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-2022وسط املدى يف اطار مت  2022ة  ى األداء لسنوزارة املراة و االسرة وكبار السن  و املشروع السنوي للقدرة عل حول إعداد  ميزانية وع :ــــــــــــاملوض
2024. 

 2020و املتعلق ابعداد ميزانية الدولة لسنة  2020ماي 14بتاريخ  16السيد رئيس احلكومة عددمنشور  املرجع :

  2021تقدير عدد األعوان إىل حدود ديسمرب  وو اطار نفقات متوسط املدى  2022جداول العداد ميزانية سنة  - املصاحيب :
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 حتية بعد،

ظر لعاملي والرتاجع املنتااالقتصادي  دها الوضعاالقتصادي واالجتماعي وذلك ابعتبار التغريات اليت يشهحتدايت وصعوابت هيكلية على املستوى اليوم  تونس تواجه

و االقتصاد نه تداعيات منتظرة على نسق منمما سيرتتب ع ةالصعب ةاملناخي التغريات جانب إىل "COVID19املستجد  " فريوس كوروان"بعد تفشي لنسق النمو خاصة 

 الوطين.

سهام يف اجملهودات لإل, بذل كّل ّل من موقعهكجلميع,  , فإّن دّقة الوضع حتتم على االتحكم يف التوازانت العامة للمالية العموميةك, وحرصا على مزيد وتبعا لذل

 اليت تشهدها املالية العمومية . التخفيف من حّدة الضغوطات

I/ 2024-0222املدى  يف اطار متوسط 2202سنة املهمة ل عداد  مشروع ميزانية التوجهات الرئيسية ال :  

ها آاثر و احلّد من    "COVID19تجد املس "فريوس الكوروانالدولة والتقليص من التداعيات السلبية لــجائحة " معاضدة جمهوداتمواصلة   إطاريف

ة للفت ولوايت الوزارة ا ألتنفيذ و  سنساء وكبار النأطفال و الفئات االجتماعية يف وضعية هشاشة من  خمتلف  و األسرعلى  واالقتصاديةمنها االجتماعية  اجلانبية 

 مببدأ ضماانو  جالييز بني النساء و الر وعدم التم كافؤ الفرصاملراعية للمساواة و ت  ضمن أهدافها اإلسرتاتيجية حتقيقا لرؤيتها على املدى  القريب  و املتوسطو  الراهنة

 :جهات التاليةالتو عند ضبط حاجياتكم  إىل اآلخذ بعني االعتبار   ندعوكمفإننا  ها تدعيم مواردو يزانيةامل دميومة احلفاظ على

إعداد مشروع ميزانية عند   منه 18ل وخاصة الفص  2019فيفري  13املؤرخ يف  15تطبيق مقتضيات القانون األساسي اجلديد للميزانية عدد مواصلة   -

بني  املراعية للمساواة و تكافؤ الفرصؤشرات سنوات(  وفقا لالهداف و امل 03ويف اطار  متوسط  املدى ) 2022نة مهمة املراة و االسرة و الطفولة و كبار السن لس

 ,تراعي اهداف التنمية املستدامةو و دون متييز بني  خمتلف  فئات اجملتمع   النساء و الرجال

ارد بقرار عداد قانون املالية للسنة والتبويب الو إروزانمة واملتعلق بضبط  2019مارس  15ضرورة احرتام اآلجال الواردة بقرار السيد وزير املالية املؤرخ يف  -

  واملتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة 2019أفريل  10السيد وزير املالية املؤرخ يف 

 ربانمجام رئيس المهاملتعلق بضبط  2019نوفمرب  14املؤرخ يف  2019لسنة  1067األمر احلكومي عددمقتضيات  تفعيل  -

د ار االعداطامشروع ( يف  نشاط فرعي / االساسي للميزانية ) نشاط/ و حتيني مرجعية االنشطة وفقا للقانون  إطار األداء لرباجمكم احلفاظ على استقرار -

 للمحاسبة العامة و احملاسبة التحليلية

وفقا  ة الدولةها  ترتيبيا مبيزانيحقة ميزانيتة امللية و اجلهوية و املؤسسات  العمومياملرخص فيهم للمهمة  مبصاحلها املركز  ضبط العدد اجلملي لألعوان-

 من القانون األساسي للميزانية  70و 48و 45ملقتضيات الفصول 

ة عن الناجتلنفقات او   للنفقات اإللزاميةاألولوية  إبعطاء  2024-2022القطاعي لسنة  إطار النفقات املتوسط املدى يف 2022اعداد ميزانية سنة  -

 ,عنها ة املعلنالقرارات و اإلجراءات  احلكوميو  املشاريع املتواصلةو  التعهدات السابقةجماهبة ااثر " الكوروان" و 

 (جهيزناءات و التمدير البابلتنسيق مع املركز الوطين لالعالمية) منظومة "اجناز"تركيز واصلة اختاذ كل التدابري الضرورية مل -           
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من قبل رئيس برانمج القيادة و املساندة )ادارة شؤون املالية( على ضوء   2020لسنة ميزانياهتا ترتيبا مبيزانية الدولة  امللحقة تقييم تنفيذ ميزانية املؤسسات العمومية -           

 مؤشر عليه من طرف احملاسب العمومي املختص ,كشوفات التنفيذ 

انمج القيادة و ق مع رئيس بر الربامج ابلتنسي من قبل رؤساءإعداد تقرير وللسنوات  اجلهات وحسب الربامجحسب  مارتنفيذ نفقات االستث تقييم -

 ند االقتضاء,اب التعطيل عان اسباملساندة مع بيان املشاريع  املنجزة  و املشاريع  املتواصلة و نسبة االجناز و املشاريع  املعطلة  مع  بي

إدارة  من  ضمن التقرير املعد  وحسب اجلهات  امجرب الحسب ع بيان نسبة  املشاريع املنجزة م  2020-2016التنمية اجناز  خمطط تقييم   -

 ,2025-2021مالمح خمطط التنمية مع حتديد  التخطيط و الربجمة

 ملركزي و اجلهوي,ستوى اى املومة الربامج  علحلوكمة  التصرف و ضمان دمي  جلان املتابعة و التقييم ملختلف املشاريعاحداث   -

 ارة,  يات السياسات العمومية  للوز صمن ميزان وعدم التمييز  مقاربة املساواة و تكافؤ الفرصمواصلة اعتماد  -

 ,لةلشامعلى الفقر والتهميش والتمييز ودفع التنمية اللقضاء  17وخاصة اهلدف 2030-2016للفرتة  أهداف التنمية املستدامةاألخذ بعني االعتبار  -

  املرأة و األمن و السلمول ح 1325 القرار االمميلتنفيذ ضمن اخلطة القطاعية "عمارحمور اإلغاثة وبناء السالم وإعادة اإل" تفعيل -

ع  و املخططات و املشاري السرتاتيجياتلنوع االجتماعي ضمن اامع مراعاة  والتغيريات املناخية ادارة االزمات واالوبئة و الكوارثادراج حمور -

 ,2025-2021القطاعية املزمع اعدادها  يف خمطط التنمية 

 ,وافعهاأسباهبا ود والرجوع على املتعلقة بوجود فوارق بني الفتيات/النساء والفتيان/الرجال حتديد اإلشكالياتالقطاع و  تشخيصمواصلة   -

 وضعية هشاشة, الفئات يف تلفخم كنيمتو  دعم و مرافقةابخلصوص  ذات صبغة اجتماعية  تشمل للقيام إبجراءات احتوائية املطلقة إعطاء األولوية -

فتيات يف وضعية لنساء و اللشمويل لاالدماج  و االحاطة و التعهد  ااجل   مناعداد خطة  عمل  تشمل أنشطة و تدخالت و مشاريع و ميزانية -

 هشاشة،

 ,التهميش ولعالية و اليت تعاين من الفقر اافة السكانية لفائدة اجلهات و املناطق و األحياء ذات الكثضبط تدابري اجيابية  -

II/  0242-2022املدى  يف اطار متوسط 2202منهجية اعداد  مشروع ميزانية سنة   

ل , فإنه يتعني أخذ ك 2019فيفري  13املؤرخ يف  2019لسنة  15هي السنة الثانية لتطبيق القانون األساسي للميزانية عدد  2022ابعتبار أن سنة 

األخذ بعني  علىسي للميزانية  مع التأكيد حسب الصيغ واألحكام اجلديدة اليت وردت ابلقانون األسا 2022سنة  ميزانيةالتدابري لالنطالق يف إعداد مشروع 

ة على تداعيات منتظر  من ب عنهسيرتت ماو  س كوروانات اليت يشهدها الوضع االقتصادي العاملي والرتاجع املنتظر لنسق النمو خاصة بعد تفشي فريو ري التغي االعتبار

  نسق منو االقتصاد الوطين.
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 :وفقا  لالجراءات التالية  2022إعداد تقديرات  سنة يتعني فانه   لغرض,ول

  التحكم يف كتلة األجور/1

 :ادارة الشؤون االداريةابلتنسيق مع  ولتحقيق اهلدف يرجى اختاذ بعض االجراءات االستثنائية

 حسب السلك و" أمد"  مبنظومة همك إبدراجالعناية الالزمة ) ادارة املوارد البشرية و رؤساءالربامج( و ذلر عدد األعوان حصإعطاء عملية  -

لألعوان   لك لضبط العدد اجلمليوذثالثية ل كورية  الرتبة  مع االلتزام مبد مصاحل وزارة املالية والوظيفة العمومية ابإلحصائيات و املعطيات الضر 

 ذج موحد يف الغرض,وفق أمنو 

 ربيرهامع ت  ذات األولوية القصوى االختصاصات  امللحةماعدا بعض  2022عدم إقرار انتداابت جديدة لسنة  -

 , ية الالزمةات التكوينفري الدور مع تو  املتوفرة القطاعية   إبعادة توظيف املوارد البشرية السعي إىل تغطية احلاجيات املتأكدة -

 االحلاق لسد حاجياتكم  من املوارد البشرية  اللجوء اىل النقل ومع   -

 2022إىل سنة  للتكوين  هبدف االنتداباجناز برامج جديدة إرجاء  -

 ,ارة املاليةحلكومة ووز اائسة عدم إمضاء أي اتفاق أو اختاذ أي إجراء من شأنه أن يكون له انعكاس مايل قبل الرجوع إىل مصاحل ر  -

ع اخضاعها م 2022اىل سنة   2021نة و أتجيل  املفعول  املايل لربانمج الرتقيات لس 2021ىل سنة ا 2020تفعيل برانمج الرتقيات لسنة   -

 ملبادئ اجلدارة والتميز, 

 , ربطها فعليا ابألداءمع مزيد التحكم و ترشيد منحة اإلنتاج  -

 -رضيةالساعات الع -افيةالساعات اإلض-يليالعمل الل عاتسا) ابلنسبة لكل املؤسسات اخلاضعة ترتيبيا مليزانية الدولة  تعميم فتح  أقسام  التأجري  -

 درمش ت الطفولةعلى غرار املعهد األعلى الطارا ( منحة املستلزمات البيداغوجية  و منحة العودة املدرسية و غريها من املنح  

وذلك تفعيال ,2020  أوت 03يف  ؤرخة املتطبيقا لقرار رئيس احلكوم التدرج والتقيات االستثنائية للسلك اإلداري املشتكمواصلة   -
ك اص ابلسلك االداري املشرت واملتعلق بضبط النظام االساسي اخل 2020فيفري  25املؤرخ يف  2020لسنة  115لالمر احلكومي عدد 

  لالدارات العمومية
 1143حلكومي عدد ا عىن األمرمى لسن علاأعوان وزارة املرأة واألسرة وكبار عادة توظيف التنسيق  مع مصاحل  الوظيفة العمومية إل  -

لحد من الطلبات املتكررة عون,وذلك ل 300لفائدة  2021بداية من سنة  وعلى ثالثة سنوات 2016 أوت 16املؤرخ يف  2016لسنة 
 ,امتيازات أفضل  حبثا عنألعوان وإطارات الوزارة يف النقل إىل وزارات أخرى 

ملتقاعدين ديل اآليل جلراية اشغل والتعهل املواحملمولة على كا ملستوجبة بعنوان التقاعدمسامهات الالتفيع يف االعتمادات املخصصة ل  -
 43قتضى القانون عدد نقح مبكما )جديد( 37منه حيث ورد ابلفصل  38و 37وخاصة الفصلني  1985لسنة  12وفق القانون عدد 

 .2007جوان  25املؤرخ يف  2007لسنة 
 .على املستوى اجلهوي واملركزي واملؤسسات حتت اإلشراف واخلاصة جبميع الربامج الوظيفية تغطية الشغورات يف اخلططمواصلة   -
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املتعلق ابلرتفيع  2020أوت  14يف  مؤرخ 2020لسنة  583طبقا ملقتضيات األمر احلكومي عدد  منحة املساعد البيداغوجيالرتفيع يف  -
 2013مرب تسب 26املؤرخ يف  2013لسنة  4066صوص عليها ابألمر عدد يف املنحة الوظيفية املخولة ملساعد بيداغوجي للطفولة املن

 املرأة واألسرة,  وزارة شؤونبطفولة املتعلق بضبط مقدار املنحة الوظيفية للمكلفني ابخلطة الوظيفية اخلصوصية ملساعد بيداغوجي لل
لشباب لاملندجمة  داريني واملاليني ابملراكزواملنسقني اإل )بعد صدور قرارات التعيني( 54متكني املشرفني على وحدات احلياة البالغ عددهم  -

مؤرخ يف  2018نة لس 886حلكومي عدد املخولة هلم مبقتضى األمر امنح املسؤولية منسقا وبصفة رجعية من  22والطفولة البالغ عددهم 
تعلق بضبط التنظيم اإلداري امل 1999ديسمرب  13املؤرخ يف  1999لسنة  2796يتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد   2018أكتوبر  24

 .اتيب سريهاال وتر واملايل للمراكز املندجمة للشباب والطفولة وجمالسها الرتبوية واالجتماعية وشروط قبول األطف
 مفعول مايلة تكوين ملدة سنتني )متفقد شباب وطفولة بعد فرت  20إطار تربوي خبطة مساعد بيداغوجي وفتح مناظرة لتعيني  65تكليف  -

 (.2022بداية من سنة 

 بــــــــ : عتمادات التسيرياحتسني التصرف يف  /2

وجيه ت   ضرورةع التأكيد على م ملياتية ت العو الربامج الفرعية  و الوحدا مزيد ترشيد والتحكم يف نفقات التسيري واحكام توزيعها بني الربامج -

 حتسني ظروف ووسائل العمل , مواجهة ارتفاع االسعار وتغطية  املتخلدات و االعتمادات ل

 هلاستعمااموافاة رؤساء الربامج بكشف دقيق ومفصل لفواضل ميزانيات السنوات السابقة وغري املوزعة وبرانمج  -

ع م وزارة املالية حول أسباب عدم اخلالص ملصاحل تقرير يف الغرض و اعداد املسجلة جتاه املزودين بتقرير حول الديونموافاة رؤساء الربامج  -

 ,عند االقتضاء ابلتنسيق مع ادارة الشؤون املالية   سنوات ثالثملدة  قرتح جلدولة تسويتهام

لغرض اا العمل الصادرة يف اجلاري هب رتاتيبمع التأكيد على االلتزام مبا جاء ابملناشري وال إحكام التصرف يف وسائل النقل اإلداريةمزيد  -

 ,رية دون سواها أو اخلاصة ابلسيارات الوظيفيةخبصوص استعمال سيارات املصلحة لألغراض اإلدا

مع  الشؤون العقاريةك الدولة و حل أمالوذلك ابلتنسيق مع مصا اليت أصبحت غري قابلة لالستعمال التفويت يف السياراتاإلسراع إبجراءات  -

 ,GPSمبنظومة العمل على جتهيز سيارات املصلحة  

خذ راي مقرات جديدة  بعد ا عتزم تسويغليت تا لنسبة  للوحدات العملياتية  او الربامج الفرعية تضمني معاليم االكرية و االداءات البلدية  اب  -

اىل   ت و منظومات و غريهاابالنرتان و ربط املصاحل املختصة بوزارة امالك الدولة مع األخذ بعني االعتبار مجيع األشغال املصاحبة من جتهيز

 ,    2022ة و التنظيف ..( ضمن ميزانية جانب  توفري يد عاملة اضافية ) احلراس

 التحكم يف نفقات االستقباالت، و مجيع املهمات ابخلارج على منظومة رشادتسوية  -

خاصة ملتجددة او  لبديلةاقات ااستعمال الطمن خالل وضع خطة عمل للتحكم يف االستهالك و  ترشيد استهالك الطاقةمزيد العمل على  -

 ت ذات االستهالك املرتفعاملؤسساابلنسبة للفضاءات و 
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شراف ابلتنسيق ات حتت االي و املؤسسخمتلف االطارات على املستوى املركزي و اجلهو   تكوين وتدعيم قدراتمن األساسية  ضبط احلاجيات  -

 مع ادارة الشؤون االدارية

مادات الضرورية صيص االعتمع خت فلكريديلإفراد التكوين يف جمال النوع االجتماعي  لكافة إطارات الوزارة و املؤسسات حتت االشراف   -

 لذلك من برانمج املراة و االسرة وكبار السن,

 بــــــــ :ترشيد التصرف يف نفقات التدخل /3

ل عها  و املزمع التعاممود شراكة  برام عقاوخاصة منها اجلمعيات اليت مت   لتوجيهها لفائدة مستحقيهامزيد إحكام التصرف يف نفقات التدخل  -

ضحااي  لة و التعهد ابلنساءكفويل الدو لسن وميف اطار تنفيذ  السياسة العمومية  للوزارة و تصويب التحويالت االجتماعية )لفائدة كبار ا معها

 العنف وغريها(,

اريع مع بيان املش2022- 2021ة قائمة اجلمعيات املزمع التعامل معها يف إطار دعوات للرتشح او اتفاقيات شراكة  ابلنسبة لسن ضبط -

اي لتعهد ابلنساء ضحانصات و اءات االاالحدااثت اجلديدة لفضاوالربامج املزمع القيام هبا عن طريق اجلمعيات مع األخذ بعني االعتبار 

 2022و سنة  2021لسنة  العنف

 ية,لدولتعهداهتا ابإليفاء تونس  حتيني  مقاديرهاو  الالزمة   قائمة املنظمات الدولية  وحتديد التحويالتضبط  -

و لباس ل قات الدراسة و النقتداوي و نفلباس و ال)كلفة التغذية و الوفق املعايري اجلديدة   كلفة التعهد مبكفويل الدولة وفاقدي السندتفعيل   -

 وافرادها جبداول خاصة , ( العيد 

ة )مراكز رعايمن جمكم لني يف برانختلف املتدخمل  املنظم ابلتسيري اإلداري واملايلو إبحداث  املتعلقة  إصدار النصوص القانونيةالعمل على  -

مندوب محاية أسسة مركبات و و امل كرةاالطفال و فضاءات الطفولة املب نوادي, النساء ضحااي العنف و مراكز االرشاد و التوجيه االسري 

اكز اإليواء املؤقت و مر طفال ض االن رايالطفولة وحتديد قائمة املؤسسات الراجعة ابلنظر للمندوبيات و كراسات الشروط املتعلقة مبحاض

 ,....( لالطفال

  دةوطنية جدي اث جوائزقتاح احداة عند إصدار النصوص القانونيضبط قائمة يف اجلوائز اليت تسندها الوزارة واملضبوطة بنص مع العمل على  -

 , لدولة امبكفويل  التعهد غرار كلفة بكلفة التعهد بكبار السن  مبؤسسات الرعاية علىاملتعلقة النصوص القانونية  إصدار -

األعوان قائمة يف  رورة تقدميعي مع ضاالجتماعية يف إطار التدخل االجتما لتغطية وصوالت األكل واملساعداتضبط االعتمادات الالزمة  -

 2017ديسمرب  27يف واملؤرخ  37املخول هلم االنتفاع واملساعدات وذلك عمال مبنشور رئيس احلكومة عدد  املنخرطني يف الودادية

سنة  تقدمي قائمة يف الدراسات واملنظومات والرصيد الواثئقي واملعدات االعالمية مرفوقة ابلتقديرات املالية )الكريديف( مع تقييم الجنازات -

 .مصحوبة ببطاقة الفاعل العمومي 2021
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انية  و عي و امليز " النوع االجتما اف سنواي  يف جمالاطار من اطارات الوزارة  و املؤسسات حتت االشر  200حتديد كلفة تكوين لفائدة   -

 املخطط املراعي للنوع االجتماعي"  من قبل الكريديف ) مشروع جديد(

 

  االستثمار مشاريع جناعة حتقيق /4

ضيات مقتتطبيق ن  اىل دعوو ء الربامج مرؤسا  يف إطار إعطاء مزيد من اجلدوى والفاعلية وترشيد برجمة املشاريع التنموية العمومية,فإن كافة

 تنص خاصة االستثمارات العمومية اليت املتعلق إبحداث إطار موحد لتقييم وإدارة 2017مارس  29املؤرخ يف  2017لسنة  394األمر عـــدد 

املشاريع العمومية  ية للموافقة علىوطناللجنة ال ن طرفعلى تقدمي املشاريع العمومية أو الدراسات الفنية اليت يقرتح إدراجها مبيزانية الدولة للبت فيها م

 قبل إحالتها على وزارة املالية.

 : التالية د التوجهاترجى اعتماي, اآلجاليف أحسن  تنموية ابجلهاتال واجناز املشاريع لرفع من نسق االستثمار العموميهبدف او 

 ضمن نفقات االستثمار  التهيئةالصيانة  و  األولية املطلقة ملشاريع اعطاء  -

اضر من قبل  شاهنا مبقتضى حميفاالتفاق  اليت مت و واملعطلة الستكماهلا املتواصلة السنوية للمشاريع والربامجإعطـاء األولوية املطلقة  -

 ,جلان متابعة املشاريع التنموية يف اجلهات احملدثة من قبل رائسة احلكومة

ع االستثمار لسنة يف مشارية ة املستدامو احرتام اهداف التنمي ييز وعدم التم ادراج مقاربة املساواة و تكافؤ الفرصاحلرص على  -

2021-2025 

خمطط  ضمن برجمتهااد املشاريع هبدف إلعد للقيام ابلدراسات الضرورية 2022مبيزانية  سنة  االعتمادات الالزمةترسيم  -

 ,2025-2021التنمية 

مثلة , وذلك يف إطار أ2025-2021جمة ضمن خمطط التنمية املرب  توفري املخزون العقاري الجناز املشاريعالعمل على  -

 ,التهيئة العمرانية ابجلهات

 ى.اريع العمومية الكرب جناز املشإل اعني العام واخلاصتنويع آليات ومصادر التمويل يف إطار الشراكة بني القطالتأكيد على  -

جياد جماالت جديدة إالسعي اىل  ملوارد املتوفرة معاات و ابالعتماد على مجيع االمكاني تعبئة املوارد الذاتيةالعمل على  -

 للتمويل يف إطار  التفتح على احمليط و التعاون الدويل و غريها,

 ,ف الفئاتجيات خمتلستجيب حلامبا ي سسات الطفولة و فضاءات املراة و االسرة و دور كبار السنجتهيز مؤ مواصلة  -
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 2020-2016التنمية  اقرارها مبخططاليت مت  استكمال املشاريع والربامج املتواصلة -

الوزراء  مصادقة جملس -جاهزة  دراسات – واليت تستويف مجيع الشروط )توفر العقار ضبط املشاريع اجلديدة وترتيبها حسب االولوية -

إبحداث إطار موحد  املتعلقو  2017مارس  29واملؤرخ يف  2017لسنة  394على اخلطط الوطنية/قطاعية ( طبق لألمر احلكومي عدد 

 لتقييم وإدارة االستثمارات العمومية.

 ,وزارية املضيقةجملالس الوزارية واإقرارها يف إطار جلسات العمل الاحلرص على تنفيذ املشاريع والربامج املتواصلة اليت مت  -

غري مستغلة  و  اجلاهزة  املؤسسات  ابعادة توظيفضحااي العنف  احداث مؤسسات ايواء مؤقتة إلقامة االمهات و االطفالبرجمة  -

ل خال نية املتعلقة هباصوص القانو اد النمع احلرص على اعد هامن جهة او  بتوفري عقارات للبناء مع ختصيص االعتمادات الضرورية  لتسيري 

 ,2025-2021خمطط التنمية 

و  2025-2021ع للسنوات ة للمشرو سرتاتيجيمع العمل على تقدمي التوجهات اال تقييم برانمج املبادرة االقتصادية النسائية -

 لتحقيق االهداف املرجوة,  2022االعتمادات املزمع  فتحها بعنوان سنة 

 ية،تصادية و االجتماعاثره االقآلكوروان و جمالس الوزراء خبصوص التصدي لفريوس االقرارات املنبثقة عن االخذ بعني االعتبار جلميع  -

استدامتها ومواطن  حلفاظ علىالكوروان قصد ا فريوس املتضررة من ملرافقة املشاريع النسائية واالسريةات  إعتمادالرتكيز على ختصيص   -

 ,الشغل احملدثة

  1325ر خبصوص تنفيذ اخلطة القطاعية مصحواب بتقري 1325املخطط القطاعي  لتنفيذ القرار االمميادراج تعهدات الوزارة خبصوص  -

  2022زمع  فتحها بعنوان سنة و االعتمادات امل 2024-2021ت االسرتاتيجية  للمشروع للسنوات مع تقدمي التوجها 2019لسنة 

 ,لتحقيق االهداف املرجوة 

د خطة قطاعية جديدة  تستجيب ملختلف تطلعات الفئات  و اعدا  2020-2016قييم اخلطة القطاعية ملقاومة االرهاب لسنة ت -

  2025-2021مشولية وحتديد كلفتها  على مدى  مخس سنوات   االجتماعية   يف اطار نظرة استشرافية
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-2021عنف للسنوات لقطاعية للة  للخطة امع تقدمي التوجهات االسرتاتيجي تنفيذ االستاتيجية الوطنية للعنفاعداد تقرير خبصوص   -

ملناهضة  اد االسرتاتيجية الوطنيةلى افر مع احلرص علتحقيق االهداف املرجوة   2022و االعتمادات املزمع  فتحها بعنوان سنة  2025

 ,2022العنف مبيزانية خاصة ضمن قسم االستثمار بداية من سنة 

اتيجية  دمي التوجهات االسرت مع تق يةة الريفتنفيذ االستاتيجية الوطنية للتمكني االقتصادي و االجتماعي  للمرااعداد تقرير خبصوص  -

  ,الهداف املرجوةالتحقيق   2022العتمادات املزمع  فتحها بعنوان سنة و ا 2025-2021للخطة القطاعية للسنوات 

  -ؤر التوتربئدات من النساء العا -ازلعامالت املن -) املراة السجينة يف وضعيات هشاشةالنساء يص مشاريع وبرامج لفائدة ختص -

هد مشويل للنساء و من خطة تعض النساء  االجتماعي  لدى  لتعزير الصمود وغريها(  االمهات املنجبات خارج اطار الزواج–االجتار ابلبشر 

 الفتيات  يف وضعيات هشاشة ,

 2025-2022بلية لسنوات حسب اجلهات و التوجهات املستق  برانمج االسر املنتجةاعداد تقرير حول  -

راة و ة  و االدماج  ابملو االحاط  ا للتعهدت املستقبلية  املزمع  اعتمادهمع  التوجها  ابالسر املهاجرةاعداد تقرير خبصوص التعهد    -

 ,االسرة املهاجرة

 التاثيث و املعدات و للتجهيز ابلنسبة ة حسب  الربامج  و الربامج الفرعية و الوحدات  العملياتي االقتناءات تقدمي قائمة يف  -

على  ت املاليةن مصحوبة ابلتقديرااملستفيدي بيان مع بةو ادلة االجراءات و املنظومات االعالمية  و كامريا املراق االعالمية و الربجميات

 املستوى املركزي و اجلهوي

 2025-2021لتنمية و ضبط  التوجهات املستقبلية  للمشروع ضمن خمطط ا برانمج الطفولة املبكرةتقييم  -

قصد   ةندويب محاية الطفولملو   سرةو اال ندوبيات اجلهوية لشؤون املراةاملو  املرصد الوطين للطفولةتعزيز اسطول السيارات لفائدة  -

  دارة املركزيةلاللسيارات ار اسطول تعزي –و اتمني السري العادي ملختلف االنشطة  سرعة  التدخل عند االشعار  حباالت التهديدضمان 

 و للمكلفني خبطط وظيفية 

اعية  الرتبوية  و االجتم مني انشطتهااالسرة قصد ات املراة ولفائدة املندوبيات اجلهوية  لشؤون   اقتناء حافالت صغرية احلجمبرجمة   -

 داخل اجلهات وتدعيم خدمات القرب,
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 ل  خدمات القرب اليتد تقرير حو واصلة اقتناء و جتهيز نوادي االطفال القارة و املتنقلة  مبا يستجيب حلاجيات طفل اليوم, و اعدام -

 تؤمنها  النوادي املتنقلة

 عند االقتضاء 2022و سنة  2021ات ابلنسبة للتظاهرات الدولية اليت ستحتضنها تونس خالل سنة برجمة فتح اعتماد -

تماد ملعتمدة ويف اطار متوسط املدى  مع اعحسب النماذج  ا ببطاقة مشروع 2022هذا ويتعني ارفاق مجيع املشاريع املتعلقة بنفقات االستثمار لسنة 

 .االجتماعيقدر االمكان املشاريع املراعية للنوع 

III/  2022لسنة  مهمة املرأة و األسرة و الطفولة وكبار السنإطار األداء مليزانية إعداد 

شروع السنوي املزانية الدولة ومها ر إعداد مي إطاعلى وثيقتني أساسيتني يتم إعدادها سنواي يف العمومية تنبين قيادة ومتابعة األداء للمهمات والربامج

ئيس احلكومة  و ور السيد ر منش الحقهيكلة موحدة  تضبط سنواي ضمن م.ويتم إعداد هاتني الوثيقتني حسب وي لألداءوالتقرير السن لألداء

 .املتعلق ابعداد ميزانية الدولة 

نفيذها على تابعة تم ابلنظر ومهلة الراجعة العمومي أساسية ملساندة رؤساء الربامج على قيادة السياسات الية املنظومة املعلوماتية لألداءومتثل  هذا

قبل  طر أداء الربامج منملتعلقة أبالبياانت ا مجيعوإدراج  ضرورة استعماهلا من قبل كل رئيس برانمجحيث يتجه التأكيد إىل  لعمليايتااملستوى 

و  2020 شاهنا  سنة ة يفة تكوينيم بدور بعد القيا السواء دّ املسؤوليات على املستوى املركزي واجلهوي على حاألطراف املتدخلة يف سلسلة 

2021 . 

مشروع قانون  روزانمة إعداداملتعلق بضبط  2019ارس م 15املؤرخ يف  االلتزام ابآلجال الواردة بقرار السيد وزير املاليةكما جيدر التذكري بضرورة 

 .خبصوص إحالة واثئق األداءللسنة  املالية

  (RAP)2020التقرير السنوي للقدرة على األداء لسنة  /1

مبا  2020ء بعنوان سنة وية لألداالسن تقاريرهان  مهمة  املرأة و األسرة و الطفولة  وكبار السن  مدعوة  كباقي املهمات إىل  تقدمي إ

داد ة إعا إىل مصاحل وزارة املالية طبقا لروزانموإحالته 2020يتوافق مع االلتزامات وتقديرات االجنازات اليت تضمنتها مشاريعها السنوية لألداء لسنة 

 ميزانية الدولة للسنة.

 على العناصر األساسية التالية : (RAP) التأكيد عند إعداد هذا التقريرمع 

  ,احرتام اهليكلة امللحقة هبذا املنشور واعتماد الواثئق املرجعية املعدة يف الغرض -
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 ,صحة ومصداقية املعلومات املدرجة به وخاصة ما يتعلق ابلنتائج اليت مت حتقيقها -

نسبة لكل ابل , وتطوير األداءبتحسني فيلةطة الكقييم النتائج احملققة وحتليلها وتربير الفوارق املسجلة واقرتاح التدابري ودعائم األنشت  -

 برانمج قصد اعتمادها عند إعداد املشاريع السنوية لألداء للسنة املوالية.

نه من قبل املصاحل لراي يف شااابداء  والربامج  بعد مناقشته  من قبل رؤساء  املصادقة على التقرير السنوي للقدرة على االداء -

 ,مومية للعجملس نواب الشعب و نشره مبوقع واب وزارة املالاملختصة بوزارة املالية قبل احالته اىل 

 .التقرير السنوي لألداء اليعترب تقرير نشاط خاص ابملهمةهذا ويتجه التأكيد على أن 

 (APP)2220على األداء لسنة السنوي للقدرة  املشروع /2

 2022سنة ل وع السنوي لألداءاملشر قدمي عداد وتإلوزارة املالية إىل  جانب تقدمي ميزانياهتامدعوة إىل  مهمة املراة و االسرة وكبار السنإن 

غرض حلكومة يف الاالسيد رئيس  مبنشورلحق مبا يتوافق مع هيكلة املشروع السنوي لألداء امل 2024-2022وإطار النفقات متوسط املدى القطاعي 

 .2021جوان  15و ذلك يف اجل ال يتعدى يوم 

 العناصر التالية: لتأكيد علىاعلى  2022السنوي لألداء لسنة  املشروعإلعداد ومناقشة ابلنسبة  التوجهات العامةوتتمحور 

ة درة على االداء لسنلسنوي للقاابملشروع  صادق عليهالرباجمكم  و امل  هداف ومؤشرات قيس أداء اإلستاتيجيةأاستقرار احملافظة على  -

 من قبل وزارة املالية 2020

مع 2025-2021 ط التنتميةتوجهاتكم ضمن خمط ومع ما يتماشى    أولوايت وإستاتيجية املهمة إسرتاتيجية الربانمج يف إطارحتيني - 

ضمن احملاور  ة ات املناخيالتغيري  ووالتصدي لألوبئة و الكوارث و اهداف التنمية املستدامة  االجتماعيضرورة إدراج مقاربة النوع 

 .در االمكانقالحصائيات احتيني  مع والتوجهات الوطنية والقطاعية  يف هذا اجملال التعهداتوذلك يف إطار  للربامج اإلسرتاتيجية

 لربامج.ابل رؤساء ققيقها من فعلي بتح)ذات بعد مايل( والتدخالت )دون بعد مايل( تعكس االلتزام المجلة من األنشطةضبط  -

 سني.ق بني اجلناليت من شأهنا املساعدة على تقليص الفوار  واملشاريع والتدخالتحتيني مرجعية االنشطة  -

دى  اطار متوسط امليف لمؤشرات( لت الوصفية مجيع البطاقات امللحقة بواثئق األداء بدقة  )بطاقات الفاعلني العموميني والبطاقاحتيني  -

2022-2024. 

 .سنوات 03كة ملدة  فاقيات شرا  اطار  اتو اجلمعيات يف )عقود األداء( مع الفاعلني العمومينيعقود األهداف والربامجإبرام مواصلة  -

ات داء ضمن بقية آليلعمليايت لألويدرج اجلانب ا للربانمج األداء االستاتيجيعلى إطار  أن املشروع السنوي لألداء جيب أن يقتصر -

 القيادة على غرار مالحق ميثاق التصرف والنظام املعلومايت لألداء. 
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بل مجيع األطراف قساءلة من ؤولية واملخاصة فيما يتعلق بتنظيم حوار التصرف وترسيخ مبادئ املس بوثيقة ميثاق التصرفالستئناس ا -

 . للمهمةاملتدخلة يف ضبط وتنفيذ السياسات العمومية 

عرب تقنية  التواصل عن   2022د ميزانية سنة العدا  قبل كل رئيس برانمجمع خمتلف  املتدخلني  من  ر التصرفروزانمة حوااعداد  -

 ابلتنسيق  مع ادارة االساليب و االعالمية يف الغرض.  بعد

نوفمرب  14املؤرخ يف  2019 لسنة 1067د إىل القيام ابملهام املنوطة بعهدهتم مبقتضى األمر احلكومي عدمدعوون  رؤساء الربامج  إن -

 مة.املتعلق بضبط مهام رئيس الربانمج وذلك يف إطار التفويض املسند إليهم من قبل رئيس امله 2019

نية حسب مليزااالتصرف يف  ةوحدجمة و هياكل املساندة من  املكلف مبتابعة املؤسسات حتت االشراف و إدارة التخطيط و الرب  تشريك -

يز وادارة ة البناءات و التجهو ادار  ريةارد البش)الشؤون املالية واملو امج العمومية للمهمة ني بتنفيذ ميزانية الرب واملكلفاألهداف القطاعية 

 زانية حسب األداء .املي عداد ا قاشاتن( الراجعني ابلنظر لربانمج القيادة واملساندة ملواكبة مجيع اجتماعات االساليب و االعالمية 

ء برانجمهم  إطار أداىل تقدميإابلتنسيق مع وحدة التصرف حسب األهداف القطاعية مدعوون   اء الربامجالسيدات  والسادة رؤس ان

 مسبقا ة واألسقف املضبوطةزانت العامالتوا واألنشطة والتدخالت وخمطط العمل للسنة القادمة قصد تعليل الوسائل املادية املطلوبة يف إطار

 .2020جوان  09يف اجل ال يتعدى يوم 

قانون املالية  زانمة إعداد مشروعجاء برو ا ملوفقا  يالء األمر العناية الالزمة حىت يتسىن  احتام  اآلجالإنظرا ألمهية املوضوع، الرجاء و 

  لمالية العمومية.لت العامة وازانللسنة واختاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيقه ووضعه حيز التنفيذ بغاية احلرص على حتقيق الت

 لسالم/و ا        

 

 

 

 

 


