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 2020نتائج تنفيذ االداء لسنة  -1

 

جتماعي تحديات وصعوبات هيكلية على المستوى االقتصادي واال 2020 سنة البالد التونسية  شهدت

تفاقمت  التيوو الوضع االقتصادي العالمي والتراجع المنتظر لنسق النمالمترتبة عن باعتبار التغيرات 

صعبة جانب التغيرات المناخية ال إلى” COVID19"فيروس كورونا " المستجد  تطورو فشيت مع

 كافةلى سلبا ع أثرالمستوى االجتماعي واالقتصادي مما  علىغير مسبوقة تداعيات  هامما ترتب عن

 .خاصة منهم الذين هم في وضعية هشاشةالمجتمع وافراد 

 كية مبنيةولويات وفق خطة شاملة ومندمجة وتشاراأل اعادة ترتيبتم السعي الى  دقّة الوضعوأمام 

 طى جديدمع ادماجعلى  كبار السنحيث عملت مهمة المراة واالسرة و  ،على مقاربة النوع االجتماعي

ى لاخية عالمن والتغييرات وبئةزمات والكوراث واألاأل تداعيات"ـساسا باستراتيجيتها ويتعلق أضمن 

ية دخل لتلبلضمان سرعة الت "في وضعية هشاشةتعيش  تلك التي وخاصة منهاالفئات االجتماعية 

لتي ا آلثاراواستيباق  الفئات في وضعية هشاشةلمختلف  الملحةو المستجدةو الطارئة االحتياجات

 نس وكبار جميع الفئات من نساء وأطفالبين  ودون تمييز من أجل إحاطة ناجعةيمكن ان تنجّم عنها 

 ضمن عيدوالبالمتوسط تحقيقا لرؤيتها على المدى القريب و اة الشاملةالستشراف أفق المساو سروأ

اسا لقائمة اسا  جاللرالفرص وعدم التمييز بين النساء واتكافؤ المراعية للمساواة و أهدافها اإلستراتيجية

 على المحاور االستراتيجية التالية:

  هوية ية الججتماعي في التنمإلدماج النوع االالتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة واألسرة

 وتكافؤ الفرص، مبدأ المساواةوالمحلية بما يساهم في تجسيم مفهوم 

  ن تمييز بيالقائم على أساس ال كل أشكال العنفللقضاء على المرأة  والتميز ضدمناهضة العنف

 الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الذات االنسانية،
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 رأة ين المبوتقاسم األدوار والمسؤولية بالتساوي قافة الالعنف ثقافة الحوار وإرساء ث كريست

  حفاظا على توازنها وتماسكها،والرجل داخل األسرة 

  في الوسطين الحضري والريفي بين الجنسينالفوارق  من فجوةالتقليص،  

  أشهر   06من  ) التنشئة االجتماعية والتربوية المراعية للمساواة وتكافؤ الفرص في مجال الطفولة المبكرة

ي مجال ربية فسنوات(، من خالل تفكيك الصورة النمطية في المناهج والمواد التعليمية والت 08الى 

 الطفولة المبكرة ،

  وبين  الطفالحقوقهم وفقا لمعايير الجودة والمساواة وتكافؤ الفرص بين احماية االطفال وضمان

 الجهات،

  ة بما رة تنميهم من المشاركة في الحياة العامة ومسيوتمكينتمييز  السن دونتثمين كفاءات كبار

 يضمن لهم شيخوخة نشيطة،

 ما بقانونيّة وال تمتّع كبار السن بكّل عدل ودون تمييز بخدمات الوقاية والحماية االجتماعيّة

  يضمن لهم العيش الكريم.

عيش تالتي  بينت الجائحة مدى تعثر السياسات المنتهجة في ادماج الفئات االجتماعية حيثو 

ماعية بأنظمة النفاذ لعدد من اآلليات والحقوق االقتصادية واالجتوضعية هشاشة من التمتع 

ابت ي استجالت الخط األولوبالنظر الى مجال تدخلها، كانت الوزارة من بين وزارات  والخدماتية

المصنفة  و التالية االنجازاتحيث  سجلت شاشة ه لحاجيات مختلف الفئات االجتماعية في وضعية 

 زمن االزمة :  ذات أولوية

 :المراة في مجال 

 رأة المتعلق بالتبليغ عن حاالت العنف ضد الم1899توسيع مجال خدمات الخط األخضر

 وخالل كامل أيام األسبوع  24/24من التوقيت اإلداري إلى العمل 

 اء فترة لقض احداث مركز لإليواء المؤقت واالستعجالي للنساء والفتيات ضحايا العنف

يوم( قبل نقلهن الى مراكز اإليواء األخرى وذلك في  14الحجر الصحي الشامل والجزئي )
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اطار اعادة تنظيم عملية القبول الجديد بما يسمح بحماية المقيمات من خطر العدوى بفيروس 

  19الكوفيد

 المتعلق 2020أوت  14مؤرخ في ال 2020لسنة  582عدد  حكوميالمر اصداراأل 

 لمتعلقا 2020أوت  14مؤرخ في ال قرارالو .لتعهد بالنساء واألطفال ضحايا العنفبمراكز ا

 .بالمصادقة على كراس شروط مراكز التعهد بالنساء واألطفال ضحايا العنف

  لتعهد وزارة الصحة بما في ذلك التدخل المباشر في حاالت اتعزيز جهود التنسيق مع

 ،باألطفال والنساء وكبار السن ضحايا العنف

 م سن إطار تشريعي لحماية عامالت المنازل والعمل على انضما نحوالجهود  تكثيف

 لعملة المنازل،بشأن العمل الالئق  189تونس التفاقية العمل الدولية رقم 

 نمويةبالبنك التونسي للتضامن االجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الت وضع خط تمويل 

إمهال  دينار في شكل قرض دون فوائد مع فترة 1000لفائدة المعينات المنزليات في حدود 

 . شهرا 24تسديده على يتم بشهرين 

 يل ط تموخعن طريق النسائية  االقتصاديةاتخاذ جملة من القرارات في إطار دفع المبادرة

من  2020لدى البنك التونسي للتضامن من خالل الترفيع في االعتمادات المرصودة بعنوان 

 .م د10م د إلى  3

 2020في جوان  2020لسنة  30قانون االقتصاد االجتماعي والتضامني عدد  صدور 
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 الطفولة و االسرة:في مجال          

 

  لإلنصات واإلحاطة "أحنا معاك، ماكش وحدك"  1809إحداث خط أخضر مجاني

 النفسية والتوجيه، 

 ة لألولياء تأثيث حصص إذاعية يومية لتقديم االستشارات النفسية والنصائح العملي

 للوزارة.بالنظر واألطفال من طرف األخصائيين النفسانيين الراجعين 

  دعم التمكين االجتماعي لألسر من خالل تنفيذ برامج توعية وتثقيف وتأهيل إلعداد

  الشباب للحياة الزوجية والتربية الوالدية والتوفيق العائلي والوقاية من السلوكات السلبية

  22المؤرخ في  1273ي يتعلق بإلغاء وتعويض األمر عدد حكومأمر اعداد مشروع 

مهورية رئيس الجباحداث وتنظيم جائز المتعلق والنصوص المنقحة والمتممة له  1996جويلية 

، بالتنسيق مع أعضاء لجنة أحدثت للغرض، في انتظار عرضه على للنهوض باألسرة

 المصادقة.

  معخصوصية وتمكينها من مشاريع لألسر ذات الوضعيات ال االقتصاديدعم التمكين 

لوية في األو ذات السكانية العالية وبالوالياتبعث موارد رزق باألحياء والمناطق ذات الكثافة 

 سباب الفقر أمكافحة اإلرهاب والتطّرف ومقاومة تلك المستهدفة ببرنامج التدّخل و

  فولةباب والطللشأسرة لألطفال المكفولين المقيمين بالمراكز المندمجة 322انتفاع 

 أ.د،  48.3هربمساعدات عينية باعتماد جملي قد

  ة ئلي بمنحأسرة لألطفال المكفولين بالمراكز المندمجة بصيغة اإليداع العا 233انتفاع

 أ.د ،  93.2 تقدر بـــدينارا بإعتمادات جملية  200تبلغ 

  ة مندمجأسرة األطفال المكفولين بصيغة الوسط الطبيعي بالمراكز ال 1437انتفاع

بنظام  والطفال مكف 4261انتفاع ، الى جانب أ.د 215بمساعدات عينية بإعتمادات جملية بلغت 

 بنفس االمتيازات. الوسط الطبيعي بمركبات الطفولة
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 يه وترف تجميع األطفال الفاقدين للسند المقيمين بالمراكز المندمجة بمركز االصطياف

عون إطار و 67العام والموجه وتوفير عدد األطفال بالحمامات طيلة فترة الحجر الصحي 

 د 60.000للتعهد بهم، ومنحهم لباس العيد بقيمة جملية تقدر بـمبلغ 

  للجمعية التونسية لقرى أطفال س و س قمرت بقيمة جملية  تمويل عموميتقديم

 في اطار اتفاقية عقد اهداف، م د 2.605بلغت

 ئية ستثناها من االنتفاع بالمنح االتمكين أصحاب مؤسسات الطفولة الخاصة والعاملين ب

المتعلق بضبط  2020أفريل  14ؤرخ في مال 2020لسنة  3التي أقرها المرسوم عدد 

دينار  آالف 5إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية، ومنح قرض في شكل مال متداول أقصاه 

 1909إسناد أشهر و 6شهر منها مدة أمهال بـ 24بدون نسبة فائدة مع فترة سداد على مدة 

 م.د. 8.2قرض لفائدة باعثي مؤسسات الطفولة بقيمة 

  إرجاء خالص أقساط القروض المتعلقة بأشهر مارس وأفريل وماي وجوان وجويلية

 من النساء. بالنسبة لحرفاء البنك التونسي للتضامن 2020وأوت وسبتمبر 

 كبار السن المقيمين بالمؤسسات و لدى اسر حاضنةفي مجال  التعهد  

ل وهو الشام استراتيجية استباقية للتوقي من مخاطر فيروس الكورونا خالل فترة الحجر الصحياعتماد 

 من خالل:  كبار السنما ساهم في عدم تسجيل أية حالة إصابة داخل تلك مؤسسات رعاية

ة  قة بمتابعاطالق خط هاتفي مجاني استثنائي  طيلة الحجر الصحي لتلقي  االشعارات المتعل        

 كبار السن في وضعية تهديد 

 لعائلي سند اصرف منحة استثنائية  لفائدة  االسرة الحاضنة لكبار السن  و  الفاقدين  لل 

     تحسين اداء  العاملين  و الرفع من مستوى الخدمات  زمن  ازمة الكوفيد بالتنسيق مع

عي  النتداب  اخصائيين الفاعل العمومي بعد التنسيق مع االتحاد التونسي  للتضامن  االجتما

نفسانيين  و مختصين في  الشيخوخة  الى جانب  تامين دورات تكوينية لفائدة االطارات و 

بهذه المراكز حول تقنيات االتصال والتواصل مع كبار السن وذلك في االعوان  العاملين 
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 إطار سلسلة من الدورات التكوينية في الغرض قصد النهوض بجودة الخدمات بمؤسسات

 .الرعاية

 :للمهمة البرامجيتقسيم ال – 1.2

 :عمومية برامجاربعة  مهمة المرأة واألسرة وكبار السن علىترتكز           

 

 

توى فاعل عمومي على المسعملياتية وبرامج فرعية ووحدات  وتتنزل هذه البرامج بدورها إلى

 ة التالية:لالنشطة طبقا للخارطجهوي يعهد اليها التنفيذ الفعلي المركزي و
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 ار ة مهمة المرأة واألسرة وال  ولة وكبار السن
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 2020لسنة المهمة  تنفيذ ميزانية -2

 :تنفيذ الميزانية حسب طبيعة النفقة 

 لى اثرع  2020وزارة المراة و االسرة  و الطفولة وكبار السن سنة النهائية ل ميزانية ال حددت

 2020ة  لسنة العامة لتنفيذ الميزانيوقد بلغت النسبة   م د 185.379في حدود الميزانية التكميلية 

 :ا م.د موزعة حسب طبيعة النفقة و حسب نسبة االنجاز كم 169.720دفعا  حوالي   ℅92حوالي 

  2020قسم التأجير سنة  تنفيذ نفقات -

 :الى يعزى ذلك  و دفعا % 95 يـ قدرت تنفيذ نسبة 2020التأجير لسنة  شهدت نفقاتو قد  

 جور والتدرج والترقيات لمختلف األسالكتغطية الزيادة في األ  

 لخالص اتفاقيات تأجير سابقة والتعديل اآللي لجرايات المتقاعدين  

 مساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمحمولة على كاهل المشغل تسديد 

 تغطية الشغورات في الخطط الوظيفية على المستوى الجهوي والمركزي  

 للمغادريننتاج التكميلية منحة الزيادة في االجر ومنحة اال 

 التدرج و االستثنائية للسلك االداري المشتركالعادية و تغطية نفقات الترقيات 

عنوان منحة المؤسسات العمومية غير خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بكلفة  ارتفاع 

  أد 1403أد إلى  1339%من 12بـ التأجير الخاصة بالفاعل العمومي "الكريديف"  نفقات

جور   تلة االلى كعزى الفارق في االعتمادات المرسمة و االعتمادات المنجزة الى الضغط عو ي

ذا هرة  من جهة  من حيث عدم تعويض  المغادرين  و تسجيل نسب نقل كبيرة  من الوزا

 مجلبراعاالة عن  استكمال اشغال اعادذة توزيع االعوان على منظومة  انصاف حسب ا
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 تسيير قسم النفقات  تنفيذ -

ويرجااع هااذا  دفعااا %97بـااـ تقاادرانجاااز  نساابة 2020التساايير لساانة قااات قساام فنشااهدت   كمااا    

 تم تسجيل االرتفاع في نفقات  التسيير الى  اعادة ترتيب االولويات على اثر جائحة الكوفيد حيث

فاال و طنفقات  الزامية جديدة  للحفاظ على سالمة  اطاارات الاوزارة و  الفئاات  الهشاة  مان اال

طفولاة و كبار السن و النساء المعنفات التاي تتعهاد بهام الاوزارة  ساواء ب المراكاز المندمجاة  لل

الاى  الشباب و مراكز رعاية كبار السن الى جاناب  مراكاز التعهاد بالنسااء ضاحايا الهناف   هاذا

تاازود جانااب النفقااات  الحتميااة  للمهمااة ومؤسساااتها ماان اكريااة و  نفقااات الماااء و الكهرباااء و ال

خادمات بالوقود و  و غيرها مان النفقاات االلزمياة لتاامين الساير العاادي  و اساتمرارية مرافاق و

 الوزارة.

  التدخالتقسم نفقات تنفيذ  -

فئات هة للالموج و كبار السناثرث االنشطة  ذات الصبغة  االجتماعية لمهمة المراة و االسرة 

نفقات   على  19المترتبة عن جائحة الكوفيد ر اعلى تجاوز  االث مفي وضعية هشاشة لمساعدته

و   ℅20 اي بنسبة 2019بسنة  قسم التدخالت  حيث تم تسجيل نسبة  تنفيذ هامة مقارنة بسنة 

 دفعا % 103اد  و قد بلغت نسبة  االنجاز  في قسم التدخالت   25680المقدرة  ب

 قسم االستثمارتنفيذ  -

غ لتبل 2019 مقارنة بسنة % 9.7رتفاع قدرها نسبة ا 2020ستثمار لسنة شهدت نفقات اإل

 .دفعا % 63قد بلغت نسبة االنجاز و أد 32520
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 01  ول     

 م ار ة بالت   رات 2020ت   ذ م زا  ة  المهمة لس ة 

 التوز ع  سب  ب عة ال   ة

 الو دة: أل  دينار 

 ب ــــــــــــان ال   ات

 ت   رات
 إ  ازات

    راتاإل  ازات م ار ة بالت  
2020 

2020 

 ق. م
 %  سبة اإل  از  المبلغ 2-

 (1(/ )2) (1) -( 2)   التكم ل 

-1       

 ا تما ات ال  ع    ات التأ  ر
122274 115710 -6564 95% 

    ات التس  ر

 %98 235- 9265 9500 ا تما ات التعه 

 %97 248- 9252 9500 ا تما ات ال  ع

    ات الت  الت

 %104 979 27064 26085 ا ات التعه ا تم

 %103 749 26834 26085 ا تما ات ال  ع

    ات االستثمار

 %68 31718- 68070 99788 ا تما ات التعه 

 %63 10116- 17404 27520 ا تما ات ال  ع

    ات العمل ات المال ة

 %0 0 0 0 ا تما ات التعه 

 %0 0 0 0 ا تما ات ال  ع

 الم موع
 %85 37538- 220109 257647  ات التعه ا تما

 %91 16179- 169200 185379 ا تما ات ال  ع

 

 :تحليل وتفسير الفوارق المسجلة 

نظرا لألسباب  بين التقديرات واالنجاز (%5) تم تسجيل فارق طفيف بالنسبة الى نفقات التأجير

 التالية:

  2021الى سنة  2020تأجيل مناظرات سنة، 

 طل التعويضية عوضا عن الساعات االضافية، اللجوء الى الع 

 ي ر مالاعادة توزيع األعوان حسب البرامج والبرامج الفرعية وما انجر عنها من تأثي

 لصرف األجور،
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 ئق عدم صرف مستحقات العمل الليلي ووكالء المقابيض والمصاريف لعدم توفر الوثا

 الالزمة،

نظرا  التقديرات واالنجاز بين (%3) تم تسجيل فارق طفيف التسييربالنسبة الى نفقات 

ملف  تعثر تنفيذباالضافة الى  19لصعوبة تحديد بعض الشراءات المترتبة عن جائحة كوفيد 

 .تسديد الديون

تم حيث  بين التقديرات واالنجاز  (%2تم تسجيل فارق طفيف )التدخل بالنسبة الى نفقات 

اعية ف الجمعيات ذات الصبغة االجتملفائدة مختل العمومي الحرص على تحويل منح التمويل

ية التي تم عقد عقود أهداف معها لمدة ثالث سنوات وهي مبالغ محددة سابقا ماعدى جمع

AFTURD   ي عانتالتي عوهد اليها تسيير مركز ايواء النساء ضحايا العنف بسيدي ثابت التي

ات تقديرل فرق بين المن مشاكل قانونية أثرت على تحويل المنحة الخاصة بها وبالتالي تسجي

 واالنجاز.

يعود التنفيذ و بين التقديرات واالنجاز  (%31تم تسجيل فارق ) االستثماربالنسبة الى نفقات 

حجر للجة المحتشم لنفقات االستثمار الى توقف تنفيذ المشاريع المتواصلة بالجهات وذلك نتي

 .2020الصحي الشامل الذي عرفته البالد خالل سنة 

 البرامجزانية حسب تنفيذ المي: 

 عةا  لسة ة    %92العامةة لت   ةذ  م زا  ةة مهمةة المةراة و االسةرة و وكبةار السةن    وبلغت  سبة و    

كمةا  وه   سبة  تعتبر هامة رغم تس  ل ترا ع  ة   سةص فةر  ا تمةا ات االسةتثمار   موز ةة 2020

   ل   سب البرام  :

و   99 %نسابة  ناة  ببقياة  البارامج حياث بلغات سجل يرنامج كبار السن  اكبر نسبة انجااز مقار -

و  زمان  الكوفياد   UTSSيعود ذلك اساسا الى  ارتفاع  الميزانية المخصصة  للفاعل العمومي   

مان الميزانياة العاماة للبرناامج   موجهاة اساساا لتحساين ظاروف عايش  ℅ 80التي تمثل حاوالي 
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فل  المصاريف الناتجاة عان التعهاد بكباار للمقيمين في مؤسسات رعاية كبار السن الى جانب التك

 السن فاقدي السند  و في العائالت الحاضنة   لحمايتهم من تداعيات ازمة الكوفيد .

باقية   ترجاع  اساساا الاى السياساة االسات %89بلغت  طفولة  نسبة انجازمرتقعةالكما سجل برنامج  -

جانااب   هاذا الااى ن جائحاة الكوفيااذ  التاي انتهجتهااا الاوزارة لوقايااة االطفاال ماان مكفااولي الدولاة ماا

 ا صحاب مؤسساات الطفولاة الخاصاة والعااملين بهاألضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية 

فولاة  وياتي ذلك اساسا في  اطار  منهج وقاءي  لحماية حق االطفال فاي االلتحااق بمؤسساات الط

 ما بعد جائحة الكوفيد .

  72 و تكافؤ الفرص فان نسبة االنجاز  التي بلغتاما بخصوص برنامج  المراة و االسرة%   

امج   ت   اال انها  تبقى مهمة  خاصة  و ان  جل  التدخل  وهي نسبة متوسطة مقارنة  ببقية البر

و الذي تضافرت فيه نحو مناهضة  العنف المبنى عىل النوع االجتماعي    كانت موجهة اساسا 

ي   مجتمع جميع الجهود للتصدى له من 
ي هذا   و المنظمات الدولية  مدنى

كما توجه الجهد فى

تيبية المتعلقة بمراكز التعهد بالنساء ضحايا الع نف و  الصدد اىل  سن النصوص القانونية  و البى

االثر االجتماعي و  المتعلق بعملة المنازل للحد من 37العمل عىل تنقيح القانون عدد 

ر ية  غيبصفة بارزة في االنشطة االقتصاداالقتصادي على الفئات األكثر هشاشة المتواجدة 

 زمن االزمات .تتسم بالهشاشة مهن المهيكلة او في 
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 2      ول 

 بالت   رات م ار ة 2020 لس ةالمهمة  م زا  ة

 البرام  التوز ع  سب                                          

 الو دة: أل  دينار 

 البرام  

 إ  ازات ت   رات

 ازات م ار ة بالت    راتاإل  
2020 2020 

 2- )ق. م التكم ل (

 %  سبة اإل  از المبلغ   1-

    (2 )- (1) (2( /)1) 

 %59 20099- 29184 49283 ا تما ات التعه  1البر ام      

المرأة واألسرة وتكا   
 ال ر 

 %61 5868- 9215 15083 ا تما ات ال  ع

 %93 12250- 152274 164524 ت التعه ا تما ا 2البر ام      

 %93 9849- 125165 135014 ا تما ات ال  ع ال  ولة

 %88 2443- 18749 21192 ا تما ات التعه  3البر ام      

 %106 1090 18749 17659 ا تما ات ال  ع كبار السن

 %88 2746- 19902 22648 ا تما ات التعه  9البر ام      

 %91 1552- 16071 17623 ما ات ال  عا ت   ا ة ومسا  ة

 الم موع العام
37538- 220109 257647 ا تما ات التعه   85%  

16179- 169200 185379 ا تما ات ال  ع  91%  
 

 *للمؤسسات. دون إعتبار الموارد الذّاتية 

 

 :تحليل وتفسير الفوارق المسجلة 

ع المدني من أثرت مساهمة المجتم وقد ادفع %61بلغت نسبة االنجاز  بالنسبة لبرنامج المرأة    

يث ح،  أةمنظمات دولية وجمعيات ناشطة حول حقوق المرأة على حجم النفقات المنجزة لبرنامج المر

وفيد ن الكساهمت في تنفيذ مختلف األنشطة المتعلقة بالتصدي لظاهرة العنف المسلط على المرأة زم

ت ن نفقاممن الحاجيات اللوجستية وما ترتب عنها والناتج عن الحجر الصحي وذلك بتوفير جانب  19

 .19جديدة ناتجة عن جائحة كوفيد 
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ياتها تيب أولودة ترأما بالنسبة لباقي المشاريع فقد كانت فرصة بالنسبة لبرنامج المرأة لتقييمها واعا

 هشاشة المنظومة وعدم استجابتها لمكاسب المرأة.  19خاصة بعد أن بينت جائحد كوفيد 

سبة انجاز نالطفولة  لئن حقق برنامجو دفعا 93%بلغت نسبة االنجاز  الطفولةة لبرنامج بالنسب

ر عليه ه تعذتعتبر هامة في ما يخص التدخالت االجتماعية االستباقية لفائدة مكفولي الدولة اال أن

طفال ية األاستكمال المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وتجهيز مؤسسات الطفولة للتركيز على حما

 .19وضمان حقوقهم زمن الكوفيد 

برامج التي لم لايعتبر البرنامج من و دفعا 106%بلغت نسبة االنجاز  كبار السنبالنسبة لبرنامج 

ى لحفاظ علقة باتسجل فارقا هاما بين التقديرات واالنجاز فقد حقق البرنامح األهداف المرجوة والمتعل

مع ضمان  19يد يمين بالمراكز أو األسر الحاضنة زمن الكوفالسالمة الصحية والبدنية لكبار السن المق

 عيش كريم لكبار السن.

النجاز التي حققها تعتبر نسبة او دفعا 91%بلغت نسبة االنجاز القيادة والمساندة بالنسبة لبرنامج 

 ت الىتمادابرنامج القيادة والمساندة هامة رغم عدم توصل البرنامج الى تنفيذ رزنامة تحويل االع

والتي  ؤسساتالخاصة بالم المؤسسات تحت االشراف، وذلك نتيجة لغياب تقارير تنفيذ األقساط السابقة

نيات ي ميزافتحويلها في آجال متأخرة الى مصالح وزارة المالية، وهو ما ترتب عنه تسجيل فواضل تم 

 المؤسسات.
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 رئيسة البرنامج : السيدة سميرة بن حسين

 .2019نوفمبر  01ابتداء من رنامج السيدة سميرة بن حسين رئيسة الب 

 

I     - وتحليلها تقديم نتائج األداء 

    

 ، ضمن أهداف المخطط2020سنة  الفرصتندرج استراتيحية برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ  

 2014ووفقا لما تضمنه دستور  2030-2016وأهداف التنمية المستدامة  2020 - 2016الخماسي 

  .ولما جاء باالتفاقيات والنعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية

 مراةاالقتصادي واالجتماعي لل التمكين: 1-1 الهدف االستراتيجي

 "دةـــــــــــــــرائ"عدد المشاريع المحدثة في إطار برنامج  :1.1.1المؤشر 

 2018انجازات  وحدة المؤشر
 إنجازات

2019 

 تقديرات 

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

مقارنة  2020إنجازات 

  2020  بتّقديرات

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

 1000 1000 %13,66 41 300 1621 1015 كم 

 

 

 

 

 

 

 بر ام  المرأة واألسرة وتكا   ال ر :  1البر ام      
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  تعليق فني مختصر 

طار إمولة في من معرفة عدد المشاريع النسائية المحدثة والمهذا المؤشر  ن: يمكبالمؤشرالتعريف  -

فيذ اتفاقية خالل تن لك مندة" وذــــــــــــــــالخطة الوطنية لدفع المبادرة االقتصادية النسائية "رائتنفيذ 

 .الشراكة المبرمة بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن

رنامج عدد المشاريع النسائية الممولة والمحدثة في إطار ب عمجمو المؤشر:طريقة احتساب  -

 والية. ل" بكرائــــــــــــــــدة"

 .البنك التونسي للتضامن مصدر المعلومات: -

 

  2020التقديرات المتعلقة بالمؤشر لسنة بين اإلنجازات وتحليل الفارق : 

بالنسبة لتقديرات مقارنة با%  13,6إحداث المشاريع في إطار برنامج "رائـــــــــــــــدة"نسبة  بلغت  

 أهمها:إلى جملة من األسباب  ، وهي نسبة ضعيفة، لكنها تعود2020لسنة 

  طالقه الى تاريخ ان منذ، "رائـــــــــــــــدة"عدم اعداد التقرير التقييمي للبرنامج الخاص بتنفيذ برنامج

لتضامن لمما تسبب في تعطل تحويل االعتمادات المخصصة له الى البنك التونسي  2019نهاية سنة 

 ك البرنامج.الخاصة بذل قروضالالمشرف على عملية اسناد 

 لشروع في الذي تم ة"، اتأخر الخبير في مد الوزارة بالتقرير التقييمي لتنفيذ برنامج "رائـــــــــــــــد

نامج ، مما تسبب في تعطل تحويل االعتمادات الخاصة بالبر2020اعداده ابتداء من شهر مارس 

سرة لشؤون المرأة واألمطلب بالمندوبيات الجهوية  1100للبنك التونسي للتضامن رغم وجود 

 تستوفي شروط الحصول على قرض ""رائـــــــــــــــدة".

 ن شهر مبداية  مركزيتعطل أعمال لجنة القيادة المكلفة ببرنامج "رائـــــــــــــــدة"، على المستوى ال

 افريل نظرا لدخول البرنامج في فترة تقييم.

  ،وتوقف العامالت  19على إثر تفشي جائحة الكوفيد تولي الوزارة إعادة ترتيب األولويات المبرمجة

بالقطاعات الهشة عن إمكانية االسترزاق)باعتبار الحجر الصحي وخطر العدوى(، وذلك باتخاذها 

، من "خط تموي 2020د بميزانية 2000اجراء استثنائي يتعلق بتحويل اعتمادات قدرت بــــــ 

الملحق التكميلي دعم المعينات المنزلية، وذلك بمقتضى  لبرنامج رائـــــــــــــــدة" الى "خط تمويل
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ماي  19فيى بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن وجمعيات القروض الصغيرة بالجهات الممض

2020: 

  دةـــــــــــــــرائ":عدد مواطن الشغل المحدثة لفائدة المرأة في إطار برنامج 2.1.1المؤشر" 
 

 وحدة المؤشر
انجازات 

2018 

 نجازاتإ

2019 

 تقديرات 

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

 2020ت نجازانسبة اإل

 2020  مقارنة بتّقديرات

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

 4000 4000 %7,08 85 1200 2733 1742 كم 

 

  تعليق فني مختصر 
 

 -  ة عن طريقلمرأامعرفة عدد مواطن الشغل المحدثة لفائدة   هذا المؤشرمن ن: يمكالمؤشرتعريف 

 دة".ــــــــــــــــالمشاريع النسائية التي تم إحداثها في إطار تنفيذ برنامج "رائ

 -  ن احداثالناتجة ععدد مواطن الشغل المحدثة لفائدة النساء  ع: مجموالمؤشرطريقة احتساب 

 دة" بجميع واليات التدخل.ــــــــــبرنامج "رائ ، في إطارالمشاريع النسائية

 - سرة.التونسي للتضامن والمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واأل كالبن المعلومات:ر مصد    

 

 2020المتعلقة بالمؤشر لسنة  تحليل الفارق بين اإلنجازات والتقديرات  

مقارنة  2020سنة دة"ــــــــــرائ"برنامج  لفائدة المرأة في إطارمواطن الشغل بلغت نسبة إحداث 

ن شرة عناتجة مبا ضعيفة جدا لكنها وهي نسبة، %7,08بالنسبة لنفس السنة  بالتقديرات المبرمجة

 األسباب التالية:

ول، مؤشر األة للسنة ذاتها، وذلك بسبب الترابط بين هذا المؤشر والالمبرمج مشاريعإحداث العدم -

 ث مشاريعدااح المبين أعاله، ،باعتبار أن احداث مواطن الشغل في إطار برنامج "رائـــــــدة" رهين

 "رائـــــــــــدة"، 

 تحمل هذا المؤشر نفس األسباب التي أدت الى ضعف المؤشر األول، المبين أعاله. -
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ه، المتعلق اتخاذ االجراء االستثنائي المبين أعال 19تولت الوزارة على إثر تفشي جائحة الكوفيد -

مرأة، من ا 1802، مما مكن "19يد دعم المعينات المنزليات خالل فترة جائحة "الكوف "برنامج وضعب

يزانية " أ.د، تم تحميلها على م 1760د بلغ مجموعها 1000كامل الواليات، بالتمتع بقرض في حدود

 .2020رائـــــــدة" لسنة 

 عدد مواطن الرزق المحدثة لفائدة المرأة في المناطق الريفية: 3.1.1المؤشر 

 وحدة المؤشر
انجازات 

2018 

 إنجازات

2019 

 يرات تقد

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

 2020إنجازات 

  مقارنة بتّقديرات

2020  

 (1(/)2)ث

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

 300 300 %70 210 300 300 65 كم 

 تعليق فني مختصر 
 

ق المناط المرأة في من معرفة عدد مواطن الرزق المحدثة لفائدة مؤشر كمي يمكن تعريف المؤشر: -

تمكين نية للاإلستراتيجية الوط ر تنفيذ المشاريع المضمنة بخطة العمل المنبثقة عنالريفية في إطا

 االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية.

  اليات التدخلوالفتيات بومجموع عدد مواطن الرزق المحدثة لفائدة النساء  :طريقة احتساب المؤشر -

 لجهوية لشؤون المرأة واألسرة.المندوبيات ا مصدر المعلومات: -

 2020المؤشر لسنة المتعلقة ب تقديراتين اإلنجازات والبتحليل الفارق 

رات المرسومة مقارنة بالتقدي % 70ةالمناطق الريفي لفائدة المرأة في مواطن الرزق إحداثنسبة  بلغت

ت اإلجراءا فرضإذ أن ، 19كوفيد جائحةباعتبار تفشي  وتعتبر هذه النسبة مرضية، 2020لسنة

للجان اتعطل أشغال أدت إلى  ،التباعد الجسديكذلك الحجر الصحي الشامل ثم الجزئي والمتعلقة ب

 ةفي مجال خاصاألنشطة المبرمجة الجهوية المكلفة بفرز مطالب احداث موطن رزق والى تعطل 

 .تكوين النساء والفتيات المنتفعات بالمشاريع

مورد رزق تتوزع على واليات الجمهورية  210إحداث  تم فقدورغم الظروف المذكورة أعاله 

 كالتالي:
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عنوان المشروع بالخطة التنفيذية للتمكين االقتصادي  الوالية

 واالجتماعي للمرأة في الوسط الريفي

عدد مواطن الرزق المحدثة في 

 الريفية االوساط

قطاع النالتمكين االقتصادي لفائدة أمهات التالميذ المهددين با زغوان

 المدرسي
20 

 15 "          "           " جندوبة

 21 "          "           " سليانة

 15 "          "           " القصرين

 12 "          "           " توزر

 15 "          "           " سيدي بوزيد

 15 "          "           " القصرين

 2020من العدد الجملي لمواطن الرزق المحثة سنة  %54ة أي بنسب 113المجموع:     

 تاالقطاع الفالحي والصناع يمشاريع تعتمد سلسلة القيمة ف القصرين

 المنتوجات الفالحية لالتقليدية وتحوي
40 

 22 "          "           " المنستير

 35 "          "           " سيدي بوزيد

 2020من العدد الجملي لمواطن الرزق المحثة سنة  %46أي بنسبة  97المجموع :  

 موطن رزق             210:      2020عدد  مواطن الروق المحدثة / جموعم

يااة فااي مجااال" تقطياار األعشاااب الطب سوسررةوفتاااة بواليااة امرررأة  20تاام تكااوين مااع االشااارة، أنااه

لسالة سفاي المنااطق الريفياة تعتماد  وإحداث المشاريع والتصرف فيها" في إطار إحداث مشاريع للنسااء

ة م خاالل سانجاات الفالحياة علاى أن ياتوالقيمة في القطاع الفالحي أوالصناعات التقليدية أو تحويل المنت

 .إلنتاجلدخول الى حلقة االضرورية ل تمكينهن من التجهيزات 2021
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 عقطاب اإلشعا: عدد النساء والفتيات في الوسط الريفي المنتفعات بخدمات أ4.1.1المؤشر 
 

 وحدة المؤشر
انجازات 

2018 

 إنجازات

2019 

 تقديرات 

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

 2020إنجازات 

  مقارنة بتّقديرات

2020  

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

 300 200 %25 25 100 0 0 كم 

 

  تعليق فني مختصر 

ات لفتياات فاي الوساط الريفاي المنتفعااالنسااء وا عادد :مؤشار كماي يمكان مان معرفاةتعريرف المؤشرر -

 عن طريق:اقتصاديا واجتماعيا ها تمكينإل ىدف نشاطها يهبخدمات أقطاب اإلشعاع التي 

اريع فاي مجاال بعاث المشاالتكاوين  التشغيل وفاي بالفرص المتاحة فيوالتعريف التحسيس واإلعالم  -

 ، هاتمويلطرق و

في ظاروف  حق العملالعاملة )الحماية االجتماعية، أة المربحقوق بحقوق المرأة اإلنسانية و التعريف-

 المساواة في األجر...(الئقة وآمنة، 

ة وأخارى التنشائة الساليمالتثقياف االجتمااعي و التوعية الصحيةوحصص في  محو األميةدروس في -

 .أنشطة ترفيهيةو ثقافة المواطنةلألطفال و

ت أقطاب في الوسط الريفي المنتفعات بخدما : مجموع عدد النساء والفتياتطريقة احتساب المؤشر -

 .اإلشعاع

 .الجهوية لشؤون المرأة واألسرة ت: المندوبياالمعلوماتمصدر  -

 2020المؤشر لسنة المتعلقة ب تقديراتين اإلنجازات والتحليل الفارق ب  

من وامل لععديد ا ، ضعيفة، وهي ناتجة عن2020مقارنة بتقديرات سنة  %25بالغة ـتعتبر هذه النسبة ال

منن  تبالغبديفاطب  االشبعاع ق واحند وهنو بينها دخول حيز النشاط، خالل تلك السننة، افطناا االانعاع 

الجهة فني  من فتاة 25نشطة من بينها تكوين األمجموعة من تنظيم  تولى، الذي معتمدية العال بالقيروان

ألسنباا ينة الفاناءات وكلنك ل. في حين تعطل تشاط بقمحو األمية والتثقيف االجتماعيمجال الخياطة و

 ة: ليالتا
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 : وجود نزاع حول ملكية مراكز الفتاة الريفية -

تناة الريفينة مراكز للفتاة الريفية وهما على التوالي مركز الف 02فتح وتسيير عدد برمجة   2020سنة ت تم

وجنود ننزاع  نأإال  (والية زغوان) بالناظورومركز الفتاة الريفية  (والية باجة)من معتمدية تيبار  بدجبة

ال دون حنممنا حول ملكية هذين المركزين بين الوزارة واالتحاد الوطني للمرأة التونسية عطل نشناطهما 

بننل كلننى كننان يفتننرم تهمينهننا مننن قالخنندمات االجتماعيننة واالقتصننادية التنني ب لفتينناتاسننتفادة النسنناء وا

 المركزين.

 عدم امكانية استغالل أقطاب االشعاع: -

 حيّننزاليننة جندوبننة( و ) فرنانننةمننن معتمديننة  بعببين البيببةقطننا اعاننعاع تعننذر دخننول  2020تننم سنننة 

المنرأة  المندوبينة الجهوينة لشنؤون التني قامنت بهنا لترانحادعنوة  اععنالن عنن أن االستغالل باعتبنار

ير الوثائق توفمن  لعدم تمكن الجمعيات المتراحةلتسيير القطا لم يكن مثمرا نظرا   المعنيةواألسرة 

باننب   المتعلننق 2013نننوفمبر  18المننؤرف فنني  2013لسنننة  5183عنندد نصننوع عليهننا باألمرمال

 معايير إسناد التمويل العمومي للجمعيات وإجراءاته واروطه.
 

 تحليل وتفسير مدى تحقيق هدف "التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة:

ر تحقيق رج في اطاوالمشاريع، التي تند باعتبار ما تم بيانه أعاله،  فان معدل نسبة انجاز البرامج    

لتقديرات بلغ مقارنة با 2020الهدف االستراتيجي"التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة"، خالل سنة 

ا ان متقطعكنسبة  تعتبر جيدة بالرغم من أن نسق التنفيذ لتلك البرامج والمشاريع  ، وهي % 72.56

احية ، من ن19ي تم فرضه نتيجة جائحة فيروس كوفيد ا الحجر الصحي الشامل ثم الجزئي الذببس

 مرجوةلية الالتي تم فيها تنفيذ البرنامج، من ناحية أخرى باعتبارها ال تامن الفاعظروف بسبا الو

 لجسدي وفرم عدد الحاور يقل عن العدد المبرمج.نظرا لتطبيق التباعد ا

عة ع ومتابرف في تلك البرامج والمشاريالى حوكمة التص تلك النسبة من الهدفيرجع تحقيق كما     

 .تنفيذها من قبل المصالح المعنية بشؤون المرأة واألسرة على المستوى الجهوي والمركزي
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افؤ : مناهضة العنف المبني على التمييز بين الجنسين ودعم تك2-1الهدف االستراتيجي

 الفرص

 ضحايا العنف بمراكز حماية النساءعدد النساء المتعهد بهن  1.2.1المؤشر 

 وحدة المؤشر
انجازات 

2018 

 إنجازات

2019 

 تقديرات 

2020 

(1) 

 (2) 2020 إنجازات

 المتوصل بها )*(

مقارنة  2020إنجازات 

 2020 بتّقديرات

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

 1050 1000 %117 1115 950 890 932 كم 

 

  تعليق فني مختصر 

ة كز حمايإلى معرفة عدد النساء ضحايا العنف المتعهد بهن بمرا كمي يهدف رمؤا المؤشر:تعريف  -

سنة  ا منذالنساء ضحايا العنف التي ارعت وزارة المرأة واألسرة وكبار السن في تهيئتها وتجهيزه

2015، 

 ع مراكزمجموع عدد النساء المتعهد بهن واألطفال المرافقين لهن بجميطريقة احتساب المؤشر:  -

 السنة. اعيواء على مدى

حة تعت بمنالتي تم التقارير الدورية للمراكزو مراكز اعيواءبسجل االستقبال مصدر المعلومات:  -

 ن النساءاة بيالتمويل العمومي للجمعيات أو بتمويل االتحاد األوروبي في إطار برنامج ترسيخ المساو

 والرجال.
 

  2020لسنة تحليل الفارق بين اإلنجازات والتقديرات المتعلقة بالمؤشر . 

 

لنساء مراكز االنصات والتوجيه لو يواءاعمن قبل مراكز إمرأة وفتاة  1115التعهد بـ  2020تم سنة 

ـ امرأة وفتاة أي أن نسبة 950واألطفال المرافقين لهن في حين أن التقديرات حددت بـ ضحايا العنف 

على ارتفاع منسوا العنف ضد  . وهي داللة واضحة%117االنجاز تجاوزت التقديرات المرسومة لتبلغ 

باعتبار تطبيق الحجر الصحي الشامل  19المرأة داخل الفااء األسري، خالل فترة تفشي جائة كوفيد 

أي حال تواجد أفراد األسرة في فااء مغلق ارتفعت العوامل أو الفرع المؤدية  ،2020والجزئي سنة 
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العمق حتى يبقى الفااء األسري  فيلجتها معايستوجا مزيد التركيز على هذه الظاهرة لمما للعنف، 

 فااء آمن لكل أفراد العائلة.

الحتماء افي لكما تبرهن تلك النسبة على حاجة النساء والفتيات في وجود تلك المراكز بالعدد الك

 تسديها لهن، دون أن يتم تجاوز طاقة استيعابها.بخدمات التعهد التي  االستفادةو

 ية بمراكز حماية النساء ضحايا العنف :نسبة التغط2.2.1مؤشر ال   

 

 2018انجازات  وحدة المؤشر
 إنجازات

2019 

 تقديرات 

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

 2020إنجازات 

  مقارنة بتّقديرات

2020  

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

نسبة التغطية بمراكز حماية 

 النساء ضحايا العنف  
29,1% 37,5% 45,83% 20,83% 24% 58,33%  70,83%  

  تعليق فني مختصر 

العنف  النساء ضحاياالتعهد بنسبة التغطية بمراكز  معرفة: يهدف المؤار إلى تعريف المؤشر -

تعهد احد للعلى أساس أن توجه الوزارة يتمثل في احداث، على األقل مركز و)إيواء+انصات وتوجيه( 

اكة في قية ارالمالي والفني وكلك عن طريق اتفابالنساء ضحايا العنف بكل والية.يكون تحت اارافها 

 ف.العن إطار التمويل العمومي تبرم بين الوزارة والجمعية لتسيير مركز للتعهد بالساء ضحايا

)عدد  24النساء ضحايا العنف المحدثة والجديدة / حماية  مراكز دعد المؤشر:طريقة احتساب  -

 الواليات( 

يير يات لتسواتفاقيات الشراكة المبرمة مع الجمع ركزية والجهويةالتقارير الممصدر المعلومات:  -

 مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف.

  2020تحليل الفارق تقديرات المؤشر لسنة  

المرسومة  تمقارنة بالتقديرا%  20,83ـالعنف مراكز حماية النساء ضحايا بتغطية ال نسبة بلغت    

 ك لألسباا التالية:ويعود كل وهي نسبة ضعيفة 2020لسنة 

كز التعهد بالنساء ضحايا العنف، في مرحلة ابرام اتفاقيات اراكة لتسيير مرب توجه الوزارة المتعلق -

في إطار تنفيذ ـ )2019الى حدود د األوروبي من االتحاتمويلها  فق  مع الجمعيات التي تم ،أولى

متنعت عن ابرام ت اايبعض من تلك الجمعأن ال (. باعتباربرنامج ترسيخ المساواة بين المرأة والرجل

اتفاقية اراكة مع الوزارة في إطار التمويل العمومي لتسيير مركز التعهد بالنساء ضحايا العنف 
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المكونة لملف طلا التمويل العمومي الواردة باألمر عدد االدالء بالوثاائق وتعذر على البعض اآلخر 

 . 2013لسنة  5183

( حينز دبوزينسيدي ) بالمكناسيو)جندوبة( بواد مليزد بالنساء ضحايا العنف التعه يمركزدخول تهخر  -

معنايير للقصند جعلهمنا يسنتجبان منهمنا واحند ظر في البرنامج الوظيفي لكل ناعادة ال بسبا االستغالل

 .المطلوبة

 

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف االسبتراتيجي ""مناهضبة العنبف المبنبي علبى التمييبز

 تكافؤ الفرص": ودعمالجنسين بين 

دد النساء ع باعتبار أن، تحقيق الهدف المأمول 2020باعتماد المؤشرين، المبينين أعاله، تم سنة -1

 دتها بــحدة في حين أن التقديرات يضح 1115بلغ  المتعهد بهن بمراكز حماية النساء ضحايا العنف

ريق عن ط هدمن حماية وتعايا العنف االستجابة الى حاجة النساء ضحأنه تم  وهو ما يفيد ،ضحية 950
نية والقانو لنفسيةااالنتفاع بخدماتها في المرافقة ومراكز االنصات والتوجيه أو عن طريق مراكز االيواء 

ايا ساء ضحوكلك بالرغم من ضعف نسبة التغطية بمراكز التعهد بالن، والتكوين والتمكين االقتصادي

 .%  20,83ـقدرة بـ العنف على مستوى واليات الجمهورية الم

، نفالع المسيرة لمراكز التعهد بالنساء ضحايا ،ويرجع تحقيق هذا الهدف الى معاضدة الجمعيات

ا نساء ضحايبالل في اسداء خدمات التعهد والجادة الكثيفة مباعتبار مساهمته ،مجهود الوزارة في المجال

 للغرم. العنف وتوظيف أقصى امكانياتهم البشرية واللوجستية

على  أثر 2020منذ مارس  19ائحة كوفيد سنة جد استثنائية باعتبار أن تفشي ج 2020قد كانت سنة ل

 ية.السلبنسق الحياة العامة للمجتمع التونسي وكذلك على نسق تفاعالته وانغعاالته اعيجابية و

يق الهدف تحقى وبالتالي فانه ال يمكن االعتماد فق  على المؤارين اللذين تم تحديدهما لتقييم مد   

توجا ي، بل االستراتيجي المذكور أعاله، باعتبار أن فترة اعنجاز تخللتها ظروف استثنائية قاهرة

د وجبالرغم من و االعتماد كذلك على التدابير التي تم اتخاكها بصفة استثنائية لتحقيق الهدف المنشود،

عت خطر رف 19بفيروس الكوفيد تلك الظروف االستثنائية، خاصة وأن التدابير الوقاية من العدوى

 .2019التعرم الى العنف أضعاف ثالث مرات خطر التعرم اليه سنة 
 

 الل فترةخ ،جنسنلمناهضة العنف المبني على التمييز بين الا التدابير االستثنائية التي تم اتخاذه -2

جل حاياه من أعهد باتعلقت بالتوعية والتهطير من أجل الوقاية من العنف وأخرى بالت 19تفشي الكوفيد 

 إعادة االدماج:
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 تتعلق بالتوعية والتأطير من أجل الوقاية من العنفاستثنائية تدابير أ/

وفقا    لإلنصات والمرافقة النفسية والتوجيه لفائدة الطفل واألسرة 1809مجاني  وضع خط أخضر -

بوع كامل أيام األس 24.00صباحا إلى الساعة  8.00لخصوصية كل متصل وحسا الطلا من الساعة 

ج العائلي أخصائي نفساني من الوزارة ومن الجمعية التونسية للبحث والعال 17 وقد أمن هذه الخدمة
 316مكالمة، منها 4700وقد تم تسجيل حوالي  TRICOM ومؤسسة UNICEFوالزوجي بالشراكة مع 

 مكالمة تخص النساء ضحايا العنف.
 

من طرف  ألطفالالستشارات النفسية والنصائح العملية لألولياء والتقديم ا تأثيث حصص إذاعية يومية -

 األخصائيين النفسانيين الراجعين للوزارة.
 

 .تتعلق بالتعهد بضحابا العنف استثنائية تدابير /ب
 

 24ليشتغل  2020جوان  30مارس إلى غاية  23منذ  1899التمديد في ساعات عمل الخط األخضر -

 لبشريةاألسبوع وكلك بدعم من المجتمع المدني على مستوى الموارد ا ساعة، كامل أيام 24ساعة/
 المختصة واللوجستيك.

لمة تخص مكا 4112مكالمة منها  15510 عدد 2020وقد تجاوز عدد المكالمات الواردة على الخ  سنة 

ـ بــــ تمت خالل فترة الحجر الصحي الشامل تم التعهد (%77)أي 2878النساء ضحايا العنف منها 
 مكالمة منها. 2719

العنف  ضحايا لنساءاألنف الى مركز لاليواء الوقتي لحمام المندمج للشباب والطفولة بمركز تحويل ال-

 14لة لصحي طيء فترة الحجر القاا في وضعية تعهد جديد تم قبولهم به حيث ،لهنّ واألطفال المرافقين 

مواصلة ل وزارةيا العنف التي تخاع الاراف النساء ضحالمراكز إيواء ا، تم على اثرها نقلهم الى يوما

 التعهد حسا ما تقتايه الحالة.

إمرأة وفتاة  16بينها من ضحية عنف 29بـوقد تم بمركز حمام األنف، وخالل الفترة المذكورة، التعهد   

 .لهنطفل مرافق  13أجنبيات( و 03منهن  )

رفتها ة التي عتثنائبرغم من األزمة الصحية  االسباعتبار ما تم بيانه أعاله،  فان الوزارة باللذا،      

يع ية وتطوالمذكور وكلك باتخاكها اجراءات استثنائالهدف االستراتيجي  البالد، توصلت الى تحقيق

 ألزمة.ترة افاالمكانيات المتاحة لديها لحماية النساء والفتيات من العنف الذي تفشى وارتفع خالل 

 والثاني حور األولهذا الهدف من فبل الوزارة يجعلها مفعلة لما ورد بالم والجدير بالذكر، أن تحقيق    

  األمن".لمجلس األمن لألمم المتحدة : "المرأة والسلم و 1325قرارالخطة الوطنية لتنفيذ المن 
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 : النهوض باألسر ذات الوضعيات الخصوصية 3.1الهدف االستراتيجي.  

 الخصوصية المنتفعة ببرنامج التمكين االقتصادي عدد األسر ذات الوضعيات 1.3.1المؤشر 

 وحدة المؤشر
انجازات 

2018 

 إنجازات

2019 

 تقديرات 

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

 2020إنجازات 

 مقارنة بتّقديرات

2020 

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

 400 350 %77.42 271 350 251 172 كم 

 

  تعليق فني مختصر 

ي لألسنر ادببرننامج التمكنين االقتصنسنويا  تنتفعيبين هذا المؤار عدد األسر التي  تعريف المؤشر: -

 .كات الوضعيات الخصوصية
 مجننةبكنل الوالينات المبرسننويا  مجمننوع عندد المشناريع الممولنة والمحدثننة طريقبة احتسباب المؤشبر: -

 للتدخل.

 للتدخل.المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرة المبرمجة مصدر المعلومات:  -
 

  2020تحليل الفارق بين االنجازات والتقديرات المتعلقة بالمؤشر لسنة 

تم فعليا يغير أنه لم  2020أسرة من مشاريع اقتصادية صغرى سنة  350برمجة تمكين  2020سنة تم   
يرجع  يدةجنسبة وهي ، مقارنة بالتقديرات %77.42أسرة أي بنسبة انجاز تقدر بــــ  271تمكين اال 

 ىاليشها وستوى عماقبال األسر عليها لما لها من أثر ايجابي على قيقها الى عديد العوامل منها خاصة تح

رغم  لمجالاحسن اختيار مناطق التدخل والنسق الجيد لعمل اللجان الجهوية التي واصلت أاغالها في 
 الجائحة والحجر الصحي.

تحمل سلي أسرة بواليات قفصة وتطاوين وقب 79مع االاارة أنه تّم الشروع في إعداد ملفات تمكين 

 2021مشاريع خالل سنة اللتمكينها من  2020كلفتها على ميزانية 

 

عدد  العدد الجملي منطقة التدخل الوالية

 االناث

 االعتمادات عدد الذكور

أد 100 0 25 25 كامل الوالية المنستير     

أد 100 01 28 29 ئر مشارقةب -  جبل الوس - زغوان        

 -الروحية -العروسة  - الكريا سليانة     

 -برقو  -كسرى -بوعرادة 
أد 100 02 19 21  
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 مكثر

أد 100 06 19 25 مخلوفسيدي  -بني خداش - مدنين         

 100 أد 11 11 22 عمدون باجة

أد 100 12 13 25 كامل الوالية نابل  

أد 100 02 23 25 كامل الوالية صفاقس  

 -وادي الليل  - برج العامري- منوبة         

 دوار هيشر
أد 100 01 23 24  

أد 100 0 25 25 السرس الكاف  

القيروان  –القيروان الشمالية - القيروان

 حفوز–الجنوبية 
أد 100 09 16 25  

أد 100 0 25 25 كامل الوالية  قفصة  

أد 100 0 25 25 كامل الوالية توزر    

اوين تط –تطاوين الشماية -  تطاوين  

 -رمادة   -الذهيبة -الجنوببة 

 الصمار  -غمراسن 

أد 100 0 29 29  

أد 100 0 25 25 كامل الوالية قبلي  

 : نسبة ديمومة مشاريع األسر ذات الوضعيات الخصوصية2.3.1المؤشر 

 وحدة المؤشر
انجازات 

2018 

 إنجازات

2019 

 تقديرات 

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

 2020إنجازات 

  تّقديراتمقارنة ب

2020  

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

 %80 %70 %60 كم 
79.66% 

 

99.57% 

 
85% 90% 
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 : تعليق فني مختصر 

عت يمكن هذا المؤشر من معرفة نسبة األسر ذات الوضعيات الخصوصية التي تمتتعر   الم  ر:  

 ببرنامج التمكين االقتصادي واستطاعت المحافظة على ديمومتها.

لتب  االو ب يا  الص و بية  الم باري  الم دةبة ل اةبدة االسبر  ا  نسببةالم  ر:  ر  ة ا تساب  

 على ال دد ال مل  للم اري .  ااست اع  الم ا ظة على ديمومة م اري ه

 المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرة. :مف ر المعلومات      

 

2020قة بالمؤشر لسنة تحليل الفارق بين االنجازات والتقديرات المتعل 
 

% مقارنة  79.66نسبة  2020بلغت ديمومة مشاريع األسر كات الوضعيات الخصوصية سنة 

ة جائحة" وتعتبر هذه النسبة جيدة رغم الوضع الصحي الذي عرفته البالد نتيج) 80%بالتقديرات )

 ة:ا التالي" والتدابير المتخذة للوقاية من تفشي الفيروس ويرجع كلك الى االسبا19كوفيد

 حسن اختيار المنتفعين بالمشاريع لامان ديمومتها وعدم التفري  فيها، -

 تكوين المنتفعين في مجال كيفية التصرف في المشاريع قبل تمكينهم منها. -

 صاصات،الختاالمتابعة والمرافقة المتواصلة للمنتفعين بالمشاريع من قبل المصالح الجهوية وفق  -
يعة ع طبمية على حسن اختيار نوعية المشاريع المدرة للدخل والتي تتوافق حرع اللجنة الجهو  -

 الجهة وقدرات ورغبة المنتفعين بها.

  "التمكين االقتصادي لالسر ذات الوضعيات الخصوصية" تحليل وتفسير مدى تحقيق هدف 

 يدة،بة جس، تحقيق هدف "التمكين االقتصادي لالسر كات الوضعيات الخصوصية بن2020تم، سنة    

وما  19يد جائحة الكوفمن تفشي رغم مقارنة بالتقديرات يال %88.5يقدر معدلها بين المؤارين بـــ 

 :ويرجع كلك الىفرضته من حجر صحي وقواعد البروتوكول الصحي، 

 نها توفرأتبار باعوإقبالهم عليها  الت كات الوضعيات الخصوصية الهشةأهمية هذه المشاريع لدى العائ -

ائية الستثنافي ظل الظروف االقتصادية لدخل القار وتخلصها من حلقة الفقر وانعكاساته، خاصة لها ا

 وليها السلطاتتاالهمية القصوى التي  كما يرجع انجاز تلك التسبة الى، 2020سنة  ة التي عرفتهاالصعب

ى ، علألسرباعتباره يساهم في التهوم بهوضاع مناوريها من ا الجهوية والمحلية لهذا البرنامج

  المستوى المادي واالجتماعي. 

  حسن حوكمة ومتابعة االعداد والتنفيذ على المستوى الجهوي والمركزي. -

 ،صالصت ا س  ا ،ال هوية المشاريع من قبل اللجان اااستمررية أعمال المرافقة والمتابعة ألصح -

 .ديمومة  يدة مما ساه     ت قيق نسبة
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 م الحوار والتواصل وتقاسم المسؤوليات داخل األسرة: دع4.1الهدف االستراتيجي
 

 .جودة الخدمات المقدمة بالفضاءات المتعددة االختصاصات لىنسبة رضا األسر ع /1.4.1المؤشر

 وحدة المؤشر
انجازات 

2018 

 إنجازات

2019 

 تقديرات 

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

 2020إنجازات 

  مقارنة بتّقديرات

2020  

(2(/)1) 

 اتتقدير

2021 

 تقديرات

2022 

 %100 %100 107% %97 %90 %80 - كم 

 

 : تعليق فني مختصر 

د افرأة على جودة الخدمات المقدمة لفائدالرضامؤار كمي يهدف إلى معرفة نسبة تعريف المؤشر: 

ندوبة من( وجبكل من والية أريانة )حي التاا ى فااءات مراكز اعرااد والتوجيهالمرتادين عل األسر

 الراجعة بالنظر الى الوزارة. الدماء( وباجة )غار

ي يتم تالمعطيات المبينة باالستمارات ال يتم احتساا المؤار عن طريق: طريقة احتساب المؤشر 

 ه.ة أعالالمذكورمراكز اعرااد والتوجيه األسري ة بتعميرها من قبل الوافدين على فااءات األسر

 .اءاآلد لىالتوجيه األسري وعقود القدرة عكز اعرااد والتقارير الدورية لمرامصدر المعلومات:  
 

 2020تحليل الفارق بين االنجازات والتقديرات المتعلقة بالمؤشر لسنة  

راكز بم اءات المتعددة االختصاصات بلغت نسبة رضا األسر على جودة الخدمات المقدمة بالفا  

ضع ، وهي نسبة جيدة جدا رغم الو(90%% مقارنة بالتقديرات ) 97 االرااد والتوجيه األسري

 ،الفيروس " والتدابير المتخذة للوقاية من تفشي19الصحي الذي عرفته البالد نتيجة جائحة" كوفيد
ة الل فترنشاطها في المجاالت التالية خاالرااد والتوجيهاالسري ل مراكزمواصلة  ويرجع كلك الى

 الكوفيد:

 ي والنفسي واالقتصادي والقانوني.خدمات االستقبال والتعهد االجتماع تهمين -
 دورات التكوينية في بعض االختصاصات من كلك المصوغ وتقطير االعشاا وصناعةتنظيم ال -

 صغرى.المشاريع الالصابون والخياطة...والتكوين في التسويق وكيفية تسيير 
 اسداء خدمات المصالحة العائلية. -
 

لديببببة مرافقتهببببا سببببنويا فببببي مجببببال التربيببببة الوا: عببببدد األسببببر التببببي تببببم تأهيلهببببا و2.4.1المؤشببببر 

 وإعداد الشباب للحياة الزوجية والتوفيق العائلي

 2018انجازات  وحدة المؤشر

 إنجازات

2019 

 تقديرات

2020 

 إنجازات

2020 

 2020إنجازات 

مقارنة بتّقديرات  

2020 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 
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(1) (2) (2(/)1) 

 9.500 0 كمي
 20.000حوالي  

 سرةأ
 ألف أسرة27 ألف اسرة 25 .%51 أسرة 10.111

 

 

 : تعليق فني مختصر 

 بباااارامج ساااانويا عاااادد أفااااراد األساااار التااااي انتفعاااات : يهاااادف المؤشاااار إلااااى معرفااااةتعريررررف المؤشررررر

ن ج التمكاااايالتربيااااة الوالديااااة واعااااداد الشااااباب للحياااااة الزوجيااااة والتوفيااااق العااااائلي ماااان خااااالل برنااااام

 .اإلجتماعي لألسر

يم  الحتساااااب المؤشاااار علااااى اثاااار تنظاااا الالزمااااة: يااااتم تجميااااع المعطيااااات ب المؤشرررررطريقررررة احتسررررا

ة ون المااارأاألياااام التوعوياااة والتحسيساااية بوالياااات التااادخل بالتنسااايق ماااع المنااادوبيات الجهوياااة لشاااؤ

 )مصالح المرأة واألسرة( ومكاتب الدراسات والخبراء.  واألسرة

ألسااارة دوبيات الجهوياااة لشاااؤون المااارأة وا: التقاااارير الجهوياااة عااان طرياااق المناااالمعلومرررات مصررردر

 .ومكاتب الدراسات والخبراء بالواليات المعنية بتنفيذ البرنامج

  2020تحليل الفارق بين االنجازات والتقديرات المتعلقة بالمؤشر لسنة 

وإعننننداد  فنننني مجننننال التربيننننة الوالديننننة 2020سنننننة بلننننغ عنننندد األسننننر التنننني تننننم تههيلهننننا ومرافقتهننننا    

رننننننة % مقا51 أي بنسنننننبة انجنننناز تقننننندر يـنننننـ 10.111 اة الزوجينننننة والتوفيننننق العنننننائليالشننننباا للحيننننن
 بالتقديرات، وهي نسبة متوسطة ويرجع كلك الى:

أثاااار تطبيااااق الحجاااار الصااااحي الشااااامل والجزئااااي علااااى تحقيااااق المؤشاااار خاصااااة وأنااااه يتطلااااب  -

 الدورات التوعوية والتحسيسية في المجال.ب الجمهور المستهدف حضور

 جااارالشاااامل والحنفس الوالياااة خاااالل الحجااار الصاااحي بااا نقااال باااين المااادن وباااين المنااااطقمناااع الت -

 د معهم.الصحي الجزئي مما ساهم في تعطيل تنفيذ االنشطة المبرمجة من قبل الخبراء المتعاق
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والتواصل وتقاسم المسؤوليات داخل  دعم الحوار"الهدف االستراتيجي تحليل وتفسير مدى تحقيق 

 ."األسرة

  :وهمامؤشرين اثنين لتقييم مدى تحقيق الهدف المذكور  تم تحديد       

 بمراكزختصاصات نسبة رضا األسر عن جودة الخدمات المقدمة بالفااءات المتعددة اال -

 2020مقارنة بتقديرات سنة  %107االرااد والتوجيه االسري التي بلغت 

للحياة  لشباااية الوالدية وإعداد عدد األسر التي تم تههيلها ومرافقتها سنويا في مجال الترب -

 2020مقارنة بتقديرات ستة  %51التي بلغت  الزوجية والتوفيق العائلي

غ  الننننذي بلنننن 2020وبننننالنظر الننننى معنننندل انجنننناز المؤاننننرين المننننذكورين مقارنننننة بتقننننديرات سنننننة 

 100%فننننان نسننننبة تحقيننننق الهنننندف تعتبننننر خسنننننة نسننننبيا، باعتبننننار أن عنننندم بلوغهننننا نسننننبة  79%

ى أسنننننباا خارجنننننة عنننننن حوكمنننننة التصنننننرف الفنننننني واالداري للمصنننننالح المركزينننننة يرجنننننع الننننن

واعننند والجهوينننة المعنينننة، تتعلنننق حصنننريا بنتيجنننة تطبينننق الحجنننر الصنننحي الشنننامل ثنننم الجزئننني وق

 بروتنننوكزل الوقايننننة منننن فيننننروس الكوفيننند، التنننني جعلنننت تنفيننننذ البرننننامج يسننننتهدف فقننن  نصننننف

ي فننن ةمرافقنننالتههينننل ودورات الالتننني حانننرت الجمهنننور المبنننرمج ممنننا يفسنننر نسنننبة عننندد األسنننر 

 .مجال التربية الوالدية وإعداد الشباا للحياة الزوجية والتوفيق العائلي

II/ ميزانية البرنامجتنفيذ   تقديم 

 

 

مرسمة لبرنامج المرأة واألسرة وتكا ؤ ال رص  س  االعتمادا  ال  2020بلغ  نسبة االن ا  لسنة  

 تو ع على الن و التال :د  ا، وت %61 ت هدا  % 59

  17تمكين المرأة وتكا ؤ ال رص:  :1ن ا  عدد% 

  156: النهوض باألسرة: 2ن ا  عدد% 

  7المرأة واألسرة: م ال  : 3ن ا  عدد% 
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  ب وث ودراسا  ور بد وتوةيبق واعب   باعتمباد مقارببة النبوع ا  تمباع   :4ن ا  عدد

 %100وتكا ؤ ال رص: 

 3  ول     

 م ار ة بالت   رات 2020البر ام   لس ة ت   ذ م  زا  ة 

 التوزيع حس  طبيعة النفقة

 

 الوحدة: الف دينار

 بيان النفقة

تقديرا  
2020 

ان ا ا  
 االن ا ا  مقارنة بالتقديرا  2020

 نسبة اإلنجاز % المبلغ 2-  . 

 (1(/ )2) (1) -( 2)   التكميل 

-1       

%106 122 2215 2093 اعتمادات الدفع نفقات التأجير  

 نفقات التسيير

56- 377 433 اعتمادات التعهد  87%  

69- 364 433 اعتمادات الدفع  84%  

 نفقات التدخالت

859- 1068 1927 اعتمادات التعهد  55%  

1089- 838 1927 اعتمادات الدفع  43%  

 نفقات االستثمار

19306- 25524 44830 اعتمادات التعهد  57%  

4832- 5798 10630 اعتمادات الدفع  55%  

 نفقات العمليات المالية

 %0 0 0 0 اعتمادات التعهد

 %0 0 0 0 اعتمادات الدفع

 المجموع

20099- 29184 49283 اعتمادات التعهد  59%  

5868- 9215 15083 اعتمادات الدفع  61%  

 

 دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات. *
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 :4  ول    

 مقارنة بالتقديرات 2020برنامج لسنة التنفيذ ميزانية 

 البرنامج الفرعي المراة واالسرة وتكافؤ الفرص

 )إع الدفع(

 الوحدة: ألف دينار

 ب ــــــــــــان األ   ة البرام  ال ر  ة

 إنجازات تقديرات تقديرات
اإلنجازات 

مقارنة 

 بالتّقديرات

نسبة اإلنجاز 

% 

2020 2020 2020 (2( /)1) 

   2-   ق. م

  

   المبلغ   ق. م األصلي

   (1) -( 2)   التكميلي  

  -1       
  

تمك ن : :1  ا      
 المرأة وتكا   ال ر 

8789 8789 1458 -7331 17% 

:ال هوض 2  ا      
 باألسرة

3580 3580 5586 2006 156% 

:مفل ة 3  ا      
 المرأة واألسرة

581 581 38 -543 7% 

: ب وث 4    ا    
و راسات ورف  وتوث ص 
وا الم با تما  م اربة 
ال وع اإل تما   وتكا   

 ال ر 

2133 2133 2133 0 100% 

 %61 5868- 9215 15083 15083 الم موع
 

 دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات *
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 م ار ة بالت   رات 2020ت   ذ م زا  ة البر ام  لس ة 

 
 واألسرة وتكا   ال ر :المرأة بر ام  

 

 15083ــــ ب درتق 2020برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرع بعنوان سنة فائدة تم رصد اعتمادات ل   
 % دفعا، تتوزع حسا طبيعة النفقة كما يلي:61 االنجازأ.د دفعا وبلغت نسبة 

ؤ الفنننرع سننرة وتكنننافببرننننامج المنننرأة واأل بقسننم نفقنننات التننهجير تننم رصننند اعتمنننادات: نفقببات التبببأجير

نسننننبة أي ب  2215فنننني حننننين ارتفعننننت نفقننننات األجننننور الننننى  أ.د 2093تقنننندر بننننـ 2020بعنننننوان سنننننة 
 ، ويعود كلك الى:%106 ز قدرت بـــإنجا

لياتيننننة الوحنننندة العماطننننارات  وأعننننوان  تننننهجيرالزاميننننة تتعلننننق ب قنننناتاضننننافة اعتمننننادات لتغطيننننة نف -

لننننى أد ا 499مننننن  عننننت كتلننننة األجننننور الخاصننننة بهنننناحيننننث ارتفأد،  60.152"المننننرأة" قنننندرت بـــننننـ  
 د.أ 559.252

  "األسنننرة" وحننندة العماليتينننةعنننوان واطنننارات الالزامينننة أل تنننهجير نفقننناتتحوينننل اعتمنننادات لتغطينننة  -

ألجنننور  لأ، باعتبنننار ان االعتمنننادات المرصنننودة كاننننت أقنننل منننن المبلنننغ النننالزم  61.960قننندرت بـنننـ 
 أد. 191عوم  أد 252.960.323 المقدر بـــ

 

افؤ ببرنننننامج المننننرأة واألسننننرة وتكنننن بقسننننم نفقننننات التسننننيير تننننم رصنننند اعتمننننادات: نفقببببات التسببببيير:

 :ىويعود كلك خاصة إل %84نجازاعوبلغت نسبة  ،أ.د 433تقدر بـ 2020الفرع بعنوان سنة 

  ننننامج علنننى السنننير العنننادي للمصنننالح العاملنننة ببر 19انعكاسنننات تفشننني جائحنننة فينننروس الكوفيننند

 سنننننرة ممنننننا حنننننال دون تنفينننننذ األنشنننننطة والتظننننناهرات، التننننني تمثنننننل االعتمننننناداتالمنننننرأة واأل

 المرصودة لها نسبة هامة  من االعتمادات المخصصة لنفقات التسيير.

 ممننا 19مننن العنندوى بفيننروس الكوفينند  غلننق الحنندود بننين تننونس وبقيننة البلنندان، كنناجراء وقننائي ،

 .نقل األاخاع بالخارجمات والمهنفقات حال دون صرف االعتمادات المرصودة لتسديد 

 

الفنننرع  بقسنننم نفقنننات التننندخل ببرننننامج المنننرأة واألسنننرة وتكنننافؤ تنننم رصننند اعتمننناداتنفقبببات التبببدخل:

 :ويعود كلك خاصة إلى %43نجازاع ةبلغت نسبقد و. أ.د 1927تقدر بـ 2020بعنوان سنة 
عندد ل المسنيرة لجمعيناتلفائندة االمرصنودة  2020صرف منحة التمويل العمنومي لسننة  التمكن من عدم -

 مراكنز( وقفصنة وصنفاقس والقينروان 02بكنل منن تنونس )ف،  مراكز لحماية النساء ضحايا العن 06
كمال عنزوف بعانهاعلى ابنرام اتفاقينة انراكة منع النوزارة وعندم تمكنن البقينة منن اسنتوكلك ل ومدنين

 ملف طلا منحة التمويل العمومي.

اواة بنين بتمويل أجنبي عن طريق برننامج "ترسنيخ المسنلجمعبات تلك اأن انتفعت  مع االاارة أنه سبق  

 بمقتاى اتفاقية اراكة. 2019و 2015النساء والرجال" للمدة الفاصلة بين 

سنناء التونسننيات للبحننث حننول جمعيننة الن"عنندم صننرف االعتمننادات المرصننودة السننتخالع مسننتحقات  -

كز"األمان" للنساء ضحيا العنف بعنوان القسن  ة التمويل العمومي لتسييرها مرحلتعلقة بمنالم" التنمية

أ.د وكننذلك القسنن  األول مننن منحننة التمويننل العمننومي بعنننوان سنننة  66بــــننـ المقنندر 2019الثنناني لسنننة 
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أد نظرا للنزاع القائم صلا الجمعية حول رئاستها ولعدم االدالء بتقرير مراقنا  264بــ  المقدر 2020
بنة احالتهمنا النى مصناد  عليهمنا منن قبنل الجلسنة العامنة ومث 2019و 2018الحسابات للجمعينة لسننتي 

 طبقا لما ورد بمالحظات السيدة مراقبة المصاريف العمومية. اتبمحكمة المحاس

نة قبنل نهاينة سن "صنوت المنرأة بالمهدينة"عدم النتمكن منن صنرف منحنة التموينل العمنومي لجمعينة  -
ايا العننف لتعهند بالنسناء ضنحا لتسيير مركنز معهاكة ارا اتفاقية باعتبار أنه تم ابرام ،2020التصرف 

 .2021تم صرفها فعليا في مارس مع اعاارة أنه بالمهدية، 

صننننالح تجمينننند اعتمننننادات التنننندخالت التنننني رصنننندتعلى وجننننه الخطننننه لفائنننندة الوحنننندة العملياتيننننة "م -
 المرأة واألسرة" عوم رصدها لفائدة الوحدة العملياتية "المرأة".

 سنننرة وتكنننافؤبقسنننم نفقنننات االسنننتثمار ببرننننامج المنننرأة واأل تنننم رصننند اعتمنننادات:: ارنفقبببات اإلسبببتثم

بلغنننننننت نسنننننننبة دفعنننننننا وأ.د  10630أ.د تعهننننننندا و  44830بنننننننـ تقننننننندر 2020الفنننننننرع بعننننننننوان سننننننننة 

 :دفعا ويعود كلك خاصة إلى % 55تعهدا و %57نجازاع

ظرا لالاكال ن دفعا أد 3000تقدر بــ تعطل تنفيذ برنامج دفع المبادرة االقتصادية المرصود له اعتمادات -

التمكنين ":  1-1الهدف االسنتراتيجي تنفيذ  مدى الذي كان قائما مع بنك التاامن التونسي، المبين بتحليل

عنننندد المشنننناريع المحدثننننة فنننني إطننننار برنننننامج ":  1.1.1والمؤاننننر  "االقتصننننادي واالجتمنننناعي للمننننرأة
ر برننننامج منننواطن الشنننغل المحدثنننة لفائننندة المنننرأة فننني إطننناعننندد '" :2.1.1رائــــــــــــــنننـدة" والمؤانننر 

 رائـــــــــــــــدة".

ل فنني حنول المنرأة واألمننن والسنلم المتمثن 1325تعطنل خطنة العمنل الوطنيننة لتنفينذ قنرار مجلننس األمنن  -
مكننن اسننتغاللها النجنناز المشنننروع  ي،  لعنندم تننوفر قانناءات عقاريننة لكننل منطقننة مشننروع"مشننروع:" 

 وزارة، سنةباكن من رئيسة المهمة، التي كانت على رأس ال توقف اجراءات التنفيذلاحية والمذكور، من ن

 للغرم.توظيف االعتمادات المرصودة التظر في بهدف اعادة  2020

 

 

 مجوصف للتحديات والصعوبات والتدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أداء البرنا

 

 التحديات والصعوبت /1 

 

 وتاثيرها على  تحقيق االهداف االستراتيجية والمؤشرات: 19فيد / جائحة كو 1 –1

ركزية يرتكز نشاط الوزارة على العمل الشبكي بين مختلف المتدخلين من هياكل عمومية م -

في  جهوي وجهوية ومجتمع مدني، ونظرا للصبغة الجهوية لالنشطة التي يتم تنفيذها على مستوى

ية لمختلف جهات التدخل وعقد لقاءات ودورات تحسيساطار لجان جهوية وزيارات ميدانية 

ي للمصالح تاثيرا سلبيا على السير العاد 19وتكوينية للفئات المستهدفة، كان لجائحة كوفيد 

 االهدافورمجة ة التنفيذ المبامالمركزية والجهوية المعنية بتنفيذ  البرامج واألنشطة حسا روزن

 المرسومة .
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 فرص.وتنظيم مصالح برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ ال لبشريةعلى مستوى الموارد ا /1-2

وف ا بظركل الصعوبات والمعوقات التي تعترم برنامج المرأة واألسرة و تكافؤ الفرع تتعلق حالي

بل مها قالعمل الغير مناسبة لتحقيق األهداف والمؤارات المرسومة والتي لم يتم تطويرها وتقوي

 خاصة منها: في الميزانية حسا األهداف ونذكراالنصهار في منظومة التصرف 

ولة الى   عة الموكالمتابوللقيام بهعمال التنفيذ  عدم توفر الموارد البشرية الالزمة من حيث العدد والكفاءة -

 ذا.بينة بهالم ةستراتيجيألهداف االالبتحقيق  متصلةعن تلك ال ظرنلبقطع ا ةبرنامج المرأة واألسر

 ل التنظيمي للوزارة مع تطلعات  البرنامجعدم مالءمة  الهيك -

 مقترحات لتجاوز المعوقات: /2
م من دد الالزن العتمكين االدارة العامة لشؤون المرأة واألسرة ومصالح المرأة واألسرة بالمندوبيات م -

 الكفاءات في المجاالت كات الصلة.

كثر مع أتمااى لجعلها ت تكافؤ الفرعو المرأة واألسرة المكلفة بتنفيذ برنامجمصالح الإعادة هيكلة  -
 طبيعة وحجم الملفات المنوطة بعهدتها
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 .2019نوفمبر  01ابتداء من رئيسة البرنامج السيد شكري معتوق  

 

 األداءوتحليلها:نتائج قديم ت -1

 

ل ورفاهنه ان نمناء الطفنفي إطار النهوم بهوضاع الطفولة سعى برنامج الطفولنة إلنى إرسناء اآللينات الكفيلنة بانم

تصننادية وتربيتننه تربيننة انناملة ومتوازنننة تتمااننى مننع التحننديات الحاليننة للتطننور المجتمعنني ومننا يفننرزه مننن تغيننرات اق

ل زر فيها عمنواجتماعية وسلوكية وعالئقية وكلك ضمن مجموعة من خط  العمل الوقائية والحمائية المتناسقة والتي يتآ

 العائلة فيها محورا واريكا فاعال.جميع المتدخلين ويكون الطفل و

  

الفرص  خدمات الطفولة ذات جودة في إطار المساواة وتكافؤ ىالنفاذ إل زتعزي :1.2اله  . 

 وعدم التمييز

تهم تنربيم وهو تعزيز وعني األطفنال بحقنوقهاألساسي للتنشي  التربوي االجتماعي والترفيه  فالهد :الهدفتقديم 

مكيننهم بداعية وتوقدراتهم اع ووقايتهم وتنمية مهاراتهموالمواطنة والتسامح وقبول اآلخر  على قيم االحترام والمسؤولية

في مجال  يةضمان مبدأ تكافؤ الفرع بين جميع األطفال في التربية المؤسساتوسعيا إلى على نحو أفال. من المشاركة 

 كبنار السنن وتحرع وزارة المراة و االسنرة  واالجتماعي، لقااء على التمييز والتفاوت الجهويالطفولة المبكرة قصد ا

 إحداث مؤسسات عمومية بالمناطق التي ال يستثمر فيها القطاع الخاعدعم و

 فال ملة األطالفتيات المنتفعات باألنشطة التربوية االجتماعية بمؤسسة الطفولة من ج ةنسب :1.1.2المؤار

 المنتفعين

 

 ة التربوية اال تماعية بمؤسسة ال  ولة: نسبة ال تيا  المنت  ا  باألنت ري  المؤ ر   

   ا ناث المست يدين بصدما  ال  ولة /ال دد ال مل  لأل  ا  دعد :المؤ ر ريقة ا تسا 

   ال هوية  : المندوبياالمؤ رم در الم  يا  األساسية ال تسا 
 

 ال  ولة: 2البر ام      
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 وحدة المؤشر
انجازات 

2018 

 إنجازات

2019 

 تقديرات 

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

 2020ات إنجاز

  تّقديراتمقارنة ب

2020  

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

% 0 0 47 51 
108 

 ت  التصل  عن المؤ ر

 

يفننري ف 13المننؤرف فنني  2019لسنننة  15يننندرج هننذا المؤاننر طبقننا لمقتاننيات القننانون األساسنني الجدينند للميزانيننة عنندد 

 ومؤانرات تانمن إعنداد الميزانينة علنى أسناس أهنداف ج علىامالبر منه الذي يدعو رؤساء 18وخاصة الفصل  2019

 علنى كلنك ينيموبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخانع للتق المساواة وتكافؤ الفرع بين النساء والرجال

ار لصغر في إطناوباعتبار أن التنشئة على المساواة تشمل جميع الفئات العمرية، يتجه العمل على تكريسها منذ  األساس.

ي مجنال فنبرامج الطفولة المبكرة كمرحلة أولنى. ولتحقينق كلنك تنم وضنع برننامج فني تنمينة قندرات المباانرين لألطفنال 

فية حننول التربيننة علننى المسنناواة وتمكينننهم مننن المعينننات البيداغوجيننة الالزمننة لتنندخلهم إلننى جانننا إجننراء دراسننات وصنن

 التمثالت االجتماعية لهذا المفهوم 

 2020ن االنجازات والتقديرات المتعلقة بالمؤشر لسنة تحليل الفارق بي 

 2020ة لسننة % ويعود هذا أساسا للظروف االستثنائي 108وتجدر اعاارة أن نسبة اعنجازات مقارنة بالتقديرات بلغت 

عندد ( لكنن حيث تم غلق مؤسسات الطفولة وتم تسجيل انخفاضا حادا في ارتيناد األطفنال لهنذه المؤسسنات )إناثنا وككنورا

 .2020الفتيات اللتي انتفعن بخدمات التنشي  التربوي االجتماعي تجاوز عدد الذكور خالل سنة 

 2021قدرة على األداء بعنوان سنة وعليه تم تغيير هذا المؤار بمؤار ثان ضمن المشروع السنوي لل>=

 

 .نسبة التحا  األطفال بمؤسسات التربية ما قبل الدراسة2.1.2المؤار :: 

 التحا  األطفال بمؤسسات التربية ما قبل الدراسة )ريام األطفال( انس ؤار:المتعريف 

  :ي سن فلودين عدد األطفال المسجلين بريام األطفال / إجمالي عدد األطفال الموطريقة احتساا المؤار

 100سنوات * 3-4

  :تجميع وابعة لمت المنظومة المعلوماتية/المندوبيات الجهويةمصدر المعطيات األساسية الحتساا المؤار

 حصاءلإللمعهد الوطني  toufoula.femme.gov.tn المعطيات اعحصائية لمؤسسات التربية ما قبل الدراسة
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 وحدة المؤشر
انجازات 

2018 

 إنجازات

2019 

 تقديرات 

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

 2020إنجازات 

  تّقديراتمقارنة ب

2020  

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

% 36 43 45 42 93 50 60 

 

  لتربيننة اتعلننق بنسنبة األطفننال المتمتعنين بخنندمات مبالنسننبة للمؤانر ال %42بننـتنم تسننجيل نسنبة إنجنناز تقندر

، خاصنة ال الدراسة ويحتسا هذا المؤار نسبة األطفال المسجلين بريام األطفالقبل التربيةما  بمؤسسات

ينة الرينام الراجعنة بنالنظر للنوزارة باعضنافة إلنى بق بريام األطفال البلدية وبفااءات الطفولنة المبكنرة

 التابعة للمنظمات على والوزارات على غرار وزارة الدفاع

  2020تحليل الفارق بين االنجازات والتقديرات المتعلقة بالمؤشر لسنة 

منا  و” 19-فيندلتفشني جائحنة " كو%45ببـوالمقندرة  2020ويعود انخفام نسبة التغطية الوطنية مقارنة بتقديرات سنة 

ة اسنتيعاا العمنل بطاقن ووغلق ريام األطفال، وتراجع عدد األطفال المرتادين لها في جميع الواليات، ترتا عنها من 

 ة فنيالمدرسنيمن اصحاا مؤسسات الطفولة الخاصة اساسا ريام األطفنال و المحاضنن  اضطر العديدبالمئة بينما  50

قن  منن ف بالمئنة 50 باسنتئنافالينة علنى اثنر اتخناك اجنراءات اسنتثناءية و معايشنة صنعوبات ماجبارينة  دخول فني عطلنة

 هذا باعضافة إلى عدة أسباا لعل أبرزها: الجزئي،نشاط 

o لتهيئنة اضنمن برننامج  31روضنة أطفنال منهنا  42رغنم تهيئنة البلديبة رياض األطفال وتهيئة رنامج إعادة إحياء ب

 احدثات جديدة 5إعادة إحياء و 5والتجهيز

o ينة وال 20فاناء منوزعين علنى  50والبنالغ عنددها ـ الطفولبةفضاءات الطفولبة المبكبرة بمؤسسبات ستغالل دم اع

كن تال ل بتوزر، الكاف( 1بالمنستير و 4بالقيروان، 1بجندوبة،  1فااءات فق  حيز االستغالل ) 08حيث دخلت 

ارات انتنداا اعطن فات، وتوقنالفااءطاقة اعستعاا غير مرجوة وكلك لغياا إطار تشريعي وتنظيمي ضمن هذه 

 في الوظيفة العمومية االمر الذي أعا  عملية تشغيلقية الفااءات

 تسننجيل أبننناءالتكفننل بمعنناليم والننذي يهنندف الننى  بالطفولببة المبكببرة" النهببوض  فببي حببين تببم مواصببلة" برنببامج 

ه خنالل سننة تنفينذ اصنلة، حينث تنم موبمؤسسنات الطفولنة المبكنرةوفاقدي السند وضعاف الحال العائالت المعوزة 

، رغننم 2019طفنال سننة  9100مقابنل  2020جنوان فعلينا إلننى حندود  طفنال 7891بجمينع الوالينات وتمتنع 2020

السننة التربوينة ديننار انطالقنا منن  50ديننار انهريا النى  25خالع رينام األطفنال منن معلوم الترفيع الشهري ل

2019-2020 
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  تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف

مبندأ  عمنالافني إطنار للتنشني  التربنوي االجتمناعي والترفينه المرسوم الهدف برنامج الطفولة الى تحقيق  لقد سعى 

ى ة الكوفيند علنلمواجهة تاثير جائحن رغم محدودية  االعتمادات  تكافؤ الفرع بين جميع األطفال في التربية المؤسساتية

اننان الخاصننة للتقلننيص مننن الصننعوبات الماليننة واحت االطفننال حيننث سننعى الننى ايجنناد اليننات الكفيلننة لمسنناندة مؤسسننات

ات االطفال في ظروف تراعي مصلحة الطفل والمؤسسنات بتنوفير قنروم دون فنوائض ومننح اسنتثنائية لفائندة الموسسن

  الخاصة لتجنا غلقها وما ينجر عنها من تقليص من نسبة التغطية بخدمات الطفولة

عقتنراا بكنرة لندعم نفناك األطفنال إلنى خندمات رينام األطفنال واكما تمت مواصلة برنامج النهوم بالطفولة الم

رف منن تحقيننق الهنندف المرسنوم رغننم الصننعوبات االجتماعيننة واالقتصنادية التنني تمننر بهنا المؤسسننات خننالل الظنن

 .الصحي الدقيق

 .الخدمات المسداة لفائدة األطفال المهددين. دتجوي :2.2الهدف 

فير كل ييز وتولة على إعمال حقو  األطفال دون أي اكل من أاكال التمتقوم منظومة حماية الطفو: تقديم الهدف

 هم النفسيتوازن الظروف الكفيلة باحتاان األطفال المهددين والفاقدين للسند لحمايتهم من كل أاكال التهديد وتحقيق

دعم دور تسقية قاربة نواالجتماعي لمساعدتهم على االندماج في المجتمع وتجنيبهم اعقصاء والتهميش وكلك في إطار م

 ي مجال اعحاطة بالطفل..األسرة وتمنحها األولوية ف

 .نسبة األطفال المهددين المنتفعين ببرنامج اعيداع العائلي:1.2.2المؤار : 

 :كوا والنذين تشن بالعائلة هو برنامج يستهدف فق  األطفال المقيمين بالمراكز المندمجة ةالرعاي تعريفالمؤار

بيعينة أو ديا وغير معرضين ألي حالة تهديد أخرى، يهدف إلنى مرافقنة العائلنة )عائلنة طعائالتهم عجزا ما

 بديلة( ومساعدتها على استرجاع دورها في اعحاطة بطفلها.

  اكز مين بالمرالمقي األطفال المنتفعين ببرنامج اعيداع بالعائلة / عدد األطفال دعد :المؤارطريقة احتساا

 100*ةالمندمج

 المراكز المندمجة ةمنظوم المؤار:ات األساسية الحتساا مصدر المعطي 
 

 وحدة المؤشر
انجازات 

2018 

 إنجازات

2019 

 تقديرات 

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

 2020إنجازات 

  مقارنة بتّقديرات

2020  

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

% 36 62 74 75 101 74 75 
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  2020تحليل الفارق بين االنجازات والتقديرات المتعلقة بالمؤشر لسنة 

 

 لةمنجم إلى كلك يعودواألطفال المنتفعين ببرنامج اعيداع العائلي  بنسبة فيمايتعلق % 101 تقدر نسبةانجاز تسجيل تم

  :أهمها األسباا

o  2020الل سنة د للطفل الواحد خ200د للطفل الواحد خالل السنة الفارطة لتصبح 150تم الرفع في المنحة من 

o النساو النتائج تحقيق دون حالت لتي ا والعوائق اعاكاليات االعتبار نومن ناحية أخرى أخذنا بعي 

 السنة، المهمولةبالنسبةلنفس

o اباعتباره العائلي، وسطه في بقائه في الطفل حق يكرس لذيا مؤسساتيةالال بههميةبرنامج العمل فريق وعي 

 توازنه، لتحقيق األمثل يعيلفااءالطبا

o نم سواء لالزمةا األهميةوإبالئه  العائلي اعيداع لبرنامج والطفولة للشباا المراكزالمندمجة تنفيذ مواصلة 

 والمتابعة، التنفيذ حيث أومن (االعتمادات مستوى على خاصة) البرمجة حيث

o عائلة، داخل لعيشا في لطفلا حق تراعي إفرادية وإعدادمشاريع األطفال وضعيات دراسة 

o عياتهموض تغيير في المطلقة األولوية والطفولة المندمجةللشباا بالمراكز عقامةا بنظام المكفولين األطفال منح 

 عن العائلة عجز واقتصر األسري محيطهم في لتهديدا أسباا انتفت كلما العائلي اعيداع ببرنامجوتمتعهم 

ي يداع العائلبلغ عدد األطفال المتمتعين بمنحة اع دحاة، وقم اقتصادية وعوامل أسباا على ابنها عايةر

 طفال. 244 2020خالل سنة 

 .نسبة االدماج: 2.2.2المؤار : 

 •ي علنى أساسنها المكفولين بمؤسسات الرعاية اثر زوال حالة التهديد )التن إدماج األطفال ميت  :تعريفالمؤار

 .اج بالزواج عائالت بديلة أو أدماج بالتشغيل أو إدمبعائلتهم البيولوجية او  تم قبولهم بهذه المؤسسات(

 • لمندمجةا/ عدد األطفال المقيمين بالمراكز  100األطفال المدمجين * دعد  :المؤارطريقة احتساا 

 • المراكز المندمجة ةمنظوم المؤار:مصدر المعطيات األساسية الحتساا 

 

 وحدة المؤشر
انجازات 

2018 

 إنجازات

2019 

 تقديرات 

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

 2020إنجازات 

  مقارنة بتّقديرات

2020  

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

% 9.6 10 11 10.32 93 12 13 
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سنة  اللخ لتقديراتالزواج لم يبلغ المؤار المتعلق بنسبة االدماج لألطفال المكفولين سواء بالعائلة أو بالتشغيل او با -

مقت األزمة عالتي  19دي الذي تمر به البالد عالوة على أزمة مجابهة جائحة كوفيد نظرا للظرف االقتصا2020

اجهم من بل إدمقاالقتصادية بصفة عامة حيث يتم دراسة وضعيات عائالت األطفال المكفولين والمقترحين لإلدماج 

ورونا ئحة كاثرت جا قبل األخصائيين النفسانين واالجتماعيين لامان عدم تعرضهم لحاالت تهديد جديدة. وحيث

سية ئية األساالغذا على الوضعية المادية لعائالت األطفال المكفولين مع ارتفاع نسا البطالة وغالء أسعار المواد

ى معنى وية علمما حال دون إدماجهم وكلك لتفادي الحاالت التي تهدد صحة الطفل أو سالمته البدنية أو المعن

االرتقاء ساتية والتركيز خالل هذه الفترة على مزيد تجويد الخدمات المؤس من مجلة حماية الطفل، وتم 20الفصل 

وعية حسين نبخدماتها حيث تم الترفيع في االعتمادات المخصصة للفصول الحياتية والذي كان له األثر على ت

 األكلة واللباس ومختلف مستحقات األطفال.

-  

 .ة:ع اعاعارات الواردمن مجمو نسبة التعهد باألطفال المهددين 3.2.2المؤار 

 

ين ل المتمتعاألطفال المتعهد بهم من مجموع البالغات الواردة أي عدد األطفا عمجمو :المؤار تعريف -

 بخدمات الحماية سواء كانت اجتماعية أو قاائية.

ن العدد الوضعيات المتعهد بهم والمتمتعين بالحماية االجتماعية م دعد :المؤارطريقة احتساا  -

 ال الجملي لألطف
 الوارد في اهنهم إاعارات.

  اية وبي حمالواردة على المكاتا الجهوية لمند تالملفا المؤار:مصدر المعطيات األساسية الحتساا

 .الطفولة
 

 وحدة المؤشر
انجازات 

2018 

 إنجازات

2019 

 تقديرات 

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

 2020إنجازات 

  مقارنة بتّقديرات

2020  

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

% 78 80 83 90.42 108.92 87 90 

  2020تحليل الفارق بين االنجازات والتقديرات المتعلقة بالمؤشر لسنة 

 إ كلك يعود و هددينالم باألطفالالتعهد  بنسبة يمايتعلقفاقت التقديرات فف %90.42بـ ـــتقدر نسبةانجاز تسجيل تم

  :أهمها األسباا من جملة لى

o  المكاتا الجهوية لمندوبي حماية الطفولة وتدعيمها بالتجهيزات.تهيئة بعض 

o عد.با وعن تهمين عمل المكاتا الجهوية لمندوبي حماية الطفولة خالل فترة الحجر الصحي الشامل حاوري 
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o يفيةتنمية وعي المواطنين بههمية دور مندوا حماية الطفولة وواجا االاعار من خالل حمالت تثق 

لتهديد من ا عالم دورا كبيرا في الكشف عن وضعيات األطفال المهددين وعن أنواع جديدةكما لعبت وسائل اع

 كاالتجار باألطفال واستغاللهم اقتصاديا بصيغ مستحدثة.

ديم لى تقوتجدر اعاارة إلى ارتفاع الوعي المجتمعي وخاصة مكونات المجتمع المدني الذي أصبح عالوة ع

لى مزيد ولة إيات وأصبح يمثل آلية رقابة إضافية دفعت مندوبي حماية الطفاعاعار يقوم بمتابعة مآل الوضع

حوظا عا ملالحرع على التعهد بهغلا الوضعيات الواردة على مكاتبهم وهو ما جعل مؤار التعهد يشهد إرتفا

 .2020مقارنة بالسنوات الفارطة وأياا بتقديرات سنة 

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف 

ؤسسنناتي الخنندمات المسننداة لفائنندة األطفننال المهننددين علننى المسننتويين الم دالطفولننة الننى تجوينن لقنند سننعى برنننامج

ن ل المكفنوليوالالمؤسساتي ويمكن اعتبار أنه تم تحقيق خطوة مهمة تتمثل في مراجعنة مقناييس النفقنات الموجهنة لألطفنا

المسنداة  مباانر علنى جنودة الخندماتوتنم التمناس أثرهنا ال)تغذية، مستلزمات يومية، مالبس، لوزام الدراسنة..( 

 .2020بمؤسسات الرعاية خالل سنة 

اة وخارج مؤسسات الرعاينة، فاقنت النتنائج التقنديرات وتنم تسنجيل تطنور فني جنودة الخندمات المسند

أو  لنى عائلتنهلألطفال المنفعين ببرنامج اعيداع العائلي من حيث عدد األطفال حيث يعتبر إرجاع الطفل إ

 ال منن بنينة نجاحا وتتويجنا لفتنرة  التعهند المؤسسناتي. أمنا بخصنوع نسنبة التعهند باألطفنإلى عائلة بديل

الحجنر  اعاعارات الواردة فتم كذلك تسجيل تحسنا ملحوظا واألهم هو تواصل هذه الخدمات خنالل فتنرة

  الصحي الشامل.
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 م تنفيذ ميزانية البرنامج:تقدي - 2

 : 3جدول عدد

 بالتقديرات مقارنة 2020نامج لسنةالبرتنفيذ ميزانية 

 طبيعة النفقة التوزيع حس  

 دينارالف الوحدة: 

 ب ــــــــــــان ال   ات

 إ  ازات ت   رات
 اإل  ازات م ار ة بالت    رات

2020 2020 

  سبة اإل  از % المبلغ 2- ق. م

 (1(/ )2) (1) -( 2)   التكم ل 

-1       

 %95 5604- 104396 110000 ت الدفعاعتمادا نفقات التهجير

 %98 91- 4565 4656 اعتمادات الدفع نفقات التسيير

 %98 144- 7124 7268 اعتمادات الدفع نفقات التدخالت

 نفقات االستثمار

 %85 6411- 36189 42600 اعتمادات التعهد

 %11 71410- 9080 80490 اعتمادات الدفع

 المجموع
12250- 152274 164524 اعتمادات التعهد  93% 

9849- 125165 135014 اعتمادات الدفع  93% 
 دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات. *

 لي:يوتتوزع حسا طبيع النفقة كما  %93نسبة تناهز  2020بلغت نسبة إنجاز نفقات برنامج الطفولة لسنة 

 95 % لنفقات التأجير العمومي 

 98 % 95.48ات المرصودة للمؤسسات الخاضعة عاراف برننامج الطفولنة االعتماد لتمث :لنفقات التسيير% 

لالعتمننادات المخصصننة للمسننتوى المركننزي وكننان  %4.52مننن جملننة االعتمننادات المخصصننة للتسننيير مقابننل 

 18 ركزي تعهنداللظروف االستثنائية أثر على تنفيذ الميزانية حيث بلغت نسبة التعهد بالنفقات على المستوى الم

ات نجناز المهمنة لإلدارة العامة للطفولة ولمكتا المندوا العام لحماينة الطفولنة( ويرجنع كلنك لتعنذر إ% )بالنسب

ألدلنننة بالخننارج والتظننناهرات الوطنينننة والننندورات التكوينينننة بالنسننبة والملتقينننات المخصصنننة عنجننناز وتحينننين ا

 البيداغوجية.

 

 98 % العمومينننننة الخاضنننننعة لبرننننننامج : تمثنننننل االعتمنننننادات المرصنننننودة للمؤسسنننننات لنفقبببببات التبببببدخالت

للنفقننننات المخصصننننة  %39.89مننننن جملننننة االعتمننننادات المخصصننننة للتنننندخالت مقابننننل  %60.11الطفولننننة 

 يننننعتمتإك تننننم  %90علننننى المسننننتوى المركننننزي. وبلغننننت نسننننبة اعنجنننناز علننننى المسننننتوى المركننننزي تعهنننندا 
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قننندرها مالينننة رة بمنحنننة " فننني إطنننار اتفاقينننة انننراكة منننع النننوزا الجمعينننة التونسنننية لقنننرى األطفنننال "س و س

دعننننم جمعيننننة "فننننرا" عدمنننناج أطفننننال التوحنننند وكوي االحتياجننننات علننننى قسننننطين كمننننا تننننم أد  2.605.000

. وتجنننندر اعاننننارة أنننننه لننننم يتسنننننى تقننننديم أد فنننني إطننننار النننندعم المبااننننر 6.200الخصوصننننية بمبلننننغ قنننندرة 

 ثنائي.الجوائز الوطنية )جائزة أفال روضة وجائزة حقو  الطفل( وكلك للوضع االست

 85 %  لم يتم التعهد بالنفقات المرصودة بصفة كلية % لنفقات االستثمار دفعا:  11لنفقات االستثمار تعهد و

وكلك لتعذر إنجاز عدد من المشاريع: اقتناء وسائل النقل، اقتناء النوادي المتنقلة، برنامج مقاومة اعرهاا، 

طفل، الدراسات وتعطل عدد من مشاريع البناءات منظومة مندوبي حماية الطفولة ومنظومة مرصد حقو  ال

والتهيئة للظروف االستثنائية باعضافة توقف برنامج النهوم بالطفولة المبكرة خالل فترة الحجر الصحي 

 حين تم غلق ريام األطفال.

 :4جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات 2020البرنامج لسنة تنفيذ ميزانية 

 ألنشطة  البرامج الفرعية و ا التوزيع حس 

 )إع الدفع(

 دينارالف الوحدة: 

البرامج 

 الفرعية
 بيان األنشطة

قانون مالية 

 2020أصلي 

قانون مالية 

 2020تكميلي 

(01) 

 2020إنجازات 

(02) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

المبلغ          

(2 )- (1) 

نسبة اإلنجاز 

(2( / )1) 

قيادة برنامج 
 الطفولة

 أنشطة القيادة و

المساندة  الخاصة 

 ببرنامج الطفولة 

130460 125308 116099 -9203 93% 

رصد ودراسات  

ولتوثيق و نشر ثقافة 

حقو  الطفل ودعم 

 المشاركة 

205 205 205 0 100% 

 %110 56 623 567 567 تعليم عالي  

حماية الطفولة    

المهددة  وفي خالف 

 مع القانون

332 332 86 -246 26% 

المية و اعع 

التكنولوجيا  الموجهة 

للطفل والوقاية من 

مخاطر الفااء 

 االفتراضي 

168 168 170 2 101% 

 %138 30 110 80 80 اصطياف وترفيه 
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 %93 9361- 117299 126660 131812 1مجموع نفقات  البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
 واإلدماج بتونس

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 28 28 28 والتكوين

رعاية األطفال 

 %94 8- 128 136 128 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %96 5- 115 120 115 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %100 0 137 137 136 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 المبكرة

8 8 8 0 100% 

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 %97 13- 428 441 427 2البرنامج الفرعي مجموع 

الوقاية والحماية 
 واإلدماج بأريانة

التفقد البيداغوجي 

 والتكوين
22 22 22 0 100% 

رعاية األطفال 

 بالوس  الطبيعي
45 45 45 0 100% 

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 المبكرة

10 10 10 0 100% 

أنشطة مندوبي حماية 

 الطفولة
12 12 12 0 100% 

 %100 0 89 89 89 3مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
 واإلدماج بمنوبة

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 24 24 24 والتكوين

رعاية األطفال 

 %94 13- 193 206 190 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %100 0 81 81 81 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

ولة االجتماعي والطف

 %100 0 13 13 13 المبكرة

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 %96 13- 323 336 320 4مجموع البرنامج الفرعي 
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الوقاية والحماية 
واإلدماج بن 

 عروس

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 29 29 29 والتكوين

رعاية األطفال 

 %93 10- 138 148 138 وإدماجهم

 رعاية األطفال

 %100 0 95 95 95 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %93 12- 151 163 145 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %100 0 86 86 80 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %100 0 23 23 23 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 %100 0 31 31 31 المبكرة

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 %96 22- 565 587 553 5مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
واإلدماج 
 بزغوان

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 32 32 59 والتكوين

رعاية األطفال 

 %100 0 91 91 91 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 %100 0 21 21 21 المبكرة

اية أنشطة مندوبي حم

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 %100 0 156 156 183 6مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
 واإلدماج ببنزرت

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 28 28 28 والتكوين

حماية الطفولة 

المهددة وفي خالف 

 %96 11- 262 273 262 مع القانون

رعاية األطفال 

 بالوس  الطبيعي
32 32 32 0 100% 
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التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 المبكرة

25 25 25 0 100% 

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 %97 11- 359 370 359 8مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
 واإلدماج بنابل

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 28 28 28 والتكوين

رعاية األطفال 

 %100 0 103 103 103 طبيعيبالوس  ال

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 %100 0 46 46 46 المبكرة

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 %100 0 189 189 189 8مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
 واإلدماج بباجة

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 22 22 22 والتكوين

ية األطفال رعا

 %97 5- 145 150 146 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %100 0 148 148 145 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 %100 0 23 23 23 المبكرة

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 %99 5- 350 355 348 9مجموع البرنامج الفرعي 

 الوقاية والحماية
واإلدماج 
 بجندوبة

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 24 24 24 والتكوين

رعاية األطفال 

 %98 4- 179 183 180 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %100 0 182 182 182 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 %100 0 13 13 13 المبكرة
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أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 A 411 414 410 -4 99%مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
 واإلدماج بالكاف

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 24 24 24 والتكوين

رعاية األطفال 

 %100 0 178 178 186 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %95 11- 199 210 199 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %100 0 17 17 17 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 %100 0 29 29 29 المبكرة

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 B 467 470 459 -11 98%مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
 واإلدماج بسليانة

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 17 17 17 والتكوين

رعاية األطفال 

 %100 0 74 74 74   الطبيعيبالوس

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 %100 0 15 15 15 المبكرة

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 C 118 118 118 0 100%مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
واإلدماج 
 بالقصرين

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 23 23 23 والتكوين

رعاية األطفال 

 %98 5- 197 202 198 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %100 0 272 272 264 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 %100 0 22 22 22 المبكرة
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أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 D 519 531 526 -5 99%مجموع البرنامج الفرعي 

ماية الوقاية والح
 واإلدماج بسوسة

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 25 25 25 والتكوين

رعاية األطفال 

 %92 12- 142 154 142 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %100 0 61 61 61 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 المبكرة

29 29 29 0 100% 

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 E 269 281 269 -12 96%مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
واإلدماج 
 بالقيروان

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 30 30 30 والتكوين

رعاية األطفال 

 %95 10- 192 202 192 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %100 0 167 167 167 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

طفولة االجتماعي وال

 المبكرة

27 27 27 0 100% 

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 F 428 438 428 -10 98%مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
واإلدماج 
 بالمنستير

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 35 35 35 والتكوين

رعاية األطفال 

 %95 6- 116 122 111 وإدماجهم

فال رعاية األط

 %100 0 22 22 22 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 %100 0 55 55 55 المبكرة
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أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 G 235 246 240 -6 98%مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
واإلدماج 
 بالمهدية

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 31 31 31 والتكوين

رعاية األطفال 

 %100 0 73 73 73 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %100 0 288 288 288 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 المبكرة

31 31 31 0 100% 

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 H 435 435 435 0 100%مجموع البرنامج الفرعي 

ة والحماية الوقاي
واإلدماج 
 بصفاقس

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 25 25 25 والتكوين

رعاية األطفال 

 %97 4- 142 146 143 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %100 0 248 248 227 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 %100 0 25 25 25 المبكرة

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 I 432 456 452 -4 99%مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
 واإلدماج بقفصة

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 31 31 31 والتكوين

رعاية األطفال 

 %99 1- 154 155 155 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %100 0 133 133 133 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

والطفولة االجتماعي 

 %100 0 28 28 28 المبكرة
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أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 J 359 359 358 -1 100%مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
واإلدماج بسيدي 

 بوزيد

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 29 29 29 والتكوين

رعاية األطفال 

 %94 17- 280 297 280 وإدماجهم

ة األطفال رعاي

 %100 0 292 292 272 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 %100 0 24 24 24 المبكرة

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 K  617 654 637 -17 97%مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
 واإلدماج بتوزر

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 24 24 47 والتكوين

رعاية األطفال 

 %100 0 315 315 315 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 المبكرة

11 11 11 0 100% 

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 L  385 362 362 0 100%مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
 واإلدماج بقابس

البيداغوجي  التفقد

 %100 0 24 24 25 والتكوين

رعاية األطفال 

 %100 0 107 107 107 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 المبكرة

29 29 29 0 100% 

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 M  173 172 172 0 100%مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
 واإلدماج بقبلي

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 29 29 29 والتكوين
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رعاية األطفال 

 %97 4- 150 154 151 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %100 0 186 186 186 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 المبكرة

15 15 15 0 100% 

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 N  393 396 392 -4 99%مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
 واإلدماج بمدنين

التفقد البيداغوجي 

 %100 0 36 36 36 والتكوين

رعاية األطفال 

 %94 8- 128 136 129 وإدماجهم

رعاية األطفال 

 %100 0 108 108 108 بالوس  الطبيعي

التنشي  التربوي 

االجتماعي والطفولة 

 لمبكرةا

51 51 51 0 100% 

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 O  336 343 0 -343 0%مجموع البرنامج الفرعي 

الوقاية والحماية 
واإلدماج 
 بتطاوين

التفقد البيداغوجي 

 %96 1- 22 23 23 والتكوين

رعاية األطفال 

 %100 0 112 112 112 بالوس  الطبيعي

ي التنشي  التربو

االجتماعي والطفولة 

 المبكرة

10 9 9 0 100% 

أنشطة مندوبي حماية 

 %100 0 12 12 12 الطفولة

 P  157 156 155 -1 99%مجموع البرنامج الفرعي 

 %93 9849- 125165 135014 140014 المجموع
 دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات. *
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هنننا سننننة وباعتبار 2020ألنشنننطةف نه تجننندر اعانننارة أن سننننة وبخصنننوع تنفينننذ ميزانينننة برننننامج الطفولنننة حسنننا ا

الل خنننننننه الحظننننا أاسنننتثنائية وباعتبارهنننا السننننة التننني تنننم خاللهنننا اعتمننناد التوزينننع الميزانيننناتي حسنننا األنشنننطة إال 

قنننة كالسنننيكية أننننه لنننم ينننتم احتنننرام هنننذا التوزينننع وتنننم التصنننرف فننني االعتمنننادات بطري 2020تقييمننننا عنجنننازات سننننة 

رامجننني لنننك أساسنننا لتعنننذر تكنننوين جمينننع المتننندخلين فننني الغنننرم ولغيننناا منظومنننة أدا حسنننا التقسنننيم البويعنننود ك

 على المستوى الجهوي.

بنننين لألنشنننطة  وباعتبارهنننا سننننة اسنننتثنائية، تنننم إجنننراء عديننند التحنننويالت 2020هنننذا وتجننندر اعانننارة أننننه خنننالل سننننة 

لرعاينننة ترفيننه وكلننك علننى إثنننر غلننق مؤسسننات احيننث تننم الترفيننع منننثال فنني االعتمننادات المخصصننة لالصنننطياف وال

دة الخاصننننة وتعهننند مركننننز االصنننطياف ب قامننننة األطفننننال الفاقننندين للسننننند التننننام علنننى حسنننناا نشنننناط القينننادة والمسننننان

 ببرنامج الطفولة.

صنننودة علنننى وبخننوع نشننناط حماينننة الطفولننة المهنننددة وفننني خننالف منننع القنننانون ف نننه لنننم يتسننننى إنجنناز البنننرامج المر

 ة والتجهيزات والتكوين والمهام بالخارج وكلك للظروف االستثنائيةغرار المنظوم

 ة المؤسسة.أما نشاط التعليم العالي فقد فاقت اعنجازات التقديرات وكلك لتقدم اعنجاز في مشروع تهيئ

لنننى رعاينننة أمنننا علنننى المسنننتوى الجهنننوي، فنننتم إجنننراء تحنننويالت بنننين األنشنننطة: منننن التنشننني  التربنننوي االجتمننناعي إ

ات( و ) غلننننق المؤسسننننات، منننننع التظنننناهر 2020لنننة وكلننننك للواقننننع الننننذي انننهده برنننننامج الطفولننننة خننننالل سننننة الطو

 تمكين األطفال المكفولين من  مساعدات عينية خالل فترة الحجر الصحي .

  

 التحديات والصعوبات والتدابير لتحسين أداء البرنامج:– 3

 

  البرنامج:المعترضة فيتحقيق أداء أهم اعاكاليات والنقائص 

  عدم وجود منظومة واضحة لمتابعة سيروعمل البرامج على المستوى الجهوي 

 مختلف ضبابية في تنفيذ سياسة ورؤية واضحة وموحدة لجميع المتدخلين في مجال حماية األطفال من 

 أاكال التهديد، نتيجة تعطل المصادقة على السياسة العمومية المندمجة.

 ت وحجميين من متفقدين ومساعدين بيداغوجيين مع تنامي عدد المؤسسانقص عدد المشرفين البيداغوج 

ا على ثر سلبالمهام المنوطة بعهدتهم وخاصة فيما يتعلق بمراقبة ومتابعة المؤسسات الخاصة وهو ما يؤ

  مطلوا.الجانا النوعي ألدائهم ويحول دون قيامهم بمهام التهطير والمرافقة والتجديد بالشكل ال

 بي حماية الطفولة مقارنة بنسبة االاعارات ضعف عدد مندو 
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 ضعف المنح المسندة الى سلك مندوبي حماية الطفولة 

 غياا هيكلة لمكتا المندوا العام لحماية الطفولة والمكاتا الجهوية لحماية الطفولة. 

 .غياا تمثيليات جهوية للمكاتا الجهوية للواليات التي تتواجد بها محكمتين ابتدائيتين 

  ئل النقل لبعض المكاتا الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.وساغياا 

   تعدد المتدخلين وغياا هياكل الحوكمة والتنسيق 

   غياا نصوع تنظيمية لاب  اعجراءات وأساليا التدخل ضمن مؤسسات أو حول خدمات الطفولة 

 المبكرة

 -  ضعف الميزانيات المرصودة 

 -   راكز فااءات الطفولة المبكرة وريام البلدية والمنقص فادا في موارد بشرية وعمالية لدعم

 المرجعية في الطفولة المبكرة

  لمندمجةاونقص وسائل العمل اللوجستية خاصة وسائل النقل بالمراكز  التربوي والعمالي اعطارنقص 

صة فال خاللشباا والطفولة خاصة وبمؤسسات الرعاية عامة يؤثر على المتابعة الفعالة لوضعيات األط

 ن برنامج اعيداع العائليضم

 :تقديم التدابير واألنشطة التي يتعين القيام بها لتدارك اعخالالت

 

  فاللامان تدخل أفال لفائدة األطلحماية الطفولة"وكلك  السياسة العمومية المندمجة"المصادقة على . 

  ين نساوكلك لتحسالعمل على تعزيز عدد المشرفين البيداغوجيين وانتداا مساعدين بيداغوجيين جدد 

 .التهطير التي تعتبر ضعيفة حاليا

 ميع والتج تكوين خلية مركزية لوضع التصورات األولى لألدلة والمعينات البيداغوجية تتولى التنسيق

 وتتامن أعااء ميدانيين يتم تكليفهم بالعمل ضمن هذه الخلية وطبقا للحاجة

  ات نوادي اععالمية الموجهة للطفل الخاصة التي إيجاد طريقة ناجعة عحصاء األطفال المنتفعين بخدم

 .تتعاطى نشاطها خارج أوقات عمل سلك التفقد واعرااد

  لطفولةاالعمل على هيكلة المكاتا الجهوية لمندوبي حماية الطفولة ومكتا المندوا العام لحماية 

 العمل على الترفيع في منح الخاصة بسلك مندوبي حماية الطفولة 

 ة، صفاقس، ، سوسنابلواليات تونس،  05ث مكاتا جهوية ثانية لمندوا حماية الطفولة بـالعمل على احدا

 .مدنين
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 -:مندوا حماية الطفولة 50العمل على تدعيم سلك مندوبي حماية الطفولة بـ 

 فقتها مراجعة وتفعيل احداث صندو  الطفولة وتخصيص ميزانيات موجهة لمساعدة ريام األطفال ومرا

 لمادية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا لتجاوز االزمات ا
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على  استراتي يت  برنامج كبار السن اعد     ار تن ي  سياسة الدولة    م ا  ا  ا ة بالمسنين، 

تةمار وا  ة  وامها تأمين ر اه كبار السن سواء بم ي ه  ال بي   أو بمؤسسا  الرعاية واالس ر  ــــــــــــــــة

األمة     ك اءاته  وصبراته  بما ي من م اركته  ال اعلة    ال ياة ال امة والمسار التنموي للب د بما ي قق ر اهه  

 اال تماع  وال   ، و لك و ق نظرة  مولية مندم ة ت تمد مبدأ المساواة ال املة وتكا ؤ ال رص من ص  :

 يمة  تماعية والقانونية ل مان ظرو  عيش كرتمكين كبار السن من صدما  الو اية وال ماية اال
 ل اةدته .

  ال  اظ على كبار السن    م ي ه  ال بي   و   وس ه  ال اةل    اظا على توا نه  الن س. 
 .ت سين صدما  الرعاية اال تماعية وال  ية وم ءمتها لل ا يا  الص و ية لكبار السن 
 ل امة  مانا لم اركة  اعلة    الم تم .تةمين ك اءا  كبار السن و دما ه     ال ياة ا 
 . ت وير األ ر القانونية الت  ت نى بق اع كبار السن مواكبة لت ور  ا ياته 

 

 ويرتك  برنامج كبار السن على م ورين استراتي يين أساسيين:

 . ماية كبار السن ورعايته : 1الم ور االسترات    

 ة ال امة واالستةمار    ك اءاته ل يا دماج كبار السن    ا: 2الم ور االسترات    

 

 

 

 

 

 

 كبار السن : بر ام 03البر ام      
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 األداء وتحليلها:نتائج قديم ت -2
  

 ضمان ظرو    ش مالئمة لكبار السن:: 1.3 الهدف االستراتيجي 

  عار بها:لى كبار السن الت  تم اإل :  سبة التعه  ب االت الع   المسل   .31.1الم  ر 

 

 2018انجازات  وحدة المؤشر
 إنجازات

2019 

  تقديرات

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

مقارنة  2020إنجازات 

  2020 تّقديراتب

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

 %95 % 90 % 85 % 68 %80 مؤ ر  ديد نسبة

 

 تعر   الم  ر: -

  و  يا   بص وص كبار السن لواردة عليها اال  ارا  ا يس مدى ت اع  ا دارة م  يساه  ه ا المؤ ر    

 .ن اعة تدص  ا دارة    م ال ة مل ا  ال ن  الواردة عليها  من ن ا  تدصلهاومدى التهديد 

  ر  ة ا تساب الم  ر: -

 . x  100)عدد الو  يا  المت هد بها / اال  ارا  الواردة(

 مف ر المعلومات: -
 المندوبيا  ال هوية ل ؤون المرأة واالسرة.ا دارة المرك ية لكبار السن و

 2020رات المؤشر لسنة تحليل الفارق تقدي  
  يت  تس ي  سوى ،  يث ل% 80والمقدرة بـ وت در ا  ارة  لى أن  ل  يت  بلوغ النسبة المن ودة له ا المؤ ر      

 وي ود  لك لألسبا  التالية: 2020كنسبة  ن ا  ب نوان سنة  %     68

 :عد  التدص  ل اةدة نسبة من ا   ارا  لألسبا  التالية 
 ص لب ض الو  يا  الواردة، عد  االصت ا 
 انت اء  رو  التدص  )الو  ية ليس  م   تهديد(،  

  وا  أسبا  التهديد، 
 و اة الم ن  باألمر، 
 ت  ر االت ا  ب . 

 

 : وبة التدص  ل اةدة ب ض الو  يا  ص    اة ة كورونا بسب   
لى بة    سواء بالنسال  ر ال    ال ام  وتداعيات  على نسق تقدي  الصدما  )وصا ة   وبة التنق 

 المتدصلين أو كبير السن ن س (، 
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ق م ها لتنسياعتماد نظا  ال م  بالتناو  بما ان كس سلبا على سهولة االت ا  باأل را  المتدصلة وا 
 من  هة وعلى  درة كبار السن على الن ا   لى الصدما  واالنت اع بها من  هة أصرى.

 

  ل ى أسر  اض ة: :    كبار السن المك ول ن3.1.2الم  ر 

 

ساه     يكما  لمك ولين لدى عاة    ا نةلكبار السن ا الن س  يمّكن ه ا المؤ ر من ال  اظ على التوا ن

ن للسند  ا ديالترسيخ  ي  الت امن اال تماع  من ص   ت  ي  دور األسر البديلة    رعاية  ةة كبار السن 

 ال اةل .

من ة  مسن م و لل اةلة الكا لة ل  يث تُسنده ا البرنامج تك   ال اة   بمسنين      ار الو ارة  وت   

ل ة التكرنة بوه  تكل ة منص  ة  دا مقاتلبية  ا يات  األساسيةمساعدة ال اةلة على د ل 200 هرية  درها 

 لمقي  بمؤسسة الرعاية. لال هرية 

  ر  ة ا تساب الم  ر: -

 عدد  رارا   سناد المن ة المم اة من  ب  السيدة الو يرة.

 :مف ر المعلومات -
 أة واألسرة.المل ا  الواردة من المندوبيا  ال هوية ل ؤون المر

 

  2020تحليل الفارق تقديرات المؤشر لسنة  
 

 المن ود له ا المؤ ر لألسبا  التالية: ل  يتسن بلوغ ال دد

 و اة ب ض المسنين المك ولين، 
 ى مقر   نى  ل يقا  المن  المسندة لب ض ال اة   على  ةر تغيير و  ية الك الة )انتقا  المسن بالسك 
  لة...(. ة الكاالكا لة، تدن  مستوى رعاية المسن المك و  من  ب  أ راد ال اةلب يد عن مقر ال اةلة     

يا  ال م ونقص أن  ة التوعية والت سيس والت ري  به ا البرنامج من  ب  الهياك  ال هوية للو ارة  
ة ة  ر  اال املة    الم ا  نظرا لتركي  ال م   يلة السنة المنق ية على الو اية وال ماية من ص

 كورونا.
 .تداص  عدة أ را     تكوين مل ا  الك الة 

 

 

 

 وحدة المؤشر
انجازات 

2018 

 إنجازات

2019 

 تقديرات 

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

 2020إنجازات 

  تّقديراتمقارنة ب

2020 

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

 170 165 % 73 118 162 100 90 كم /عدد
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 : سبة التغ  ة بال  مات الر ائ ة: 1.13.الم  ر 

 

 وحدة المؤشر
انجازات 

2018 

 إنجازات

2019 

 تقديرات 

2020(1) 

 إنجازات

2020(2) 

مقارنة  2020إنجازات 

  2020 تّقديراتب

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

 80 75 % 67.42 % 47.2 % 70 مؤ ر  ديد نسبة

 

 تعر   الم  ر: -
ة لنسباو لك سواء ب الواردة عليها، ال  مات الر ائ ةل لبات يمكن ه ا المؤ ر من تقيي  مدى است ابة ا دارة 

 ة.   المتنقلة ال ر لى الصدما  المقدمة لكبار السن      ار الرعاية المؤسساتية أو تلك المقدمة      ار أن  

 د ا دارة  م هونسبة التغ ية بالصدما  الرعاةية داص  مؤسسا  الرعاية:يسم  ه ا المؤ ر بتقيي لق ب  يما يت -
ين  ولة لت سالمب ال هود بما ي كس  يما يت لق باالست ابة ل لبا  ا يواء بمصتل  المراك  الرا  ة لها بالنظر

 ه المراك ين به    والك ء لإل ا ة بالمقيمالبنية الت تية للمراك  وت هي ها ومدى تو ر ا  ار الب ري ال 
 وك لك مدى تو ر الصدما  الرعاةية لمنظوري ه ه المؤسسا .

 

  وعيبة الصبدمايمكن هب ا المؤ بر مبن متاب بة ن،  بنسبة التغ ية بالصدما       ار ال ر  المتنقلبة يما يت لق بأما  -
 .  المسداة      ار ال ر  المتنقلةالمسداة وا مكانيا  الب رية والمادية للر   من  ودة الصدما

 : ر  ة ا تساب الم  ر -
 بدد / ال ة لهةاالت  تمت االست اب= عدد  لبا  التغ ية بالصدما  الرعاةية  نسبة تغ ية  لبا  الصدما  الرعاةية

 .الوار ةال مل  ل لبا  التغ ية بالصدما  الرعاةية 

 

 :مف ر المعلومات -
  واالسرةالمندوبيا  ال هوية ل ؤون المرأة 
  االت اد التونس  للت امن اال تماع 
 .ال م يا  ال املة    م ا  المسنين المسيرة ل ر  متنقلة 
 .ال م يا  ال هوية لرعاية المسنين الم ر ة على تسيير مؤسسا  رعاية مسنين 
 

  2020تحليل الفارق تقديرات المؤشر لسنة  
نظرا  و لك % 47.2 يث ت  تس ي  نسبة % 70بـ  والمقدرة المر وة من ه ا المؤ رالنسبة يت  ت قيق  ل 

 ين كس مما   مة يقا  االنتدابا  بمؤسسا  الرعاية وبالتال  عد  تدعي  مؤسسا  الرعاية بالموارد الب رية ال

 على  ودة الصدما  المسداة.
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لك بسب  غلق و  بق  م دودا مقارنة بالسنوا  الما ية 2020كما أن  لبا  ا يواء الت  ت   بولها ص   سنة 

 ي  كما ت  تو ابهمامؤسست  رعاية كبار السن بالقيروان والق رين  عادة التهيةة والبناء والتر ي      ا ة استي 

 المقيمين بهما على بقية المؤسسا .

 ار يها و لك     على تو ير صدما  القر  لمنظور 2020أما بالنسبة  لى ال ر  المتنقلة،  قد ترك  عملها  يلة سنة 

 أمو  نظراا هو مو ايته  و مايته  من  يروس كورونا المست د. لكن تبقى تدص   ال ر  المتنقلة م دودة مقارنة بم

 ض ارا  بلنقص االعوان المت ا دين بها وعد  تو ر وساة  نق  بالنسبة  لى ب ض ال م يا  النا  ة وت    سي

 ال م يا  األصرى لقدمها.

 :هدفمدى تحقيق التحليل وتفسير 

رغب   المرسو  والمت لق ب مان ظبرو  عبيش م ةمبة لكببار السبنالهد  لقد س ى برنامج كبار السن الى ت قيق 

عايببة كبببار السببن المقيمببين بمؤسسببا  الر و ببد تركبب  ال مبب   يلببة السببنة المنق ببية علببى  مايببة م دوديببة االعتمببادا 

 ةبة األكةبر أن كبار السن هب  الوصا ة  19روس كو يد من ص ر ال دوى ب يوالمنت  ين بصدما  ال ر  المتنقلة بالبي  

 ولى.  ر   ابة ص   المو ة األو د أس ر  ال هود المب ولة  لى تس ي  عر ة لإل ابة به ا ال يروس 

لمتنقلببة ا لببى ال ببر   ، ت ويبب  االعتمببادا  المر ببودة ب نببوان مببن  النببوادي النهاريببة  ببارن ببس هبب ا ا كمببا تبب   بب  

ال ب    دعي  دورها    تقدي  الصبدما  اال تماعيبة وال ب ية للمسبنين بالبيب  صب    تبرا  ال  برلموا لة عملها وت

 ال ام  والمو  .

 :دعم حقوق كبار السن واالستثمار في خبراتهم وكفاءاتهم:2.3الهدف االستراتيجي* 

  الم  ر  ن بال وا ي ال هار ة لكبار السن:.3.21الم  ر     : 

 

 تعر   الم  ر:  -
ا  ى انصرن   يس مدومنصر   النوادي النهارية  لى  ايرم  ه ا المؤ ر  لى استق ا  أكبر عدد ممكن من رواد 

ماعية اال ت  لةن ال  ايته  موو الم تم  كبار السن والمتقاعدين    أن  ة النوادي النهارية بما يساه      دما ه    

غيبها تء  ترا  مساعدة األسرعلى تأمين الصدما  اليومية لمسنيها أةناله ، با  ا ة  لى    ة ن سية  يدةو مان 

 .لل مألو للدراسة

وحدة 

 المؤشر

 2018انجازات 

 

 إنجازات

2019 

 

 تقديرات 

2020(1) 

 إنجازات

2020(2) 

 

مقارنة  2020ت إنجازا

 تقديرات (1(/)2) 2020 تّقديراتب

2021 

 تقديرات

2022 

 

 150 120  0 0 100 مؤ ر  ديد عدد/كم 
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  تساب الم  ر: ر  ة ا -

 عدد كبار السن والمتقاعدين المنصر ين بالنوادي النهارية.
 

 مف ر المعلومات: -
 
سيير تة على ا  ال هوية ل ؤون المرأة واالسرة / ال م يا  ال املة    م ا  كبار السن والم ر المندوبي 

 نوادي نهارية.

ى  رار من السيدة نظرا لغلق ه ه النوادي بمقت  2020ن ه ا المؤ ر ل  يت  ا تساب  ب نوان سنة  لى أ در ا  ارة ت

عتماد ة ة كورونا، و د ت     ن س ا  ار ت وي  االمن  امنصر   ه ه المؤسسا  و اية  ار الو يرة     

 أد ل اةدة ال م يا  المسيرة ل ر  متنقلة. 100المر ود له ا البرنامج و دره 

  ة:ة الت م : سبة الك اءات الموظ ة      م3.2.2الم  ر 

 

 عر   الم  ر: ت -
ب د، موي للقاعدين    الن ا  الت وع  وال م  التنيمكن ه ا المؤ ر من  يس مدى انصرا  كبار السن والمت

ى التركي  على أل  متقاعدا وهو عدد مرّ   ل رت اع مما يدعو  ل 700صا ة وأن عدد المتقاعدين  اليا ي و  

 ه ه ال ري ة من الم تم  وتوظي  صبراتها واالست ادة من مهاراتها.

  ر  ة ا تساب الم  ر: -

  لك اءاعدد كبار السن المنصر ين    س   ا/ بين المؤسسا  او ال م يا عدد ال قود المبرمة بينه  و -

 :مف ر المعلومات -

 و ارة المرأة واالسرة وال  ولة وكبار السن / ال م يا / المنظما  الو نية والدولية -

  2020تحليل الفارق تقديرات المؤشر لسنة 
 التالية:با  ألسل  % 0، وير   ت قيق نسبة %30ــ والمقدرة ب ا المؤ ر ة لهالمن ودالنسبة ل  يتسن بلوغ      

 مة.ال ا تركي  عم  الو ارة على م ابهة  يروس كورونا وال د من تنق  المسنين وارتياده  األماكن 
سن ار العد  ك اية ال م يا  و درتها على ت م  مسؤولية الت ر     الس   الو ن  للك اءا  من كب 

 والمتقاعدين.
 عدين.ة متنوعة وعد  القدرة على الت ر     الك اءا  من كبار السن والمتقاغيا  مسالك  دما ي 

 وحدة المؤشر
انجازات 

2018 

 إنجازات

2019 

 تقديرات 

2020 

(1) 

 إنجازات

2020 

(2) 

 2020إنجازات 

  تّقديراتمقارنة ب

2020 

(2(/)1) 

 تقديرات

2021 

 تقديرات

2022 

 %  50 % 40 0 0 % 30 مؤ ر  ديد نسبة
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  م يات .يج الغيا  ال وا   الت  ت    المتقاعدين على ا  با  على ال م  الت وع  واالنصرا     النس 
 غيا  دلي   و   قو  المتقاعد و  راءا  التقاعد. 

 :مدى تحقيق الهدفحليل وتفسير ت

رة     ترة ال يمة ن أولوية تدص  الو ا على ت قيق ه ين المؤ رين باعتبارهما 2020  سنة ل  يت  ال م  ص 

بار السن كلى و اية الت  ت تبر سنة استةناةية ا ت   تغيير التدص   واألن  ة المبرم ة وتركي  ال م  ع 19الكو يد 

 .يروسة األكةر عر ة لص ر ه ا ال و مايته  من ص ر انت ار ال دوى      و  كبار السن صا ة وأنها ال ة

 تنفيذ ميزانية البرنامج:م تقدي – 2

 

 19 ة كو يد كان  سنة استةناةية على المستوى الو ن   يث أةر انت ار  اة 2020ت در ا  ارة  لى أن سنة 

ى را  الكبرالتظاهوعلى تن ي  األن  ة المبرم ة والمت لقة أساسا بتنظي  الدورا  التكوينية والمهما  بالصارج 

 .2019الت  ت  تص يص اعتماد ها  من ه ه ال قرة األصيرة لسداد ديون سنة 

من  % 9.26، وه  تمة  2020أد ب نوان سنة  17659ه ا و در  االعتمادا  الصا ة ببرنامج كبار السن 

 م موع ن قا  المهمة

 : 3  ول    

 مقارنة بالتقديرات  2020لسنةالبرنامج تنفيذ ميزانية 

طبيعة النفقة وزيع حس الت   

 الوحدة: ألف دينار

 بيــــــــــــان النفقات

 إنجازات تقديرات
 اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات

2020 2020 

 نسبة اإلنجاز % المبلغ 2- ق. م

 (1(/ )2) (1) -( 2)   التكميلي

-1       

 %59 135- 193 328 اعتمادات الدفع نفقات التأجير

 %66 14- 27 41 اعتمادات الدفع ييرنفقات التس

 نفقات التدخالت

 %100 0 17190 17190 اعتمادات التعهد

 %100 0 17190 17190 اعتمادات الدفع

 نفقات االستثمار

 %29 3294- 1339 4633 اعتمادات التعهد

 %122 239 1339 1100 اعتمادات الدفع

 المجمــــــــــــوع
 %84 3443- 18749 22192 اعتمادات التعهد

%100 90 18749 18659 اعتمادات الدفع  

 أل  دينارا بن قا  التدص  ب د الم اد ة على  انون المالية التكميل  1000ت  تن ي  اعتماد  دره *

 دون اعتبار الموارد ال اتية*
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 :2020ت   م  ام لت   ذ الم زا  ة لس ة  -5

 ل :ينسبة تناه  وتتو ع  س   بي ة الن قة كما  2020بلغ  نسبة  ن ا  ن قا  برنامج كبار السن لسنة  

 59 % . لن قا  التأ ير ال موم 

 66 % المي انيبة أةر   اة ة كورونا والظرو  االستةناةية الت  مبر   بهبا ب دنبا علبى تن يب :لن قا  التسيير  

  يث ت  ر  ن ا  المهما  بالصارج والتظاهرا  الو نية والدورا  التكوينية.

 100 % االسببببتةناة  النببببا   عببببن  اة ببببة كورونببببا، تبببب  غلببببق النببببواديللو ببببظببببرا ن قببببا  التببببدص : لن   

 تنقلبببة،  ببب النهاريبببة لكببببار السبببن وت بببو  االعتمببباد المر بببود ب نبببوان هببب ا الن بببا  لبببدع  أن ببب ة ال بببر  الم

ن  بببين تببب  تسببب ي   بببر  كامببب  االعتمبببادا  المر بببودة ل ت ببباد التونسببب  للت بببامن اال تمببباع  ب نبببوا

مسببببندة سسببببا  الرعايببببة وتببببأ ير األعببببوان ال بببباملين بهببببا وكبببب لك ال ببببأن بالنسبببببة  لببببى المببببن  التسببببيير مؤ

 لل اة   الكا لة لمسنين م و ين.

  ا  عدد من %: ل  يت  الت هد بالن قا  المر ودة ب  ة كلية و لك لت  ر  ن 122ن قا  االستةمار ت هدا 
 للظرو  االستةناةية.الم اري  وت    تن ي ها 

 

 :4    ول  

 مقارنة بالتقديرات 2020 لسنةالبرنامج تنفيذ ميزانية 

البرامج الفرعية و األنشطة التوزيع حس   

 )إع الدفع(

 الوحدة: ألف دينار

 البرام  ال ر  ة
 ب ــــــــــــان األ   ة

اإلنجازات  إنجازات تقديرات تقديرات

مقارنة 

 بالتّقديرات

 نسبة اإلنجاز %

2020 2020 2020 (2 /)(1) 

   2-   ق. م

       األصلي

  

   المبلغ   ق. م 1-

   (1) -( 2)    التكميلي  

          

   األ   ة المركز ة  

: أ   ة 1  ا       1البر ام  ال ر   
ال  ا ة والمسا  ة 

ال افة ببر ام  كبار 
 السن

   ا ة بر ام  كبار السن 103% 90 3530 3440 3440

  
: اس اء 2  ا      

ال  مات اال تما  ة 
والف  ة وبم سسات 

 الر ا ة

14200 15200 15200 0 100% 
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 :2البر ام  ال ر   
الر ا ة اال ا ة 

 واال ما 

: الر ا ة 3  ا      
 واال ا ة واال ما 

19 19 19 0 100% 

 %100 90 18749 18659 17659 الم موع 

 

 :رنامجير التي يتعين القيام بها لتحقيق أهداف البالتحديات و الصعوبات و التداب

 

           19 ة كو يد كان  سنة استةناةية على المستوى الو ن   يث أةر انت ار  اة 2020ت در ا  ارة  لى أن سنة 

رى الت  ت  هرا  الكبوالتظا على تن ي  األن  ة المبرم ة والمت لقة أساسا بتنظي  الدورا  التكوينية والمهما  بالصارج

 .2019تص يص اعتماد ها  من ه ه ال قرة األصيرة لسداد ديون سنة 

    لسيدة من ا ان كس   اة ة كورونا على أن  ة النوادي النهارية لكبار السن الت  ت  غلقها بناء على  رار

تماد االع ت وي  الو يرة      ار الو اية وال ماية من انت ار ال يروس      و  المنصر ين به ه النوادي وت 

 .ةدة كبار السنأد الى ن ا  ال ر  المتنقلة لتقدي  الصدما  اال تماعية ل ا 100المص ص للنوادي النهارية و دره 

 اد وب لك أد ب نوان سنة ل اةدة االت 14200كما أن  ت   ر  من ة تسيير مؤسسا  الرعاية المقدرة بــ

 األ ور.ال يادة    مليون دينار   ا   ب نوان  1   سناد اعتماد  دره . كما ت 100تكون نسبة االن ا  

، لغرضمبرم ة    ا أد 390مقاب  أد  388برنامج ا يداع ال اةل  لكبار السن بلغ   ملة م اري  و

 . 99.49ن ا  بـــاالتقدر نسبة بالتال  و

ل اةل  مرأة واألسرة   د  ر  من  ا يداع االمندوبيا  ال هوية لل لى عتمادا  ه ه اال  وي تت  
ار ا  راءا  و لك      دينارا  200 اساعدة نقدية استةناةيّة ظر يّة مبا رة  يمته. كما ت   سناد ملمست قيها

 االستةناةية الت  اتص تها ال كومة لم ابهة  يروس كورونا المست د.

أد،  500 لسن بـ  اال تماعية وال  ية ل اةدة كبار ايقدر االعتماد المص ص لل ر  المتنقلة لتقدي  الصدما
 % 99.88أد أي بنسبة تقدر بـ  499.400وت  ت ويض االعتمادا  للمندوبيا  ال هوية والمقدرة بــ 

 
  و د بلغ  نسبة االن ا 2100    دود 2020 ب   مي انية االستةمار لبرنامج كبار السن لسنة 

63.76% 

 ت   ص أ اء البر ام : المعترضة   ت وال  ائ  ب ان وت     أهم اإل كال ا

 .نقص الموارد الب رية على المستوى المرك ي وال هوي 

 . نقص الم  يا  ا   اةية مما أةر سلبا على عملية الت هد واالست را  وو   السياسا 

   ا  ال ر  ا  ان ن  كبار السنأغل  البرامج المو هة لكبار السن تن   عن  ريق  م يا  عاملة    م ا

المتنقلة، النوادي النهارية وك لك تسيير مؤسسا  الرعاية تن   عن  ريق  م يا  وليس عن  ريق التسيير 

المبا ر للو ارة أو عن  ريق هياكلها ال هوية. و د تم     عدة مناسبا  تكوين ال املين به ه ال م يا  



  
 

 

 

واألسرة وكبار السن لمهمة المرأة 2020التقرير السنوي للقدرة على االداء لسنة     68 
 

ركا  وعقود أهدا  اال أن   لك ل  ي   دون ودع   درتاه  لتن ي  األن  ة المت ق عليها ع وة على عقد  

 تس ي    وبا     ه ا ال دد. 

 داث ي    غيا  الن وص الت ري ية والترتيبية المنظمة لب ض الصدما  والمهن المو هة لكبار السن )تنظ

 وتسيير النوادي النهارية و ركا  الصدما ، نظا  أساس  ألعوان ا  ا ة ال ياتية...(.

    ن ا   يّسة ودلي    راءا  لتنظي  عم  مصتل  المتدصلين الميدانيين ومدعما   نية ُمق غيا  دلي  مر

 الب وث والتقارير اال تماعية.

 :التو هات الكبرى لبر ام  كبار السن

 نة ال ياو سين البنية األساسية لتست ي  لص و يا  المقيمين و عداد دراسا   نية لم اري  البناءا  ت

  والتهيةة المبرم ة.

  لسد ال غورا  وتأمين توا   الصدما . التر ي      ا ة استي ا  ب ض المؤسسا 

 ل م  على  ري او     ار ت سين الو با  الغ اةية الوا   تو يرها كما وكي ا للمقيمين بمؤسسا  الرعاية، ي

 .   مقي عداد دراسة    الغرض تأص  ب ين االعتبار ال مية المستو بة  س  ص و ية ال الة ال  ية لك

 ل  يق م  م االتنس عداد دلي  مر    للكل ة اليومية اال مالية للت هد بالمسن الوا د بمؤسسة الرعاية و لك ب

 االت اد.

 ن ر السال م  على ت  ي   انون الت وع و لك بإي اد  يغة تمكن من االست ادة من صبرا  وك اءا  كبا

 وتمكنه  من ال  اء وموا لة الن ا   ةر التقاعد.

 بية على تل ه لمساعدتوبالموارد الب رية ال  مة لتقدي  أ    الصدما  لكبار السن بالبي  المتنقلة دعي  ال ر  ت

 ا تيا اته  و  اء  ؤونه  اليومية.

  لى المستوى الت ر ع :

 .دار م لة  قو  كبار السن ون و ها الترتيبية   

 .داث ص ة مندو   ماية كبار السن   

 اث وتسيير المؤسسا  االست  اةية لرعاية كبار السن.  دار كراس  رو    د 

 .دار كراس  رو    داث وتسيير النوادي النهارية لكبار السن   

  لى مستوى الت     والبرم ة:

  ببرنامج كبار السندع  الموارد الي رية ال املة. 

 .دع  وت  ي  الدراسا  والب وث المن  ة    م ا  كبار السن 

  الو نية مت ددة الق اعا  لكبار السن. عداد ا ستراتي ية 

 .مرا  ة مكونا  الص ة الو نية لإلعداد للتقاعد ول يصوصة ن ي ة 

 .و   ص ة ات الية لن ر ةقا ة  قو  كبار السن 
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 .داث و دة للت ر     الس   الو ن  للك اءا  من كبار السن والمتقاعدين   

 داث  ر  متنقلة    الوس  الري  .تو ير صدما    ية وا تماعية  ريبة من كبار السن بإ  

 . تمكين مؤسسا  رعاية كبار السن من مقوما  استدامة الصدما 
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 األ اء وت ل لها:   م  تائ  ت -1
 

هو هدافها فحقيق أيعتبر برنامج القيادة والمساندة القاطرة التي تقوم بدفع جميع برامج الوزارة إلى ت 

 ل مي   وتو ير دع  أ ق االصت اصبتأمين  سداء صدما   ا  تقوممع كل المصالح التي بالتالي يج

ة د البشريلموار، وهو إذن يتعلق بجملة أنشطة المتعلقة بتسيير الوزارة من الشؤون المالية واالبرامج

 إضافة  تنزاعاواإلتصال والمنظومات المعلوماتية كما تضم كل مايهم النزاعات والشؤون القانونية وال

 إلى الشراءات .

 األه ا  اإلسترات  ة

 

  نجاعة برنامج القيادة و المساندة: 1.9اله    -
 

 سبة ت   ذ الوزارة لبر ام  الت م ة:  1.1.9الم  ر  

 

 و  ة الم  ر
ا  ازات 

2018 

 إ  ازات

2019 

 ت   رات 

2020 

(1) 

 إ  ازات

2020 

(2) 

 2020إ  ازات 

  م ار ة بت    رات

2020  

(2(/)1) 

 ت   رات

2021 

 ت   رات

2022 

% 98 99 99 69 69 85 95 

 

  2020اكتوبر   01ب ا ة من   ا ل الع ا ي

 ال  ا ة و المسا  ة: 9البر ام      
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تت من مؤسسا  وال ة يان و تهيةةو بناء    و المتمةلة  ا:سنويتن ي  الو ارة لبرنامج التنمية  :تعر   الم  ر -1

 دراسا .ال مصتل 

 : ر  ة ا تساب الم  ر-2 -2

  مارنسبة تن ي  مي انية االستةمار=الم اري  المن  ة / مي انية االستة

 .مف ر المعلومات:3

  يسمبر دالم  يا  األساسية  ال تسا  المؤ ر: مي انية الو ارة و عدد الم اري  المن  ة    مو ى  هر 

 ( ريقة ت مي  الم  يا  األساسية ال تسا  المؤ ر ) منظومة أد  و أمد + وةيقة المي انية 

 (ال نية  يارا ال ها  و المتاب ة الدورية )ال م در الم  يا  األساسية ال تسا  المؤ ر: ك و ا  الواردة من 

 4-  2020تحليل الفارق تقديرات المؤشر لسنة  
لمالية التكميل  اأد و د ت  بمو    انون  32520د  ا  2020بلغ  مي انية االستةمار المرسمة بقانون المالية لسنة 

 2020لمالية لمرصص    است مالها للسنة اأد بالتال  بلغ   يمة  ا عتمادا  ا 5000التص يض    ا عتمادا    

باعتماد    %6ة من القانون األ ل  و نسب % 5أد لبرنامج القيادة و المساندة  بنسبة   1700منها  أد 27520د  ا 

 من  ملة ا عتمادا  المرصص    است مالها.  أد 1186 انون المالية التكميل  و ت  تن ي  

 %70وي نسبة و هو ما يسا أد د  ا 1186.7من ا عتمادا  المرسمة وت  تن ي    % 70  أد أي 1187.5و د ت   ت  

بقيمة   %  21ومةل  عملية ص ص الديون والمتصلدا من ا عتمادا  الم تو ة   % 99.9نسبة  و  من المرس  

 .أد من ا عتمادا  المن  ة  244.695

أد  618.553ية راسا  وبناء وتهيةة المندوبيا  ال هوبلغ  ا عتمادا  الم ولة للم الس ال هوية ب نوان دو  د  

 هي ا  أد ب نوان   تناء ت 400من المن  ة.وبلغ  ا عتمادا  الم و ة  للمندوبيا  ال هوية   %52بنسبة 

لى عمقر الو ارة  من المرس .ه ا و د ت  ص ص ن قة   تناء وتركي  ت هي ا  لتأمين  %34للمندوبيا  ال هوية بنسبة 

 أد . 168.9465وى المرك ي بكل ة المست

 من ا عتمادا   لى: % 99وي سر عد  ت قيق المؤ ر المبرمج تن ي ه والبالغ 

 بطئ في تنفيذ برامج البناء والتهيئة باعتبار النسق المتقطع الذي فرضته جائحة كرونا 



  
 

 

 

واألسرة وكبار السن لمهمة المرأة 2020التقرير السنوي للقدرة على االداء لسنة     72 
 

 .مازالت  أغلا المشاريع والبرامج كات الصبغة المركزية في طور التصور واععداد 

 ائحة جتفشي  نقص في الموارد البشرية الموضوعة على كمة اعدارة العامة للمصالح المشتركة عالوة على

 كورونا حال دون التمكن من اععالن عن طلبات العروم.

 ( و مرير مثغطل  عروض عدم التمكن من تنفيذ البرنامج الخاع باقتناء تجهيزات إعالمية ووسائل النقل)

 .2021سنة  لالمركزية علما بهنه سيتم تجاوز هذا التهخير خال تهتيت مختلف اعدارات

  توسعة  و( 14مما عطل  إحداث  أربعة عشرة مندوبية جديدة ) وجود مشاكل عقارية في بعض الواليات

 بعض المندوبيات األخرى  

 

  ال ا ة المت   ة بالم سساتب التغ  ة سبة : 2.1.9الم  ر  

 و  ة الم  ر
ا  ازات 

2018 

 زاتإ  ا

2019 

 ت   رات 

2020 

(1) 

 إ  ازات

2020 

(2) 

 2020إ  ازات 

 بت    راتم ار ة 

2020 

(2(/)1) 

 ت   رات

2021 

 ت   رات

2022 

 %40 %30 %0 %0 %20 مؤ ر  ديد النسبة المةوية 

 

 :تعر   الم  ر-1

لسن، اية كبار اتركي  ألواح  مسية بمصتل  مؤسسا  و ارة المرأة واألسرة وكبار السن )  ولة، مراك  رع

 المندوبيا  ال هوية...( و لك لل د من استه ك ال ا ة الكهرباةية

 د ت   ومن  مي  الق اعا  )ال  ولة، كبار السن والمندوبيا  ال هوية( مؤسسة  124ي م  ه ا الم روع على 

للت ك     ال ا ة،  الو نية م  ك  من الوكالةو  لك بالتنسيق   ا نتهاء من  عداد كراس ال رو  المت لقة بالدراسا  

سيت   و  لوما  ي  المو ارة الت هي  وا سكان والتهيةة الترابية وال ركة التونسية السته ك الكهرباء والغا     ت م

 .2021ا ع ن عن  ل  ال روض ص    هر أكتوبرلسنة 

 رة سا  الو المؤس لل دد ال مل  نسبة المؤسسا  المبرمج تركي  ألواح  مسية بها بالنسبة: ر  ة ا تساب الم  ر

 : التنسيق م   مي  ا دارا  المتدصلة مف ر المعلومات

 ود ي الم روع  التاصير  ال ا   على مستوى التاصير ال ا      تن ي  ت لي  ال ار   على مستوى االن ا ا  ان   

 اساسا  الى :

    ص و ية و ت    المل 
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 الوكالة الو نية  للت ك     ال ا ةاال را  الم و  للمهندسين ال املين ب 

 اء و لكهرب  وبة  ت مي  الم  يا  المت لقة باسته ك الكهرباء  من  ر  ال ركة التونسية  السته ك ا

 الغا  

 و ت س ر م ى ت   ص اله   ت ل ل 



  
 

 

 

واألسرة وكبار السن لمهمة المرأة 2020التقرير السنوي للقدرة على االداء لسنة     74 
 

ة ت  ت ديد مؤ رين تقيي  مدى ت قيق الو ارة للهد   ا ستراتي   المت لق بن اعة برنامج القيادة و المساند      ار 

نظرا لو ود عديد الم اري  المتوا لة و المتمةلة     % 69و المتمةلين    نسبة تن ي  الو ارة لبرنامج التنمية بنسبة 

بناء عديد مؤسسا  ال  ولة و المرأة و كبار السن علما بأن  سترات ية الو ارة لسنوا  القادمة ستترك  ص و ا 

 ل اه ة و الغير المستغلة بإعتبار  رار تو ي  ا نتدابا  على ت هد و  يانة المؤسسا  ا

أما المؤ ر المت لق بنسبة التغ ية بال ا ا  المت ددة بالمؤسسا   يمكن  يس مدى تن ي ه  ا  ال روع    عملية 

 التركي  ال  ل  للت هي ا  وه ا ال ينبغ  أن يص   الم هودا  المن  ة لإلعداد القبل  سواءا ال ن  والتقن 

 ست دار الوةاةق والتراصيص ال  مة...( أو - ب  المؤسسا  الم م  رب ها-) عداد كراسا  ال رو 

بالدراسا  األولية )ت مي  الم  يا  من ا دارا  ال هوية للت هي  و ركة الكهرباء والغا ( مما ي يلنا على 

أغل  الم اري  يقدرها الصبراء  بالماةة من  ن ا  الم روع صا ة وأن عملية الدراسا     10نسبة تقدر بـ 

 به ه النسبة.

  حوكمة التصرف في الموارد البشرية بإعتماد المساواة و تكافؤ الفرص:  : 2.9اله    -

و  ,يندرج ه ا الهد       ار    اء م يد الن اعة على مستوى الت ر     الموارد الب رية بالو ارة 

وكمة الت ر     الموارد الب رية بإعتماد المساواة و  د ت  ت ديد الهد  ا ستراتي    المتمة      

تكا ؤ ال رص بإعتماد األسالي  ال ديةة الت  تقو  على التو ي   الوظي   و التكوين  ليتسنى  رساء 

 الص ا  القيادية و الب رية المبنية على النتاةج .

 

 :  المساواة الت  تعتم   لى مب أ  سبة التسم ات    ال    الوظ   ة:  1.2.9الم  ر

 و  ة الم  ر
ا  ازات 

2018 

 إ  ازات

2019 

 ت   رات 

2020 

(1) 

 إ  ازات

2020 

(2) 

 2020إ  ازات 

 بت    راتم ار ة 

2020 

(2(/)1) 

 ت   رات

2021 

 ت   رات

2022 

 90% %80 %18 %14 %75 %79.4 %38.2 النسبة المةوية 
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د على ت  ت تملص   الوظي ية )مدير+ مدير عا ( التن ي  الو ارة الى برنامج تسميا     ا الم  ر: تعر   .1

 المساواةأ مبد

  على مبدأ عدد التسميا  الم م   ن ا ها / التسميا  المن  ة والت (:formule ر  ة ا تساب الم  ر ) .2

 المساواة

  دارة الموارد الب رية مف ر المع  ات األساس ة ال تساب الم  ر: .3

 

 2020نة تحليل الفارق تقديرات المؤشر لس-4

 تسميا     الص   الوظي ية و  لك ير    لى:من ال  2020سنة  % 14ت   ن ا  

 التنسيق بين ا دارا  و لك على مستوى ارسا  المل ا  والوةاةق الم لوبة للتسمية      

 نقص و لة الت ري  بمؤ ر المساواة بين ال نسين    التسميا  لدى م ال  ا دارا  الم نية. 

 ووالوا من  ب  الرةيس المبا رلتر   لتكلي  بالص   الوظي ية دون  بداء الرأي  رسا  مل ا  ا      

 لص ة.اتكلي  ا  ارا  المتر  ين للص   الوظي ية ال اغرة صا ة     الة تر   أكةر من   ار لن س 

 .عد  تو ي  الص   الوظي ية ال اغرة  س  التنظي  الهيكل  صا ة بالمندوبيا  ال هوية 

 مما  ظي يةين م كرا  التكلي  الداصلية، تسيير الم ال  والتكلي  الرسم  لإل ارا  بالص   الوالصل  ب

 ي    ت ديد ال غورا  بالص   الوظي ية.

     2020سنة كما تسبب   اة ة كورونا    ت  ي  م ال ة ب ض المل ا  ص. 

  ديد.ك لك تغيير ال كوما  تسبب      عادة النظر    ب ض المل ا  للدرس من  
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  سبة تعه  الوزارة بإ  از م    التكو ن 2.2.9الم  ر  

 

 و  ة الم  ر
ا  ازات 

2018 

 إ  ازات

2019 

 ت   رات 

2020 

(1)  

 إ  ازات

2020 

(2)  

 2020إ  ازات 

  م ار ة بت    رات

2020  

(2(/)1)  

 ت   رات

2021 

 ت   رات

2022 

% 17% %20.11 50% 60.60% 110% 75% 100% 

 

ها يي  أداةيمكن مؤ ر نسبة ت هد الو ارة بمص   تكوين من م ر ة مدى  درة ا دارة    تق لم  ر:ا تعر   .1

ما  ك  وهوو لك با عتماد على     الموارد المالية المو وعة    الغرض ومدى ت اون وت اع  مصتل  الهيا

ن من األعوادرا  ا  ارا  وين ر عن   ياس األةر ا ي اب  ال ي يرتب  ان ا  مص   التكوين السنوي على  

 ص   ت وير أداةه  وت وير م ار ه .

مبرم ة التكوينية ال عدد الدورا  المن  ة    السنة /عدد الدورا  (:Formule ر  ة ا تساب الم  ر ) .2

 بمص   التكوين السنوي للو ارة.

  ة مقارنةة المن التكوينيتت لق ب دد الدورا       اةيا الم  ر: ر  ة ت م ع المع  ات األساس ة ال تساب  .3

ي: م در  دار م در الم  يا  األساسية ال تسا  المؤ ر: بما هو م اد  علي  بمص   التكوين السنوي

 م ل ة التكوين التاب ة  دارة الموارد الب رية.

 4 . 2020تحليل الفارق تقديرات المؤشر لسنة  
 مدرسة غير أن االت ا ية المبرمة م  ال 2020من مص   التكوين لسنة %50كان من المتو   ت قيق نسبة

 %66قيق نسبة نتج عنها القيا  بدورا  تكوينية مكة ة مما ساعد    ت  2020الو نية لإلدارة أواصر السنة 

 من مص   التكوين.

 األن  ة التكوينية الت  ت  تن ي ها      ار ا ت ا ية م  المدرسة الو نية لإلدارة

  تماعية.دورة تكوينية    التغ ية اال -

 دورة تكوينية    م ا  ال  قا  ال مومية. -

 دورة تكوينية    م ا  الت ر  التقديري    الموارد الب رية والقيادة ا دارية. -

 دورة تكوينية    م ا   و   رساء نظا  تد يق داصل  بالم ال  ال مومية. -
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 .2020ص   سنة كما ت   ن ا  دورا  تكوينية  

 لت ر     المنقوال .دورة تكوينية    م ا  ا -

 دورة تكوينية    م ا  الت ر     الوةاةق ال يوية   كاليا  الت ري ، ال ماية وال  ظ . -

 دورة تكوينية    م ا  ا ع مية المكتبية.  -

 .دورة تكوينية    م ا  الر ابة الداصلية والمتاب ة والتقيي -  

 :ا  لىو ير   ه   هد الو ارة بإن ا  مص   تكوينتتو  ا  المت لقة بمؤ ر  من   2020سنة  % 60 ت قيق ت 

  تراس  م  رغ  بداية ال 2020تسبب   اة ة كورونا    تأصير ال روع بتن ي  مص   التكوين السنوي لسنة

 .2020 ال أن  ت   ن ا  أّو  ن ا  تكوين  ص    هر أكتوبر  2020مؤسسا  التكوين     هر مارس 

  ومة ةاسة ال كم ال  ا دارة ال امة لت وير الك اءا  بر من  ب  التكوين    الم اد ة على مص   التأّصر

 .  ب د اآل ا وير    عداد المص 

  تأصير    ا ن ا ا .التأّصر الم اد ة ا لكترونية لدى م ال  رةاسة ال كومة ي كس 
 

 ت ل ل و ت س ر م ى ت   ص اله  
 

ماد ة باعت    وكمة الت ر     الموارد الب ري  يمكن  ياس مدى ت قيق الهد  ا ستراتي    المتمة 

ال ي   وظي يةالمساواة و تكا ؤ ال رص   من ص   المؤ ر األو   المت لق بنسبة التسميا     الص   ال

بة ت هد نسوالمؤ ر الةان  و المتمة         % 80مقارنة بالتقديرا  بنسبة    % 14 قق نسبة  ن ا  

اةج ال  ي ة وه ه النت % 50مقارنة بالتقديرا     % 60ال ي  قق نسبة  ينالو ارة بإن ا  مص   التكو

تماع  ع ا  الم ققة    مستوى التسميا     الص   الوظي ية لها  ن كاس مبا ر    ت سيد مقاربة النو

   كور  داص  الت ر     الموارد الب رية ب يث تقل  من  رص تقليص الهوة  بين توا د ا ناث وال

 الوظي ية .الص   
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وصا ة  ل نسينوبص وص  ن ا  مص   التكوين  إن نسبة التن ي  ال الية من  أنها أن ت ت  الم ا  لك  ا

ن لية بيا ناث ل  ور أكةر بم ا  التكوين  أنها  أن الر ا  مما يساعد    ت قيق المساواة ال  

 ال نسين.

   لت قيقت  تتولت ر     الموارد الب رية والبالتال   إن المؤ را  ت كس وا   الممارسة ا دارية    ا

وأص   لوظاة المساواة المن ودة ولو    م ا  التكوين م  التو ية ب رورة تن ي  برامج التسميا     ا

  ب ين ا عتبار للتميي  ا  اب  للمرأة

 :  سبة المت ل ات من الم زا  ة ) التس  ر + الت  ل(1.3.9 الم  ر

 

 و  ة الم  ر
 ا  ازات

2018 

 إ  ازات

2019 

 ت   رات 

2020 

(1) 

 إ  ازات

2020 

(2) 

 2020إ  ازات 

  م ار ة بت    رات

2020  

(2(/)1) 

 ت   رات

2021 

 ت   رات

2022 

 3 10 مؤ ر  ديد مؤ ر  ديد %

 

30 

 

5 3 

 

 تعر   الم  ر-1

 تس  نسبة يو   تدص  ت ري  المؤ ر: يب ث المؤ ر    مدى تن ي  ا عتمادا  المرسمة ب نوان التسيير و ال 

 المتصلدا  من المي انية

 : ال سبة المائو ة ر  ة ا تساب الم  ر -2

  تم ا تساب هذا الم  ر كما ل : 
 

   تدص   وا عتمادا  الم ر وة )تسيير –ا عتمادا  المت هد بها ) تسيير و تدص (  =نسبة المتصلدا

 100(/ا عتمادا  الم رو ة *
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  مف ر المعلومات:-3

 عتمبببادا  التبببدص  – عتمبببادا  التبببدص   و التسبببيير المرسبببمة  يبببا  األساسبببية  ال تسبببا  المؤ بببر: الم               

 و التسيير المستهلكة 

  ر:ك و ا  و  اةما  منظومة أد  ريقة ت مي  الم  يا  األساسية ال تسا  المؤ 

 :منظومة أد م در الم  يا  األساسية ال تسا  المؤ ر 

 

 4 .2020ق تقديرات المؤشر لسنة تحليل الفار  
  

 لى الم هودا   و ي ود  لك % 10كمتصلدا   من المي انية و ه  نسبة أ   مما ت  تقديره  % 3ت   ن ا  نسبة  ن ا  

 ض ة    بالمب ولة لص ص المتصلدا  عن  ريق القيا  بالت وي   اال مة كما ساهم  ا عتمادا  الغير من  

ى تدعي  ا(   ل  و م اري  التنق  بالصارج و الداص  )تب ا لتو   التنق    راء كورونال قرا  على غرار المهما

  قرا  ص ص المتصلدا  مما مكن    التقليص من نسبها.

  سبة ت   ذ البر ام  الس وي لل راءات 3.3.9الم  ر  

 و  ة الم  ر
ا  ازات 

2018 

 إ  ازات

2019 

 ت   رات 

2020 

(1) 

 إ  ازات

2020 

(2) 

 2020زات إ  ا

  م ار ة بت    رات

2020  

(2)-(1) 

 ت   رات

2021 

 ت   رات

2022 

 %100 %100 %64 %61 %95 %92 %90 النسبة المأوية

 :تعر   الم  ر-1

مقارن   ر ها(ه ا المؤ ر يبين مدى تن ي  ال راء  المبرم ة )سواء كان       ار ال  قا  ال مومية أو صا

 ومن ص ل  يت  م  ظة ال ار  بينهما. يابال راءا  الت  ت   ن ا ها   ل

 :  ر  ة ا تساب الم  ر -2.

 يت    تسا  ه ا المؤ ر كمايل :
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 x 001 السنة ال دد ال  ل  لإلست ارا  و لبا  ال روض الت  ت   ن ا ها   ليا ص    سبة ت   ذ ال راءات=

 السن ا  ال روض المبرم ة    بدايةال دد ال مل   لإلست ارا  و لب                                 

 .مف ر المعلومات:-3

 . يت   ب  ال دد ال مل  لل راءا  المن  ة   ليا من ص   منظومة أد .

 4 . 2020تحليل الفارق تقديرات المؤشر لسنة  
 

ه ا و %31بنسة  2020 ال أن   نص ض ص   سنة   %2بنسبة  2019الى 2018 هد ه ا المؤ ر ت ورا من سنة  

م     ير ال سا    لى  الظرو  األصيرة الت  عا تها الب د التونسية ) اة ة كورونا( والت  تسبب      يقا  ر

با  ر  و لأغل  ا دارا  وتو   الدورة اال ت ادية بالب د كك  وعد  تمكن ا دارة من ا ع ن عن ا ست ا

 ال روض الت  ت  برم تها    بداية السنة .

 ى ت   ص اله  ت ل ل و ت س ر م 
 

ر          ار  ياس مدى ت قيق الهد  ا ستراتي   لبرنامج القيادة و المساندة المت   بت سين الت 

 ا عتمادا  و لك با عتماد على المؤ رين التاليين:

 نسبة المتصلدا  من المي انية 

 نسبة تن ي  البرنامج السنوي لل راءا 

مما  % 10سبة من المتصلدا  للبرنامج و هو أن التقديرا  الم ددة بن % 3بنسبة للمؤ ر األو  ت  تس ي  نسبة 

دارة  رص ا ي كس ال اعلية وتن ي  ا عتمادا  و ص ص الن قا  و ت  ية الديون و المتصلدا  و ي ود  لك ل

   .ة للن قايالسنو على الت هد بال واتير المتو   بها    ا بان و ال م  على تن ي  للبرامج المظبو ة بالبرم ة

  و  لك من    % 60 أما بالنسبة للمؤ ر الةان  و المت لق بنسبة تن ي  البرنامج السنوي لل راءا  ت  تس ي  بنسبة

  ا ن ا ا  مو ي ود ه ا ال ار     التقديرا   % 100ص   ال راءا  المن  ة مقارنة بالتقديرا  الم ددة   

س   ادي وما  ا    لك من تغيير    أغل  برامج ال راءا  لتداعيا   اة ة كرونة على سير ال م  ال 

 األولوية للتو   من مصا ر الكورونا سواءا بت دي  برامج ال راءا  أو ال دو  عنها . 
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ن ي  تة    بال ودة على ما ت  تس يل  بص وص المؤ رين الدالين على ت قيق الهد   إننا نس    اعيلة ون اع

الهد     كونقى نسبة تن ي  برنامج ال راءا  السنوي دون التقديرا  وهو ما ي و الن قا  وص  ها     ين تب

 ب اة ة الكو يدت  ت قيق  ب  ة نسبية نراها مقبولة       التأةر 

 ت   ذ م زا  ة البر ام :م ت    - 2

 :أد 17623 ببرنامج  القيادة والمساندةتبلغ النفقات الخاصة  

    99و نفقات التدخل   % 98في حين أن نسبة تنفيذ نفقات التسيير بلغت %  90جير تنفيذ ميزانية التأشهدت نسبة 

بطئ في تنفيذ برامج البناء والتهيئة باعتبار النسق و ذلك يرجع   %70أما بالنسبة لنفقات اإلستثمار  فقد بلغت %

 .المتقطع الذي فرضته جائحة كرونا

اندة ة والمسالقيادفرعي واحد مقسم إلى نشاطين األول يتمثل في يحتوي برنامج القيادة و المساندة على برنامج 

ل لسنة )جهوي( حيث تجاوزت إنجازات النشاط األو المصالح المشتركة)مركزي( و الثاني يتمثل في  والتنسيق

 .% 110أد أي بنسبة إنجار  1214.7التقديرات المبرمجة بمبلغ قدره  2020

 تقديرات المبرمجة ال   %53)جهوي( فقد تم تحقيق نسبة   المصالح المشتركةل في أما بالنسبة للنشاط الثاني و المتمث

 : 3  ول    

 م ار ة بالت   رات  2020لس ةالبر ام  ت   ذ م زا  ة 

   ب عة ال   ة التوز ع  سب 

 الو دة: أل  دينار

 ب ــــــــــــان ال   ات

 إ  ازات ت   رات

 2020 2020 اإل  ازات م ار ة بالت    رات

 %  سبة اإل  از المبلغ 2- ق. م

 (1(/ )2) (1) -( 2)   التكم ل 

 %90 947- 8906 9853 ا تما ات ال  ع    ات التأ  ر

 %98 74- 4296 4370 ا تما ات ال  ع    ات التس  ر

    ات الت  الت
18- 1682 1700 ا تما ات التعه   99%  

 %99 18- 1682 1700 ا تما ات ال  ع

    ات االستثمار
1707- 5018 6725 ا تما ات التعه   75%  

 %70 513- 1187 1700 ا تما ات ال  ع

%0 0 0 0 ا تما ات التعه     ات العمل ات المال ة  
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%0 0 0 0 ا تما ات ال  ع  

 الم موع
 %88 2746- 19902 22648 ا تما ات التعه 

 %91 1552- 16071 17623 ا تما ات ال  ع

 

 اعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات. دون *

 

 

 :4  ول    

 م ار ة بالت   رات 2020 لس ةالبر ام  ت   ذ م زا  ة 

البرام  ال ر  ة و األ   ة التوز ع  سب  

 )إع ال  ع(

 الو دة أ.د

 ب ــــــــــــان األ   ة البرام  ال ر  ة

 إ  ازات ت   رات ت   رات
اإل  ازات 
م ار ة 

 بالت    رات

 ة اإل  از سب
% 

2020 2020 2020 (2( /)1) 

   2-   ق. م

  

   المبلغ   ق. م األفل 

   (1) -( 2)   التكم ل   

  -1       

لقيادة  1برنامج فرعي 

القيادة والمساندة :1النشاط و المساندة والتنسيق

 والتنسيق )مركزي(
11774 11774 12998 1224 110% 

 المصالح: 2النشاط

 المشتركة )جهوي(
5849 5849 3073 -2776 53% 

 %91 1552- 16071 17623 17623 الم موع 

 دون اعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات. *
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 مج:التحديات و الصعوبات و التدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أهداف البرنا

ي بنسبببببة اأد  1214.7 رت اعببببا يقببببدر  بــببببـ  1 ببببهد  اعتمببببادا  برنببببامج القيببببادة والمسبببباندة   بببب  الن ببببا  عببببدد 

 و التبببب  ص  بببب   لصبببب ص ديببببون  ومتصلببببدا    سبببب   التسببببيير و تن يبببب  بببببرامج مسببببت دة و غيببببر  %10 ببببدرها 

و  لبببك  ()مركببب ي 1) هبببوي(  لبببى  الن بببا   2متو  بببة صا بببة و بببد و ببب  تو يرهبببا  بالقيبببا  بت بببوي   مبببن الن بببا  

 .   المندوبيا  ال هوية  ير    لك  لى     نسق  سته ك ا عتمادا 

ورونبببا و هببب ا با  بببا ة  لبببى أن ا عتمبببادا  الم و بببة  هويبببا  بببهد  تبببأصرا  ببب  ت وي بببها تب بببا ل بببدة عوامببب ) ك

 تأصر  ر   عن ا  سا  المتبقية(الت ميد  مماي سر      ا ن ا  على المستوي ال هوي .

 

 :ذا معهالعام  للبالد التونسية ي لظرف الصحعدة صعوبات نظرا  2020شهدت السنة المالية لسنة 

 تواتر تدابير الحجر اإللزامي و الموجه و اإلجراءات المرافقة 

  ضعف نسبة التأطير 

 النقص في األعوان و اإلطارات و تطور ظاهرة النقل و اإللحاق بوزارات أخري 

 ضعف اإلعتمادات المخصصة للتكوين 

 النقص في التجهيزات و المعدات و المكاتب 

 بة اإلعتمادات المخصصة للنفقات اإللزامية إرتفاع نس 

 تراكم الديون و تأثيرها على ديمومة الميزانية لعدم تسويتها في األجال المعقولة 

 عدم توفر فضاء آمن و سالم و عدم وظيفية المقرات الموجودة و تقادمها 

  غياب منوال الحوكمة الرشيدة 

 لسنوية للنفقات عدم إحترام آجال تسليم و المصادقة على البرمجة ا 

   تأخر صرف القسط األول من المنحة المسندة إلى المؤسسات تحت اإلشراف 

 الـتأخر في التوصل بقرار الرقابة المعدلة 

 التدابير:

 لفسادفحة اتركيز و تدعيم آليات هياكل الرقابة الداخلية بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة الرشيدة و مكا 

  ية حسب األهداف صلب اإلدارة العامة للمصالح المشتركة تعهد لها مهمة إرساء خلية التصرف في الميزان

بالتنسيق مع مختلف  2019إعداد جميع التقارير و الوثائق في إطار مقتضيات القانون األساسي للميزانية لسنة 
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المناطة عالوة على المهام  2020و  2019اإلدارات المعنية تفاديا لإلشكاليات ةدو العوائق المطروحة لسنتي 

بعهدة هذه الخلية فإنها مدعوة كذلك إلى إنجاز عمليات التقييم الدورية لمتابعة األداء قصد مد رئيس برنامج  القيادة 

و المساندة بمختلف تدابير اإلصالح لتدارك النقائص و اإلخالالت قصد مزيد ضبط و تحديد دور المتخلين في 

 الغرض لرئيس المهمة. تحقيق أهداف البرنامج و إحالة التقارير في 

  صياغة دليل إجراءات 

 وخطيط تطوير كفاءة الموارد البشرية عبر إرساء تكوين شامل و موجه مع الحرص على تعزيز قدرات الت 

 المتابعة و التقييم 

 الترفيع في اإلعتمادات الخاصة باألكرية و األداءات البلدية 

 ارات اإلد العمل على سد الشغورات المسجلة بمختلف نظرا إليقاف اإلنتدابات في الوظيفة العمومية سيتم

ار عوان في إطظ لألالراجعة بالنظلر لإلدارة العامة للمصالح المشتركة عبر النقل و اإللحاق نظرا للتراجع الملحو

 تحسين األداء و معالحة الملفات في اآلجال زمنية مدروسة.

  ن.مختلف المزودين تفاديا لتراكم الديوحسن التصرف في الميزانية و الحرص على تسوية مستحقات 

  لق ا يتعمحسن إستغالل و توظيف اإلعتمادات المرصودة بعنوان برنامج القيادة و المساندة خصوصا فيما

 بمصاريف األكرية و المصاريف اإللزامية.
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