
 

 

 

وزارة المرأة ميزانية مشروع 

 والطفولةواألسرة 

 
 

2018 
  
 



 تقديم عام

 حوكمة مسار في 2015 سنة منذ  والطفولة واألسرة المرأة وزارة انخرطت•

 الثالثة الدفعة الوزارات ضمن بانضمامها  وذلك الدولة ميزانية في التصرف

   .األهداف حسب الميزانية في التصرف لتركيز  النموذجية بتجارب المعنية

 إلى "الوسائل " على المبنى التصرف" من الوزارة ميزانية إعداد انتقل وبذلك•

 ." األهداف " على المبنى التصرف

 :كبرى أهداف 5 على للوزارة القطاعية اإلستراتيجية وترتكز•



 أهداف الوزارة 

 إلى حدود

  2020 

األهداف  
 االستراتيجية
 لوزارة الحياة

2018 



 القيادة والمساندة 

 المسنين

 الطفولة

 المرأة واألسرة

 سنة 2018ميزانية 

د أ 14577  10.2 %  

د أ 100696   %  70.2  

د أ 14823   10.3 % 

د أ 13322  9.3 %  

 بلغت ميزانية

 وزارة المرأة 

 واألسرة  

 والطفولة

 أد  143418 

 د .ا 143418:   2018ميزانية الوزارة لسنة -
 د.ا 134275 : 2017سنة -

 

 

 . % 6.8 بـنسبة تطور -
   



62% 
5% 

12% 

21% 

 التأجير العمومي

 التأجير العمومي
 2018توزيع الميزانية حسب طبيعة النفقة لسنة 

 وسائل المصالح

 التدخل العمومي

 نفقات التنمية
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شهدت ميزانية التصرف انخفاضا -

تشمل نفقات األجور ) % 2بــــنسبة 

 (والتدخل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيما شهدت ميزانية التنمية تطورا  -

  % 65ملحوظا  بلغ نسبة 
    
 

2 %  

51 %  
65 %  



 البرامجتوزيع الميزانية حسب 
2017-2018 
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 تطور نفقات الميزانية
2018إلى  2016من   



 إعداد مجلة المسنين-

 التصدي لظاهرة تزويج الفتاة القاصر-

 حماية األطفال من االعتداء والعنف واالستغالل-

 حماية المرأة المعنفة-

 والتوعية للتحسيسوضع خطة اتصالية -
 تمكين االقتصادي واالجتماعي للعائالت-
 المتاخمة لبؤر اإلرهاب 
 مرافقة تربوية لألطفال-

لمحة على 

المشاريع 

والبرامج 

لسنة
2018 

 النضاالتلحفظ الذاكرة الوطنية المتعلقة بالمرأة وتوثيق أهم 
 والمكتسبات للمرأة التونسية 

 المبادرة
 االقتصادية 

 

 صندوق
 طفولتي 

 المرأة
 الريفية 

 تدعيم
 المنظومة 
 القانونية  

النهوض 

 باألسرة

 الطفولة
 المبكرة 

 (سنوات 3-5) 

 تحصين 
 أفراد األسرة  

 من اإلرهاب
 

 إحداث
 متحف 
 المرأة  

 التونسية

الرفع من جودة 

الخدمات 

وتثمين كفاءات 

 المسنين

9 



 المرأة واألسرة



 المرأة 
 واألسرة

التمكين 
االقتصادي

الخطة الوطنية 

للتمكين 

االجتماعي 

واالقتصادي 
للمرأة الريفية

التنمية 

االجتماعية 

للمرأة 
واألسرة

مناهضة 

العنف 

والتمييز 

ضّد المرأة

الخطة 

الوطنية 

للنهوض 

باألسرة

 2020مشروع في أفق  8000تعزيز روح المبادرة لبلوغ -
 2020سنة  35 %حاليا إلى  % 28.5الرفع من مشاركة المرأة في الحياة الناشطة من -

 د م  5مشروع بكلفة  2000: 2018 دم 6.3مشروع بكلفة  1733: 2017

 والنفاذ إلى األسواق االنتاجتيسير  حصول النساء  على وسائل -
 ضمان ظروف العمل الالئق والنقل اآلمن والتغطية االجتماعية -

 تأهيل النساء للمشاركة في الحياة العامة-

القرب المؤسساتي و  وتحسين جودة الحياة في الريف عبر تقريب الخدمات -

 ...(مراكز فتاة ريفية أقطاب إشعاع مجمعات) مؤسات وفي هياكل  التنّظم

 و محلية جهويةمشاريع ذات صبغة خصوصية :  إقتصاديتكوين فالحي وتمكين -

 د م 3:        2018 د  م 1.110:  2017

 وتمكينهم اقتصاديا( سجنيةوحدات  09)تأهيل النساء السجينات 

 القيام بدراسة حول المعينات المنزليات-

المبكر  اإلنقطاعو  اإلجتماعيةانجاز محو األمية التربية  متايعة-

 عن الدراسة خاصة لدى الفتيات

النساء ذوات الوضعيات الهشة والخصوصية وخاصة  منهن -

 العازبات االمهات

 المعينات المنزلية-

 د أ 500: 2017 
 د أ 700: 2018

 امرأة تعيلها التي لألسر االقتصادي التمكين و الدعم برنامج-

 الخصوصية الحاجيات ذات األمهات دعم-

 األسرية للحياة الشباب لتأهيل الوطنية الخطة-

 التعلم االضطرابات ذي ابناهم لمرافقة األسر قدرات دعم-

 المهاجرة األسرة مرافقة-

 د م 1: 2018 د أ   860:        2017
 دراسة حول كلفة العنف-

 تحسين الخدمات المتعلقة بالمرأة المعنفة-
 مقاربة النوع االجتماعي واعتماده في التخطيط مأسسة-

 التمكين السياسي-
 د أ 350:   2017 دأ 350:     2018

  دأ  14577  

الكلفة الجملية للمشروع إلى 

 د م 54: 2020غاية 



  2017خارطة توزيع المشاريع ضمن برنامج التمكين االقتصادي للمرأة لسنة 
 (العدد والتكلفة)

    البرنامج  كلفة

 د .م 43.9
   2020إلى حدود 
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 الطفولة



الطفولة

صندوق 

 طفولتي

التنشيط 

التربوي 

واالجتماعي 
د م 5.904  

 

رعاية 

األطفال 

فاقدي 

 السند
 د م 4.7

 

حق 

االلتحاق 

 برياض 

 األطفال

 د م 1.5

 أ د37طفل بكلفة  274: عائلي لدى األسر الطبيعية أو البديلة ايداع -
  الرفع من نسبة األطفال المنتفعين ببرنامج الرعاية

 2018لسنة  % 65إلى  2017لسنة  % 58بالعائلة من  

 د أ 1900: التغذية-

 د أ 1862: االكساء-

 د أ 324: التداوينفقات -
 د أ 571: نفقات الدراسة-

 (سنوات 5-3)األطفال  تمتيع 
 أطفال في االلتحاق برياض بحقهم  

 األطفال بمؤسسات الطفولة  إلتحاقالرفع من نسبة -
 (2018) % 40إلى  % ( 2017) 31.5المبكرة من 

 (طفل منتفع 2133)واليات  8د لفائدة  م 0.480: 2017-

 (طفل منتفع 6500)لفائدة  جميع الواليات د  م 1.5: 2018-

خطة متكاملة  لتمويل برامج لحماية 

 :الطفولة للحد من

  % 35نسبة الفقر بين األطفال -

   % 64نسبة األطفال الذين لم يلتحقوا برياض األطفال  -

 (  ألف 300)المتعرضين لالنحراف عدد األطفال -

 العنفلألطفال ووقايتهم من إتاحة الترفيه 
 بالمخاطرالمحفوفة  والسلوكات 

 الرفع من نسبة األطفال المنتفعين بخدمات التنشيط في المؤسسات-
 (2018) % 54إلى ( 2017)% 53العمومية والخاصة من   

 نوادي متنقلة 10اقتناء ) 28إلى  23الرفع من عدد النوادي المتنقلة -
 (2018نوادي في  5 و  2017في  

  دأ  100696  

 مكفوليعدد األطفال 

: الدولة وسط طبيعي إقامة
6067 

6341: الدولة  لمكفوليالعدد الجملي   



 االعتمادات

 المرصودة
د م 20   

 البرامج الممولة على حساب ميزانية التصدي لإلرهاب  

 الطفــولة

 تمكين املرأة من إحداث مؤسسات ومشاريع صغرى  -

 تدعيم وتوسيع مشاريع منتصبة-
 قروض من البنك التونس ي للتضامن بدون ضمانات-

 وبدون تمويل ذاتي

 من كلفة املشروع % 80تمويل في حدود -
 سنوات  مدة اإلمهال سنتين 5يرجع القرض على مدة -

د م 10  التمكين االقتصادي 

 للمرأة  
د م 8  

د م 2  

 د م 2.544املرافقة التربوية لألطفال    -
 د م 1.120تجهيز مؤسسات طفولة -
لفائدة النوادي املتنقلة ومندوبي حماية  النفلوسائل 10اقتناء -

 د م 1.896حافالت  10الطفولة واقتناء 
مؤسسة طفولة  18ب  متعددة االختصاص ةرياضي اتفضاء تهيئة -

 د م 2.080
 د م 0.160لفائدة األطفال من أسر معوزة  مصائفتنظيم -

 د م 0.200إعداد خطة اتصالية في إطار التصدي لإلرهاب -

 المرافقة والتكوين والترويج

 انجاز

 د م 4: 2016-2017

 المبرمج

 د م 4: 2018

 االنجاز

 د م 6.2: 2017 - 2016 

 المبرمج 

 د م 3.8: 2018



 كبار السن



كبار السن

 
 

مجلة حماية 

 كبار المسن

الوقاية من العزلة والحماية من الفقر والتهميش. 
ضمان الرعاية الصحية  . 
الحماية من االستغالل واإلهمال وسوء املعاملة والعنف. 

االستثمار في خبرات وكفاءات كبار السن وتوظيفها في خدمة التنمية 

المحافظة على كبار 

 السن داخل
أسرهم وفي  

 محيطهم الطبيعي

 تقديم الخدمات االجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت•
 تشجيع األسر على كفالة كبار السن فاقدين للسند  العائلي•
 أد 200بقيمة ( عائلة حاضنة 111)العائلي  االيداع•

 

إرساء تصور لحياة أسرية ومجتمعية مستقرة ومتضامنة. 
  مواصلة التأسيس ملجتمع حاضن لكل  األعمار 
  دعم قدرات الجمعيات املشرفة على  تسيير  النوادي النهارية

 أد 400بكافة  43لتجديد أنشطتها اإلدماجية وعدده 

 النهوض بجودة 

 خدمات الرعاية 

 المؤسساتية

 تحسين ظروف اإلقامة بمؤسسات الرعاية بكلفة
 د أ 1950تسيير قدرها 

 إرساء منظومة معلوماتية خاصة بمؤسسات رعاية
   املسنين

 850بطاقة استيعاب  13عددها  )مراكز املسنين 
 (سريرا

 

 إدماج كبار 

 السّن في 

 الحياة  العامة 
 

  دأ  14823  



 مع الشكر على حسن المتابعة


