادم أسطول النقل 

 ،تأمين فضاء عمل آمن وسالم 

  ارتفاع  نسبة  االعتمادات  المخصصة للنفقات االلزامية من  ماء وكهرباء و الوقود  و

 الهاتف واالكرية ، 

 تراكم الديون  و تاثيرها على ديمومة الميزانية 

  انجاز مخطط التنمية ضعف نسبة 

 عدم احترام روزنامة و مخطط السنوي للصفقات 

 غياب منوال حوكمة رشيدة 

 

حيث أضحى من الضروري توجيه الجهد نحو رفع الرهانات من خالل جملة من المحاور 

 المشتركة لبرامج القيادة و المساندة  بمختلف الوزارات:

 

 من خالل تعزيز نظام وذلك  مومية":المحور األول "ضمان حوكمة المهمة والبرامج الع

من قبل رئيس المهمة، الديوان، ورئيس الديوان التي تتمثل مهمتهم الرئيسية في  القيادة

التنسيق، ضمان التناغم بين البرامج العمومية، ومتابعة القدرة على اآلداء لمختلف 

األحكام   والسهر على تطبيق من خالل التواصل بين مختلف أنشطة المهمة  البرامج،

 القانونية والتنظيمية.

 :"بمساندة مختلف وذلك  المحور الثاني "ترشيد التصرف في الموارد البشرية للمهمة

 وتحسين ادارة الموارد البشرية، الموارد المالية واللوجستية . البرامج
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 خارطة البرنامج .1

تحقيق نحو وزارة يعتبر برنامج القيادة والمساندة القاطرة التي تقوم بدفع جميع برامج ال 

 االخ  اصب أم ن  سداء خدما  ذا   أهدافها فهو بالتالي يجمع كل المصالح التي تقوم

  .ل م ع البرامج و و  ر دع  أ ق 

برنامج فرعي وحيد خاص بالقيادة والمساندة  عاى يحتوي برنامج القيادة والمساندةو

ي وتخص القيادة والمساندة والتنسيق ويضم وحدتين عمليتين األولى على المستوى المركز

وتضم جميع مصالح الديوان واالدارة العامة للمصالح المشتركة وحدة التصرف في 

و التخطيط و البرمجة و مصالح الحوكمة الرشيدة  و التعاون  الميزانية حسب األهداف 

والثاني على المستوى الجهوي وتخص الدولي  و ادارة الشؤون القانونية و االتصال 

وذلك  لمصالح المشتركة بالمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرةلات الفرعية االدار

 طبقا للخارطة التالية:

UO
S/D      إل              ل ص 

        

24

                            ع ل        ز ل 

   زي

   ي

            

          

        

   ص        

        

UO
                 

Resp: DGSC

 ن

 ن

Sous-programme1 :                            
         ع م  ل ص               ئ           

 

من خالل مختلف  المساندة و  القيادةويسعى برنامج القيادة و المساندة الى تامين انشطة 

و الجهوي من اجل تحقيق فاعلية  هياكل المنظوية تحت برنامجه على المستوى المركزي

 البرنامج  ونجاعة تدخالته
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 انشطة  برنامج القيادة و المساندة

 

 

 أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج -2

 تقديم أهداف ومؤشرات قيس األداء: .1

ان االهداف التي تم تحديدها لهذا البرنامج وبحكم مشموالت ابرنامج القيادية والتنسيقية 

أفقيا وعلى جميع المستويات المركزية والجهوية والمؤسسات تحت االشراف وتدخلها 

تندرج في التوجهات الوطنية لحسن توظيف موارد الدولة والعمل على تطوير أداء 

ومهارات الموارد البشرية وتدعيم نسبة التأطير مركزيا وجهويا إضافة الى تطوير جودة 

ورقمنة  وتعميم االنترنت وحماية المعطيات الخدمات من خالل إرساء النظم المعلوماتية

وانفتاح المهمة امام المواطنين من خالل تحيين المعلومات والتوثيق واالعالم  االدارة

باالنشطة التي تقوم بها رئيسة المهمة هذا دون ان ننسى أهمية البرنامج في دعم مبدا تكافؤ 
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لبرامج والوحدات العملياتية من الفرص وضمان المساواة بين أعوان المهمة من جهة وبين ا

 جهة أخرى.

وتعتبر األهداف االستراتيجة للبرنامج ترجمة وانخراط وتناغم مع المحاور 

قاومة مفي  االستراتيجية المشتركة بين جميع المهمات والتي تتمثل في دعم المجهود الوطني

رية لبشاالموارد الفساد ودعم مبادئ الحوكمة ومزيد تفعيل الشفافية إضافة الى النهوض ب

ت نفقاودعم التكوين وتعزيز القدرات مع تطوير اليات ترشيد التصرف المالي وترشيد ال

من  انيةالعمومية إضافة الى الدعم اللوجستي وإرساء منظومة جديدة في التصرف في الميز

 نشطةخالل التناغم مع األهداف المرسومة وضبط النفقات وفق مخطط محكم يضم جميع األ

 مهمةات المستهدفة ويضبط مأل النفقات العمومية وفق السياسات التي تحددها الوالفئ

 واالهداف التي يرسمها البرنامج.

 تحقيقويسهر برنامج القيادة والمساندة على تدعيم كل السبل وتسخير كل الموارد ل

 األهداف االستراتيجية التالية:

 ضمان حوكمة المهمة والبرامج العمومية 

 جيات الحاوالمقاربة بين الكفاءات  في الموارد البشرية باعتماد التصرف ترشيد

 ورجاال لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين األعوان نساءا

 ضمان ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في الموارد المالية للمهمة 
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ض          

                

   ع     

التصرف في  ترشيد
  البشرية الموارد

المقاربة بين  باعتماد
الكفاءات والحاجيات 

لضمان المساواة 
وتكافؤ الفرص بين 
 األعوان نساءا ورجاال

 

 

ديمومة ضمان 

الميزانية وترشيد 

لموارد التصرف في ا

 المالية

 النسبة السنوية إلنجاز القرارات وتوصيات لجان القيادة

للمعلومة لنفاذنسبة التطور السنوي لالستجابة لمطالب ا  

 نسبة نشر التقارير والوثائق الخاصة بالمهمة للعموم

كتلة األجورانجاز نسبة   

في برامج التكوين مقارنة بالرجال نسبة مشاركة النساء  

 نسبة رقمنة الخدمات االدارية

 نسبة انجاز الميزانية

 نسبة االعتمادات المخصصة للبرنامج مقارنة بميزانية المهمة

 كلفة التسيير حسب األعوان

 نسبة تنفيذ المخطط السنوي للتكوين
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 القيادة والمساندة: أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة ببرنامج .1

 

 نامج القيادة والمساندة األهداف والمؤشرات التالية:يضم بر

ضمان  : 1.9 االستراتيجي الهدف

 حوكمة المهمة والبرامج العمومية

 

النسبة السنوية النجاز القرارات  :1.1.9المؤشر 

 وتوصيات لجان القيادة

نسبة التطور السنوي لالستجابة  :2.1.9المؤشر 

 لمطالب النفاذ للمعلومة

نسبة نشر التقارير والوثائق الخاصة  :1.9.3المؤشر 

 بالمهمة للعموم

 نسبة  رقمنة الخدمات اإلدارية :1.94.لمؤشر ا

 ترشيد : 2.9 االستراتيجي الهدف

 التصرف في الموارد البشرية باعتماد

المقاربة بين الكفاءات والحاجيات 

لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين 

 األعوان نساءا ورجاال

 نسبة انجاز كتلة األجور : .1.2.9المؤشر 

مقارنة  نسبة مشاركة النساء: .2.92.المؤشر 

 في برامج التكوين بالرجال

السنوي  مخطط النسبة تنفيذ : .2.93.المؤشر 

 لتكوينل

ضمان :  3.9 االستراتيجي الهدف

ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في 

 الموارد المالية للمهمة

 ة انجاز الميزانيةنسب : .1.3.9المؤشر

نسبة االعتمادات المخصصة . : 2.3.9المؤشر

 لبرنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهمة

 كلفة التسيير حسب األعوان:  .3.3.9المؤشر

 

 

 

 

  ضمان حوكمة المهمة والبرامج العمومية : 1.9الهدف 
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عامة وتحديات يعتبر هذا الهدف هدفا محوريا تم ضبطه وفق التوجهات ال  

ورهانات المرحلة اضافة الى التعهدات التي انخرطت فيها مهمة المرأة واألسرة والطفولة 

لمساندة المجهود الوطني في مقاومة وكبار السن الهادفة الى اتخاذ التدابير الضرورية 

متمثلة أساسا في  بالحوكمة الرشيدة الخاصة الفساد من خالل ارساء وتطبيق القواعد

النفقات العمومية من خالل ارساء قواعد النزاهة والشفافية في جميع اجراءات حوكمة 

 الشراءات العمومية مع تدعيم التوجه الوطني في:

 ترشيد استهالك الطاقة عبر وضع خطة الستعمال الطاقات البديلة 

  االستهالك األمثل والناجع لوسائل النقل الموضوعة على ذمة الوزارة من

 استهالك الوقود بالنسبة لسيارات المصلحةخالل تقليص نسبة 

  تطوير المنظومة المعلوماتية للوزارة عبر استغالل التطبيقات االعالمية

لتحسين الخدمات االدارية المسداة لكافة المتعاملين مع الوزارة عبر الرفع من عدد 

 ية.الخمات المسداة عن بعد بهدف معاضدة المجهود الوطني لتركيز االدارة االلكترون

تدعيم وتطوير فاعليته من خالل التنسيق بين جميع يسعى البرنامج إلى حيث   

هياكل القيادة والمساندة والتي تلعب دورا هاما في تحقيق االهداف المرسومة خاصة على 

المتعلقة بالتصرف العمومي وتنفيذ تفادي اإلخالالت والنقائص مستوى الرقابة واالشراف ل

الصعوبات وتشخيص االشكاليات الراهنة بالتنسيق مع جميع الهياكل النفقات وتذليل جميع 

تنفيذ استراتيجية الوزارة في المجال لضمان  المتداخلة وايجاد الحلول والسبل الناجعة

 االجتماعي والتنموي.

تحقيق  علىاالدارات والهياكل المعنية وعليه تم اعتماد أربع مؤشرات وذلك لقيس قدرة 

 مهمة والبرامج العمومية موزعة كالتالي:هدف ضمان حوكمة ال

  النسبة السنوية النجاز القرارات وتوصيات لجان القيادة :1.1.9المؤشر 

  نسبة التطور السنوي لالستجابة لمطالب النفاذ للمعلومة: 2.1.9المؤشر 

  نسبة نشر التقارير والوثائق الخاصة بالمهمة للعموم: 3.1.9المؤشر 
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  نة الخدمات االدارية: نسبة  رقم4.1.9المؤشر 

 

  النسبة السنوية النجاز القرارات وتوصيات لجان القيادة  :1.1.9المؤشر 

أو التي من  الديوانيهم المؤشر جميع لجان القيادة االستراتيجية الموجودة على مستوى 

المزمع احداثها خاصة وان الوضع الحالي الذي عرفته البالد التونسية )تغيير حكومي سريع 

الى جائحة كورونا( قد حد من  تفعيل لجان القيادة )انعقاد ندوة مديرين وحيدة، عدم اضافة 

تركيز لجنة قيادة الرساء نظام للرقابة الداخلية وهو هدف يسعى لتحقيقه برنامج القيادة 

اضافة الى محدودية االطارات البشرية  ووحدة التصرف في الميزانية حسب االهداف والمساندة

 عة تنفيذ ودعم التصرف في الميزانية حسب األهداف(.المكلفة بمتاب

كما يندرج هذا المؤشر خاصة في اطار مجهودات برنامج القيادة والمساندة في ارساء 

منظومة التصرف حسب االهداف للميزانية بمختلف مكوناتها من خالل قيادة لجان حوار 

امج وقيادة اعداد وثيقة التصرف وتحيين البرمجة السنوية للنفقات الخاصة بمختلف البر

ميثاق التصرف ووثائق االداء السنوي اضافة الى التنسيق العام بين مختلف المتدخلين سواء 

 على المستوى القيادي أو التنسيقي.

  نسبة التطور السنوي لالستجابة لمطالب النفاذ للمعلومة: 2.1.9المؤشر 

راط المصالح العمومية في ورة انخرنظرا لتفعيل قانون حق النفاذ الى المعلومة وض

تكريس الشفافية وانارة المتعاملين مع االدارة من خالل تمكينهم من الوثائق الضرورية عند 

طلبها وتوفير المعلومة الحينية خاصة في ما يتعلق بتقديم خدمات او توفير تسهيالت او 

جتماعية لجائحة )منح استثنائية تبعا للتاثيرات االقتصادية واال اتخاذ اجراءات استثنائية

كورونا، االنتدابات االستثنائية، برنامج الترقيات، كراسات شروط بعث المشاريع المندرجة 

ضمن خدمات المهمة ....( يعتبر هذا المؤشر مراة تعكس مدى انخراط البرنامج في تدعيم 

 مبدا تكافؤ الفرص والحوكمة وارساء قواعد الشفافية.

  ير والوثائق الخاصة بالمهمة للعمومنسبة نشر التقار: 3.1.9المؤشر 

يساهم هذا المؤشر في مدى تكريس مبدأ الشفافية مع جميع طالبي المعلومة )هياكل المجتمع 

يعكس هذا المؤشر المدني، المستثمرين، المؤسسات اإلعالمية وعموم المواطنين( كما 
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انفتاح الوزارة للعموم فاعلية السياسة االتصالية للوزارة مع جميع المتعاملين معها وتدعيم 

بمزيد التعريف بمشموالتها وبرامجها وأنشطتها والقطاعات المشرفة عليها ونشر جميع 

األطر القانونية والنصوص الترتيبية الخاصة بمجاالت تدخلها مما يعزز الثقة في مؤسساتها 

 ومصالحها المركزية والجهوية.

  نسبة  رقمنة الخدمات االدارية4.1.9المؤشر : 

رقمة الخدمات االدارية تعتبر من اولويات المرحلة الحالية خاصة في ظل تفشي جائحة ان 

كورونا ويعكس مؤشر نسبة رقمنة الخدمات االدارية مدى انخراط الوزارة في تبسيط 

االجراءات من خالل تمكين المواطنين من االنتفاع بخدماتها عن بعد تفاديا لما يتكبده 

 وتكبد مصاريف ناجمة عن التنقل واالنتظار.المواطنون من عناء التنقل 

كما يغطي هذا المؤشر أنشطة المهمة وتدخالتها عن بعد ونجاعة مهام اطاراتها بالعمل عن 

 بعد خاصة مع توجه الدولة في تقليص الحضور في أماكن العمل وفتح باب العمل عن بعد.

 

  امج العموميةضمان حوكمة المهمة والبر: 1.9الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
 تقديرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

النسبة السنوية  :1.1.9المؤشر 

النجاز القرارات وتوصيات 

 لجان القيادة

% 
  

 20 50 80 100 

نسبة التطور   :2.1.9المؤشر 

السنوي لالستجابة لمطالب النفاذ 

 للمعلومة 

% 

  
 40 60 80 100 

نسبة نشر  :1.93.المؤشر 

التقارير والوثائق الخاصة 

 بالمهمة للعموم

% 

  
 20 60 80 100 
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 المقاربة التصرف في الموارد البشرية باعتماد ترشيد : 2.9 االستراتيجي الهدف 

نساءا  جيات لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين األعوانبين الكفاءات والحا

 ورجاال

يندرج هدا الهدف في اطار مزيد ايالء األهمية للعنصر البشري وتأهيل وتدريب الموارد 

البشرية من اداريين وأعوان وقتيين وعملة دعما للقدرات واعادة توظيف الكفاءات وفق 

الوزارة لالطارات الكفؤة ودعم منظومة المؤهالت العلمية والخبرة المهنية عبر دعم 

وفي إطار مواصلة تطبيق التصرف حسب األهداف وتدعيمه تّمت صياغة التكوين 

القيادة والمساندة  في الجانب المتعلق بالتصرف في الموارد برنامج إستراتيجية خاصة ب

التركيز على البشرية وفقا آلليات تستجيب لمتطلبات اإلدارة وذلك عبر تطوير آليات العمل و

وذك باعتماد المقاربة بين الكفاءات والحاجيات لضمان المساواة وتكافؤ التكوين والتحفيز 

 .الفرص بين األعوان نساءا ورجاال

 ترشيدتحقيق االدارات والهياكل المعنية من وعليه تم اعتماد ثالث مؤشرات لقيس قدرة 

فاءات والحاجيات لضمان المساواة المقاربة بين الك التصرف في الموارد البشرية باعتماد

 وهي كما يلي: وتكافؤ الفرص بين األعوان

  نسبة  انجاز االعتمادات المخصصة لكتلة األجور1.2.9المؤشر :. 

اتسمت توجهات الدولة الى مزيد التحكم في كتلة االجور باعتبارها مهيمنة على بقية 

نامج القيادة والمساندة على نفقات الميزانية ويندرج اختيار هذا المؤشر ضمن حرص بر

)وخاصة منها المنشور عدد تفعيل توجهات الدولة استئناسا بالمناشير الصادرة في الغرض 

وايمانا منه بضرورة مزيد ( 2021حول اعداد الميزانية لسنة  2020ماي  14بتاريخ  16

ور كتلة اضافة الى متابعة تطة يالحاجيات الحقيق وفقالتدقيق في ضبط تقديرات التاجير 

نسبة  رقمنة  :1.94.لمؤشر ا

 الخدمات اإلدارية

% 

  
 40 60 80 90 
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األجور واحكام ضبط تقديراتها وفق العناصر المتغيرة )سد الشغورات واالحالة على شرف 

 المهنة وحاالت النقل وااللحاق وجميع حاالت المغادرة االخرى(.

  في برامج التكوين مقارنة بالرجال نسبة مشاركة النساء: .2.2.9المؤشر 

تكافؤ الفرص بين الجنسين  تفعيل  مبدأ تطرق المنشور الخاص باعداد الميزانية الى مزيد

فيما يخص االنتفاع ببرامج التكوين واعتماد دعم القدرات النسائية في جميع المجاالت 

 باعتبار وجود فوارق مبنية على النوع االجتماعي وجب التقليص فيها.

  نسبة تنفيذ المخطط السنوي للتكوين للمهمة: 3.2.9المؤشر 

ة بالموظفين والفنيين والعملة عن طريق مواكبة التطورات دعم المهارات الخاصيمثل 

الخاصة بجميع المجاالت الخاصة بالتصرف العمومي والشراءات على الخط والتصرف في 

الميزانية حسب االهداف والتخطيط والبرمجة باعتبار النوع االجتماعي. اضافة الى تطوير 

من اهم التحديات التي يجب أخذها بعين  الكفاءات في المجاالت الرقمية والتكنولوجيا تعتبر

االعتبار خاصة في ظل توقف االنتدابات الجديدة مما يجعل اعادة توظيف الموارد البشرية 

المتاحة هو الحل الوحيد لسد الشغورات واالرتقاء بالخدمات االدارية قصد التكيف مع 

ى المجاالت وتطورتقنيات التحوالت الحالية والمستقبلية خاصة مع التقدم التكنولوجي في شت

التسيير حيث أصبح لزاما تجديد وتحديث معلوماتهم ومعارفهم وتطوير مهاراتهم قصد 

 الرفع من كفاءة وانتاجية االعوان العموميين وبالتالي التأثير المباشر على أداء الوزارة.

ضبطه  ومن هذا المنطلق، تم اختيار هذا المؤشر لمتابعة تنفيذ المخطط التكوين كما تم

وفقا للحاجيات والمتطلبات الحقيقة لألعوان كما يمكن من الوقوف على الصعوبات 

واالشكاليات التي تعيق تنفيذ الحلقات التكوينية والعمل على اذاللها وفق تطور المؤشر سلبا 

 او ايجابا.

 ولعل تحقيق مؤشر ايجابي في الغرض يتطلب:

 بالتنسيق مع مختلف الهياكل المركزية  مزيد التدقيق في تحديد حاجيات التكوين وذلك

والجهوية مع مواكبة التطورات دون الحيد عن األهداف االستراتيجية المرسومة بالتنسيق 

مع المدارس المختصة في الغرض )المدرسة الوطنية لالدارة، المدرسة الوطنية للمالية، 
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والمالية واالستثمار (  المركز الوطني لالعالمية، مركز االعالمية الخاص بوزارة االقتصاد

 والهياكل التي ترسم السياسات العمومية في الغرض وخاصة مصالح رئاسة الحكومة.

  تدعيم الميزانية المخصصة للتكوين حتى تكون مالئمة لمتطلبات االعوان وتحفيزهم من

 خالل توفير جميع المواد اللوجستية والتجهيزات المالئمة.

 التصرف في الموارد البشرية باعتماد ترشيد: 2.9الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 

نساءا  المقاربة بين الكفاءات والحاجيات لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين األعوان

 ورجاال

 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
 تقديرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

انجاز  :  نسبة .1.2.9المؤشر 

المخصصة لكتلة   االعتمادات

 األجور

% 89 89 90 92 95 96 97 

نسبة مشاركة  : .2.92.المؤشر 

في  مقارنة بالرجال النساء

 برامج التكوين

% 

- 10 83 63 55 60 60 

نسبة تنفيذ : .2.93.المؤشر 

 لتكوينالسنوي لمخطط ال

% 

11 17 20 61 75 100 100 



2021المشروع السنوي للقدرة على االداء لسنة   135 

 

 

 نية وترشيد التصرف في ضمان ديمومة الميزا:  3.9 االستراتيجي الهدف

 الموارد المالية للمهمة

التوجهات العامة لميزانية  هدف في برنامج القيادة والمساندة ضمنهذا اليندرج 

حسن التصرف في اإلطار االستراتيجي العام للبرنامج والمتمثل أساسا في الدولة و

االعداد المحكم  االعتمادات المالية للوزارة وممتلكاتها وحسن تنفيذ الميزانية من حيث

لتحقيق األهداف المرجوة  التصرف في النفقات العمومية فيتدعيم نجاعة اإلدارة واالنجاز و

 .وضمان تركيز مبادىء واليات الحوكمة الرشيدة في التصرف في ميزانية الوزارة

االدارات والهياكل المعنية من وعليه تم اعتماد أربعة مؤشرات وذلك لقيس قدرة 

 وهي كما يلي: الميزانية وترشيد التصرف في الموارد المالية للمهمةضمان ديمومة 

 نسبة تنفيذ الميزانية. : 1.3.9المؤشر 

أداة النارة الساهرين على تنفيذ الميزانية باعتباره يندرج في اطار يمثل هذا المؤشر 

اترة وهو المتابعة الدورية لمدى احترام البرمجة السنوية للنفقات والوثائق التحيينية المتو

مؤشر هام خاصة على مستوى تنفيذ نفقات التنمية باعتباره يسلط الضوء على المشاريع 

المعطلة والوقوف على االشكاليات المتعلقة بها وذلك باحترام االجال المحددة في مجال تنفيذ 

الصفقات العمومية مع العمل على مزيد التدقيق في الخاصيات الفنية والتقديرات المالية 

 جهيزات والمعدات وتقليص المدة المخصصة للتقييم.للت

ويتجه برنامج القيادة والمساندة على دعم توجيهات الدولة من خالل التقليص في حجم 

كتلة األجور وترشيد نفقات التسيير مع دعم نفقات التنمية اضافة الى دعم نفقات التدخل 

لشراكة مع مكونات المجتمع خاصة مهمة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن تعمل با

 المدني والمنظمات الوطنية ودعم مساهمة الوزارة في المنظمات الدولية.

 نسبة االعتمادات المخصصة لبرنامج القيادة والمساندة مقارنة 2.3.9لمؤشرا : .

 :بميزانية المهمة
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نامج البر ارنة بالمهمة ويمكن من تعزيز نجاحيمثل هذا المؤشر مقياسا لحجم البرنامج مق

خاصة في مجال مساندته لبقية البرامج وتوفير الدعم اللوجستي للمهمة كما يقيس مدى تأثير 

 البرامج. لبقيةالبرنامج وقدرته على تحقيق الدعم الكامل 

 كلفة التسيير حسب األعوان3.3.9المؤشر : . 

انية تمشيا في ارساء المحاسبة التحليلية وفق االستراتيجية الوطنية للتصرف في الميز

حسب األهداف، يندرج هذا المؤشر في قيس كلفة العون من نفقات التسيير ولعل ارتفاع 

المؤشر يمكن البرنامج من رسم اهداف خاصة بارساء قواعد التصرف في نفقات التسيير 

خاصة في مجاالت ترشيد استهالك الطاقة وضرورة االنخراط في استعمال الطاقات البديلة 

لمعدات ووسائل النقل والتحكم في نفقات المحروقات  اضافة الى وتطور نفقات صيانة ا

ترشيد التصرف في المواد المكتبية واالعالمية بتجنب التبذير واحكام التصرف فيها وفق 

 الحاجيات الحقيقة واحكام متابعتها.

 وفي المقابل دعم النفقات المتعلقة بالتكوين وتوفير وسائل العمل الالئقة لتحفيز الموظفين

وتحسين أدائهم وهو ما يتطلب دعما لوجستيا على مستوى توفير المعدات االعالمية 

المتطورة والتطبيقات االمنة اضافة الى الصيانة الدورية للبناءت ووسائل النقل لتجنب 

 المصاريف االضافية المنجرة عن اهمال الصيانة الدورية والوقائية.

يمومة الميزانية وترشيد التصرف ضمان د: 3.9الجدول الزمني لمؤشرات الهدف 

 في الموارد المالية للمهمة

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
 تقديرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

نسبة انجاز :  .1.3.9المؤشر

 ميزانية المهمة 
% 98 99 91 80 95 96 97 

نسبة . : 2.3.9المؤشر

ج االعتمادات المخصصة لبرنام

القيادة والمساندة مقارنة بميزانية 

 المهمة

% 8 9 11 9 10 11 11 
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 :برنامج القيادة والمساندة ةأنشط

واألنشطة  لتحقيق األهداف الخاصة ببرنامج القيادة والمساندة تم تحديد مجاالت التدخالت

 :المزمع انجازها وهي كما يلي

كلفة التسيير :  .3.3.9المؤشر

 حسب األعوان
 1.421 1.317 1.021 0.910 1.082 1.011 0.986 أ د

مؤشر  األهداف

2021 
 األنشطة التدخالت المؤشرات

تقديرات 

االعتمادات 

 2021لسنة 

 الهدف

 1.9 االستراتيجي

ضمان حوكمة  :

المهمة والبرامج 

 العمومية

 

 

النسبة  :1.1.9المؤشر 

السنوية إلنجاز 

القرارات وتوصيات 

 لجان القيادة

المحدثة على  ن القيادةالقيام بجرد للجا

أعمالها  ومتابعةمستوى الوزارة 

وتخصيص جداول متابعة للغرض 

  خاصة بكل لجنة ومتابعة تقدم أشغالها.

  

القيادة 

والمساندة 

 والتنسيق

 

 

 

نسبة  :2.1.9المؤشر 

التطور السنوي للنفاذ 

 للمعلومة

إحداث منظومة لمتابعة مطالب النفاذ 

جابة لهذه للمعلومة وقياس مدى اإلست

المطالب و إحترام اآلجال و متابعة 

 القضايا في الخصوص.  

 

نسبة  :1.93.المؤشر 

نشر التقارير والوثائق 

 الخاصة بالمهمة للعموم

الوثائق الخاصة و متابعة نشر التقارير

والقيام بالتقييم والمقاربات  بالمهمة للعموم

 الالزمة.

 
نسبة   :1.94.لمؤشر ا

 ات اإلداريةرقمنة الخدم

اإلدارية متابعة الخدمات مسك سجل ل

على الخط و القيام باستشارات و إستبيان 

في الغرض لتقييم جودة الخدمات المسداة 

 في الغرض  

 الهدف

 2.9 االستراتيجي

التصرف  ترشيد :

في الموارد 

 البشرية باعتماد

المقاربة بين 

الكفاءات 

95 % 
نسبة  : .1.2.9المؤشر 

 كتلة األجور انجاز

الضبط الدقيق لتقديرات التأجير من  -

خالل اإلنجازات الحقيقية إضافة إلى 

األخذ بعين االعتبار المتغيرات 

الحاصلة والتوقعات المحتملة 

 .للسنوات الموالية

متابعة نسق استهالك اعتمادات  -

فوارق بين التأجير وضبط ال

التقديرات واإلنجازات موازاة مع 

التحيين الدوري للبرمجة السنوية 

9800 
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والحاجيات لضمان 

المساواة وتكافؤ 

ص بين الفر

نساءا  األعوان

 ورجاال

 للنفقات.

 الضغط على كلفة الساعات اإلضافية -

ترشيد منحة اإلنتاج وفق األداء  -

 الحقيقي لألعوان

تحيين مساهمات المشغل والتعديل  -

اآللي لجراية المتقاعدين وفق السنة 

المالية الخاصة بها لتجنب تسجيل 

 خلدات في الغرضمت

مزيد التدقيق في اتفاقيات التأجير  -

والعمل على خالص مستحقات 

المعنيين باألمر في السنة المالية 

المعنية باالتفاقية لتجنب تسجيل 

 متخلدات في الغرض.

50 % 

نسبة  : .2.92.المؤشر 

مقارنة  مشاركة النساء

في برامج  بالرجال

 التكوين

ن الجنسين تكريس مبدأ المساواة بي -

 وتحقيق تكافؤ الفرص

 
نسبة : .2.93.المؤشر 

 تنفيذ مخطط التكوين

مزيد التدقيق في تحديد حاجيات  -

التكوين بالتنسيق مع جميل الهياكل 

المتدخلة لضمان الفاعلية والنجاعة 

ومالئمة البرامج التكوينية لألهداف 

 اإلستراتيجية للمهمة

توفير ميزانية خاصة بالتكوين تكون  -

الئمة للحاجيات والتطلعات إضافة م

إلى توفير الموارد الالزمة لدعم 

التكوين بالمعدات اللوجستية 

والتكوينية الالزمة )آلة عرض، 

قاعة مخصصة، اتفاقيات تكوين مع 

 هياكل مختصة ...(

دعم المصلحة بإطارات بشرية تمكن  -

من متابعة وتقييم ومراقبة ومراجعة 

يرات البرامج التكوينية حسب المتغ

التكنولوجية وتطور آليات التصرف 

والعمل اإلداري إضافة إلى تحيين 

البرامج وفق الظروف الوطنية 

)التصرف في األزمات تبعا لجائحة 

 كورونا أو الفياضانات ...(
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 الهدف

 3.9 االستراتيجي

ضمان ديمومة : 

الميزانية وترشيد 

التصرف في 

الموارد المالية 

 للمهمة

85 % 
نسبة :  .1.3.9المؤشر

  انجاز الميزانية

توفير المعلومة الدورية لمختلف  -

ووحدة التصرف في رؤساء البرامج 

الميزانية حسب األهداف خاصة فيما 

يتعلق بجداول تنفيذ ميزانية البرامج 

 ومتابعة نسق تنفيذ الميزانية.

اإلسراع في تحويل االعتمادات  -

للوحدات العملياتية في مفتتح السنة 

يل نسق تنفيذ الميزانية المالية لتعد

وإنجاز التحيينات الالزمة خاصة مع 

بطء انجاز الميزانية في السداسي 

األول من السنة وتسارع إنجازها في 

نهاية السنة المالية مما يولد ضغطا 

كبيرا على أعوان التنفيذ إضافة إلى 

 خطورة تطور نسبة المتخلدات.

تحليل الفوارق في تنفيذ الميزانية  -

البرمجة السنوية األولية مقارنة ب

والمحينة والوقوف على اإلشكاليات 

 التي تعيق االلتزام بالبرمجة.

تمكين رؤساء البرامج من مفاتيح  -

عبور منظومة أدب للولوج إلى 

المنظومة واالطالع على مدى تقدم 

تنفيذ ميزانية برامجهم وتجنيب 

إطارات الشؤون المالية بذل 

من المجهودات اإلضافية لتمكينهم 

المعلومة خاصة وان ذلك يكلفهم وقتا 

ومجهودا على حساب االضطالع 

 بمهامهم على أنسب وجه.

العمل على احترام آجال إعداد  -

ومناقشة البرمجة السنوية للنفقات 

والتحيينات الخاصة بها حتى يتمكن 

 البرنامج من التنفيذ في آجال معقولة.

القيادة 

والمساندة 

 والتنسيق

15% 

نسبة . : 92.3.المؤشر

االعتمادات المخصصة 

لبرنامج القيادة 

والمساندة مقارنة 

 بميزانية المهمة

 

دعم برنامج القيادة والمساندة  -

بالموارد البشرية المختصة خاصة 

في مجال المالية العمومية 

والتصرف في الميزانية حسب 

األهداف والتصرف في الموارد 

البشرية والمختصين في مجال 

والتقنيين المختصين  الشراء العمومي

في مجاالت اإلعالمية والتجهيز 

القيادة 

والمساندة 

 والتنسيق
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 والبناءات.

ضرورة إجراء دراسة معمقة في  -

المعايير المعتمدة للتوزيع بين 

البرامج خاصة في ظل غياب أي 

 دراسة علمية في المجال.

مزيد التدقيق في تحديد المهام  -

الراجعة بالنظر لبرنامج القيادة 

تي والمساندة وتوفير الدعم اللوجس

للبرنامج خاصة وانه بقوم بخدمات 

 أفقية ويتطلب دعما أهم.

 د1250
كلفة :  .3.3.9المؤشر

 التسيير حسب األعوان

التحكم في مصاريف المواد  -

االستهالكية من المواد المكتيبة 

ومواد التصرف اإلداري من فاكس 

وآالت ناسخة وطابعة وذلك عبر 

التبادل االلكتروني  إرساء ثقافة

للتقليص من استهالك الورق 

والحبر. وخصوصا في ظل تفشي 

 .19-فيروس كوفيد

مزيد التحكم في مصاريف  -

االستقباالت والمهمات بالخارج من 

خالل تمتيع االعوان بمهمات تندرج 

في صلب مهامهم وتمكينهم من 

تطوير قدراتهم واالطالع على 

التجارب الريادية في مجاالت 

 لهم.تدخ

العمل على تنفيذ سياسة ترشيد  -

استهالك الطاقة من خالل استعمال 

الفوانيس المقتصدة في الطاقة واقتناء 

اآلالت الكهربائية المقتصدة للطاقة 

مع إرساء مشاريع لتركيز الطاقة 

 البديلة وترشيد استهالك المحروقات.

الصيانة الدورية للبناءات والمعدات  -

ن لتجنب تعطبها وما تكلفه م

 مصاريف إضافية.

الصيانة الدورية ألسطول وسائل  -

النقل وتحميل المسؤوليات 

 لمستعمليها.

نظام مراقبة جوالن العربات تركيز  -

القيادة 

والمساندة 

 والتنسيق

4905 
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 نـفـقـات برنامج القيادة والمساندة: -3
 

 ميزانية البرنامج : .1

في حدود   2021تم تحديد مشروع ميزانية برنامج القيادة و المساندة لسنة 

 % 7.84دة  قدرها  بزيا أي  2020سنة د  أ 17.623مقابل )دفعا( د  أ19.005

 تتوزع كاالتي:

 أ د 9800نفقات التأجير:  ⚝

 أ د 4905نفقات التسيير:  ⚝

 أ د 1800نفقات التدخل:  ⚝

 أ د 2500نفقات االستثمار:  ⚝

   

 ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب طبيعة النفقة*

 )اعتمادات الدفع(

 د نار  الو دة: أل                                                                                                                              

 النسبة )%ا الفارق  2021تقديرات  2020لسنة ق .م  2019انجازات  البيان

 %0.54- 53- 9800 9853 9437 نفقات التأجير

 %12.24 535 4905 4370 5196 نفقات التسيير

 %5.88 100 1800 1700 3972 نفقات التدخالت

GPS  لتفادي التجاوزات وترشيد

 استهالك المحروقات.

  

التنسيق الجيد بين جميع المتدخلين  -

ية من لمتابعة تنفيذ مشاريع التنم

خالل متابعة تقدم الدراسات 

 واألشغال 

المصالح 

 المشتركة
2500 

 19005 المجموع
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 %47.06 800 2500 1700 1696 نفقات االستثمار

 %7.84 1382 19005 17623 20301 المجمو  )*ا

 دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية. *

 

 
  2021تحليل مفصل لنفقات ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة: 

 2021جير سنة قسم التأ : 

لم  تسجل اي   2021فان نفقات التأجير لسنة ، وقعات كلفة االجوربالرجوع الى ت

بل بالعكس تم التقليص في كتلة األجور بنسبة  2020مقارنة بسنة  2021سنة ارتفاع 

والتي  2021و 2020رغم تزايد  الضغوطات على كلفة األجور لسنة  0.54%

 ساسا لتغطية:توجه أس

 18مؤرخ في  2020لسنة  767حكومي عدد المر وفق األي االجورالزيادة ف -

الزيادة في أجور أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمتعلق ب 2020سبتمبر 

 .والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وضبط مقاديرها
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التدرج والترقيات االستثنائية للسلك االداري المشترك تطبيقا لقرار رئيس   -

 .2020أوت  03المؤرخ في  الحكومة

اعادة توظيف اعوان وزارة المراة  و االسرة و الطفولة و كبار السن على معنى    -

وعلى    2016اوت  16المؤرخ في  2016لسنة  1143االمر الحكومي  عدد 

    . 2023و  2022و  2021ثالثة  سنوات 

لتقاعد الترفيع في االعتمادات المخصصة لمساهمات المستوجبة بعنوان ا  -

 والمحمولة على كاهل المشغل 

 تغطية الشغورات في الخطط الوظيفية على المستوى الجهوي والمركزي  -

 تعزيز المندوبيات الجهوية واالدارة المركزية بأعوان عن طريق النقل و االلحاق. -

تعلق بأحكام الم 2020أوت  13مؤرخ في  2020لسنة  38عدد تفعيل القانون  -

 .في القطاع العمومياستثنائية لالنتداب 

 تسمية رئيس البرنامج وتمتيعه بالمنحة المستوجبة عنها. -

 تكليف رؤساء الهياكل الراجعة بالنظر بمهمة وما يترتب عنها من منح اضافية. -

  2021قسم التسيير 

البرنامج  حاجيات  وذلك بسبب ارتفاع  % 12.24شهدت نفقات التسيير ارتفاعا بــ

 المستوى المركزي و الجهوي والذي يعود أساسا الى: ي  علىمين السير العادلتأ

سنة  ألف دينار78الترفيع فى اإلعتمادات الخاصة باألكرية واآلداءات البلدية من  -

بإعتبار أن هذه اإلعتمادات غير قادرة  2021ألف دينار لسنة  150إلى  2020

المشتركة على تغطية كافة معاليم الكراء الخاص بمبنى اإلدارة العامة للمصالح 

 ألف دينارا.            70و التى تتجاوز  2019إضافة إلى الديون المتخلدة لسنة 

بالنسبة إلستهالك الماء والكهرباء واإلتصاالت الهاتفية فأن جملة اإلعتمادات   -

ال تغطي  معاليم اإلستهالك الفعلية و الديون المتصلة  2020المرصودة لسنة 

 .بها

ألف دينارا وبإعتبار أن هذه  2مبلغ  2020ة تم رصد سنة بالنسبة لتأثيث اإلدار  -

ن اإلعتمادات غير قادرة أن تغطى حاجيات اإلدارة من إقتناء ستائر وغيره م

             دينارا لتلبية حاجيات اإلدارة.                                                                       ألف 12برمجة  2021األثاث لذا تم سنة 
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بالنسبة إلقتناء الوقود الخاص بسيارات المصلحة فقد تم الترفيع فى اإلعتمادات  -

ألف دينار وذلك  80، حيث تم برمجة  2020آالف دينار مقارنة لسنة  10بـــ

                لتغطية تنقالت المصلحة لمختلف اإلدارات التابعة للوزارة.                                               

أما بالنسبة لحصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بالخطط الوظيفية تم رصد  -

 ألف دينار وذلك إعتمادا على قائمة اإلطارات المنتفعين بوصالت البنزين. 240

 60الى  أد 37صة للتكوين  الطارات الوزارة من الترفيع في االعتمادات المخص -

 أد

أد الى  50لمخصصة لمعدات  و لوازم االعالمية من الترفيع من االعتمادات ا -

 أد 80

 4فيما يتعلق بإقتناء معدات التصرف اإلداري فقد تم الترفيع فى اإلعتمادات من   -

ألف دينار وذلك بإعتبار النقص الفادح  15إلى  2020أالف دينار الخاصة بسنة 

ر ذلك من على مستوي المعدات المتوفرة من آالت فاكس وأجهزة هاتف إلى غي

 معدات التصرف اإلداري.                                   

بالنسبة لإلعتناء بالبناءات فقد تم الترفيع فى إعتمادات الخاصة بهذه الفترة من  -

ألف دينارا بإعتبار أن مبنى الوزارة يحتاج الى جملة من  60ألف دينار إلى  40

صيانة المكيف المركزي اإلصالحات منها إصالح قنوات تصريف المياه و

وإصالح شبكة الكهرباء وربط المقر الجديد لإلدارة العامة للمصالح المشتركة 

بشبكة األنترنات والهاتف كما سيتم إبرام عقود لصيانة موزعات الهاتف وإقتناء 

 قوارير اإلطفاء .         

ذلك قصد وألف دينار  20تخصيص عن طريق تعهد و صيانة األثاث والمعدات  -

إصالح اآلالت الناسخة كبيرة الحجم وصغيرة الحجم لمختلف اإلدارات خاصة 

وأن هذه اآلالت أصبحت قديمة وتتطلب الصيانة واإلصالح هذا إلى جانب 

 المعدات األخرى.                                                                       

ألف  دينارا  19قد تم تخصيص مبلغ قدره أما بالنسبة للنفقات المباشرة للتنظيف ف -

وذلك ألخذ التدابير واإلحتياطات الالزمة  لمجابهة فيروس كورونا من خالل 

 . والتنظيف الدورية التعقيم بعمليات" وغيرها من المواد للقيام الكلورإقتناء "

أد كنفقة جديدة خاصة باقتناء المواد الصيدلية والطبية وذلك  50تخصيص مبلغ  -

للتدابير الوقائية من جائحة كورونا وما يتطلبه من وسائل لضمان تطبيق  تبعا
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البروتوكول الصحي )اقتناء الكمامات والجال المعقمة وأدوات قيس الحرارة عن 

                                      بعد(.

 ألف دينار إلقتناء المواد المكتبية مع 65بالنسبة للوازم المكاتب فقد تم تخصيص  -

ألف دينار إلقتناء هذه المواد والتي تشمل  55تم تخصيص  2020العلم أنه سنة 

وذلك تفاديا إقتناء مواد مكتبية + حبر آالت الناسخة+ إقتناء ظروف وأختام( 

 مواد المكتبية.الالمخزون الخاص ب المحتمل فينقص لل

ينارا ألف د38بالنسبة للصحف والمجالت فقد تم الترفيع فى اإلعتمادات إلى   -

وذلك بإعتبار المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة والذى رفع فى كميات 

خاصة وأن االعتمادات  الصحف والمجالت للموظفين واإلطارات المنتفعين بها

لم تمكن أغلبية الموظفين من االنتفاع بالصحف  2020المرصودة سنة 

                                        والمجالت.

ألف 20إحداث فقرة جديدة خاصة بنفقات التغذية لألعوان بمبلغ قدره كذلك تم  -

دينار وذلك لتمتيع األعوان بمادة الحليب إعتمادا على المناشير الصادرة في 

 الغرض. 

كذلك تم إحداث فقرة جديدة خاصة بمستلزمات الوقاية والسالمة المهنية وتم  -

خاصة بالتعقيم ووسائل البدالت الألف دينار إلقتناء  20تخصيص مبلغ قدره

الحماية لالعوان الكلفين بتعقيم الفضاءات )بدالت خاصة، أقنعة واقية، مرشات 

 مجابهة فيروس كورونا. المطهرات والمعقمات( وذلك في اطار

 :قسم التدخالت 

أد  1800في حدود  2021والمساندة لسنة ضبطت نفقات التدخالت لبرنامج القيادة  

 :ويعود هذا  التطور إلى %5.88بـــأي بزيادة تقدر  2020أ.د سنة  1700قابل م

 2700ارتفاع عدد المنخرطين بالودادية الذي قد يصل وفقا للقائمة التقديرية إلى   -

منخرط إضافة إلى ارتفاع عدد األعوان المنتفعين بالمساعدات االجتماعية طبقا 

 . 2017ديسمبر 29المؤرخ في  37للمنشور عدد 

للتعهد بنفقات التعهد بجائزة العامل المثالي  و المقدرة   لكوذتكاليف الجوائز  -

 د1000

 :قسم االستثمار 

أد اعتمادات دفع خاصة ببرنامج  2500 2021رمجت الوزارة لمشروع ميزانية ب

 وسترصد هذع االعتمادات أساسا لـــــ:القيادة والمساندة 



2021المشروع السنوي للقدرة على االداء لسنة   146 

 

المندوبيات الجهوية أد دفعا الستكمال مشاريع الدراسات والبناءات الخاصة ب 510 -

ون المرأة واألسرة بالمناطق التالية )قبلي وسوسة والمنستير وباجة( اضافة ؤلش

الى تهيئة قاعة االجتماعات بالطابق الثالث لوزارة نظرا لوجود قاعة اجتماعات 

 وحيدة بالطابق الخامس للوزارة.

 أد للتجهيزات المختلفة موزعة كاالتي: 1690 -

 بيات الجهويةأد لتجهيز المندو 250 -

 أد القتناء وسائل النقل 1180 -

 أد تجهيزات مختلفة لالدارة المركزية 260 -

 أد للبرامج والتجهيزات االعالمية 300وتم رصد  -

  

 ميزانية برنامج القيادة والمساندة حسب مآل النفقة          

 "حسب األنشطة" 

 الوحدة ألف دينار                                                                                                             

 (2) 2021       ت (1) 2020 م   2019 إ   ز ت       

            
 (2020 ـ        2021)

            لغ

(2)-(1) (2-1)/1 

        ق                  
13230 

 
12774 13425 651 5% 

 %15 731 5580 4849 7071             ص   

 
       ع

 
20301 17623 19005 1382 8% 

 دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية. *                    

 

 :القيادة والمساندة لبرنامج 2023-2021إطار النفقات متوسط المدى   -4

 19005تقدر بـ 2021نة بعنوان سالقيادة والمساندة تم اقتراح اعتمادات لبرنامج 

 تطور تقدر بـبنسبة  2022أ.د بعنوان سنة  22172 أ.د على أن تبلغ االعتمدات

 . 2021  بسنةمقارنة %  16.66
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 2.74 نسبة تطور تقدر بـب 2023سنة أ.د  22779تم اقتراح اعتمادات تقدر كما 

  . 2022سنة بمقارنة  %

 القيادة والمساندة لبرنامج( 2022-2020إطارالنفقات متوسط المدى )

 )اعتمادات الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة

 

 الوحدة باأللف دينار

       ت   م     ز ت بيان النفقة
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 10300 10200 9800 9853 9437 4491 3559 نفقات التأجير

 6826 6326 4905 4370 5196 4856 4734 نفقات التسيير

 2400 2000 1800 1700 3972 3092 2492 قات التدخالتنف

 3571 3321 2500 1700 1696 192 75 نفقات اإلستثمار

 23097 21847 19005 17623 20301 12631 10860 المجمو 
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 بطاقات مؤشرات قيس األداء -1

 لبرنامج
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 المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص
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 مـؤشــــرالبطـاقة 
 

 .1.1.1.1 :رقم المؤشر/1رقم الهدف  /1 رقم البرنامج: المؤشر رمز

 بالسنة الفارطة المحدثة مقارنةنسبة تطور المشاريع النسائية  المؤشر:تسمية 

 ديسمبر  31 تاريخ تحيين المؤشر:

I- صائص العامة للمؤشرالخ 

 برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1

قيادة برنامج المرأة واألسرة : 1البرنامج الفرعي البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .2

 وتكافؤ الفرص

والنساء في التمكين االقتصادي للفتيات دعم : 1.1.1.الهدف الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3

 المناطق الحضرية والريفية

المشاريع النسائية المحدثة  تطور نسبة إحداث  احتسابسيمكن من مؤشر كمي  المؤشر: تعريف .4

دفع المبادرة االقتصادية النسائية وخطة التمكين االقتصادي واالجتماعي  خطة في إطار والممولة 

 ذات العالقة، من سنة إلى أخرى.للفتيات والنساء في المناطق الريفية وبقية البرامج 

  (indicateur de résultatمؤشر نتائج )نوع المؤشر: .5

  (indicateur d’efficacité)مؤشر نجاعة  طبيعة المؤشر: .6

  تفريعات مركزية وتفريعات جهوية : حسب البرامج الفرعيةالتفريعات  .7

  قيادة برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص : 1البرنامج الفرعي 

 وحدة العملياتية المرأة،ال 

 الوحدة العملياتية مصلحة المرأة واألسرة 

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

  :( une formule arithmétique) حسابيةقاعدة : طريقة احتساب المؤشر .1

الفارق بين عدد المشاريع المحدثة السنة الحالية والسنة الفارطة / المشاريع المحدثة السنة الحالية 

X 100  

 نسبة  المؤشر:وحدة  .2

بكل والية خالل السنة عدد المشاريع النسائية المحدثة المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر:  .3

 بكل والية خالل السنة الفارطةعدد المشاريع النسائية المحدثة الحالية، 
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 ة للجنةاالجتماعات الدوريمحاضر جلسات  ر:طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

تقارير ال– (المشاريع )تتكون من ممثلين عن الوزارة وممثلين عن البنك التونسي للتضامن تمويل

التي  لمشاريعإشعارات الموافقة على تمويل ا –الموجهة من البنك التونسي للتضامن إلى الوزارة 

 يصدرها البنك المذكور 

جهوية لمندوبيات الا والبنك التونسي للتضامن  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5

 لمرأة واألسرة شؤون ال

  ديسمبر 31 : تاريخ توفّر المؤشر .6

 2023خالل سنة  37%(: indicateur’cible de l Valeur)1للمؤشرالقيمة المستهدفة  .7

 2021خالل سنة  %37: البرامج الفرعيةحسب القيمة المستهدفة  .8

ارة عي باإلدواالجتماة للتمكين االقتصادي اإلدارة الفرعيكاهية مدير المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .9

 ورؤساء مصالح المرأة واألسرة بالمندوبيات الجهويةالعامة لشؤون المرأة واألسرة 

 قراءة في نتائج المؤشر .10

 : سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

 2016مشوروع فوي سونة  529ع نسائي تتووزع بوين مشرو 5609إحداث  2019تم إلى حدود سنة 

، ومن  2019مشروع في سونة  2730و  2018مشروع فيسنة  1015و  2017مشروع نسائي فيسنة  1335و

مشروع سونة  900و 2022مشروع سنة  600و 2021مشروع سنة  400المنتظر أن يتم إحداث 

نة إلووى أخورى نتيجووة حجووم ، هوذا وتجوودر اإلشوارة  أن نسووبة تطوور المشوواريع تختلوف موون سو2032

 االعتمادات التي ترصد للغرض .

                                                           
على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل )  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 1

 . فة بهالمستهدامع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 اإلنجازات

2020 

 التقديـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

نسبة تطور المشاريع النسائية 

بالسنة  دثة مقارنةالمح

 الفارطة

نسبة 

 تطور

1335 1015 2730 

300 

 )المبرمج(

004  006  009  

%152 %-24 %169 %-810 %25 %33  %37.5  
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 :رسم بياني لتطور المؤشر .3

 

 

 للمؤشر:  القيمة المستهدفة أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق .4

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر 

القيمة المستهدفة 

حسب البرامج 

 الفرعية

 تقديرات

 المؤشر

سنة ل

2021 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات

 اإلعتمادات

 لألنشطة 

لسنة 

2020 

: 1.1.1المؤشرررر

نسووووووووووبة تطووووووووووور 

المشوواريع النسووائية 

 التي تم تنفيوذها فوي

خطووووووووووط  إطووووووووووار

بالسوووووونة الوووووووزارة 

 الفارطة

37,5% 

 

: 1البرنامج الفرعي 

قيووادة برنووامج الموورأة 

واألسووووووورة وتكوووووووافؤ 

 الفرص

 

400 

 مشروع

%25 

0 

تنفياااذ الخطاااة 

الوطنيااة لاادفع 

المبااااااااااااااادرة 

االقتصاااااااادية 

النسااااااااائية + 

طااااااااااااااااااة الخ

الوطنياااااااااااااااة 

للتميكاااااااااااااين 

االقتصاااااااادي 

واالجتماااااعي 

للنساااااااااااااااااااء 

 أ.د 2685

 +3000 

 أ.د
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والفتيااات فااي 

المناااااااااااااااطق 

 الريفية

 

 

 المتعلقة بالمؤشر: ( limitesتحديد أهم النقائص ) .5

  وبمدى استقرار الوضع تأثر المؤشر بحجم االعتمادات المالية المخصصة لبعث المشاريع المعنية

  (  2020باألزمات )مثل جائحة الكورونا سنة العام بالبالد  أو مروره 

  صعوبة تمويل البنك التونسي للتضامن لمشاريع نسائية في مجال القطاع الفالحي رغم أهمية

 الطلب النسائي على تمويل هذا الصنف من المشاريع.
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 مـؤشــــرالبطـاقة 
 

 2.1.1 1:/رقم المؤشر 1.1.1 رقم الهدف /1 رقم البرنامج: المؤشر رمز

مواطن الشغل النسائية المحدثة في إطار برنامج الوزارة )مقارنة بمواطن الشغل  نسبة المؤشر:تسمية 

 خالل السنة الفارطة ( ةالمحدث

 ديسمبر  31 تاريخ تحيين المؤشر:

-Iالخصائص العامة للمؤشر 

 تكافؤ الفرصبرنامج المرأة واألسرة و البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1

قيادة برنامج المرأة واألسرة : 1البرنامج الفرعي  البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .2

 وتكافؤ الفرص

التمكين االقتصادي للفتيات والنساء في دعم : 1.1.1الهدف الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3

 المناطق الحضرية والريفية

مواطن الشغل النسائية المحدثة نسبة تطور  احتسابسيمكن من مؤشر كمي  المؤشر: تعريف .4

 .في إطار برنامج وبقية المشاريع ذات التوجه االقتصاديوالممولة 

  (ind de résultatsمؤشر نتائج ):نوع المؤشر .5

 ، (ind d’efficacité)مؤشر نجاعة  طبيعة المؤشر: .6

 جهوية تفريعات مركزية و : تفريعات حسب البرامج الفرعية التفريعات  .7

 قيادة برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص: 1رنامج الفرعي الب  

 ،الوحدة العملياتية المرأة 

 الوحدة العملياتية مصلحة المرأة واألسرة 
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-IIالتفاصيل الفنية للمؤشر 

يات بمختلف الوالمواطن الشغل النسائية المحدثة عدد ) (:Formule) طريقة احتساب المؤشر .1

رطة / السنة الفال بمختلف الواليات خالواطن الشغل النسائية المحدثة معدد  -السنة الحالية خالل 

  X 100 (المحدثة في السنة الحالية النسائية بمختلف الواليات مواطن الشغل

  نسبة وحدة المؤشر: .2

ة خالل بكل واليمواطن الشغل النسائية المحدثة عدد المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر:  .3

 لية السنة الفارطة والحا

ة عن من خالل جذاذة المعطيات الصادر ر:طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

 نها. المندوبيات الجهوية للمرأة واألسرة وكذلك التقارير الدورية والسنوية الصادرة ع

سرة شؤون المرأة واألالمندوبيات الجهوية ل مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5

 شاريع.وباعثات الم

  ديسمبر 31 : تاريخ توفّر المؤشر .6

 2023سنة  40%: (indicateur’cible de l Valeur)2للمؤشرالقيمة المستهدفة  .7

 2023سنة  %40: البرامج الفرعيةحسب القيمة المستهدفة  .8

ارة عي باإلدواالجتمااإلدارة الفرعية للتمكين االقتصادي كاهية مدير المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .9

 ورؤساء مصالح المرأة واألسرة بالمندوبيات الجهويةامة لشؤون المرأة واألسرة الع

 قراءة في نتائج المؤشر .10

                                                           
على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل )  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 2

 . فة بهالمستهدامع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 اإلنجازات

2020 

 التقديـرات

2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 

موووواطن : نسوووبة 2.1.1.1المؤشووور 

الشووغل النسووائية المحدثووة فووي إطووار 

رة )مقارنووة بمووواطن برنووامج الوووزا

خوووووالل السووووونة  ةالشوووووغل المحدثووووو

نسوووووووووووووووبة 

موووووووووواطن 

الشووووووووووووغل 

النسووووووووائية 

2021احتساب المؤشر بداية من سنة   800 

33%  

(1200)  

40%  

(2000)  
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  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

إحداث حوالي  2023ى حدود سنة سيتم إل تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

 2023في سنة   % 40ونسبة تطور ال تقل عن  موطن شغل 4000

 مؤشر جديد

 

 :رسم بياني لتطور المؤشر .3

 

 

 للمؤشر:  القيمة المستهدفة أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق .4

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر 

القيمة المستهدفة 

حسب البرامج 

 الفرعية

 تقديرات

 المؤشر

سنة ل

2021 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات

 اإلعتمادات

 لألنشطة 

لسنة 

2020 

المؤشرررررررررررررررررررررر 

 نسوووووووبة: .2.1.1.1

موووووووواطن الشوووووووغل 

النسووووائية المحدثووووة 

 

: 1البرنامج الفرعي 

قيووادة برنووامج الموورأة 

واألسووووووورة وتكوووووووافؤ 

800 0 

ياااذ الخطاااة تنف

الوطنية لادفع 

المبااااااااااااااادرة 

االقتصاااااااادية 

 أ.د 2685

 +3000 

 أ.د

 المحدثة الفارطة (
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فوووي إطوووار برنوووامج 

الوووووزارة )مقارنووووة 

بمووووووواطن الشووووووغل 

خوووووووالل  ةالمحدثووووووو

 السنة الفارطة (

 الفرص

 

 النسائية + 

الخطااااااااااااااااااة 

الوطنيااااااااااااااة 

للتميكاااااااااااااين 

االقتصااااااادي 

واالجتمااااعي 

للنساااااااااااااااااااء 

والفتيااات فااي 

المنااااااااااااااطق 

 الريفية.

 

 

 (المتعلقة بالمؤشر: limitesتحديد أهم النقائص ) .5

 مشاريع وبالتالي  في إحداث مواطن تأثر المؤشر بحجم االعتمادات المالية المخصصة إلحداث ال

 ،شغل

  صعوبة تجميع المعطيات المتعلقة بعدد مواطن الشغل النسائية وصعوبة التثبت فيها مع عدم

 استقرارها.
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 مـؤشــــرالبطـاقة 

 

 

 3.1.1.1 :رقم المؤشر/1 رقم الهدف  /1 رقم البرنامج: المؤشر رمز

 مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المحدثة الممولة من الوزارة ةالمستدامنسبة المشاريع  المؤشر:تسمية 

 ديسمبر  31 تاريخ تحيين المؤشر:

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1

واألسرة  قيادة برنامج المرأة: 1البرنامج الفرعي  البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .2

 وتكافؤ الفرص

التمكين االقتصادي للفتيات والنساء في دعم : 1..1.1الهدف الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3

 المناطق الحضرية والريفية

الممولة من  المستدامةالنسائية المشاريع  نسبة احتسابسيمكن من مؤشر كمي  المؤشر: تعريف .4

 ، الوزارة مجابرفي إطار المحدثة ائية النس مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع  الوزارة

  (ind de résultatsمؤشر نتائج )نوع المؤشر: .5

 ، (ind d’efficacité)مؤشر نجاعة  طبيعة المؤشر: .6

 حسب البرامج الفرعية )المركزية و الجهوية(: التفريعات  .7

  قيادة برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص: 1البرنامج الفرعي  

 المرأة، الوحدة العملياتية 

 الوحدة العملياتية مصلحة المرأة واألسرة 

-IIالتفاصيل الفنية للمؤشر 

المحدثة/مجموع عدد النسائية المستدامة  عدد المشاريع) (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

  X 100 (المشاريع المحدثة

 نسبة  حدة المؤشر:و .2
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النسائية   عوعدد المشاريالمحدثة  النسائية عدد المشاريعالمعطيات األساسية  الحتساب المؤشر:  .3

 غير الناجحة والتي وجدت صعوبات المستدامة  أو عدد المشاريع النسائية 

المندوبيات الجهوية للمرأة تقارير  ر:طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

 +معطيات ميدانية توفرها باعثات المشاريع واألسرة + البنك التونسي للتضامن

المندوبيات الجهوية للمرأة واألسرة + البنك  لمعطيات األساسية الحتساب المؤشر:مصدر ا .5

 + باعثات المشاريع التونسي للتضامن

  ديسمبر 31 : تاريخ توفّر المؤشر .6

 تحدد الحقا: (indicateur’cible de l Valeur)3للمؤشرالقيمة المستهدفة  .7

  تحدد الحقا: البرامج الفرعيةحسب القيمة المستهدفة  .8

 كاهية مديرالتمكين االقتصادي واالجتماعي المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .9

 قراءة في نتائج المؤشر .10

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

 :رسم بياني لتطور المؤشر .3

                                                           
على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل )  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاؤشر هي القيمة القيمة المستهدفة للم3

 . فة بهالمستهدامع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 اإلنجازات

2020 

 التقديـرات

2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 المستدامةنسبة المشاريع 

مقارنة  الممولة من الوزارة

 بالعدد الجملي للمشاريع

 المحدثة

 

نسبة 

المشاريع 

النسائية 

 المستدامة

2021احتساب المؤشر بداية من سنة     -%80  -%85  -%90  
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 للمؤشر:  القيمة المستهدفة ألنشطة المبرمجة لتحقيقأهم ا .4

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر 

القيمة المستهدفة حسب 

 البرامج الفرعية
 تقديرات

 المؤشر

سنة ل

2021 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات

 اإلعتمادات

 لألنشطة 

 2020لسنة 

 :3.1.1.1.المؤشرررررررررر

نسووووووووووبة المشوووووووووواريع 

الممولة مون  المستدامة

نة بالعودد مقار الوزارة

الجملوووووووي للمشووووووواريع 

 المحدثة

- 

: 1البرنرررررامج الفرعررررري 

قيوووووادة برنوووووامج المووووورأة 

 واألسرة وتكافؤ الفرص
- 0 

تنفياااااااااذ الخطاااااااااة 

الوطنيااااااااة لاااااااادفع 

المبااااااااااااااااااااااااااادرة 

االقتصاااااااااااااااااااادية 

 أ.د 2685 النسائية

 (المتعلقة بالمؤشر: limitesتحديد أهم النقائص ) .5

 ي ظل ضعف الموارد البشرية بمصالح صعوبة تجميع المعطيات المطلوبة إلحتساب المؤشر ف

 المرأة واألسرة بالمندوبيات الجهوية للمرأة واألسرة بالجهات
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  ضرورة التنسيق مع المصالح الجهوية للحصول على المعطيات المطلوبة الحتساب المؤشر

 والتثبت فيها 
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 بطاقات مؤشر 
 

 1.2.1.1 رقم المؤشر/2.1.1.رقم الهدف /.11 البرنامج : رقمالمؤشر رمز

النساء ضحايا بدمات مراكز التعهد بخلفتيات والنساء ضحايا العنف المستفيدات انسبة  :تسمية المؤشر

 بالسنة الفارطةالعنف مقارنة 

 ديسمبر  31 :تاريخ تحيين المؤشر

-I الخصائص العامة للمؤشر 

 برنامج المرأة واألسرة و كا ؤ ال رص :           ذي    ع إ  ه       .  1

:   ادة برنامج المرأة واألسرة و كا ؤ 1البرنامج ال رع  :               ذي    ع إ  ه            .2

 ال رص

منا  ة  م ع أشكا  ال م    وال ن   د ال   ا  والنساء :               ذي    ع إ  ه  .3
 و      المساواة و كا ؤ ال رص

النساء والفتيات ضحايا العنف بمراكز مؤشر كمي يمّكن من احتساب نسبة التعهد ب:المؤشر تعريف .4

   اإلصغاء واإليواء للنساء ضحايا العنف مقارنة بالسنة الفارطة 

 ( ind. de résultatsمؤشر نتائج ) :نوع المؤشر .5

 .(( ind.d'efficience : مؤشر فاعلية طبيعة المؤشر .6

عات حسب مركز تفري -تفريعات جهوية  -مركزية  تفريعات: حسب البرامج الفرعيةالتفريعات  .7

   إنصات /تفريعات حسب طبيعة التعهد: إيواء  –بالنساء والفتيات ضحايا العنف  التعهد

 

 قيادة برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص : 1البرنامج الفرعي 

 الوحدة العملياتية المرأة،                     

 ،ألسرةمصلحة المرأة واالوحدة العملياتية                      

-II التفاصيل الفنية للمؤشر 

  (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 عدد -الحالية  السنةخالل  بجميع مراكز التعهد المتعهد بهنضحايا العنف النساء الفتيات و عدد(

مجموع النساء  /خالل السنة الفارطة بجميع مراكز التعهد المتعهد بهنضحايا العنف النساء الفتيات و

 x ( 100الحالية السنةخالل المتعهد بهن نف ضحايا الع
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 . النسبة :وحدة المؤشر .2

المركز  استقبال مكتبالمتعهد بهن المسجلين بالنساء الفتيات و عدد.: المؤشر األساسية الحتسابالمعطيات  .3

 ضية الما خالل السنةبمكتب استقبال المركز النساء ضحايا العنف المسجلين  المعنية وعدد خالل السنة

 :عن طريقتجميع المعطيات   :رقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشطري .4

 للتعمير من قبل مراكز التعهد  إستبيانو/أو  إستمارة -

 ضحايا العنف  النساء الفتيات والتقارير الدورية لمراكز التعهد ب -

 ما  ة. عن  ر     ب قة م لو مندوب ا  ال هو ة للمرأة واألسرةالدور ة لل التقارير -

 لعنفوالفتيات ضحايا ا مراكز التعهد بالنساء :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر.5

 و المر د الو ن  لمنا  ة ال ن   د المراة. المندوب ا  ال هو ة للمرأة واألسرةو

 ديسمبر  31: تاريخ توفّر المؤشر6. 

 3202سنة  %20(: indicateur’cible de l Valeur)4للمؤشرالقيمة المستهدفة .7

 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية 8.

 كاهية مدير تكافؤ الفرص. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: 9.

 قراءة في نتائج المؤشر10.

   مؤشرالسلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة ب .1

 

  تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

 

                                                           
 على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل عّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالتي يتالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 4

  .ستهدفة بهامة الممع ذكر السنة المتوقع بلوغ القي) قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...( 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 اإلنجازات

2020 

 التقديـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

النساء الفتيات و نسبة

المستفيدات ضحايا العنف 

من خدمات مراكز التعهد 

بالنساء ضحايا العنف 

 مقارنة بالسنة الفارطة

 النسبة

68 46 48 50 150 200 250 

0 -47%  4,2%  4%  66%  25%  %20  
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املراكز املعنية باعتبار أنه من ب تطور نسبة التعهد بالفتيات والنساء ضحايا العنف من املنتظر أن

 ..2021خالل سنة بجندوبة وسيدي بوزيد  ( في املجال02) مركزين اثنين انطالق نشاطسيتم 

 4منها واليات  06النساء ضحايا العنف في  وإيواءمراكز نموذجية الستقبال  إحداثكما سيتم 

 في املجال  ناشطةالجمعيات الالشراكة مع إنصات مراكز  02ومراكز إيواء 

 :رسم بياني لتطور المؤشر .3

 

 

 

 للمؤشر:  القيمة المستهدفة أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق .4

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر

القيمة 

المستهدفة 

حسب 

البرامج 

 الفرعية

 تقديرات

 المؤشر

سنة ل

2021 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات

 داتاإلعتما

 لألنشطة

لسنة 

2021 

المؤشر 

نسبة  : 1.2.1.1

الفتيات والنساء 

ضحايا العنف 

المستفيدات من 

خدمات مراكز 

التعهد بالنساء 

ضحايا العنف 

%20 

 
%20 %66  

تقدمي اخلدمات األساسية -
)العناية الشخصّية،الوجبات 

 الغذائّية. اإلقامة(
تقدمي اخلدمات الصحّية -
العالج الطيب الالزم للشفاء من )

آاثر العنف، إجراء الفحوصات 

 

590 
 أ.د
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مقارنة بالسنة 

 الفارطة
 الدوريّة الاّلزمة،(

تقدمي اإلرشاد الفردي واجلماعي من -
خالل جلسات عالجّية وتثقيفّية 

لتمكني كّل منتفعة من ختّطي أزمتها 
وحّل مشاكلها وتعزيز الثقة ابلنفس 
وتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي 

 فاهلا أو أسرهتالضمان تكيفها مع أط

 أتمني خدمات احلضانة-

وضع برانمج متابعة املسار الّدراسي -
لألطفال املرافقني للّنساء ضحااي 

 العنف

للبحث وضع برانمج تدرييب -
 عمل على واحلصول

 تطوير أنشطة ضمن االقتصاد-
 االجتماعي والّتضامين

تنظيم ورشات تكوينّية وتدريبّية -
 ايضية.وحلقات تنشيطية وتثقيفية ور 

 

 بالمؤشر : ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) .5

ولتجميع بوابة الكرتونية أو منظومة لتسهيل القيام إبشعارات العنف املسلط على املرأة غياب  -
 يتم حصر كافة املعطيات بطريقة دقيقة. والوطنية حىتاجلهوية  اإلحصائيات
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 بطـاقة مـؤشــــر

 

 2.2.1.1 رقم المؤشر/2.1.1.رقم الهدف /1.1 البرنامج م: رقالمؤشر رمز

 عدد القوانين والمراسيم واألوامر والقرارات المعدلة حسب مقاربة النوع االجتماعي تسمية المؤشر:

  ديسمبر 31 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر .1

 ال رصبرنامج المرأة واألسرة و كا ؤ             ذي    ع إ  ه       : .1

  ادة برنامج المرأة واألسرة : 1                                   ذي    ع إ  ه       : .2

 و كا ؤ ال رص

منا  ة  م ع أشكا  ال م    وال ن   د ال   ا  والنساء :               ذي    ع إ  ه  .3

 و      المساواة و كا ؤ ال رص

د القوان ن والمراس   واألوامر والقرارا  ا  سا  عدس مكن من مؤشر كم   المؤشر: تعريف .4

 الم دلة  س  مقاربة النوع اال  ماع 

 ( indicateur de résultats)مؤشر نتائج  نوع المؤشر: .5

 (( indicateur d’efficacité  مؤشر فاعليةطبيعة المؤشر:  .6

  تفريعات مركزية : حسب البرامج الفرعيةالتفريعات  .7

-IIالتفاصيل الفنية للمؤشر 

مجموع القوانين والمراسيم واألوامر والقرارات المعدلة : (Formule)قة احتساب المؤشر طري .1

 خالل السنة المعنية. حسب مقاربة النوع االجتماعي التي تم إصدارها

  عددال وحدة المؤشر:  .2

مصادق والقرارات ال واألوامرعدد القوانين والمراسيم المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 لصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.عليها وا

للجمهورية  الرائد الرسمياالطالع على طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .4

  التونسية

  للجمهورية التونسية الرائد الرسميمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5

  ديسمبر 31: تاريخ توفّر المؤشر .6
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 2023سنة نص قانوني   03 : (indicateur’Valeur cible de l)5لمؤشرالقيمة المستهدفة ل .7

 2023الى  2021نص قانوني  من  03: القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية  .8

مرأة كاهية مدير تكافؤ الفرص باإلدارة العامة لشؤون الالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .9

 واألسرة.

 قراءة في نتائج المؤشر  .10

   سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

  وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:يل النتائج تحل2.

نهاية سنة و 2021تنقيح ثالث نصوص قاونية لجعلها موافقة لمقاربة النوع االجتماعي بين سنة  

ر اعتباعلى اساس التوصل الى اعداد و المصادقة على نص قانوني واحد كل سنة  وذلك ب  2023

 لمدنياألطراف من مختصين و ممثلي المجتمع ا أن مثل ذلك االنجاز يتطلب التحاور مع عديد

 والسياسي  قصد االقناع والمصادقة.   

 

 

 :بياني لتطور المؤشر3.

                                                           
 على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل بلوغهاالتي يتعّهد رئيس البرنامج بالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 5

  .ستهدفة بهامة الممع ذكر السنة المتوقع بلوغ القي) قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...( 

 الوحدة داء: مؤشر قيس األ

 اإلنجازات

2020 

 التقديـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 :2.2.1.1 لمؤشرا

عدد القوانين والمراسيم 

واألواموووور والقوووورارات 

المعدلووة حسوووب مقاربوووة 

 النوع االجتماعي 

 01 01 - 01 - - العدد

 

 

01 
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 للمؤشر:  القيمة المستهدفة أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق4.

 مؤشر قيس األداء

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر 

القيمة 

المستهدفة 

حسب 

البرامج 

 الفرعية

 تقديرات

 المؤشر

 2021سنة ل

 األنشطة التدخالت

 تقديرات

 اإلعتمادات

 لألنشطة 

 2021لسنة 

 :2.2.1.1 لمؤشرا

عدد القوانين 

والمراسيم واألوامر 

والقرارات المعدلة 

حسب مقاربة النوع 

 االجتماعي

 

 

03 

 

 

 

03 

 

 

01 

  

تكوين إطارات الوزارة  -

لمعنيين تطوير المنظزمة 

في مجال مقاربة قانونية اال

 النوع االجتماعي.

إحداث لجنة متكونة من  -

المختصين في المجال 

القانوني للنظر في النصوص 

القانونية الغير متوافقة مع 

مقاربة النوع االجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 أ د 50
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وموضوع  وضبط قائمة فيها

التنقيح الواجب إدخاله على 

 النص المعني.

ضبط أولوية  وروزنامة  -

 صوص.تنفيح تلك الن

تنظيم ندوة حول الموضوع  -

للتعريف بالموضوع 

 المطروح ولمناصرة التعديل

الشروع بالنسيق مع االدارة  -

مة لشؤون المرأة االع

واألسرة في إعداد مشروع 

ص قانوني منقح للقانون ن

مقاربة  السابق يتعلق باعتماد

   النوع االجتماعي 

 

 بالمؤشر : المتعلقة( limitesتحديد أهم النقائص ) .6

 

 

 

 

 

 

 بطـاقة مـؤشــــر
 

 

 3.2.1.1 رقم المؤشر/2. 1.1رقم الهدف /.1.1 البرنامج رقمالمؤشر:  رمز

 نسبة  مث ل ة المرأة    اله ئا  المن خبة وموا ع  نع القرار على المس وى الو ن  تسمية المؤشر:

 2021ديسمبر  31 تاريخ تحيين المؤشر:

-I مؤشرالخصائص العامة لل 

 برنامج المرأة واألسرة و كا ؤ ال رص            ذي    ع إ  ه       : .1

  ادة برنامج المرأة واألسرة : 1                                   ذي    ع إ  ه       : .2

 و كا ؤ ال رص
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النساء ومنا  ة  م ع أشكا  ال م    وال ن   د ال   ا  :               ذي    ع إ  ه  .3

    المساواة و كا ؤ ال رصو   

 النسبة المؤشر: تعريف .4

 ( indicateur de résultatsنتائج ) رالمؤشر: مؤشنوع  .5

 (( indicateur d’efficacitéطبيعة المؤشر: مؤشر فاعلية  .6

 ةتفريعات مركزي حسب البرامج الفرعية:التفريعات  .7

-II التفاصيل الفنية للمؤشر 

د النساء والفتيات المتواجدات بالهيئات االنتخابية ومواقع صنع القرار خالل )عد (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 السنة المعنية / عدد النساء والفتيات والرجال المتواجدين بالهيئات االنتخابية ومواقع صنع القرار خالل السنة المعنية(

x100 

 العدد  وحدة المؤشر: .2

سنة خالل ال لمتواجدات بالهيئات االنتخابية ومواقع صنع القرارعدد النساء االمؤشر:  األساسية الحتسابالمعطيات  .3

 معنية.لسنة الاعدد النساء والفتيات والرجال  المتواجدين بالهيئات االنتخابية ومواقع صنع القرار خالل  المعنية و

  ومة مثلالمعلتجميع المعطيات يتم عن طريق البحث من مصادر   :رطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

 ة.لمعلومالهيئات االنتخابية الوطنية  ومنظومة انصاف و المعهد الوطني لالحصاء أوعن طريق مطال النفاذ الى ا

 -ني لالعالميةالمركز الوط -نتخبة الوطنية  الهيئات الم -ادارة مجلس النواب مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: 5.

 مومية.ؤسسات والشركات العالم -المعهد الوطني لالحصاء

 ديسمبر  31: تاريخ توفّر المؤشر. 6

 2023سنة 10%(: indicateur’cible de l Valeur)6للمؤشرالقيمة المستهدفة .7

 .2023سنة %10: القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية  .8

 ؤون المرأة واألسرة. كاهية مدير تكافؤ الفرص باالدارة العامة لشلمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .9

 قراءة في نتائج المؤشر.10

                                                           
 توسط )ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويلعلى المدى الم التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 6

  .ستهدفة بهامة الممع ذكر السنة المتوقع بلوغ القي) قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...( 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 اإلنجازات

2020 

 التقديـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
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  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

  تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

 

سنويا   %05باعتبار التدرج في تطور نسبة تمثيلية النساء ب %40 2023لغ نسبة المؤشر في تب

 2021ابتداء من سنة 

 

 :ررسم بياني لتطور المؤش .3

 

 

 

 

 

 للمؤشر:  القيمة المستهدفة أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق .4

نسبة  مث ل ة المرأة    

اله ئا  المن خبة وموا ع 

 نع القرار على المس وى 

 الو ن 

 النسبة 
جديد لم يتم احتسابه حسب القاعدة  مؤشر

 محددة أعالهال
30%- 35% 40% 
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 قيس األداء للمؤشر

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر 

القيمة 

المستهدفة 

حسب 

البرامج 

 الفرعية

 تقديرات

 المؤشر

 2021سنة ل

 األنشطة التدخالت

 تقديرات

 اإلعتمادات

 لألنشطة 

 2021لسنة 

 مث ل ة نسبة 

المرأة    اله ئا  

المن خبة وموا ع 

 نع القرار على 

 المس وى الو ن 

. 40% 

 

ء تكوين الفتيات والنسا - 30% 40%

ممن تتوفر فيهن الكفاءة 

وشروط الترشح في 

مجال تقنيات القيادة 

أخذ الكلمة في العموم و

 .والتفاوض

تنظيم برامج عبر  -

وسائل اإلعالم بمختلف 

ى محاملها تهدف إل

تغيير العقليات 

المعارضة إلى تقلد 

 المرأة مناصب قيادية.

 

 

 .أد50

 

 بالمؤشر: ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) .5

أ مع تاريخ التسمية  عدم توافق تاريخ تحيين المؤشر مع تاريخ تنظيم االنتخابات بالهيئات الوطنية

  لخطأ.في الوضائف العمومية بحيث يتحمل المؤشر نسبة طفيفة من ا
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 األسرةمؤشرات الوحدة العملياتية 
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:                 ع        ع صغ ى       1         

     ت   ض        ع    

 

 

  1.2.1.1:         ز

 1:   م         

                                    م               ض             إل        : 

 2.1.2.1 /1.1.2.1 :  م       

                  ع        ع صغ ى           ت   ض        ع                 :

 2020            خ             : 

    ص ئ    ع     ل    

 برنامج المرأة واألسرة و كا ؤ ال رص             ذي    ع إ  ه       : .8

 برنامج المراة واالسرة األسرة و كا ؤ ال رص      ذي    ع إ  ه       :              .9
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          ذي    ع إ  ه        : .10

    م                                              ض       :1ه             

 كم   اب  لإل  سا  و    دو   من  مع امكان ة م اب    و ق  م .        :  ع    .11

 :    (Ind de produit           )     :  ع    .12

-efficacité socio)،            (qualité)              ع        : .13

économique)   ل         ،efficience )) 
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   ل ل       ئ  ) إل   ز ت(          ت     ص          .6

 

   ل ل      ئ         ت  إل   ز ت     ص         : .7

مل هذا ( ويع2019-2016وهو برنامج متواصل) 2014انطلق برنامج التمكين االقتصادي لألسر ذات الوضعيات الخصوصية منذ 
ال رنامج الى ايالء أهمية قصوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمساهمة في تحقيق العدالة االجتماعية دون تمييز أو إقصاء من 
خالل االحاطة باألسر ذات الوضعيات الخصوصية  وتعزيز حقوق كافة أفراد األسر ووقايتهم من كل مظاهر العنف والتهديد والتطرف 

بالوال ات ذات األولوية في وفق نظرة شمولية مندمجة تعتمد م دأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين خاصة  واإلرهاب وذلك
والتي تعاني الفقر والمهددة بخطر االرهاب لدعمها اقتصاد ا ومساعدتها على تمويل وبعث مشاريع صغرى ومرافقتها للحفاظ  التدخل

وذلك في سياق تدخل ممنهج ومندمج وفق مقاربة تشاركية  في اخراجها من دائرة الفقر على مورد رزقها لتل ي حاجياتها بما  ساهم
 تساهم في تنفيذ ها مختلف الهيالل الحكومية ذات العالقة وبمشاركة المجتمع المدني

 

   م                    .8

 

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

نسبة األسر املنتفعة  .1

بمشاريع صغرى والتي 

 تحسنت أوضاعها املعيشية

 

    

133(92 

       41 
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172(138            
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نسععععععععبة األسععععععععر 

املنتفععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

بمشعععععععععععععععععععععععععععععععععععاريع 

صعععغرى والتعععي 

تحسععععععععععععععععععععععععععععععععععععنت 

أوضعععععععععععععععععععععععععععععععاعها 

 املعيشية

 

األسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر ذات 

الوضععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيات 

 الخصوصية

األسععععععععععععععر األسععععععععععععععر 

ذات 

الوضععععععععععععععععععععععععععععععيات 

 يةالخصوص

 

 أسرة 350

التمكعععععععععين االقتصعععععععععادي -

لألسعععععر ذات الوضعععععععيات 

 الخصوصية

 بعث مشاريع صغرى -

افقعععة ومتابععععة األسعععر  مر

ذات الوضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيات 

 الخصوصية

التنسععععععععععععععععععععععععععععيق مععععععععععععععععععععععععععععع  -

الهياكععععععععععل الحكوميعععععععععععة 

املتدخلععة لفععرز ملفععات 

 األسر.

التكععععععععععوين فععععععععععي دعععععععععععم  -

القععععععععععععععععععععععدرات وريععععععععععععععععععععععادة 

 املشاريع.

التكععععععععععععععععععععععععععععععععوين فععععععععععععععععععععععععععععععععي  -

اختصاصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات 

 

 م د1500
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ق مختلفعععععععععععععععة )التزويععععععععععععععع

علععععععععععى البلععععععععععور، صععععععععععنع 

األكسسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوارات 

التقليدية املرطبعات(. 

بالتنسيق مع الهياكعل 

الحكوميععععععععععععععععععععععة وغيععععععععععععععععععععععر 

الحكوميعععععععععععععععععة مجتعععععععععععععععععع 

 مدني

تنظعععععععععععععععععععيم مععععععععععععععععععععارض  -

للتعريعععععععععععععععف بعععععععععععععععاملنتوج 

 وترويجه.
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        ت  إل   ز ت     ص         :   ل ل      ئ  .12

وذلك في اطار تنفيذ مكونات الخطة الوطنية لألسرة وحاجة  2017بدا ة من سنة انطلق برنامج التمكين االجتماعي لألسر 
األسر وخاصة بالمناطق الداخلية  الى خدمات تستجيب الى مشاغلهم وتساعدهم على بناء أسرمتوازنة قادرة على 

السلوكات المحفوفة بالمخاطر وحمايتها من أخطار الفكر المتطرف  فرادها وسعيا لوقا ة األسر منتل ية حاجيات أ
وتعزيز البعد الوقائي لديها ع ر التحسيس والتوعية ونشر ثقافة المساواة وإعداد الشباب للحياة الزوجية والمحافظة 

د ة ومساعدة األسر على القيام بوظائفها تجاه على الرابطة الزوجّية واألسرية على أسس المساواة والتربية الوال
مع مراعاة المساواة بين الجنسين و تكافؤ الفرص وذلك من خالل الترفيع من عدد األسر  أفرادها وبالمجتمع

                                                                                 المستفادة من برنامج التمكين اإلجتماعي.                                                                              
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  ااااااااااااااا   

   اااااااااااااا  

      عاااااااا  

    اااااااا    

     ااااااااا   

 ال   اا    

 عاا   اا  ” 

  اال   اا   

         

  أفراد األسر أفراد األسر

أالف فرد  35

من أفراد 

 األسر

جلسات عمل -

جهوية لالطالع على 

كراس الشروط وتركيز 

لجان جهوية في 

 الغرض.

لب استشارة في ط-

 الواليات املبرمجة

فتح وفرز العروض  -

واختيار مكتب 

دراسات أو خبراء في 

 املجال

افقة  - تقديم خدمات املر

 واإلحاطة االجتماعية

تنظيم حمالت تحسيسية -

وتوعوية في املجال التربية 

الوالدية واإلعداد للحياة 

الزوجية والوقاية من 

السلوكات املحفوفة 

فحة الفكر مكاو . باملخاطر 

املتطرف ومنع انتشاره 

 داخل األسرة

نشر ثقافة الحوار وتقبل -

 اآلخر

 التوعية والتحسيس -

 الوساطة العائلية-

 التربية الوالدية-

 .التأهيل للحياة الزوجي-

 

 

 أ.د370

 أ.د100

 ا د 317
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   ل ل      ئ         ت  إل   ز ت     ص         : .17

وذلك في اطار تنفيذ مكونات الخطة الوطنية لألسرة وحاجة  2017بدا ة من سنة ين االجتماعي لألسر انطلق برنامج التمك
األسر وخاصة بالمناطق الداخلية  الى خدمات تستجيب الى مشاغلهم وتساعدهم على بناء أسرمتوازنة قادرة على 

ر وحمايتها من أخطار الفكر المتطرف السلوكات المحفوفة بالمخاط تل ية حاجيات أفرادها وسعيا لوقا ة األسر من
وتعزيز البعد الوقائي لديها ع ر التحسيس والتوعية ونشر ثقافة المساواة وإعداد الشباب للحياة الزوجية والمحافظة 
على الرابطة الزوجّية واألسرية على أسس المساواة والتربية الوالد ة ومساعدة األسر على القيام بوظائفها تجاه 

مع مراعاة المساواة بين الجنسين و تكافؤ الفرص وذلك من خالل الترفيع من عدد األسر  لمجتمعأفرادها وبا
                                                                        المستفادة من برنامج التمكين اإلجتماعي.                                                                                       
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        2021 

  ااا    ضااا  

   اااا   اااا  

 ااااااااااااااااااا    

 ااااااااااااااا   ت 
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     اا    اا  

   ل       
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  ل ز   

 

  أفراد األسر أفراد األسر

 

جلسات عمل -

جهوية لالطالع على 

كراس الشروط وتركيز 

لجان جهوية في 

 الغرض.

طلب استشارة في -

 الواليات املبرمجة

فتح وفرز العروض  -

واختيار مكتب 

اسات أو خبراء في در 

 املجال

افقة  - تقديم خدمات املر

 واإلحاطة االجتماعية

تنظيم حمالت تحسيسية -

وتوعوية في املجال التربية 

الوالدية واإلعداد للحياة 

الزوجية والوقاية من 

السلوكات املحفوفة 

مكافحة الفكر و . باملخاطر 

املتطرف ومنع انتشاره 

 داخل األسرة

ل نشر ثقافة الحوار وتقب-

 اآلخر

 التوعية والتحسيس -

 الوساطة العائلية-

 التربية الوالدية-

 .التأهيل للحياة الزوجي-

 

 

 أ.د 1430
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 الفاعلين العموميينبطاقات  -2

 المتدخلين

 المرأة واألسرة وتكافؤ الفرصبرنامج في 

 

 

 

 

 

 

 : مركز البحوث والدراسات والتوثير واإلعالم حول المرأة1عدد لطاقة 
 

 وتكافؤ الفرص برنامج المرأة واألسرةالبرنامج ال   يتضمن المؤسسة العمومية:  .1
 

I – التعريب 
 

بإعتماد مقاربة النوع  إنجاز بحوث ودراسات وتكوين وتوثيق وإعالم حول المرأة النشاط الرئيسي: .1
 اإلجتماعي

 مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية صنف "ب"أة :ترتي  المنش .2
  1990أوت  7المؤرخ في  78قانون عدد  مرج  اإلحداث: .3
  1999ماي  31المؤرخ في  1205أمر عدد  مرج  التنظيم اإلدار  والمالي: .4
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    م اء عقد القدرة على اآلداء     بين الوزارة والمؤسسة: القدرة عل  اآلداءتاريخ إمضاء آخر عقد 

 2019 ل ة  و

II –  إطار اآلداء 
 عمل مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة كآلية علمية اإلستراتيجية العامة :  

لوزارة المرأة واألسرة وكبار السن وفق ال رامج الوطنية لل الد التونسية وتماشيا مع اإلستراتيجية 
وآلتي تتلخص بالنسبة  2025-2021 ق لةالوطنية التي رسمتها الوزارة للخمس سنوات الم

  في األهداف التالية:للمركز  
 دعم التمكين اإلقتصادي  للمرأة، /1 -
 دعم التمكين اإلجتماعي /2 -
 دعم تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ومناهضة التمييز ضّد المرأة، /3 -

            ه       ه            :  .1

ل النوع اإلجتماعي إلى معاضدة الخطة الوطنية التي رسمتها  سعى الكريد ف كآلية علمية في مجا
وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن لضبط التوّجهات االستراتيجية وآفاق تطور مؤّشراته على 

( وتتمثل األهداف اإلستراتيجية للكريد ف خالل السنوات 2023-2020المدى المتوّسط )
2020-2023 : 

 : دعم التمكين االقتصادي للمرأة  1 الهدف اإلستراتيجي -

 : دعم التمكين االجتماعي للمرأة  2الهدف اإلستراتيجي  -

 :  دعم تكافؤ الفرص بين الرجال و النساء و مناهضة التمييز ضد المرأة. 3الهدف اإلستراتيجي  -

 

   هم        ت    ه   :3.

ة للنسررراء ودفرررع مشررراركتهّن فررري الحقرررل الثقرررافي ودعرررم القررردرات اإلبداعيررر  دعرررم التمكرررين االقتصرررادي للمررررأة -
 والمساهمة في نشر ثقافة المساواة بين الجنسين
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ودعرررم  تررروفير رصررريد معرفررري ذو عالقرررة برررالتمكين االجتمررراعي للنسررراءدعرررم التمكرررين االجتمررراعي للمررررأة:  -
ام مررن خررالل المسرراهمة فرري دعررم نفرراذ النسرراء إلررى مواقررع القرررار فرري الحقررل العررالمشرراركة فرري الشررأن العررام: 

 الرصد 

 دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين ومناهضة التمييز ضّد المرأة :  -

 توفير رصيد علمي حول أشكال العنف المسلط على النساء، -

 تفعيل االستراتيجية الوطنية إلنتاج مصفوفة المؤشرات الخصوصية  حول العنف الم ني -

 على النوع االجتماعي،

 وعية لمناهضة العنف ضّد النساء،المساهمة في التحسيس والت-

 المساهمة في تنمية قدرات المتدخلين الحكوميين في مجال مناهضة العنف ضد النساء،-

 

عمل المركز من خالل تناوله  لهذه المسائل من مختلف زوا ا اهتمامه البحثية والتدري ية والتوثيقة يو 
بالتحديد وزارة اإلشراف من خالل رصد وتحديد واإلعالمية  إلى إنارة اصحاب القرار والسلط التنفيذ ة و 

واقع هذه الظواهر ودراستها وتحديد اإلشكاليات  والعوائق ومن خالل التوعية والتحسيس  والتدريب و قد 
 رسم المركز األهداف األساسية التي يرمي إلى بلوغها من خالل تناوله لهذه المحاور.

نّية واألولوّيات الّظرفّية التي استوج ها الّسياق المجتمعي، وتندرج مجمل أنشطته ضمن اإلستراتيجّية الوط
 مّتخذة من مقاربة الّنوع اإلجتماعي إطارها المنهجي األفقي.

 : دعم التمدين االقتصاد  للمرأة 1الهدف اإلستراتيجي  -

 :والررد الدراسات و البحوث ت1-1

)القيروان :ادية المحليةحرف النساء والديناميدية االقتص»البحش الموظض للتنمية حول  •
سيواصل الكريد ف البحث الموظف للتنمية بعد نجاحه في واليتي سليانة ومهد ة : وزغوانا
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بعقد اجتماعات  2020وسيقوم  إلى غا ة موفى سنة  2021بواليتي زغوان والقيروان  ابتداءا من 
 تحضيرية علمية وقطاعية.

تم خالل : «مساواة»اد  في إطار برنامج انتاج مؤشرات النو  االجتماعي والتمدين االقتص •
إعداد اإلطار النظري والمنهجي كما تّم  تنظيم الورشات القطاعية  2020الثالثي األول من سنة 

 . 2020واآلن بصدد صياغة التقرير النهائي ق ل موفي    2020خالل شهر س تم ر 

  : دعم التمدين االجتماعي للمرأة 2الهدف اإلستراتيجي 

 االنتاج اإلحصائي :  فينو  االجتماعي مأسسة ال

 تفعيل استراتيجية انتاج مؤشرات العنض المسل  عل  النساء اعتمادا عل  السجالت اإلدارية

قدم مرصد النوع االجتماعي وتكافؤ الفرص بالكريد ف نرررتائج مشروعه المتواصل بالشرالة مع صندوق 
ّيررررة وطنّيرررة إلنترررراج مؤشرررررات العرررنف المسّلررط على النسررراء إرسررررراء استراتيج»األمم المتحدة للسكان حول 

صلب قطاعات الداخلية والعدل والصحة والمرأة والشؤون اإلجتماعية « اعتررمادا عررلى السجرراّلت اإلدارّيررة
 .2019د سم ر  05وذلك يوم 

إلى مأسسة النوع  2015تهدف هذه المبادرة التي انطلق الكريد ف في إنجازها منذ سنة  -
اإلجتماعي في اإلنتاج اإلحصائي الخاص بالعنف ضد النساء مستبقا ما نص عليه القانون 

 38وقد تمدن من إنتاج فيما يتعلق برصد هذه الظاهرة.  2017أوت  11الصادر في  58عدد
 مؤشرا خصوريا لقياس تطورات العنض القائم عل  النو  اإلجتماعي اعتمادا عل  السجالت

 .2017مؤشرا سنة  24اإلدارية لعد أن كان عددها 

حول ارساء االستراتيجية خالل الثالثي األخير من سنة طب  وإردار التقرير النهائي سيتم  -
2020  

تنظيم ورشات قطاعية تدري ية لمرافقة منتجي اإلحصائيات  2021-2020وسيتٌم خالل سنتي  -
وفق رزنامة جديدة في سياق ما بعد الحجر والمؤشرات ذات العالقة بعنف النوع االجتماعي 

 إلعداد المادة التدريبية الخصورية لكل قطا  عل  حدة .  2020وستخص  سنة الصحي 
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 مأسسة النو  االجتماعي في االنتاج األةاديمي -

 : 2020سيتّم أواخر سنة 

ل منها االنطالق في و   التصور العلمي للمجلة المحدمة لمركز الكريديب وإردار العدد األو •
تفعيل الدور البحثي  للكريد ف وإعادة تحديد تموقعه في المنظومة البحثية :  2021خالل سنة

الوطنية والدولية ومساهمته في خلق ديناميكية صلب حقل البحث العلمي وتحديدا في ما يتعلق 
 بإشكاليات النوع االجتماعي.

حول المرأة وفق  سدو للدراساتمنبر اليونإلحياء  2020لما سيقوم بنفس األنشطة إلى موفى  •
  . 2021رزنامة محاضرات تنفذ انطالقا من الثالثي األّول  من سنة 

 دعم مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية 

تطوير  2020إلى غا ة موفى  سيتم: «من هي؟ الخبيرة التونسية؟»تطوير قاعدة البيانات  -
على المستوى التقني «  من هي؟ الخ يرة التونسية» قاعدة ال يانات النوعية المركزة صلب المرصد

 . وإثراؤها وتحيينها إلبراز الكفاءات النسائية الوطنية وتثمين إنجازاتها وإبراز قدراتها

 :التكوينفي مجال 

  " إطالق النسخة الثانية من األلاد مية السياسية " نساء قياد ات من اجل حوكمة مندمجة 

 ص مرافقة وتكوبن عن بعد لفائدة   المستفيدات من ال رامج ورشات تدري ية عن بعد : حص
 التدري ية في مجاالت تدخل المستفيدات وفقا لالحتياجات التي ان ثقت أثناء مجابهة الكورونا 

  أنشطة / تظاهرات "القيادة التغييرية النسائية لصنع الفارق"  : أنشطة مقترحة من طرف نساء
  ية حول القيادة النسائية قياد ات انتفعن بال رامج التدري

  دورات تدري ية / ورشات تدري ية في مجال السالمة الرقمية ومناهضة العنف ضد النساء 
 إطالق العيادات الرقمية 

 المرأة واإلبدا  الّثقافي 
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لحفظ الّذالرة الّنسائّية وتثمينها من خالل إصدار محامل متنوعة ومعارض : االحتفال بثالثينّية المركز-
 :ّية وإبراز المرالمة الّتاريخّية لإلنجازات الّنسائّية وسيرورة تطّورهاوثائق

إصدار الّطبعة الجديدة لمؤّلف حسن حسني ع د الوّهاب: شهيرات الّتونسّيات:بحث تاريخي أدبي  -
في حياة الّنساء الّنوابغ بالقطر الّتونسي من الفتح اإلسالمي إلى الّزمان الحاضر اّلذي قام 

 المؤّلف، ادة طبعه و نشره وذلك بعد إبرام اّتفاقّية مع حفيدالكريد ف بإع

لكتاب شهيرات الّتونسّيات قصد تسليط الّضوء على هذه المنارات    AUDIO-BOOKإنجاز -   
 والّتعريف بمسارهّن لدى الّناشئة،     الّتونسّية 

( Mappingالحديثة ) إنجاز عمل فّني ألّول مّرة بالمركز وذلك باستعمال أحدث التكنولوجيات -
 ستعيد عرض بورتريهات لشخصيات نسائية تونسية أضاءت جدران بهو الكريد ف والالتي أسهمن في 

 بناء تونس الحديثة في مختلف الحقبات التاريخية ويحالي أدوارهن الرياد ة. 

 إنجاز معرض فني  حالي مسيرات الشخصيات التاريخية المتضمنة بكتاب شهيرات التونسيات -

 إنجاز دعائم إعالمّية مختلفة توّثق االحتفال بالّثالثينّية -   

يعّد اإلحتفال لإسناد جائزة :   2019جائزة ز يدة لشير للكتالات النسائية التونسية لعنوان سنة  -
احتفاء بالبعد العالمي )اليوم العالمي للمرأة( والبعد  2019ز يدة لشير للكتالات النسائية التونسية لسنة 

وطني )العيد الوطني للمرأة التونسية( لتثمين وتشجيع اإلبداع األدبي والبحث العلمي، والدفع باإلنتاج ال
العلمي حول المرأة  أو باعتماد مقاربة النوع االجتماعي وتعزيز حضور التونسيات في الحقل الفكري 

دد المحرزات على الجائزة والثقافي والمساهمة في حفظ جزء من التراث الثقافي الوطني. هذا وقد بلغ ع
 .2020إلى سنة  1995محرزة من سنة  146

يتعلق بإحداث وتنظيم  2020أوت  25مؤرخ في  2020لسنة  585أمر حكومي عدد  تم إصدار
الجائزة الوطنية "زبيدة بشير" ألفضل الكتابات النسائية التونسية.، مما سيساهم في إشعاع الجائزة وطنيا 

 محرزات هن مقيمات خارج حدود الوطن 8ف بالكريد ف ال سيما وأن ودوليا و ومزيد التعري

لتوثيق أعمال الموهوبات من نساء تونس في مجاالت الخلق  "بديعات الزمان" عدد جديدإصدار نشرية  
 واالبتكار.
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عرض شريط وثائقي قصير يوثق شهادات للمحرزات الالتي تحصلن على جائزة بشير ويثمن قيمة  
 اء المشهد الثقافي التونسي.الجائزة في إثر 

 

 التكوين في مجالأ : 
 برنامج تدري ي / مرافقة  عتمد   «صمتا انهن  صورن »الفنون  إطالق النسخة األولى من ألاد مية

على تقنية التكوين الحضوري والتكوين عن بعد ذو محاور متكاملة ذات عالقة بالفعل السينمائي 
 بالقيادة التغييرية وحقوق النساء

 تدري ية "الصورة أداة تغيير ومناهضة أشكال التمييز ضد النساء" ورشة 
  

  2020المشاركة في معرض تونس الدولي للكتاش لسنة 
 لتسليط الضوء على أحدث الدراسات العلمية للمركز . •
 للتسويق للمنشورات ذات العالقة بالمرأة والنوع االجتماعي في هذا المحفل الثقافي الدولي. •
اب ودعوتهم لالهتمام بالبحوث الموجهة للمرأة والنوع االجتماعي وكذلك االنفتاح الستقطاب الشب •

 على الحقل األلاد مي لتكون منشورات الكريد ف ضمن المراجع العلمية ببحوثهم الجامعية.
 2019-2018لسنتي ألض دينار  28حوالي المساهمة في تطوير مداخيل المركز :  •
 تونس الدولي للكتاب.إصدار العدد جديد من مجلة معرض   •
 

 االنطالق في إعداد المجلد األول من موسوعة التونسيات
بالتعاون مع اإلدارة الفرعية للبحوث والدراسات والرصد، نؤسس لتقليد علمي هام يبادر به الكريد ف   

ول سعيا لحفظ الذالرة النسائية التونسية وحرصا على توفير المعلومة الدقيقة والموضوعية للباحثين ح
الرائدات والمناضالت وشهيدات الوطن من خالل بوتريهات   عت رن منارات مضيئة في سجل تاريخ 

 تونس  تعت رن إضافة للتحقيق التاريخي وبصمة تونسية متفردة في مجال إصدار الموسوعات،

 : الحجر الصحيخالل فترة زمن الكرونا و أنشطة المركز 

 لقاتنا ال  جزء يعبر عنكمتنو ين الفضاء الواقعي والرقمي، تتحول مع
" لتكون مساحة للتواصل بين مح ي/ات  معلقاتe__لريد ف# مجموعة " الكريد ف# أطلق •

 الكتب وأهل العلم واإلبداع والثقافة والفن من نساء ورجال.

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-FnnZphC5n87IyZ3Xjm2hakKsQsM4ID7IBm0p9onyqtkh8afwKZaej7443njtuRxHK69gtqkeXUWWPK1NFuIKoFd0qn_5VbB1_3GAj1ZlvonHxNDXp0l-Ujb4_8ko_c8jbGoGb9efH0h1FzRFK2_9wnMTUlMlXJHBMrFQ-yPAEVzEdoz3sRaMkXpGvooaaENNdVJTeyHSXlZh4yK36A6toEN0dm8hNPDW1f6Sfkra6xgikQxJO3TXFqdYxZxOInFxMtDJbioFEdfGQKpmCzeO&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-FnnZphC5n87IyZ3Xjm2hakKsQsM4ID7IBm0p9onyqtkh8afwKZaej7443njtuRxHK69gtqkeXUWWPK1NFuIKoFd0qn_5VbB1_3GAj1ZlvonHxNDXp0l-Ujb4_8ko_c8jbGoGb9efH0h1FzRFK2_9wnMTUlMlXJHBMrFQ-yPAEVzEdoz3sRaMkXpGvooaaENNdVJTeyHSXlZh4yK36A6toEN0dm8hNPDW1f6Sfkra6xgikQxJO3TXFqdYxZxOInFxMtDJbioFEdfGQKpmCzeO&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-FnnZphC5n87IyZ3Xjm2hakKsQsM4ID7IBm0p9onyqtkh8afwKZaej7443njtuRxHK69gtqkeXUWWPK1NFuIKoFd0qn_5VbB1_3GAj1ZlvonHxNDXp0l-Ujb4_8ko_c8jbGoGb9efH0h1FzRFK2_9wnMTUlMlXJHBMrFQ-yPAEVzEdoz3sRaMkXpGvooaaENNdVJTeyHSXlZh4yK36A6toEN0dm8hNPDW1f6Sfkra6xgikQxJO3TXFqdYxZxOInFxMtDJbioFEdfGQKpmCzeO&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-FnnZphC5n87IyZ3Xjm2hakKsQsM4ID7IBm0p9onyqtkh8afwKZaej7443njtuRxHK69gtqkeXUWWPK1NFuIKoFd0qn_5VbB1_3GAj1ZlvonHxNDXp0l-Ujb4_8ko_c8jbGoGb9efH0h1FzRFK2_9wnMTUlMlXJHBMrFQ-yPAEVzEdoz3sRaMkXpGvooaaENNdVJTeyHSXlZh4yK36A6toEN0dm8hNPDW1f6Sfkra6xgikQxJO3TXFqdYxZxOInFxMtDJbioFEdfGQKpmCzeO&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-FnnZphC5n87IyZ3Xjm2hakKsQsM4ID7IBm0p9onyqtkh8afwKZaej7443njtuRxHK69gtqkeXUWWPK1NFuIKoFd0qn_5VbB1_3GAj1ZlvonHxNDXp0l-Ujb4_8ko_c8jbGoGb9efH0h1FzRFK2_9wnMTUlMlXJHBMrFQ-yPAEVzEdoz3sRaMkXpGvooaaENNdVJTeyHSXlZh4yK36A6toEN0dm8hNPDW1f6Sfkra6xgikQxJO3TXFqdYxZxOInFxMtDJbioFEdfGQKpmCzeO&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81_e_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-FnnZphC5n87IyZ3Xjm2hakKsQsM4ID7IBm0p9onyqtkh8afwKZaej7443njtuRxHK69gtqkeXUWWPK1NFuIKoFd0qn_5VbB1_3GAj1ZlvonHxNDXp0l-Ujb4_8ko_c8jbGoGb9efH0h1FzRFK2_9wnMTUlMlXJHBMrFQ-yPAEVzEdoz3sRaMkXpGvooaaENNdVJTeyHSXlZh4yK36A6toEN0dm8hNPDW1f6Sfkra6xgikQxJO3TXFqdYxZxOInFxMtDJbioFEdfGQKpmCzeO&__tn__=*N-UK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81_e_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-FnnZphC5n87IyZ3Xjm2hakKsQsM4ID7IBm0p9onyqtkh8afwKZaej7443njtuRxHK69gtqkeXUWWPK1NFuIKoFd0qn_5VbB1_3GAj1ZlvonHxNDXp0l-Ujb4_8ko_c8jbGoGb9efH0h1FzRFK2_9wnMTUlMlXJHBMrFQ-yPAEVzEdoz3sRaMkXpGvooaaENNdVJTeyHSXlZh4yK36A6toEN0dm8hNPDW1f6Sfkra6xgikQxJO3TXFqdYxZxOInFxMtDJbioFEdfGQKpmCzeO&__tn__=*N-UK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81_e_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-FnnZphC5n87IyZ3Xjm2hakKsQsM4ID7IBm0p9onyqtkh8afwKZaej7443njtuRxHK69gtqkeXUWWPK1NFuIKoFd0qn_5VbB1_3GAj1ZlvonHxNDXp0l-Ujb4_8ko_c8jbGoGb9efH0h1FzRFK2_9wnMTUlMlXJHBMrFQ-yPAEVzEdoz3sRaMkXpGvooaaENNdVJTeyHSXlZh4yK36A6toEN0dm8hNPDW1f6Sfkra6xgikQxJO3TXFqdYxZxOInFxMtDJbioFEdfGQKpmCzeO&__tn__=*N-UK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81_e_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-FnnZphC5n87IyZ3Xjm2hakKsQsM4ID7IBm0p9onyqtkh8afwKZaej7443njtuRxHK69gtqkeXUWWPK1NFuIKoFd0qn_5VbB1_3GAj1ZlvonHxNDXp0l-Ujb4_8ko_c8jbGoGb9efH0h1FzRFK2_9wnMTUlMlXJHBMrFQ-yPAEVzEdoz3sRaMkXpGvooaaENNdVJTeyHSXlZh4yK36A6toEN0dm8hNPDW1f6Sfkra6xgikQxJO3TXFqdYxZxOInFxMtDJbioFEdfGQKpmCzeO&__tn__=*N-UK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81_e_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-FnnZphC5n87IyZ3Xjm2hakKsQsM4ID7IBm0p9onyqtkh8afwKZaej7443njtuRxHK69gtqkeXUWWPK1NFuIKoFd0qn_5VbB1_3GAj1ZlvonHxNDXp0l-Ujb4_8ko_c8jbGoGb9efH0h1FzRFK2_9wnMTUlMlXJHBMrFQ-yPAEVzEdoz3sRaMkXpGvooaaENNdVJTeyHSXlZh4yK36A6toEN0dm8hNPDW1f6Sfkra6xgikQxJO3TXFqdYxZxOInFxMtDJbioFEdfGQKpmCzeO&__tn__=*N-UK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81_e_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-FnnZphC5n87IyZ3Xjm2hakKsQsM4ID7IBm0p9onyqtkh8afwKZaej7443njtuRxHK69gtqkeXUWWPK1NFuIKoFd0qn_5VbB1_3GAj1ZlvonHxNDXp0l-Ujb4_8ko_c8jbGoGb9efH0h1FzRFK2_9wnMTUlMlXJHBMrFQ-yPAEVzEdoz3sRaMkXpGvooaaENNdVJTeyHSXlZh4yK36A6toEN0dm8hNPDW1f6Sfkra6xgikQxJO3TXFqdYxZxOInFxMtDJbioFEdfGQKpmCzeO&__tn__=*N-UK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81_e_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-FnnZphC5n87IyZ3Xjm2hakKsQsM4ID7IBm0p9onyqtkh8afwKZaej7443njtuRxHK69gtqkeXUWWPK1NFuIKoFd0qn_5VbB1_3GAj1ZlvonHxNDXp0l-Ujb4_8ko_c8jbGoGb9efH0h1FzRFK2_9wnMTUlMlXJHBMrFQ-yPAEVzEdoz3sRaMkXpGvooaaENNdVJTeyHSXlZh4yK36A6toEN0dm8hNPDW1f6Sfkra6xgikQxJO3TXFqdYxZxOInFxMtDJbioFEdfGQKpmCzeO&__tn__=*N-UK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81_e_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-FnnZphC5n87IyZ3Xjm2hakKsQsM4ID7IBm0p9onyqtkh8afwKZaej7443njtuRxHK69gtqkeXUWWPK1NFuIKoFd0qn_5VbB1_3GAj1ZlvonHxNDXp0l-Ujb4_8ko_c8jbGoGb9efH0h1FzRFK2_9wnMTUlMlXJHBMrFQ-yPAEVzEdoz3sRaMkXpGvooaaENNdVJTeyHSXlZh4yK36A6toEN0dm8hNPDW1f6Sfkra6xgikQxJO3TXFqdYxZxOInFxMtDJbioFEdfGQKpmCzeO&__tn__=*N-UK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81_e_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-FnnZphC5n87IyZ3Xjm2hakKsQsM4ID7IBm0p9onyqtkh8afwKZaej7443njtuRxHK69gtqkeXUWWPK1NFuIKoFd0qn_5VbB1_3GAj1ZlvonHxNDXp0l-Ujb4_8ko_c8jbGoGb9efH0h1FzRFK2_9wnMTUlMlXJHBMrFQ-yPAEVzEdoz3sRaMkXpGvooaaENNdVJTeyHSXlZh4yK36A6toEN0dm8hNPDW1f6Sfkra6xgikQxJO3TXFqdYxZxOInFxMtDJbioFEdfGQKpmCzeO&__tn__=*N-UK-y-R


2021المشروع السنوي للقدرة على االداء لسنة   195 

 

 عرض الكريد ف من خالل هذه المجموعة تجارب النساء في مجال الكتابة والبحث والفن... كما  •
التوثيق كمركز مختص في قضا ا النساء بدءا برصيده الوثائقي المتفرد   عرض ما  مّيزه في مجال

 وصوال الى أشرطة الفيديو التي توثق نجاحات عدد من الم دعات التونسيات.
معلقات بين األدب والشعر والفن التشكيلي والسينمائي والذالرة النسائية ... لتذهب .eتراواح الرر •

 بكن/بكم الى حيث ترقون ..

 

 :  دعم تكافؤ الفرص بين الرجال و النساء و مناهضة التمييز  د المرأة. 3اإلستراتيجي الهدف 

 الدراسات و البحوث :  ت1-
 

 Women Safety Audit أمن النساء   تدقير دراسة نوعّية حول "  - 
  2020وستكون جاهزة للتوزيع في الثالثي الرابع لسنةتحت النشر الدراسة . 
  عقد اجتماعات علمية تحضيرية لمواصلة 2020سيتم إلى غا ة موفى 

 2021ابتداءا من جانفي « أمن النساء في المناطر الحدودية»البحث وإنجاز دراسة حول  
 
حددددددددش موّظددددددددض للوقايددددددددة مددددددددن التطددددددددّرف العنيددددددددب حددددددددول " دور الّنسدددددددداء والشددددددددباش مددددددددن ل -

 الجنسين في الوقاية من التطرف العنيب
ختصاصات والتشاركية مع مجتمع البحث ومؤسسات المجتمع  عتمد البحث على المقاربة متعددة اال

المدني والفاعلين الحكوميين بهدف وضع استراتيجيات للوقا ة من التطرف العنيف على ضوء 
 خصوصيات الواقع االجتماعي والثقافي واالقتصادي المحلي. 

 مدنين وجندوبة ونابل  االنطالق في استغالل معطيات البحث الميداني المنجز بوال ات المهد ة، سوسة،
ورشات جهوية ببتونس الك رى والقيروان وتوزر مرفقا   2020مواصلة العمل الميداني إلى موفى 

لتنمية قدرات الفاعلين الحدوميين وغير الحدوميين في  وبأنشطة ميدانية بالشرالة مع مركز د كاف
 الوقاية من التطرف العنيب.

 تحسيسية منطلقها أهّم مخرجات العمل الميدانيوضع تصور لحملة  وسيتمّ             
 

 دراسة عامالت المنازل: المسارات والمعيش والتموق  االجتماعّي  -
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ندوة لعرض النتائج النهائية الّدراسة بمناسبة االحتفال بالعيد العالمي  2020مارس  05تّم تنظيم يوم 
  للمرأة، 

 نجاز.بصدد اال طبع وإصدار التقرير الّنهائي للّدراسة
تّم تكوين لجنة تعنى بإعداد إطار قانوني لحما ة عامالت المنازل على ضوء التوصيات المن ثقة عن 

الدراسة وتّم إبرام اتفاقية بين الوزارة ومؤسسة مالية إلسناد عامالت المنازل قروض صغرى لمجابهة 
 تبعات الحجر الصحي العام وما انجر عنه من انقطاع للنشا 

على أوامر حكومية تتعلق بالتنظيم القانوني  2020أوت  12الوزاري المنعقد يوم مصادقة المجلس 
 للعمل المنزلي.

 
 العنض المبني عل  النو  االجتماعي المسل  عل  المراهقات وحاجياتهن من حيش الخدمات -

نامج أنجز الكريد ف  هذه الدراسة النوعية بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان في إطار ال ر 
 المشترك لتحسين خدمات التعهد بالنساء والفتيات ضحا ا العنف.

يوم من النشا  لوضع  16وأبرزت النتائج األولّية للدراسة التي تم تقد مه في إطار الحملة الدولية     
 58حّد للعنف ضّد النساء أن جّل المراهقات المستجوبات  جهلن كّل ما يتعلق بالقانون األساسي عدد

بحقوقهّن في مجال الصّحة الجنسّية واالنجابّية وبالخدمات التي تسديها الهيالل المختصة  2017لسنة 
في المجال وأن مفهوم العنف ينحصر في العنف الجسدي الذي ينتج عن الهيمنة الذكورية داخل 

عدم قدرتهن العالقات األسرّية وحتى العالقات الحميمّية إضافة الستبطانّهن للعنف الّلفظي أو الّنفسي ل
ةما أّن الكريديب لصدد إنجاز م  على تصنيفه كأشكال عنف مسلط عليهّن.وبناء على هذه النتائج، 

نفس الشريك  وعل  إثر تقديم النتائج النهائية للدراسة لحملة تحسيسية في الصدد خالل الثالثي 
 .2020الرال  من 

 
في إنجاز دراستين تتناوالن إشداليات  سينطلر الكريديب  2020وابتداء من الثالثي الرال  لسنة 

العنض القائم عل  النو  االجتماعي في العديد من الجوان  :متالعة معيش وأو ا  الفئات النسائية 
الخصورية لالتحليل العلمي متعدد االختصارات من خالل إنجاز دراستين نوعيتين أولهما حول 

ا كما سيشر  المركز في 2021-2020هشة )الهجرة النسائية وثانيهما حول الفئات النسائية ال
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إنجاز دراسة وطنية حول تكلفة العنض المسل  عل  النساء والفتيات في تونس والتي تمتّد عل سنتين 
 2022 و 2021
 

 :التكوين  في مجال
  عداد دليل حول تقنيات استقبال وتوجيه النساء ضحا ا العنف من ق ل متدخلي الصف األول من ا

 خليقوات األمن الدا
  تدريب في مجال تقنيات االستقبال والتوجيه للنساء ضحا ا العنف موجه لفائدة العاملين/العامالت

 في مرالز االستمرار

  في إطار برنامج تكويني ينظمه الكريد ف بدعم من مؤسسة فريد ش اي رت حول "استقبال وتوجيه
وضمان التعهد الجيد  58/2017النساء ضحا ا العنف"،  سعي الكريد ف إلى تفعيل القانون عدد 

لك \بالنساء واالطفال ضحا ا العنف من طرف متدخلي/ات الصف األول في القطاع األمني. و
إطار من المكلفين/ات بمنظومة  50دورتي تكوين متوازيتين جديدتين لفائدة  2020تّم تنظيم 

 االستمرار من سلكي الحرس والشرطة في كل من وال ة نابل، زغوان وسوسة.

 النساء والعنض السياسي" ورشات تحسيسية حولمّ  تنظيم سيت" 

 

 

 :واالتصالاإلعالم  في مجال

 النساء في الفضاء الرقمي : الفيس وك نموذجا دراسة العنف المسلط على » 
 النساء في الفضاء الرقمي :  دراسة العنف المسلط على» إطالق حملة واب على ضوء نتائج

 « الفيس وك نموذجا
  والالجئين/ات  ات ين/برنامج  توعوي  حول العنف المسلط ضّد المهاجر  إنجازاالنطالق في

 بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان 
  حملة رقمية لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء  بدعم منFNUAP 
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في إطار سعيه لمناهضة جميع أشكال العنف الم ني على النوع االجتماعي خاصة منه المسّلط  •
وهي  تنوع_مساواة طلق الكريد ف بالشرالة مع صندوق األمم المتحدة للسكان حملة  ضد النساء،  

ية تهدف لتوعية التونسيين/ات بضرورة احترام حقوق االنسان عامة والقوانين ذات حملة ميدان
 العالقة بمجال حقوق المهاجرت/اين والالجئات/ين خاصة.

والمتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة و  2017لسنة  58القانون_من بين هذه القوانين نذكر 
 والمتعلق بمناهضة االتجار باألشخاص. 2016لسنة  61القانون_

 : أنشطة المركز خالل فترة الحجر الصحيمناهضة العنض  د النساء زمن الكرونا والحجر الصحي

 في وسائل التواصل االجتماعي 58/2017بث ومضة توعوية حول القانون  •

كد على مواصلة وجاهزية الوحدات التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص ومضة تحسيسية تؤ  •
 المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة 

على الضحية  نشر الئحة حقوق المرأة والفتاة ضحا ا العنف التي تلزم عون األمن على قراءتها -
عند تقد م الشكوى بوسائل التواصل االجتماعي وبالمرالز المعنية بإيواء النساء الضحا ا العنف 

 K 32.8ا وبلغت نسبة مشاهدة المنشور زمن الكورون

 

 

  
 إالبوالة العاّمة و التوثيقية 

ا و البّوالة  العامة والتوثيقة للمركز SIGBتثبيت المنّصة المدمجة للّتصّرف في المدتبة ) •
(Portail 2021-2020ا: 

ع ينخر  المشروع ضمن سياسة المركز للتوثيق والنشر واإلتصال واإلعالم حول المرأة و النو  •
اإلجتماعي إعتمادا على التكنولوجيا الحديثة  لتوحيد البحث و التوجيه من خالل بّوابة مختّصة 

في المجال ويهدف مشروع ال وابة التوثيقية إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واإلتصال 
ّيا و لتطوير خدمات المعلومات حول موضوع المرأة التونسّية وذلك قصد نشرها وتوزيعها وطن

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWM0tXzseAa69nsukqouVA3G-FRWtQnHDcDiqknVL3-vvkpDjjifZKuHLAEsH8pMKC4F5EbBoRFW292YkhegUaWj0Uadr09t2HhQ6n6tzd4gS08SGz5Ab7J0vWu_hEp2K0Qp0TdY36v_sYSylN0R0ojXwjz0OFnXGUVPGY1QmbBgCOKs1749C7eDn4x4X8MYZx4HADjSsBHq1ijdsMGlfem2oxMSCk7Xz8T3v3hLkNfAubjrjmiMszDBHfMCCpz1RkZHrXjSvRywDa3mGN63HZ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWM0tXzseAa69nsukqouVA3G-FRWtQnHDcDiqknVL3-vvkpDjjifZKuHLAEsH8pMKC4F5EbBoRFW292YkhegUaWj0Uadr09t2HhQ6n6tzd4gS08SGz5Ab7J0vWu_hEp2K0Qp0TdY36v_sYSylN0R0ojXwjz0OFnXGUVPGY1QmbBgCOKs1749C7eDn4x4X8MYZx4HADjSsBHq1ijdsMGlfem2oxMSCk7Xz8T3v3hLkNfAubjrjmiMszDBHfMCCpz1RkZHrXjSvRywDa3mGN63HZ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_58?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWM0tXzseAa69nsukqouVA3G-FRWtQnHDcDiqknVL3-vvkpDjjifZKuHLAEsH8pMKC4F5EbBoRFW292YkhegUaWj0Uadr09t2HhQ6n6tzd4gS08SGz5Ab7J0vWu_hEp2K0Qp0TdY36v_sYSylN0R0ojXwjz0OFnXGUVPGY1QmbBgCOKs1749C7eDn4x4X8MYZx4HADjSsBHq1ijdsMGlfem2oxMSCk7Xz8T3v3hLkNfAubjrjmiMszDBHfMCCpz1RkZHrXjSvRywDa3mGN63HZ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_61?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWM0tXzseAa69nsukqouVA3G-FRWtQnHDcDiqknVL3-vvkpDjjifZKuHLAEsH8pMKC4F5EbBoRFW292YkhegUaWj0Uadr09t2HhQ6n6tzd4gS08SGz5Ab7J0vWu_hEp2K0Qp0TdY36v_sYSylN0R0ojXwjz0OFnXGUVPGY1QmbBgCOKs1749C7eDn4x4X8MYZx4HADjSsBHq1ijdsMGlfem2oxMSCk7Xz8T3v3hLkNfAubjrjmiMszDBHfMCCpz1RkZHrXjSvRywDa3mGN63HZ&__tn__=*NK-R
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دولّيا. كما تساهم ال وابة التوثيقية في توحيد التوجيه و البحث المختّص حول المرأة ليكون المركز 
المرجع العلمي و البحثي و مركز إشعاع من خالل التعريف بالمرأة التونسية التي أصبحت 

نف ضد نموذجا  حتذى به  وتط يقا سياسته اإلستراتيجية  حول النوع اإلجتماعي ومناهضة الع
المرأة وتحسيس المجموعة من أجل التغيير على مستوى السلوكيات والمؤسسات  والمناصرة من 
أجل تط يق القوانين المتعلقة بمقاومة العنف ضد المرأة والوقا ة منه. رقمنة خدماته اإلدارية عن 

إختصاصه و بعد و النفاذ للمعلومات بكل أرياحّية لمختلف المستفيدين و اإلستثمار في خ رته و 
 تمّيزه في مجال النوع االجتماعي

 توحيد البحث و تأطيره، في مرحلة متقّدمة ، من خالل الفهرس الموّحد للمرأة و النوع اإلجتماعي. •
اإلستثمار في تمّيز وخ رة المركز في مجال النوع اإلجتماعي من حيث التكوين عن بعد و بيع  •

 منشوراته من دراسات و كتب و مجاّلت...إلخ
( بالمنّصة المدمجة  credif.org.tnمج و توحيد المحتوى )موقع واب الكريد ف الحالي د •

 للّتصّرف في المكتبة و ال ّوابة.
 رقمنة خدماته اإلدارّية عن بعد والّنفاذ إلى المعلومات بكّل أريحّية لمختلف المستفيدين  •

 

 

 

 نشاط الكريديب خالل فترة الحجر الصحي 

 جتماعية في مجابهة الو اء تعزيز حس المسؤولية اال •
 

 إعداد ونشر فيديوهات تثمن المبادرات الحكومية وغير الحكومية  والمواطنية من الجنسين   •
 k 1.4أقل نسبة مشاهدة-133.1K133.1Kألثر نسبة مشاهدة بوسائل اإلتصال االجتماعي :

 
 معا دة مجهودات الدولة في مجال التوقي من الكورونا 
 



2021المشروع السنوي للقدرة على االداء لسنة   200 

 

حول كيفية التوقي من فيروس الكورونا بوسائل التواصل االجتماعي:بلغت نسبة  نشر معلقات توعوية -
  11K مشاهدة المنشور

إعداد وبث فيديو توعوي موجه لفائدة الفئات الحاملة إلعاقة سمعية بوسائل التواصل االجتماعي:بلغت  -
 121.6نسبة مشاهدة الفيديو 

 
  : العمل اإلداري في فترة األزمات/الوضعيات  القدرة على مواصلةرقمنة وسائل العمل اإلدارية

 االستثنائية 
 

 إتفاقيات شراةة 
الكريد ف اتفاقية شرالة مع منتدى الفيديراليات هذه االتفاقية التي ستستمر حتى عام  أمضى 

، هي جزء من برنامج  تعاون  بعنوان "تمكين المرأة ألدوار قياد ة في منطقة الشرق  2023
: األردن ، المغرب ، تونس" يهدف ال رنامج إلى زيادة قدرة المرأة على تولي األوسط وشمال إفريقيا

األدوار القياد ة وعمليات الحوكمة ؛ تعزيز قدرة النساء والرجال على التأثير في سياسات المساواة 
 بين الجنسين ؛ وعلى الصعيد العالمي تعزيز الشمولية في الحكم.

البحوث والدراسات  لمؤسسات العمومية وحرصا على توفيرسعيا إلى تعزيز العمل المشترك بين ا -
لصناع وصانعات القرار وللباحثين/ات المهتمين/ات بمجال النوع االجتماعي وحقوق النساء، وقع 

 ( اتفاقية تعاون مع معهد تونس للترجمة.2020س تيمر  18الكريد ف اليوم )
 سة فريدريش إي يرتاتفاقية تعاون مع مؤس 2020س تم ر 22أمضى الكريد ف يوم  -

 
في إطار مشروع " من أجل قيادة بلد ة جامعة "المدعم من ق ل الجامعة الكند ة لل لد ات والحكومة  -

اتفاقية تعاون مع المركز الدولي للتنمية المحلية  2020س تم ر  25الكند ة، أمضى الكريد ف يوم 
وطنية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين تعمل هذه االتفاقية على تعزيز أنشطة اللجنة الوالحكم الرشيد.

 النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي
 
اتفاقية تعاون مع المنظمة  أمضى الكريد ففي إطار مشروع ال رنامج التدري ي حول السالمة الرقمية  -

SECDEV الكند ة سالمات 
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 اإلجراءات المصاحبة: 4.

 

     ت           إل     ظ م             ل     ظ    

        ب

التجهيز 

 والبناءات

تنقيح الهيدل 
 التنظيمي و

مالئمته م   
 خصورية المركز
وفتح اآلفاق أمام 
 الكفاءات العاملة له

تنقيح النظام 

األساسي الخاص 

لأعوان المركز 

لإحداث منح 

جديدة تستجي  

لخصورياته 

ةمركز لحش 

وتوثير وإعالم  

 وتكوين  

 

إعداد قانون اإلطار 
و المصادقة عليه 

 لأمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكوين األعوان 
إلةتساش قدرات لرف  

 مؤهالتهم 

التروي  في ميزانية 
 التسيير و التنمية

 تعويض الشغورات

إنجاز دليل 
اإلجراءات اإلدارية 

 والمالية 

تعميم منظومة 
المؤسسة المتكاملة 

 لالكريديب

رقمنة وسائل العمل 
القدرة على اإلدارية : 

العمل مواصلة 
 عن بعد اإلداري 

حل األشكال 

العقاري 

والمصادقة 

النهائية على 

القوائم 

 المالية

 



                                                 
 
 
 

وال  ولة وكبار السنمهمة المرأة واألسرة    2 
 

 

 



                                                 
 
 
 

وال  ولة وكبار السنمهمة المرأة واألسرة    3 
 

 

 

 

III –   2021ميزانية سنةمشرو  الميزانية: ملخ 
 

 د259000 ميزانية التسيير 
 د53000 الموارد الذاتية

 د 1687120 ميزانية التأجير
 د580000 ميزانية التنمية

 د2579120 2021انية سنةالمجمو   العام لميز 
 أد 580 :2021سنة ل لعموميتفاريل مشرو  ميزانية التمويل ا -
 أد 200: 2021حوث والتكوين والتظاهرات لسنة ميزانية الدراسات والب-
 أد 54: 2021ميزانية الجوائز لسنة -
 أد20تجهيزات وأثاث المدات : -
 أد20الرريد الوثائقي :  -
 أد130المخط  المدير  لإلعالمية :  -

o  أد20:السالمة المعلوماتية 
o / تعميم ال وابة التوثيقيةERP/ إقتناء منظومة التصرف في المشاريعmodules gestion de 

projets/برمجية خاصة بمراقبةسيارات المصلحةGPS/ إقتناء منظومة ميكروسفت افيس
2019Microsoft –office 2019 :110أد 

 أد21تجهيزات إعالمية :  -
 أد55رية : إقتناء سيارة إدا -
 أد :80تهيئة مختلفة:  -

o   أد10:تجديد دورات المياه 
o دهن ال نا ة تركيز ممر للمعاقين وتركيز cabineأد20 :لعون الحراسة 
o  لتركيز الطاقة ال ديلة والمتجددة :دراسات مختلفة 

    ت 
       ب 

 
      ز    ع ل

       ء ت
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o لتهيئة بعض فضاءات ومكاتب المركز تماشيا مع الهيكل التنظيمي المقترح 
o أد30:تركيز مصعد اآللي 
o أد20:إقتناء مكيفات 
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 هي جمعية تنموية غير حكوميةالجمعية التونسية للتصرف والتوازن االجتماعي :  1     ـ    

                           )        1     ل   ع    :                          ذي   ض    .1

      (. 2  ع ل      

      ه  ال  ي( ) ال        

                               ع  ــــ  : -

 تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد النفس ي والصحي والقانوني واالجتماعي واالقتصادي ألفراد األسر.             ئ   : .1

     ب      ل   ع    : .2

 1995   ع  إل    :  .3

املؤر   18588وهي مسجلة لدى وزارة الداخلية موجب مرسوم عدد  1995تأسست الجمعية سنة     ع     ظ م  إل   ي        : .4

 (. 2014أكتوبر  9)بتاريخ    APSF2 2014404155تحت تاشيرة   1995اوت  18ب

    خ إ ض ء آ                  ه           ز            ل   ع     ) إذ     (:  ل   

  ت               ز            2019  ل     11 ص      لى              لى     ء      خ 

                            

 

I- :إ        ء 

 

    ة    مع  س راما   وا    من خ    ذه ال قرة   د د م م  ا س را    ة ال امة لل اع  ال موم   ب:  ع     ال          .1

 البرنامج الذي  ن وي  من .

لل  ر  وال وا ن اال  ماع     م ا  ال دخ  ا   ماع  والخبرة نظرا ل  ربة ال م  ة ال ونس ة 

المك سبة     دارة و س  ر مراك  ا رشاد وال و    األسري   م   ذه ال م  ة    ا ار الشراكة مع 

 دارة شؤون األسرة  على موا لة  دارة و س  رمرك  ا رشاد وال و    األسري بال  امن با ة وغار 

 ندوبة وذلك  ناسقا مع الس اسة الق اع ة للو ارة و س را    ة وأ دا  البرنامج الدماء من وال ة 

ال رع  األسرة ومخ   ال نم ة    م ا  دع  وظائ  األسرة و      مكان ها واالر قاء بالخدما  

المقدمة ل ائد ها لمساعدة أ راد األسر على   و ر م ار ه  لم ابهة ب ض المشك   ا   ماع ة 

اد ة والقانون ة وال   ة والن س ة واالر قاء والنهوض به  بما    ء  والمنظومة القانون ة واال   

 وال شر   ة.
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 *األولو ة ا س را   ة األولى:

 مل ا   ا  بدع  وظائ  مخ ل  أ راد األسر المر ادة على المراك  و       ماسكه  وذلك من خ   الق

رشا  ظ   واال  ماع  ل ائدة أ راد األسر وال  هد به  ،  نا رشاد وال و    الن س  والقانون  و

ع) لم  ما وعو ة و  س س ة و كو ن ة ل ائدة األسر  و  موا  ع ذا   لة  بال غ را  ال      شها 

   ار لدىاالن ال رب ة الوالد ة،  أ    الشبا  لل  اة ال و  ة، اال  ار باألشخاص،ا ر ا  ،  ظا رة

 مب ن ب قد البرنامج .الشبا  ( مثلما  و 

 

 ا س را   ة الثان ة:األولو ة *

  ا ة والمرا قة وال  هد باألسر ذا  الو   ا  الخ و  ة المر ادة على مراك  االرشاد ا -

 ك   ال شبوا  اد ال ا   مو   من خ  راد األسر اال   ادي أل مك ن وال و    األسر من خ    ال

  . ة بهم كون ن    الم ا  ب ث المشار ع لل  و  على مشار ع خال مك نه  من مشار ع ومرا قة ال

 

 ا س را   ة الثالثة: األولو ة *

ذلك من والر قاء بالخدما  المقدمة لمخ ل  أ راد األسر من رواد مراك  االرشاد وال و    األسري ا-

 اء (على األد خ     ق   نسبة ر ا للمن    ن بالخدما  المو هة ل ائد ه  )أنظر عقد القدرة

 .) مسا مة مباشرة أو غ ر مباشرة(  د د المسا مة    أ دا  البرنامج: مسا مة مباشرة 

ع   ئ ا م  ا أوأ   األولو ا  واأل دا :  د د أ   األ دا  الخا ة بال اع  ال موم   وال     وا   كل

 مج(.لبرناالها من أ دا  أ دا  وأولو ا  البرنامج)ذكر أ دا  المنشأة/المؤسسة ال موم ة وما  قاب

ا    خدممن أ   أ دا  ال م  ة    ا  ا ة ومرا قة األسر و      دور ا    الم  مع وذلك ب قد 

ع    مام  ددة لكا ة أ راد ا   ماشى وم  لبا  وا   ا ا  ك   هة من ذلك ا  ا ة وا دماج اال

دا  ى وا ا   اد ا   و و ما   ماش والن س  والقانون  والوسا ة ال ائل ة  لى  ان   مك ن األسر

 برنامج االرشاد وال و    االسري. 

ارا   س ثم قد   أ   األنش ة الم هودة لل اع  ال موم  )أ   ا: مؤشرا    س األداء وأ   األنش ة

  مؤشراوالمشار ع الكبرى...( وال    سا   مباشرة      ق   الق   المنشودة للمؤشرا  )ذكر ال

لخاص ا من  ل وا   مع مؤشرا  البرنامج مع ذكر النس  الم و ع   ق قها و   ال دو  الالخا ة ب  با

 بالمؤشرا (.
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 األنش ة األ دا 

 1الهد  

دع  وظائ  مخ ل  

أ راد األسر المر ادة 

 للمرك  و       ماسكه 

 خدما  االس قبا  وال و    الن س  والقانون  واال  ماع  

 

 نم ة الوع  والسلوك ال  اري لدى دورا   كو ن ة و وعو ة ل

 ال رد واألسرة والم  مع

 2الهد  

المرا قة وال  هد باألسر 

ذا  الو   ا  

الخ و  ة المر ادة 

 على المرك  

 

 

 نظ     ص مرا قة و  ا ة  و  هد ن س  وا  ماع  ل ائدة 

 األسر    ا ار ال مك ن اال  ماع  لألسر

 ن دع  القدرا     ا ار ال مكدورا   كو ن ة    ب ث المشار ع و

 اال   ادي لألسر 

 3الهد  

االر قاء بالخدما  

المقدمة لمخ ل  أ راد 

 . األسر من رواد المرك 

  نظ   دورا   كو ن ل ائدة ا  ارا  ال املة بالمرك .

دور ة ل ق    مس وى  قد   Focus groupe نظ     ص     

)  الم غ را   ع بار ك الخدما  ل ائدة األسر مع األخذ ب  ن اال

 ال مر المس وى ال  ل م  ال الة ال ائل ة......(

الموارد  ك  ب)مساندة مال  ة، الم اد ة على ب ض الن وص ال نظ م  ة،  دع   اله:ا  راءا  الم ا بة

 البشر  ة ال رور  ة...(

 الموارد المال ة:

 رك  ا رشاد وال و    األسري ببا ة م  -1

 د  299.480.174ال موم  ببا ة :  من ة ال مو   -
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 د 98.627.700السنة االولى:

 د95.604.147السنة الثان ة : 

 د 105.248.327السنة الثالثة : 

 د 133346.733الموارد الذا   ة: 

 رك  االرشاد وال و    االسري ب   ال  امن : م -2

 د308.209.820من ة ال مو   ال موم  ب   ال  امن: 

 د98.450.784السنة األولى:

 د98.329.516السنة الثان ة : 

 د 111.429.520السنة الثالثة : 

 د 46.703.125الموارد الذا   ة: 

  رك بة  ر   المشروع للمرك  ن  : 

 (07أع اء ال ر   القار ن )

 مد رة المرك  )با ة(

 مل   اداري )ل س قبا (

 م  ر  مال 

 أخ ائ ة ن س ة 

 أخ ائ ة ا  ماع ة

 عاملة نظا ة

  راس

 (  س  البرنامج ال ن  ذي الم بو 02أع اء ال ر   الم  ا د ن )

 أخ ائ ة  انون ة 

 المكونون  والخبراء    اخ  ا ا  م  ددة 

 االمكان ا  اللو س  ة  للمرك  ن : 

 ال  ه  ا  والم د ا 

 ال  اء الداخل :  انة  

 ال  اء الخار  :   انة

 دوب ة ال هو ة لشؤون المراة واالسرةوسائ  الن ق :    ا ار ال  اون مع المن
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 المنظوما  ا ع م  ة  اسو  /الة  باعة 

 شبكا  ا    ا :  ا  /ان رن 

 

 الم  ان ة :

 

 : 2021 قد   عا  ل قد را  م  ان ة ال اع  ال موم   للسنة المال ة 

 Ressources et sources de)وم در ا ) الموارد أ       من   أل     دو   قد  

financements أ   الن قا  )األعباء( المبرم ة للسنة المال ة من ة الدولة و قد را     ذلك  بما

 :مع  بو بها على مس و  ن 2021

 رك  ا رشاد وال و    األسري ببا ة م  -1

 د  299.480.174من ة ال مو   ال موم  ببا ة :  -

 د 98.627.700السنة االولى:

 د95.604.147السنة الثان ة : 

 د 105.248.327لسنة الثالثة : ا

 د 133346.733الموارد الذا   ة: 

 رك  االرشاد وال و    االسري ب   ال  امن : م -2

 د308.209.820من ة ال مو   ال موم  ب   ال  امن: 

 د98.450.784السنة األولى:

 د98.329.516السنة الثان ة : 

 د 111.429.520السنة الثالثة : 

 د 46.703.125الموارد الذا   ة: 

 : بغار الدماءمرك  االرشاد وال و    االسري 

 أد121بغار الدماء: من ة ال مو   ال موم  

 أد60السنة األولى 

 أد61السنة الثان ة: 

 



                                                 
 
 
 

وال  ولة وكبار السنمهمة المرأة واألسرة    10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
 
 
 

وال  ولة وكبار السنمهمة المرأة واألسرة    11 
 

 

 

 

 

 

 ات مؤشرات قيس األداءـــبطاق -

 

 الطفولة لبرنامج
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 1.1.2:مـؤشــــرالبطـاقة 
 

 

  1.1.2:مـؤشــــرلابطـاقة  -1

 1.1.2 المؤشر رمز-2

 نسبةالتحاق األطفال بمؤسسات الطفولة املبكرة:المؤشرتسمية -3

 2020ديسمبر  :تاريخ تحيين المؤشر-4

 

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج الطفولة :البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر-5

 لطفولةقيادة برنامج ا :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر-6

 النهوض بنماء ورفاه األطفال فتياتا وفتيانا : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر-7

 نسب التحاق األطفال بمؤسسات التربية ما قبل الدراسة )رياض األطفال( :تعريفالمؤشر-8

 (ind de résultats:مؤشر نتائج )نوع المؤشر-9

 ، (efficacité socio-économique): مؤشر نجاعة طبيعة المؤشر-10

 حسب البرامج الفرعية )المركزية و الجهوية( البرنامج الفرعي الجهويالتفريعات -11
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 التفاصيل الفنية للمؤشر

إلسقاطات اسنوات حسب  4-3عدد األطفال املولودين في سن (:Formule) طريقة احتساب المؤشر-12

الطفولة)رياض األطفال(/عدد األطفال  الديمغرافية املتحصل عليها من املعهد الوطني لإلحصاء/ عدد مؤسسات

 املسجلين برياض األطفال

 نسبة مائوية وحدة المؤشر:-13

 3ي سن عدد االطفال املسجلين برياض االطفال وعدد االطفال املولودين ف: المؤشر األساسية الحتسابالمعطيات 

 سنوات 5

ية لتجميع املنظومة املعلومات /هويةاملندوبيات الج:رطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش-14

 املعطيات االحصائية ملؤسسات التربية ما قبل الدراسة

 

ملعطيات ااملنظومة املعلوماتية لتجميع  /املندوبيات الجهوية:مصدر المعطيات األساسية الحتسابالمؤشر-15

 االحصائية ملؤسسات التربية ما قبل الدراسة

 2020ديسمبر  : تاريخ توفّر المؤشر-16

 45(: Valeur cible de l’indicateur)7للمؤشرالقيمة المستهدفة -17

 :القيمة املستهدفة حسب البرامج الفرعية

 السيدة أسماء املاطوس ي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج-18

 

                                                           
أكثر( أو الطويل ) قيمة على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 7

 . هامع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بمستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 إنجازات

2020 

 التقديـرات

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 55 50 47 45 42 36 34النسبة طفال بمؤسسات نسبة التحاق األ 
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III.         ء        ئ    

 

 :  ل                       هم                      ق-19

 

 

القيمة 

املستهدفة 

 للمؤشر 

القيمة 

املستهدفة 

حسب 

البرامج 

 الفرعية

 تقديرات

 املؤشر

 2021لسنة 

 األنشطة التدخالت

 ديراتتق

 تماداتإع

 لألنشطة

 2021لسنة 

 

  

65 

  -  برنعععععععععععععامج النهعععععععععععععوض

 بالطفولعععععععععة املبكعععععععععرة:

ـــذ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلة تنفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مواصـ

ـــــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــامج بجميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البرنـــ

ـــــاع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات وانتفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الواليـ

ــــال  10.000 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طفـ

ـــة  ــ ــ ــ ـــي منحــ ــ ــ ــ ـــــع فــ ــ ــ والترفيــ

خــــــــــــــــــــــالص الشــــــــــــــــــــــهري 

ـــن  ــ ـــــد مــ ـــل الواحــ ــ للطفــ

ــــى  25 ــ ـــهريا الـ ــ ـــــار شــ دينــ

 دينار شهريا 50

 -رنـــامج اعـــادة إحيـــاء ب

ريــــــــــــــــــــــــــاض االطفــــــــــــــــــــــــــال 

 البلدية:

 م.د )تعهدا 4.5

 

 

 

 

 

 

 م د )تعهداا 2

 املائوية الطفولة املبكرة
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 ـــــاءات برنــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ امج فضـ

ـــــرة:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة املبكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطفولــ

دعم هذه املؤسسـات 

 بإطارات تربوية 

 

 (    عل           : limites       هم      ئ  )-20

  تعتبر االنتدابات في مجال الطفولة من اإلشكاليات الرئيسة التي تعيق انطالق بعض رياض األطفال

الطفولة املبكرة( في ممارسة النشاط وقبول األطفال وبالتالي عدم القدرة على )البلدية أو فضاءات 

لتمتع بخدمات التربية ما قبل الدراسة خاصة سنوات من ا 4-3استقطاب عدد هام من األطفال في سن 

 في املناطق النائية ذات األولوية والتي تشهد ضعفا في نسبة التغطية

  النهوض بالطفولة املبكرة وهو ما أدى إلى عزوف بعض املؤسسات ضعف في املنحة املسندة في برنامج

)رياض األطفال( من االنخراط فيه وبالتالي عدم تحقيق الهدف املرجو منه واملتعلق خاصة بتنفيع أكثر 

 عدد من األطفال  املستحقين واملستهدفين

 كرةضعف اإلمكانيات املادية والبشرية في التكوين خاصة في مجال الطفولة املب 
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  2 .2.1:مـؤشــــرالبطـاقة 
 

 1.1.2          ز 

        :      نسبة تطور انتفاع األطفال بخدمات التنشيط التربوي االجتماعي 

 :             2021ديسمبر     خ 

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 برنامج الطفولةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1

 قيادة برنامج الطفولةي الذي يرجع إليه المؤشر:البرنامج الفرع .2

 تعزيز تنمية ورفاه األطفال فتيات وفتيان        ذي    ع إ  ه       : .3

 معدل تطور النفاذ إلى خدمات التنشيط التربوي االجتماعي ع         : .4

 (ind de résultatsمؤشر نتائج )نوع المؤشر: .5

 ،(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة طبيعة المؤشر: .6
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 حسب البرامج الفرعية )المركزية و الجهوية( البرنامج الفرعي الجهويالتفريعات  .7

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

العددالجملي لألطفال املستفيدين بخدمات (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .8

خدمات العدد الجملي لألطفال املستفيدين ب –التنشيطالتربوي االجتماعي للسنة الحالية 

التنشيط التربوي االجتماعي للسنة املاضية/ العدد الجملي لألطفال املستفيدين بخدمات 

  100التنشيط التربوي االجتماعي للسنة املاضية * 

 نسبة مائويةوحدة المؤشر: .9

 العدد الجملي لألطفالالمؤشر:  األساسية الحتسابالمعطيات  .10

ارة، إستم، املنظومة املعلوماتية ملتابعة األداء)رطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .11

 إستمارةإستبيان...( 

 املندوبيات الجهويةمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .12

 2021ديسمبر : تاريخ توفّر المؤشر .13

معدل تطور النفاذ إلى  ℅5(: indicateur’cible de l Valeur)8للمؤشرالقيمة المستهدفة  .14

 .2023ي االجتماعي سنة خدمات التنشيط التربو 

 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:  .15

 السيدة أسماء املاطوس يالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .16

IV.         ء        ئ    

                                                           
ة على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل ) قيم التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 8

 . هامع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بمستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(
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   ل ل       ئ  ) إل   ز ت(          ت     ص          .17

 

   ل ل      ئ         ت  إل   ز ت     ص         : .18

ونظرا الرتباط هذا املؤشر بعدد األطفال املستفيدين  2021هذا املؤشر جديد وسيتم العمل به بداية من سنة 

دمات التنشيط التربوي االجتماعي ونظرا للظروف الحالية التي تعرفها البالد من حيث انتشار فيروس كوفيد بخ

وتداعياته على املؤسسات العاملة في مجال الطفولة وعلى إقبال األطفال على هذه املؤسسات فقد تم وضع  19

 .تقديرات متواضعة نسبيا وذلك مراعاة للوضعية الحالية

 :             م         .19

 

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 اإلنجازات

2019 

 التقديـرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 

معدل تطور النفاذ إلى خدمات 

 شيط التربوي االجتماعيالتن

النسبة 

℅5 %2 %1      املائوية  
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  ل    :                    هم                      ق .20

 

  القيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهدفة 

 للمؤشر 

  القيمـــة املســــتهدفة حســــب

 البرامج الفرعية
 املؤشر تقديرات 

  2021لسنة 

 التدخالت  األنشطة 

 تقديرات

 اإلعتمادات

 لألنشطة 

 2021لسنة 

: املؤشر

تطور معدل 

النفاذ إلى 

خدمات 

التنشيط التربوي 

 االجتماعي

 5℅  معـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

تطـــور النفـــاذ إلـــى 

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات 

التنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط 

التربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي 

االجتمـــــاعي ســـــنة 

2023 

 -  1℅   -  برمجة تهيئة

 نوادي األطفال 

جـــــــة إقتنـــــــاء برم -

نـــوادي  4وتجهيـــز 

 أطفال متنقلة 

اقتنـــاء حافلـــة - 

متنقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

لإلعالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 م د )تعهداا 3
 

أد )تعهداا 600  

 

 

أد )تعهداا 300  
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 املوجهة للطفل

 (    عل           : limites       هم      ئ  ) .21

 صعوبة جمع املعلومات اإلحصائية وعدم دقتها في بعض األحيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2.2: ـ  ــــ     ـ    

  1.2.2:مـؤشــــرالبطـاقة -1
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 1.2.2 المؤشر رمز-2

 طفال املهددين من مجموع اإلشعارات الواردة على مندوبيالتعهد باأل  نسبة :المؤشرتسمية -3

 حماية الطفولة

 2021مارس :تاريخ تحيين المؤشر4-

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج الطفولة :البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر6-

 قيادة برنامج الطفولة :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر7-

 النهوض بحماية األطفال فتياتا وفتيانا من جميع أشكال التهديدؤشر :الهدف الذي يرجع إليه الم8-

موع يمكننا هذا املؤشر من التعرف على مجموع األطفال املتعهد بهم من مج       :  ع    -9

 ية سواء كانت اجتماعية أو قضائيةالبالغات الواردة أي عدد عدد األطفال املتمتعين بخدمات الحما

 (ind de résultatsنتائج ) :مؤشرنوع المؤشر10-

 ، (efficacité socio-économique): مؤشر نجاعة طبيعة المؤشر11-

 حسب البرامج الفرعية )المركزية و الجهوية( البرنامج الفرعي الجهويالتفريعات 12-

 

 التفاصيل الفنية للمؤشر

 (:Formule) طريقة احتساب المؤشر14-

 نسبة مائوية :وحدة المؤشر15-

 تقدير وضعية التهديد من قبل مندوبي حماية الطفولةالمؤشر:باألساسية الحتساطيات المع16-

داء، ماتية ملتابعة األ املنظومة املعلو ) :           ع    ع   ت         ال    ب       -17

 منظومة معلوماتية. إستمارة، إستبيان...( 
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ماية ملندوبي ح ب الجهويةلواردة على املكاتامللفات ا : ص      ع   ت         ال    ب       -18

 الطفولة

 جانفي من كل سنة: تاريخ توفّر المؤشر19-

 (: Valeur cible de l’indicateur)9للمؤشرالقيمة المستهدفة 20-

 الفرعية:القيمة المستهدفة حسب البرامج21-

 املندوب العام لحماية الطفولةالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج: 22-

 

 في نتائج المؤشرقراءة 

 

 

  رات الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقدي .21

 

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:23-

                                                           
على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل ) قيمة  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 9

 . هامع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة براتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(مستّمدة من توجه إست

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 اإلنجازات

2020 

 التقديـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 نسبةالتعهد باألطفال املهددين

على  من مجموع اإلشعارات الوارد

 مندوبي حماية الطفولة

النسبة 

 100 98 95 93 90 78 82 المائوية
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ترتفع نسبة التعهدات بارتفاع اإلشعارات الواردة على مندوبي حماية الطفولة كما يرتبط هذا املؤشر كذلك 

ة معرفة بمدى وعي املواطن ومؤسسات الدولة واملجتمع املدني بإشعار مؤسسة مندوب حماية الطفولة وخاص

 املهام والخدمات املقدمة من قبل املؤسسة.

ويعمل مكتب املندوب العام لحماية الطفولة على تحسيس الوزارات املعنية بالطفولة كوزارة التربية والصحة 

والشؤون االجتماعية واملجتمع املدني بواجب اشعار مندوب حماية الطفولة بوضعيات تهديد األطفال إلى جانب 

منا من خالل إعدادنا لخارطة نظام حماية الطفولة في تونس وهو ما يسمح بالتعريف بمشموالت التعريف بمها

 كل هيكل وتوجيه تدخالته. 

 

 للمؤشر:القيمة المستهدفة أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق25-

 

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر 

القيمة المستهدفة 

حسب البرامج 

 الفرعية

 تقديرات

 المؤشر

سنة ل

2021 

 األنشطة تدخالتال

 تقديرات

 اإلعتمادات

 لألنشطة 

 2021لسنة 

 

  95 -    تجهيرررررررررررررررز مكاترررررررررررررررب
منررررررررررررررردوبي حما رررررررررررررررة 

 الطفولة

  

  أد  15تخصررررررررررررررررريص
لتسررررررررررررررريير مكاترررررررررررررررب 
منررررررررررررررردوبي حما رررررررررررررررة 

 الطفولة

  أد  2تخصرررررررررررررررررررررررريص
تررررررررررررررردخالت لفائررررررررررررررردة 
مكاتررررررررررررررب منرررررررررررررردوبي 

أ د  200

 )تعهدا(

أد  200و 

 دفعا

 

 أد 360

 

 أد 48
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 حما ة الطفولة

 

 

 (المتعلقة بالمؤشر : limitesلنقائص )تحديد أهم ا26-

عدم وعي املواطنين أو الهياكل األخرى الرسمية أو املجتماع املدني بصالحيات والخدمات املقدمة من قبل 

مؤسسة مندوب حماية الطفولة مما يؤدي إلى ارتفاع عدد اإلشعارات نظرا للبالغات املقدمة دون التعهد بها من 

 ألسباب راجعة إلى عدم االختصاص في مسائل محددة.  قبل مندوب حماية الطفولة 
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     2.2.2: ـ  ــــ     ـ 
 

 2.2.2:          ز 

 :            نسبة  اإلدماجاالجتماعي لألطفال املتعهد بهم فتياتا وفتيانا 

               آخر السنة التربوية:     خ 

 

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 الطفولة   المؤشر:البرنامج الذي  ر ع  ل .1

 حماية األطفال وضمان حقوقهمالبرنامج ال رع  الذي  ر ع  ل   المؤشر:  .2

 تطوير جودة الخدمات لفائدة األطفال املهددينالهد  الذي  ر ع  ل   المؤشر:  .3

يـــتم إدمـــاج األطفــال املهـــددين عـــن طريــق إلدمـــاجهم بعـــائلتهم   ر ممم  المؤشر) و ممم   الم ممما   (:  .4

الت بديلـــة أو أدمـــاج بالتشـــغيل أو إدمـــاج بـــالزواج وذلـــك حـــين التأكـــد النهـــائي مـــن زوال البيولوجيـــة او عـــائ

 حالة التهديد وإمكانية  إدماج الطفل.

(/ Ind de produit( / مؤشر من وج )ind de résultatsمؤشر ن ائج ) نوع المؤشر: .5

 (Ind d’activitéمؤشر نشا  )

،      (efficacité socio-économique)   ،         (qualité)           : ب  ة المؤشر .6

 (( efficience   ل   
 ()  ب      تال  ر  ا : .7

 

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

  

 / عدد األطفال املقيمين باملراكز املندمجة 100عدد األطفال املدمجين *) ر قة ا  سا  المؤشر:  .1

 إناث و ذكور 

 %و دة المؤشر:  .2

 عدد األطفال املدمجين إناث وذكور، ر: الم   ا  األساس ة ال  سا  المؤش .3

 منظومة املراكز املندمجة، :  ر قة    م ع الم   ا  االساس ة ال  سا  المؤشر .4

 املراكز املندمجة م در الم   ا  األساس ة ال  سا  المؤشر: .5

 آخر السنة ار خ  و ر المؤشر: .6
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 :الق مة المس هد ة للمؤشر .7

 بالطيب ةيلالسيدة جمالمسؤو  عن المؤشر بالبرنامج: .8

 

 

 

III. قراءة في نتائج المؤشر 

 

  ل ل       ئ  ) إل   ز ت(          ت     ص         : .1
 

 

 

 

   ل ل   عل ق      ئ         ت  إل   ز ت     ص         : .2

 

 :بالتدقيق في النتائج نالحظ صعوبة عملية اإلدماج وذلك يعود للعديد من األسباب 

عجز املؤسسات على إيجاد حلول إلدماج األطفال بعائالتهم نظرا للظروف الصعبة التي تعيشها 

 والتي تسبب تهديد للطفل.العائلة 

 صعوبة اإلدماج بسوق الشغل في السنوات األخيرة. 

   م                     :4 

 الوحدة  الهدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
 تقديرات

1720  2018 2019 2021 2022 2022 

نسبة اإلدماج :2.2 .2املؤشر

االجتماعي لألطفال املتعهد بهم فتياتا 

 وفتيانا

% 6.5 9.13 18.4 10.29 11 11.5 12.5 
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  هم                      ق                  ل    : .1
 

 

       

          

  ل    

2022 

       ت

       

     2021 

       الت        هم 

       ت

  إل      ت

     أل      

2021 

نسبة :2.2.2املؤشر

اإلدماج االجتماعي 

لألطفال املتعهد بهم 

 فتياتا وفتيانا

 

 .12.5  11 

 - شـــروع حيـــاة خـــاص بكـــل طفـــل منـــذ قبولـــه مإعـــداد

 باملؤسسة

 - ذ مشروع حياة الطفلمتابعة تقدم تنفي 

 - إعداد الطفل لالدماج 

  

 
 

 .متابعة إنجاز مشروع الحياة الخاص بكل طفل 

  ضعيات األطفال املكفولين بمؤسسات الرعاية.مزيد متابعة و 

 .دعم املهارات الحياتية لألطفال للتعويل على الذات وإدماجهم 

 

        هم       ئ      عل          : .2

 - .تدعيم قدرات املتدخلين في  عملية اإلدماج وذلك ببرمجة دورات تكوينية 

 - ائص املسجلة بكل مؤسسة(.سب النقتوفير وسائل العمل لتسهيل عملية اإلدماج )ح 
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 3.2.2:مـؤشــــرالبطـاقة 
 

 3.2.2:          ز 

  :            نسبة األطفال في وضعيات الهشاشة املنتفعين ببرنامج بالتعهد الالمؤسساتي: 

              آ                 :     خ 
 

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 

        البرنامج الذي  ر ع  ل   المؤشر: .1
            ل  ض         مالبرنامج ال رع  الذي  ر ع  ل   المؤشر:  .2
 النهوض بحماية األطفال فتياتا وفتيانا من جميع أشكال التهديدالهد  الذي  ر ع  ل   المؤشر:  .3

الرعايــة بالعائلــة هــو برنــامج يســتهدف فقــط األطفــال املقيمــين   ر مم  المؤشر) و مم   الم مما   (:  .4

مجــة والــذين تشــكوا عــائالتهم عجــزا ماديــا وغيــر معرضــين ألي حالــة تهديــد أخــرى، يهــدف إلــى بــاملراكز املند

 . مرافقة العائلة )عائلة طبيعية أو بديلة( ومساعدتها على استرجاع دورها في اإلحاطة بطفلها

(/ Ind de produit( / مؤشر من وج )ind de résultatsمؤشر ن ائج ) نوع المؤشر: .5

 (Ind d’activitéمؤشر نشا  )

،      (efficacité socio-économique)،            (qualité)           : ب  ة المؤشر .6

 (( efficience   ل   
 ()  ب      تال  ر  ا : .7

 

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

 

/ عدد األطفال  100عدد األطفال املنتفعين ببرنامج اإليداع بالعائلة*) ر قة ا  سا  المؤشر:  .9

 باملراكز املندمجة املقيمين

 %و دة المؤشر:  .10

 ، عدد األطفال املنتفعين ببرنامج اإليداع بالعائلةالم   ا  األساس ة ال  سا  المؤشر:  .11
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 ، منظومة املراكز املندمجة:  ر قة    م ع الم   ا  االساس ة ال  سا  المؤشر .12

 املراكز املندمجةم در الم   ا  األساس ة ال  سا  المؤشر: .13

 آخر السنةالمؤشر: ار خ  و ر  .14

 :الق مة المس هد ة للمؤشر .15

 السيدة جميلة بالطيبالمسؤو  عن المؤشر بالبرنامج: .16

 

III. قراءة في نتائج المؤشر 

 

  ل ل       ئ  ) إل   ز ت(          ت     ص         : .1
 

 

 

   ل ل   عل ق      ئ         ت  إل   ز ت     ص         :.2

يعود إلى غلق بعض الوحدات باإلقامة على  2020بالتدقيق في النتائج نالحظ أن ارتفاع النسبة سنة 

دة الذكور باملركز املندمج بباردو وغلق وحدتي الحياة باملركز املندمج ببنقردان )مشكل على غرار وح

مستوى البنية التحية للمؤسسة( كذلك غلق وحدتي حياة باملركز املندمج بحفوز  ويعود ذلك لعدم 

بوية منذ وجود إطارات تربوية ترغب في العمل الداخلي إضافة لتوقف الوزارة على انتدابات إطارات تر 

وهو ما ساهم في سعي فريق العمل باملراكز املندمجة إليجاد حلول بإدراج األطفال املقيمين  2016سنة 

ببرنامج اإليداع العائلي شريطة توفر الشروط الضرورية لالنتفاع ببرنامج املنصوص عليها باملنشور عدد 

ابعة  الخاصة باألطفال املنتفعين الخاص باإليداع العائلي، كما أن مجمل تقارير املت 2012لسنة  5

 الوحدة  الهدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
 تقديرات

1720  2018 2019 2021 2022 2022 

في  لنسبة األطفاع 3.2.2ملؤشر: ا

وضعيات الهشاشة املنتفعين بالتعهد 

 الالمؤسساتي

% 58 53 55 71 72 73 74 
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باإليداع العائلي تؤكد أن برنامج اإليداع العائلي يمكن من تحقيق التوازن النفس ي لألطفال، لذلك 

 .فنسبة إرتفاع األطفال املنتفعين باإليداع العائلي يرتفع من سنة إلى أخرى 

 

 

 

 

 :  م                   . 3

 

 

 

 

    ق                  ل    : هم                    .4

 

       

          

  ل    

       ت

       

     2021 

       الت        هم 

       ت

  إل      ت

 أل          

2021 
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نسبة ع 3.2.2املؤشر: 

في وضعيات  لاألطفا

الهشاشة املنتفعين 

بالتعهد 

 الالمؤسساتي

  

 2020سنة 

71 

 

 

72 

 -  ــائلي إنجـــــــاز التقريـــــــر الســـــــنوي الخـــــــاص باإليـــــــداع العـــــ

 .2020لسنة 

 - ل وعائالتهم.زيارات متابعة لألطفا 

  

أد املنحة  585

الجملية املسندة 

مدرجة بميزانيات 

 املراكز املندمجة

 

        هم       ئ      عل          :5

 تدعيم قدرات املتدخلين في برنامج اإليداع العائلي وذلك ببرمجة دورات تكوينية. -

ملسجلة ر وسائل العمل ملتابعة األطفال املنتفعين ببرنامج اإليداع العائلي )حسب النقائص اتوفي -

 بكل مؤسسة(.
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 ات مؤشرات قيس األداءـــبطاق -1

 كبار السن لبرنامج

 

 

 



                                                 
 
 
 

وال  ولة وكبار السنمهمة المرأة واألسرة    33 
 

 



                                                 
 
 
 

وال  ولة وكبار السنمهمة المرأة واألسرة    34 
 

 

 نسبة التعهد لدبار السن لمؤسسات الرعاية :1.1.3 مدؤشددددراللطداقة 
 

 1.1.3 :المؤشر رمز

 .2020أوت  تحيين المؤشر:تاريخ 

 -Iالخصائص العامة للمؤشر 

 برنامج كبار السن. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:.1

دماج وقاية وحماية ، إقيادة برنامج كبار السن ) البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:. 2

 .(ومشاركة

 السن. ضمان ظروف عيش مالئمة لكبار المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه . 3

إليواء الطلبات  مجهود اإلدارة فيما يتعلق باالستجابة ميمّكن هذا المؤشر من تقيي المؤشر: تعريف. 4

هود ، الجبمختلف المراكز الراجعة لها بالنظر، حيث تعكس القدرة على االستجابة لهذه الطلبات

اجات احتيوب خصوصية المبذولة في التعهد بالوضعيات االجتماعية وإيجاد الحلول المالئمة لها حس

 .نكل وضعية، وحسب طاقة استيعاب كل مؤسسة من حيث البنية األساسية واألعوان المباشري

 .كمي مؤشر وع المؤشر:ن. 5

  .:مؤشر نجاعةبيعة المؤشرط. 6

 مؤسسات رعاية كبار السن. :التفريعات. 7

II -التفاصيل الفنية للمؤشر 

 ائها.قبول إيولجملي / عدد المطالب التي تم التعهد بعها وعدد الطلبات ا: طريقة احتساب المؤشر.  1

  .نسبة وحدة المؤشر:.  2

ولها ب التي تم قبعدد المطالطلبات اإليواء/ الجملي لعدد ال  -المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: . 3

.                                                           

تعلقة مراسالت االتحاد والمندوبيات المالمؤشر:  األساسية الحتساب طريقة تجميع المعطيات  .4

 بطلبات االيواء/ مطالب المواطنين الراغبين في االيواء.
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 .الجمعيات االتحاد/ المندوبيات / إحصائيات إدارية /مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5

 كل شهر. : تاريخ توفّر المؤشر  .6

ع م % 80 الرفع من نسبة التعهد بكبار السن بؤسسات الرعاية لتبلغشر: للمؤالقيمة المستهدفة  .7

 .2023سنة   موفى

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8

 .بإدارة كبار السن اليقظة واالدماج االجتماعي، رئيس مصلحة السيد حسان المرموري   

- IIIقراءة في نتائج المؤشر 

 سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1

 

 النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:وتعليق تحليل  .2

 .ات()بالنسبة إلى االنجاز مؤشر جديد -1

ي صورة بهم فالتعهد بكبار السن الفاقدين للسند والراغبين في االيواء واالستجابة إلى مطال -2

 توفر الشروط المطلوبة والشغورات الالزمة بمؤسسات الرعاية.

 

 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
  إنجازات

2020 

 تقديرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

: نسبة 3-1-3المؤشر 
التعهد لدبار السن لمؤسسات 

 .الرعاية
 80% 70%  %60 مؤشر جديد
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 :رسم بياني لتطور المؤشر .3

 

 2021تطور نسبة التعهد بكبار السن بمؤسسات الرعاية سنة 

 

 للمؤشر:  القيمة المستهدفة تحقيقأهم األنشطة المبرمجة ل.  4

 ة.ات الرعايلتعهد بكبار السن المعوزين والعمل على االستجابة إلى مطالبهم المتعلقة بااليواء بمؤسسا -

 اء.االيو دعم لجان القبول باإلطار البشري المختص لدراسة الملفات االجتماعية والصحية لطالبي -

 لعمل بمقاربة مشروع حياة لكل مقيم.تعميم اتوفير أفضل ظروف االقامة لفائدتهم و  -

 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: . 5

ضغط السلط  -الجمعيات -االتحاد -)الوزارة مؤسسات الرعايةااليواء بد الهياكل المتدخلة في تعدّ  -

 .الجهوية والمحلية(

 محدودية طاقة االستيعاب بمؤسسات الرعاية.-

قة نذ سنوات مما يؤثر على ضعف طامالزمة بها بسبب تجميد االنتدابات نقص الموارد البشرية ال -

 استيعاب بعض المؤسسات.

 تهدافي لألعوان واالطارات العاملة بالمؤسسات.غياب التكوين االس -
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 نسبة كبار السن المنتفعين لخدمات القرش :3.1.3 مدؤشددددرالداقة لط
 

 3.1.3 :المؤشر رمز

 .2020أوت  تاريخ تحيين المؤشر:

 -Iالخصائص العامة للمؤشر 

 برنامج كبار السن. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:.1

دماج وقاية وحماية ، إقيادة برنامج كبار السن ) البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:. 2

 (.ومشاركة

 ضمان ظروف عيش مالئمة لكبار السن. المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه . 3

هم سن بمحيطيمكن هذا المؤشر من متابعة نسبة تغطية الخدمات المقدمة لكبار ال مؤشر:ال تعريف. 4

ساهم في تالتي الطبيعي على المستوى الوطني ـ سواء في إطار الفرق المتنقلة أو اإليداع العائلي و

م يخ قيتيسير رعايتهم و الحفاظ على توزانهم النفسي وإعادة إدماجهم في الوسط األسري وترس

 ضامن االجتماعي .الت

 .نتائج كمي / مؤشر وع المؤشر:ن. 5

  .:مؤشر نجاعةبيعة المؤشرط. 6

 لسنالعائالت الكافلة لكبار االمسنين المعوزين بمقر إقامتهم )بالبيت(/  :التفريعات. 7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

ع مبرمة شراكة الممقيس )اعتمادا على قرارات صرف المنح واتفاقيات ال: طريقة احتساب المؤشر .1

 الجمعيات الجهوية والمحلية لرعاية المسنين المسيرة لفرق متنقلة(.

 .نسبة /كمي وحدة المؤشر: .2

لسن عدد كبار االمسنين المنتفعين بخدمات الفرق المتنقلة/  عدد -المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر:  .3

                                                           المكفولين لدى أسر حاضنة.

التنسيق مع المندوبيات الجهوية للمرأة واألسرة / :  المؤشر طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب .4

 .اتفاقيات الشراكة  /قرارات صرف المنحة
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/  وافقةإحصائيات إدارية / ملفات التكفل التي حضيت بالممصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5

 صرف المنح/ التقارير الثالثية الواردة من المندوبيات الجهوية  قرارات

 قلة.اليداع / كل ثالثية بالنسبة إلى الفرق المتنابالنسبة إلى كل شهر : تاريخ توفّر المؤشر .6

الصحية الرفع من نسبة التغطية بالخدمات الرعائية االجتماعية وللمؤشر: القيمة المستهدفة  .7

وي اإلعاقة ذمن مجموع كبار السن  %7والفاقدين لالستقاللية لتبلغ  للمسنين المقيمين ببيوتهم

 .2023سنة   مع موفى(  2014ألف مسن حسب احصائيات  60)

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8

 السن. كبار السيدة هناء المهذبي، أخصائية نفسانية، رئيسة مصلحة الجمعيات والمنظمات بإدارة

 -IIIرقراءة في نتائج المؤش 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -1

 

 خاصة بالمؤشر:النتائج وتقديرات اإلنجازات الوتعليق تحليل  -2

 مؤشر جديد بالنسبة إلى االنجازات. -

ين والفاقد يوتهمالرفع من نسبة التغطية بالخدمات الرعائية االجتماعية والصحية للمسنين المقيمين بب -

 .لالستقاللية الذاتية

سنوات الل الالمكفولين لدى أسر حاضنة، وينتظر أن يتواصل هذا التطور خالترفيع في عدد المسنين  -

 مة وبنسق هام خاصة في ظل الوعي المجتمعي المتنامي باإلحاطة بهذه الفئة.القاد

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 اإلنجازات

2020 

 التقديـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

نسبة كبار السن المنتفعين 
 بخدمات القرب

 % 0.7 % 0.6  %0.5 مؤشر جديد نسبة
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 :سم بياني لتطور المؤشرر -3

 

 للمؤشر:  القيمة المستهدفة أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق. 4

 .السن المكفولين تنظيم زيارات متابعة دورية لكبار -

 .ية للمرأة واألسرةهوعن طريق المندوبيات الجإسناد منح للعائالت الكافلة  -

 نظيم دورات تكوينية موجهة لفائدة األعوان المكلفين بملف كبار السن على مستوى الجهات.ت -

 الوزارة نسيق بينتنظيم ملتقيات توعوية وتحسيسية الستقطاب عائالت راغبة في الكفالة بالتعاون والت -

 وهياكلها الجهوية والجمعيات العاملة في المجال.

ب مزيد تصوينشطتها لالميدانية ألمتابعة الوتطوير وسائل عمل الفرق المتنقلة و انياتاإلمكدعم  -

 تدخالتها. 

 إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات العاملة في المجال. - 

 واق(.س -ياتيةحأعوان إحاطة -تعاقد الجمعيات مع مختصين في المجاالت المذكورة )أطباء -

 فرق المتنقلة.ية قصد صرفها للجمعيات الجهوية والمحلية المسيرة للالجهو تفويض منح للمندوبيات  -

 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:  . 5

 .إلداريتدخل عديد األطراف في تكوين ملفات الكفالة مما يؤثر سلبا على سيرورة الملف ا -

 الكفالة.عائالت راغبة في  استقطابصعوبة في  -

 قلة.معيات المسيرة للفرق المتنضعف الموارد الذاتية للج -
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نسبة التعهد باإلشعارات المتعلقة بحاالت العنف المسلط على كبار السن على تسمية المؤشر: 

 المستوى الوطني

 1.2.3المؤشر رمز

 2019أوت تاريخ تحيين المؤشر:

 -Iالخصائص العامة للمؤشر 

 برنامج كبار السن البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1

 (اركةماج ومشوقاية، حماية ، إدقيادة برنامج كبار السن ) يرجع إليه المؤشر:الفرعي الذي البرنامج  .2

  .لةالمعام حماية كبار السن نساء ورجاال من كل أشكال العنف وسوء الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3

ض قيس مدى تفاعل اإلدارة مع التشكيات والعرائ مكن  ذا المؤشر من  المؤشر: تعريف .4

التهديد قة بدة عليها من كبار السن في محيطهم الطبيعي أو بمؤسسات الرعاية والمتعلالوار

جة وسوء المعاملة وإدراك مدى نجاعة تدخل اإلدارة المركزية و الجهوية  في معال

 والتعهد بكبار السن في وضعيات تهديد أو ضحايا  العنف ضمن نطاق تدخلها. 

 مؤشر نتائج  نوع المؤشر: .5

  مؤشر فاعليةر:طبيعة المؤش .6

 إدارة كبار السن والمندوبيات الجهوية.: التفريعات  .7

II  -التفاصيل الفنية للمؤشر 

 (.ضحايا العنف المتعهد بها/عدد  االشعاراتمقيس )عدد  :طريقة احتساب المؤشر .1

  النسبة وحدة المؤشر: .2

 دى جديتها.الواردة على الوزارة وم االشعارات عددالمعطيات األساسية  الحتساب المؤشر:  .3

عبر واتفية عدد العرائض والشكاوي الكتابية والهر: طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

 وتعهدها بها.وسائل التواصل االجتماعي التي تم إشعار الوزارة 

تماعي ومختلف وسائل التواصل االجعرائض المواطنين  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5

 .ذات العالقة واشعاراتهموالهياكل 

 سنوي. : تاريخ توفّر المؤشر .6
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يات كبار من عرائض وتشك %95 االستجابة إلى نسبة مقدرة بـسنسعى إلى : للمؤشرالقيمة المستهدفة  .7

 .2023مع موفى سنة السن 

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8

 ن.بإدارة كبار الس السيد حسان المرموري، اخصائي اجتماعي، رئيس مصلحة اليقظة واإلدماج

III - راءة في نتائج المؤشرق 

  ئج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة النتا .1

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

 مؤشر جديد. -

لتي تم طور نسبة التعهد بالعرائض والشكايات مقارنة بالعدد الجملي لوضعيات العنف والتهديد ات -

 إشعار الوزارة بها.

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 اإلنجازات

2020 

 التقديـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

التعهد لاالشعارات المتعلقة نسبة 

المسل  عل  كبار حاالت العنض ل

 السن عل  المستو  الوطني

 90% 85% 80% مؤشر جديد كمي
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 ار   ا ش ال ن  المسل  على كبار السن ال   نسبة ال  هد ب اال  :رسم بياني لتطور المؤشر .3

 بها

 

 للمؤشر:  القيمة المستهدفة أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق .4

لتوعية والتحسيس بضرورة حسن معاملة كبار السن ومناهضة كل أشكال العنف ضدهم وذلك في ا -

 إطار استراتيجية االعالم واالتصال.

 املة كباراء باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاالحتف تنظيم تظاهرات وطنية وجهوية بمناسبة -

 السن.

 ت العاملة في مجال كبار السن حول المواضيع التالية:تكوين اإلطارا -

 تطبيقة إعالمية حول التعهد بالوضعيات االجتماعية لكبار السن. -1

 لتنسيقيات الجهوية إلسعاف كبار السن في حاالت التهديد.ا -2

 التعهد بكبار السن في وضعيات التهديد.أساليب  -3

 :(المتعلقة بالمؤشر limitesتحديد أهم النقائص ) .5

ي فكيات العرائض الواردة على الوزارة وجديتها إذ قد ترد عرائض أو تشاالشعارات و مصداقية -3

 إطار تشفي وليس لها أساس من الصحة وبذلك ال يمكن التعهد بها وإيجاد حلول لها.
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 عدد النصوص التشريعية والترتيبية )الجديدة( ذات العالقة بحماية كبار السن: تسمية المؤشر

 2.2.3المؤشر رمز

 2019أوت تاريخ تحيين المؤشر:

 -Iالخصائص العامة للمؤشر 

 برنامج كبار السن البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1

إدماج  ،اية، حماية وققيادة برنامج كبار السن ) يرجع إليه المؤشر:البرنامج الفرعي الذي  .2

 (ومشاركة

وسوء  حماية كبار السن نساء ورجاال من كل أشكال العنف الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3

  .المعاملة

ية يمكن هذا المؤشر من تحصين حقوق  كبار السن عبر إصدار نصوص قانون المؤشر: تعريف .4

سن في حاالت كبار الصد رووأوامر ترتيبية تجّرم ممارسة العنف وكل أشكال سوء المعاملة 

 السن.التهديد والعنف المسلط على كبار وضعيات 

 مؤشر نتائج  نوع المؤشر: .5

  مؤشر فاعليةطبيعة المؤشر: .6

 إدارة كبار السن.: التفريعات  .7

II  -التفاصيل الفنية للمؤشر 

 النصوص القانونية الُمصاغة والتي تمت مراجعتها(.مقيس ) :طريقة احتساب المؤشر .9

  كمي شر:وحدة المؤ .10

 .ليهامشاريع القوانين واالوامر الترتيبية المصادق عالمعطيات األساسية  الحتساب المؤشر:  .11

ائد النصوص القانونية الصادرة بالرعدد ر: طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .12

 الرسمي.

 القوانين الوطنية والمقارنة. مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .13

 سنوي. : خ توفّر المؤشرتاري .14

ما بتطويرها مراجعة المنظومة التشريعية الخاصة بكبار السن وسنسعى إلى : للمؤشرالقيمة المستهدفة  .15

 .2023مع موفى سنة يضمن حماية حقوقهم 
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 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .16

 السيدة إيمان بالشيخ، مديرة كبار السن

III - راءة في نتائج المؤشرق 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .8

 

 الخاصة بالمؤشر:تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات  .9

 مؤشر جديد. -

  .ةلسنوات الماضيالمنظومة التشريعية الخاصة بكبار السن بما يضمن حماية حقوقهم مقارنة بار يتطو -   

 

 الوحدة ألداء: مؤشر قيس ا

 اإلنجازات

2020 

 التقديـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

عدد النصوص التشريعية 

والترتيبية )الجديدة( ذات 

 العالقة بحماية كبار السن

 5 3  1 مؤشر جديد كمي
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 للمؤشر:  القيمة المستهدفة أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق .10

 .إصدار مجلة كبار السن -

 مراجعة النصوص القانونية الجارية. - 

 توعوية لدعم ومناصرة مشروع المجلة. تنظيم حمالت -

 .ومي مراجعة المناشير التي تعطي أولوية نفاذ لكبار السن إلى خدمات المرفق العم -

 

 (المتعلقة بالمؤشر: limitesتحديد أهم النقائص ) .11

 صعوبة في تطبيق المناشير والنصوص القانونية الجاري بها العمل. -

 مشاريع القوانين. طول االجراءات المتعلقة بالمصادقة على -
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  نسبة تطور عدد المنخرطين لالنواد  النهارية لكبار السن   :1.3.3مدؤشددددراللطداقة 
 

 1.3.3 :المؤشر رمز

 .2020أوت شر: تاريخ تحيين المؤ

- Iالخصائص العامة للمؤشر 

 برنامج كبار السن. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1

 (ركةماج ومشاوقاية، حماية ، إد) برنامج كبار السن قيادة المؤشر: البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه .2

 الثقافيةو ماعيةدعم إدماج كبار السن في الحياة اإلقتصادية واإلجت المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .3

نب قيس ومنخرطي النوادي النهارية إلى جاواد ضبط عدد ريرمي هذا المؤشر إلى  المؤشر: تعريف .4

 تمعالمج يفالسن والمتقاعدين في أنشطة النوادي النهارية بما يساهم في إدماجهم مدى انخراط كبار 

أمين على ت مساعدة األسرلهم، باإلضافة إلى  صحة نفسية جيدةاالجتماعية وضمان  قايتهم من العزلةوو

 .أو للدراسة الخدمات اليومية لمسنيها أثناء فترات تغيبها للعمل

  .كمي / نتائجنوع المؤشر:  .5

  مؤشر نجاعةيعة المؤشر:طب .6

 الجمعيات العاملة في مجال كبار السن.التفريعات  .7

II - التفاصيل الفنية للمؤشر 

 مقيس.: طريقة احتساب المؤشر .1

 كمي.  وحدة المؤشر: .2

 اتفاقيات الشراكة. -المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

/  سرةات الجهوية للمرأة واألمع المندوبي التنسيق: طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب  .4

 قارير الجمعيات المسيرة لنوادي نهارية.ت -التقارير وزيارات المتابعة

  احصائيات ادارية.مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5

 .سنوي : تاريخ توفّر المؤشر .6

وع كبار السن جممن م   %20 رواد النوادي النهارية لبلوغ نسبةالترفيع في  :للمؤشرالقيمة المستهدفة  .7

 .2023مع موفى سنة القادرين على مواصلة النشاط 
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 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8

 دارة كبار السن.إكاهية مدير ب -رئيسخالد المطوسي، أخصائي إجتماعي  السيد

 

III - راءة في نتائج المؤشرق 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

 

 بالنسبة لإلنجازات :مؤشر جديد -

 تقديرات اإلنجازات: -

دد كبار اصل لعار السن المنخرطين في النوادي النهارية نظرا لإلرتفاع المتونسبة كبمن المنتظر ارتفاع 

 القادرين على مواصلة النشاط .السن والمتقاعدين 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 اإلنجازات

2020 

 التقديـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

نسبة تطور عدد 
المنخرطين بالنوادي 

  النهارية لكبار السن  

 %  10 % 7 % 5 مؤشر جديد نسبة
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 :رسم بياني لتطور المؤشر .3

 تطور عدد كبار السن المنخرطين بالنوادي النهارية

 

 

 

 للمؤشر:  ة المستهدفةالقيم أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق .4

 ار السن.نوادي نهارية لكبإصدار كراس شروط إحداث و تسيير  -

رة لمبادنشطتها من أجل غرس روح ادعم أنشطة النوادي النهارية وتنمية قدرات روادها وتنويع أ -

 .لديهم

 ات ذات األولوية التنموية.إحداث نوادي نهارية في الجه -

 لمتعلقة بالمؤشر :(ا limitesتحديد أهم النقائص ) .5

 عزوف المتقاعدين وكبار السن عن االنخراط في النوادي النهارية. -

 . غياب الحوافز التي تشجع كبار السن على االنخراط في النوادي النهارية -

 لى بعض النوادي النهارية المحدثة.إهشاشة المأسسة بالنسبة  -
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 في خدمة التنمية طة لالسجل والموظفة نسبة الكفاءات المنخر  :2.2.3ر مدؤشددداللطداقة 

 

 2.3.3 :المؤشر رمز

 2019أوت تاريخ تحيين المؤشر:

 - Iالخصائص العامة للمؤشر 

 برنامج كبار السنالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1

 (.شاركةاج وموقاية، حماية ، إدمقيادة برنامج كبار السن )البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .2

 الثقافيةو ماعيةدعم إدماج كبار السن في الحياة اإلقتصادية واإلجتالمؤشر: الذي يرجع إليه الهدف  .3

 النشاط سيمّكن هذا المؤشر من قيس مدى انخراط كبار السن والمتقاعدين في: المؤشر تعريف .4

تقاعدا وهو ألف م 700التطوعي والعمل التنموي للبالد، علما وأن عدد المتقاعدين حاليا يفوق 

ا براتهد مرّجح لالرتفاع مما يدعو إلى التركيز على هذه الشريحة من المجتمع وتوظيف خعد

علمي يل الواالستفادة من مهاراتها خاصة قي ظل تغير المالمح الثقاقية وارنقاع مستوى التحص

 والتطور الكبير للمهارات في صفوف هذه الفئة مما يجعلها تمثل خزانا للخبرات.

 نتائج  مي / كمؤشر  نوع المؤشر: .5

  مؤشر نجاعة طبيعة المؤشر: .6

 وزارة المراة واالسرة وكبار السن / الجمعيات/ المنظمات الوطنية والدولية: التفريعات .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 : مقيس طريقة احتساب المؤشر .1

 كمي وحدة المؤشر: .2

 لكفاءاتعدد كبار السن المنخرطين في سجل ا -المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر:  .3

 تاو الجمعيا\م وبين المؤسسات عدد العقود المبرمة بينه -                                                          

 

 التطبيقة اإلعالمية/عدد العقود الممضاة: طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب  .4
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   إحصائيات إداريةمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5

 سنوي : اريخ توفّر المؤشرت .6

من مجموع المنخرطين  % 20 توظيف قدرات وكفاءات نسبة قدرهار: للمؤشالقيمة المستهدفة  .7

 .3202بالسجل مع موفى سنة 

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8

 كاهية مدير بغدارة كبار السن. -رئيسخالد المطوسي، أخصائي إجتماعي  السيد .9

 

-  IIIشرقراءة في نتائج المؤ 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر  .1

 

 

 لمؤشر:تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة با .2

 

 بالنسبة لإلنجازات :مؤشر جديد -

 تقديرات:ال -

توظيفها  سيتم التيالمنخرطة بالسجل الوطني و تفعيل قانون التطوع ينتظر أن يرتفع عدد الكفاءاتفي إطار 

 .مقارنة بالسنوات الماضية الشأن العامفعليا في خدمة 

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 اإلنجازات

2020 

 التقديـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

نسبة الكفاءات الموظفة  -

 في خدمة التنمية
  % 20  % 18 %15 مؤشر جديد نسبة
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 : رسم بياني لتطور المؤشر .3

 

 تنمية من جملة المنخرطين بسجل الكفاءاتنسبة الكفاءات الموظفة في خدمة ال

 

 للمؤشر:  القيمة المستهدفة أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق .4

ة بيانات قاعد التنسيق مع مختلف الهياكل الحكومية والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني إلعداد -

 الكفاءات. وطنية تضم كفاءات كبار السن والمتقاعدين لترغيبهم في اإلنخراط في سجل

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

  العمومية والخاصة والمنظمات الدولية.

 تحيين التطبيقة االعالمية المتعلقة بالسجل. -

 إعداد مشروع عقد تطوع خاص بفئة كبار السن. -

 بالمؤشر :(المتعلقة  limitesتحديد أهم النقائص ) .5

 )منحة التنقل (. للكفاءات المتطوعة بحوافز ماليةعدم توفر  -

 عزوف الكفاءات عن االنخراط بالسجل. -

 صعوبة النفاذ أو التسجيل عبر التطبيقة. -

 ضعف التنسيق بين الهياكل ذات العالقة لالستفادة من خبرات الكفاءات المنخرطة بالسجل. -
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 : لطاقة فاعل عمومي:1لطاقة عدد 

 اد التونسي للتضامن االجتماعياالتح

 
 

 البرنامج كبار السن:
 تعريب الفاعل العمومي: ت1

وتحصل على تأشيرة كاتب الدولة للداخلية تحت  1964جوان  06في  االجتماعيتأسس اإلتحاد التونس ي للتضامن 

عة إلى مرسوم . وهو شبكة من الجمعيات املهيكلة مركزيا وجهويا ومحليا خاض1964اوت  9بتاريخ  3645عدد 

عاضد مجهودات ت كآليةخصوصية في جمعها بين الصيغة الجمعياتية ودورها  اكتسبت 2011لسنة 88عدد 

 والتنموي. االجتماعيالدولة في املجال 

 

 ة تقديم خدمات اجتماعية للنهوض بالفئات االجتماعية الهشة ملعاضدة مجهودات الدول: النشاط الرئيسي

 موي.في املجال االجتماعي والتن

لكما 
 
ة تتمث حاد مهم 

 
ونس ي االت ضامن الت  ة حسب نظامه األساس ي   االجتماعي   للت   :في خاص 

ضامن بين مختلف فئات املجتمع -  تنمية شعور الت 

 .إذكاء روح التطوع لفائدة ضعفاء الحال  -

 .واإلحسان البر  إفساح مجال البذل لذوي  -

 الجتماعي التضامني.مجال االقتصاد ااملساهمة في إرساء سياسة شاملة في  -

وتنفيذ الخطة الوطنية في ميدان التضامن االجتماعي بالتعاون مع مختلف  إعداداملساهمة في  -

 .مماثلة أغراضاملؤسسات واملنظمات التي لها 

 أهدافه.وتسيير املؤسسات ذات الطابع الوطني التي تخدم  إرساء -

 تحاد.نخرطة باالالتنسيق والرصد والتقييم لنشاط كل الجمعيات والهياكل امل -
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 .جمع التبرعات داخل البالد وخارجها وفقا للتراتيب الجاري بها العمل -

مواطن رزق او  توظيف موارد االتحاد لحماية الفئات املعوزة والضعيفة والنهوض بها وللمساهمة في بعث -

 .تحسينها لفائدة ضعفاء الحال

والصحية والنفسية مع  االجتماعيةمات مساعدة املسنين وذوي اإلحتياجات الخاصة للحصول على الخد -

 .الجهات الفنية املتخصصة 

 .املساهمة في عمليات اإلغاثة عند حدوث كوارث -

 
 -مؤسسة بعدد من واليات الجمهورية ) منوبة 12يشرف االتحاد التونس ي للتضامن االجتماعي على تسيير 

 قمرت(. -فصةق -صفاقس -سوسة -نالقصري -القيروان -الكاف -ندوبةج -باجة -منزل بورقيبة-قرمبالية

 و                    تتكفل هذه املؤسسات بتوفير جملة من الخدمات الرعائية الشاملة للمقيمين بها من مأكل و مشرب

 و تنشيط و ترفيه و كل ما من شأنه تهيئة املنا  النفس ي املناسب و توفير سبل الراحة املمكنة. ملبس و عالج 

  01 : ميترتيب الف اعل العمو 

 1964أوت  9بتاريخ  3645تأشيرة كاتب الدولة للداخلية عدد :  مرجع اإلحداث 

 مرجع التنظيم اإلداري والمالي  : 

 .الجمعيات بتنظيم يتعلق 2011 سبتمبر 24 في مؤر  2011 لسنة 88 عدد املرسوم -

 إسناد وشروط وإجراءات معايير بضبطق يتعل 2013 نوفمبر 18 في مؤر  2013 لسنة 5183 عدد أمر - -

 .للجمعيات العمومي التمويل

 2013 لسنة 5183 عدد األمر بإتمام يتعلق 2016 ماي 17 في مؤر  2016 لسنة 568 عدد حكومي أمر -

 .للجمعيات العمومي التمويل إسناد وشروط وإجراءات معايير بضبط املتعلق 2013 نوفمبر 18 في املؤر 

يتعلق بضبط قائمة الجمعيات املنصوص عليها  2018 مارس 26رئيس الحكومة مؤر  في السيد  رار ق -

املتعلق بضبط معايير  2013نوفمبر  18املؤر  في  2013لسنة  5183مكرر من األمر عدد  25بالفصل 

 .وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات

 املرأة شؤون وزارة مشموالت بضبط املتعلق 2003 سبتمبر 22 في املؤر  2003 لسنة  2020األمرعدد -

 .والطفولة واألسرة

ين 1994أكتوبر  31املؤر   في  لسنة 114القانون عدد - - ق بحماية املسن 
 
 .املتعل

سات رعاية  1996ماي  27مؤر   في  1996لسنة  1017أمر عدد  - يتعلق بضبط شروط اإليواء بمؤس 

 .املسنين



                                                 
 
 
 

وال  ولة وكبار السنمهمة المرأة واألسرة    54 
 

 وعقود البرامج عقود بإعداد علقواملت 2006 سبتمبر 18 بتاريخ 31 عدد األول  الوزير السيد منشور  -

 . األهداف

 الدولة ميزانية مشروع بإعداد واملتعلق 2018 افريل 16 بتاريخ 14 عدد الحكومة رئيس السيد منشور  -

 .2019 لسنة

 

 ي          فأبرمت  اتفاقية شراكة:  تاريخ إمضاء أخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والف اعل العمومي              

 .2019جويلية  10

 إطار األداء: ت2
  إل            ع    : .1

 ما يوافقها من استراتيجية برنامج كبار السن االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي  إستراتيجية

  عداد و ن  ذ الخ ة الو ن ة    م دان ال  امن المسا مة    -1

 ةاال  ماع  بال  اون مع مخ ل  المؤسسا  ذا  األغراض المماثل

ع  رعا ة كبار السن سواء    م   ه  ال ب    أو بمؤسسا  د -

 الرعا ة

دما  اال  ماع ة وال   ة والن س ة لل ئا  النهوض بالخ -2

 المس هد ة بنشا  اال  اد

 رساء س اسة شاملة    م ا  اال   اد  المسا مة    -3

 اال  ماع  ال  امن 

         ر ا  و النساء   ثم ن ك اءا  كبار السن دون  م    ب ن ال -

ا ة بمو  مك نه  من المشاركة    ال  اة ال امة و    مس رة ال نم 

   من له  ش خوخة نش  ة

 

            ه       ه           ــــ  : .2

 الثقافية وجتماعية الى تقديم اوجه الرعاية اال باإلضافةوملبس  مأكلالالئقة من  اإلقامةمين أالمسنين وت إيواء

ر لهم ما يوفمصحية والترفيهية التي تتيح لكبار السن التوافق النفسي وتساعدهم على التكيف االجتماعي وال

 .ةــــــــــوالطمأنينالراحة 

 تدعيم نشاط الجمعيات العاملة في هذا الميدان وتنمية مواردها 

  لكل مقيم عبر تثمين دوره واالستفادة من خبرته وتجاربه إفراديوضع مشروع حياة 

 تحسين الخدمات الرعائية المطلوب توفيرها 
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  هم   ه           ــــــ ت : .3

 لكر  .ل  ش اا:  م  ع ك  المسن ن دون  م    بخدما  الو ا ة وال ما ة اال  ماع ة بما   من له   ى            

  ه .   لخ و  ا:   و ر خدما  الرعا ة اال  ماع ة وال   ة وال ر  ه ة بما  س    ــ ال        ث   

 :   س ن ظرو  ال  ش بمؤسسا  الرعا ة.        ال            ل

 سن.: الر ع من  ودة الخدما  اال  ماع ة وال   ة وال ر  ه ة لكبار ال        ال           ث   

 

 :      ت         ء   هم        .4

  التابعة لالتحاد  تالمؤسساتوفير الرعاية الكاملة لكبار السن المقيمين بمختلف 

  من كل أشكال العنف وسوء المعاملة بمؤسسات الرعايةحماية المقيمين. 

 تكوين اإلطار المشرف على كبار السن  بالمؤسسات الرعائية. 

 

   :ــ       ت     ص    ال              ل ض     ال     

 :  ـــــ         ع                ت  ه     – 1

      ش  الئ                    : ض    ظ 

                  ال  ء
  ال  ـــــــــــــ ز ت

       ـــــــ  ت

    "     ع       "      

 عدد    ت  ه      
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 60 50 40 34 مؤشر  د ــــــــد

 

 

         غ                      ل           : -2

             ال  ء     
  ال  ـــــــــــــ ز ت

       ـــــــ  ت

        غ             

 النسبة          ل           
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

48.91 56.56 49.74 55.73 60 65 70 
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         ز        ع          ع           لى  ال  ء :  -3

  ال  ـــــــــــــ ز ت         ء          ال 
      ت 

      ز ت
       ـــــــ  ت

         ز        ع         

  ع           لى  ال  ء

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 نسبة

 85 80 75 مؤشر  د ــــــــد

 

 الميزانية:  ت3
 :  2020 قد   عا  لم  ان ة ال اع  ال موم  للسنة المال ة 

 :أد 14200 در ا  2020أسند  و ارة المرأة واألسرة وكبار السن من ة ب نوان سنة 

 أد. 2200 من ة  س  ر مؤسسا  الرعا ة:  -

 أد. 12000 ة: من ة  أ  ر أعوان مؤسسا  الرعا  -

 : ميزانية التصرف 
     

 الجه       ة ع/ر
 2021االعتماد المصادق عليه خالل سنة  

 من الموارد ال اتية دولةمنحة ال 
 

 924,000 180 000,000 400 منوبـــــة 1

 
 900,000 46 500,000 154 قرمباليــــة 2

 
 538,000 30 000,000 190 م.بورقيبــــة 3

 
 877,000 30 000,000 162 باجــــة 4

 
 498,000 38 000,000 152 جندوبــــة 5

 
 706,000 30 000,000 121 الكــــاف 6

 
 455,000 54 000,000 130 القيـــروان 7
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 978,000 76 500,000 162 سوســــة 8

 
 000,000 100 000,000 100 صفاقـــس 9

 
 547,000 28 000,000 137 القصريـــن 10

 
 404,000 43 000,000 91 قفصـــة 11

 
 074,000 139 000,000 380 قمرت 12

 
 - 000,000 20 سيدي بوزيد * 13

 

 901,000 800 000,000 200 2 مــــوعالمج
  

 

 

  : التجهيز 
 

    ل     ل            ل   مؤسسة الرعاية بــ ع/ر

   180.000 منوبـــــة 1

   160.000 قرمباليــــة 2

   120.000 م.بورقيبــــة 3

   95.000 باجــــة 4

   80.000 جندوبــــة 5

   90.000 الكــــاف 6

   60.000 القيـــروان 7

   120.000 سوســــة 8

 - صفاقـــس 9

 - القصريـــن 10

   100.000 قفصـــة 11
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   115.000 قمرت 12

   380.000 سيدي بوزيد 13

 1.500.000 ــوعالمجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2020 ع            ز      ال  ث : 
 
 

  ال        ع   ال       ع   الرعاية مؤسسة ع/ر

 250.000   1.000.000 ـةمنوبــــ 1

   350.000 قرمباليــــة 2
100.000 

   350.000 السند بنزرت 3
100.000 

   250.000 باجــــة 4
250.000 

 - جندوبــــة 5
- 

 - الكــــاف 6
- 

   300.000 القيـــروان 7
100.000 

   370.000 سوســــة 8
100.000 

 - صفاقـــس 9
- 
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001.000.0 القصريـــن 10  
200.000 

   135.000 قفصـــة 11
100.000 

   278.000 قمرت 12
278.000 

   100.000 سيدي بوزيد 13
100.000 

 1.578.000 4.133.000 ــوعالمجم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ت                     أ        ز             ال   ز              

 :2021      ع         

 الوحدة:أد                   

 

 االعتماد الموزع جالبرنام البيان

 أد14200 نفقات التدخل
المنحة المسندة إلى االتحاد 

التونسي للتضامن 

 االجتماعي

 

 14.200  12.000 تأجير أعوان مؤسسات الرعاية

 

 
  2.200 تسيير مؤسسات الرعاية

 دفع تعهد أد 2500 االستثمار
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عاية كبار السن دراسات واختبارات بمؤسسات ر

 بالكاف، قفصة، قرمبالية.

تكاليف دراسة تركيز االلواح الشمسية بمختلف 

 مؤسسات الرعاية.

 أد 100 أد 500

صيانة شاملة لمؤسسة رعاية كبار السن بجندوبة  

 )جديد(.

 أد )ج( 200 أد 200

  250 -  تهيئة مركز رعاية كبار السن بقرمبالية )متواصل(. 

 

 

 

الخارجي )السور( لمركز رعاية كبار تهيئة الفضاء 

 .السن بالقيروان

 أد 250

 

 )م(  200

 )ج( 100+ 

 

 

 )م( 200 - تهيئة مركز رعاية كبار السن بسوسة.

 )جا 690 أد 690 تجهيز المراةز

 )ما 760

 أد 2500 أد 1640 المجمو 
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 بطاقات مؤشرات قيس األداء -9
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 جلبرنام

 القيادة والمساندة
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 إنجاز القرارات وتوصيات لجان القيادةبطـاقة المـؤشــــر: 
 

 

 01/  01/  09: المؤشر رمز

  إنجاز القرارات وتوصيات لجان القيادة تسمية المؤشر: نسبة

I- الخ ائص ال امة للمؤشر 

 البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة .1

قيادة ال امجأهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة ببرنرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الف -5

 والمساندة

 

 ضمان حوكمة المهمة والبرامج العمومية الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : .2

 إنجاز القرارات وتوصيات لجان القيادةتعريف المؤشر: نسبة  .3

 ( ind de résultatsمؤشر نتائج )نوع المؤشر:  .4

  efficienceمؤشر فاعلية  المؤشر:طبيعة  .5

 (التفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية  .6

II- ال  ا    ال ن ة للمؤشر 

عدد /عدد إجتماعات لجان القيادة(: عدد لجان القيادة / Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 القرارات و التوصيات التي تم إصدارها من قبل لجان القيادة 

 %مئوية وحدة المؤشر: النسبة ال .2

رات القرا عدد لجان القيادة و دورية اإلجتماعات وعددالمعطيات األساسية  الحتساب المؤشر:  .3

  التي تم إتخاذها ونسبة تنفيذها

 عدد محاضر الجلسات المنبثقة عنطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .4

 إجتماعات لجان القيادة و جداول المتابعات الدورية.

عدد محاضر الجلسات المنبثقة عن إجتماعات معطيات األساسية الحتساب المؤشر: مصدر ال .5

 لجان القيادة و جداول المتابعات الدورية.
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 التطور السنوي لالستجابة لمطالب النفاذ للمعلومةبطـاقة المـؤشــــر: 

 

 02/  01/  09: المؤشر رمز

  لنفاذ للمعلومةلالستجابة لمطالب ا التطور السنوي تسمية المؤشر: نسبة

III- الخ ائص ال امة للمؤشر 

 البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة.1

قيادة ال امجأهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة ببرنالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  -6

 والمساندة

 

 ضمان حوكمة المهمة والبرامج العمومية الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : .7

 لالستجابة لمطالب النفاذ للمعلومةالتطور السنوي  ريف المؤشر: نسبةتع

 ( ind de résultatsمؤشر نتائج )نوع المؤشر:  .8

  efficienceمؤشر فاعلية  طبيعة المؤشر: .9

 و الجهوية(التفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية  .10

IV- ال  ا    ال ن ة للمؤشر 

مقدمة عدد اإلجابات ال/  طالب النفاذ للمعلومةم  (: عددFormuleطريقة احتساب المؤشر ) .6

 لطالبي النفاذ للمعلومة /عدد القضايا 

 %وحدة المؤشر: النسبة المئوية  .7

قدمة ت المالمعطيات األساسية  الحتساب المؤشر: عدد  مطالب النفاذ للمعلومة / عدد اإلجابا .8

 لطالبي النفاذ للمعلومة /عدد القضايا 

 ذ /عدد المطالب التي تمت اإلستجابة لها/عدد القضاياعدد مطالب النفاالمؤشر:  .9

 عدد مطالب النفاذ المسجلة مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .10
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 نشر التقارير والوثائق الخاصة بالمهمة للعمومبطـاقة المـؤشــــر: 

 

 03/  01/  09: المؤشر رمز

 المهمة للعمومنسبة نشر التقارير والوثائق الخاصة بتسمية المؤشر: 

V- الخ ائص ال امة للمؤشر 

 البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة.1

قيادة ال امجأهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة ببرنالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  -7

 والمساندة

 ضمان حوكمة المهمة والبرامج العمومية لهدف الذي يرجع إليه المؤشر :.ا2

 نسبة نشر التقارير والوثائق الخاصة بالمهمة للعموميف المؤشر: تعر

 ( ind de résultatsمؤشر نتائج )نوع المؤشر: .3

  efficienceمؤشر فاعلية  طبيعة المؤشر:.4

 و الجهوية(التفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية .5

VI- ال  ا    ال ن ة للمؤشر 

عدد   /  مومالموضوعة للع التقارير والوثائق الخاصة بالمهمة د(: عدFormuleطريقة احتساب المؤشر ).6

 او التي تكون وجوبا موضوعة و منشورة للعموم. التقارير والوثائق الخاصة بالمهمة

 %وحدة المؤشر: النسبة المئوية .7

ارير التق  /عدد التقارير والوثائق الخاصة بالمهمةعدد المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر: .8

 والتي تكون وجوبا موضوعة و منشورة للعموم. والوثائق الخاصة بالمهمة

 ضمان حوكمة المهمة والبرامج العمومية لهدف الذي يرجع إليه المؤشر :.ا9

  عمومالتقارير و الوثائق المنشورة للمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: عدد .10
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 خدمات اإلدارية: رقمنة اللمؤشرا: 4بطـاقة المـؤشــــر

 

 09/  01/  04: المؤشر رمز

 رقمنة الخدمات اإلدارية تسمية المؤشر: نسبة

VII- الخ ائص ال امة للمؤشر 

 البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة.1

قيادة ال امجأهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة ببرنالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  -8

 والمساندة

 

 ضمان حوكمة المهمة والبرامج العمومية لهدف الذي يرجع إليه المؤشر :ا .11

  رقمنة الخدمات اإلدارية تعريف المؤشر: نسبة

 ( ind de résultatsمؤشر نتائج )نوع المؤشر:  .12

  efficienceمؤشر فاعلية  طبيعة المؤشر: .13

 و الجهوية(التفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية  .14

VIII-  للمؤشرال  ا    ال ن ة 

ن عدد مستخدمي العمل ع/  الخدمات على الخط  (: عددFormuleطريقة احتساب المؤشر ) .11

 بعد

 %وحدة المؤشر: النسبة المئوية  .12

مل عن عدد مستخدمي الع/  الخدمات على الخط  عددالمعطيات األساسية  الحتساب المؤشر:  .13

 بعد

 دعدد مستخدمي العمل عن بع/  الخدمات على الخط  عددالمؤشر:  .14

لعمل اعدد مستخدمي /  الخدمات على الخط مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: عدد .15

 عن بعد
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 : نسبة انجاز كتلة األجورمـؤشــــرالطـاقة ب
 

 1.2.9المؤشر

 نسبة انجاز لكتلة األجورتسمية المؤشر: 

 2019ديسمبر  31تاريخ تحيين المؤشر: 

I - الخ ائص ال امة للمؤشر 

 الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة البرنامج .1

 والتنسيق البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة .2

اصات ترشيد التصرف في الموارد البشرية لضمان مالئمة االختص المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .3

 ع الفئات.ن جمية وتكافؤ الفرص بيللحاجيات مع تدعيم المهمة بالموارد البشرية الكفؤة وضمانا للمساوا

 االعتمادات المنجزة مقارنة بالعتمادات المرصودة: تعريف المؤشر .4

 قيس األداءمؤشر نوع المؤشر: .5

 مؤشر نجاعة  طبيعة المؤشر: .6

  : مركزيالتفريعات  .7

 -IIال  ا    ال ن ة للمؤشر 

  : االعتمادات المنفذة قاسم االعتمادات المرصودةطريقة احتساب المؤشر  .1

 وحدة المؤشر: نسبة  .2

 منظومة أدبالمؤشر:  األساسية الحتسابالمعطيات  .3
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 نية(الميزاطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر )المنظومة المعلوماتية لمتابعة  .4

 إدارة الشؤون الماليةمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:   .5

  كل سنة نديسمبر م 31 المؤشر:تاريخ توفّر  .6

فعلية ازات ال: تحليل مدى تطابق التقديرات الخاصة بكتلة األجور مع االنجللمؤشر قيمة المستهدفة ال .7

 وتحليل األسباب والفوارق

  المدير العام للمصالح المشتركةالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8

 قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 اإلنجازات الوحدة قيس األداء: مؤشر 

2020 

 التقديـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

نسبة االعتمادات المنجزة 

 لكتلة األجور

% 

89 89 90 92 95 96 97 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

بنيا على مكان  أن تحديد الحاجيات نالحظ أن نسبة االنجاز الخاصة باعتمادات التأجير تعتبر معقولة وتعكس

يات من ديد الحاجتم تحاالنجازات السابقة مع األخذ بعين االعتبار المتغيرات المتوقعة. علما وأنه، وفي كل سنة، ي

عزوف ظرا لسد الشغورات المختلفة عن طريق النقل واإللحاق دون أن تتمكن الوزارة من تحقيق هذا الهدف ن

حا  تمنح منرات الالوزارة ومصالحها الجهوية باعتبار أن الوزارة ومقارنة ببقية الوزاالموظفين عن االلتحاق ب

 خصوصية مما أدى إلى مغادرة أعوانها تدريجيا من جهة وعدم إمكانية تعويضهم من جهة ثانية.
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 رسم بياني لتطور المؤشر: .3

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:  .4

 

القيمة 

مستهدفة ال

 للمؤشر

تقديرات 

 المؤشر

 2021سنة ل

 األنشطة التدخالت

 تقديرات

اإلعتمادات 

 لألنشطة

 2021لسنة 

نسبة 

االعتمادا

ت 

المنجزة 

لكتلة 

 األجور

100 % 

 
95% 

ال ب  الد    
لمخ ل  

ال ا  ا  اس نادا 
 لى  ائما  

مر   ة واألخذ 
ب  ن االع بار 
 م ع ال نا ر 
الم غ رة 

والم و  ة خ   
السنة الم ن ة 
بال قد ر مع 
االس ئناس 
باالن ا ا  
 السابقة 

الق ادة 
والمساندة 
 وال نس  

122784 

 

 بالمؤشر: ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) .5
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مطالب بالنقل و متعلقةالعناصر المتغيرة والمتعلقة بالتأجير ال يمكن التنبؤ بها عند انجاز التقديرات خاصة ال 

ضافة إلى باإل لة على عدم المباشرة الخاصة وكذلك الوفايات المستجدة في السنة المالية هذااإللحاق واإلحا

ب صة، انتداات خاالتدابير االستثنائية التي يمكن أن تحدث وسط السنة )انتداب األعوان العرضيين، تسوية وضعي

 (.... مفعول رجعي هام من طالت بطالتهم، صدور أوامر خاصة بأسالك خصوصية أو ترقيات استثنائية ذات
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 نسبة انجاز ميزانية المهمة:مـؤشــــرالطـاقة ب
 

 : نسبة انجاز ميزانية المهمة1.3.9المؤشر

 نسبة انجاز ميزانية المهمةتسمية المؤشر: 

 عند إعداد المشروع السنوي للقدرة على األداءتاريخ تحيين المؤشر: 

I - الخ ائص ال امة للمؤشر 

 امج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندةالبرن .1

 والتنسيق البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة .2

سجيل المحافظة على ديمومة الميزانية وترشيد التصرف وتجنب ت المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .3

 متخلدات وديون .

 لتقديراترنة بارامجها واقسامها وتقييم االنجازات مقامتابعة انجاز الميزانية بجميع ب: تعريف المؤشر .4

 نتائجمؤشر نوع المؤشر: .5

  جودةمؤشر  طبيعة المؤشر: .6

 وجهوي )اعتمادات مركزية ومفوضة ومحالة( مركزي التفريعات: .7

 -IIال  ا    ال ن ة للمؤشر 

أسرة ومراة وفولة : النسبة المائوية النجاز ميزانية المهمة بمختلف برامجها)ططريقة احتساب المؤشر  .1

مع  ثمار(وتكافؤ الفرص وكبار السن وقيادة ومساندة( ومختلف أقسامها )تأجير وتسيير وتدخل واست

 ( المتابعة الدورية للنسب المذكورة )االعتمادات المنفذة قاسم االعتمادات المرصودة

 مائويةوحدة المؤشر: نسبة  .2

 أمدمنظومتي أدب والمؤشر:  األساسية الحتسابالمعطيات  .3
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الجداول نية والميزاطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر )المنظومة المعلوماتية لمتابعة  .4

 ت تحتالدورية المنجزة عند تحيين البرمجة السنوية للنفقات وعند تحويل االعتمادات للمؤسسا

 اإلشراف(

 إدارة الشؤون المالية مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:   .5

  كل سنة نديسمبر م 31 المؤشر:ريخ توفّر تا .6

فعلية ازات ال: تحليل مدى تطابق التقديرات الخاصة بكتلة االجور مع االنجللمؤشر القيمة المستهدفة  .7

 وتحليل األسباب والفوارق

  المدير العام للمصالح المشتركةالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8

 قراءة في نتائج المؤشر 

  نجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج )اإل .1

 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء: 

2020 

 التقديـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

نسبة االعتمادات المنجزة 

 لكتلة األجور

% 

98 99 91 80 95 96 97 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

ة بالسنوات السابقة ستكون ضعيفة نوعا ما مقارن 2020متوقعة للسنة المالية الحالية نالحظ أن نسبة االنجاز ال

 وذلك يعود أساسا إلى:

 ال أخ ر ال ا   للم اد ة على البرم ة السنو ة األول ة للن قا  وكذلك ال    ن 

 ب مبر شهر س ال أخر الكب ر      دار  رار الر ابة الم دلة والذي  م  موا اة الو ارة ب  أواخر

2020. 

 .ال غ  ر ال كوم  الم سارع ب    ن ث ث و  را     ظر  س ة أشهر 
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 شغور من   المد ر ال ا  للم ال  المش ركة من    شهر أو  وال أخ ر ال ا       دور 

 القرارا  الخا ة بال  و ض    ا م اء لم و  .

  ة الن قا . ع اء األولو ة للم خلدا  وما ان ر عن  من  أخ ر    ال  هد ببق 

  والذي وما  ر   عن  من  و   الس ر وال داب ر الخا ة بالبرو وكو  ال   19 ائ ة الكو  د  

   . ظا راس كون ل   أث ر كب ر على الن قا  الم  لقة بالمهما  وم ار   ال نق  وال كو ن وال
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 رسم بياني لتطور المؤشر: .1

 

 للمؤشر: أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة  .2

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر

تقديرات 

 المؤشر

سنة ل

2021 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات

اإلعتمادات 

 لألنشطة

 2021لسنة 

نسبة انجاز 

ميزانية 

 المهمة

100 % 

 
95% 

ال م  على ا  را  اآل ا   -
الخا ة بان ا  البرم ة 

األول ة للن قا  
 وال    نا  الخا ة بها.

 ال و   بقرار الر ابة -
الم دلة على أ  ى  قد ر 
   شهر مارس من سنة 

2021 

ال م  على   و    -
االع مادا  الخا ة 
بالمؤسسا      

 ا شرا     م     السنة

 

الق ادة 
والمساندة 
 وال نس  

196400 
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 بالمؤشر: ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) .3

 يدة أهمها:إن تحقيق التوازن في ميزانية المهمة يصطدم بمعوقات عد

 ن ةعد  ا  را  البرم ة السنو ة للن قا  وما  ن ر عنها من       على مس وى  ن  ذ الم  ا -

ة لمخ  ا و    راءا   برا  ال  قا  ال موم ة خا ة عند  عادة عر ها مرا  م  ال ة على الل ان  -

 م .  ا ة  لى عد  ا  را  أ ا  ال ر  ال ن  والمال  و  دار  قار ر المش ري ال مو

 .لمهمةاعد  ال  ك       راءا  ال و   بقرار الر ابة الم دلة باع بار  دخ  م ال  خار  ة عن  -

ما نها م    الموارد البشر ة المو وعة على ذمة  دارة الشؤون المال ة ومغادرة ال د د من أعوا -

      ال ن  ذ ال  د للم  ان ة    ظ   كل   عدد  ل   من األعوان بمها  عد دة.
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نسبة االعتمادات المخصصة لبرنامج القيادة :مـؤشــــرالطـاقة ب

 والمساندة مقارنة بميزانية المهمة
 

 : 2.3.9المؤشر

  مةنسبة االعتمادات المخصصة لبرنامج القيادة والمساندة مقارنة بميزانية المهتسمية المؤشر: 

 ديسمبر من كل سنة31تاريخ تحيين المؤشر: 

I - ؤشرالخ ائص ال امة للم 

 البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة .1

 والتنسيق البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة .2

 المحافظة على ديمومة الميزانية وترشيد التصرف  المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .3

 تطور حجم برنامج القيادة والمساندة : تعريف المؤشر .4

 نتائجشر مؤنوع المؤشر: .5

  فاعليةمؤشر  طبيعة المؤشر: .6

 وجهوي )اعتمادات مركزية ومفوضة ومحالة( مركزي التفريعات: .7

 -IIال  ا    ال ن ة للمؤشر 

 : ميزانية البرنامج مقارنة بميزانية المهمةطريقة احتساب المؤشر  .1

 مائويةوحدة المؤشر: نسبة  .2

 منظومتي أدب وأمدالمؤشر:  األساسية الحتسابالمعطيات  .3
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قارنة نامج متقرير سنوي يحدد نسبة ميزانية  كل برطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر  .4

 بميزانية المهمة

 إدارة الشؤون المالية مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:   .5

  كل سنة نديسمبر م 31 المؤشر:تاريخ توفّر  .6

 وقع بلوغها على المدى المتوسط: قيمة الميزانية المتللمؤشر القيمة المستهدفة  .7

  المدير العام للمصالح المشتركةالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8

 قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .3

 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء: 

2020 

 التقديـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

االعتمادات المخصصة نسبة 

لبرنامج القيادة والمساندة 

 مقارنة بميزانية المهمة

% 

8 9 11 9 10 11 11 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .4

يزانية نة بمنالحظ أن نسبة االعتمادات المخصصة لبرنامج القيادة والمساندة تعتبر ضعيفة نوعا ما مقار

 لى:المهمة وهذا يعود خاصة ا

لب ة  شغ  أغ برنامجاس ئثار م  ان ة برنامج ال  ولة بالنسبة األعلى من م  ان ة المهمة باع بار أن ال -

ائة من أعوان بالم 75ا  ارا  ال ربو ة وال ملة على المس و  ن المرك ي وال هوي  ذ  شغ   رابة 

  ة ودعن قا  الرعا المهمة   ا ة  لى أ م ة االع مادا  المر ودة ب نوان ال دخ  والخا ة ب

 المر دال م  ا  والو اد  ال مل ا  ة الرا  ة بالنظر  ل   )م هد   ارا  ال  ولة بدرمش و

 الو ن  ل قو  ال    ومرك  اال   ا  و ر    األ  ا  بال ماما (.
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 ر سها مدنقص كب ر    ا  ارا  البشر ة المو وعة على ذمة البرنامج  ذ ن د  دارا  عامة  رأ -

 غ ر دون أعوان مساندة. عا  ال

 شغورا  كث رة    الخ   الوظ   ة  -

لم  لقة ب رة ا    ن قا  ال س  ر وال     م  البرنامج  لى ال ر  ع   ها باع بار ا شكال ا  الك -

 ب  انة المبان  ووسائ  النق  و و  ر المواد ا ع م ة. 
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 رسم بياني لتطور المؤشر: .4

 

 القيمة المستهدفة للمؤشر: أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق  .5

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر

تقديرات 

 المؤشر

سنة ل

2021 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات

اإلعتمادات 

 لألنشطة

 2021لسنة 

نسبة انجاز 

ميزانية 

 المهمة

15 % 

 
11%  

دع  البرنامج با  ارا   -
 البشر ة

سد الشغورا     الخ    -
 الوظ   ة

دع  ن قا  ال س  ر ل  س ن  -
دة ال م  خا ة    ظ   و

غ ا  أي      ا  مال ة 
خا ة بالو ارة مقارنة 

 ببق ة الو ارا .

 

الق ادة 
والمساندة 
 وال نس  

19005 
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 بالمؤشر: ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) .6

 همها:إن دعم ميزانية برنامج القيادة والمساندة يواجه صعوبات ميدانية ويصطدم بمعوقات عديدة أ

   ا  ارا  عن االل  ا  بالبرنامج نظرا لغ ا  ال وا   المال ةع و -

  قاد  أس و  الس ارا   -

  ش   ا دارا  الرا  ة بالنظر للبرنامج    بنا ا  مخ ل ة  -

ا  ة ك  الرا دارة ال امة للم ال  المش ركة وبق ة اله ا    الموارد البشر ة المو وعة على ذمة  -

 بالنظر للبرنامج.

 .لكب رة لإل ارا  و ال  النق  الم سارعة    ظ  غ ا  أي      ا امغادرة ال -
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 كلفة التسيير حسب األعوان:مـؤشــــرالطـاقة ب
 

 : 3.3.9المؤشر

 نفقات التسيير قاسم عدد أعوان المهمةتسمية المؤشر:  .1

 ديسمبر من كل سنة31تاريخ تحيين المؤشر: 

I - الخ ائص ال امة للمؤشر 

 إليه المؤشر: القيادة والمساندة البرنامج الذي يرجع .1

 والتنسيق البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة .2

 رالتسيي في نفقاتالمحافظة على ديمومة الميزانية وترشيد التصرف  المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .3

 كلفة العون من نفقات التسيير: تعريف المؤشر .4

 قيس أداءمؤشر نوع المؤشر: .5

  نجاعةمؤشر  بيعة المؤشر:ط .6

 الوزارة التفريعات: .7

 -IIال  ا    ال ن ة للمؤشر 

 كمي: طريقة احتساب المؤشر  .2

 ألف دينار )عدد(وحدة المؤشر:  .3

ون رة الشؤالبيانات الصادرة عن إدارة الشؤون اإلدارية وإداالمؤشر:  األساسية الحتسابالمعطيات  .4

 المالية
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قارنة نامج متقرير سنوي يحدد نسبة ميزانية  كل برحتساب المؤشر طريقة تجميع المعطيات األساسية ال .5

 بميزانية المهمة

 إدارة الشؤون المالية مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:   .6

  كل سنة نديسمبر م 31 المؤشر:تاريخ توفّر  .7

ات النفق ص في: تطور النفقات المدعمة لتحسين ظروف العمل مقابل التقليللمؤشر القيمة المستهدفة  .8

 المتعلقة باستهالك الطاقة وترشيد استعمال معدات التصرف واستعمال التراسل االكتروني

  المدير العام للمصالح المشتركةالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .9

 قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .5

 نجازاتاإل الوحدة مؤشر قيس األداء: 

2020 

 التقديـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

كلفة التسيير 

 حسب األعوان

 أد

0.986 1.011 1.082 0.910 1.021 1.317 1.421 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .6

 إن تطلعات البرنامج للترفيع في كلفة التسيير حسب األعوان مرده:

ة ال ئق ظرو  ال م  من خ     انة البناءا  والم دا  و و  ر وسائ  ال م ال م  على   س ن  -

 )ال واس   واآلال  ال اب ة واألثاث(

 هد ة بال ال ر  ع    االع مادا  المر ودة ل  انة األس و  الن االع مادا  ال ال ة غ ر كا   -

 با    ا  الدور ة للس ارا . 

 را  خا ة    ظ   قادم  و هالك .  د د األثاث المو وع على ذمة ا  ا -
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وما    م   ال واس   واآلال  ال اب ة على ا  ارا  واألعوان خا ة    ظ  اس  ما  المنظ -

 ا ع م ة لل  ر     الم  ان ة .

 

 رسم بياني لتطور المؤشر: .7

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:  .8

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر

ات تقدير

 المؤشر

سنة ل

2021 

 األنشطة التدخالت

 تقديرات

اإلعتمادات 

 لألنشطة

 2021لسنة 

كلفة 

التسيير/عد

 د األعوان

1.250 

 
1.021 

  س ن ظرو  ال م   -
من خ     د د األثاث 
و و  ر وسائ  ال م  من 

 واس   واآلال  
  اب ة.

ر د اع مادا  كا  ة  -
ل  انة أس و  

 الس ارا 

ا ا  ال  انة الدور ة للبن -
 والم ادا  واألثاث.

 

الق ادة 
والمساندة 
 وال نس  

10853 
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 بالمؤشر: ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) .9

 ال و   ال ا  ل رش د ن قا  ال س  ر -

 االر  اع المس مر لن قا  ال ا ة  -

  قاد  أس و  الس ارا   -

 ا  ة ادا    كبد الو ارة ر د اع م ش   ا دارا  الرا  ة بالنظر للبرنامج    بنا ا  مخ ل ة بما  -

 دارا . ن ا الس ه ك الكهرباء والماء والها     ا ة  لى ار  اع كل ة الم رو ا   ب ا لل نق   ب

 

 

امج في بر النساء مقارنة بالرجالبطـاقة المـؤشــــر: نسبة مشاركة 

 التكوين 
 

 :  2.2.9.المؤشر رمز

 في برامج التكوين ارنة بالرجالالنساء مقنسبة مشاركة  تسمية المؤشر:

 2020ديسمبر  31تاريخ تحيين المؤشر: 

I - الخصائص العامة للمؤشر 

 البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة .1

 البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الموارد البشرية .2

 وتحقيق تكافئ الفرص  الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين .3

 : تنفيذ الوزارة مخطط التكوين السنوي وفق منهجية النوع اإلجتماعيتعريف المؤشر .4
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 ( ind de résultatsمؤشر نتائج ) نوع المؤشر: .5

 (( efficience(، مؤشر فاعلية efficacité socio-économiqueمؤشر نجاعة ) طبيعة المؤشر: .6

 كزية و الجهوية(: جهوية و مركزية التفريعات حسب البرامج الفرعية )المر .7

 -IIالتفاصيل الفنية للمؤشر 

 ( طريقة احتساب المؤشرFormuleعدد النساء من المشاركين في التكوين / العدد الجملي :)  للمشاركين

  في التكوين

 وحدة المؤشر: نسبة  .1

 2020المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: نسبة تنفيذ مخطط التكوين في موفى ديسمبر  .2

 طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر )استمارة(   .3

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: بطاقات تأكيد المشاركة / بطاقات الحضور .4

 ديسمبر  31:  تاريخ توفّر المؤشر .5

 القيمة المستهدفة للمؤشر:   .6

 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:    .7

 بالبرنامج: السيد المدير العام للمصالح المشتركة المسؤول عن المؤشر  .8

 قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 التقديـرات 2020 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء: 

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
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 مقارنة بالر ا  نسبة مشاركة النساء

 كو ن   برامج ال 

% - - 10 82.5 55 60 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطـاقة المـؤشــــر: نسبة تنفيذ مخطط التكوين 
 

 :  3.2.9.المؤشر رمز

 نسبة تنفيذ مخطط التكوين تسمية المؤشر:

 2020ديسمبر  31تاريخ تحيين المؤشر: 

I - الخصائص العامة للمؤشر 

 البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: القيادة والمساندة .8

 رنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: الموارد البشريةالب .9

 الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: نجاعة القيادة والمساندة  .10

 : تنفيذ الوزارة مخطط التكوين السنوي تعريف المؤشر .11

 ( ind de résultatsمؤشر نتائج ) نوع المؤشر: .12
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 (( efficienceشر فاعلية (، مؤefficacité socio-économiqueمؤشر نجاعة ) طبيعة المؤشر: .13

 التفريعات حسب البرامج الفرعية )المركزية و الجهوية(: جهوية و مركزية  .14

 -IIالتفاصيل الفنية للمؤشر 

 (: ميزانية التكوين/مخطط التكوينFormuleطريقة احتساب المؤشر ) .9

 وحدة المؤشر: نسبة  .10

 2020في موفى ديسمبر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: نسبة تنفيذ مخطط التكوين  .11

 طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر )استمارة(   .12

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: بطاقات تأكيد المشاركة / بطاقات الحضور .13

 ديسمبر  31:  تاريخ توفّر المؤشر .14

 القيمة المستهدفة للمؤشر:   .15

 القيمة المستهدفة حسب البرامج الفرعية:    .16

  رئيس مصلحة التكوين مسؤول عن المؤشر بالبرنامج:ال .17

 قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .2

 التقديـرات 2019 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء: 

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 % نسبة تنفيذ مخطط التكوين

- 
11.1

1 
17 

60.6
0 

75 100 100 
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