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 التقديم العام و إستراتيجية القطاع

I.  والطفولة و السياسة القطاعية األسرةو  المرأةتقديم وزارة 

II.  خارطة البرامج 

III.  و الطفولة على المدى المتوسط. األسرةو  المرأةالميزانية وبرمجة نفقات وزارة 
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20182.380

21.8%2017

 01جدول عدد

 حسب البرامج والبرامج الفرعية 2018 لسنة وزارة المرأة و األسرة و الطفولةتطور ميزانية 

  و الثاني( األولالعنوان  )اعتمادات الدفع

 الوحدة: ألف دينار
 

 البرامج 

نجازاتا

2016 

قانون 

 المالية

2017 

 تطور اعتمادات الدفع 2018تقديرات

2017-2018 

 %النسبة المبلغ الدفع اعتمادات التعهد  إعتمادات

 %72 5555 13241 13580 7686 7041 : المرأة 1-1البرنامج الفرعي 

 %28 293 1336 1436 1043 360 األسرة  2.  1الفرعي : البرنامج 

 %67.0 5878 14577 15016 8729 7401 مجموع برنامج المرأة واألسرة

: حماية  1. 2البرنامج الفرعي 

 األطفال وضمان حقوقهم 
80258 88898 91198 85138  - 3760 - 4% 

:  التنشيط  2.2البرنامج الفرعي 

 التربوي االجتماعي والترفيه
3396 202 3605 185 - 17 - 8% 

التجديد  3. 2:   البرنامج الفرعي

 البيداغوجي وتنمية الكفاءات
309 244 249 249 5 2% 

 %0.9- 953- 100696 95052 101649 83963 مجموع برنامج الطفولة

: الخدمات  1. 3البرنامج الفرعي 

 الدعائية للمسنين
10779 12775 13129 14593 1818 14% 

: ادماج كبار   2. 3البرنامج الفرعي 

 السن في الحياة العامة 
34 180 180 230 50 28% 

 %14.4 1868 14823 13309 12955 10862 مجموع برنامج المسنين
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: االشراف  1. 4 البرنامج الفرعي

 والمساندة والمتابعة
11741 

10352 13512 12345 1993 19% 

:  األساليب و  2. 4 البرنامج الفرعي

 األنظمة المعلوماتية
95 229 101 6 6% 

 %21.8 2380 13322 13741 10942 11741 مجموع القيادة والمساندة

 %6.8 9143 143418 137118 134275 114000 المجموع العام للبرامج

 02جدول عدد

 حسب البرامج و طبيعة النفقة  2018لسنة وزارة المرأة و األسرة والطفولة ميزانية ال

  ) اعتمادات الدفع(
 الوحدة: ألف دينار

 البرامج     

 

 النفقة طبيعة

 برنامج

ة أالمر

 واألسرة

 

 برنامج

 الطفولة

 برنامج

 المسنين

برنامج القيادة 

 والمساندة

 المجموع

العنوان األول: نفقات 

 التصرف
3291 85572 12109 12446 113418 

 88588 4306 433 81751 2098 التأجير العمومي

 7637 5045 22 2200 370 وسائل المصالح

 17193 3095 11654 1621 823 التدخل العمومي

 30000 876 2714 15124 11286 نفقات التنميةالعنوان الثاني: 

      االستثمارات المباشرة

 29610 876 2714 15124 10896 على الميزانية

      على القروض الخارجية

 390    390 التمويل العمومي

      على الميزانية
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      على القروض الخارجية

      صناديق الخزينة

 143418 13322 14823 100696 14577 المجموع

 %100.0 %9.3 %10.3 %70.2 %10.2 النسبة

 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

 1رسم بياني عدد 

 حسب البرامج وطبيعة النفقة )اعتمادات الدفع( 2018الوزارة لسنة توزيع ميزانية 

 

 ( للوزارة:2020-2018تقديم إطار النفقات متوسط المدى ) 2.2

 03جدول عدد

 ( 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى )

  التوزيع حسب طبيعة النفقة )اعتمادات الدفع( 

  الوحدة: ألف دينار

 النفقات
 

قانون  انجازات
مالية

2017 

 تقديرات
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 113743 113738 113733 116410 102263 79762 75679 نفقات التصرف
 113418 113418 113418 116075 101945 79762 75679 على موارد الميزانية
 88588 88588 88588 91159 79624 63378 57373 التأجير العمومي

 7637 7637 7637 7358 7143 1701 6139 المصالحوسائل 
 17193 17193 17193 17558 15178 14695 12167 التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

       

        التأجير العمومي
 325 320 315 335 318   وسائل المصالح
        التدخل العمومي

 35000 32000 30000 18200 12055 5678 4144 نفقات التنمية
        على موارد الميزانية

االستثمارات 
 المباشرة

3897 

 
 12018 17960 29610 31610 34610 

 390 390 390 240 37  247 التمويل العمومي

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

       

        االستثمارات المباشرة
        التمويل العمومي

الموارد الذاتية على 
 للمؤسسات

       

        صناديق الخزينة
        التأجير العمومي
        وسائل المصالح

        التدخل
        التجهيز

الميزانية بدون اعتبار 
 الموارد الذاتية للمؤسسات

       

عتبار االميزانية بدون 
 الموارد الذاتية للمؤسسات

79823 85440 114000 134275 143418 145418 148418 

الميزانية باعتبار 
الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

  114318 134610 143733 145738 145743 

 :4جدول عدد

 ( 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى )

 )اعتمادات الدفع( التوزيع حسب البرامج

  الوحدة: ألف دينار

 البرامج
 
 

قانون  انجازات
 المالية

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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نامج المرأة بر

 األسرةو

4908 3457 7401 8729 14577 15107 15857 

 برنامج الطفولة
 

66136 64945 83963 101649 
 

100696 101196 101946 

 برنامج المسنين
 

8779 10707 10895 12955 14823 15523 16273 

 
 برنامج القيادة
 و المساندة

 

 6331 11741 10942 13322 13822 14572 

 148648 145648 143418 134275 114000 85440 79823 المجموع:
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 : التوزيع حسب البرامجوالطفولة األسرةو المرأةوزارة ميزانية 
  الدفع( )إعتمادات
 

 

   : والطفولة األسرةو المرأةوزارة ميزانية 
 التوزيع حسب البرامج

2017-2018 

 )إعتمادات الدفع(
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 المديرة العامة لشؤون المرأة واألسرة ايمان هويملالسيدة  :التعريف برئيس البرنامج
 إستراتيجية البرنامج وخارطته:-1

تحتل العناية بالمرأة واألسرة مكانة هامة صلب السياسة التنموية التي تعتمد بالخصوص على التالزم  
واالرتقاء بشأن بين مختلف األبعاد االقتصادية واالجتماعية والتضامنية بما يساهم في النهوض بأوضاع المرأة 

لتعزيز الهياكل وتطوير  2020-2016األسرة. وتسعى وزارة المرأة واألسرة والطفولة خالل فترة مخطط التنمية 
وفي التشريعات وتوفير اآلليات بما يساهم في مزيد اإلحاطة بالمرأة ودعم مكانتها في األسرة وفي المجتمع، 

اإلرشاد والتوجيه واإلحاطة باألسر وخاصة التي تعاني من رصد أوضاع األسرة لتصويب التدخل فيما يتعلق ب
 الهشاشة االقتصادية واالجتماعية.

هذا وستسعى الوزارة من خالل برنامج المرأة واألسرة إلى العمل على تنفيذ االلتزامات الدستورية التي 
 المجتمع لمتطلبات المتواصل للنسق استجابةتقضي بضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع المجاالت 

بشكل ملحوظ في مجال المشاركة  المتنامية قدرات المرأةالتي تحث على ايالء األهمية الالزمة لتثمين 
 والسياسية ومشاركتها في مواقع القرار مركزيا ومحليا ونبذ جميع مظاهر العنف والتمييز ضدها.االقتصادية 

ملللة المحوريلللة لترسللليا السللللوح الملللدني ورو  المواطنلللة تمثّلللل األسلللرة الخليلللة األساسلللية للمجتملللع، فهلللي الدعاو 
وتعملللل وزارة الملللرأة واألسلللرة والطفوللللة ملللن خلللالل البرنلللامج الفرعلللي الثلللاني  اإليجابيلللة والفضلللاء األمثلللل للتنشللل ة
للمحافظلة عللى أمنهلا وتماسلكها  واسلتقرارها و تحسلين جلودة حيلاة  والسلعي"األسرة" على دعلم التلرابط األسلري 

بارها الخليلة األوللى التلي يتلقلى فيهلا الفلرد المبلادم والقليم التلي تؤهلله لتحملل المسلؤولية فلي األسلرة باعتأفرادها 
ورفللع درجللة الللوعي لللديهم لوقللايتهم مللن السلللوكيات للحيللاة الزوجيللة تأهيللل الشللباب وذلللح مللن خللالل والمجتمللع 

تحسلين نوعيلة ا فلي حلاالت الخلالف  و والتوفيق بين مختللف أفرادهل ودعم المرافقة العا لية  االجتماعية السلبية
 بمختلف واليات الجمهورية.الخدمات المقدمة لفا دة مختلف أفراد األسر 

 برنامج المرأة واألسرة
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ارعضاالتت عكمااتعملمااوعارااعلا اعحااا عاألست ااخعلت أاااعلم وشاائعهااالعااتع واااا األتعارلما ااخع  ت ااخعا أاااع ا ع

ااا عألباااتع تنشااااخعا لةاااتاعارونشااااخعار اااشتمخع سمااات  ب عماااالعا  ااات اعماااالع ألاااخععالخت اااخ ماااالع ااااطعاألست اااخع ارولألن

 ار ااالدعرااا ح عأااا  ا عه رتاااتخب عماااالع ألاااخعه ااااأوعععاااساع عااا ع تراااطع  ااا عه ضااات عا أاااااعح ااا عتاااعا  عمل تااات ع

اااالعماااالع لااااالعارو  ااا ا عار ااا ع
ن
دعارل  ااا عماااالعشاااأل عتعا أااااعاروع  اااتخع ااام سصااات تخعس اااطعارةاااع عام وماااتإدعتم 

 ا جتم .

 شعلا اع دعمجتطعا أااعحا :رعاروع ألت عامأت اتتجتخ تات زعهع ع

 ماا لخعا ةظعمخعارتشايلتخع دعمجتطعا أااو 

 ارااععمالعل  خعارعإدعر أعهااالعا أاعمالعارشبتبع ا  رتتاو 

 ولح عاروم  نعامأوصتليع ام ومتإدعرألأاع 

   اعم وشئعهااالعا أاعلكتموعتاابعالجمألع  خوعتا  نعرعحتخعالخ مت عا ق مخعرفت 

 ا أايع عارومتأكعلح عارت الطع 

 وعارعضلتت عالخت خاألست خعلت أاع ا ع 

 العمالع لاالع مشختصع   ع
ن
ه ضت عا أااعح  عتعا  عمل تت ع سصت تخعس طعارةع عام ومتإدعتم 

 ارو   ا عار  عوأل تبتعا أااعاروع  تخع دعارل   عمالعا جتم .

 

 ستعمل الوزارة على :و 

 في مجال المرأة - أ

إدملللاق مقاربلللة النلللوع االجتملللاعي فلللي السياسلللات العاملللة والميزانيلللات وفلللي الخطلللط والبلللرامج القطاعيلللة  -
 مركزيا وجهويا ومحليا.

تفعيللل الحقللوق اإلنسللانّية للمللرأة بمللا يراعللي المسللاواة بللين الجنسللين ويتماشللى مللع بنللود الدسللتور الجديللد  -
 الدولّية التي صادقت عليها الدولة التونسّية.والمعاهدات 

 مناهضة العنف ضد النساء وتحسين الخدمات الموجهة للنساء ضحايا العنف. -
 بلللين/  النسللاء بللين الفللرص تكللافؤ ودعللم الفللوارق وتقللليص الفجللوات وقللي  النسللاء بأوضللاع النهللوض -

ي والسياسلللي واإلجتملللاعي والريفلللي بملللا ييّسلللر تمكيللنهّن االقتصلللاد الحضللري الوسلللطين فلللي/  الجنسللين
 ومشاركتهّن في الحياة العاّمة.

 .تقريب الخدمات من النساء في المناطق الريفية وتحسين جودتها -
 .مقاومة اإلنقطاع المبكر عن الدراسة وحماية حق الفتيات في التعليم -
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بعللد تشللخيص علمللي  2020-2016وقللد تللم ضللبط هللذا التوجهللات ضللمن المخطللط الخماسللي للتنميللة 
وبللين المجللالين الحضللري فللوارق بللين الجنسللين جملللة مللن ال تبللرز أ ، التلليالمؤشللرات واإلحصللا ياتمبنللي علللى 

 والريفي وتتمثل أهمها في ما يلي:

 .لمكرسة لحقوق المرأةارغم أهمية الترسانة القانونية  التمييزيةوجود عديد النصوص  -
ضعف مأسسة مقاربة النوع االجتماعي واعتمادها في رسلم السياسلات والميزانيلات والبلرامج والمشلاريع  -

 وتنفيذها وتقييمها،
نقلللص عللللى مسلللتو  الهياكلللل والمؤسسلللات الموجهلللة لحمايلللة النسلللاء ضلللحايا العنلللف وتلللأمين الخلللدمات  -

عادة تللوازنهن النفسللي وتللوفير فللرص إلعلللادة اإلسللتعجالية الضللرورية لهللن قصللد مسللاعدتهن عللللى اسللت
 إدماجهن في الحيلللللاة االجتماعيللللة واالقتصاديللللللة على المستويين المركزي والجهوي،

عللى مسلتو  الرعايللة واإلحاطلة بالف لات ذات االحتياجللات الخصوصلية أبلرز التشللخيص غيلاب تحديللد  -
ب الدراسللات والمعطيللات اإلحصللا ية حولهللا دقيللق للف للات النسللا ية ذوات الحاجيللات الخصوصللية وغيللا

إضللافة لعللدم وجللود خطللط تشللللاركية واضللحة المعللللللالللللم فللي مجللال اإلحاطللة والرعايللة سللواء باالمهللات 
النجبللات خللارق إطللار الللزواق أو السللجينات فضللال عللن ضللعف المللوارد المتاحللة لمسللاعدة هللذا الف للات 

 وتدعيم قدراتهن.
 رار،ضعف حضور المرأة في مواقع الق -
 ضعف مساهمة المرأة في الحياة اإلقتصادية، ومحدودية تواجدها كصاحبة أعمال وباعثة مشروع، -

نتيجلة  وضلاع االقتصلادية واالجتماعيلةاألتلدهور في ما يتعلق بالنساء في الوسط الريفي أبلرز التشلخيص 
 ق الريفية. ضعف الموارد المتاحة والمخصصة للنهوض بالنساء والفتيات في المناطبعد الخدمات و 

ارتفللللاع نسللللبة البطالللللة لللللد  النسللللاء فللللي المنللللاطق الريفيللللة مقارنللللة بالمعللللدل الللللوطني للبطالللللة النسللللا ية  -
(22.2℅.) 

تواصللل ظللاهرة االنقطللاع المبكللر عللن الدراسللة خاصللة فللي المنللاطق الريفيللة وفللي المنللاطق المحرومللة  -
  .تحديدا

بسلبب علدم  االجتماعيلةالتزال األغلبية الساحقة ملن النسلاء فلي الوسلط الريفلي مقصليات ملن الحمايلة  -
 القللوانين الجللاري بهللا العمللل ألوضللاعهن ولطبيعللة عملهللن المتسللم بالطللابع الللوقتي والموسللمي، مللةءمال

وال تراعللي معللايير العمللل الال للق )مللن ناحيللة األجللر وسللاعات  ال قللةظللروف عمللل غيللر إضللافة إلللى 
( نظلللرا لضلللعف النسللليج والتغطيلللة االجتماعيلللة العملللل وظلللروف النقلللل والحمايلللة ملللن المخلللاطر المهنيلللة

ؤّهللل  واعتمللاد القطللاع  اإلقتصللادي فللي الوسللط الريفللي وعللدم تنّوعلله ونقللص فللرص التكللوين المهنللي المع
 .الفالحي كمصدر وحيد للتشغيل
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تللم اعتملاد دراسللات وطنيلة حللول واقللع الملرأة فللي تلون  منهللا مللا أنجزتهلا الللوزارة مثلل "البحللث الميللداني  وقلد
الشامل حول أوضاع النساء فلي المنلاطق الريفيلة وملد  حصلولهن عللى الخلدمات العموميلة" اللذي تلم إصلدارا 

 أممية ...  . وأخر  من جهات رسمية أو مجتمع مدني أو هي ات2013في سنة 

   ـــــطاع األســــــرة ق –ب  -
تمّثل األسرة الخلية األساسية للمجتمع، فهي الدعامة المحورية لترسليا السللوح الملدني ورو  المواطنلة  

وتعملللل وزارة الملللرأة واألسلللرة والطفوللللة ملللن خلللالل البرنلللامج الفرعلللي الثلللاني  اإليجابيلللة والفضلللاء األمثلللل للتنشللل ة
للمحافظلة عللى أمنهلا وتماسلكها  واسلتقرارها و تحسلين جلودة حيلاة  والسلعي"األسرة" على دعلم التلرابط األسلري 

باعتبارها الخليلة األوللى التلي يتلقلى فيهلا الفلرد المبلادم والقليم التلي تؤهلله لتحملل المسلؤولية فلي األسلرة أفرادها 
لسلللوكيات ورفللع درجللة الللوعي لللديهم لوقللايتهم مللن اللحيللاة الزوجيللة تأهيللل الشللباب وذلللح مللن خللالل والمجتمللع 

تحسلين نوعيلة والتوفيق بين مختللف أفرادهلا فلي حلاالت الخلالف  و  ودعم المرافقة العا لية  االجتماعية السلبية
 بمختلف واليات الجمهورية.الخدمات المقدمة لفا دة مختلف أفراد األسر 

الوضعيات ات كما تعمل الوزارة على اإلحاطة باألسر بمختلف أفرادها وشرا حها العمرية وخاصة األسر ذ
مللن خللالل اإلحاطللة والتعهّللد بهللا وتنشلل ة األبنللاء التنشلل ة السللليمة وحمللايتهم مللن المخللاطر مللن جهللة  الخاصللة

والسللعي لللدعم قللدرات أوليللا هم مللن جهللة أخللر ، هللذا إلللى جانللب رصللد أوضللاع األسللرة عبللر تللوفير معطيللات 
األسلللر التونسلللية فلللي العديلللد ملللن  شلللهدهاتإحصلللا ية حسلللب النلللوع االجتملللاعي تمّكلللن ملللن إبلللراز التغيلللرات التلللي 

 المجاالت.

 لوزارة في مجال األسرة على:ل التوجهات االستراتيجيةوترتكز أهم 

 ،مراجعة المنظومة التشريعية في مجال األسرة 
 ،الرفع من درجة الوعي لد  أفراد األسر من الشباب واألولياء 
 ، دعم التمكين االقتصادي واالجتماعي لألسر 
  ،تحسين نوعية الخدمات المقدمة لفا دة مختلف أفراد األسر بكامل تراب الجمهورية 
  دعم الترابط و التماسح األسري 
  ،اإلحاطة باألسر ذات الوضعيات الخاصة 
  رصد وتشخيص أوضاع األسرة عبر توفير معطيات إحصا ية حسب النوع االجتماعي

 لتونسية في العديد من المجاالت.تمّكن من إبراز التغيرات التي شهدتها األسرة ا
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 المرأة واألسرة :البرنامجأهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة ب -2

 : المرأة1البرنامج الفرعي 

 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج:  1.2
 

  
 
 

 

 المؤشرات األهداف

 : 1.1.1الهدف.

 

 دعم التمكين االقتصادي
 للنساء

  :1.1.1.1المؤشر

مشروع نسائي متناهي الصغر أو صغير أو  8000إحداث 

 2020متوسط إلى موفى سنة 

 : 2.1.1الهدف.

 دعم التمكين
 نساءاالجتماعي لل

  :1.2.1.1المؤشر

الرفع في عدد المددارس اإلعداديدة المنتفعدة بالمشدروع  -
الددوطني المندددمج لمقاومددة االنقطدداع المدرسددي خاصددة 

مددددارس  07لددددى الفتيدددات فدددي المنددداطق الريفيدددة مدددن 

فددي  2020مدرسددة سددنة  20إلددى  2017سددنة إعداديددة 

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

عن الدراسة في المدارس اإلعدادية المشدمولة بالتددخل 
 .2020إلى حدود سنة 

  :2.2.1.1المؤشر

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

في سنة   %13.5إلى  2016سنة  % 10.5من  -

  .)في القطاع الفالحي( 2020

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

 .التقليدية(

 : 3.1.1الهدف:
الرجال دعم تكافؤ الفرص بين 

 نساءومناهضة التمييز ضد الوالنساء 

  :1.3.1.1المؤشر

 .%5الترفيع في نسبة النساء في المناصب العليا بـ 

 : 2.3.1.1المؤشر

الترفيع في جودة خدمات التعهد واإلحاطة المقدمة للنساء 
 ضحايا العنف
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 :1 أهداف البرنامج الفرعي
 : دعم التمكين االقتصادي للمرأة 1.1.1الهدف:

 تقديم الهدف:

، %15,3بلغت  2017تظهر اإلحصا يات الرسمية أن نسبة البطالة خالل الثالثي األول من سنة 
لنف  الفترة أن نسبة ، من جهة أخر  تبين اإلحصا يات % لد  النساء(22,7لد  الذكور و %12,4موزعة )

% لد  اإلناث مع العلم وأن 41لد  الذكور مقابل % 19,2البطالة من بين حاملي الشها د العليا تقدر بل
بالنسبة للذكور. ويعبر هذا  %33بالنسبة لإلناث مقابل قرابة  %67نسبة خريجي الجامعات تبلغ قرابة 

ة جدية عن الفجوة بين الجنسين في التمتع بالحقوق التفاوت في التوزيع الذي تبّينه كل هذا المؤشرات بصف
االقتصادية، والتي ال تقتصر بين الجنسين بل تتعداا حتى تطال الجن  نفسه حيث نالحظ الفرق والبون بين 
النساء والفتيات في المناطق الحضرية والنساء والفتيات في المناطق الريفية. ويرجع ذلح أساسا إلى صعوبة 

لى ضعف النسيج االقتصادي خاصة في اندماق المرأة ف ي الحياة االقتصادية نتيجة غياب تكافئ الفرص وا 
لى قلة فرص التكوين والتأهيل والتمويل إضافة إلى غياب التأطير والتنظيم القاعدي.  المناطق الداخلية وا 

لدولة في لذا وفي إطار سعي الوزارة إلى النهوض بالمرأة ودعم حقوقها االقتصادية ومعاضدة لجهود ا
ما يتعلق بدعم التشغيل، تم وضع خطة وطنية لدفع المبادرة االقتصادية النسا ية للنساء والفتيات في المناطق 
كسابها القدرات الضرورية إلحداث  الحضرية والريفية وبرنامج "را دة" هدفهما دعم رو  المبادرة لد  المرأة وا 

الفرص المتاحة بغاية إشراكها ودمجها وتفعيل دورها في المشاريع وتسييرها والتصرف فيها واالستفادة من 
ديناميكية التنمية على المستو  الوطني والجهوي والمحلي وتقليص الفجوات بينها وبين الرجل والرفع من 
تشغيلية النساء والفتيات من خالل بعث مشاريع اقتصادية متناهية الصغر وصغر  ومتوسطة تشمل كل 

ولوجهن إلى مصادر التمويل عبر البنح التونسي للتضامن من خالل اتفاقيات شراكة  الف ات النسا ية وتيسير
 تم إمضاؤها في الغرض. 

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

 (46المجاالت فصل 
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
 الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.الميثاق الدولي  
 منهاق عمل المؤتمر الدولي الرابع حول المرأة بيجين  
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 2030لخطة التنمية المستدامة لعام  17أهداف التنمية المستدامة الل 
 ،2020-2016المخطط الخماسي للتنمية  
 ألسرة(الخطط التنموية السابقة )عمل اللجنة القطاعية الخاصة بالمرأة وا 
 UNDAF 2015-2019اإلطار الموحد للتعاون بين تون  ومنظومة األمم المتحدة  
-2017اإلستراتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية  

2020. 
 الخطة الوطنية لدفع المبادرة االقتصادية النسا ية. 
 برنامج "را دة"، 

 رات:مبررات اعتماد المؤش
مشروع نسائي متناهي الصغر أو صغير أو متوسط إلى موفى سنة  8000إحداث  :1.1.1.1المؤشر

2020. 

وذلح من  2020سيمكن هذا المؤشر من قيا  المشاريع النسا ية المحدثة والممولة إلى موفى سنة 
المعلومة وتقريب خالل تذليل كل الصعوبات التي تحول دون قدرة النساء على بعث المشاريع من توفير 

التكوين وتذليل الصعوبات الخاصة بالنفاذ إلى مصادر التمويل وذلح من خالل إبرام اتفاقيات شراكة مع 
 هياكل متدخلة على غرار البنح التونسي للتضامن.

 مؤشرات قيس األداء
 : دعم التمكين االقتصادي للمرأة 1.1الهدف:

 وحدةال الهدف مؤشرات قيس أداء
 تقديرات  انجازات 

 إنجازات
 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 :1.1.1.1المؤشر .1
مشددددددددددددروع  8000إحددددددددددددداث 

نسددددددائي متندددددداهي الصددددددغر أو 
صددددددددغير أو متوسددددددددط حتددددددددى 

  2020    موفى سنة

 كمي
 

 
 
 

- - 524 2000 2000 2000 2000 
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 نساء: دعم التمكين االجتماعي لل2.1.1 الهدف

  تقديم الهدف:

يندرق هدف "دعم التمكين االجتماعي للنساء" في إطار إيالء الدولة مكانة هامة للمرأة صلب السياسة 
التنموية والتي تعتمد بالخصوص على التالزم بين البعدين االقتصادي واالجتماعي بما يساهم في النهوض 

الل هذا الهدف إلى تعزيز ودعم بأوضاع المرأة واالرتقاء بها. وتسعى وزارة المرأة واألسرة والطفولة  من خ
دور المرأة في المجتمع وخاصة منها الف ات الهشة، حيث تعمل على تنمية قدراتها في الوسطين الريفي 

 والحضري وحماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة العاملة خاصة في المناطق الريفية. 
االجتماعية السلبية التي وجب مقاومتها ووضع  ورغم الجهود المبذولة فإن الواقع يبرز عديد المظاهر

الخطط والبرامج واآلليات للقضاء عليها كظاهرة االنقطاع المبّكر عن الدراسة لد  الفتيات والفتيان في 
ألف منقطع كل سنة وهو ما يمثل انعكاسا خطيرا  100المناطق الريفية حيث تشير اإلحصا يات الرسمية لل

لة رغم أهمية استثمارات الدولة في هذا المجال، لذا فقد شرعت وزارة المرأة واألسرة على مستقبل األجيال المقب
في تنفيذ "المشروع الوطني المندمج لمقاومة االنقطاع المدرسي خاصة لد  الفتيات  2013والطفولة منذ سنة 

رية متعددة القطاعات في المناطق الريفية"وهو مشروع مندمج يقوم على مقاربة تشاركية )تبعا لالتفاقية اإلطا
 2015لمقاومة االنقطاع المدرسي خاصة لد  الفتيات في المناطق الريفية التي تم إمضاؤها في شهر أفريل 

بين وزارة المرأة واألسرة والطفولة ووزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة التربية ووزارة الشؤون الثقافية وجمعية 
"المدنية"( ويراعي هذا المشروع الجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية بما يمكن من الحد من ظاهرة 

 ية )المدار  اإلعدادية موضوع التدخل(.االنقطاع المدرسي خاصة لد  الفتيات في المناطق الريف
وفي إطار مقاومتها لجميع أشكال التمييز ضد النساء العامالت  في المناطق الريفية والحرص على 
تمكينهن من حقوقهن اإلجتماعية واإلقتصادية وتيسير انتفاعهن بظروف العمل الال ق، ونظرا للدور البارز 

المناطق الريفية في ضمان األمن الغذا ي الوطني في القطاع الفالحي          الذي تلعبه اليد العاملة النسا ية في
والمحافظة على الصناعات الحرفية كصناعة يدوية وطنية قادرة على كسب األسواق الداخلية والخارجية. 

 دراسة خاصة بل"عمل النساء في المناطق الريفية ومد  2015أعدت وزارة المرأة واألسرة والطفولة سنة 
انتفاعهن بالحماية االجتماعية"، تهدف إلى تحديد مظاهر وأسباب التمييز ضد النساء العامالت في المناطق 
الريفية والعوا ق التي تحول دون انتفاعهن بالحماية اإلجتماعية واقترا  اإلجراءات والبدا ل الكفيلة بتحقيق 

اطق الريفية  بالحماية اإلجتماعية وبظروف المساواة بين الجنسين وبضمان تمتع النساء العامالت في المن
العمل الال ق. وقد تبين من خاللها أن األغلبية الساحقة من النساء في الوسط الريفي مقصيات من الحماية 
االجتماعية بسبب عدم مالءمة القوانين الجاري بها العمل ألوضاعهن ولطبيعة عملهن المتسم بالطابع الوقتي 

وف العمل غير الال قة والتي ال تراعي معايير العمل الال ق )من ناحية األجر والموسمي، إلى جانب ظر 
وساعات العمل وظروف النقل والحماية من المخاطر المهنية والتغطية االجتماعية( نظرا لضعف النسيج 
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ي اإلقتصادي في الوسط الريفي وعدم تنّوعه ونقص فرص التكوين المهني المعؤّهل  واعتماد القطاع الفالح
 كمصدر أساسي للتشغيل.

 

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

 (46المجاالت فصل 
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
 الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
 ابع حول المرأة بيجين منهاق عمل المؤتمر الدولي الر  
 2030لخطة التنمية المستدامة لعام  17أهداف التنمية المستدامة الل 
 ،2020-2016المخطط الخماسي للتنمية  
 الخطط التنموية السابقة )عمل اللجنة القطاعية الخاصة بالمرأة واألسرة( 
 UNDAF 2015-2019اإلطار الموحد للتعاون بين تون  ومنظومة األمم المتحدة  
-2017اإلستراتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية  

2020. 
حول عمل النساء في المناطق الريفية ومد    2015دراسة وزارة المرأة واألسرة والطفولة في سنة  

 انتفاعهن بالحماية اإلجتماعية،
 سا ية.الخطة الوطنية لدفع المبادرة االقتصادية الن 
 برنامج "را دة"، 

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

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

  التخفــيب بخمــس نقــاط فــي نســبة المنقطعــات والمنقطعــين عــن الدراســة فــي المــدارس اإلعداديــة
 .2020المشمولة بالتدخل إلى حدود سنة 
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"بالمشروع الوطني سيمكن هذا المؤشر في جز ه األول من بيان عدد المدار  اإلعدادية المنتفعة 
من خالل تدخل وزارة المرأة  طاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية"المندمج لمقاومة االنق

واألسرة والطفولة وشركا ها في تنفيذ المشروع والمتمثلين في وزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة التربية ووزارة 
طراف الممضية على الشؤون الثقافية وجمعية "المدنية" حسب ما تم ضبطه من التزامات لكل طرف من األ

. االتفاقية اإلطارية متعددة القطاعات لمقاومة االنقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية
كما سيوضح هذا المؤشر في جز ه الثاني مد  نجاعة هذا التدخل المبني على المقاربة التشاركية وقدرته 

الفتيات في المناطق الريفية وبالتالي التخفيض من  على معالجة األسباب الر يسية لالنقطاع المدرسي لد 
 نسبة المنقطعات والمنقطعين بهذا المدار  اإلعدادية موضوع التدخل. 

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

- 10.5201613.52020 
- 32201635 

 مؤشرات قيس األداء 
 ي للمرأةاالجتماع: دعم التمكين  2.1.1الهدف

 مؤشرات قيس أداء
 الهدف

 وحدةال
 انجازات

 تقديرات 
 إنجازات

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 :1.2.1.1المؤشر

 
الرفددددددددددع فدددددددددددي عددددددددددددد  -

المدددددددددددددددارس اإلعداديددددددددددددددة 
المنتفعدددددددددددددة بالمشدددددددددددددروع 
الددددوطني المندددددمج لمقاومددددة 
االنقطدددداع المدرسددددي خاصددددة 
لدددددى الفتيددددات فددددي المندددداطق 

مدددددددارس  07الريفيددددددة مددددددن 

 
 
 
 كمي

مدرسة )

 (إعدادية
 
 

- 01 05 05 04 03 02 
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إلددددددى  2017سددددددنة إعداديددددددة 
فدددي  2020مدرسدددة سدددنة  20

واليدددات القيدددروان وجندوبدددة 
والقصدددددددددددددرين وبندددددددددددددزرت 

 .وسليانة
 
 
التخفدددديض بخمددددس نقدددداط  -

فددددددددي نسددددددددبة المنقطعددددددددات 
والمنقطعددددين عددددن الدراسددددة 
فددددددي المدددددددارس اإلعداديددددددة 
المشدددددددمولة بالتددددددددخل إلدددددددى 

 .2020حدود سنة 

 
 
 
 

 %08 %10 %11 %12 %13 - - نسبة

الترفيددددع  :2.2.1.1المؤشــــر

في نسبة النساء العامالت في 
الوسددددط الريفددددي  المنتفعددددات 

 بالتغطية اإلجتماعية:
 2016سدنة  % 10.5من  -

فدددددددي سدددددددنة   %13.5إلدددددددى 

 .)في القطاع الفالحي( 2020

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

 2016سدددددنة  %32مدددددن  -

% )فدددي الصدددناعات 35إلدددى 

 .التقليدية(
 %35 %34 %33 %32 %32   نسبة

 التمييز ضد المرأة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ومناهضة: دعم 3.1.1 الهدف

 تقديم الهدف:

5467

38,929,7

46

-  

-  



 

27 
 

- . 

 

6262016

252017

 

 582017112017

 

مرجع الهدف:
 2046 

  

  

  

  

 172030 

  

  

 602016 

 المؤشرات: اعتمادمبررات 
 :1.3.1.1المؤشر

 .%5النساء في المناصب العليا بـ الترفيع في نسبة 

 

 الترفيع في جودة خدمات التعهد واإلحاطة المقدمة للنساء ضحايا العنف :2.3.1.1المؤشر
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 مؤشرات قيس األداء 
 تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ومناهضة العنف: دعم  3.1.1الهدف

 مؤشرات قيس أداء
 الهدف

 وحدةال
 انجازات

 تقديرات
 إنجازات

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 :1.3.1.1المؤشر
الترفيع في نسدبة النسداء فدي 

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

 :2.3.1.1المؤشر

الترفيدددع فدددي جدددودة خددددمات 
التعهددددد واإلحاطدددددة المقدمدددددة 

 للنساء ضحايا العنف
 - 1 - عدد

دعلللللللللللم ومرافقلللللللللللة 
مراكللللللللز إحللللللللداث 

صللللللللغاء  إيللللللللواء وا 
وتوجيللللللله للنسلللللللاء 
ضلللللللحايا العنلللللللف 
بالجهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللات 
)تون ، جندوبلة، 
القيلللروان، قفصلللة 
، صللللللللللللللللللللللللللفاق ، 

 جرجي (.

تهي ة 
وتجهيز  

ي مركز 
(02) 
نصات لإل

وتوجيه 
للنساء 
ضحايا 
 العنف

3 3 

 :: المرأة1الفرعي  تقديم أنشطة البرنامج.2 2
 

تقديرات المؤشرات األهداف
 االعتمادات األنشطة 2018

 1.1.1الهدف.

: 

دعممم التمكممين 
االقتصمممممممادي 

  :1.1.1.1المؤشر

مشددروع  8000إحددداث 

نسددائي متندداهي الصددغر 
أو صدددددغير أو متوسدددددط 

2000 
 مشروع

 دراسة المشاريع المقدمة من الباعثات، 
تمويلللللللل المشلللللللاريع النسلللللللا ية الصلللللللغر   

 عبللللللر والمتناهيللللللة الصللللللغر والمتوسللللللطة

مليــــــــــــــــــون  5 -
ــار : فللي إطللار دين

الخطلللللللة الوطنيلللللللة 
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حتدددددددى مدددددددوفى سدددددددنة  للمرأة.
 ،البنح التونسي للتضامن .2020

 الباعثات في إحداث مشاريعهن، مرافقة 
 والتقييم المتابعة 

 

 

لللللللللللللدفع المبللللللللللللادرة 
 االقتصادية.

مليــــــــــون  2,4 -
ــار فللي إطللار  :دين

اإلسلللللللللللللللللللللللللتراتيجية 
الوطنيللللة للتمكللللين 
االقتصلللللللللللللللللللللللللللللادي 
واالجتمللللللللللللللللللللللللللاعي 
للنسللللللاء والفتيللللللات 
فلللللللللللللي المنلللللللللللللاطق 

-2017الريفيلللللللة 
2020. 

 7,4المجمــوع: 
 مليون دينار.

 

 2.1.1الهددددف.

: 

دعممم التمكممين 
االجتمممممممماعي 

 للمرأة.

 :1.2.1.1المؤشر

الرفدددددددع فدددددددي عددددددددد  -
المددددددددارس اإلعداديدددددددة 
المنتفعددددددة بالمشددددددروع 
الددددددددددوطني المندددددددددددمج 
لمقاومدددددددددة االنقطددددددددداع 
المدرسدددي خاصدددة لددددى 
الفتيددددات فددددي المندددداطق 

مددارس  07الريفية من 

 20إلدددددى  2017سدددددنة 

إعداديدددة سدددنة  مدرسدددة

فددددددددي واليددددددددات  2020

القيدددددددروان وجندوبدددددددة 
والقصددددددرين وبنددددددزرت 

 .وسليانة

مدارس  4
 إعدادية

فضلللللاءات الحتضلللللان  4تهي لللللة وتجهيلللللز  -
التالميذ في أوقات ما بين الدراسلة بواليلات 

 .وسليانة جندوبة وبنزرت
 

 ألف دينار 100

التخفدددددديض بخمددددددس  -
نقدددددددداط فددددددددي نسددددددددبة 
المنقطعددات والمنقطعددين 

فدددددددي عدددددددن الدراسدددددددة 
المددددددددارس اإلعداديدددددددة 
المشددمولة بالتدددخل إلددى 

8 % 

وضللع وتنفيللذ خطّللة اتصللالية لرفللع درجللة  -
وعللي األوليللاء والفتيللات فللي الريللف بأهميللة  

 مواصلة الفتاة لتعليمها وبحقها في ذلح،
 ألف دينار 40

 ألف دينار 100تنفيللللللذ مشللللللروع الحمايللللللة مللللللن االنقطللللللاع  -
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المدرسي المبكر  للفتيات فلي واليلة بنلزرت  .2020حدود سنة 
 جومين(. –)مرحلة أولى بمنطقة بازينة 

التمكلللللللللين االقتصلللللللللادي لفا لللللللللدة أمهلللللللللات  -
التالميللللللذ المهللللللددين باالنقطللللللاع المدرسللللللي 
والمنقطعلللللللات علللللللن التعلللللللليم فلللللللي منلللللللاطق 

 وسلللليانة بواليلللات جندوبلللة وبنلللزرتالتلللدخل 
وفير التمويلللل وملللرافقتهن عبلللر تكلللوينهن وتللل

فلللللللللي بعلللللللللث مشلللللللللاريع متناهيلللللللللة الصلللللللللغر 
 وصغر .

  :2.2.1.1المؤشر

الترفيع في نسبة 
النساء العامالت في 

الوسط الريفي  
المنتفعات بالتغطية 

 اإلجتماعية:

سدددددنة  % 10.5مدددددن  -

في  %13.5إلى  2016

)فددددددددي  2020سددددددددنة  

 .القطاع الفالحي(

11,5 % 

برنلللامج تحسيسلللي توعلللوي وضلللع وتنفيلللذ  -
لفا لللدة النسلللاء والفتيلللات فلللي الوسلللط الريفلللي 
والمحلللللليط االجتمللللللاعي بخصللللللوص الحللللللق 

عمال الحق في امتالح وسا ل اإلنتاق  ،وا 
متابعللة تنفيللذ البللرامج والمشللاريع المدرجللة  -

الوطنيللللللللة للتمكللللللللين ضللللللللمن االسللللللللتراتيجية 
االقتصلللادي واالجتملللاعي للنسلللاء والفتيلللات 

الخاصة  2020-2017في المناطق الريفية 
بلللللللللالمحور الثلللللللللاني التمكلللللللللين االجتملللللللللاعي 

 .للفتيات والنساء في الريف

ــل فــي إطــار  تموي
 التعاون الدولي

% سدددددددددنة 32مدددددددددن  -

% )فددي 35إلددى  2016

 .الصناعات التقليدية(

33 % 

التمــوي ت تحمــل 
القطاعــــات علــــى 

الشــــــــريكة فــــــــي 
تنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 اإلســــــــــــــتراتيجية
 ضـــــــمن محـــــــور
ـــــــــــــــــــــــــــين  التمك
االجتمـــــــــــــــــــاعي 

والنســاء للفتيــات 
  في الريف.

 

 3.1.1الهدف
: 

دعمممممم تكمممممافؤ 

  :1.3.1.1المؤشر

الترفيددددددع فددددددي نسددددددبة 
النسددداء فددددي المناصددددب 

 .%5العليا بـ 
7,5% 

ي المؤسسللاتي والقللانوني فلل اإلطللار إعللداد -
دراق مقاربللللللللللة النللللللللللوع االجتمللللللللللاعي فللللللللللي إ

السياسللللللللات العامللللللللة و الميزانيللللللللات  وفللللللللي 
 ألف دينار 120
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الفمممرص بمممين 
الرجممممممممممممممممال 
والنسممممممممممممممماء 
ومناهضمممممممممة 
التمييمممز ضمممد 

 المرأة

الخطللط والبللرامج القطاعيللة مركزيللا وجهويللا 
 ومحليا
برنللللامج خللللاص بالميزانيللللة المراعيللللة  إعللللداد

 ،لنوع االجتماعي
مركزيللا وجهويللا  اإلطللاراتتللدعيم قللدرات  -

 .مقاربة النوع االجتماعي إدماقفي مجال 

دعللللم مشللللاركة المللللرأة فللللي مواقللللع القللللرار  -
 والحياة العامة من خالل: 

تنظلللليم حملللللالت لمسللللاعدة النسلللللاء عللللللى  -
 الحصول على بطاقات التعريف الوطنية

تنسلللليق ومتابعللللة قاعللللدة البيانللللات حللللول   -
 النساء المفتقرات لبطاقات تعريف وطنية

تنظيم ملتقيين وطنيين حول إدماق النوع  -
 المحلي االجتماعي في الشأن العام

صلللللدار دليلللللل لفا لللللدة النسلللللاء  - صلللللياغة وا 
 أعضاء المجال  البلدية

دورات التدريبيلللة لفا لللدة النسلللاء  3تنظللليم  -
المعتمدات والنسلاء فلي مراكلز صلنع القلرار 

 .على المستو  المحلي

 ألف دينار 60

 : 2.3.1.1المؤشر

الترفيددددددع فددددددي جددددددودة 
خدمات التعهد واإلحاطة 
المقدمددة للنسدداء ضددحايا 

 العنف

تهيئة 
وتجهيز 
ين مركز
(02) 

نصات لإل
وتوجيه 
للنساء 
ضحايا 
 العنف
 

نصات ( لإل02ين )مركز  تهي ة وتجهيز -
 ،وتوجيه للنساء ضحايا العنف

صيانة وتوسيع شبكة المراقبة بمركز  -
 "األمان"،

تركيز جهاز الوقاية والحماية من  -
 الحرا ق بمركز "األمان"

 أ.د 240
+ 
 أ.د 300

)اعتمادات 
تسيير مركز 

العنوان  "األمان"
 (األول
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 : األسرة2البرنامج الفرعي 
 

ملماااوع لا اعا ااااهاع ا أاااااع ار فعراااخعماااالع ااااطعار  راااتمةعارفاإااادعاررااات ألعرا أااااارعحاااا علحااا عارتااا الطعا أاااايع

 :تا  نع علاعستتاعهااالعتع  ركعمالع اطأ ألتعع اأوقاا عتع  رشماتاظخعحا عهمنبتع تمتع ار لد

 ارتشايلتخع دعمجتطعا أااوماا لخعا ةظعمخعع -

 ارااععمالعل  خعارعإدعر أعهااالعا أاعمالعارشبتبع ا  رتتاو -

 ولح عاروم  نعامأوصتليع ام ومتإدعرألأاع -

 تا  نعرعحتخعالخ مت عا ق مخعرفت  اعم وشئعهااالعا أاعلكتموعتاابعالجمألع  خوع -

 ا أايع عارومتأكعلح عارت الطع -

 وع عالخت خارعضلتتاألست خعلت أاع ا ع -

ع ع    عس ط مشختص ع سصت تخ عح  عتعا  عمل تت  عا أاا ع لا عه ضت  عمال ال
ن
عتم  عام ومتإد العارةع 

 .اروع  تخع دعارل   عمالعا جتم عارو   ا عار  عوأل تبتعا أاا

 تق   عهع افع مؤواا عأيسعهلااعار  رتمة:  

 املؤشرات األهداف

 : 1.2.1الهدف.

 

 النهوض باألسر وتحقيق رفاهها

 

  

 : 1.1.2.1املؤشر عدد

سنة املنتفعين  بخدمات  اإلعداد   40و 25عدد الشباب املتراوحة أعمارهم بين 

 للحياة الزوجية

 : 2.1.2.1املؤشر عدد

بخدمات التدخل )االقتصادي  عدد األسر ذات الوضعيات الخاصة املنتفعة

 واالجتماعي والثقافي( واملرافقة.

 : 2.2.1الهدف 

 

 حماية األسرة وتعزيز تماسكها   

 

   

 : 1.2.2.1املؤشر

 عدد األسر املنتفعة بدورات توعية وتثقيف وتوفيق أسري 

 : 2.2.2.1املؤشر   

عدد األسر املنتفعة بخدمات الوقاية من السلوكات املحفوفة باملخاطر بفضاءات 

 األسرة.
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 : 1.2.1الهدف.

 النهوض باألسرة وتحقيق رفاهها

 

 الهدف:تقديم 

ارنبااااااااااعألعلة ضاااااااااات عا أااااااااااااععامأوصااااااااااتل خعالجألااااااااااعلعارع ةتااااااااااخعاراامتااااااااااخع عاااااااااا ع ةاااااااااا  فععااااااااااساعارألاااااااااا فع اااااااااادع  اااااااااات ع

وم تنبااااااااااااااتعمااااااااااااااالعتشبتااااااااااااااخع ام ومتحتاااااااااااااخع اررقتاتااااااااااااااخع  ت ااااااااااااااخعمنبااااااااااااااتعا أاااااااااااااااع ا عارعضااااااااااااالتت عالخصع ااااااااااااااتخعر

عظت فألااااااااااتعلحااااااااااا عارقتاااااااااات ععتبااااااااااتع اأاااااااااا  اعتتا اااااااااا نعرعحتااااااااااخعستت ارلمااااااااااوعحااااااااااا عاسوتت اااااااااات عهااالعااااااااااتعم وشاااااااااائع

رل تااااااااتاععهااالعااااااااتعاأل  ااااااااترتخع  حاااااااا الا أتأااااااااتخعلصااااااااع اعا جتلتااااااااخع مةفواااااااااخعحااااااااا عال  اااااااات ا ع اررقتااااااااات ع

هلةتخبااااااااتعحااااااااا عاستاااااااا ا ععختنشااااااااا ااااااااتح عتعحااااااااا عي  عولاااااااازلعمبااااااااتلفعارو ااااااااتمالع اروكتاااااااااوعلا شألااااااااتيعلمااااااااتعارز  تااااااااخ

 .الخصع تخ ع كبت عار الع   يعامسوتت تعاأل  تنسقعقع

 مرجع الهدف:

ع - عع2014ع ترفألع27لأوع  عارفصو ع  ت خ عاروع  تخ عا بتلفعع7رلجمألع  خ عا  ط: عاربتب ع) مةه

 ارلتمخ(ع

 األحانعارلترم عل قعقعاأل  تن -

 ا ترتقعار  عدعالختصعلتل قعقعامأوصتل خع ام ومتحتخع اررقتاتخ -

علعظت فألتع - عارقتت  عمال عا أاا علوم  ن عا ولشق عرألأاا عارلابتخ عاألأت اتتجتخ عمال عاررت أل ارأل ف

ا أتأتخ:عمات بخعارفقاع تا  نعرعحتخعستتاعا أااع تم تنبتعمالعت ع اعأ  اتبتع ل تلاع أألتمألتع

  دعارنشتطعامأوصتليع تاقتقعامأوقاا عام ومتإد.

 هع افعاروةمتخعا  و امخ -

 .مالعمةظع عاأاي ع2030خعا  و امخع ثتقخعمنبتفعحموعروةفتسعهع افعاروةمت -

 مبررات اعتماد المؤشرات:

سنة املنتفعين   40و 25املتراوحة أعمارهم بين  عح ل ع1.1.2.1ا ؤوا عدد الشباب ع:

 بخدمات  اإلعداد  للحياة الزوجية 

 :ع
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س اااطعع2014أاااةخعاماااتعااااعقع(عر اااةخعع15ت ااا لع سصااات تت عا لألااا عاراااع ل عركسصاااتاعساااعطعتاكتباااخعار اااكتنع)

قعرن ااطعارلاازابعمااالعارااس ع علفاات قععوال ترااخعارز ا تااخ  األرااتاعع%55.9رااخعلتألرااتاع)عارااس ع  رقااتطعمقت  ع8تفااعن

(عوع أااتم الععااساع%1.9 األرااتاعع%0.7(عكمااتعتفااعقع  اابخعا  شقاات ع  اابخعارااس ع عا  شقاا نع)ارااس ع :ع47.9%

أااةخعا ةوفلاا نععل اا مت ععاألحاا الععرل تااتاعع40 ع25ا ؤواااعمااالعأتااتاعحاا لعارشاابتبعا ت ا سااخعهحماات ع علاا نع

 .2020ر أعارشبتبع ال  عمالع  طعار اقع دعغ عن ارز  تخعرو فتضع  طعتة اعأالعارز افعع

بخدمات التدخل  عدد األسر ذات الوضعيات الخاصة املنتفعة: 2.1.2.1املؤشر عدد

 )االقتصادي واالجتماعي والثقافي( واملرافقة.

ل  مت عارو  وع)امأوصتليععح لعا أاع ا عارعضلتت عالخت خعا ةوفلخاعتأتمالععساعا ؤواعع م ال

ار  عمليشع ضلتت ع ت خعمالعلتنبتعهأاعا  فتطع  يعاض االت عارولش ع  ع ام ومتإدع اررقت د(ع ا اااقخ

 دعا ت خوععه عستم ع مات م عامروات عار  علشغعع10 ع05ارس الع مرشعنع  بخعماتفلخع دعتع سعتت ا حعل نع

سترخعر أعاألرتاع دعأالعع35أةخع ع35 ع26ر أعارس ع عل نعأالعع2015سترخع اطعأةخعع191هأصتعتع

ع عمت  عامأوصتل خعع25 ع16ل ن عرل قعق عاروع س   ع ا ةو أ عاروع س   عام ومتإد عا ا   عس ط أةخ

  ام ومتحتخوع اأ باكعا عالعا    اععارسيع و تحئعر أعارشبتبوع تةتمألعظتعااعارهجااعار   عواحتخ...ععع

مشت يععاأوصتل خعل  مت عار ح عامأوصتليع)عخا ةوفلعحا عا أا عساعا ؤواعمالعارولانفعأت مالععكمت

حشمتع انعح لعا أاعار  عملتشألتع  تاع اقعارول العارلت عرش كتنع ار  لىعع(  اأعلعم ت ع ا عه رع خ

لترعأطعغ  عاربش ي(ع مالععساعا ة شقعتات زعع%13.2لترعأطعاربش يع ع%15)ع%14.5وع بشغع2014ر ةخع

تومتش ىعع موةتعتخعارص ا عاع ما  لاعار  وعح  عتمع وعمشت يعع  اأ ارفق    ألعلعارعلا اعروم  نعا أاع

ع     عألبت عا ةوفلت  ع ألتتبمؤعا  ععال صع تت  ع  مال عا تل خعع أاعاللمت ع امأوقارتخ عار ا   ارليش

 ا  و امخ.وا كتعاتحاع دعاروةمتخعع   جلشأل

 

مؤواا عأيسعهلااع

 ارأل ف

 تق  اا  2017 ارجتلا  ارعس ا

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

 : 1.1.2.1املؤشر عدد

حااااااااااا لعارشااااااااااابتبعا ت ا ساااااااااااخع

أاةخعع40 ع25هحمت ع عل نع

ا ةوفلاااااااااااااااااااااااااا نععل ااااااااااااااااااااااااااا مت عع

 األح الععرل تتاعارز  تخ

 م ت عأت يعع05 - - - كم 

لعل  وع

ارق   انوارقصا الوع

  أفصخع علت خ

وتبع وتلخع)عع1000

 م ت ع 9

ع200لمل طع

وتبعلكوع

ع 1800 م خع

 وتبع وتلخ

  م خع12

لملاااااااااااااااااااااااااااااااااا طع

وااااااااااتبعع200

لكاااااااااوع م اااااااااخع

ع2400

  م خع16

لملاااااااااااااااااااااااااااااااااا طع

وااااااااااتبعع200

لكاااااااااوع م اااااااااخع

ع3200
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وتبع وتلخعلكوعع200

  م خ(

وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتبع

  وتلخ

وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتبع

  وتلخ

 : 2.1.2.1املؤشر عدد

حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لعا أاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع ا ع

ارعضااااااااااااااااااااااااالتت عالخت ااااااااااااااااااااااااااخع

ل اا مت عاروااا  وععا ةوفلااخ

)امأوصاااااااااااتليع ام وماااااااااااتإدع

  اررقت د(ع ا اااقخ.

 أسرة 40   كم 

35% 

 

ع350والية لفائدة  11

 هأاا

وعارقصا الوعا أل  خ

اركتفوعأفصخوعتعل وعع

أبادوعارق   انوع

أت يعلعل  وعأشتترخع

 وع ة  بخوع أتبس

  م خ:عع11

 هأااع450

  م خع15

 هأااع600

 م اااااااااااااااااااااااخعع20

 اأاا1000

 

 :2.2.1الهدف 

 حماية األسرة وتعزيز تماسكها

 

 تقديم الهدف:

ع  ت ع ع د عارأل ف ععسا ع ة  ف ع ع  عاراامتخ عارع ةتخ عت ب لعتعالجألعل عا  ت اعار   ع تاخ عمال عا أاا سمت خ

عشماتاظخعحا ع س ر عتبتع تمتأ ألتع تعالنبت حا عارقتت عع ملز زعتمتأ ألتع اأ  اعت ضمتنعهمنبتع اأوقاا عت

عل عا جتلتخ علصع ا ع تتحع  عظت فألت ع بمت علكتموعسقعأأل عل نعتمت زعاروموععااالعت عكةئعا  ت اا  تكتاؤع د

  اروعاتقعل نعستتتب عا أا خع ا   أتخع ا ألةتخ.ارفاصع

 مرجع الهدف:

 مةهع)عاربتبعا  ط:عا بتلفعارلتمخ(عع7رلجمألع  خعاروع  تخع  ت خعارفصوعع2014 ترفألعع27لأوع عع-

 األحانعارلترم عل قعقعاأل  تنع-

  امخهع افعاروةمتخعا  وع-

 اتفتأتخعارق تاعحا ع تاخعهوكتطعارومت زعض عا اهاعار ت ا ع-

 ا ترتقعار  عدعالختصعلتل قعقعامأوصتل خع ام ومتحتخع اررقتاتخع-

 مالعمةظع عاأايع دعا ة قخعارلابتخع2030 ثتقخعمنبتفعحموعروةفتسعهع افعاروةمتخعا  و امخعع-

 مبررات اعتماد المؤشرات:

 األسر املنتفعة بدورات تحسيس وتوفيق أسري  عدد: 1.2.2.1املؤشر
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عأيو ع عستث عهأاي ع تعاتق عتا يس عل   ا  عا أاعا ةوفلخ عح ل عحا  عارولانف عا ؤواعمال ععسا  م ال

ارشا  ع دعتةفتسع  خعرشوعاتقعارلت ادعمع ألخعرألأاعرل  عمالعتةث  ا عالخاات علا وعا أااع ال  عمالع

ر متنعاأوقاا عتععتةعتوعا أا ارلموعحا ععا أااتر اقعرل فتظعحا عتمتأكعمظتعاعاروف كعا أايع 

 عع. تعالنبت

عا ةظعمخعع عح  عت ع اعرصعص عارتشايلتخ عمنبت ع  ت خ عا أاا عملز زعمكتأط عحا  عارلمو عأيو  كمت

عارتشايلت عا ةظعمخ عوأل تبت عار   عارل   ا ع اروةقتات  عاأل است  ع  غ  عهره عستث عرفت  تبت خعارتشايلتخ

ع عمةسعأةخ عا سعاطعارشخصتخ عمجشخ عحا  عا   شخ عار  عع1993أعاا عمالعا جا عارقترعرتخ عغ  عت ه عحا 

عماا ل بتع عتو شطعارلموعحا  عارتشايلت عمشكععح   عارةقت صعار   ععسه ع معهنع عا أا خو تةظ عال تتا

جوملدع امألع ع ع  أتاعمةظعمخع ت ع اعتع عاكبخعا و   ا ع ارواعم عام ومتحتخعا واسقخعع دع  ت عسعا عم

مشايلتخعومعرتخعرألأااعم تع ع دعاروةأيسعرلاأت عموكتااخعلا شألتع ت بطعم وشئعالجعارطعا ولشقخع

لمتعألبتع ت خعتشكعا ولشقخعلمؤأ خعارز افع ار  عتا لعا  ؤ رتت ع ال قعقع ارعا بت علا وعا أااوع

ع   ع  ت عارولت ن ع د عا أاا علا و عا   عمكترخ عوؤ نعح  ع تصا ئ عا لةتا عراحت خ عارز   ن عل ن  ارشااكخ

 ا أاا.

عدد األسر املنتفعة بخدمات الوقاية من السلوكات املحفوفة باملخاطر : 2.2.2.1املؤشر

 بفضاءات األسرة.

عا أاع عح ل عحا  عارولاف عا ؤواعمال ععسا عارعأت خ م ال ع  مت  عمال ععا  وفت ا عا افعاخعمال ار شع ت 

)ع تأللمتنعحا عا    ا ع ار اعطع امروات ع ارهجااعار ا خع ار ت اع ا مااألععا أاالت  ت اعلف تاا ع

 ومتحتخعام شت وعا صلعبت ع  ارعحا عمعا ألخعم تح ع عا ةقعرخع ن تتع ارو افع األ عتبع...ع(ع  مت 

ارعإدععةمتخت  مالع اطع  وتلع ع تع يبأل ع لحمأل ع  ركع ارص تخ...عار  عملت ضأل ععقترعرتخارةف تخع  ار  

ع ع ت ع اعملعر يب ارقترع أل ع ا أا خ عارشخصتخ ع  ا بتتب  عسقعأأل  ععت األ سعط عمجتط ع د ا ش ا عسو

 . اقعمعا أل بتع ارعأت خعمنبت  

 

مؤواا عأيسع

 هلااعارأل ف

 تق  اا  2017 ارجتلا  ارعس ا

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

 ع:1.2.2.1املؤشر

حاااااااااااااااااااااا لعا أااااااااااااااااااااااااع

وع م ت :ععا أل  خ 5 - - - كم 

وعأت يعارقصا ال

 م ت :ععع9

ع1200

  م خع12

لملااااااااااااااااااااااااااااا طع

  م خع16

لملااااااااااااااااااااااااااااا طع
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ا ةوفلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخع

لاااااا   ا عتعحتااااااخع

 ترقتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائع

  تعاتقعهأاي 

 

لعل  وارق   انولت خوع

 أفصخ

اأااعحا عامأوعع600

مةوفلخعلاصصع

 ترقتئع تعاتقعاأاي 

 دعا ت ع 7600 ع

لارتمةعلح عأ  ا ع

امأاعرشمشت كخع دع

ال تتاعارلتمخع الا اع

ع24بارشتنعا اادع

  م خ

 

هأااعلكوع

  م خ

 

واااااتبعع200

لكااااااوع م اااااااخع

ع2400

وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتبع

  وتلخ

واااااتبعع200

لكااااااوع م اااااااخع

ع3200

وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتبع

  وتلخ

 : 2.2.2.1املؤشر

حاااااااااااااااااااااا لعا أااااااااااااااااااااااااع

ا ةوفلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخع

ل ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مت ع

ارعأت ااااااااااااااااااااخعمااااااااااااااااااااالع

ار اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشع ت ع

ا افعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخع

لت  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات اع

لف ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاا ع

 ا أاا.

مةوفعع اطعع438    كم 

ار  اس  عا  طعر ةخع

)عماكزيعحدعع2017

 ارو تمالع بت خ(

ع2200

مةوفعع

 11ع*200)

 والية(

ع4400

 مةوفعع

ع6000

 مةوفعع

 

 :أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج -1
 

 :الفرعي األسرة  قديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامجت -1.2
 

 فاهداأل 
 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 

 إنجازات
2017 

 تقديرات

2016 2018 

 :ع1.2.1ارأل ف.

 

ارنبعألعلت أاع

  تاقتقع اتعألت

 :ع1.1.2.1ا ؤواعح ل

ح لعارشبتبعا ت ا سخع

أةخعع40 ع25هحمت ع عل نع

ا ةوفل نععل  مت ععاألح العع

 -- كم 

 م ت عأت يعع05

لعل  وع

ارق   انوارقصا الوع

  أفصخع علت خ

وتبع وتلخع)عع1000

وتبع وتلخعلكوعع200

 م ت ع 9

ع200لمل طع

وتبعلكوع

ع 1800 م خع

 وتبع وتلخ
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 رل تتاعارز  تخ 

 

  م خ(

 :ع2.1.2.1ا ؤواعح ل

ح لعا أاع ا عارعضلتت ع

الخت خعا ةوفلخعل  مت ع

ارو  وع)امأوصتليع ام ومتإدع

  اررقت د(ع ا اااقخ.

 كم 

هأااع40  

35%  

ع350والية لفائدة  11

 هأاا

ارقصا الوعوعا أل  خ

اركتفوعأفصخوعتعل وعع

أبادوعارق   انوع

أت يعلعل  وعأشتترخع

 وع ة  بخوع أتبس

  م خ:عع11

 هأااع450

 ع:2.2.1الهدف 

 

سمت خعا أااع ملز زعع  

 تمتأ ألت

 
 ع:1.2.2.1املؤشر

ح لعا أاعا ةوفلخعل   ا ع

 تعحتخع ترقتئع تعاتقعهأاي 

 -- كم 

وع م ت :ععا أل  خ 6

وعأت يعارقصا ال

لعل  وارق   انولت خوع

 أفصخ

اأااعحا عامأوعع600

مةوفلخعلاصصع

 ترقتئع تعاتقعاأاي 

 دعا ت ع 7600 ع

لارتمةعلح عأ  ا ع

امأاعرشمشت كخع دع

ال تتاعارلتمخع الا اع

ع24ارشتنعا اادعب

  م خ

 

 م ت :ععع9

هأااعع500

 لكوع م خ

 

 اأااع4500

 : 2.2.2.1املؤشر

حاااااااااا لعا أاااااااااااعا ةوفلااااااااااخعل اااااااااا مت ع

ارعأت ااااخعمااااالعار ااااشع ت عا افعاااااخع

 لت  ت اعلف تاا عا أاا.

 

 -- كم 

مةوفعع اطعع438

ار  اس  عا  طعر ةخع

)عماكزيعحدعع2017

 ارو تمالع بت خ(

مةوفععع2200

 م خعع11)

 اأاا(ع200*
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 :: األسرة2الفرعي  تقديم أنشطة البرنامج.2.2

تقديرات املؤشرات األهداف

2018 

تقديرات  والتدخالت األنشطة
 االعتمادات
 لألنشطة

 :ع1.2.1ارأل ف.

النهوض 

باألسرة 

وتحقيق 

 رفاهها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ؤواع

 :ع1.1.2.1ح ل

عدد الشباب 

املتراوحة أعمارهم 

سنة  40و 25بين 

املنتفعين  

بخدمات  اإلعداد  

 للحياة الزوجية

 

 

 م ت ع 9

ع200لمل طع

وتبعلكوع

ع 1800 م خع

 وتبع وتلخ

 الزوجية االعداد للحياةع-

سمشاااااااااااااااااااخعععتا ي ااااااااااااااااااااتخععع5تةظااااااااااااااااااات عع -

روةعتوعارشبتبعرل تاتاعارز  تاخعلكاوع

  م خ

تةعتااااااااااوعارشاااااااااابتبع بتحااااااااااخعلرتااااااااااوع -

 ساااااخخعع500رل تاااااتاعارز  تاااااخع ااااادع

 ركوع م خعملةتخعلتر  رتمة

مشوقتاات عسااعا عمااععارشاابتبعسااعطع -

تةظاااااااااااااااااااات عارلاأاااااااااااااااااااات عا أااااااااااااااااااااا خع

 ارز  تااااااااااااخعلكااااااااااااوع م ااااااااااااخعملةتااااااااااااخع

 لتر  رتمة

سصااااااااااااااااااصع  احتااااااااااااااااااخع تشفز ااااااااااااااااااخع ع -

لمعاأععاروعا وعام ومتإدعساعطع

 كتفتخعمعا ألخعا شت وعا أا خ

 

 

 

 

 أ د 500

املؤشر 

 : 2.1.2.1عدد

عدد األسر ذات 

الوضعيات 

الخاصة املنتفعة 

بخدمات التدخل 

)االقتصادي 

واالجتماعي 

 والثقافي( واملرافقة 

 

  م خ:ع11

 عهأااع450

 

 

 

 

 

باألطفال ذوي التعهد ع– 1

 االحتياجات الخاصة وبأوليائهم:

 س ااعأتح اعلتترت عساعطعحا لع -

ا أاااااااااعار اااااااا عيلاااااااات ألعهساااااااا عهلةتخبااااااااتع

 ااااااااااااااالعبت ع ااااااااااااااادعاراااااااااااااااولش عه ع  يع

  حتأخع فتفخعععع

اااا ع - تااااةم نع اااا مت عا اااقااااخع ارولألن

لت أااااااااااااااعار ااااااااااااا ع عا اااااااااااااهعهااالعاااااااااااااتع

 اااااااااااااااااالعبت ع اااااااااااااااااادعاراااااااااااااااااااولش ع   يع

 األحتأت عالخفتفخ

  أااااااااااااااتاععا ااااااااااااااتاا عراأااااااااااااااوقبتطع -

 اروع تااااااااااااااهع األ وااااااااااااااتلععارةفساااااااااااااا  ع

  ام ومتإدع.عع

تاااااااااةم نعل  ا عتكع نتاااااااااخعرشماااااااااااب نع -

 أ.د380
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 هأااع100

  م ت ع5لاااع

 

 ا  وص ن

 حاا العهلراااخعسااعطعكتفتاااخعماااقاااخع -

ا  فااااااااتطع  يع اااااااالعبت عارااااااااولش ع

  ه رتتخب 

الددددددددددعم االقتصددددددددددادي ل سددددددددددر ذات ع-2

 الوضعيات الخاصة

اأاااااع ا ع ضاااالتت عتاااا   طع  أااااكشخعع-

 ااادع  وصت ااات عمولااا لاع اقاااتع ت اااخع

 و  اأول العع راغب ب

 اااااادعكتفتااااااخعم اااااات  عمؤأ ااااااخعع تكااااااع نبع-

   اأو

حا عبلثعمشت يععااستاخعع م تح تبع-

ه عتجت  اااااااااااااخع  ااااااااااااادعمجاااااااااااااتطعارصاااااااااااااةتحت ع

 اروقشت  خ.

ع  ثاااااااااااااااعبلااااااااااااااثعمشاااااااااااااات يلألع ماااااااااااااااااق بع-

 .  موتبل ب

 

 

 

 

 

 

 

 أ د 500

 

 : 2.2.1الهدف.

حماية األسرة 

وتعزيز 

 تماسكها

 

 

 

 :1.2.2.1ا ؤوا

ح لعا أاعا ةوفلخع

ل   ا عتا يسعع

  تعاتقعهأاي 

 

معاقعع220

 حت اد

 (ع20*11)

 

 

 

 

 

 اأااع1100

 

 

 التوفيق العائلي )األسري( – 1

  وااااااااااااااات عت    تاااااااااااااااهععع3تةظااااااااااااااات عع -

)واامتطعوع أااطوع ةااعب(عرفت ااا اع

ارلااتمش نع اادعا جااتطعا أااايوسعطع

تةمتخعا ألات ا عاروفتحشتاخعع ادعساوع

 الخاات عا أا خعع

 ااااااااااع ع حامااااااااااألععسااااااااااعطعارعأاااااااااات خعع -

 ارلت شتخعع

 حااااااا العلرتاااااااوع  اا اااااااألعرشعأااااااات خع -

 ارلت شتخع.

 ساااا ااع سااااا ا عععماشتاااااخععل اااااوع -

 الخاات عا أا خ

 األست ااااااااخعلت أاااااااااع اااااااادععا اااقااااااااخعع -

 ات اعمتعبل عا لمخع.

 

مراجعدددددددددددددددددددة وتطدددددددددددددددددددوير املن ومدددددددددددددددددددة  - 2

 التشريعية لفائدة األسرة

فااااااااخع -
ن
جااااااااتنعا كش

ن
 ش اااااااات عحمااااااااوعارل

لاااااااااترةظاع ااااااااادعماا لاااااااااخعارةصاااااااااعصع

 

 أ د 100
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02 

 ش ت ع

 حموعوألا ت

 

 

 

 أةع تع02

  شتطع20

  شتطع48

ارقترعرتاااااخعرفت اااااا اعا أاااااا)عح شااااااخع

ا معمااااااااااااخوعا صااااااااااااتل خعارلت شتااااااااااااخوع

ا مألااااات عال تضاااااةت عا  فاااااتطع ااااادع

 أةعا ...(ع3أالعتقوعحالع

  واات عحمااوعروعأااتععامأتشاات اع -

 سعطعمشت يععارقعار نعا ةقاخعع

سما عمةت ااعرشقعار نعا ةقاخع -

  دعمجتطعا أاا

سمااا عتعحتااخع تا اايسعرفت ااا اع -

  م خع24ا أاعلاع

 

   

 :ع2.2.2.1ا ؤوا عع

حاااااااااااااااااااااااااااااااااااا لعا أاااااااااااااااااااااااااااااااااااااع

ا ةوفلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخع

ل ااااااااااا مت عارعأت اااااااااااخع

مااااااااااااااااااااااالعار ااااااااااااااااااااااشع ت ع

ا افعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخع

 لت  ت اع

 

 

 

 هأااع2200

(200*11) 

 هأااع2200

(200*11) 

 

 

 

 

 

 

 

 ارت لتخعارعار  خ:ع– 1ع

ل  اعت    تاااااخعرفت ااااا اعع11تةظااااات ع -

ا  رتااااااااااااتاع اااااااااااادعمجااااااااااااتطعالخاااااااااااا مت ع

 ال تتتتخ

ل  اعت    تاااااااااااااااخع اااااااااااااااادعع48تةظااااااااااااااات ع -

اررقتااااخعاراأمتاااخ)ل  ت نعحاااالع اااوع

  م خ(

 روااتفع م ااخعتشفز ااخعسااعطعال ااعا ع -

 لا وعا أااعع

ا اااقاااااااااااااااخع األست اااااااااااااااخعارةف اااااااااااااااتخع -

 ام ومتحتااااااخعلت أاااااااع اااااادعاتاااااا اعمااااااتع

بل عا لمخع)عسجالوع اقوع ااتاوع

ارواااااااات وع  عاااااااتبوع جاااااااااعأاااااااا خوع

 سعالاعستتا...(ع

 

ضددددددددددددددددايه اإلرشدددددددددددددددداد والتوجيددددددددددددددددد  ف -1

 األسري بباجة وحي التضامن:

 معا شخعتبتاخعا تاعلت خ -

 تبتاخعا تاعرتليعا  فتطعلغعانع -

 معا شخعتجأل زعارف تاا . -

 ااااااعامروااا الت عارالماااخعرت ااات  ع  -

ا اكاااااااااااااااااز الع)عمااااااااااااااااا  اوعه صااااااااااااااااات ألع

رف اااااات ألوعه صاااااات ألع اااااادعارقااااااترعنوع

ه صااااااااااااااااااااات ألعا وماااااااااااااااااااااتإدوعحاااااااااااااااااااااعنع

 

 ا.د100
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اأااااااااااااااااااااوقبتطوعحااااااااااااااااااااعنعتةظتاااااااااااااااااااائوع

 ست أتن(عركوعماكز.

األحااانعحااالعاااوحعلااتبعارت  اا ت ع -

رفت اااااا اعالجملتاااااات عارةتواااااا خع اااااادع

ا جاااااااتطعرت اااااااات  عماكااااااازيعاأل وااااااااتلع

  اروع تهعا أاي.

اكخع حقااااااااا ع حااااااااا العاتفتأتاااااااااخعواااااااااا  -

لاراااااااتمةع ااااااادع اااااااع اعارت ااااااات  عحاااااااالع

  ا قع ملتت 

 م ااااااااتاعاتفتأتااااااااخعوااااااااااكخع حقاااااااا ع -

لاراااااااااااااااتمةع تاع اااااااااااااااوعامحوماااااااااااااااتلا ع

 روةفتسعا  ش خعاروترتخ:

 اروع تااااااااااااااااااااهع األ وااااااااااااااااااااتلعارةفساااااااااااااااااااا  ع

  ارصحدوع

 اروع تهع األ وتلعارقترع أل 

 ارعأاات خعارلت شتااخعرشماتاظااخعحااا ع

 اراال خعارز  تخع ا أا خو

 ارت لتخعارعار  خوع 

 اروعحتخع اروا يسعروةمتاخعاراعإدع

 ار اااااااشعكعال  اااااااات يعراااااااا أعارفااااااااالع ا أااااااااااع

  ا جومعو

 تقااااا   ع ااااا مت عه ااااااأع ااااادعمجاااااتطع

 األ وتلع اروع تهعا أايعحة عامأو تاو

 اروم اااااا نعام ومااااااتإدع امأوصااااااتليع

 ااالعا أااعلترون اتقعماععا ةا  بعالجألاعيع

 رشؤ نعا اهاع ا أاا.ع

 تكع العلجةخعموتبلخ. -

1-  

ألسددددددددددرة ء ددددددددددار الدددددددددددماء مددددددددددن واليددددددددددة فضدددددددددداء ا

 جندوبة

األحاااانعحاااالعااااوحعلاااتبعارت  اااا ت ع -

رفت  اعالجملتت عارةتو خع دعا جتطعرت ت  ع

 ماكزيعاأل وتلع اروع تهعا أاي.

 حااااااااااا العاتفتأتاااااااااااخعواااااااااااااكخع حقااااااااااا ع -

 لارتمةع دع ع اعارت ت  عحالع ا قع ملتت 

 م اااااااااتاعاتفتأتااااااااااخعوااااااااااااكخع حقاااااااااا ع -

 لارتمةع تاع وعامحومتلا 

 خعموتبلخ.تكع العلجة -

 تةفتسعا  ش خعا ومرشخع د: -
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 اروع تااااااااااااااااااااهع األ وااااااااااااااااااااتلعارةفساااااااااااااااااااا  ع

  ارصحدوع

 اروع تهع األ وتلعارقترع أل 

 ارعأاات خعارلت شتااخعرشماتاظااخعحااا ع

 اراال خعارز  تخع ا أا خو

 ارت لتخعارعار  خوع 

 اروعحتخع اروا يسعروةمتاخعاراعإدع

 ار اااااااشعكعال  اااااااات يعراااااااا أعارفااااااااالع ا أااااااااااع

  ا جومعو

  ه ااااااأع ااااادعمجاااااتطععتقااااا   ع ااااا مت

 األ وتلع اروع تهعا أايعحة عامأو تاو

 اروم اااااا نعام ومااااااتإدع امأوصااااااتليع

 ااالعا أااعلترون اتقعماععا ةا  بعالجألاعيع

 رشؤ نعا اهاع ا أاا

 عفضاءات األسرة والطفل:

 ا أل  اااااخعع اااااخا اااااتاعلعم ع1 سااااا ااع 

رت ااااااااألتوع رااااااااعفعا أاااااااااعرلخاااااااا مت ع تااااااااةعتشأل ع

 عا ألااااااااااخعاألوااااااااااكترتت عارلا قتااااااااااخع ارت لع ااااااااااخع

 ارقتااااااااااات علعظااااااااااات فأل ع ااااااااااادعكةااااااااااائعامأاااااااااااوقاا ع

  ارومتأك

 تقااااااا   ع ااااااا مت عموةعحاااااااخعلجمتاااااااعع

هااااااااااااااالعا أاااااااااااااع)ا اااااااااااااهاع ا أااااااااااااااع ار فعرااااااااااااخع

 ا  اااااااااة ن(ع بم وشاااااااااائعمةااااااااات قعالجمألع  ااااااااااخع

 تومراااااااااااوععاااااااااااسهعالخااااااااااا مت ع ااااااااااادع مشاااااااااااخعماااااااااااالع

 شاااااااااااا خع تأل وااااااااااااتلع اروع تااااااااااااهع اروكااااااااااااع العا 

 ارورقتاااااااائع األست ااااااااخعلتر فعرااااااااخع ار فعرااااااااخع

 ا ب ااع كبت عار ال...هع افعا شا  :
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 نفقات البرنامج -3

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

 الوحدة: ألف دينار

 النفقات

 

 إنجازات

2016 

 قانون مالية

2017 

(1) 

 2018-2017نسبة التطور  2018تقديرات 

 إعتمادات

 التعهد

إعتمادات 

 (2الدفع)

 المبلغ

(2)-(1) 

 (℅النسبة)

(2)-(1/)1 

العنوان األول: نفقات 

 التصرف
3790 4679 3291 3291 -1388 -30% 

 %8- 194- 2098 2098 2292 1838 التأجير العمومي

 %4 15 370 370 355 326 وسائل المصالح

 %59- 1209- 823 823 2032 1626 التدخل العمومي

الثاني: نفقات  العنوان

 التنمية
3611 4050 11725 11286 7236 179% 

 %186 7086 10896 11615 3810 3574 االستثمارات المباشرة

على الموارد العامة 

 للميزانبة
3574 3810 11615 10896 7086 186% 

على موارد القروض 

 الخارجية الموظفة
      

 %63 150 390 110 240 37 التمويل العمومي

الموارد العامة  على

 للميزانبة
      

على موارد القروض 

 الخارجية الموظفة
      

       صناديق الخزينة

 %67 5848 14577 15016 8729 7401 مجموع البرنامج

  دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. 
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طبيعة النفقة: اعتمادات  حسب 2018توزيع ميزانية برنامج المرأة و األسرة لسنة 

 الدفع

 

حسب البرامج الفرعية ) اعتمادات  2018توزيع ميزانية برنامج المرأة و األسرة لسنة 

 الدفع(

 الوحدة: ألف دينار

 الفرعية البرامج

 

 طبيعة النفقة

 المجموع حسب طبيعة النفقة أسرةبرنامج فرعي  مرأةبرنامج فرعي 

 436 2855 نفقات التصّرف
 

3291 

 2098 253 1845 التأجير العمومي

 370 20 350 وسائل المصالح

 823 163 660 التدخل العمومي

 11286 900 10386 نفقات التنمية

 10896 900 9996 االستثمارات المباشرة

 390  390 التمويل العمومي

    صناديق الخزينة

 14577 1336 13241 المجموع حسب البرامج الفرعية

 الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.*دون اعتبار 

 نفقات التصرف

 نفقات التنمية
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 لبرنامج المرأة واألسرةع2020 -2018إطار النفقات متوسط المدى  3-2

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

 )اعتمادات الدفع(حسب طبيعة النفقة 
 

 الوحدة: ألف دينار
 النفقات

 

 تقديرات قانون مالية انجازات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 3343 3342 3341 4729 3823 3196 4657 نفقات التصرف

 3291 3291 3291 4679 3790 3196 4657 على موارد الميزانية

 2098 2098 2098 2292 1838 1795 3634 التأجير العمومي

 370 370 370 355 326 298 687 وسائل المصالح

 823 823 823 2032 1626 1103 336 العموميالتدخل 

        على موارد صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

       على الموارد الذاتية 

الخدمات : 1برنامج فرعي 
 الرعائية للمسنين

إدماج المسنين : 2برنامج فرعي 
 في الحياة العامة
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 للمؤسسات

        التأجير العمومي

 52 51 50 50 33   وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 12466 11786 11286 4050 3611 261 251 نفقات التنمية

        على موارد الميزانية 

 11966 11286 10896 3810 3574 261 251 االستثمارات المباشرة

 500 500 390 240 37   التمويل العمومي

على  موارد القروض 

 الخارجية الموظفة
       

        االستثمارات المباشرة

        موارد صناديق الخزينةعلى 

        على الموارد الذاتية للمؤسسات 

الميزانية بدون اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات
4908 3457 7401 8729 14577 15077 15757 

الميزانية باعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات
4908 3457 7434 8779 14627 15128 15809 
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حسب البرنامج  2020-2018النفقات متوسط المدى إطار  3-2-2

 الفرعية:
للبرنامج  2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  3-2-2-1

 الفرعي المرأة
  الوحدة: ألف دينار

 النفقات

 

قانون  انجازات

 مالية

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 4376 3633 2858 4657 نفقات التصرف
2901 2936 2937 

 4326 3600 2858 4657 على موارد الميزانية
2855 2885 2885 

 1875 1875 1845 2115 1838 1626 3634 التأجير العمومي

 350 350 350 335 321 294 687 وسائل المصالح

 660 660 660 1876 1441 938 336 التدخل العمومي

        على صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
       

        التأجير العمومي

 52 51 50 50 33   وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 11036 10636 10386 3360 3501 16 251 نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

 10446 10146 9996 3120 3464 16 251 المباشرةمارات ثاالست
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للبرنامج الفرعي  2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  3-2-2-2

 األسرة
  الوحدة: ألف دينار

 590 490 390 240 37   التمويل العمومي

على موارد القروض 

 الخارجية الموظفة
       

        على موارد الميزانية

        االسثمارات المباشرة

على الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
       

        على موارد الميزانية

        المباشرةاالسثمارات 

اعتبار دون الميزانية ب

الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

4908 2874 7101 7686 13241 13521 13891 

الميزانية باعتبار 

الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

4908 2874 7134 7736 13291 13572 13943 

 النفقات

 

قانون  انجازات

 مالية

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 نفقات التصرف

برنامج 

موحد مرآة 

 وأسرة

338 190 353 436 

436 

436 436 

على موارد 

 الميزانية

  

 

   

 253 253 253 177 0 169 التأجير العمومي
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 20 20 20 20 5 4 وسائل المصالح

 163 163 163 156 185 165 التدخل العمومي

على صناديق 

 الخزينة

  

 

   

       التأجير العمومي

       وسائل المصالح

       التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

  

 

   

       التأجير العمومي

       وسائل المصالح

       التدخل العمومي

 1500 1150 900 690 110 245 التنميةنفقات 

على موارد 

 الميزانية

      

االستثمارات 

 المباشرة

245 110 690 900 1150 1500 

       التمويل العمومي

على موارد 

القروض الخارجية 

 الموظفة

      

على موارد 

 الميزانية

      

 تاالستثمارا

 المباشرة

      

على الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
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على موارد 

 الميزانية

      

االسثمارات 

 المباشرة

      

دون الميزانية ب

اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات

      

الميزانية باعتبار 

الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

583 300 

 

1043 1336 1586 1936 



 

52 
 

 
 
 
 

 
  

 المديرة العامة للطفولة: سعاد مراد بكريالبرنامج :التعريف برئيس 
 

 البرنامج:ته استراتيجيتقديم البرنامج واستر   -1
 خارطة البرنامج 1-1 

 

 المؤسسات

 إدارة مركزية

 البرامج الفرعية

 البرامج

المرأة  المهمة
 واألسرة

الطفولة.2  

التجديد  2.3
البيداغوجي وتنمية 

 الكفاءات

إدارة التفقد 
البيداغوجي وتنمية 

 الكفاءات

 م ج

المعهد العالي 
 بدرمش

 

 

التنشيط  2.2
التربوي االجتماعي 

 والترفيه

التنشيط التربوي 
 االجتماعي والترفيه

  م ج

نوادي األطفال 
المركز الوطني 

  لإلعالمية

 

حماية األطفال  2.1
 وضمان حقوقهم

إدارة حقوق الطفل 
 ورعاية الطفولة 

  م ج

المراكز المندمجة 
مركبات الطفولة 
مرصد حقوق 
الطفل       
مندوبي حماية 

الطفول       
 مركز االصطياف

 

 :الطفولة  02برنامج
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 استراتيجة البرنامج 1-2

إيالء الطفولة المكانة التي تستحقها في التوجهات التنموية للدولة لتحقيق  عمال على
التقدم والرفاا اإلجتماعي، يسعى برنامج الطفولة إلى إرساء اآلليات الكفيلة بضمان نماء الطفل 
ورفاهه وتربيته تربية شاملة ومتوازنة تتماشى مع متطلبات المجتمع الحالي وذلح في إطار 

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

 :مختلف عناصرا على تركيز جملة من التوجهاتب برنامج الطفولة يعملو 

  والف ات االرتقاء بمستو  خدمات الحماية والرعاية الموجهة لألطفال فاقدي السند
 ،الهشة

  التهديد والمخاطر االجتماعية،وقاية األطفال من أسباب 
 المساهمة في تنفيذ برامج وسياسة الّدولة في مجال الّنهوض بقطاع الّطفولة، 
 المساهمة في نشر ثقافة حقوق الّطفل والتعريف بحقوق الّطفل، 
  المساهمة في الوقاية من مظاهر التهديد المستجدة التي يمكن أن يتعّرض لها

 ،األطفال
 اعية الموجّهة لألطفال وفق آلية العمل الشبكي،تطوير البرامج االجتم 
 تطوير عمل المؤسسات المختّصة في مجال الّطفولة، 
 دفع العمل الّشبكي وتوسيع مداا ودا رة إشعاعه. 

 في: 2016/2020وتتمثل توجهات المخطط التنموي  
 وضع منظومة متكاملة لحماية الطفولة، 
 بديلة تمكين كل طفل من العيش داخل أسرة طبيعية أو، 
 ذات  رياض أطفالبحقهم في االلتحاق ب سنوات(  5-3الطفولة المبكرة ) تمتيع األطفال في

 ،جودة
 .إتاحة الترفيه لألطفال ووقايتهم من العنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر 
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( 2020-2016ويلللتم العملللل حاليلللا عللللى إعلللداد بلللرامج تنفيذيلللة لكلللل توجللله اسلللتراتيجي )
التنميللللة االقتصللللادية واالجتماعيللللة لتللللوفير كافللللة الظللللروف الموضللللوعية تماشلللليا مللللع فتللللرة مخطللللط 

 إلنجاحها.

ووجب التنصيص على أن من مرتكزات خطط العمل هو التمييز االيجابي للجهات 
والف ات الهشة والمحرومة تحقيقا لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين األطفال سعيا إلى الحد من 

 .ت التنمية االجتماعيةالتفاوت الجهوي في مختلف مؤشرا

 برامج الطفولة 1-3
             

o :مشموالت البرامج الفرعية 
 

  حماية األطفال وضمان حقوقهم1البرنامج الفرعي : 
 

 متابعة وضع الطفولة على المستوى الوطني، -

ـ متابعة االلتزام بتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية والتشاريع الوطنية المتعلقة 

 الطفل،بحقوق 

ـ ضبط وتنفيذ اإلستراتيجيات الوطنية في مجال حماية ورعاية األطفال بمساهمة 

  األطراف المتدخلة في القطاع،

 ـ إعداد البرامج الكفيلة بتطوير المنظومات التربوية واالجتماعية ذات الصلة،

 متابعة سير عمل المؤسسات المختصة في مجال رعاية الطفولة، - 

 عمل واألساليب في مجال رعاية الطفولة،تطوير وتنظيم ال- 

 تطوير خدمات الّرعاية المؤسساتية لفائدة األطفال المكفولين وآليات اإلدماج،- 

وضع برامج الشراكة مع المنظمات الدولية والوطنية والجمعيات في مجال - 

  التعهد بالطفل في محيطه العائلي،

الستشارية المتعلقة برعاية متابعة التوصيات الصادرة عن مختلف المجالس ا -

  الطفولة،

المساهمة في العناية بالطفولة المهّددة وذات االحتياجات الخصوصية بالتنسيق -

 مع األطراف المعنية،

 .وضع البرامج الخاصة بتطوير خدمات رعاية الطفولة - 
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 : التنشيط التربوي االجتماعي والترفيه:2البرنامج الفرعي  .

 مؤسسات التنشيط التربوي االجتماعي في القطاعين العمومي والخاص،متابعة وضع  -
ضبط البرامج الكفيلة بتطوير القطاع على ضوء سياسة الدولة في المجال واإلستراتيجيات  -

 .المعتمدة من قبل الوزارة
 

  التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات:3البرنامج الفرعي : 
 

دا هم آلمكتسبات اإلطارات العاملة بقطاع الطفولة و  ل الدعم المستمر والتقويم المنتظم
 التربوي،

 ل تطوير وتنمية مختلف برامج التنشيط التربوي االجتماعي الموجه للطفل،
 ل استنباط وتطوير البرامج البيداغوجية،

 ل تطوير وتدعيم الوسا ل والتقنيات التربوية والبيداغوجية،
 سي والمستمر بالتعاون مع الهياكل المعنية،ل المساهمة في وضع برامج التكوين األسا

 ل تفقد ومتابعة عمل مؤسسات الطفولة واإلطارات التربوية العاملة بها،
 ل متابعة وتقييم نشاط سلح التفقد البيداغوجي والمكلفين باإلرشاد البيداغوجي،

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

 :أن في بلوغها المزمع األهدافتمثل ت
  حقوقهمينتفع األطفال بالحماية ويتمتعون بكامل، 
  يتمتع األطفال في إطار تكافؤ الفرص بحقهم في التنشيط التربوي االجتماعي المتنوع

 ،ذي الجودة.
 طور الكفاءة المهنية لد  مختلف الفاعلين في مؤسسات الطفولةتت، 

 المؤشرات األهداف

ينتفع األطفال بالحماية  :2.1 الهدف:

 ويتمتعون بكامل حقوقهم

نسبة األطفال المنتفعين ببرنامج  :1.2..2المؤشر

 اإليداع بالعائلة

يتمتع األطفال في إطار  :2.2الهدف:

تكافؤ الفرص بحقهم في التنشيط 

التربوي االجتماعي المتنوع ذي 

 الجودة

نسبة إلتحاق األطفال بمؤسسات  :1. 2.2.المؤشر

 الطفولة المبكرة

نسبة األطفال المنتفعين بخدمات  :2.2..2المؤشر

 التنشيط في المؤسسات العمومية والخاصة

تطوير الكفاءة المهنية  :3.2الهدف: 

لدى مختلف الفاعلين في مؤسسات 

 الطفولة

 1. 3.2المؤشر 

 معدل ساعات التكوين لكل إطار في السنة

 
 .بكامل حقوقهم يتمتعوناألطفال بالحماية و ينتفع :1.2الهدف 

  :عللللى إعملللال حقلللوق األطفلللال دون أي  الطفوللللةمنظوملللة حمايلللة  تقلللومتقـــديم الهـــدف
تللوفير كللل الظللروف الكفيلللة باحتضللان األطفللال المهللددين شللكل مللن أشللكال التمييللز و 

 تلوازنهم النفسلي واإلجتملاعي حقيلق تحمايتهم من كل أشكال التهديد و والفاقدين للسند ل
فلللي  وتجنيلللبهم اإلقصلللاء والتهملللي  وذللللح لمسلللاعدتهم  عللللى اإلنلللدماق فلللي المجتملللع 

 تدعم دور األسرة وتمنحها األولوية في مجال اإلحاطة بالطفل. مقاربة نسقيةإطار 
  :الطفلمجلة حماية ( واالتفاقيات الدولية و 47الدستور )الفصل مرجع الهدف 
 مبررات اعتماد المؤشرات 
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 األطفال المنتفعين ببرنامج الرعاية بالعائلةنسبة :1.1.2المؤشر.
من أن األسرة يمكن هذا المؤشر من متابعة مد  تحقيق الرعاية الالمؤسساتية وذلح انطالقا 

 الوحدة األساسية للمجتمع والبي ة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وخاصة األطفال هي
في جو من و في بي ة عا لية  داخل أسرة سواء طبيعية أو بديلة أن ينشأيتمكن كل طفل من ول

يمكنه من تحقيق ذاته والوصول  ومتناسقا سليماا نمو شخصيته  نموتل والمحبة والتفاهم السعادة
 .إلى أحسن إمكاناته

 
  مؤشرات قيس األداء 
 

مؤشرات قيس  

 أداء

 :1.2.الهدف

انتفاع األطفال 
بالحماية 

وتمتعهم بكامل 
 حقوقهم

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 :1.1.2المؤشر.

نسبة األطفال 
المنتفعين ببرنامج 
 الرعاية بالعائلة

% 41 44.3 52 58 65 70 75 

 

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

 االجتماعي المتنوع ذي الجودة

 هو: الهدف األساسي للتنشيط التربوي االجتماعي والترفيه  :تقديم الهدف
تعزيلللز وعلللي األطفلللال بحقلللوقهم وتلللربيتهم عللللى قللليم االحتلللرام والمسلللؤولية والمواطنلللة  -

والتسلللامح وقبلللول اآلخلللر ووقلللايتهم وتنميلللة مهلللاراتهم وقلللدراتهم اإلبداعيلللة وتمكيلللنهم ملللن 
 المشاركة على نحو أفضل.

جميع األطفال في التربية المؤسساتية في مجال  ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين -
الطفولة المبكرة والتي تمكن الطفل منذ الصغر من النفاذ لخدمات تنمية الطفولة 
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المبكرة ذات الجودة طبقا لمبدأي عدم التمييز واإلنصاف في إطار المصلحة الفضلى 
 للطفل.

 الطفل مجلة حماية ( واالتفاقيات الدولية و 47الدستور )الفصل الهدف: مرجع 
 مبررات اعتماد المؤشرات:

 نسبة إلتحاق األطفال بمؤسسات الطفولة المبكرة:1.2.2المؤشر. •
تطللللور نسلللللبة األطفللللال المتمتعلللللين بخلللللدمات  متابعلللللةمؤشللللر ألنللللله يمكننللللا هلللللذا اللقللللد تلللللم اعتمللللاد 

في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع األطفلال فلي التربيلة  يساهمالمؤسسات قبل المدرسية وبالتالي 
ذات الجلودة وألهلداف  حلق الطفلل فلي التربيلةتفعيال لالمؤسساتية في مجال الطفولة المبكرة وذلح 

 .  التنمية المستدامة المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة
مية نسبة األطفال المنتفعين بخدمات التنشيط في المؤسسات العمو:2.2.2المؤشر •

 والخاصة
مؤسسلات العموميلة والخاصلة المنتفعين بخدمات التنشليط فلي لقد تم اعتماد مؤشر نسبة األطفال 

المنتفعللين وذللح نظلرا لمسللاهمته الكبيلرة  فلي تحقيللق الهلدف المرسللوم إذ كلملا ارتفلع عللدد األطفلال 
ووقللايتهم بهللذا المؤسسللات كلمللا كانللت نسللبة تحقيللق الهللدف أكبللر وذلللح مللن خللالل تربيللة األطفللال 

ممللا يسللمح بتنشلل ة مللواطن صللالح قللادر علللى النهللوض والرقللي أفضللل وتنميللة مهللاراتهم علللى نحللو 
 بمجتمعه.
 مؤشرات قيس األداء 

 : 2.2الهدف 

يتمتع األطفال في إطار 
تكافؤ الفرص بحقهم 
في التنشيط التربوي 

االجتماعي المتنوع ذي 
 الجودة

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 :1. 2.2المؤشر  

نسبة إلتحاق األطفال 
بمؤسسات الطفولة 

 المبكرة

% 32.17 32.95 34.43 31.5 40 50 60 

 :2..2.2المؤشر 

نسبة األطفال المنتفعين 
بخدمات التنشيط في 
المؤسسات العمومية 

 والخاصة

%    53 54 55 56 
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 :تطوير الكفاءة المهنية لدى مختلف الفاعلين في مؤسسات الطفولة3.2الهدف. 
 :ــــديم الهــــدف إن االهتمللللام بتطللللوير الكفللللاءة المهنيللللة لللللد  مختلللللف الفللللاعلين فللللي  تق

باألسلا  إلللى ضللرورة العمللل عللى النهللوض بجللودة الخللدمات مؤسسلات الطفولللة يعللود 
حة وحاجتهلللا لإلحاطلللة والتعهلللد والتلللدخالت لفا لللدة األطفلللال باعتبلللار أهميلللة هلللذا الشلللري

والمرافقة المال مة والذي يتطلب تطوير طرق العمل لتجويد الممارسة التربوية والترفيلع  
فللللي عللللدد العمليللللات التكوينيللللة لفا للللدة كافللللة اإلطللللارات البيداغوجيللللة واإلداريللللة الفاعلللللة 
بمؤسسللللات الطفولللللة ومالءمللللة مضللللامينها وأسللللاليبها الحتياجللللات القطللللاع والتطللللورات 
العلميلللللة المسلللللتحدثة، إللللللى جانلللللب تكثيلللللف عمليلللللات المتابعلللللة والمرافقلللللة البيداغوجيلللللة 
لإلطارات التربوية وتزويدهم بالتجارب والتجديدات البيداغوجية وحثهم على التأمل فلي 

 الممارسة والتقييم الذاتي بما يساهم في تجويد آدا هم وتطوير حرفيتهم.
 :مرجع الهدف 
  :مبررات اعتماد المؤشرات 

 .في السنة معدل ساعات التكوين لكل إطار :1.3.2المؤشر. •
يعنى هذا المؤشر احتساب الزمن المخصص للتكوين في السلنة بالنسلبة لكلل إطلار وهلو مؤشلر 
جلللودة باعتبلللار أن تطلللوير األداء والتلللدخل لفا لللدة األطفلللال ملللرتبط بلللالتكوين اللللذي يختللللف أثلللرا 

اختيارهلللا والتلللي يجلللب أن تكلللون مال ملللة  بلللاختالف اللللزمن المخصلللص لللله والمواضللليع التلللي يلللتم
بالضرورة لإلحتياجات التي تم تحديدها ملن قبلل المشلرفين عللى التكلوين والمسلتفيدين منله، كملا 
يمكننلللا هلللذا المؤشلللر ملللن قلللي  تطلللور اللللزمن المخصلللص للتكلللوين جهويلللا ووطنيلللا وملللد  بلوغللله 

   النسب المرجوة لتطوير األداء.
 مؤشرات قيس األداء 

 

 أداءمؤشرات قيس  

تطوير : 3.2الهدف.

 الكفاءة المهنية لدى
ختلف الفاعلين في م

 مؤسسات الطفولة

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 : 1 3.2المؤشر

 التكوين ساعات معدل
 السنة في إطار لكل

ساعة / 

 إطار
  2.1 3 8 12 15 
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 البرنامج:تقديم أنشطة  2-2
 

 االعتمادات األنشطة 2018تقديرات المؤشرات األهداف

 :1.2.الهدف
األطفال بالحماية  ينتفع

 حقوقهم ويتمتعون بكامل

 :1.1.2المؤشر.

نسبة األطفال 
المنتفعين ببرنامج 
 الرعاية بالعائلة

65 

ملتقى دوري لمديري  -
 المراكز المندمجة

طفال من  270تمكين  -

 برنامج اإليداع العائلي
 

 

-  1  
 

بميزانيات  486 -

 المراكز المندمجة.

تمتع ي: 2.2.الهدف

األطفال في إطار تكافؤ 
الفرص بحقهم في 
التنشيط التربوي 

االجتماعي المتنوع ذي 
 الجودة

 :1.2.2المؤشر.

نسبة إلتحاق 
األطفال بمؤسسات 

 40 الطفولة المبكرة

 4445إدراج حوالي  -

طفل من أطفال 
العائالت المعوزة 

 األطفال.برياض 
تهيئة رياض األطفال  -

 البلدية
تجهيز فضاءات  -

 الطفولة المبكرة

- 1000 

 

 

- 200 
  

- 150 

 :2.2..2المؤشر 

نسبة األطفال 
المنتفعين بخدمات 

التنشيط في 
المؤسسات العمومية 

 والخاصة

54 

صيانة نوادي  -
 األطفال 

صيانة مركبات  -
 الطفولة.

صيانة نوادي  -
 اإلعالمية

اقتناء وتجهيز  -
 متنقلة.نوادي 

تجهيز النوادي  -
الجديدة وتجديد 

 التجهيزات.
تجهيز مركبات  -

 الطفولة
تنظيم التظاهرات  -

 الوطنية
صيانة المراكز  -

المندمجة للشباب 
 والطفولة

تجديد تجهيزات  -
المراكز المندمجة 
 للشباب والطفولة

-  1500 
 

- 1500   
-  330 

 

- 420 
 

- 500 

 

- 550 
 

- 32.500 
 

- 1500 
 

- 600 
 
 

 

 
 :3.2.الهدف

تطوير الكفاءة 
المهنية لدى 

 :1.3.2المؤشر 

 ساعات معدل
 إطار لكل التكوين

 السنة في

8 

  تطوير قدرات رؤساء
المصالح الفنية 

 واإلداريين والعملة 

  تأهيل إطارات التفقد في

 2.97 

 
 

 10 
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مختلف الفاعلين 
في مؤسسات 

 الطفولة

 السلك
 

 تطوير قدرات المتفقدين 
 

  تطوير قدرات
 المساعدين البيداغوجيين 

  تطوير قدرات
اإلطارات التربوية في 

 مجال الرعاية 
  تطوير قدرات

اإلطارات التربوية في 
مجال التنشيط التربوي 
واالجتماعي ) نودي 

 متنقلة( 
  تطوير قدرات

اإلطارات الجهوية: 
)الطفولة األولى 

والمبكرة+ اإلطارات 
المختصة+ إطارات 
التنشيط + إطارات 

 الرعاية(
  

 
 

 12.150 
 

 2 
 

 8.961 

 

 2.025 

 

 
 
 120 
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 البرنامج نفقات البرامج -3 

 ج حسب طبيعة النفقةامنميزانية البر  3-1

 

 الطفولة)اد(تطور اعتمادات برنامج 

 الوحدة: ألف دينار

 النفقات
 

 2018-2017نسبة التطور  2018  تقديرات قانون مالية انجازات

2016 

 

2017 

(1) 
 اعتمادات
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

(2) 

 المبلغ
(2)-(1) 

 (℅النسبة)
(2)-(1/)1 

العنوان األول: نفقات 
 التصرف

76396 89344 85572 85572 -3772 -4% 

 84913 72248 العمومي التأجير
81751 81751 -3162 -4% 

 %3 70 2200 2200 2130 2261 وسائل المصالح

 %30- 680- 1621 1621 2301 1887 التدخل العمومي

نفقات العنوان الثاني: 
 التنمية

7567 12305 9480 15124 2819 23% 

       االستثمارات المباشرة

على الموارد العامة 
 للميزانية

 12305 9480 15124 2819 23% 

على موارد القروض 
 الخارجية

      

       التمويل العمومي

على الموارد العامة 
 للميزانية

      

على موارد القروض 
 الخارجية

      

       صناديق الخزينة

 مجموع البرنامج
83963 101649 95052 100696 -953 -1% 

 اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية دون 
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( حافظ تبويب الميزانية  2017و  2016وعلى غرار السنوات السابقة ) 2018خالل سنة 

 % 85على نفس الملمح في التوزيمع ببمين العنموانين األول والثماني  إذ تمثمل نفقمات العنموان األول 
 85من إجمالي االعتمادات المخصصة لبرنامج الطفولة، وتجمدر اإلشمارة أن نفقمات التمأجير تمثمل 

 .%15من االعتمادات المخصصة للعنوان األول وتبلغ نسبة نفقات التنمية   %

وذلممك  2017مقارنممة بسممنة  % 1تراجعممت الميزانيممة المخصصممة لبرنممامج الطفولممة بنسممبة 

تبعا لتوجه الدولمة فمي الضمعط علمى المصماريف وترشميد النفقمات حيما سمجل همذا التراجمع بصمفة 

  % 23بينمما سمجلت نفقمات التنميمة ارتفاعما يقمدر بمـ  %4بمـ ملحوظة في العنوان األول بنسبة تقمدر 
وذلك فمي إطمار العممل علمى تقريمب الخمدمات الموجهمة لألطفمال بالمنماطق ذات األولويمة وتحسمين 
نسب النفاذ لها خاصة الفئمات الهشمة والمحروممة )برنمامج إدراج أبنماء العمائالت المعموزة بريماض 

 (.األطفال وبناء وتجهيز مؤسسات الطفولة

 حسب طبيعة النفقة: اعتمادات الدفع 2018لنة  برنامج الطفولة مشروع ميزانيةتطور 

 

 حسب البرامج الفرعية ) اعتمادات الدفع( 2018توزيع ميزانية برنامج الطفولة سنة 

 الوحدة: ألف دينار

 نفقات التصرف

 نفقات التنمية

 البرامج            
 

 طبيعة
 النفقة

حماية األطفال 
وضمان 
 حقوقهم

التنشيط 
التربوي 
اإلجتماعي 
 والترفيه

التجديد 
البيداغوجي 
 وتنمية الكفاءات

المجموع 
حسب 

 طبيعة النفقة

 نفقات التصرف

 81751 87  81664 العمومي التأجير

 2200 155 185 1860 وسائل المصالح

 1621 7  1614 التدخل العمومي



   

64 
 

 *دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

 

مرصممودة   % 93.89بممالنظر إلممى االعتمممادات المخصصممة للبممرامج الفرعيممة، نالحممظ أن 

للبرنامج الفرعي الثاني التشميط  % 5.86للبرنامج الفرعي األول حماية األطفال وضمان حقوقهم، 

للبرنامج الفرعي الثالا التجديد البيداغوجي ويتجه العممل  % 0.25التربوي االجتماعي والترفيه و

على دعم هذا البرنامج الفرعي الثالا لدوره في النهوض بجودة الخدمات وتحسين برامج التكموين 
 األساسي والمستمر والبرامج البيداغوجية وآليات التعهد باألطفال.

 

 
 
 
 

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

على التحكم فمي نفقمات التمأجير  2020و 2018يتجه العمل خالل السنوات المتراوحة بين 

والحد من تضخمها )اإلبقاء على نفس االعتممادات المخصصمة للعنموان األول( وذلمك لفائمدة نفقمات 

 9201بمممين سمممنتي  % 5وبنسمممبة   1920و 2018بمممين سمممنتي  % 3تطور بنسمممبة سمممالتنميمممة التمممي 

 باعتبار أثرها المباشر على تنمية الفئات المستفيدة والتي يتم دعمها تدريجيا.  2020و

الخدمات : 1برنامج فرعي 
 الرعائية للمسنين

إدماج : 2برنامج فرعي 
 المسنين في الحياة العامة

 85572 249 185 85138 مجموع نفقات التصرف

 نفقات التنمية

 15124 0 5719 9405 المباشرةاالستثمارات 

     التمويل العمومي

 صناديق الخزينة

 100696 249 5904 94543 المجموع حسب البرامج الفرعية
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إن تطور اعتمادات برنامج الطفولة يعكس تطورا في البرامج الفرعية فمي مسمتوى نفقمات 
 " وحمايممة األطفممال وضمممان حقمموقهم"األول  نالفممرعي ينيشممهد  البرنممامجسالعنمموان الثمماني حيمما 

بمين  % 3تطمورا فمي نفقمات التنميمة يقمدر بمـ   عي الثاني التنشيط التربوي االجتماعي والترفيمهرلفا

همذا مممع اإلشمارة أنممه سميتم العمممل . 2020و  2019بمين سممنتي  %5بنسممبة و 1920و 2018سمنتي 

علمممى تطممموير االعتممممادات المخصصمممة للتكممموين علمممى المسمممتويين الممموطني والجهممموي والمدرجمممة 
 بالبرنامج الفرعي الثالا التجديد البيداغوجي وتنمية الكفاءات. 

 إطار النفقات متوسط المدى الجملي لبرنامج الطفولة : التوزيع حسب طبيعة النفقة 3-2-1

األهداف ذات األولوية ضممن برنمامج الطفولمة إال أنمه  يمتم العممل علمى عديمد  لئن أدرجت
األهداف األخرى والتي من األهمية بمكان بما يسمح بتقييم إنجازها الحقا، ولتحقيق هاتمه األهمداف 

 تمت برمجة عديد البرامج واألنشطة الكفيلة بذلك.

الرعايمة بالعائلمة، وباإلضمافة  فبخصوص المؤشر األول: نسبة األطفال المنتفعمين ببرنمامج
إلى تمكين العائالت من منحة اإليداع العائلي فإنه من المبرمج أن يتم اقتناء سيارات لتأمين متابعمة 

 األطفال هذا مع إمكانية تنظيم ملتقيات مع اإلطارات المتدخلة لتقييم البرنامج وحل اإلشكاليات،

أما فيما يتعلق بالمؤشر الثاني: نسبة التحاق األطفال بمؤسسمات الطفولمة المبكمرة، ولبلمو  

تمم برمجمة مواصملة تهيئمة وتجهيمز فضماءات الطفولمة المبكمرة، مواصملة  2020سمنة  % 60نسبة 

تهيئة وتجهيز ريماض األطفمال البلديمة، إدراج أبنماء العمائالت المعموزة بريماض األطفمال كمما سميتم 
 موارد صندوق طفولتي لدعم هذا البرنامج. استعالل

وأما بخصوص المؤشر الثالا: نسبة األطفال المنتفعمين بخمدمات التنشميط فمي المؤسسمات 

، فسيتم برمجة اقتناء نوادي أطفمال متنقلمة، إحمداا 2020سنة  % 56العمومية والخاصة، ولبلو  

تجهيزاتهما وتنظميم التظماهرات  نوادي أطفال ومركبات طفولة، صميانة المؤسسمات الحاليمة وتجديمد
 الوطنية على المستويين المركزي والجهوي.

معدل ساعات التكوين لكل إطار في السنة فسميتم برمجمة دورات وبالنسبة للمؤشر الرابع: 
تكوينية وتكوين مكونين في مختلف المجاالت ولمختلف األسالك على حسماب ميزانيمة الدولمة وفمي 

 لدولية والمجتمع المدني.إطار الشراكة مع المنظمات ا
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 للبرنامج 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  3-2-1

 الوحدة: ألف دينار
 

 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 60697 62243 نفقات التصرف
76966 89914 86102 86110 86118 

 85845 85841 85837 89629 76681 60697 62243 على موارد الميزانية

 57879 53739 التأجير العمومي
72248 84913 81751 81751 81751 

 2200 2200 2200 2130 2261 937 5452 وسائل المصالح

 1621 1621 1621 2301 1887 1881 3052 التدخل العمومي

        على موارد صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

       

        التأجير العمومي

 273 269 265 285 285   وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 4248 3893 نفقات التنمية
   

*7567 
12305 15124 15624 

16374 

        على موارد الميزانية

 15624 15124 12305 7567* 4248 3893 االستثمارات المباشرة
16374 

        التمويل العمومي

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

       

        االستثمارات المباشرة

        على موارد صناديق الخزينة

اعتبار الموارد دون الميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

66136 64945 
* 

83963 
101649 100696 

101196 
10946 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 تللمؤسسا
66136 64945 84533* 102219 101226 101734 102492 

 .2016 لسنة  مالحظة: )*( باعتبار أن االعتمادات المصروفة ضمن ميزانية االرهاب غير موزعة على البرامج الفرعية فقد تمت إضافتها في نفقات التنمية
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 حسب البرنامج الفرعية 2020-2018/ إطار النفقات متوسط المدى3-2-2

حماية للبرنامج الفرعي  2020-2018/ إطار النفقات متوسط المدى 3-2-2-1

 :األطفال

بخصوص البرنامج الفرعي األول: حماية األطفال وضمان حقوقهم، يتجه العمل خمالل المثالا 
األطفال المنتفعين ببرنامج الرعاية بالعائلمة وتموفير وسمائل سنوات القادمة على الرفع من نسبة 

العمل لإلطارات على غمرار وسمائل النقمل لتمأمين اإلحاطمة بعمائالت واألطفمال ولمتمابعتهم كمما 
سيتواصل تقريب خدمات الرعاية من مستحقيها ممن خمالل إحمداا مركبمات الطفولمة بالمنماطق 

خممدمات بمؤسسممات الرعايممة بتجديممد تجهيزاتهمما ذات األولويممة باإلضممافة إلممى تحسممين جممودة ال
 وصيانتها وهو ما يفسر التطور في نفقات التنمية.

        

 الوحدة: ألف دينار

 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 85154 85154 85154 88912 75916 60220 62243 نفقات التصرف

 62243 الميزانيةعلى موارد 
60220 75902 88898 85138 85138 85138 

 53739 التأجير العمومي
57819 72161 84826 81664 81664 81664 

 1860 1860 1860 1778 1913 611 5452 وسائل المصالح

 1614 1614 1614 2294 1828 1790 3052 التدخل العمومي

        على موارد صناديق الخزينة

  العموميالتأجير 
      

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

  على الموارد الذاتية للمؤسسات
 14 14 16 16 16 

  التأجير العمومي
      

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 10155 9655 9405 4163 874 4248 3893 نفقات التنمية

        على موارد الميزانية
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 10155 9655 9405 4163 874 4248 3893 االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

على موارد القروض الخارجية 
 الموظفة

       

        االستثمارات المباشرة

        على موارد صناديق الخزينة

اعتبار الموارد الذاتية دون الميزانية ب
 ت للمؤسسا

66136 64468 76776 93061 94543 94793 95293 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

66136 64468 76790 93075 94559 94809 95309 

 
 

للبرنامج    2020-2018إطار النفقات متوسط المدى 3-2-2-2

 التنشيط التربوي اإلجتماعي والترفيهالفرعي:
 

تشمهد تطمورا سإن اإلعتمادات المقدرة لهذا البرنامج الفرعي خالل الثالا سنوات القادممة 
طبيعة النفقات كمل علمى حمدة، نالحمظ اسمتقرارا فمي نفقمات العنموان األول  إلىفي مجملها وبالنظر 

وتطورا في نفقات العنوان الثاني الذي يعود أساسا إلى الرفع من نسبة التحماق األطفمال بمؤسسمات 

مممن خممالل إحممداا فضمماءات الطفولممة المبكممرة وإحيمماء  2020سممنة  %60لطفولممة المبكممرة لتبلممغ ا

رياض األطفال البلدية وتجهيزها باإلضافة إلمى مزيمد دعمم برنمامج إدراج أبنماء العمائالت المعموزة 
 برياض األطفال،

 أما بخصوص مؤشر األطفال المنتفعين بخدمات التنشيط التربوي االجتماعي بالمؤسسمات
العمومية والخاصة، فسيتم دعم هذا المجمال ممن خمالل إحمداا عمدد ممن نموادي األطفمال باإلضمافة 

النموادي الحاليمة التمي سميتم العممل علمى الرفمع ممن  إلمىإلى اقتناء نوادي األطفال المتنقلة وبالنسمبة 

 .جاذبيتها لدى األطفال من خالل تجديد تجهيزاتها وصيانتها

 
 الوحدة: ألف دينار

 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 نفقات التصرف

برنامج 
موحد 
 طفولة

285 450 442 405 409 413 

 185 185 185 202 210 285 على موارد الميزانية

 185 185 185 202 190 210 التأجير العمومي

 0 0 0 0 20 75 وسائل المصالح

       العموميالتدخل 
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       على موارد صناديق الخزينة

       التأجير العمومي

       وسائل المصالح

       التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

      

       التأجير العمومي

 228 224 220 240 240  وسائل المصالح

       التدخل العمومي

 6219 5969 5719 7932 3186 18 نفقات التنمية

       على موارد الميزانية

 6219 5969 5719 7932 3186 18 االستثمارات المباشرة

       التمويل العمومي

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

      

       االستثمارات المباشرة

       على موارد صناديق الخزينة

الموارد اعتبار دون الميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

303 3396 8134 5904 6154 6404 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 تللمؤسسا
303 3636 8374 6124 6378 6632 

 
 
 

للبرنامج   2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  3-2-2-3

 الفرعي:التجديد البيداغوجي وتنمية الكفاءات

السنوات القادمة على الرفع من معدل ساعات التكوين لكل إطمار يتجه تركيز العمل خالل 
فممي السممنة وتجممدر اإلشممارة هنمما أنممه سمميتم إنجمماز بممرامج تكوينيممة متعممددة فممي إطممار الشممراكة مممع 
المنظمممات إال أنممه مممن الضممروري الرفممع فممي االعتمممادات المخصصممة للتكمموين علممى المسممتويين 

 مرسوم اعتبارا لكون هذه الشراكة غير دائمة.الجهوي والوطني لتفادي عدم بلو  الهدف ال

 

 

 الوحدة: ألف دينار
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 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 نفقات التصرف

برنامج 
موحد 
 طفولة

192 315 275 278 278 278 

 249 249 249 244 284 192 على موارد الميزانية

 87 87 87 87 87 60 التأجير العمومي

 155 155 155 150 158 116 وسائل المصالح

 7 7 7 7 39 16 التدخل العمومي

       على موارد صناديق الخزينة

       التأجير العمومي

       وسائل المصالح

       التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

      

       التأجير العمومي

 29 29 29 31 31  وسائل المصالح

       التدخل العمومي

 0 0 0 210 25  نفقات التنمية

       على موارد الميزانية

 0 0 0 210 25  االستثمارات المباشرة

       التمويل العمومي

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

      

       االستثمارات المباشرة

       صناديق الخزينةعلى موارد 

اعتبار الموارد دون الميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

192 309 454 249 249 249 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 تللمؤسسا
192 340 485 278 278 278 
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 ا  ة ن:عم  ااع أتمتخعرقاا   التعريف برئيس البرنامج: -

 تقديم البرنامج وإستراتيجيت  -1

 

 المؤسسات

 البرامج الفرعية

 البرنامج

 المهمة

المرأة 
 واألسرة

 والطفولة 

المسنين 3  

الخدمات  1.3
الرعائية 
 للمسنين

 

المندوبيات الجهوية للمراة * 
 واالسرة

 مصالح المسنين* 

االدارات الجهوية للشؤون * 
 االجتماعية

االتحاد التونسي للتضامن * 
 االجتماعي

 

إدماج كبار  2.3
السن في الحياة 

 العامة
   

 

المندوبيات الجهوية * 
 للمراة واالسرة

 مصالح المسنين* 

الجمعيات الجهوية * 
 والمحلية لرعاية المسنين

الجمعيات العاملة في * 
 مجال المسنين

* 

 

 : برنامج املسنين 3البرنامج 
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 ضلتعلالرتععأتتأخعموكتمشخعراحت خعكبت عار العم تة عحا عمبتلفعثتلوخع حا عار ااطعتع سع

ع عار  رتخ عا ةظعمخ ع د عارفات عرشتشايلت  ع  حت خ عاأل  تن ع باقعق عار شا خ علتروةمتخ عا وصشخ  ار  امة

عارلموعار  رتخع عرششت ع خعا ةلق اعالخصع تخع  ت خع     ا ة رقو نعحالعالجملتخعارلت تخعا  ع 

ع عأةخ عع1982لفتترت عأةخ علم     عا ةلق ا عرششت ع خ عاررترتخ عارلت تخ عا م عع2002 الجملتخ  مبتلف

 ا وا اعرشم ة نع ار  عم ل ع ع عتاقتقعستتاعها وع دعماسشخعارشت اع خ.

ارل   عمالعارتشايلت ع ا عارصب خعا شت كخعه ع  نوفععكبت عار الع دعتع سعلامت خعأترعرتخعح  ع

 ا جومععر صعلترسكاعمنبت:عدالخصع تخعار  عتب فعلت أتاع ع عضمتنعسقعأأل عا أتأتخعلا وعا أااع  

 تع دعمجتطعسمت خعا  ة نعلبالرتعمععمتعص بوهعمالعرأترعنعسمت خعا  ة نعا سيعيلو  عس ثتعمألمن

 ه اماع أاا ا عت بتقتخ.

مجلة حا عماا لخععساعارقترعنعستثعت ع س ااعمشا  عع2017 حمشتعارعلا اعمةسعل ا خعأةخع

  تعزيز حقوق كبار السن وإثراء مكاسبهم ودعم رفاههم.هدف إلى التي تحماية كبار السن 

 مجشخعا سعاطعارشخصتخ.ع 

 .أعار نعار متنعام ومتإد  

ع عآرتت  عمال عتع س ع د عكبت عار ال ع حت خ عمةظعمخ عارق ت ع توكعن ع ع  عهأتأت عتنوم  عمول لا تةفتس خ

 همتعل صعصعارألتت وعال كعمتخعارلتمشخع دعا جتطعرسكا:ععارلمعمألع ارق ت عالجملتتمألعارو عإد.

 لم وشئععتت شألتعا اكز خع عالجألع خعار فعرخ ععا أاا ععا اها لا اع. 

 ق  عا  تح ا عا تل خعارشؤ نعام ومتحتخعلم وشئععتت شألتعا اكز خع الجألع خع ار  عت لا اع

ع ةتل قع عتق مألت عار   ع ام ومتحتخ عارص تخ عالخ مت  ع ترط ع ع  عا لعل ال عرشم ة ن ارقت ا

 ار متنعام ومتإدعرشم معر نعا وقتح  ال.

 وعيب فع ع ع1995 لا اعارص خعارلمعمتخعار  عحمشتعحا عتاك زعلارتمةع  ل عرص خعا  ة نعأةخع

مالعاراحت خعارص تخعار ا   خع  ل افعمتلاع طعارشت ع خعضمالعلاامةعتبتاخعارظا فعا ا مخعروم تنب ع

 .1994 ا اعارلشتتعرشص خعارلمعمتخعارو  يسعلكشتت عار طع بت 

 عععععععع 

عمجتطع. ع د عارلتمشخ عالجملتت  علتحوبت عهن ع استتتب  ع ت ا و عارق ت  ع د عا و  ش ن علول ل عا  ة ن لارتمة

عساعار  رتمةعحا عا  وعأعالجألعيوع مالعهعمألتعامتاتلعاروع س  عرشو تمالعا  ة نعمالعهلالعا ةفس الع  ش خع

 .ام ومتإدعارسيع   شععلمألمخعارت ت  ع اروصافع دعمااكزع حت خعا  ة ن
 

 * هيكلة البرنامج:
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عا ع اف عس ط عا  زارتخ ع د عرشوصاف عالج   ا ع  ت عا ةظعمخ ع د ع ع عو عا  ة ن علارتمة عتفايع ت 

 ارفاحت نعاروترت ن:ار  رتمج نع

 الخ مت عاراحت تخعرشم ة ن. -1

  لمتفعا  ة نع دعال تتاعارلتمخ. -2
 

ع عا  ة ن علارتمة ع  امأل عا أااععسا علا و ع منزروه عكااموه ع افظ علمت عرشم ال عار ا   عارليش عتةم ن  ع 

ع ع ا جومعو ع د عأتوج   عارقتلمخ ار   عار ةعا  ع ع  علترن بخ عارلمو ع2020-2016)عه رع ت   ضعع  (

 تات زعلت أتاعحا :أت اتتجتخع  ةتخع 

 وتا  نعظا فعحيشعا  ة ن -

 وت تتئعا اتطعلمتع م العا  العمالعمعا شخعا  تعمخع دعال تتاعارلتمخ -

 ولح عمكترخعا  العلا وعا أااع ا جومع -

 عوت ع اععارو  تخعارص تخعرشم ة ن -

 .ار  اأت ع ارباعاع دعمجتطعا  ة ن -
 

 املسنين: أهداف ومؤشرات قيس برنامج -2
عتا  نعظا فعحيشعا  ة نع ع  ت علارتمةعا  ة نعارسيع امألع ع  ع د علشعغألت تة  فعا ع افعا زمع

ع  ركع عام ومتإد عارااته عتعا  عهأبتب ع د عا  تعمخ ع ع  علتألضتاخ ع حتأخ عل ن عوت ع خ عماسشخ ع بشعغ حمعمت

 لترلموعحا ع:ع

 حا عهعمتخعارو تمالع اروعا وعل نعا  تتطعمالعترم نعمكترخعا  العلا وعا أااع ا جومعع اروةكت ع

 ه وعا اتاظخعحا عأت عارومتأكعام ومتإدع ارت الطعا أايو

 ترم نعكفتاا عكبت عار الع تم تنب عمالعا شت كخع دعال تتاعارلتمخع ا    اعاروةمع خعلمتع  مالعرأل ع

 وت ع خع شت خوعع

 عي أل ع دعارت ا العرشم العت حت عار  امةعارعأت تخع ارلا تخعلمت تعع دعمؤموعستتاعل نع حتأخع  ؤمن

 امأوقارتخع دعستتتهعارتعمتخو

 تعا  عاراحت خعارص تخع ام ومتحتخعر بت عار العلمتع واا عمعع صع تتتب و 

 ع ارفاقع علمااكزعاراحت خ عر بت عار ال عا   اا عالخ مت  علم وعأ ع ام تقتا عار شا خ عا عا ل تةمتخ

 ا وةقشخو

 ع ع تة   عا ةظمت  عتةفتسعلح  ع د عهأتأتت عوا كت علصف بت عكبت عار ال عمجتط ع د عارلتمشخ  الجملتت 

 ار  امةعاراامتخع ع عتا  نعه ضت عكبت عار الع ت ع اعم وعأعالخ مت و

 مشجتععالخعاصعحا عامأترمت ع دعأ ت عا  ال.
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 : الخدمات الرعائية للمسنين:1البرنامج الفرعي 

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

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

 

تباا فعاراحت ااخعام ومتحتااخعالخصع ااتخعل باات عار ااالوع  ت ااخعماانب عاتأاا يعار ااة عارلاات ادع ا ااتليوع عاا ع

ا اتاظاااخعحشااايب ع ااادع أااا أل عار بتلااادعماااععتم تااانب عماااالعظاااا فعحااايشعكا ماااخوع  عتمراااوع حت اااخعا  اااة نعلتربياااتع

ا وتات اعهأتأاتتعيبا فع عا ع لقااتاعا  االعلا اوع أا هعارلاات ادع مات اهعار بتلادع اتعرااسركعماالعتاةث  ع  جات ألعحااا ع

 تعالرهعارلت فألع مالعل  عالتطع دعلح عارا الطعا أا خع تمتأ ألت.

ل ىعا  رع خع دعارو  ا علتلخصعصع ع عااخعا  ة نعا لعل الع ارفتأ  العرش ة عارلت اد.ع تومروع
ُ
 م

، وتمكين الفاقدين الخدمات االجتماعية والصحية لكبار السن في بيوتهمتق   عع دلت أتاعاراحت خععسهع

غتتبعسشعطعوالرعاية املؤسساتية في صورة  اإليداع العائلي للمسنينللسند من عائالت حاضنة في إطار 

 ل  شخع ت خعحا عا  وعأعارلت ادع ا اتطعار بتلدعرشم ال.
 

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

 تقديم الهدف:
تم ااااااا نعا  اااااااة نعأاااااااعااعا وعا ااااااا  العلماااااااات أل عار بتلااااااادعه علا اااااااوعمؤأ ااااااات عاراحت اااااااخعماااااااالع ااااااا مت ع

ا.  ا ومتحتخع ص تخع تاايبتخعرت لخعتؤمنبتع  ت ا ع هحعانعم وصخع دعا جتطعلترل لع ا ال ل خعا ا عن

 مرجع الهدف:

 ا ولشقعلامت خعا  ة ن.ع1994هكوعباعع31ا ؤ خع دعع1994ر ةخعع114أترعنعح لع -

 ارةصعصعارو بتقتخعرشقترعنعا س ع . -

 .2015متيعع18لوت  خعع04منشع عار ت اع ل ااعا اهاع ا أااع ار فعرخعح لع -

 مبررات اعتماد املؤشرات:

 : عدد الزيارات للمسنين املنتفعين بالخدمات: 1-1-1-3املؤشر 

مااالعأتااتاعرعحتااخعالخاا مت عا  اا ااع األمكترتاات عار شااا خع ا تل ااخعرشااااععمااالع اااعلاع م ااالععااساعا ؤواااع

 الخ مت عا ق مخع دع  ت عارفاقعا وةقشخ.

تكع نتاااخععاتةظااات عل   وعتااا علحااا عأااا  ا عا  ااااافعا و  شاااخع ااادعمجاااتطع ااا مت عاراحت اااخعلتربيااات ااادع  ااات ع 

رفت اااا اعاأل اااات ا ع باااا هع عاااا عا  ااااؤ رتخرع اااااطعوااااألاعمااااتيعسااااعطعمعضااااع :عرارومع ااااوعارلمااااعمألعرلجملتاااات :عمااااالعا

 .ارلتمشخع دعمجتطعا  ة نالجملتت ع ؤأتاعا كشفخعلمشئعا  ة نعحا عا  وعأعالجألعيع  
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 : عدد املسنين املكفولين لدى أسر حاضنة:2-1-1-3املؤشر 

ومرااوع اادعلتحوباات عا تفاات عاروكشفااخعارشااألا خعرشم ااالعارعاساا عا قاات علمؤأ ااخعاراحت ااخوعااا نععااساعا ؤواااعا 

ا  ااة نعارفتأاا  العرش ااة ع ا  فااعر نعراا أعهأاااعستضااةخعي اامحعرصاات لدعارقاااا علترلمااوعحااا عارنبااعألعألبااساععحاا ل

 ار  رتمةع ت حتمهعلتألمكترتت عارالمخ.

 

 البرنامج الفرعي األهداف املؤشرات

: دورية الزيارات للمسنين الفاقدين 1.1.1.3

 لالستقاللية

: الرفع من 1.1.3

جودة الخدمات 

االجتماعية والصحية 

 للمسنين 

 

 

 

. الخدمات 1.3

 ية للمسنينئالرعا

:  عدد املسنين املكفولين لدى عائالت 2.1.1.3.

 حاضنة

: تحسين ظروف 2.1.3 : نسبة الت طية املباشرة1.2.1.3.

العيش بمؤسسات 

 رعاية املسنين
 املباشرة: نسبة الت طية غير 2.2.1.3

توظيف : 1.2.3 الكفاءات املوظفة واملنخرطة بالسجل: عدد 1.1.2.3

واستثمار كفاءات 

 وخبرات كبار السن

 

.  إدماج املسنين 2.3

 في الحياة العامة

 

 املشاريع املنجزة في إطار دعم القدرات:  عدد 2.1.2.3

التوعوية  وامللتقيات عدد البرامج :1-2-2-3املؤشر 

 حول تحصين حقوق كبار السن.

نشر ثقافة  :  2.2.3

 حقوق كبار السن
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 مؤشرات قيس األداء * 

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

 -أداءمؤشرات قيس  

 الهدف 

الو 

حد

 ة 

 تقديرات انجازات 

 االنجازات

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

: عدد   1.1.1.3املؤشر 

الزيارات للمسنين  

 .املنتفعين بالخدمات

غ  ع كم ع

 موعاا

ل ت اع

 اس اع دع

 ارشألا ال

مل طع

تعاتاع

ارز ت ا :ع

ل ت اع

رشم الع

ارعاس ع

 دع

 ارشألا ال

عل ت ا

رشم الع

ارعاس ع

 . دعارشألا

عل ت ت نع - تاقتق

ارعاس ععرشم ال

 . دعارشألا

تاقتقعع -

ل ت ت نعرشم الع

ارعاس ع دع

 .ارشألا

 

ع03اقتقعتع-

عل ت ا 

رشم الع

ارعاس ع دع

 .ارشألا

 

:ع2-1-1-3ا ؤواااااااااااااااااااااااااع

حااااااااااااااااااااااااا لعا  اااااااااااااااااااااااااة نع

ا  فعر نعرا أعهأااع

  ستضةخ:

 120 110 100 80 90 97 96 كم 

 

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

 :تقديم الهدف
عل  شخع عسشعط عغتتب عمال عاروةك  عحة  ع رته عارلجعا ع و  عاأوثةت تت ع  اااا عا ؤأ تتتخ ملو  عاراحت خ

  ت خعحا عا  وعأعارلت ادع ا اتطعار بتلدعرشم ال.

ععمؤأ ت  تعااع عا  ة ن عع- حت خ عح لعت ع بشغ عمؤأ خع13ار   عاأتتلتب عل تأخ ع850عأ  عتو

م ةتع م ةخعم ألاعحا ع  م ب ع  ت ا ع بتخعع650اراحت خعام ومتحتخع ا وتبلخعارص تخعل عاعدعع-أا اا

 ع..ا ومتحتعنع هحعانع ست خعستتتتخ.ع ه صت تعن  وبهع بتخع  لا  عنع
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عرشت ت  ع عأةع خ علتحومتلا  عار  رخ مألت عت حن عا  ة نو عراحت خ ع ألع خ عا ااكزع ملتت  م  ن ععسه

 صاف. ارو
 

عم  ن ععسهع عار   ع الجملتت  عا  ة ن عأ ت  عحا  عا شااخ عال كعمتخ عارألتت و ع ألعل عاتجألت  أ 

عه اأ ع-ا ااكز ع ع  عأةخ عا ااكزعع-مال عألبسه عا قتم ن عرشم ة ن ع اراحت خ عاألأتمخ عظا ف عها و عضمتن  ع 

ع عمال نبت
ن
عم  عار  رخ عمال ععت  عل ح  عا  ة ن عمااكزع حت خ عااظتت عكاام ب و عحا  ت ع اعلنت بتع ال فتظ

 .ا أتأتخ
  

ع عت ع ع  عكبت عار العلمؤأ ت عاراحت خو عرفت  ا ع  ت عارنبعألعلتلخ مت عا   اا  ترفألعع04  د

 تموتعع"بضحكة كبارنا تزهى ديارنا"  م تاعاتفتأتخعوااكخعمععرتليع  تت يعأ ااع ار اقعسمشخعع2017

عتاك عالشتت عت  عستث عهأةتن عل عاأ  عا  ة ن ع حت خ عمؤأ ت  ع حت خعمقتم  عمؤأ    ع قتم  ع عاأ  تط

 ا  ة نعلمةعبخع أما ع  جايعارلموعسترتتعحا عتاكتطع عاأ ع قتم علقتخعا ؤأ ت .
 

والديوان الوطني للمياه املعدنية كمتعت ع لاا عاتفتأتخعوااكخعل نع لا اعا اهاع ا أااع ار فعرخع

عا قتم نواالستشفاء باملياه  عكبت عار ال عتم  ن علمقو تعت عمجترتتعع و  عاروموع عمال عاراحت خ لمؤأ ت 

 لاصصعراأوامت علمااكزعامأتشفتاعلت تتهعار بتلتخ.
 

إعادة بناء مؤسسة رعاية املسنين بمنزل امر اقع دع رجتلعمشا  عع2017كمتعت عمةسعل ا خعأةخع

 .ع%ع80 مشأل عسترتتع  بخعتق  عا و تطعلاععبورقيبة

ع ع ترط واقتناء سيارة ملركز عمؤسسة رعاية املسنين بالقصريناقتناء وتسليم حافلة لفائدة  ع 

 رعاية املسنين ءسيدي بوزيد.

ع عرشم ة نو عارلترم  علترتع  عامسوفتط علمةتأبخ عت  عا اسع ععإمضاء الن ام الداخليكمت  ؤأ خ

 ارصتلقعال يسعراحت خعا  ة نعلقما .

عأل   عارعلا ا عمال عتت عم وعأ عمال ع ارااع عارلتمش ن عهلاا عتا  ن عه صت ت نع ع  علترو اب الخ مت 

ع ع ع ترطعتةم نعل  ا ع رف ترت نع م وص نع دعارلافعلترلموع ارلافعار بتلدع هحعانع ست خعستتتتخو

 عتكع نتخعرفت  اعارلتمش نعألبسهعا ااكز.

غ  عهرهع غ عا جألعلا عا بس رخعرشااععمالعم وعأعالخ مت وعتبقىعمااكزع حت خعا  ة نع دعست خع

عار  عمز   ع هحعانع ع  ع)  ت ا  عا بتواا عاراحت خ ع   مت  عارواوتخ عاربنتخ عتا  ن عمجتط ع د ع ت خ ح 

 م وصخ(.
 

 مرجع الهدف:

 ا ولشقعلامت خعا  ة ن.ع1994هكوعباعع31ا ؤ خع دعع1994ر ةخعع114أترعنعح لع -

 ارةصعصعارو بتقتخعرشقترعنعا س ع . -
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 .2001أةخعكاااعوا طع س ااع م ت  عمؤأ ت ع حت خعا  ة نعارصتل اع -
 

 مبررات اعتماد املؤشرات:
 

 : نسبة الت طية املباشرة: 3-1-2-1

علح ع عم أ عحا  عارولاف عمال عاراحت خ علمؤأ ت  عاألأتمخ علظا ف عا ؤواعا ولشق ععسا أتم ال

امرو الت علمؤأ ت عاراحت خعرشااععمالع  بخعارو  تخعلةحعانعاراحت خعا بتوااع األ ت ا عار بتخع وبهع

ع ع   ت ا  ع ارةظتاخعار بتخ عارو س خ ع لعاب عا  صصخ عامحومتلا  عحج  علقيس عي مح عكمت ارونشتطو

  اراحت خعارص تخع ار تأخ...

 نسبة الت طية غير املباشرة:-3-1-2-2

عا ؤواعلصع اعغ  عمبتوااعمالعملااخعهعمتخعامحومتلا عا ا علاعألح العار  اأت ع  م الععسا

ع ع ارصتترخ عاربةتاا  عألرجتلعمشت يع ع حت خعارفةتخ علمؤأ ت  عاألأتمخ عظا ف عروا  ن عا   مجخ  ار بتاخ

 ا  ة نع كسركعامأوجتلخعر شبت عارلا ألعمأوةتاع أت وعرقوع تجأل زا .

 داءاأل مؤشرات قيس  

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

 تقديرات انجازات  الوحدة  

 االنجازات

 

 تقديرات

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

نسبة  1.2.1.3املؤشر 

 الت طية املباشرة

)نسبة كمه 

 ( %مائوية

36.5 

 

37.8 

 

44.5 47.5 50.7 50.7 

نسبة  2.2.1.3املؤشر 

 الت طية غير املباشرة

 7.3 7.3 7.8 12.5 1.8 1.8 كمه 

 : إدماج املسنين في الحياة العامة2البرنامج الفرعي 

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

   نشر ثقافة حقوق كبار السن2-2-3الهدف :. 
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ع عارفاإد عار  رتمة عهع اف عهلال عتع سعع2تومرو ع د ع ا وقتح  ال عا  ة ن ع آاتق ع اأع عاأتشااف  د

 ألب فعضمتنعوت ع خع شت خع معا شخعاربسطع ارل تاعبل علشعغعأالعار و ن.

نعأ  ا عا  ة نع تعظتئعكفتااتب ع دعا    اع أولموع لا اعا اهاع عا أااع عار فعرخعحا عترم 

اروةمع خعرشبالع  ح الع عرشت ع خع شت خعلتحوبت ع عحةصااعاتحاع أتل اعحا عتم  نعا جمعحخعارع ةتخع

 مالعملت األ ع    اتب .

عارومت زعحا ع عهوكتط ع و ع مةع عرفت  تب  عا   اا ع ار  امة عكبت عار ال علاقعق عارولا ئ ع ترط  ع 

 هأتاعار ال.

  رجع الهدف:م

 .1948األحانعارلترم عل قعقعاأل  تنعر ةخع -

 مبتلفعا م عا وا اعر بت عار ال. -

 .ع2014 ترفألعع27ا بتلفعارلتمخعر أوع عالجمألع  خعاروع  تخعا ؤ خع دع -

 .2002  خعحموعم    عسعطعارشت ع خعر ةخع -

 .ع2012  خعارلموعارلابتخعرشم ة نعس ىعحت ع -
 

 مبررات اعتماد املؤشرات:

 : عدد الكفاءات املوظفة واملنخرطة بالسجل:1-1-2-3املؤشر 

أتم الععساعا ؤواعمالعأيسعم أعار ااطعكبت عار الع ا وقتح  الع دعارنشتطعارو عإدع ارلموع

هرئعموقتح اع عععح لاعماجن تعرا تفت عممتعع700اروةمعيعرشبالوعحشمتع هنعح لعا وقتح  العسترتتع فعقع

 هعارشا اخعمالعا جومعع تعظتئع   اتبتع امأوفتلاعمالعمألت اتبت.  حعع ع عارت ك زعحا ععس

 رش األعأيو ع حانعلحعاعرشت  حعمروقتاع ملتخعرشوصافع دعار فتاا عا ة ا خعلترسجووع ع عع

  ترطعتة   ع ماااقخعالجملتت عا ت   خعع  ضععلارتمجتعتكع نتتعرش األ.

 

 دعم القدرات: : عدد املشاريع املنجزة في إطار 2-1-2-3املؤشر 

عرمع  تخعتق  ع ع س ااعرعاليعنبت  خ ع د ع ارااغبخ عالجملتت عارةتو خ عا ؤواعاروقتا أتتتحععسا

   مت عترقتفتخع تاايبتخع ة ا يبتع م أع ولت ع تفتحوعالجملتخعمععمات ألتعام ومتإدع امأوصتلي.

شت يعع تق   عا اااقخع حانعلحعاعرشت  حعألرجتلعمع2017أيو ع اطعارراثتخعا    اعمالعأةخع  

عارنبت يع عرشةتلي عا لت   عا ا لتخ عضبط ع ترط ع ع  عوااكخ عاتفتأتت  ع  لاا  عا ت   خو عرلجملتت  ارفةتخ

 ارةمع جدع ضبطعلارتمةعارنشتطع ل ت ا عا وتبلخ.
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 : نشر ثقافة حقوق كبار السن :2-2-3الهدف 

 تحصين حقوق كبار السن.عدد البرامج وامللتقيات التوعوية حول  :1-2-2-3املؤشر 

أتم الععساعا ؤواعمالعلةتاع ؤ خعموكتمشخعر   عكب  عار العلا وعا أااع ا جومعوع مةععارومت زعحا عهأتاع

الع ارةع عام ومتإدع  أت  ب عمالعاألأصتاع ار بميشعام ومتإدع بةتاعمجومععمومتأكع كعنعر ب  عار الع ار ن

 اتهعل  اعماع  ت.

  أيو عرش األ:ععععععع

 .تاص نعسقعقعا  ة نعمالع اطعارولا ئعلمجشخعسمت خعكبت عار الع تةظت عمشوقتت عرش األ 

 .ارت ع قعرةظااع    اعر بت عار العلتحوبت ع عحةصااعاتحاع دعا جومع 

 .ارت ع قعرشت ع خع شت خع ُمةوجخ 

 .شاعا عا فت عارالمخعر بتاخعلياخع   قخع  

   تتطع دعملتلجخعمش ا عكبت عار ال.لح عاروكتاوعام ومتإدع ارو تمالعل نعا 

 

 داءاأل مؤشرات قيس  

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

وحدة  

 القيس

تقديرات  انجازات

 اإلنجازات

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  1.1.2.3املؤشر 

عدد الكفاءات املوظفة 

 واملنخرطة بالسجل

غير  كمه 

 متوفر

غير 

 متوفر

 

0 

 

0 

 

100 

 

200 

 

300 

عدد   2.1.2.3املؤشر  

املشاريع املنجزة في إطار دعم 

 القدرات 

 06 06 06 03 برنامج جديد كمه 

 

 

 



 

81 
 

 داءاأل مؤشرات قيس  

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

وحدة  

 القيس

تقديرات  انجازات

 االنجازات

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 :1-2-2-3املؤشر 

عدد البرامج وامللتقيات  

التوعوية حول تحصين 

)الخطة  حقوق كبار السن.

االتصالية ومجلة حماية كبار 

 السن(.

 كمه 

 برنامج جديد

 

 

05 

 

07 

 

10 

 تق   عه ش خعار  رتمة:ع2-2

 االعتمادات االنشطة  2018تقديرات املؤشرات األهداف

 

: الرفع 1-1الهدف

من جودة الخدمات 

االجتماعية 

 والصحية للمسنين 

 1.1.1.3املؤشر  

دورية الزيارات 

للمسنين الفاقدين 

 لالستقاللية

عرشم الع عل ت ت ن لشعغ

 ارعاس ع دعارشألا.

ماا لخعاتفتأتت عارشااكخعا   مخعمععع-

 الجملتت عا    اعرفاقعموةقشخ.

عارفاق ع- عماا لخعهرمع فعتقا اعه ش خ

  ملت   ع أةتلعا ةح.

عألبتعع- عارلتمش ن عا حعان عح ل ع د ارت اتع

عا وةقشخع عارفاق ع تاخ علو  تخ   رك

الجألع خع ا اشتخعلة بتاع هحعانع ست خع

 ستتتتخع أعاق.

عمالعع- عا وةقشخ عارفاق عت  ا  تصع ط

ه وعتاقتقعهع ااألتعارةعحتخع  ركعح  ع

ع  مت ع ع ع تةم ن ع عه ش  بت موتبلخ

 ا اااقخعارفةتخ.

عحا عع- عا شااخ عرلجملتت  عمةح  أةتل

 م ت  عارفاق.

ععسهعع- عربلض عتفقن  عل ت ا  تةظت 

 ارفاق.

 

 

 

 أد 400
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عارفاقعع- عتقتتمتخع  ش خ  رجتلعل اأخ

ع  ت عت  ع د ع  رك ع اع تصع طعا وةقشخ

 ت  اتبت.

تم  نعأ  ا عارفاقعا وةقشخعلتةظت عع-

 ل  اعتكع نتخع دعار األ

 2.1.1.3املؤشر   

عدد املسنين 

املكفولين لدى 

 عائالت حاضنة

 

م ةتعععع100لشعغعكفترخع

  م ةخ

عاركتاشخ - عرشلت ا  عمةح حالعع أةتل

عرشماهاع عالجألع خ عا ة  بتت   ا ق

 . ا أاا

عع- ع تا ي ع تعحعمشوقتت تةظت  عتخ خ

عار فترخع ع د ع اغبخ عحت ا  مأوق تب

لترولت نع ارون تقعل نعارعلا اع عتت شألتع

 الجألع خع الجملتت عارلتمشخع دعا جتط.

عح  ع أت وعع- علتر  رتمة عارولا ئ مز  

ع ا  وعبخعاألحا  ع ا ا تخ عا  معحخ

 .  ركع دع  ت ع  خعاتصترتخعموكتمشخع

 

 

 

 

 أد 180

 مؤشرات قيس  أداء

 2.1.3الهدف 

تحسين ظروف 

العيش بمؤسسات 

 رعاية املسنين

: 1.2.1.3املؤشر  

 الت طية املباشرة

 

 

عاركت دع -  علترق   عامحومتلا  تعا  

 اروة   .عرو  تخعمصت  ئ

عرشمقتم نعع- عا أتأتخ عال ت تت  لح 

ع اراحت خع ع ارةظتاخ عارو س خ عستث مال

 ع ارص تخع ار تأخع ارت اتهع...

 

 م د 10التأجير: 

 

 

 

 2.200التسيير: 

 م د

: 2.2.1.3املؤشر 

 الت طية غير املباشرة

عرت وجتطعع-  عا أتأتخ عاربنتخ تا  ن

عل اأت ع ع  ح ال عا قتم ن لخصع تت 

ع ارصتترخع عاربةتاا  ع شت يع اةتخ

  ار بتاخعا   مجخ.ع

عبلضعع- عاأتتلتب ع تأخ ع د ارت اتع

 ا ؤأ ت .

 اأوةتاعتجأل زا .ع-

إرساء من ومة معلوماتية ملؤسسات  -

 ا:ر رعاية املسنين

 رااععمالع علاع  مت عاراحت خ*ا

 تا  نعا لااعارعظتفألعرشلتمش نع*عع

ع ع سعكمخع* عارعأت تخ عاراأتلخ لح 

ع ا تل خع عار شا خ عا عا ل ع د اروصاف

 

 أد 900التهيئة: 

 

 

 

 

 

 

 أد 610

)تج   عتجأل زا ع 

هلع+عع190ا ااكز:ع

تجأل زعماكزعمنزطع

 عهل(ع420لع أتبخ:ع
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 ا وعاااو

 بطعمؤأ ت ع حت خعا  ة نعبشب خع*ع

عتبتلطع عتتتح عمعسن ا ملشعمتتتخ

ع  مت عا لشعمت ع مااأبخ ع موتبلخ  

 اراحت خعلتر ألعرخع ار احخعا  شعبخ.ع

 

 

 أد 100

 : 1.2.3الهدف 
 

 

توظيف واستثمار 

كفاءات وخبرات 

 كبار السن.

: عدد 1.1.2.3 املؤشر :

الكفاءات املوظفة  

 واملنخرطة بالسجل 

 

  حانعلحعاعرشت  حعع- مة اطع100 -

 تة   ع ماااقخعالجملتت عع-

امأترمت عرعسعط عتختكع ن  وخعتةظت عع-

عاروع ألت ع ع عار ال: عكبت  عكفتاا   د

 را:عر اآلرتت 

عرلجملتت عع* عارةتج خ عاروجت ب حاأل

 ارلتمشخعع دعا جتطعام ومتإد.

ع ع* عاأترمت عل   ع د عالختص ارق ت 

 كفتاا عكبت عار ال.

ع ع ارق ت ع* عارلت  عارق ت  عل ن ارشااكخ

الختصع دعمجتطعتعظتئعكفتاا عكبت ع

 ار الع دع  مخعارشةنعارلت .

 

 

  

 :2.1.2.3املؤشر 

عدد املشاريع املنجزة 

 في إطار دعم القدرات

 

رعاليعنبت  خعع06 س ااع

ع صع تخع  ا 

ع)تتبلخع ا ومتحتخع مألةتخ

 لجملتت عا وقتح  ال(.

عع-ع عأ  ا  ع04لح 

 رعاليعنبت  خ.

 

 لحعاعرشت  حع -

 ا اااقخعارفةتخع -

  لاا عاتفتأتت عوااكخ -

عرشةتليع - عا ا لتخ عا لت    ضبط

 ارنبت يعارةمع جد

 ضبطعلارتمةعارنشتط -

عموتبلخ - عاةتخع  عل ت ا  ماااقخ

عم ت  عرعاليع عحا  عا شااخ رلجملتت 

 نبت  خ.

 م ت  عع   ا عكاااعوا طع س اا -

 ارةعال خعارنبت  خ.

 

 

 

 

 

 أد 100
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: 2.2.3الهدف 

نشر ثقافة 

حقوق كبار 

 السن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  1.2.2.3املؤشر

عدد البرامج 

وامللتقيات التوعوية 

حول تحصين حقوق 

 كبار السن.

 

05 

ع /ه عع- ع)تشفز خ ع وألت  خ ع م خ  روتف

   احتخ(.

  روتفعملشقت عتعحع خعتا ي تخ. -

عارولا ئع - ع ع  ععتلاخ عم ع خ  ح ال

لم وشئعار  امةعا ع ألخع ع عكبت عار الع

  الخ مت عا   ااعرفت  تب .ع

علمةتأبخعارتع ع - تةظت ع ع عتا يس  

عكبت ع عض  عارلةئ ع ةتع خ ارلترم 

 ار ال.

ع  ألع خع - ع  ةتخ عمشوقتت  تةظت 

 رشولا ئعلمجشخعسمت خعكبت عار ال.

 

 أد  50

)الخطة 

 االتصالية(

 

 أد 20

)مجلة حماية  

 كبار السن(
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 البرنامجنفقات  -3

 ميزانية البرنامج:  3-1

 تطور اعتمادات برنامج المسنين

 الوحدة: ألف دينار

 النفقات

 

 إنجازات

2016 

قانون 

 مالية

2017 

(1) 

-2017نسبة التطور  2018تقديرات 

2018 

 اعتمادات

 التعهد

اعتمادات 

 (2الدفع)

 المبلغ

(2)-(1) 

 (℅النسبة)

(2)-(1/)1 

 %6 704 12109 12309 11605 10346 العنوان األول: نفقات التصرف

 %15 58 433 433 375 386 العمومي التأجير

 %29 5 22 22 17 8 وسائل المصالح

 %6 641 11654 11854 11213 9917 التدخل العمومي

 %101 1364 2714 1200 1350 468 العنوان الثاني: نفقات التنمية

     االستثمارات المباشرة
  

 %101 1364 2714 1200 1350 468 على الموارد العامة للميزانية 

على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة 

    
  

       التمويل العمومي

       على الموارد العامة للميزانية 

على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة 

    
  

       الخزينةصناديق 
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 .دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

  

 حسب طبيعة النفقة 2018توزيع مشروع ميزانية برنامج المسنين لسنة 
 اعتمادات الدفع

 
 
 

 الفرعيةالبرامج حسب  2018توزيع مشروع ميزانية برنامج المسنين لسنة 3
 اعتمادات الدفع

 الوحدة: ألف دينار

 البرامج الفرعية     

 

 النفقة طبيعة

 : 1برنامج فرعي 

الخدمات الرعائية 

 للمسنين

 : 2برنامج فرعي 

إدماج المسنين في 

 الحياة العامة

المجموع حسب طبيعة 

 النفقة

 12109 180 11929 نفقات التصرف

 433 0 433 العمومي التأجير

 22 0 22 المصالحوسائل 

 11654 180 11474 التدخل العمومي

 2714 50 2664 نفقات التنمية

 2714 50 2664 االستثمارات المباشرة

 لتمويل العموميا
   

 نفقات التصرف

 نفقات التنمية

 %16 2068 14823 13509 12955 10862 مجموع البرنامج
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 صناديق الخزينة
   

 14823 230 14593 المجموع حسب البرامج الفرعية

 *دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

 

 
 
 
  لبرنامج المسنين 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  3-2

 لبرنامج المسنين 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  3-2-1

 الوحدة: ألف دينار
 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 12109 12109 12109 11605 10311 10314 8779 نفقات التصرف

 12109 12109 12109 11605 10311 10314 8779 على موارد الميزانية

 433 433 433 375 386 309 0 التأجير العمومي

 22 22 22 17 8 5 0 وسائل المصالح

 11654 11654 11654 11213 9917 10012 8779 التدخل العمومي

        على موارد صناديق الخزينة

:  1برنامج فرعي 
الخدمات الرعائية 

 للمسنين

إدماج : 2برنامج فرعي 
 المسنين في الحياة العامة
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        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

       

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 3964 3214 2714 1350 468 393 0 نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

 3964 3214 2714 1350 468 393 0 االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

       

        االستثمارات المباشرة

        على موارد صناديق الخزينة

اعتبار الموارد دون الميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

8779 10707 10895 12955 14823 15323 16073 

الموارد الذاتية  الميزانية باعتبار

 تللمؤسسا
8779 10707 10862 12955 14823 15323 16073 

 
 حسب البرامج الفرعية  2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  3-2-2

الخدمات  لبرامج الفرعيل 2020-2017إطار النفقات متوسط المدى  3-2-2

 الرعائية للمسنين
 

 الوحدة: ألف دينار
 
 
 
 
 
 

 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 11929 11929 11929 11425 10311 10314 8779 نفقات التصرف

 11929 11929 11929 11425 10311 10314 8779 على موارد الميزانية

 433 433 433 375 386 309 0 التأجير العمومي

 22 22 22 17 8 5 0 وسائل المصالح

 11474 11474 11474 11033 9917 10000 8779 التدخل العمومي

        على موارد صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

       

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

 3814 3114 2664 1350 468 393 0 نفقات التنمية

        على موارد الميزانية

 3814 3114 2664 1350 468 393 0 االستثمارات المباشرة

        التمويل العمومي

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

       

        االستثمارات المباشرة

        على موارد صناديق الخزينة

اعتبار الموارد دون الميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

       

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 تللمؤسسا
8779 10707 10862 12775 14853 15043 15743 
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ادماج كبار  الفرعي لبرامجل 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  3-2-2

 السن في الحياة العامة 

 الوحدة: ألف دينار

 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 نفقات التصرف
 

12 34 180 180 180 180 

 على موارد الميزانية

برنامج 
 موحد
 مسنين

12 34 180 180 180 180 

  التأجير العمومي
     

       وسائل المصالح

 180 180 180 180 34 12 التدخل العمومي

       على موارد صناديق الخزينة

       التأجير العمومي

       وسائل المصالح

       التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

      

       التأجير العمومي

       وسائل المصالح

       العموميالتدخل 

 نفقات التنمية
   50 100 150 

       على موارد الميزانية

      االستثمارات المباشرة
 

       التمويل العمومي

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

      

       االستثمارات المباشرة

       على موارد صناديق الخزينة

الموارد اعتبار دون الميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

      

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 تللمؤسسا
12 34 180 230 280 320 
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 السيد ياسين بن عدة: المدير العام للمصالح المشتركةالتعريف برئيس البرنامج :
المركزية والجهوية  ويهدف   واإلداراتبرنامج القيادة والمساندة  هو برنامج دعم للبرامج الخصوصية  

 التالية: األهدافتحقيق  إلىهذا البرنامج 
 تحسين التصرف في الموارد البشرية  -
 تطوير المنظومة المعلوماتية -
 و ترشيد استهالح الطاقة تحسين التصرف في البنايات و التجهيزات -

 
 

 تقديم البرنامج وإستراتيجيته: 1

 األهداف المؤشرات

 

 البرنامج الفرعي

 1.1.1.4المؤشر

 تحسين نسبة انجاز مخطط التكوين

 : 2.1.1.4المؤشر

تحسين نسبة إنجاز االنتدابات في السنة 

 المالية المعنية

 1.1.4الهدف.

 تحسين التصرف  في الموارد البشرية

 1البرنامج الفرعي

 

 اإلشراف والمساندة والمتابعة  

 1.2.1.4المؤشر

 الهاتف استهالك كلفة في التخفيض

  2.2.1.4المؤشر

 الماء استهالك كلفة في التخفيض

  3.2.1.4المؤشر

  2.1.4الهدف:

الترشيد في استهالك الطاقة )الماء، 

 الكهرباء والهاتف(

 القيادة والمساندة 04ج:نامالبر 
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 أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج :-2
 تقديم أهداف ومؤشرات قي  أداء البرنامج:  1.2

 
تّم ضبطها لهذا البرنامج تندرق في إطار التوجهات الوطنية للرقي بجودة  األهداف التيإن 

 وذلح بالتركيز على المحاور التالية:  اإلداريةالخدمات 
 اإلدارةتحسين العالقة  مع المتعاملين  مع  -
 تعزيز استعمال التكنولوجيات الحديثة -
تعزيز المركزية التكوين  من خالل مواصلة برمجة دورات تكوينية على مستو   الجهات   -

 ودعم حظوظهم في المناظرات الداخلية للترقية لألعوانلتنمية القدرات  المهنية 
 زاتتدعيم صيانة البناءات والتجهي -

 تحسين التصرف  في الموارد البشرية: 1. 1. 4الهدف 

 

 

 مؤشرات قيس أداء الهدف
 

 

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات
 (ديناربال)   تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 1المؤشر

 تحسين نسبة انجاز مخطط التكوين

% 43.75

% 

91.66

% 

60% 70% 80% 90% 100% 

تحسين نسبة إنجاز : 2المؤشر 

 االنتدابات في السنة المالية المعنية

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

 

 الكهرباء استهالك كلفة في التخفيض

 1.2.4.1المؤشر 
لألنرتنات التغطية بالشبكة الداخليةنسبة 
1.2.4.2 

 ربط املندوبيات باهلاتف الرقمي مث مبوزع الوزارة

 1.2.4.1لمؤشر 
 اخلصوصية اإلداريةنسبة تقييس املطبوعات 

 1.2.4الهدف:

 

تطوير البنية األساسية  المعلوماتية 

 والخدمات عن بعد

2البرنامج الفرعي  

 

األساليب واألنظمة   

 المعلوماتية
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 الترشيد في استهالك الطاقة )الماء، الكهرباء والهاتف( 2. 1. 4الهدف 
 

 مؤشرات قيس أداء الهدف
 

 

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات
 (ديناربال)   تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 في التخفيض :1المؤشر 

 الهاتف استهالك كلفة

الكلفة 

 بالدينار

54000 75100 49200 55000 130000 100000 90000 

 في التخفيض: 2المؤشر 

 الماء استهالك كلفة

الكلفة 

 بالدينار

12000 18000 12000 18000 18000 17000 15000 

 في التخفيض: 3المؤشر 

 الكهرباء استهالك كلفة

الكلفة 

 بالدينار

49000 109000 61000 69000 120000 110000 100000 

 تطوير البنية األساسية  المعلوماتية والخدمات عن بعد : 2. 1. 4الهدف 

 

 

 
 مؤشرات قيس أداء الهدف

 

 

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات
 (ديناربال)   تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

نسبة التغطية بالشبكة :1المؤشر 

 لألنرتناتالداخلية

% 52.2% 66.8% 71.6% 100% 100% 100% 100% 

ربط املندوبيات : 2المؤشر 
 باهلاتف الرقمي مث مبوزع الوزارة

 

% 6.9% 10.3% 10.3% 41% 69% 100% 100% 

نسبة تقييس  :3المؤشر 
 املطبوعات اإلدارية اخلصوصية

%     %60   
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 :أنشطة البرنامج تقديم  2.  2
 

 تقديرات المؤشرات األهداف

2018 

 االعتمادات األنشطة

 1.1.4الهدف.

تحسين التصرف  في 
 الموارد البشرية

 1.1.1.4المؤشر

تحسين نسبة انجاز 

 مخطط التكوين

 

80%   

 : 2.1.1.4المؤشر

تحسين نسبة إنجاز 
االنتدابات في السنة 

 المالية المعنية

50%   

 .1. 4الهدف: 

 2 

ستهالك الترشيد في ا
الطاقة )الماء، الكهرباء 

 والهاتف(
 

 التخفيض :1المؤشر 

 استهالك كلفة في
 الهاتف

تعيني عون مكلف بالطاقة ملتابعة - 55000
 نسق االستهالك

إعداد دفرت يومي ملتابعة نسق -
 استهالك الطاقة

جتديد الشبكة الكهربائية للحد من -
 الكهرباءاستهالك 

إعداد اتفاقية مع اتصاالت تونس -
 للتخفيض من كلفة استهالك اهلاتف

القيام مبراقبة دورية لدور املياه للحد -
 من تسرب املياه

مراسلة املوظفني وذلك قصد -
إعالمهم بضرورة احلد من استهالك 
الطاقة من خالل مدهم بكشوفات 

 االستهالك اخلاصة هبم.
 

55000 

 يضالتخف: 2المؤشر 

 استهالك كلفة في
 الماء

18000 18000 

 التخفيض: 3المؤشر 

 استهالك كلفة في
 الكهرباء

69000 69000 

 1. 2. 4الهدف: 

 

تطوير البنية األساسية 
المعلوماتية والخدمات عن 

 بعد

 :1.1.2.4املؤشر

نسبة التغطية بالشبكة 
 الداخلية لألنرتنات

ضبط اخلاصيات الفنية للشبكة  - 94%
 الداخلية لألنرتنات

 تنظيم استشارة -

 تنفيذ استشارة -

 د 90.000
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 :2.1.2.4املؤشر

اجلهوية  نسبة ربط املندوبيات
 باهلاتف الرقمي مث مبوزع الوزارة

 مطلب ترخيص  لوزارة املالية - %100

 لإلعالميةتنسيق مع املركز الوطين  -

 

 د 96.000

تقييس المطبوعات االدارية 
 الخصوصية

 2.2.4 اهلدف

نسبة تقييس املطبوعات االدارية 
 اخلصوصية

 جرد املطبوعات اخلصوصية- %60

 عقلنة حمتواها -

اصدار قرار عن الوزيرة يتعلق بضبط قائمة -
املطبوعات االدارية اخلاصة بوزارة املرأة 

 واألسرة والطفولة

 د 0.000

 نفقات البرنامج -3

 القيادة والمساندةتطور اعتمادات برنامج 

 الوحدة: ألف دينار

 النفقات

 

 إنجازات

2016 

قانون 

 مالية

2017 

(1) 

-2017نسبة التطور  2018تقديرات 

2018 

 اعتمادات

 التعهد

اعتمادات 

 (2الدفع)

 المبلغ

(2)-(1) 

 (℅النسبة)

(2)-(1/)1 

 %19 1999 12446 12446 10447 11332 العنوان األول: نفقات التصرف

 %20 727 4306 4306 3579 5152 العمومي التأجير

 %4 189 5045 5045 4856 4548 وسائل المصالح

 %54 1083 3095 3095 2012 1632 التدخل العمومي

 %77 381 876 1295 495 409 العنوان الثاني: نفقات التنمية

 %77 381 876 1295 495 409 االستثمارات المباشرة

       على الموارد العامة للميزانية 

       على موارد القروض الخارجية الموظفة 
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       التمويل العمومي

       على الموارد العامة للميزانية 

       على موارد القروض الخارجية الموظفة 

       صناديق الخزينة

 %22 2380 13322 13741 10942 11741 مجموع البرنامج

  العموميةدون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات. 

حسب طبيعة  2018برنامج القيادة والمساندة لسنة توزيع مشروع ميزانية 
 النفقة: اعتمادات الدفع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفقات التصرف

 نفقات التنمية
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 حسب البرامج الفرعية )اعتمادات الدفع( 2018سنة القيادة و المساندة لتوزيع ميزانية برنامج 

 الوحدة: ألف دينار

 البرامج الفرعية     

 طبيعة

 النفقة

 : 1برنامج فرعي 

اإلشراف والمساندة 

 والمتابعة

 : 2برنامج فرعي 

األساليب و األنظمة 

 المعلوماتية

المجموع حسب 

 طبيعة النفقة

 12446 101 12345 نفقات التصرف

 4306 0 4306 التأجير العمومي

 5045 101 4944 وسائل المصالح

 3095 0 3095 التدخل العمومي

 876 128 748 نفقات التنمية

 876 128 748 االستثمارات المباشرة

    لتمويل العموميا

    صناديق الخزينة

 13322 229 13093 المجموع حسب البرامج الفرعية

 *دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.

 

الخدمات : 1برنامج فرعي 
 الرعائية للمسنين

إدماج : 2برنامج فرعي 
 المسنين في الحياة العامة
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  لبرنامج القيادة و المساندة 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  3-2

 

لبرنامج القيادة  2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  1 - 3-2

 والمساندة 

 الوحدة: ألف دينار

 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 نفقات التصرف
 

5555 11332 10447 12446 12446 12446 

 12446 12446 12446 10447 11332 5555  على موارد الميزانية

 4306 4306 4306 3579 5152 3395  التأجير العمومي

 5045 5045 5045 4856 4548 461  وسائل المصالح

 3095 3095 3095 2012 1632 1699  التدخل العمومي

        على موارد صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

       

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

  نفقات التنمية
776 409 495 876 1376 2126 

        على موارد الميزانية

  االستثمارات المباشرة
776 409 495 876 1376 2126 

        التمويل العمومي

       على موارد القروض 
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 الخارجية الموظفة
        االستثمارات المباشرة

        على موارد صناديق الخزينة

اعتبار الموارد دون الميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

 6331 11741 10942 13322 13822 14572 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 تللمؤسسا

 6331 11741 10942 13322 13822 14572 

 

حسب البرامج الفرعية  2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  3-2-2

 للبرنامج

للبرنامج الفرعي االشراف  2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  3-2-2-1

 و المساندة  والمتابعة 
 الوحدة: ألف دينار

 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 نفقات التصرف
 

5555 11332 10352 12246 12246 12246 

 12246 12246 12246 10352 11332 5555  على موارد الميزانية

  التأجير العمومي
3395 5152 3579 4306 4306 4306 

  وسائل المصالح
461 4548 4761 4845 4845 4845 

  التدخل العمومي
1699 1632 2012 3095 3095 3095 

        على موارد صناديق الخزينة

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

       

        التأجير العمومي

        وسائل المصالح

        التدخل العمومي
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  نفقات التنمية
776 409 360 748 1148 1748 

        موارد الميزانيةعلى 

  االستثمارات المباشرة
776 409 360 748 1148 1748 

        التمويل العمومي

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

       

        االستثمارات المباشرة

        على موارد صناديق الخزينة

اعتبار الموارد دون الميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

 6331 11741 10712 12994 13394 13994 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 تللمؤسسا

 6331 11741 10712 12994 13394 13994 

 

للبرنامج الفرعي األساليب  2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  3-2-2-2

 واألنظمة المعلوماتية 
 الوحدة: ألف دينار

 النفقات
 

قانون  انجازات
 مالية

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 نفقات التصرف
  

 95 200 200 200 

  على موارد الميزانية

برنامج 
القيادة  موحد

 والمساندة

برنامج 

القيادة  موحد

 والمساندة

95 200 200 200 

  التأجير العمومي
0 0 0 0 

  وسائل المصالح
95 200 200 200 

  التدخل العمومي
0 0 0 0 

      على موارد صناديق الخزينة

      التأجير العمومي

      وسائل المصالح

      التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

     

      التأجير العمومي

      وسائل المصالح
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      التدخل العمومي

  نفقات التنمية
135 128 228 378 

      الميزانيةعلى موارد 

  االستثمارات المباشرة
135 128 228 378 

      التمويل العمومي

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

     

      االستثمارات المباشرة

      على موارد صناديق الخزينة

اعتبار الموارد دون الميزانية ب
 ت الذاتية للمؤسسا

 230 328 428 578 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 تللمؤسسا

 230 328 428 578 
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بطاقات مؤشرات قيس األداء  4-1  

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

 2020متوسط حتى موفى سنة متناهي الصغر أو صغير أو 

 

 1.1.1.1رمز المؤشر:  -
مشروع نسا ي متناهي الصغر أو صغير أو متوسط حتى  8000إحداث تسمية المؤشر:  -

 .2020موفى سنة 
 .2018نهاية تاريا تحيين المؤشر:  -

 

 
 
 

 
 

 المرأة واألسرةيرجع إليه المؤشر:  الذي البرنامج .1

 ": "المرأة1البرنامج الفرعي البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2

 دعم التمكين االقتصادي للمرأة.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3

المشاريع النسا ية متناهية الصغر والصغر  عدد  مؤشر كمي يحددتعريف المؤشر:  .4
 .   2020والمتوسطة المزمع إحداثها حتى سنة 

 مؤشر نتيجة :.نوع المؤشر5

 مؤشر نشاط.طبيعة المؤشر: 6
 . التفريعات: 7

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

 التونسي للتضامن،

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

 

 
 
 
 
)عممدد  تجميممع عممدد المشمماريع المحدثممة بكممل واليممات الجمهوريممة المؤشددر:طريقددة احتسدداب  .1

 المشاريع المحدثة 

 الخصائص العامة للمؤشر -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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 وحدة كمية وحدة المؤشر:  .2

عمدد المشماريع النسمائية متناهيمة الصمعر والصمعرى المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3
 والمتوسطة المحدثة بكل الية من واليات الجمهورية.

تجميع عدد المشاريع المحدثة بمختلمف  سية الحتساب المؤشر:طريقة  تجميع المعطيات األسا .4
 الواليات.

المنمدوبيات الجهويمة للممرأة واألسمرة والبنمك مصدر المعطيات األساسدية الحتسداب المؤشدر:  .5
 التونسي للتضامن.

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1
 

مؤشرات 

 قيس  أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 انجازات
 تقديرات

 إنجازات
 تقديرات

 2021 2020 2019 2018 1س 2س 3س

إحلللللللللللللللللللللللللللللداث 
8000 

مشللللللللللللللللللللللللللللروع 
نسللللللللللللللللللللللللللللللللا ي 
متنلللللللللللللللللللللللللللاهي 
الصلللللللللللللغر أو 
صلللللللللللللللغير أو 
متوسللط حتللى 
ملللللللوفى سلللللللنة 

2020. 

عدد 

المشاريع 

 النسائية

 

- 524 2000 2000 2000 2000 - 

3 

 

 المؤشرقراءة في نتائج  -
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 تحليل وتعليق نتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .2

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

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

 وع نسائي/سنة.رمش 2000بمعدل  2020

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

 

 
 
 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: . 4

 دراسة المشاريع المقدمة من الباعثات، 
 ،البنح التونسي للتضامن عبر تمويل المشاريع النسا ية الصغر  والمتناهية الصغر والمتوسطة 
 الباعثات في إحداث مشاريعهن، مرافقة 
 والتقييم. المتابعة 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

0
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 عدد المشاريع النسائية المحدثة

عدد المشاريع النسائية 
 المحدثة
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 1.2.1.1المؤشر  بطاقة مؤشر قيس األداء:

 1.2.1.1رمز المؤشر:  .1

 تسمية المؤشر:  .2

  الرفع في عدد المدار  اإلعدادية المنتفعة بالمشروع الوطني المندمج لمقاومة
مدار  سنة  07االنقطاع المدرسي خاصة لد  الفتيات في المناطق الريفية من 

في واليات القيروان وجندوبة والقصرين  2020مدرسة إعدادية سنة  20إلى  2017
 .وبنزرت وسليانة

   التخفيض بخم  نقاط في نسبة المنقطعات والمنقطعين عن الدراسة في المدار
 .2020اإلعدادية المشمولة بالتدخل إلى حدود سنة 

 .2018نهاية تاريا تحيين المؤشر:  .3
 

 
 
 

 

 

 المرأة واألسرةيرجع إليه المؤشر:  الذي البرنامج .5

 ": "المرأة1البرنامج الفرعي البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .6

 دعم التمكين االجتماعي للمرأة.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .7

 يحتوي هذا المؤشر على قسمين:تعريف المؤشر:  .8

 من خالل  المبرمج التدخل فيهاعدد المدار  اإلعدادية  مؤشر كمي يحدد :1قسم
المشروع الوطني المندمج لمقاومة االنقطاع المدرسي خاصة لد  الفتيات في 

 2017مدار  سنة  07من وتطور عدد المدار  اإلعدادية المنتفعة المناطق الريفية 
في واليات القيروان وجندوبة والقصرين وبنزرت  2020مدرسة إعدادية سنة  20إلى 

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

 .   بخم  نقاط والمحددة 2020 ة المشمولة بالتدخل إلى حدود سنةاإلعدادي
 مؤشر نتيجة :.نوع المؤشر5

 مؤشر نشاط.طبيعة المؤشر: 6

 الخصائص العامة للمؤشر -2
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 . التفريعات: 7

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

 الهياكل غير الحكومية: "جمعية المدنية". .5

 

 
 
 
 
  طريقة احتساب المؤشر: .8

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

  عدد التالميذ والتلميذات المنقطعين عن الدراسدة بكدل إعداديدة/ مجمدع 2المؤشر الفرعي :

 100 ×عدد التالميذ 

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

 ،عدد المدارس اإلعدادية المجهزة 
  اإلعداديمة عدد التالميذ والتلميذات المنقطعين من مجموع عدد التالميذ بالمدرسة

 الواحدة.
 طلب بيانات طريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .11
للتربيممة والمممدارس المنممدوبيات الجهويممة مصدددر المعطيددات األساسددية الحتسدداب المؤشددر:  .12

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .6
 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

 

 

وحدة 

 القيس

 انجازات
 تقديرات

 إنجازات
 تقديرات

س

3 
 2021 2020 2019 2018 1س 2س

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2

3 

 

 المؤشرقراءة في نتائج  -
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الرفللللللللع فللللللللي عللللللللدد المللللللللدار  
اإلعداديلللة المنتفعلللة بالمشلللروع 
الللللللللوطني المنللللللللدمج لمقاوملللللللللة 

المدرسللللللي خاصللللللة االنقطللللللاع 
لللللللد  الفتيللللللات فللللللي المنللللللاطق 

ملللدار  سلللنة  07 الريفيلللة ملللن
مدرسلللللللللللللللللة  20إللللللللللللللللللى  2017

فللللللللللي  2020إعداديللللللللللة سللللللللللنة 
واليلللللللللات القيلللللللللروان وجندوبلللللللللة 

 .والقصرين وبنزرت وسليانة

عدد 

المدارس 

 اإلعدادية

 

- 05 05 04 03 02 - 

التخفلللليض بخمللللل  نقللللاط فلللللي 
نسللبة المنقطعللات والمنقطعللين 
عللللللن الدراسللللللة فللللللي المللللللدار  
اإلعداديلللة المشلللمولة بالتلللدخل 

 .2020إلى حدود سنة 

نسبة 
 االنقطاع

- 13% 12% 11% 10% 08% - 

 

 تحليل وتعليق نتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .7

10201720

2020
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1382020 

 

 رسم بياني لتطور البرنامج: .8
 2020تطور عدد المشاريع النسائية المحدثة حتى موفى سنة 

 

 
 
 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: . 4

 
 ،وسليانة فضاءات الحتضان التالميذ في أوقات ما بين الدراسة بواليات جندوبة وبنزرت 4تهي ة وتجهيز  -
وتنفيللذ خطّللة اتصللالية لرفللع درجللة وعللي األوليللاء والفتيللات فللي الريللف بأهميللة  مواصلللة الفتللاة لتعليمهللا وضللع  -

 وبحقها في ذلح،
 –تنفيذ مشروع الحماية من االنقطاع المدرسي المبكر  للفتيات في والية بنزرت )مرحلة أولى بمنطقة بازينة  -

 ،جومين(
مهددين باالنقطاع المدرسي والمنقطعات عن التعلليم فلي منلاطق التمكين االقتصادي لفا دة أمهات التالميذ ال -

وسللليانة عبللر تكللوينهن وتللوفير التمويللل ومللرافقتهن فللي بعللث مشللاريع متناهيللة  بواليللات جندوبللة وبنللزرتالتللدخل 
 الصغر وصغر .
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نسبة االنقطاع المدرسي في المدارس اإلعدادية 
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نسبة االنقطاع المدرسي في 
المدارس اإلعدادية موضوع 

 2020التدخل حتى سنة 



 

111 
 

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

 بالتغطية اإلجتماعيةالوسط الريفي  المنتفعات 

 2.2.1.1رمز المؤشر:  .1

 تسمية المؤشر:  .2
 

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

  في القطاع الفالحي( 2020% في سنة  13.5إلى  2016% سنة  10.5من(. 
 في الصناعات التقليدية(35إلى  2016% سنة 32 من( %. 

 .2018نهاية تاريا تحيين المؤشر:  .3
 

 
 
 

 
 

 المرأة واألسرةيرجع إليه المؤشر:  البرنامج الذي .4

 ": "المرأة1البرنامج الفرعي البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .5

 دعم التمكين االجتماعي للمرأة.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .6

الترفيع في نسبة النساء العامالت في الوسط الريفي  المنتفعات بالتغطية تعريف المؤشر:  .7

 :ويشمل التدخل قطاعين اإلجتماعية

  المنتفعات بالتغطية في القطاع الفالحي الترفيع في نسبة النساء العامالت في الوسط الريفي
يحدد . ومؤشر كمي 2020% في سنة  13.5إلى  2016% سنة  10.5من  اإلجتماعية

 نسبة الترفيع في عدد النساء العمالت في القطاع الفالحي والمنتفعات بالتغطية االجتماعية.
   المنتفعات بالتغطية الصناعات التقليدية و في الترفيع في نسبة النساء العامالت في الوسط الريفي

يحدد نسبة الترفيع في عدد النساء ومؤشر كمي . %35إلى  2016% سنة 32 من اإلجتماعية
 والمنتفعات بالتغطية االجتماعية. الصناعات التقليديةالعمالت في 

 مؤشر نتيجة :.نوع المؤشر5

 مؤشر نشاط.طبيعة المؤشر: 6
 . التفريعات: 7

 الخصائص العامة للمؤشر -3
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وزارة الشؤون االجتماعية، الصندوق الوطني للضمان  الهياكل الحكومية:

وزارة الفالحة والموارد المائية  ،والصناعات التقليديةوزارة السياحة االجتماعي، 

  والصيد البحري.

 االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري. الهياكل غير الحكومية:

 

 
 
 
 

  طريقة احتساب المؤشر: .15
 /)جملممة  عممدد العممامالت المنخرطممات حممديثا فممي التعطيممة االجتماعيممة )فممي القطمماع الفالحممي

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

   عدد الحرفيمات المنخرطمات حمديثا فمي التعطيمة االجتماعيمة / جملمة الحرفيمات المنخرطمات
 .100 ×في التعطية االجتماعية 

 

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

  المنخرطات حديثا فمي التعطيمة االجتماعيمة )فمي القطماع الفالحمي( ومجمموع عدد العامالت
 العامالت المنخرطات  في التعطية االجتماعية )في القطاع الفالحي(.

   عدد الحرفيات المنخرطات حديثا في التعطية االجتماعيمة ومجمموع الحرفيمات المنخرطمات
 في التعطية االجتماعية.

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بالمؤشر:سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة  .8
 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس
 انجازات

 تقديرات

 إنجازات
 تقديرات

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2

3 

 

 قراءة في نتائج المؤشر -
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س

3 
 2021 2020 2019 2018 1س 2س

الترفيددددددع فددددددي نسددددددبة النسدددددداء 

العددددامالت فددددي الوسددددط الريفددددي  

 المنتفعات بالتغطية اإلجتماعية:

 2016% سلللللللنة  10.5ملللللللن 
% فللللللللللللي سللللللللللللنة  13.5إلللللللللللللى 
)فلللللللللللللللللللللللي القطلللللللللللللللللللللللاع  2020

 .الفالحي(

نسبة النساء 

العامالت في 

القطاع 

  الفالحي

المنتفعات 

بالتغطية 

 اإلجتماعية

 

- 10,5 10,5 11,5 12,5 13,5 - 

إلللللى  2016% سللللنة 32مللللن 
% فللللللللللللللي سللللللللللللللنة  )فللللللللللللللي 35

 .الصناعات التقليدية(

نسبة النساء 

العامالت في 

الصناعات 

  التقليدية

المنتفعات 

بالتغطية 

 اإلجتماعية

- 32% 32% 33% 34% 35% - 

 

 تحليل وتعليق نتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .9

10,52016

13.52020

322016

352020
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 رسم بياني لتطور البرنامج: .10
 

 نسبة النساء العامالت في الوسط الريفي  المنتفعات بالتغطية اإلجتماعيةتطور 
 

 
 

 ة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:أهم األنشطة المبرمج .4
 

وضلللع وتنفيللللذ برنلللامج تحسيسللللي توعلللوي لفا للللدة النسلللاء والفتيللللات فلللي الوسللللط الريفلللي والمحلللليط االجتمللللاعي  -
عمال الحق في امتالح وسا ل  ،اإلنتاق بخصوص الحق وا 

متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة ضمن االستراتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنسلاء  -
الخاصلة بلالمحور الثلاني التمكلين االجتملاعي للفتيلات والنسلاء فلي  2020-2017والفتيات في المنلاطق الريفيلة 

 .والمدرجة ضمن تدخالت وزارة الشؤون االجتماعية الريف
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الترفيع في نسبة النساء 
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المنتفعات بالتعطية 
%  10.5من : اإلجتماعية

في % 13.5إلى  2016سنة 
في القطاع ) 2020سنة  

 (.الفالحي

الترفيع في نسبة النساء 
العامالت في الوسط الريفي  

المنتفعات بالتعطية 
سنة % 32من :اإلجتماعية

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



 

115 
 

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

 %5المناصب العليا بـ 

 

 1.3.1.1رمز المؤشر:  .1

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

 

 
 
 

 
 

 المرأة واألسرةيرجع إليه المؤشر:  البرنامج الذي .4

 ": "المرأة1البرنامج الفرعي البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .5

دعم تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ومناهضة الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .6
 التمييز ضد المرأة.

 .%5الترفيع في نسبة النساء في المناصب العليا بل تعريف المؤشر:  .1
 

 مؤشر نتيجة نوع المؤشر: .2

 مؤشر نشاططبيعة المؤشر:  .3

 التفريعات:  .4

  اإلدارة العامة للوظيفة العمومية.، رئاسة الحكومة الهياكل الحكومية:

 .الجمعيات الناشطة في المجال الهياكل غير الحكومية:

 

 
 
 
 
  طريقة احتساب المؤشر: .1

  العليا قبل وبعد التدخلنسبة النساء في المناصب 

 نسبة مئوية وحدة المؤشر:  .2

 الخصائص العامة للمؤشر -4

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3
 2020إلى حدود  المناصب العلياوعدد النساء في  2017سنة  المناصب العلياعدد النساء في 

 طلب بياناتطريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .4
 رئاسة الحكومة.مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5
  2018 تاريخ توفر المؤشر: .6
 السيد)ة(: ...المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .7

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1
 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

 

 

 

وحدة 

 القيس

 انجازات
 تقديرات

 إنجازات
 تقديرات

 2021 2020 2019 2018 1س 2س 3س

الترفيع في نسبة النساء 
في المناصب العليا بل 

5%. 
 

نسبة 

النساء 

في 

مواقع 

 القرار

 

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

 

 تحليل وتعليق نتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .2

6%

2020

 

3 

 

 قراءة في نتائج المؤشر -
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 رسم بياني لتطور البرنامج: .3
 
 

 ة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:أهم األنشطة المبرمج .4

 دعم مشاركة المرأة في مواقع القرار والحياة العامة من خالل: 
 ،تنظيم حمالت لمساعدة النساء على الحصول على بطاقات التعريف الوطنية -
 ،تنسيق ومتابعة قاعدة البيانات حول النساء المفتقرات لبطاقات تعريف وطنية  -
 ،تنظيم ملتقيين وطنيين حول إدماق النوع االجتماعي في الشأن العام المحلي -
صدار دليل لفا دة النساء أعضاء المجال  البلدية -  ،صياغة وا 
 ،اكز صنع القرار على المستو  المحليدورات تدريبية لفا دة النساء المعتمدات والنساء في مر  3تنظيم  -
دراق مقاربللة النللوع االجتمللاعي فللي السياسللات العامللة و الميزانيللات  ي إالمؤسسللاتي والقللانوني فلل اإلطللار إعللداد -

 ،وفي الخطط والبرامج القطاعية مركزيا وجهويا ومحليا
 ،برنامج خاص بالميزانية المراعية لنوع االجتماعي إعداد -
 .مقاربة النوع االجتماعي إدماقمركزيا وجهويا في مجال  اإلطاراتتدعيم قدرات  -
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المؤشر الترفيع في جودة خدمات التعهد واإلحاطة  بطاقة مؤشر قيس األداء:

 المقدمة للنساء ضحايا العنف

 2.3.1.1رمز المؤشر:  .1

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

 .2018نهاية تاريا تحيين المؤشر:  .3
 

 
 
 

 

 

 المرأة واألسرةيرجع إليه المؤشر:  البرنامج الذي .4

 ": "المرأة1البرنامج الفرعي البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .5

دعم تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ومناهضة الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .6
 التمييز ضد المرأة.

الترفيع في جودة خدمات التعهد واإلحاطة المقدمة للنساء ضحايا  تعريف المؤشر: .7
 العنف.

 عدد نوع المؤشر: .8

 طبيعة المؤشر:  .9
 التفريعات:  .10

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

  االجتماعية.

 .الجمعيات الناشطة في المجال الهياكل غير الحكومية:

 

 
 
 
 
  طريقة احتساب المؤشر: .8

  المحدثة والمجهزة مراكز إنصات وتوجيه للنساء ضحايا العنفعدد، 

 الخصائص العامة للمؤشر -5

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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 عدد وحدة المؤشر:  .9
 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .10

 كل سنة. المهي ة والمجهزة مراكز إنصات وتوجيه للنساء ضحايا العنفعدد 

وزارة الممممرأة واألسمممرة  بيانممماتطريقدددة  تجميدددع المعطيدددات األساسدددية الحتسددداب المؤشدددر:  .11
 والطفولة والجمعيات الشريكة الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة

 وزارة المرأة واألسرة والطفولة.مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .12
  2018 تاريخ توفر المؤشر: .13
 السيد)ة(: ...لمؤشر بالبرنامج: المسؤول عن ا .14

 
 
 
 
 
 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1
 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

 

 

 

وحدة 

 القيس

 انجازات
 تقديرات

 إنجازات
 تقديرات

 3س
س

2 
 2021 2020 2019 2018 1س

الترفيلللللع فلللللي جلللللودة خلللللدمات 
واإلحاطلللللللة المقدملللللللة التعهلللللللد 

مراكز عدد  للنساء ضحايا العنف

 نصاتاإل
توجيه الو

للنساء 

 ضحايا العنف

المهيئة 

 والمجهزة 

 

1 - 

دعلللللللم ومرافقلللللللة إحلللللللداث 

صلللللللغاء  مراكللللللز إيللللللواء وا 

وتوجيلللله للنسللللاء ضللللحايا 

العنف بالجهات )تون ، 

جندوبللللللللللللللة، القيلللللللللللللللروان، 

قفصللللللللللللللة ، صللللللللللللللفاق ، 

 جرجي (.

2 3  3  - 

 

 

3 

 

 قراءة في نتائج المؤشر -
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 )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشرتحليل وتعليق نتائج  .2

 

582017112017

 رسم بياني لتطور البرنامج: .3
 
 

 ة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:أهم األنشطة المبرمج .4

 ،مراكز إنصات وتوجيه للنساء ضحايا العنف 04تهي ة وتجهيز  -
 وتوسيع شبكة المراقبة بمركز "األمان"،صيانة  -
 تركيز جهاز الوقاية والحماية من الحرا ق بمركز "األمان" -
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بطاقات مؤشرات قيس األداء  4-1  

سرةاأل:  2الفرعي  برنامجال  
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  :بطاقة مؤشر قيس األداء

 1.1.2.1رمز المؤشر:  -
  سنة املنتفعين  بخدمات 40و 25عدد الشباب املتراوحة أعمارهم بين تسمية المؤشر:  -

 للحياة الزوجية عداداإل 

 لي م  عمالع وعأةختاريا تحيين المؤشر:   -
 

 
 
 

 

 

 ا اهاع ا أااالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .10

 ا أااالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .11

 ارنبعألعلت أااع تاقتقع اتعألتالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .12

 مؤشر يحدد .تعريف المؤشر: 4
  أةخعا ةوفل نععل  مت ععاروةعتوعرل تتاعارز  تخع40 ع25ح لعارشبتبعا ت ا سخعهحمت ع عل نع

 كمي. نوع المؤشر: 5

 مؤشر نتيجة. طبيعة المؤشر: 6
 . التفريعات: 7

عالجألع خ علترةظاع ا ة  بتت  عرألت عاراا لخ ع ا ؤأ ت  عا اكز خ ع غ  ععاأللا ا عال كعمتخ  ارألتت و

 ال كعمتخعارةتو خع دعمجتطعا أاا.

 
 
 
 

عمجموع عدد الشباب في سن  طريقة احتساب المؤشر: .22 عا تز   نعع40 ع25ل ن عغ   أةخ

  6المستهدفين والمنتفعين باألنشطة التوعوية والتثقيفية المنجزة في مجال التأهيل للحياة الزوجية بـ
 واليات 

 عددي وحدة المؤشر:  .23

 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .24

 أةخعغ  عا تز   ن.ع40 ع25ل نعبأعداد أفراد األسر في سن  إحصائيات تتعلق

 الخصائص العامة للمؤشر -6

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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يتم تجميع المعطيات عن طريق التقارير طريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .25
 - مصدر إداري -الواردة على االدارة المركزية لشؤون األسرة 

مراكز وفضاءات األسرة الراجعة بالنظر للوزارة مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .26
 واألسرة.والمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة 

 آخر السنة تاريخ توفر المؤشر: .27
 نقاط 5: القيمة المستهدفة للمؤشر .28
 إدارة شؤون األسرةالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .29

 

 

 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .5
 

مؤشرات 

 قيس  أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

 2020 2019 2018 2017 1س 2س 3س

المؤشللللللللللللللللللللللللللر: 
1.1.2.1: 

عددددددددد الشدددددددباب 

املتراوحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

أعمدددددددددارهم بدددددددددين 

سددددددددددددددنة  40و 25

املنتفعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين  

بخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمات  

االعداد للحيداة 

 الزوجية

 كمي 

 

واليات  5  - -

 اسرة 600

11 

 واليات 

1100 

 اسرة
 

12 

والية 

2400 

 اسرة
 

 

16 

والية 

3200 

 

 

 

 

 مؤشر جديد. تحليل وتعليق نتائج )اإلنجازات( 2

 . رسم بياني لتطور البرنامج:3

 برنامج جديد

 .  أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:4

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 للحياة الزوجية العدادا       

   ركعمالع اط:

 لكوع م خعروةعتوعارشبتبعرل تتاعارز  تخععترقتئع عتا يسععع سما عتةظت عع -

  ح العلرتوعرل تتاعارز  تخ -

 تةظت عمشوقتت عسعا عمععارشبتبعسعطعتةظت عارلاأت عا أا خع ارز  تخ. -

ساعطعكتفتاخعمعا ألاخعا شات وعلمعاأععاروعا اوعام وماتإدعسصصع  احتخع تشفز خع عتق   ع -

 خا أا 

 
 

 . تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: 5

 معتع  عرقت ص
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 بطاقة مؤشر قيس األداء

 :ع2.1.2.1رمز المؤشر:  -

 ع:تسمية المؤشر -

بخدمات التدخل )االقتصادي واالجتماعي  عدد األسر ذات الوضعيات الخاصة املنتفعة

  والثقافي( واملرافقة

 لي م  عمالع وعأةخ: تاريخ تحيين المؤشر -

 
 
 
 
 

 ا اهاع ا أاا. البرنامج الذي يرجع إليه: 1

 ا أاا. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 2

 ارنبعألعلت أاع تاقتقع اتعألت. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:3

الععساع.  تعريف المؤشر : 4
ن
عح لعا أاع ا عارعضلتت عالخت خعا ةوفلخعتا   ا ؤواعمالع م 

 تليع ام ومتإدع اررقت د(ع ا اااقخ.ل  مت عارو  وع)امأوص

 . نوع المؤشر: كمي5

 . طبيعة المؤشر: مؤشر نتيجة6

األلا اعا اكز خع ا ة  بتت عالجألع خعرشؤ نعا اهاع ا أااع الجملتت عارةتو خع دع.التفريعات: 7

 مجتطعا أاا

 

 

 
 
 
 

ل  مت عارو  وععا أاع ا عارعضلتت عالخت خعا ةوفلخح لعطريقة احتساب المؤشر: مجموع  .1

 )امأوصتليع ام ومتإدع اررقت د(ع ا اااقخ.

 كمتخع)هأاا(وحدة المؤشر:  .2

ا أاع ا عارعضلتت عالخت خعبأعداد  إحصائيات تتعلقالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 ل  مت عارو  وع ا اااقخعا ةوفلخ

 الخصائص العامة للمؤشر - 1

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2



 

126 
 

تجمتععا ل تت عمالعاروقت  اعارعا لاعطريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: يتم  .4

 حا عارعلا اعمالعا ة  بتت عالجألع خعرشؤ نعا اهاع ا أاا.

اروقت  اعارعا لاعارعلا اعمالعا ة  بتت عالجألع خعمصدر المعطيات االساسية الحتساب المؤشر:  .5

 رشؤ نعا اهاع ا أاا.

 لي م  عمالع وعأةخعتوفر المؤشر:تاريخ  .6

 هأااعأةع تع600 القيمة المستهدفة للمؤشر: .7

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: إدارة شؤون األسرة .8
 
 

 
 

 
 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .6
 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

 2020 2019 2018 2017 1س 2س 3س

:ع2.1.2.1المؤشمممممممممممر

حااااااااااااااااا لعا أااااااااااااااااااع ا ع

ارعضاالتت عالخت ااخع

ل اااااااااا مت ععا ةوفلااااااااااخ

اروااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  وع

)امأوصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتليع

 ام وماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتإدع

  اررقت د(ع ا اااقخ.

ع40   كم 

 اأاا

 

ع450 هأااع350

 هأاا

ع600

 هأاا

1000 

 هأاا

 اإلنجازات الخاصة بالمؤشرتحليل وتعليق النتائج وتقديرات  .1
 

 رسم بياني لتطور البرنامج: .2

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .3
 :التعهد باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة وبأوليائهمع– 1

 ساا ااعأتحاا اعلتتراات عسااعطعحاا لعا أاااعار اا عيلاات ألعهساا عهلةتخبااتع االعبت ع اادعارااولش عه ع  يع -

  حتأخع فتفخعععع

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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ااااا علت أااااااعار ااااا ع عا اااااهعهااالعاااااتع ااااالعبت ع ااااادعارااااااولش ع   يع - تاااااةم نع ااااا مت عا اااقاااااخع ارولألن

 األحتأت عالخفتفخ

 عع  أتاععا تاا عراأوقبتطع اروع تهع األ وتلععارةفس  ع ام ومتإدع. -
 تةم نعل  ا عتكع نتخعرشماب نعا  وص ن -

 تخب  ح العهلرخعسعطعكتفتخعماااقخعا  فتطع  يع لعبت عارولش ع ه رت -

 الدعم االقتصادي ل سر التي تعيلها امرأةع-2

ت   طع  أاكشخع  اتاعملاتا ع أااعالعأاتل ا عحاا عارلماوع ادع  وصت ات عمولا لاع اقاتعرااغب بالعع-

  اأول العالو

 تكع نبالع دعكتفتخعم ت  عمؤأ خع  اأوع-

 تجت  خع  دعمجتطعارصةتحت عاروقشت  خ.ع هم تح تبالعحا عبلثعمشت يععااستخعع-

 ماااق بالع ثاعبلثعمشت يلألالع موتبل بال.ع-

 

 :تحديد أهم  النقائص المتعلقة بالمؤشر .4
  

 ال توجد نقائص
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 بطاقة مؤشر قيس األداء

 :ع1.2.2.1عرمز المؤشر -      

 عدد األسر املنتفعة بدورات تحسيس  وتوفيق أسري : تسمية المؤشر -        

 لي م  عمالع وعأةخ: تاريخ تحيين المؤشر -

 
 

 
 

 
 

 ا اهاع ا أاا. البرنامج الذي يرجع إليه: 1

 ا أااع.البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:2

 سمت خعا أااع ملز زعتمتأ ألتع.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:3

ا أاعا ةوفلخعل   ا عتا يسعع م الععساعا ؤواعمالعارولافعحا عح لع. تعريف المؤشر: 4 

  تعاتقعهأاي 

 مؤشر نتيجة.نوع المؤشر: 5 

 كمي.طبيعة المؤشر: 6
األلا اعا اكز خع ا ة  بتت عالجألع خعرشؤ نعا اهاع ا أااع الجملتت عارةتو خع دع. التفريعات:  7

 مجتطعا أاا

 
 

 
 

 

 ح لعا أاعا ةوفلخعل   ا عتا يسع تعاتقعهأاي.تجميع طريقة احتساب المؤشر:  .1

 كمه أسرةوحدة المؤشر:  .2

ح لعا أاعا ةوفلخعل   ا عمعطيات إحصائية تتضمن المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 تا يسع تعاتقعهأاي 

ح لعا أاعا ةوفلخعل   ا عتجميع طريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .4

 قعهأاي تا يسع تعات

 الخصائص العامة للمؤشر - 1

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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:عاروقت اعارعا لاعمالعا ة  بتت عالجألع خعرشؤ نعا اهاعمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

  ا أااع اروقت اعا ةجزاعمالعأبوعاملا اعا اكز خعرشؤ نعا أاا.

 لي م  عمالع وعأةختاريخ توفر المؤشر:   .6

 ع480القيمة المستهدفة للمؤشر:  .7

  لا اعوؤ نعا أااالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8

 
 

 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1
 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

 2020 2019 2018 2017 1س 2س 3س

  :3.1.2.1عالمؤشر

عا ةوفلخع عا أا ح ل

عتا يسعع ل   ا 

  تعاتقعهأاي 

 

 كمي 

 

-- -- -- 600 

7000 

في مجال 

الشان 

 المحلي

1200 

7000 

في 

مجال 

الشان 

 المحلي

2400 3200 

 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2
 رسم بياني لتطور البرنامج:  .3
 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .4

 التوفيق العائلي )األسري( – 1

 معاقعحت ادع48تكع الع -

عت    تخع)ومتطعوع أطوع ةعب(عرفت  اعارلاتمش نع ادعا جاتطعا أاايوسعطعتةمتاخ  وت ععع3تةظت عع -

  دعسوعالخاات عا أا خععععا ألت ا عاروفتحشتخ

  ع ع حامألععسعطعارعأت خععارلت شتخعع -

  ح العلرتوع  اا ألعرشعأت خعارلت شتخع. -

  س ا عععماشتخععل وعالخاات عا أا خع س اا -

 قراءة في نتائج المؤشر -3



 

130 
 

 .بل عا لمخععا اااقخع األست خعلت أاع دعات اعمتعع  -

 

 راجعة وتطوير املن ومة التشريعية لفائدة األسرةم - 2

فااااخعلاااترةظاع اااادعماا لااااخعارةصااااعصعارقترعرتاااخعرفت اااا اعا أااااا)عح شااااخعا معمااااخوع -
ن
جااااتنعا كش

ن
 ش ااات عحمااااوعارل

 أةعا ...(ع3ال تضةت عا  فتطع دعأالعتقوعحالعا صتل خعارلت شتخوعا مألت ع
   وت عحموعروعأتععامأتشت اعسعطعمشت يععارقعار نعا ةقاخعع -
 سما عمةت ااعرشقعار نعا ةقاخع دعمجتطعا أاا -

  م خ.ع24سما عتعحتخع تا يسعرفت  اعا أاعلاعع-
 

 : تحديد أهم  النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

 ال توجد          
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  بطاقة مؤشر قيس األداء:

 :2.2.2.1 رمز المؤشر: -
عدد األسر املنتفعة بخدمات الوقاية من السلوكات املحفوفة باملخاطر عتسمية المؤشر: -   

 بفضاءات األسرة.

 لي م  عمالع وعأةختاريا تحيين المؤشر:  -
 

 
 
 

 
 

 ا اهاع ا أاا.البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: 1

 ا أاا.البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: 2

 سمت خعا أااع ملز زعتمتأ ألت.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 3

ع ا ل.تعريف المؤشر: 4 عار شع ت ععمؤواعكم  عمال عارعأت خ عل  مت  عا أاعا ةوفلخ ح ل

 .ا افعاخعلت  ت اعلف تاا عا أاا

 كم . نوع المؤشر: 5

 مؤواعرتتجخ. طبيعة المؤشر: 6

ع الجملتت عارةتو خع. التفريعات: 7 ع ا أاا عرشؤ نعا اها ع ا ة  بتت عالجألع خ عا اكز خ األلا ا

  دعمجتطعا أاا.

 

 
 
 
 
  .طريقة احتساب المؤشر:1

 .لف تاا عا أااح لعا أاعا ةوفلخعل  مت عارعأت خعمالعار شع ت عا افعاخعلت  ت اع

 كمتخ .وحدة المؤشر: 2

 --.المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: 3
يتم تجميع المعطيات عن طريق التقارير .طريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: 4

 .الواردة على االدارة المركزية لشؤون األسرة

 الخصائص العامة للمؤشر -7

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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 .مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:5

 لي م  عمالع وعأةخعر المؤشر:.تاريخ توف6

 (24*500هأااع)ع12000.القيمة المستهدفة للمؤشر: 7

 
 إدارة شؤون األسرة.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: 8

 
 

 

 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .7
 

مؤشرات قيس  

 أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

 2020 2019 2018 2017 1س 2س 3س

 :ع2.2.2.1ا ؤواع

عا ةوفلخعا أاعح ل

عارعأت خعل  مت 

عار شع ت عن6000

علت  ت اعا افعاخ

 .ا أااعلف تاا 

 كمي 

 

ع2200 اأااع1000 - - -

 هأااع

ع4400

 هأااع

 هأااع7500

 مؤشر جديد. تحليل وتعليق نتائج )اإلنجازات( 2

 . رسم بياني لتطور البرنامج:3

 .  أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:4

 ارت لتخعارعار  خ:ع– 1

 ل  اعت    تخعرفت  اعا  رتتاع دعمجتطعالخ مت عال تتتتخع24تةظت ع -

 ل  اعت    تخع دعاررقتاخعاراأمتخ)ل  ت نعحالع وع م خ(ع48تةظت ع -

  روتفع م خعتشفز خعسعطعال عا علا وعا أااعع -

)عساااجالوع ااااقوع ااااتاوعارواااات وعبلااا عا لماااخععلت أااااع ااادعاتااا اعماااتارةف اااتخع ام ومتحتاااخعا اااقاااخع األست اااخع -

 ع  عتبوع جااعأا خوعسعالاعستتا...(

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 :بباجة وحي التضامن اإلرشاد والتوجي  األسري فضايه  -2

 ا عف تاارتبتاخعمعا شخع -

 ارف تاا .عتجأل ز معا شخع -

  اااعامرو الت عارالمخعرت ت  عا اكز الع)عم  اوعه صات ألعرف ات ألوعه صات ألع ادعارقاترعنوعه صات ألع -

 ا ومتإدوعحعنعاأوقبتطوعحعنعتةظتئوعست أتن(عركوعماكز.

يعاأل وااااتلعاكااااز مجااااتطعرت اااات  عا األحااااانعحااااالعاااااوحعلااااتبعارت  اااا ت عرفت اااا اعالجملتاااات عارةتواااا خع اااادع -

  اروع تهعا أاي.

  دع ع اعارت ت  عحالع ا قع ملتت  ح العاتفتأتخعوااكخع حق علارتمةع -

 روةفتسعا  ش خعاروترتخ:ع م تاعاتفتأتخعوااكخع حق علارتمةع تاع وعامحومتلا  -

 عواروع تهع األ وتلعارةفس  ع ارصحد 

 األ وتلعارقترع ألاروع تهع  

 و ا أا خعشماتاظخعحا عاراال خعارز  تخرارعأت خعارلت شتخع 

 عوارت لتخعارعار  خ 

 وةمتخعارعإدع ار شعكعال  ت يعر أعارفالع ا أااع ا جومعواروعحتخع اروا يسعر 

 تق   ع  مت عه اأع دعمجتطعاأل وتلع اروع تهعا أايعحة عامأو تاو 

 لترون تقعمععا ة  بعالجألعيعرشؤ نعا اهاع ا أاا.ععام ومتإدع امأوصتليع ااالعا أاااروم  نع 

 .لجةخعموتبلختكع الع -

 فضاء األسرة ء ار الدماء من والية جندوبة  -2

يعاأل وااااتلعاكااااز مجااااتطعرت اااات  عا األحااااانعحااااالعاااااوحعلااااتبعارت  اااا ت عرفت اااا اعالجملتاااات عارةتواااا خع اااادع -

  اروع تهعا أاي.

  دع ع اعارت ت  عحالع ا قع ملتت  ح العاتفتأتخعوااكخع حق علارتمةع -

 امحومتلا  م تاعاتفتأتخعوااكخع حق علارتمةع تاع وع -

 .تكع العلجةخعموتبلخ -

 تةفتسعا  ش خعا ومرشخع د: -

 عواروع تهع األ وتلعارةفس  ع ارصحد 

 األ وتلعارقترع ألاروع تهع  

 و ا أا خعشماتاظخعحا عاراال خعارز  تخرارعأت خعارلت شتخع 

 عوارت لتخعارعار  خ 

 ا جومعووةمتخعارعإدع ار شعكعال  ت يعر أعارفالع ا أااع  اروعحتخع اروا يسعر 
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 تق   ع  مت عه اأع دعمجتطعاأل وتلع اروع تهعا أايعحة عامأو تاو 

 لترون تقعمععا ة  بعالجألعيعرشؤ نعا اهاع ا أااعام ومتإدع امأوصتليع ااالعا أاااروم  نع 

 

   والطفل: فضاءات األسرة -3

 ع ع ا ن و  ع أبادع6 س اا ع ا أل  خ ع بت خ ع اركتف عارق   ان علعم ت  عا أاععا تاا  ع رعف عرت ألتو موكتمشخ

 رلخ مت ع تةعتشأل ع عا ألخعاألوكترتت عارلا قتخع ارت لع خع ارقتت علعظت فأل ع دعكةئعامأوقاا ع ارومتأك

 بم وشئعمةت قعالجمألع  خع)ا اهاع ا أااع ار فعرخع ا  ة ن(ععا أا هااالعتق   ع  مت عموةعحخعلجمتعع 

 األست خعلتر فعرخععا  ش خع تأل وتلع اروع تهع اروكع الع ارورقتئ تومروععسهعالخ مت ع دع مشخعمالع

  ار فعرخعا ب ااع كبت عار ال...هع افعا شا  :

  
 . تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: 5

 معتع  عرقت ص
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بطاقات مؤشرات قيس األداء  4-2  

الطفولة لبرنامج  

 



 

136 
 

 مؤشر قيس األداءبطاقة 

 2.1.1.2رمز المؤشر : -
 المنتفعين ببرنامج الرعاية بالعائلة: نسبة األطفال تسمية المؤشر -
 آخر السنة التربوية تاريخ تحيين المؤشر: -

 
 

 
 

 
 

 الطفولة:إليه المؤشرالبرنامج الذي يرجع  .1
 حماية األطفال وضمان حقوقهمالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2
 ينتفع األطفال بالحماية ويتمتعون بكامل حقوقهم الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3
الرعاية بالعائلة هو برندامج يسدتهدف فقدط األطفدال تعريف المؤشر)توضيح المفاهيم(:  .4

مندمجة والذين تشكوا عائالتهم عجزا ماديدا وغيدر معرضدين ألي المراكز البالمقيمين 
ومسدداعدتها )عائلدة طبيعيدة أو بديلدة( العائلدة  حالدة تهديدد أخدرى، يهددف إلدى مرافقددة

 دورها في اإلحاطة بطفلها .على استرجاع 
 Ind de( / مؤشر منتوج )ind de résultats) مؤشر نتائج نوع المؤشر: .5

produit( مؤشر نشاط /)Ind d’activité) 

، (efficacité socio-économique) مؤشر نجاعة، (qualité)مؤشر جودة  :طبيعة المؤشر .6

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

 
 

 
 
 
 
المقيمين / عدد األطفال  الرعاية بالعائلةعدد األطفال المنتفعين ببرنامج )طريقة احتساب المؤشر:  .1

 بالمراكز المندمجة
 %وحدة المؤشر:  .2
 ، ةالعائلب الرعايةعدد األطفال المنتفعين ببرنامج المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3
 منظومة المراكز المندمجة،  :رطريقة  تجميع المعطيات االساسية الحتساب المؤش .4
 المراكز المندمجة ساب المؤشر:مصدر المعطيات األساسية الحت .5
 آخر السنةتاريخ توفر المؤشر: .6
 .2020سنة  % 75: القيمة المستهدفة للمؤشر .7
 السيدة سعاد مراد البكري المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8
 

 

 الخصائص العامة للمؤشر  -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر  -2
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1
 

مؤشرات 

 قيس أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 انجازات
 تقديرات

 إنجازات
 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

المؤشر:  

نسبة األطفال 

المنتفعين 

ببرنامج 

الرعاية 

 بالعائلة

% 41 44.3 52 58 65 70 75 

 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .1
 

يق العممل بأهميمة اإليمداع يعود إلى وعي فر 2017ارتفاع النسبة سنة  بالتدقيق في النتائج نالحظ أن

العائلي، كما أن مجمل تقارير المتابعة  الخاصة باألطفال المنتفعين باإليداع العائلي تؤكد أن برنامج 
اإليمداع العمائلي يمكممن ممن تحقيممق التموازن النفسممي لألطفمال، لممذلك فنسمبة إرتفمماع األطفمال المنتفعممين 

 ع العائلي يرتفع من سنة إلى أخرى.باإليدا
 

 رسم بياني لتطور البرنامج: .2
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

41 
44,3 

52 
58 

65 
70 

75 

 نسبة األطفال المنتفعين ببرنامج الرعاية بالعائلة

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .3

 

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر

 تقديرات

 المؤشر

 2018لسنة 

 والتدخالت األنشطةأهم 

 تقديرات

 اإلعتمادات

لألنشطة لسنة 

2018 

: المؤشر

نسبة األطفال 

المنتفعين 

ببرنامج 

الرعاية 

 بالعائلة

75 

 2020 سنة
65 % 

ملتقى دوري لمديري  -
 المراكز المندمجة

طفال من  270تمكين  -

 برنامج اإليداع العائلي
 

 

-  1  
 

- 486 

بميزانيات 
المراكز 
 المندمجة.

 
 تحديد أهم  النقائص المتعلقة بالمؤشر: .4
 وذلك ببرمجة دورات تكوينية.تدعيم قدرات المتدخلين في برنامج اإليداع العائلي  -
توفير وسائل العمل لمتابعة األطفال المنتفعين ببرنامج اإليداع العائلي )حسب النقائص المسجلة بكل  -

 مؤسسة(.
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 مؤشر قيس األداءبطاقة 

 1.1.2.2رمز المؤشر : -

 نسبة إلتحاق األطفال بمؤسسات الطفولة المبكرةتسمية المؤشر : -

 آخر السنةتاريخ تحيين المؤشر : -
 
 

 
 

 

 الطفولةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1
 التنشيط التربوي االجتماعي والترفيه:البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2
ع األطفددال فددي إطددار تكددافؤ الفددرص بحقهددم فددي يتمتددالهممدف الممذي يرجممع إليممه المؤشممر:  .3

 ذي الجودة والتنشيط التربوي االجتماعي المتنوع 
يقصمد بالتنشميط التربمموي اإلجتمماعي المتنمموع وذي  تعريمف المؤشر)توضميح المفمماهيم(: .4

الجممودة مجموعممة الخممدمات واألنشممطة التممي تسمماهم فممي تطمموير قممدرات الطفممل الذهنيممة 
واإلجتماعيممممة واإلبداعيممممة وتنميممممة خصائصممممه النفسممممية  والنفسمممية الحركيممممة والعاطفيممممة

 . والعالئقية من أجل دعم نموه الشامل والمتوازن ومساعدته على تحقيق ذاته
 Ind de( / مؤشر منتوج )ind de résultats) مؤشر نتائج نوع المؤشر: .5

produit( مؤشر نشاط /)Ind d’activité) 

، (efficacité socio-économique)، مؤشر نجاعة (qualité)مؤشر جودة  :طبيعة المؤشر .6

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

 
 

 
 
 
العدددد / بمؤسسددات الطفولددة المبكددرة العموميددة والخاصددة عدددد األطفددال طريقممة احتسمماب المؤشممر: .1

 سنوات. 5 -3العمرية  الجملي لألطفال في الشريحة
 نسبة مائوية % وحدة المؤشر: .2
بمؤسسات الطفولة المبكرة العمومية والخاصة عدد األطفال المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3

 سنوات 5 -3والعدد الجملي لألطفال في الشريحة العمرية 
اتية لمتابعة وجمع تقارير، المنظومة المعلوم: طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .4

 المعطيات الخاصة بمؤسسات التربية ما قبل المدرسة
 تقاريرالمندوبيات، المعهد الوطني لإلحصاءمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5
 آخر السنة:تاريخ توفر المؤشر .6
 2020سنة  % 60: القيمة المستهدفة للمؤشر .7
 البكريالسيدة سعاد مراد المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8

 الخصائص العامة للمؤشر  -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1
 

مؤشرات 

 قيس  أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

: المؤشر 
نسبة إلتحاق 

األطفال 
بمؤسسات 

  الطفولة المبكرة

% 32.17 32.95 34.43 31.5 40 50 60 

 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2
يعود باألساس إلى العمل ضمن البرنامج التنفيذي  2020نقدر ارتفاعا لهذه النسبة خالل سنة 

األول والذي ، خاصة منه المحور 2017/2025لإلستراتيجيا متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة 

 سنوات(، وذلك بـ: 5-3ينص على  تعميم وتحسين جودة الخدمات والبرامج لألطفال في سن )
سنة  2400الترفيع في عدد األطفال المنتفعين ببرنامج دعم أبناء العائالت المعوزة وفاقدي السند من  -  

 ،2018سنة  4444إلى  2017

، إضافة إلى استكمال أشعال 2016إحداا عدد من مؤسسات الطفولة المبكرة المبرمجة خالل  -  

فضاءات الطفولة المبكرة بمؤسسات الطفولة العمومية وانطالق نشاطها في مفتتح السنة التربوية 
2018، 

تجهيزها، وذلك في البحا عن حلول قانونية إلعادة إستعالل رياض األطفال البلدية التي تم تهيئتها و -  
 إطار استرجاع دور الدولة في توفير مقومات التربية ذات الجودة في الطفولة المبكرة،

إستعالل الموارد المالية المتأتية من إيداعات صندوق "طفولتي"  لدعم اإلستثمار في قطاع الطفولة  - 
 المبكرة والرفع من نسب النفاذ إلى خدمات التربية ما قبل المدرسة.

 
 م بياني لتطور البرنامج:رس .3
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 نسبة إلتحاق األطفال بمؤسسات الطفولة المبكرة

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .4

 

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر 

 تقديرات

 المؤشر

 2018لسنة 

 والتدخالت األنشطةأهم 

 

 تقديرات

 اإلعتمادات

لألنشطة لسنة 

2018 

: المؤشر

نسبة إلتحاق 

األطفال 

بمؤسسات 

 الطفولة المبكرة

60 % 

 2020 سنة
40 % 

طفل  4445إدراج حوالي  -

من أطفال العائالت المعوزة 
 .برياض األطفال

 تهيئة رياض األطفال البلدية -
تجهيز فضاءات الطفولة  -

 المبكرة

- 1000 

 

- 200 
- 150 

 
 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: .5

عبارة عن معدل عام ال يعكس التفاوت بين الجهات في نسب االلتحاق كما ال يعكس التدخل هذا المؤشر هو 

العمومي في هذا المجال وأي استثمار هدفه التقليص من هذا التفاوت ال يمكن مالحظته بصفة جلية.
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 مؤشر قيس األداءبطاقة 

 2.1.2.2رمز المؤشر : -

التنشيط في المؤسسات العمومية نسبة األطفال المنتفعين بخدمات تسمية المؤشر : -
 والخاصة

 تاريخ تحيين المؤشر : -
 
 

 
 

 
 

 : الطفولة.البرنامج الذي   يرجع إليه المؤشر1
 : التنشيط التربوي االجتماعي والترفيهالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر.2
األطفال في إطار تكافؤ الفرص بحقهم في  : يتمتعالهدف الذي يرجع إليه المؤشر.3

 التنشيط التربوي االجتماعي المتنوع ذي الجودة
: قيس نسبة األطفال المنتفعين بخدمات التنشيط تعريف المؤشر: توضيح المفاهيم-.4

بمؤسسات الطفولة العمومية والخاصة ) نوادي أطفال قارة ومتنقلة، مركبات طفولة، 
طفل والعائلة، مراكز إعالمية، محاضن مدرسية، نوادي مراكز مندمجة، منتزهات لل

أطفال ونوادي إعالمية خاصة( في مجال التنشيط مقارنة بالعدد الجملي لألطفال بين 

 سنة.  18 -5سن 
 Ind de( / مؤشر منتوج )ind de résultats) : مؤشر نتائج. نوع المؤشر5

produit( مؤشر نشاط /)Ind d’activité) 

-efficacité socio)، مؤشر نجاعة (qualité)شر: مؤشر جودة . طبيعة المؤ6
économique) مؤشر فاعلية ،efficience )) 

 . التفريعات: )حسب الجهات(. 7
 

 
 

 
 
: عدد األطفال المنتفعين بخدمات التنشيط بمؤسسات الطفولة العمومية طريقة احتساب المؤشر.1

 x 100سنة  18إلى  05والخاصة في مجال التنشيط / العدد الجملي لألطفال من 

 : نسبة مائويةوحدة المؤشر.2
:عدد األطفال المنتفعين بخدمات التنشيط بنوادي األطفال المعطيات األساسية الحتساب المؤشر.3

المتنقلة  ومنتزهات الطفل والعائلة و مراكز اإلعالمية ومركبات الطفولة والمراكز المندمجة القارة و
 18-05والمحاضن المدرسية ونوادي األطفال الخاصة ونوادي اإلعالمية الخاصة و عدد األطفال )

 سنة (.
 : استمارة، احصائياتطريقة  تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر.4

 الخصائص العامة للمؤشر  -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر -1
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:المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرة، المركز طيات األساسية الحتساب المؤشرمصدر المع.5

 الوطني لإلعالمية الموجهة للطفل، مكتب التخطيط والبرمجة، المعهد الوطني لإلحصاء
 : في نهاية كل سنةتاريخ توفر المؤشر.6

 %56: .القيمة المستهدفة للمؤشر7

 سيدة سعاد مراد البكري: الالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
 

 
 

 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1
 

مؤشرات قيس  

 أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

نسبة  :المؤشر 

األطفال المنتفعين 

التنشيط في بخدمات 

 المؤسسات العمومية

 والخاصة

    53 54 55 56 

 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

نسبة األطفال المنتفعين بخدمات التنشيط % كنسبة تقديرات انجاز لمؤشر 53لقد تم وضع نسبة  -

% 1ومن المنتظر تطور هذا المؤشر بنسبة  2017بالنسبة لسنة  في المؤسسات العمومية والخاصة

 %56إلى  2020كل سنة ليصل في نهاية سنة 
 
 رسم بياني لتطور البرنامج: .3

 

 

51

52

53

54

55

56

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

53 

54 

55 

56 

نسبة األطفال المنتفعين بخدمات التنشيط في 
 المؤسسات العمومية والخاصة

 قراءة في نتائج المؤشر -2
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .4

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر

 تقديرات

 المؤشر

 2018لسنة 

 والتدخالت األنشطةأهم 

 تقديرات

لألنشطة  اإلعتمادات

 2018لسنة 

 :المؤشر

نسبة األطفال 

المنتفعين 

بخدمات التنشيط 

في المؤسسات 

 العمومية

 والخاصة

56 % 

 2020 سنة
54 % 

 صيانة نوادي األطفال  -
صيانة مركبات  -

 الطفولة.
 صيانة نوادي اإلعالمية -
اقتناء وتجهيز نوادي  -

 متنقلة.
تجهيز النوادي الجديدة  -

 التجهيزات.وتجديد 
 تجهيز مركبات الطفولة -
تنظيم التظاهرات  -

 الوطنية
صيانة المراكز  -

المندمجة للشباب 
 والطفولة

تجديد تجهيزات  -
المراكز المندمجة 
 للشباب والطفولة

-  1500 
 

- 1500   
-  330 

 

- 420 
 

- 500 

 

- 550 
 

- 32.500 
 

- 1500 
 

- 600 
 

 
:صعوبة قيس المؤشر لضعف المنظومة اإلحصائية  تحديد أهم  النقائص المتعلقة بالمؤشر  .5
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 بطاقة مؤشر قيس األداء

 1.1.3.2رمز المؤشر: -

 في السنة معدل ساعات التكوين لكل إطارتسمية المؤشر:  -
 سبتمبرتاريخ تحيين المؤشر:  -

 
 

 
 

 الطفولة: البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1
 : التجديد البيداغوجي وتنمية الكفاءات.البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2
: تطوير الكفاءة المهنية لدى مختلف الفاعلين في الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3

 مؤسسات الطفولة.
 : يعنى هذا المؤشر تعريف المؤشر. 4

(/ Ind de produit/ مؤشر منتوج ) (ind de résultatsمؤشر نتائج ) نوع المؤشر:.. 5

 (Ind d’activitéمؤشر نشاط )

، مؤشر économique)-(efficacité socioمؤشر نجاعة  ،(qualité)مؤشر جودة  :طبيعة المؤشر..6

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

 

 
 
 
 عدد ساعات التكوين الجملي خالل السنة / عدد اإلطارات: طريقة احتساب المؤشر .1
 ساعة/ إطار / سنة: وحدة المؤشر .2

عدد اإلطارات العاملة، عدد ساعات التكوين على  :المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3
                            وعلى المستوى الجهوي المستوى المركزي

تقارير المندوبيات وتقارير اإلدارة العامة : طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .4
 للطفولة

التقارير التكوينية للمصالح الجهوية في جميع : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5
 للبرامج الوطنية الموجهة لكافة اإلطارات.التخصصات، التقارير التقييمية 

 سبتمبر : تاريخ توفر المؤشر .6
 .2020ساعة/إطار/سنة سنة  15: القيمة المستهدفة للمؤشر .7
 السيدة سعاد مراد البكري: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

 

 
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1
2.  

 
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1

 الخصائص العامة للمؤشر  -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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مؤشرات قيس  

 أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 :المؤشر  

معدل ساعات 

التكوين لكل 

 إطار في السنة

%   2.1 3 8 12 15 

 وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:تحليل وتعليق النتائج  .2
 

 رسم بياني لتطور البرنامج: .3

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,1 
3 

8 

12 

15 

 معدل ساعات التكوين لكل إطار في السنة
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .4

 

القيمة 

المستهدفة 

 للمؤشر

 تقديرات

 المؤشر

 2018لسنة 

 والتدخالت األنشطةأهم 

 تقديرات

 اإلعتمادات

لألنشطة لسنة 

2018 

:  المؤشر

معدل ساعات 

التكوين لكل 

إطار في 

 السنة

15 

 ساعة/إطار/سنة

 2020 سنة

8 

 تأهيل إطارات التفقد في السلك 
 

 تطوير قدرات المتفقدين 
 

  تطوير قدرات اإلطارات
 التربوية في مجال الرعاية 

  تطوير قدرات اإلطارات
الجهوية: )الطفولة األولى 

والمبكرة+ اإلطارات 
المختصة+ إطارات التنشيط 

 إطارات الرعاية(+ 
  

 10 
 

 

 12.150 
 

 8.961 
 

 120 

 
 

 

 

المؤشر ال يبين مدى تالؤم عدد العمليات التكوينية مع  اهذ بالمؤشر:المتعلقة  أهم النقائص تحديد .5
 احتياجات اإلطارات كما ال يعكس العدد الفعلي للمنتفعين بالتكوين.
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بطاقات مؤشرات قيس األداء 4-3  

المسنين لبرنامج  
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 مؤشر قيس األداءطاقة ب

 1.1.1.3/ 1.1.3( /3):ع رمز املؤشر -

 عدد الزيارات للمسنين.:ععتسمية املؤشر -

 ----ع:عتاريخ تحيين املؤشر -

 
 
 

 

 ا  ة ن.عالبرنامج الذي يرجع إلي  املؤشر:  .1

 الخ مت عاراحت تخعرشم ة ن.البرنامج الفرعي الذي يرجع إلي  املؤشر )إن أمكن ذلك(:  .2

ع دعالهدف الذي يرجع إلي  املؤشر:  .3 عرشم ة ن ع ارص تخ عام ومتحتخ عالخ مت  ع علا عمال ارااع

  أ أل عار بتلد.

ا ؤواع ع عارااععمالعتعاتاعح لعارز ت ا عار  ع قع عألبتععساع يب فتعريف املؤشر: توضيح املفاهيم:  .4

هحعانعارفاقعا وةقشخعرشم العارعاس ع دعارشألاعروق   عالخ مت عام ومتحتخع ارص تخعرشم ة نع

 لا وعهأاع .

   مؤواعكم :عروت ة.نوع املؤشر:  .5

 الجملتااات عارلتمشخع دعمجتطعا  ة ن.التفريعات:  .6

 

 
 

 مقتاااااس.طريقة احتساب املؤشر:  .1

 كمن .وحدة املؤشر:  .2

ح لعارز ت ا عار  ع قع عألبتعهحعانعارفا قعا وةقوعروق   عاملعطيات األساسية الحتساب املؤشر:  .3

 الخ مت عام ومتحتخع ارص تخعرشم ة نعارفتأ  العرش ة ع دعمقاع أتم ب ع دعارشألا.

ع ارز ت ا عطريقة  تجميع املعطيات األساسية الحتساب املؤشر:  .4 عالجملتت  تقت  اعه ش خ

 ا ت ارتخ.

 سصت تت ع لا  خع)عا ة  بتت عالجألع خع  لا اعمصدر ونوع املعطيات األساسية الحتساب املؤشر:  .5

 ا  ة نع(ع الجملتت عالجألع خع ا اشتخعراحت خعا  ة ن.

  ترفألعمالع وعأةخع(.ع15 ع شتخع+عع15 دعار ةخع)مات نعتاريخ توفر املؤشر:  .6

ارااععمالعح لعارز ت ا عا   ااعرشم ة نعلا وعهأاع عربشعغعمل طعالقيمة املستهدفة للمؤشر:  .7

 (.2020ل ت ا عرشم العارعاس ع دعارشألاع)أةخعع03

السيدة إيمان بالشيخ، متصرف مستشار، كاهية مدير رعاية  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8

 ار السن.كب

 الخصائص العامة للمؤشر-1

 للمؤشرالتفاصيل الفنية    -2
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة باملؤشر: .1

 

  مؤشرات قيس  أداء

 الهدف:  

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 1.1.1.3املؤشر  

عدد الزيارات 

 للمسنين

 كمه

 

 زيارة في

 الشهرين

زيارة في 

 الشهرين

زيارة في 

 الشهرين

زيارة في 

 الشهر

زيارتين  02

 في الشهر

زيارتين  02

 في الشهر

زيارات  03

في الشهر 

للمسن 

 الواحد

 

ت ع عح لعارز ت ا عا   ااعتحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة باملؤشر:  .2

   ل    بتع دعار ةعا عا ةق تخ.عرشم العارعاس ع دعارشألاعمقت رخعبل لعارز ت ا 
 

 رسم بيانه لتطور البرنامج:   .3

 
 تطور عدد الزيارات للمسن الواحد في الشهر 

2014  -2020 

 

 
 
 
 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 أهم األنشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املنشودة للمؤشر:  -4

 ماا لخعاتفتأتت عارشااكخعا   مخعمععالجملتت عا    اعرفاقعموةقشخ.ع-

 هرمع فعتقا اعه ش خعارفاقع ملت   ع أةتلعا ةح.ماا لخعع-

م  تخع تاخعارفاقعا وةقشخعالجألع خع ا اشتخعلة بتاع هحعانع ست خعستتتتخع أعاقع  ركع دعع-

   عل نعالجملتخع ارلعنعا لل .
ُ
   ت عحقعلعحموعما لاعا  اعت

  عموتبلخعه ش  بتععتصع طعت  ا عارفاقعا وةقشخعمالعه وعتاقتقعهع ااألتعارةعحتخع  ركعحع-

  تةم نعع  مت عا اااقخعارفةتخ.

  أةتلعمةحعرلجملتت عا شااخعحا عم ت  عارفاق.ع-

 تةظت عل ت ا عتفقن عربلضععسهعارفاق.ع-

  رجتلعل اأخعتقتتمتخع  ش خعارفاقعا وةقشخع  ركع دع  ت عت ع اع تصع طعت  اتبت.ع-

 تكع نتخع دعار األ.تم  نعأ  ا عارفاقعا وةقشخعلتةظت عل  اعع-
 

 :تحديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر -5

 مص اأتخعا ل ىعا ق ن عمالع افعالجملتت .ع 
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 بطاقة مؤشر قيس االداء

 2.1.1.3/ع1.1.3/ع1.3(ع/3:)عرمز املؤشر  -

 :عح لعا  ة نعا  فعر نعر أعحت ا عستضةخ.عتسمية املؤشر  -

 ----تت  خعتات نعا ؤواع:ع -

 
 

 

 ا  ة ن.عالبرنامج الذي يرجع إلي  املؤشر:  .1

 الخ مت عاراحت تخعرشم ة ن.البرنامج الفرعي الذي يرجع إلي  املؤشر )إن أمكن ذلك(:  .2

 علاعالخ مت عام ومتحتخع ارص تخعرشم ة نع دعارااععمالعالهدف الذي يرجع إلي  املؤشر:  .3

  أ أل عار بتلد.

يب فععساعا ؤواع ع عارااععمالعح لعا  ة نعارفتأ  العتعريف املؤشر: توضيح املفاهيم:  .4

رش ة عارلت ادعا  فعر نعمالعأبوعهأاعل  شخعمععارت اتعع دعح لعارلت ا عال تضةخعت حتمتع

 ام ومتحت ن. ب هيعارو تمالع اروكتاوع

 كم ع/عروت ةع. مؤوانوع املؤشر:  .5

 ارلت ا عاركتاشخع  ة ن.التفريعات:  .6

 
 

 
 مقتاااااسع)احومتلاعحا عأاا ا ع افعا ةاخ(.طريقة احتساب املؤشر:  .1

 كم .وحدة املؤشر:  .2

 هأاعل  شخ.ا  ة نعا  فعر نعر أع ح لاملعطيات األساسية الحتساب املؤشر:  .3

 أاا ا ع افعا ةاخ.طريقة  تجميع املعطيات االساسية الحتساب املؤشر:  .4

 سصت تت ع لا  خع)ا ة  بتت عالجألع خعرشماهاعمصدر املعطيات االساسية الحتساب املؤشر:  .5

 األلا ا عالجألع خعرششؤ نعام ومتحتخ(.عع- ا أاا

 هوألا.ع03 وعتاريخ توفر املؤشر:  .6

ع100م ة نعم فعر نعر أعهأاعل  شخع دعار ةخعربشعغعع10لاع ارز تلاالقيمة املستهدفة للمؤشر:  .7

 .2018م ةتعم فعمعمععمع  عأةخع

ار ت اع  متنعلترشتخوعموصافعم تشت وع تعتخعم  اع حت خعاملسؤول عن املؤشر بالبرنامج:  .8

 كبت عار ال.

 
 
 

 الخصائص العامة للمؤشر -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة باملؤشر:  .1

 

 مؤشرات قيس  أداء : 

: الرفع 1.1.3الهدف 

من جودة الخدمات 

االجتماعية والصحية 

 للمسنين 

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

: عدد 2.1.1.3املؤشر 

املكفولين لدى املسنين 

 عائالت حاضنة.

 120 110 100 75 74 97 96 كمه

 

ت ع عح لعا  ة نعا  فعر نعر أعتحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة باملؤشر: . 2

 هأاعستضةخعمقت رخعلتر ةعا عاررااعا ةق تخ.
 

 . رسم بيانه لتطور البرنامج:  3
 

  2020-2014 عائالت حاضنةتطور عدد املسنين املكفولين لدى 

 

 
 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

  المكفولينعدد المسنين 

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 . أهم األنشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املنشودة للمؤشر:  4

  أةتلعمةحعرشلت ا عاركتاشخعحالع ا قعا ة  بتت عالجألع خعرشماهاع ا أاا.ع -

تةظت عمشوقتت عتعحع خع تا ي تخعمأوق تبعحت ا ع اغبخع دعار فترخعلترولت نع ارون تقعل نعع -

 شألتعالجألع خع الجملتت عارلتمشخع دعا جتط.ارعلا اع عتت 

ع  ت ع  خعع - ع د ع  رك ع ا  وعبخ ع ا ا تخ عا  معحخ عاألحا  عح  ع أت و علتر  رتمة عارولا ئ مز  

 اتصترتخعموكتمشخع.
 

 :ع. تحديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر5

 مشتتعمص  عا لشعمخ.ع -

  لعبخع دعتات نعا ؤوا.ع -

  لعبخع دع  جتلعحت ا ع اغبخع دعاسو تنعم ة نع -

 ضلئعا ةاخعا  ة اعرشلت شخعاركتاشخ -
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 بطاقة مؤشر قيس األداء

 .1.2.1.3/ع2.1.3/ع1(ع/3 مزعا ؤواع:) -

 م متخعا ؤواع:ع  بخعارو  تخعا بتواا. -

 ----:عتت  خعتات نعا ؤواع -

 
 
 

 ا  ة ن.عالبرنامج الذي يرجع إلي  املؤشر: . 1

 الخ مت عاراحت تخعرشم ة ن.. البرنامج الفرعي الذي يرجع إلي  املؤشر )إن أمكن ذلك(: 2

 تا  نعظا فعارليشعلمؤأ ت ع حت خعا  ة ن.. الهدف الذي يرجع إلي  املؤشر: 3

عساعا ؤواع ع عتا  نعظا فعاألأتمخعلمؤأ ت ع حت خع يب ف. تعريف املؤشر: توضيح املفاهيم: 4 

عا أتأتخع عال ت تت  ع ب ح  علت حعان عارو  تخ ع  بخ ع د علترت اتع عهأتأت ع ا ولشقخ ا  ة ن

 رشمقتم نعمالعستثعارو س خع ارةظتاخع اراحت خعارص تخع ار تأخع ارت اته...

   اعكم .مؤو. نوع املؤشر: 5

عم ت  ع. التفريعات: 6 عحا  عا شااخ عا  ة ن ع حت خ ع  ملتت  عام ومتإد عرشو تمال عاروع س   امتاتل

 مؤأ ت عاراحت خ.

 

 
 

 مقتاااااس.ع.طريقة احتساب املؤشر:1

 كمن ..وحدة املؤشر: 2

 رفقت عارت ت  ع-ارلتمش نعلت ااكزح لعا حعانع.املعطيات األساسية الحتساب املؤشر: 3

عرشو تمالعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع.طريقة تجميع املعطيات األساسية الحتساب املؤشر: 4 عاروع س   عامتاتل تقت  ا

 ام ومتإدع  ملتت ع حت خعا  ة نعا شااخعحا عم ت  عمؤأ ت عاراحت خ.

 سصت تت ع لا  خع)امتاتلعاروع س  عرشو تمالعحتساب املؤشر: .مصدر ونوع املعطيات األساسية ال 5

 ام ومتإد(.

 أ اس  ..تاريخ توفر املؤشر: 6

 . علاعالخ مت عا   ااعرشمقتم نعلا وعمؤأ ت عاراحت خ.القيمة املستهدفة للمؤشر: 7     

  تعتخعم  اع حت خعكبت عار الع–  متنعلترشتخع.املسؤول عن املؤشر بالبرنامج: 8

 
 
 
 

 الخصائص العامة للمؤشر -8

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2



 

156 
 

 
 

 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة باملؤشر:   .1

 

 مؤشرات قيس  أداء

: تحسين 2.1.3الهدف 

ظروف العيش بمؤسسات 

 رعاية املسنين

وحدة 

 القيس

 تقديرات إنجازات انجازات 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

: نسبة 1.2.1.3املؤشر 

 املباشرة الت طية

 

 كمه

 

36.5 37.8 

 

44.5 47.5 50.7 50.7 

 

ارت اتعع دعاركشفخعارتعمتخعرشم الع. تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة باملؤشر: 2

 ارعاس عمقت رخعلتروكشفخعارتعمتخع دعار ةعا عار تلقخ.
 

 . رسم بيانه لتطور البرنامج:  3

 2019 - 2013تطور نسبة الت طية املباشرة 

 دينار / مسن

 

30,5 

36,5 37,8 

44,5 
47,5 

50,7 50,7 

0

10

20

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 أهم األنشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املنشودة للمؤشر: . 4

عا بتوااعع- عاراحت خ علةحعان عارو  تخ ع  بخ عمال عرشااع عا  ة ن ع حت خ علمؤأ ت  عامرو الت  لح 

  األ ت ا عار بتخع وبهعار بتخ.

 لح عهلعابعارو س خع ارةظتاخع اراحت خعارص تخع ار تأخ.ع-
 

 :أهم النقائص املتعلقة باملؤشرتحديد  -5

 مل لعارألتت وعا و  شخع دعمؤأ ت عاراحت خ.ع -

 ضلئعا عا لعارساتتخع م تعمخعالجملتت عا شااخعحا عمؤأ ت عاراحت خع دعا  زارتخ.ع -
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 مؤشر قيس االداءبطاقة 

 .2.2.1.3/ع2.1.3/ع1(ع/3 مزعا ؤواع:ع) -

 م متخعا ؤواع:  بخعارو  تخعغ  عا بتواا. -

 ----تت  خعتات نعا ؤواع:ع -

 
 

 

 

 ا  ة ن.ع. البرنامج الذي يرجع إلي  املؤشر: 1

 الخ مت عاراحت تخعرشم ة ن.. البرنامج الفرعي الذي يرجع إلي  املؤشر )إن أمكن ذلك(: 2

 تا  نعظا فعارليشعلمؤأ ت ع حت خعا  ة ن.. الهدف الذي يرجع إلي  املؤشر: 3

عساعا ؤواع ع عتا  نعظا فعاألأتمخعلمؤأ ت ع حت خع يب فتعريف املؤشر: توضيح املفاهيم:  4 

علخصع تت ع عرت وجتط ع اروجأل زا  عا أتأتخ عاربنتخ علوا  ن علتلخصعص ع ا ولشقخ ا  ة ن

  عارت اتعع دع تأخعاأتتلتبعاربلضعمنبت.ا قتم نعألبتع ضتاخع ع

   مؤواعكم .. نوع املؤشر: 5

عم ت  ع. التفريعات: 6 عحا  عا شااخ عا  ة ن ع حت خ ع  ملتت  عام ومتإد عرشو تمال عاروع س   امتاتل

 مؤأ ت عاراحت خ.

 

 
 

 
 مقتاااااس.ع.طريقة احتساب املؤشر:1

 كمن ..وحدة املؤشر: 2

 ح لع شبت عارلا ألع ا شت يععا ةجزا..املعطيات األساسية الحتساب املؤشر: 3

عرشو تمالعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع.طريقة  تجميع املعطيات األساسية الحتساب املؤشر: 4 عاروع س   عامتاتل تقت  ا

 ؤأ ت عاراحت خ.ام ومتإدع  ملتت ع حت خعا  ة نعا شااخعحا عم ت  عم

 سصت تت ع لا  خع)امتاتلعاروع س  عرشو تمالع.مصدر ونوع املعطيات االساسية الحتساب املؤشر: 5

 ام ومتإد(.

 أ اس  ..تاريخ توفر املؤشر: 6

 تا  نعظا فعاألأتمخعمالعستثعاربةتاا ع اروجأل زا .القيمة املستهدفة للمؤشر: 7     

  تعتخعم  اع حت خعكبت عار الع–لترشتخعع  متن.املسؤول عن املؤشر بالبرنامج: 8

 

 

 الخصائص العامة للمؤشر -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2
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 . سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة باملؤشر: 1

 

 مؤشرات قيس  أداء

: تحسين 2.1.3الهدف 

ظروف العيش 

بمؤسسات رعاية 

 املسنين

وحدة 

 القيس

 تقديرات إنجازات انجازات 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

: نسبة 2.2.1.3املؤشر 

 الت طية غير املباشرة

  كم عكتفأل

1.8 

 

1.8 

 

12.5 

 

7.8 

 

7.3 

 

7.3 

 

 

 . تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة باملؤشر: 2    

ت ع عحج عامحومتلا عا  صصخعرشبةتاا ع اروجأل زا ع  أت وعارةقوعرفت  اعمؤأ ت ع حت خعا  ة نعع-

 مقت رخعلتررااعأةعا عا ةق تخ.

 . رسم بيانه لتطور البرنامج:  3

 

 
 

5,3 

1,8 1,8 

12,5 

7,8 7,3 7,3 

0

5

10

15

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-2013تطور نسبة التغطية المباشرة 
 مسن/ دينار  2019

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 . أهم األنشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املنشودة للمؤشر: 4 

 ع شت يعع عاةتخ عل اأت  ع  ح ال عا قتم ن علخصع تت  عرت وجتط عا أتأتخ عاربنتخ تا  ن

 اربةتاا ع ارصتترخع ار بتاخعا   مجخ.ع

 اأتتلتبعبلضعا ؤأ ت .ارت اتعع دع تأخع 

 : 2018أش ال البناءات والتهيئة والصيانة والتجهيز املبرمجة لسنة 

 البناءات والتهيئة:

 * البناءات: 

 عل(.ع4.9 علع)اركشفخعالجمشتخعرشمشا  :عع4 حتلاعلةتاعماكزع حت خعا  ة نعمنزطعلع أتبخ:ع  

 هل:ع900:عالتهيئة* 

 هل(.ع400هلعع)اركشفخعالجمشتخعرشمشا  :عع100:ععبمنوبة ا  ة نا اكطعارصحدع اكزع حت خع تبتاخ 

 عل(.ع1.5هل)اركشفخعالجمشتخعرشمشا  :عع500:بالقيروانتبتاخع  تترخعحتمخع اكزع حت خعا  ة نع  

 هل.ع165:عءسوسةتبتاخعا اكطعارصحدع حزطعار  عحع اكزع حت خعا  ة نعع 

 هل.عع135خ:عتبتاخعا  بخع اكزع حت خعا  ة نعلقامبترت 

 أد: 610* التجهيزات: 

 هل.ع190تج   عتجأل زا عا ااكز:ع 

 هل.ع420تجأل زعماكزعع حت خعا  ة نعلمنزطعلع أتبخع)تجأل زعا  بخع تجأل زا عم وشفخ(:ع 
 

 :تحديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر -5 

مل لعارألتت وعا و  شخع دعمؤأ ت عاراحت خع-ع
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 بطاقة مؤشر قيس األداء
 

 1.1.2.3/..ع1.2.3/ع2.3(ع/عع3): عرمز املؤشر -

  :عح لععار فتاا عا عظفخع ا ة ا خعلترسجوعتسمية املؤشر -

 ---:ععتاريخ تحيين املؤشر -

 

 

 

 ا  ة نعالبرنامج الذي يرجع إلي  املؤشر : .1

 . لمتفعا  ة نع دعال تتاعارلتمخالبرنامج الفرعي الذي يرجع إلي  املؤشر )إن أمكن ذلك(:  .2

 تعظتئع اأترمت عكفتاا ع    ا عكبت عار ال.الهدف الذي يرجع إلي  املؤشر:  .3

يب فععساعا ؤواع ع عارااععمالعااصع لمتفعكفتاا ع    ا ععتعريف املؤشر: توضيح املفاهيم: .4

 نعلترسجوع تعظتفألتع دعمةظعمخعاروةمتخ.كبت عار العا ة ا  

 كم /عروت ةععنوع املؤشر: .5

 :عالجملتخع/ع لا اعا اهاع عا أااع عار فعرخالتفريعات .6

 

 
 

 :عمقيسعطريقة احتساب املؤشر .1

 :عكم .وحدة املؤشر .2

ح لعار فتاا عمالعكبت عار العار  عت عتعظتفألتع ا ة ا خععاملعطيات األساسية الحتساب املؤشر:  .3

 لترسجو.

 طريقة تجميع املعطيات األساسية الحتساب املؤشر:   .4

ل تأت ع  ئعاةتخع أت مخع دعالخ مت عا ةجزاعرفت  اعالجملتت ع ا ؤأ ت عارلمعمتخعع -

  الخت خعمالعأبوعار فتاا عا ة ا خعلترسجو.ع

 اتفتأتت عوااكخعل نعالجملتخع ارألتت وعا  وفت اع.ع -

 :ع سصت تت ع لا  خع) لا اعا  ة نعلترون تقمصدر املعطيات األساسية الحتساب املؤشر .5

 مععالجملتخعا كشفخعلتروصافع دعارسجو(.ع

 أةع تععتاريخ توفر املؤشر: .6

عالقيمة املستهدفة للمؤشر .7 عتعظتئعأ  ا ع كفتاا عسعاعد عع300: لتلجملتت ع ا ؤأ ت عم ةت

 .2020ارلمعمتخع الخت خعمععنبت خعأةخع

  يسعمصل خعع-ار ت ع تر عا  عس  وعه صت ألع  ومتإدعم تشت املسؤول عن املؤشر بالبرنامج: .8

   مت عاراحت خ.

 الخصائص العامة للمؤشر -1

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة باملؤشر:  .1

 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف:

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

:  2.1.2. : 3املؤشر

عدد الكفاءات 

املوظفة واملنخرطة 

 بالسجل. 

 

  300 200 100 0 0 0 0 كم 

 

 

ا عظفخعت ع عح لعار فتاا عتحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة باملؤشر:  .2

  ا ة ا خعلترسجوعمقت رخعلتر ةعا عا ةق تخ.
 

 رسم بيانه لتطور البرنامج: .3
 

 تطورعدد كفاءات كبار السن املوظفة واملنخرطة بالسجل

2014 -2020 

 

 
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 أهم األنشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املنشودة للمؤشر:  -4

  حانعلحعاعرشت  حعع-

 تة   ع ماااقخعالجملتت عع-

   وخعتكع نتخعسعطعرامأترمت ع دعكفتاا عكبت عار ال:ععاروع ألت ع اآلرتت رعرا:تةظت عع-

 *عحاألعاروجت بعارةتج خعرلجملتت عارلتمشخعع دعا جتطعام ومتإد.

 *عل  عارق ت عالختصع دعاأترمت عكفتاا عكبت عار ال.

  مخعع*عارشااكخعل نعارق ت عارلت ع ارق ت عالختصع دعمجتطعتعظتئعكفتاا عكبت عار الع د

 ارشةنعارلت .

 تحديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر: -5

م أعأ  اعالجملتت ع ا ؤأ ت عحا عامأوجتلخعرألع افع ارةوت ةعا ا عاعمالع افع -

 ارعلا اع.

 م تربخعار فتاا عارااغبخع دعتعظتئع   اتبتعلاعاازعمترتخع)مةاخعاروةقوع(. -

 حز فعار فتاا عحالعامر ااطعلترسجوع. -

 فت عه عارتسجتوعح  عارو بتقخ. لعبخعارة -
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 بطاقة مؤشر قيس األداء

 .2.1.2.3/ع2.2.3/ع2.3(ع/3:ع)عرمز املؤشر -

 :عح لعا شت يععا ةجزاع دع  ت علح عارق  ا .تسمية املؤشر -

 ---:ععتاريخ تحيين املؤشر -

 
 

 

 
 ا  ة نالبرنامج الذي يرجع إلي  املؤشر :  .1

  لمتفعكبت عار الع دعال تتاعارلتمخالبرنامج الفرعي الذي يرجع إلي  املؤشر )إن أمكن ذلك(:  .2

 لح عه ش خعارةعاليعارنبت  خ.الهدف الذي يرجع إلي  املؤشر:   .3

رمع  تخعروق   ع امألععساعا ؤواع ع عتاك زعرعاليعنبت  خعتعريف املؤشر )توضيح املفاهيم(:  .4

ع ت حت ع عارا ال عمال عمم ال عهك  عح ل ع اأوق تب ع موم زا عموةعحخ ع ترقتفتخ عتاايبتخ ه ش خ

 أ  ا عرعاليعنبت  خع ا ع صع تخعا ومتحتخعمألةتخ.

 كم ع/عروت ةعنوع املؤشر:  .5

 الجملتت عارلتمشخع دعمجتطعا  ة نالتفريعات:  .6

 
 

 
 

 :عمقيساملؤشر طريقة احتساب .1

 كم وحدة املؤشر:  .2

  اتفتأتت عارشااكخاملعطيات األساسية الحتساب املؤشر:   .3

 اروقت  اع عل ت ا عا وتبلخعطريقة  تجميع املعطيات األساسية الحتساب املؤشر: .4

 سصت تت ع لا  خع) لا اعا  ة نعوعا ة  بتت ععمصدر املعطيات األساسية الحتساب املؤشر: .5

 الجألع خع(ع عالجملتت عارلتمشخع دعمجتطعا  ة نع.

 أةعي عتاريخ توفر املؤشر: .6

رتل تعنبت  تعرمع  تتعروق   عه ش خعتاايبتخع ترقتفتخعع21 س ااعالقيمة املستهدفة للمؤشر:  .7

 .ع2020أةخععموةعحخع موم زاع اأوق تبعهك  عح لعمم العمالعارا العمععمع  

عم تشت املسؤول عن املؤشر بالبرنامج:  .8 ع  ومتإد عه صت أل عا  عس  و ع تر    يسعع-ار ت 

 مصل خع  مت عاراحت خ.

 
 

 

 الخصائص العامة للمؤشر -1

 

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة باملؤشر: .1

 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف  

وحدة 

 القيس

 انجازات
 تقديرات

 إنجازات
 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

: عدد 2.1.2.3املؤشر 

املشاريع املنجزة في 

 إطار دعم القدرات.

 06 06 06 03 00 0 0 كم ع

 

 عتحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة باملؤشر: .2

ع عع21م  تخ ع ترقتفتخ عتاايبتخ عتعااعه ش خ عرمع  تخ عنبت  خ علةعالي عحا ع م خ ع أتل ا موةعحخ

 اأوق تبعهك  عح لعمالعارا العمقت رخعلة ش خعارةعاليع دعار ةعا عار تلقخ.
 

 رسم بيانه لتطور البرنامج: .3

 تطور عدد املشاريع املنجزة في إطار دعم القدرات                     

2014-2020 

 

 
 

 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 أهم األنشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املنشودة للمؤشر:   .4

  حانعلحعاعرشت  حع -

 ل ت ا عا وتبلخع ا اااقخعارفةتخعرلجملتت عا شااخعحا عم ت  عرعاليعنبت  خ. -

  لاا عاتفتأتت عوااكخ -

 ضبطعا لت   عا ا لتخعرشةتليعارنبت يعارةمع جد -

 ضبطعلارتمةعارنشتط -

 ت ع اعه ش خعارةعاليعارنبت  خع ماام بتعمععاسوتت ت عكبت عار الع  صع تتتب . -

 

 :عتحديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشر .5

 م أعاست ا عتةفتسع  لرتمخعا  ش خعا   مجخ. -

    خعه اافعارشااكخع ارتزامأل علتةفتسعمكعرت عا شا  . -

 تعااعاأل ت عارال عحا عم وعأعاأللا ا عالجألع خع وتبلخعارةعاليعارنبت  خ. -
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 بطاقة مؤشر قيس األداء

 1.2.2.3/ع2.2.3/ع2/عع(ع3:ع)رمز املؤشر -

 :عح لعار  امةع ا شوقتت عاروعحع خعسعطعتاص نعسقعقعكبت عار ال.عتسمية املؤشر -

 .2017هكوعباعتاريخ تحيين املؤشر :  -

 
 

 
 

 ا  ة نعالبرنامج الذي يرجع إلي  املؤشر: .1

 إدماج املسنين في الحياةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إلي  املؤشر )إن أمكن ذلك(:  .2

 العامة. 

   شاعثقتاخعسقعقعكبت عار ال.عالهدف الذي يرجع إلي  املؤشر: .3

عكبت عار العتعريف املؤشر: توضيح املفاهيم .4 عسقعق ع شاعثقتاخ عا ؤواع ع  ععسا عيب ف ع ع :

 مكتااخع وعهوكتطعارومت زعحا عهأتاعار الع ارةع عام ومتإد.عحا اعحا عسمت خعكبت عار الع دع

 ع ع ع ترطع  أتاعتصع عل تتاعهأا خع مجوملتخعم وقااع مو تمةخ.ع ضلتت عار ب   .

 :عكم نوع املؤشر .5

 ارعلا اع ا ة  بتت عالجألع خ.التفريعات:   .6

 
 

 

 
  مقيسعطريقة احتساب املؤشر: .1

 كتفأل/  كم عوحدة املؤشر: .2

 الخ خعاألتصترتخع دعأ ت ععا  ة نععاملعطيات األساسية الحتساب املؤشر:  .3

عاروعحع خععطريقة تجميع املعطيات األساسية الحتساب املؤشر .4 ع ع ار  امة عا شوقتت  عح ل :

 ا ةجزاع.ع

 ارعلا اع ا ة  بتت عالجألع خ..مصدر املعطيات األساسية الحتساب املؤشر:  .5

 أةع تععتاريخ توفر املؤشر: .6

 كبت عار ال.عتاص نعسقعق القيمة املستهدفة للمؤشر:  .7

عم تشت املسؤول عن املؤشر بالبرنامج:  .8 ع  ومتإد عه صت أل عا  عس   عمصل خع- تر    يس

   مت عاراحت خ.

 

 الخصائص العامة للمؤشر-1

 التفاصيل الفنية للمؤشر   -2
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة باملؤشر:  .1

 

 

:عارولا ئعل  امةعا  ة نع  شاعثقتاخعتحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة باملؤشر .2

 سمت خعكبت عار ال.سقعقعكبت عار الع ارت ع قع جشخع
 

 رسم بيانه لتطور البرنامج: .3
 

 ت ع عح لعار  امةع ا شوقتت عاروعحع خعسعطعتاص نعسقعقعكبت عار ال.

 2020-عع2014

 

 
 
 

0

0,5

1

1,5

 : 2.2.3الهدف.

وحدة 

 القيس

 انجازات
 تقديرات

 إنجازات
 تقديرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 ع: 1.2.2.3املؤشر

ح لعار  امةع ا شوقتت ع

اروعحع خعسعطعتاص نع

 سقعقعكبت عار ال.

 

 10 7 5 لارتمةع     كم ع

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 أهم األنشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املنشودة للمؤشر:   -2

  روتفع م خع وألت  خع)تشفز خع /ه ع  احتخ(. -

  روتفعملشقت عتعحع خعتا ي تخ. -

م ع ت ععتلاخع ع عارولا ئعلم وشئعار  امةعا ع ألخع ع عكبت عار الع الخ مت ع ح الع -

 ا   ااعرفت  تب .

 تةظت ع ع عتا يس  علمةتأبخعارتع عارلترم ع ةتع خعارلةئعض عكبت عار ال. -

 تةظت عمشوقتت ع  ةتخع  ألع خعرشولا ئعلمجشخعسمت خعكبت عار ال. -
 

 :حديد أهم النقائص املتعلقة باملؤشرت -3

     عأةلموعحا عتاقتقه.عمؤوا ع -
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بطاقات مؤشرات قيس األداء  4-4  

القيادة والمساندة لبرنامج  
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 بطاقة مؤشر قيس األداء

      1.1.4.1: رمز المؤشر
 التكوين السنوي.تحسين نسبة إنجاز مخطط :  تسمية المؤشر -
 : ديسمبر من كل سنة تاريخ تحيين المؤشر -

 
 

 

 برنامج المساندة والقيادة  :البرنامج ال ي   يرجع إليه المؤشر .1
 اإلشراف والمساندة والمتابعة   / .البرنامج الفرعي ال ي يرجع إليه المؤشر .2
 في الموارد البشريةالهدف ال ي يرجع إليه المؤشر: تحسين التصرف  .3
تعريف المؤشر: الهدف من اعتماد ه ا المؤشر هو قياس مدى قدرة اإلدارة وتقييم  .4

أدائها فيما يتعلق بإنجاز مخطط التكوين السنوي آخ ين بعين االعتبار الموارد 
المالية المخصصة للغرب واإلمكانات اللوجستية المتوفرة  وما له ا البرنامج السنوي 

ر إيجابي على الرفع من تنمية كفاءات اإلطارات واألعوان وتحيين للتكوين من أث
معارفهم في مجاالت العمل وتطوير قدراتهم مما ينعكس إيجابيا على أداء األعوان 

 ويحفزهم على مزيد العطاء والمثابرة
 نوع المؤشر: كمي .5
 وية.التفريعات:اإلدارة المركزية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر والمندوبيات الجه .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخصائص العامة للمؤشر 
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 طريقة احتساب المؤشر:عدد البرامج المنجزة/العدد الجملي للبرامج الم كورة بالمخطط.

 وحدة المؤشر: نسبة مائوية .07
المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:نسبة إنجاز مخطط التكوين السنوي بالنسبة  .08

 للسنوات الفارطة
الحتساب المؤشر: مصدر إداري: إدارة الموارد  األساسيةطريقة  تجميع المعطيات  .09

 البشرية
 الحتساب المؤشر: مصدر إداري: إدارة الموارد البشرية األساسيةمصدر المعطيات  .10
 تاريخ توفر المؤشر: ديسمبر من كل سنة .11
 2018سنة   %90القيمة المستهدفة للمؤشر:  .12
 .بالبرنامج: مدير الموارد البشريةالمسؤول عن المؤشر  .13
 

 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1
مؤشرات قيس  

 أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

: المؤشر
1.1.4.1 
 

إنجاز تحسين نسبة 

التكوين  مخطط

 السنوي

نسبة 

 مائوية

56.25% 43.75% 91.66% 00% 70% 80% 90% 

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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 تحليل والتعليق على النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:.2
بعين  باألخذتسعى إدارة الموارد البشرية إلى تحسين نسبة إنجاز مخطط التكوين السنوي 

اللوجستية المتوفرة قصد المرور من نسبة  واإلمكانياتاالعتبار االعتمادات المالية المرصودة 
وتم اعتماد هذا المؤشر على األس  ، 2018سنة  % 90إلى  2011من سنة 56.25%
 التالية :

  إن اعتماد نسبة إنجاز مخطط التكوين في اآلجال من شأنه أن يمد اإلدارة
عدد من  الالزمة حول نسبة التأطير وبالتالي تحسين النسبة كل سنة بالترفيعبالمعلومات 

المنتفعين من التكوين كما تؤدي إلى الرفع من مهارات وكفاءات المعنيين بالتكوين والتأطير 
 مما يرفع مردوديتهم في العمل.

   لكي نتمكن من برمجة االعتمادات المالية الضرورية إلنجاز مخطط التكوين بعنوان
السنوات المقبلة إذ أن عدم التحكم في نسبة إنجاز مخطط التكوين من شأنه أن يؤدي إلى 
رصد اعتمادات لفا دة البرنامج لكن دون استعمالها فعليا بعنوان السنة المالية التي تم رصد 

 .االعتمادات فيها
 رسم بياني لتطور البرنامج:.3
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 مؤشرات قيس أداء الهدف
 

 تحسين نسبة إنجاز مخطط التكوين
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .4
 

 عن استشارات لتأمين الدورات التكوينية المبرمجة بمخطط التكوين في آجالها. اإلع ن
 تحديد أهم  النقائص المتعلقة بالمؤشر.5
 

 لتأمين دورات تكوينيةعدم توفر المعدات والوسائل االعتمادات المطلوبة 
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 بطاقة مؤشر قيس األداء

      1.1.4.2: رمز المؤشر -
االنتدابات خ ل السداسي الثاني من السنة المالية إنجاز تحسين نسبة :  تسمية المؤشر -

 المعنية
 : ديسمبر من كل سنة تاريخ تحيين المؤشر -

 
 

 
  برنامج المساندة والقيادة : إليه المؤشريرجع البرنامج ال ي  .1
 اإلشراف والمساندة والمتابعة   /البرنامج الفرعي ال ي يرجع إليه المؤشر2
 تحسين التصرف في الموارد البشريةالهدف ال ي يرجع إليه المؤشر: 3
هو قيا  مد  قدرة اإلدارة وتقييم  الهدف من اعتماد هذا المؤشرؤشر: تعريف الم-4

 واألسرة المرأةأدا ها فيما يتعلق باالستجابة إلى حاجيات كافة الهياكل الراجعة وزارة 
اإلداري وذلح عبر االنتدابات  من موارد بشرية ضمانا لحسن سير العمل والطفولة

ضبطه بقرار بالمناظرات الخارجية استنادا إلى ما تمت المصادقة عليه بقانون المالية و 
ضبط عدد ونوع الخطط المراد سد الشغور بها عن طريق االنتداب، فالمقصود بإنجاز 
االنتدابات في اآلجال هو التوصل إلى انتداب كافة الخطط المرخص فيها بقانون المالية 

 في السنة المالية المعنية.
 نوع المؤشر: كمي  5
 لها بالنظر والمندوبيات الجهوية.التفريعات:اإلدارة المركزية والمؤسسات الراجعة  6

 
 

 
 

 الخصائص العامة للمؤشر -9
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 المرأةفي اآلجال/حاجيات الوزارة  االنتدابات التي تمت عددطريقة احتساب المؤشر:1
 .من انتدابات مصادق عليها بقانون مالية السنة المعنية والطفولة واألسرة

 نسبة ما ويةوحدة المؤشر: 2
 األساسية الحتساب المؤشر:المعطيات 3
مصدر إداري: إحصا يات تتعلق تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: طريقة 4

 باالنتدابات المنجزة مقارنة بما هو مصادق عليه بقانون مالية السنة المعنية
 إدارة الموارد البشريةالحتساب المؤشر:  األساسيةمصدر المعطيات 5
 السنة المالية آخرتاريخ توفر المؤشر: 6
 2018سنة  %60القيمة المستهدفة للمؤشر: 7

 .الموارد البشرية مديرالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج: 8
 

 
 
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:.1

مؤشرات قيس  

 أداء

 الهدف

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 التفاصيل الفنية للمؤشر -2

 قراءة في نتائج المؤشر -3
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      1.1.4.2: المؤشر
تحســــــــــــــين نســــــــــــــبة 

االنتــــــــدابات المنجــــــــزة 

خــــــــــــ ل السداســــــــــــي 

الثـــــــاني مـــــــن الســـــــنة 

 المالية المعنية

نسبة 

 مائوية

28.57% 20% 00% 

لم يتم 

برمجة 

انتدابات في 

سنة 

2014 

%0 

لم تتم برمجة 

 انتدابات

40% 50% 60% 

تساوي  2013االنتدابات المنجزة في اآلجال أي خالل السداسية الثانية من سنة  نسبة:م حظة

والتي لم يصدر األمر  2012نظرا لتكفل اإلدارة بإنجاز االنتدابات المبرمجة بعنوان سنة  20%

المالية وزارة ، وكذلح بسبب تعليق 2013المتعلق بتحديد اإلجراءات المتعلقة بها إال في جانفي 

 .2013تدابات المبرمجة بعنوان سنة لجميع االن

 2014نظرا لعدم برمجة انتدابات بعنوان سنة  %00هي  2014وبالنسبة لسنة 

 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:.2
 

تسعى إدارة الموارد البشرية من خالل هذا المؤشر إلى تحسين نسبة إنجاز االنتدابات المبرمجة 

وهو ما يمثل خير دليل على قدرة اإلدارة على االستجابة  مالية معينة في نف  السنة بعنوان سنة

لحاجيات الهياكل المعنية وتوفير ما يلزمها من موارد بشرية ضمانا لحسن سير العمل اإلداري 

وقادرة على الرقي به وتطويرا عمال بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وعدم تعطيل العمل 

هذا من جهة، ومن جهة أخري إلى االستجابة لحاجيات كافة الهياكل الراجعة بالنظر اإلداري 
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 % 28.57في أسرع اآلجال وذلح عبر الترفيع من النسبة من  وزارة المرأة واألسرة والطفولةإلى 

 .2018سنة  % 60إلى  2012سنة 

 رسم بياني لتطور البرنامج:.3
 

 
 
 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .4

إعداد قرارت تتعلق بضبط كيفية تنظيم وفتح المناظرات الخارجية لالنتداب في أول السداسي  -
 .قصد التمكن من إنجازها في اآلجال المطلوبة الثاني من السنة المالية المعنية

ناظرات الخارجية مباشرة إثر اإلعالن إعداد قرارات ضبط تركيبة اللجان المشرفة على الم -
 عن فتح المناظرات.

التزود باللوازم المكتبية في آجال معقولة قبل فتح المناظرات تالفيا لمشاكل المتعلقة طلب  -
 .باإلعداد المادي للمناظرات

 :تحديد أهم  النقائص المتعلقة بالمؤشر.5
 حدود وانحرافات المؤشر:
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تحسين نسبة االنتدابات المنجزة خالل 
 السداسي الثاني
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  بآجال التأشير على قرار ضبط الخطط المخصصة لالنتداب هذا المؤشر ارتباط
 فتح المناظرات الخارجية المرخص فيها.و والتأشير على قرارات ضبط كيفية تنظيم 

  ارتباط هذا المؤشر باجتماع اللجان الخاصة بالمناظرات وخاصة تفرع منظور وزارة
 .المرأة واألسرة والطفولة في ر اسة الحكومة لحضور أعمال اللجان

  ارتباط هذا المؤشر بإمكانية تعليق االنتدابات المبرمجة بعنوان سنة مالية إلى أجل
 .2013غير محدد مثلما هو الشأن بالنسبة لالنتدابات المبرمحة سنة 

  اليعك  المؤشر االنتدابات المنجزة في إطار تسوية بعض الوضعيات
 اإلدارية)عملة الحضا ر مثال(

 الستثنا ية التي يمكن الترخيص فيها من قبل الهي ة اليعك  المؤشر االنتدابات ا
 العامة للتصرف في ميزانية الدولة وذلح بعد المصادقة على قانون المالية
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      2.1.4.1: رمز المؤشر -

 : عدد الفضاءات المعنية  بالتهيئة والبناء و التجديد باإلدارة المركزية تسمية المؤشر -

 :أخر كل سنةتاريخ تحيين المؤشر -

 
 

 
 

 

 القيادة والمساندةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : .13

البناءات البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .14

 والتجهيز

 تحسين البنية التحتية  إليه المؤشر:الهدف الذي يرجع  .15

في إطار ما تشهده  وزارة المرأة واألسرة تعريف المؤشر:  .16

والطفولة من تطور في  حرصت على تطوير وتجديد بناءاتها و تعزيز تدخالتها في 

 .ميدان الصيانة لضمان االستعالل األمثل للموارد

 نتائج مؤشرنوع المؤشر: .17

 .اإلدارة المركزيةالتفريعات: .18

 
 
 
 

  تقدم االنجاز الكميطريقة احتساب المؤشر:  .1

 نسبة مائوية وحدة المؤشر: .2

 مؤشر قيس األداءبطاقة 

 

 الخصائص العامة للمؤشر .1

 

 التفاصيل الفنية للمؤشر .2
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متابعة انجاز المشاريع حسب المخططات المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3

 الزمنية بالنسبة للبناءات.

متابعة وصول التزود        طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .4

 الفواتير و محاضر التسليم.و

 تقارير المصالح المختصةمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5

 أخر كل سنة ماليةتاريخ توفر المؤشر:  .6

 النسبة المبرمجة للتقدم الخاصة بكل سنة ماليةالقيمة المستهدفة للمؤشر: .7

 ءات والتجهيزمدير البناالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8

 
 
 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .8
 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

عدد الفضاءات المعنية  
بالتهيئة والبناء و التجديد 

 باإلدارة المركزية
 

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2012 2013 201

4 

2015 2016 2017 2018 

                      2.1.4.1:المؤشر 

عدد الفضاءات المعنية  
بالتهيئة والبناء و التجديد 

 باإلدارة المركزية
 

 0 0  أد755 أد230 0 0 0 التكلفة

النسبة 

 المائوية

0 0 0 23% 77% 0 0 

 
 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .5

إدارة البناءات والتجهيز من خالل هذا المؤشر إلى تحسين نوعية الفضاءات تسعى 
 المتقادمة بمرور الزمن إلى جانب إحداث فضاءات تقنية جديدة قادرة على استيعاب

 قراءة في نتائج المؤشر  .3

 



 

182 
 

التظاهرات )تهي ة قاعة متعددة االختصاصات ( والمحافظة على األرشيف في ظروف 
 تقنية مواكبة للعصر وللتكنولوجيات الحديثة.

وقد تم طلب هذا االحداثات بناءا على معطيات استشارية دقيقة تتعلق بالدراسات الفنية 
إلى جانب التقديرات المالية المضبوطة والتي ستضمن االنجاز السليم وصرف 

 االعتمادات في اآلجال المضبوطة. 

 رسم بياني لتطور البرنامج: .6
 

 
 
 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .7
 

 االعتمادات المطلوبة السنة المالية األنشطة المؤشرات

     2.1.4.1: المؤشر 

ءات المعنية  الفضا

بالتهيئة والبناء 

التجديد باإلدارة و

 35.000 2016 تبييض الوزارة 

  تهيئة وتجديد
 الشبكة الكهربائية

2016 200.000 

  تهيئة وتجديد شبكة
 الحماية  من الحرائق

 

2016 200.000 

  تجديد و صيانة
 الوحدات الصحية

2016 30.000 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 مؤشرات قيس أداء الهدف
 

 نسبة تقدم االنجاز
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 المركزية

 

  صيانة  مصعد
 الوزارة

2016 100.000 

 150.000 2016 تهيئة  واجهة الوزارة

 
 :تحديد أهم  النقائص المتعلقة بالمؤشر .8

 
الكافي من الموارد البشرية الالزمة لإلحاطة بجميع جوانب التنفيذ من تتمثل أهم النقائص في عدم توفر القدر 

 إعداد الملفات إلى المتابعة.
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 2.1.4.2  :رمز المؤشر      

 باإلدارة المركزية نسبة تجديد وتدعيم التجهيزات:  تسمية المؤشر 

  أخر كل سنة مالية:المؤشرتاريخ تحيين 

 
 

 

 
 

 

 القيادة والمساندةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر : .1

 البناءات والتجهيزالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .2

 تجديد وتدعيم التجهيزات باإلدارة المركزية الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3

الموارد البشرية ،تحرص  وزارة المرأة واألسرة والطفولة  نظرا لنمو تعريف المؤشر:  .4

األسرة على تطوير  التجهيزات وتجديدها لضمان االستعالل األمثل لهذه للموارد في 

 .أحسن الظروف

 تجديد وتدعيم التجهيزات نوع المؤشر: .5

 اإلدارة المركزية .التفريعات: .6

 
 
 
 

 تقدم االنجاز الكميطريقة احتساب المؤشر:  .1

 مؤشر قيس األداءبطاقة 

 

 الخصائص العامة للمؤشر .2

 

 التفاصيل الفنية للمؤشر .3
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 نسبة مائوية وحدة المؤشر: .2

 متابعة انجاز الصفقات واالستشارات.المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3

متابعة وصول التزود       طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .4

 الفواتير و محاضر التسليم.و

 تقارير المصالح المختصةالحتساب المؤشر:مصدر المعطيات األساسية  .5

 الى جانب اآلجال التعاقدية مع المزودين أخر كل سنة ماليةتاريخ توفر المؤشر:  .6

 النسبة المبرمجة للتقدم الخاصة بكل سنة ماليةالقيمة المستهدفة للمؤشر: .7

 مدير البناءات والتجهيز المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8

 
 
 
 
 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1
 

 مؤشرات قيس  أداء

 الهدف

 نسبة تجديد وتدعيم التجهيزات

 

وحدة 

 القيس

 تقديرات  انجازات 

 إنجازات

 تقديرات

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

      2.1.4.1: المؤشر 
 وتدعيم التجهيزاتنسبة تجديد 

 

 10 أد 38 0 0 التكلفة

  أد

147 

 أد

45  

 أد

50 

 أد 

النسبة 

 المائوية

0 0 13 3.5 50 15.5 18 

 

 
 تحليل وتعليق النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

تسعى إدارة البناءات والتجهيز من خالل هذا المؤشر إلى تدعيم وتجديد تجهيزات الوزارة 
 مة للعمل خاصة وان الوزارة تشهد تزايدا متواصال للموارد الظروف المالوذلح لتوفير 

 البشرية 

 قراءة في نتائج المؤشر  .4
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سنوات حيث تتطور نسبة  5ووفقا للتقديرات تسعي اإلدارة لتطبيق برمجة تمتد على 
بنسب سنوية  2018و 2013تجديد وتدعيم التجهيزات خالل المدة المتراوحة بين 

 .2018سنة  %18لتصل الى  %13مختلفة,من 
 رسم بياني لتطور البرنامج: .3

 
 

 
 
 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .4
 

 االعتمادات المطلوبة السنة المالية األنشطة المؤشرات

 2.3.4 المؤشر:

نسبة تجديد وتدعيم 

  التجهيزات

 100.000 2016 اقتناء أثاا 

  تجهيزات سمعية
 بصرية

2016 15.000 

  لفائدة اقتناء ستائر
القاعة متعددة 

 االختصاصات والمكاتب
 

2016 10.000 

 اقتناء أجهزة تكييف 
 

2016 15.000 

  تجديد ودعم اآلالت
 الناسخة

2014 15.000 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 نسبة تجديد وتدعيم التجهيزات 

 نسبة تجديد وتدعيم التجهيزات 
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 تحديد أهم  النقائص المتعلقة بالمؤشر: .5

تتمثل أهم النقائص في عدم توفر القدر الكافي من الموارد البشرية الالزمة لإلحاطة 
 التنفيذ من إعداد الملفات إلى المتابعة. بجميع جوانب
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 بطاقة مؤشر قيس أداء 
 

 1  1  2  4رمز المؤشر:  -
 تسمية المؤشر: نسبة التعطية بالشبكة الداخلية -
 تاريخ تحيين المؤشر: آخر كل سنة  -
 

Iبطاقة مؤشر قيس أداء /  

 
 القيادة والمساندةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  -1
 البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: األساليب واإلعالمية-2
الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تطوير البنية األساسية المعلوماتية والخدمات عن -3

 بعد

 تعريف المؤشر: نسبة  -4

 indice de résultatنوع المؤشر : مؤشر نتائج /  -5

 indice d’efficienceلية  / طبيعة المؤشر: مؤشر فاع -6
حسب صنف المؤسسات )مندوبيات جهوية للمرأة  –التفريعات : حسب الواليات  -7

 مؤسسات طفولة(. –واألسرة 
  

II التفاصيل الفنية للمؤشر / 

 
 Nombre de structures ayant bénéficié de :طريقة احتساب المؤشر: -1

R I  Nombre de structures à bénéficier de R I  
 وحدة المؤشر: مأوية  -2
 المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: جذاذة تقنية صادرة عن المقاول  -3
طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: موافاة إدارة التنظيم  -4

شعال التركيز الصادرة المتعلقة بانجاز أ واألساليب واإلعالمية بالجذاذات التقنية 
 عن المقاول  

 تاريخ توفر المؤشر : شهر ديسمبر  -5

 %100القيمة المستهدفة للمؤشر :   -6
 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: سميرة بن حسين  -7
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 قيس  أداء مؤشرات

 الهدف

تطوير البنية األساسية المعلوماتية 
 والخدمات عن بعد

 

 

  انجازات الوحدة
2015 

 تقديرات
2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 : 1  1  2  4المؤشر: 

 نسبة التغطية بالشبكة الداخلية
 38.4% 52.2% 66.8% 71.6% 100% 100% 100% 

III  قراءة في نتائج المؤشر 
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 بطاقة مؤشر قيس أداء 

 

 
 2  1  2  4: رمز المؤشر -
 : نسبة التعطية بالشبكة اإلدارية المندمجةتسمية المؤشر -
 : آخر كل سنةتاريخ تحيين المؤشر  -
 

I بطاقة مؤشر قيس أداء / 

 
 : القيادة والمساندةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر -1
 : األساليب واإلعالميةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر-2
 : تطوير البنية األساسية المعلوماتية والخدمات عن بعدالذي يرجع إليه المؤشر الهدف-3

 : نسبة تعريف المؤشر -4

 indice de résultat: مؤشر نتائج /  نوع المؤشر -5

 indice d’efficience: مؤشر فاعلية  / طبيعة المؤشر -6
 –لمرأة واألسرة : حسب صنف المؤسسات المستهدفة )مندوبيات جهوية لالتفريعات  -7

 مؤسسات عمومية(.
  

IIالتفاصيل الفنية للمؤشر /  

 
   Nombre de structures ayant  bénéficié de RNIA ::طريقة احتساب المؤشر -1

Nombre de structures à  bénéficier de RNIA  
 : مأوية وحدة المؤشر -2
: فاتورة شركة تالكوم وفاتورة المركز الوطني المعطيات األساسية الحتساب المؤشر-3

 لإلعالمية  
: موافاة إدارة التنظيم واألساليب طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر -4

 واإلعالمية بفاتورة شركة تالكوم 

 : شهر ديسمبر  تاريخ توفر المؤشر -5

 %100:  القيمة المستهدفة للمؤشر -6
 : السيد محمد رؤوف الزائر  بالبرنامج المسؤول عن المؤشر -7
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1

 
 

 
 : نسبة التغطية بالشبكة الداخلية1مؤشر 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III  قراءة في نتائج المؤشر 
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 : نسبة الربط بالشبكة اإلدارية المندمجة2مؤشر
 

 
 

 

 


